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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพือ่ศกึษา เปรยีบเทยีบ และหาความสมัพนัธ ์
ระหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ของ
โรงเรยีน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
และหาแนวทางพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็นชุมชนแห่ง
การเรยีนรู ้กลุ่มตวัอย่างใชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
โรงเรยีนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ปีการศกึษา 
2563 จ านวน 344 คน ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารสถานศกึษา จ านวน 80 คน และครผููส้อน 
จ านวน 264 คน 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 
ระดบั ซึ่งมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.969 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่ารอ้ยละ การทดสอบค่าท ี(t-test) แบบ Independent 
Samples การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) 
และการหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient)  
  ผลการวจิยัพบว่า  
  1. ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  



III 
 

  2. การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพีของโรงเรยีน 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 
  3. ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
จ าแนกตามประสบการณ์ท างานโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
สว่นจ าแนกตามขนาดโรงเรยีนและประเภทของโรงเรยีนไม่แตกต่างกนั 
  4. การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพีของโรงเรยีน 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง และขนาดโรงเรยีน 
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
สว่นประเภทของโรงเรยีนไม่แตกต่างกนั 
  5. 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี
ของโรงเรยีน โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์นัเชงิบวกในระดบัสงู (rxy=0.825) 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.01 

6. 
แนวทางพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาและการเป็นชุมชนแห่งการเรี
ยนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน โดยภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
เสนอแนะไว ้3 ดา้น ประกอบดว้ย 1) การบรหิารหลกัสตูรและการสอน 
โดยผูบ้รหิารและคณะครูร่วมกนัวางแผนและช่วยกนัจดัท าหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปั
ญหาความตอ้งการของผูเ้รยีน ชุมชน และสงัคม 2) การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 
โดยก าหนดรูปแบบการพฒันาผูบ้รหิาร เช่น จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร 3) 
การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้โดยสง่เสรมิใหค้รูสรา้งบรรยากาศ 
ทีด่เีอือ้ต่อการเรยีนรู ้สว่นการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพีของโรงเรยีน เสนอแนะไว ้
3 ดา้น ประกอบดว้ย 1) วสิยัทศัน์ร่วม 
โดยบุคลากรมสีว่นร่วมก าหนดวสิยัทศัน์ของหน่วยงาน 2) ชุมชนกลัยาณมติร 
โดยจดักจิกรรมทีส่นับสนุนและสง่เสรมิใหบุ้คลากรอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุขและ 3) 
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โครงสรา้งสนบัสนุน โดยจดัโครงสรา้งการบรหิารงาน 
มอบหมายงานและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหช้ดัเจนตามความถนดัและความตอ้งการ 
 
ค าส าคญั : ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา  

การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to: examine, compare and determine 
the relationship between between academic leadership of school administrators and 
professional learning community of schools under Sakon Nakhon Primary 
Educational Service Area Office 2, and establish the guidelines for academic 
leadership of school administrators and professional learning community. The 
samples yielding a total of 344 participants in the 2020 academic year, consisted of 
80 school administrators and 264 teachers. The instrument for data collection was a 
set of 5–level rating scale questionnaires with the reliability of 0.969. The statistics 
for data analysis were mean, standard deviation, t – test (Independent Samples), 
One–way ANOVA, and Pearson’s product-moment correlation coefficient. 
 The findings were as follows: 
  1. Academic leadership of school administrators, as perceived by 
school administrators and teachers, were at a high level. 
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  2. Professional learning community of schools, as perceived by school 
administrators and teachers, were at a high level. 
  3. Academic leadership of school administrators by school 
administrators and teachers with different working position as a whole were different 
at a statistical significance of the .01 level, work experience position as a whole 
were different at a statistical significance of the .05 level, but school sizes and types 
of schools as a whole were not different. 
  4. Professional learning community of schools by school 
administrators and teachers with different working position and school sizes as a 
whole were different at a statistical significance of the .01 level, work experience 
position as                a whole were different at a statistical significance of the .05 
level, but types of schools as a whole were not different. 
  5. Academic leadership of school administrators and professional 
learning community of schools, as a whole had a high positive relationship 
(rxy=0.825) at            the statistical significance of the .01 level. 
  6. The guidelines for developing academic leadership of school 
administrators and the school's professional learning community; academic 
leadership of the school administrators were suggested in 3 areas: 1) curriculum 
administration and teaching;  the administrators and teachers work together to plan 
and help create the curriculum in accordance with the needs of learners, 
communities and society  2) academic personnel development; defining a model for 
executive development such as organizing workshops 3) creating an atmosphere 
conducive to learning; encouraging teachers to create a good atmosphere for 
learning.  As for the professional learning community of the school were suggested 
in 3 areas: 1) shared vision; the personnel participated in setting the vision of the 
organization. 2) Caring community; organizing activities that support and encourage 
colleague to live together happily; and 3) supporting structures; organizing the 
management structure, assign tasks and responsibilities clearly according to 
aptitude and needs. 
 
Keywords : academic leadership of school administrators , professional learning 

community of schools 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
ภมิูหลงั 
 
 ภายใตก้ารเปลีย่นแปลงของโลกทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ทัง้ทางดา้นวทิยาการและ
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ท าใหแ้ต่ละประเทศไม่สามารถปิดตวัอยู่โดย    
ล าพงัไดต้อ้งพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนัมกีารตดิต่อสือ่สารมคีวามร่วมมอืในการปฏบิตัภิารกจิ
และแกปั้ญหาต่าง ๆ ร่วมกนั ขณะเดยีวกนัสงัคมโลกยุคปัจจุบนักเ็ตม็ไปดว้ยขอ้มลูขา่วสาร 
ท าใหต้อ้งคดิวเิคราะหแ์ยกแยะและตดัสนิใจทีร่วดเรว็เพือ่ใหท้นักบัเหตุการณ์ทีม่คีวามสลบัซั
บซอ้นมากขึน้ 
สิง่เหล่านี้น าไปสูส่ภาวการณ์ของการแขง่ขนัระหว่างประเทศอย่างหลกีเลีย่งไม่ไดแ้ละเป็นแร
งผลกัดนัส าคญัทีท่ าใหห้ลายประเทศตอ้งปฏริูปการศกึษา  
ดงันัน้คุณภาพการศกึษาจงึเป็นตวับ่งชีส้ าคญัประการหนึ่งส าหรบัศตวรรษที ่21 
การจดัการศกึษาในยุคปฏริูปการศกึษาจะประสบความส าเรจ็หรอืไม่ตวัแปรทีส่ าคญัทีสุ่ดคอื 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาซึง่นกัการศกึษาทัง้หลายต่างมทีศันะตรงกนัว่าผูบ้รหิารสถานศกึษาจะ
ตอ้งมทีกัษะภาวะผูน้ าเป็นผูน้ าทมีแห่งการเรยีนรูเ้ป็นผูน้ าทางวชิาการมคีวามเป็นมอือาชพี 
สามารถบรหิารงานใหเ้กดิประสทิธผิลทัว่ทัง้องคก์ร สรา้งบรรยากาศทีก่่อใหเ้กดิการมี           
สว่นร่วม สามารถเชื่อมโยงสภาพปัจจุบนัและภาพอนาคต 
มุ่งพฒันาขดีความสามารถของบุคลากรใหส้ามารถปฏบิตังิานใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนัไดอ้
ย่างมปีระสทิธภิาพ (กรรณิกา กนัท า, 2561, หน้า 19 - 20) 
 กระทรวงศกึษาธกิารในฐานะหน่วยงานหลกัในภาคการจดัการศกึษาเพือ่พฒันา
คุณภาพคนของประเทศได ก าหนดแนวทางปฏริปูการศกึษา 
ยกระดบัคุณภาพการศกึษาให้ ขึน้เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
ลดความเหลื่อมล ้าอย่างทัว่ถงึ 
ผลติและพฒันาก าลงัคนใหส้อดคล องกบัตอ้งการและรองรบัการพฒันาประเทศ 
ดว้ยเหตุนี้ท าใหค้รผููส้อนจ าเป็นตอ้งใชว้ธิกีาร 
และเทคนิคการจดัการเรยีนรู ในชัน้เรยีนทีม่คีวามหลากหลาย 
ผูเ้รยีนจะตอ้งได รบัการพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพของตนเองในพระราชบญั
ญตักิารศกึษา พ.ศ. 2542 และทีแ่ก ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที ่3) 



 
2 
 

พ.ศ. 2553 ได ก าหนดใหผู้้ บรหิารสถานศกึษา ครูผูส้อน 
และผูท้ีม่สีว่นเกี่ยวขอ้งกบัการศกึษานัน้ตอ้งสง่เสรมิใหม้นุษยส์ามารถใชก้ระบวนการคดิ 
กระบวนการปฏบิตั ิกระบวนการกลุ่มและมทีกัษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 นี้ (บวร 
เทศารนิทร , 2560, ออนไลน์) และด้วยแผนยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 
2563 - 2565) มุ่งเน้นการก าหนดยุทธศาสตรพ์ฒันาหลกัสตูร กระบวนการจดัการเรยีนรู ้
การวดัและประเมนิผล พฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา ผลติและพฒันาก าลงัคน 
รวมทัง้งานวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 
เพิม่โอกาสใหค้นทุกช่วงวยัเขา้ถงึบรกิารทางการศกึษาอย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ 
สง่เสรมิและพฒันาระบบเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศกึษา 
พฒันาระบบบรหิารจดัการและสง่เสรมิใหทุ้กภาคสว่นมสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา 
ปรบัระบบการพฒันาคร ู
พฒันาระบบการประเมนิและการรบัรองคุณภาพทีเ่น้นผลลพัธท์ีต่วัผูเ้รยีน 
มุ่งจดัการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งสมรรถนะก าลงัคนทัง้ระบบตัง้แต่ระดบัปฐมวยัจนถงึการเรยีนรูต้ล
อดชวีติ (ส านกันโยบายและยุทธศาสตร ์ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร, 2563, หน้า 
40 - 42) 
 การกระจายอ านาจการบรหิารและจดัการการศกึษาของเลขาธกิารคณะกรรมกา
รการศกึษาขัน้พืน้ฐานไปยงัคณะกรรมการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษาในสั
งกดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2550 
ไดใ้หอ้ านาจหน้าทีใ่นการบรหิารงานดา้นวชิาการโดยตอ้งกระจายไปยงัเขตพื้นทีก่ารศกึษาแ
ละสถานศกึษา 
โดยผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเป็นผูร้บัมอบอ านาจรวมทัง้การกระจายอ านาจใ
หส้ถานศกึษาเป็นผูด้ าเนินการบรหิารงานทัง้ 4 ดา้น คอื งานวชิาการ งานบรหิารงานบุคคล 
งานบรหิารงานทัว่ไป และงานงบประมาณ (ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร, 2559, หน้า 40 - 41) 
ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษาจงึเป็นบุคคลทีม่บีทบาทส าคญัเป็นอย่างมากในการก ากบั นิเทศ 
ตดิตาม การสอนของคร ูและเป็นผูท้ีม่อีทิธพิลต่อคุณภาพการสอนของคร ู
มอีทิธพิลต่อระดบัความส าเรจ็ของนกัเรยีนและการด าเนินงานของโรงเรยีน 
รปูแบบภาวะผูน้ าทางการศกึษาสว่นใหญ่ในมุ่งเน้นความส าคญัของผูน้ าโรงเรยีน (School 
leaders) โดยทีผู่น้ าโรงเรยีนตอ้งใสใ่จอย่างมากกบังานการเรยีนการสอนของโรงเรยีน 
ผูบ้รหิารโรงเรยีนจ าเป็นตอ้งเป็นผูน้ าทางวชิาการและหลกัสตูร 
ดงันัน้จงึเรยีกว่าเป็นภาวะผูน้ าทางวชิาการ (Findley and Findley, 1992 as cited in 
Rachel , et al., 2015 , pp. 1876 - 1884) ภาวะผูน้ าทางวชิาการ (Instructional 
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leadership) 
เป็นการกระท าทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนแสดงออกหรอืมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นกระท าเพือ่สนับสนุนพั
ฒนาการทางการเรยีนของนักเรยีน 
เป็นความสามารถของผูบ้รหิารโรงเรยีนในการส่งเสรมิและสนบัสนุนต่อกลุ่มทีจ่ะน าไปสูค่วา
มส าเรจ็ตามเป้าหมาย โดยการน าความรู ้ทกัษะต่าง ๆ 
มาใชใ้นการปฏบิตัภิาระหน้าทีเ่พือ่น าผูร้่วมงานใหร้่วมมอืปฏบิตังิานไปสูค่วามมปีระสทิธภิา
พทางการเรยีนการสอน ซึง่ผูร้่วมงานสามารถรบัรูไ้ดอ้ย่างชดัเจน (Debevois, 1984. 
อา้งถงึใน อ านาจ นาคแกว้, 2563, ออนไลน์)  
 นโยบายของรฐับาลทีจ่ะพยายามใหค้รเูปลีย่นบทบาทจากการสอนจากทีเ่น้นคว
ามรู ความจ ามาสอนเชงิวเิคราะห ์
กระทรวงศกึษาธกิารได น าหลกัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี (Professional 
Learning Community : PLC) เขา้มาขบัเคลื่อนพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีบุ่คคลเหล่านี้ตอ้งพฒันาศกัยภาพของตนเองใหท้นัต่อความเปลีย่นแปลง
และกา้วหน้าของโลก ใหส้อดคล องกบันโยบายปฏริูปการศกึษาในศตวรรษที ่21 
การเป็นชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี เป็นการรวมกลุ่มบุคคลทีม่เีป้าหมายเดยีวกนั 
และมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นประเดน็ทีแ่ต่ละคนใหค้วามสนใจมกีารพฒันาทางการศกึษาอ
ย่างต่อเนื่องเพือ่ใหเ้กดิการสบืเสาะแสวงหาความรู ้และพฒันาการท างานอย่างต่อเนื่อง 
ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ ถอืว่าเป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัในการจดัการเรยีนรู ของครผููส้อน 
จะช่วยลดความโดดเดีย่วในการจดัการเรยีนรู ของคร ู
เพิม่ความผกูพนัและกระตุ นความกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู ใหบ้รรลุตามเป้าหมายของ
สถานศกึษา ครผููส้อนจะเขา้ใจวธิกีารสอน รูปแบบ เทคนิคการจดัการเรยีนรู ใหแ้ตกฉาน 
แลว้น าแนวทางทีไ่ด จากค าแนะน าในชุมชนไปปรบัใชใ้นการจดัการเรยีนรู ของตนเอง 
สว่นผูเ้รยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมโดยมคีรผููส้อนเป็นผู้ ด าเนินการจดัจะเขา้ร่วมอย่างเตม็ใจ 
ร่วมสรา้งบรรยากาศเหมาะสมต่อการเรยีนรู ้
อกีทัง้สามารถเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนและลดอตัราการตกซ ้าชัน้ของนกัเรยี
น ซึง่เป็นหวัใจของการจดัการเรยีนรู อกีดว้ย (เรวณี ชยัเชาวรตัน์, 2560, หน้า 208 - 
219) 
 การพฒันาโรงเรยีนสูก่ารเป็นชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีเป็นการบรหิารจดัการ
คุณภาพการศกึษาเพือ่การสรา้งสรรค ์
ความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีนใหม้คีวามหลากหลายตามความตอ้งการของตวัผูเ้รยีน 
ซึง่เป็นการจดัการศกึษาทีจ่ะตอบสนองในการพฒันาคุณภาพการศกึษาพฒันาคุณภาพชวีติ 
สรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละค่านิยมแบบประชาธปิไตย 
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โดยมจุีดหมายทีจ่ะท าใหก้ารจดัการศกึษาทีม่รีปูแบบเป็นการศกึษาเพือ่สรา้งคนสรา้งงานแล
ะสรา้งชาตใินอนาคตต่อไป 
การสรา้งชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีเป็นสว่นหน่ึงของการบรหิารขบัเคลื่อนโรงเรยีนเป็นแน
วทางทีม่ปีระสทิธภิาพและส่งผลดตี่อการพฒันาคุณภาพการศกึษา 
เป็นการยกระดบัการศกึษาทัง้ระบบและพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รยีนใหท้ดัเทยีมกบัสากล 
เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูแ้ห่งอนาคตอกีทัง้เป็นการปฏริปูครแูละบุคลากรทางการศกึษาให้
เหน็ความส าคญัของการออกแบบการจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนและการประเมนิผลผูเ้
รยีน ใหต้รงตามความตอ้งการของตวัผูเ้รยีนเองและต่อสงัคม (มนิตรา ลายสนิทเสรกีุล, 
2557, หน้า 400) PLC (Professional Learning Community) 
มพีืน้ฐานแนวคดิมาจากภาคธุรกจิเกีย่วกบัความสามารถขององคก์รในการเรยีนรู้ 
(Thompson, Gregg, & Niska, 2004) 
เป็นการน าแนวคดิองคก์รแห่งการเรยีนรูม้าประยุกตก์บัโรงเรยีน  
แต่โรงเรยีนมคีวามเป็นชุมชนมากกว่าความเป็นองคก์ร จงึเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู ้
ซึง่ความเป็นชุมชนจะยดึโยงภายในต่อกนัดว้ยค่านิยม แนวคดิ 
และความผกูพนัร่วมกนัของทุกคนทีเ่ป็นสมาชกิ 
ซึง่เป็นแนวคดิตรงกนัขา้มกบัความเป็นองคก์รทีม่คีวามสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิในลกัษณะที่
ยดึตามระดบัลดหลัน่กนัลงมา 
โดยการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีนใชอ้ทิธพิลทีเ่กดิจากการมคี่านิยมและวตัถุปร
ะสงคร์่วมกนั 
เป็นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคลากรในเชงิวชิาชพีมคีวามเป็นกลัยาณมติรเชงิวชิาการ 
และยดึหลกัตอ้งพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั 
แบบผนึกก าลงักนัในการปฏบิตังิานทีมุ่่งสูพ่ฒันาการการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
มกีารรวมตวัร่วมพลงัร่วมใจร่วมท าและร่วมเรยีนรูร้่วมกนัของครู ผูบ้รหิาร 
และนกัการศกึษาบนพืน้ฐานวฒันธรรมความสมัพนัธแ์บบกลัยาณมติร ทีม่วีสิยัทศัน์ คุณค่า 
เป้าหมาย และภารกจิร่วมกนั โดยท างานร่วมกนัแบบทมีเรยีนรูร้่วมกนัทัง้ครแูละผูบ้รหิาร 
พฒันาวชิาชพีสูคุ่ณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นความส าเรจ็หรอืประสทิธผิลของผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั และความสุขของการท างานร่วมกนัของสมาชกิในชุมชน 
(ส านกัพฒันาครแูละบุคลากรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2560, หน้า 23 - 25) 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการเป็นพฤตกิรรมสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่ามา
รถโน้มน้าว จงูใจ 
หรอืชีน้ าใหบุ้คลากรในสถานศกึษาและผูเ้กีย่วขอ้งเขา้ใจและตระหนกัในจุดมุ่งหมายของการ
จดัการศกึษารวมพลงัและประสานสมัพนัธก์นัเพือ่ใหง้านวชิาการซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัคุณ
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ภาพของการจดัการเรยีนการสอนและคุณภาพของผูเ้รยีนอนัเป็นภารกจิหลกัของสถานศกึษ
าบรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
โดยการปฏบิตังิานร่วมกนัของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
ท าใหโ้รงเรยีนเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู ้
โดยปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าทางวชิาการมคีวามสมัพนัธแ์ละสง่ผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรยี
นรูท้างวชิาชพีของครใูนสถานศกึษา (วาสนา ทองทวยีิง่ยศ, 2560, หน้า 92 - 97)  

ส านกังานงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
รบัผิดชอบการจดัการศึกษาใน 7 อ าเภอ ได้แก่ เจรญิศลิป์ นิคมน ้าอูน พรรณานิคม 
พงัโคน วารชิภูม ิสว่างแดนดนิ และสอ่งดาว มโีรงเรยีนจ านวน 258 โรงเรยีน 
ไดก้ าหนดแนวทางเพือ่ขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
เป้าประสงค ์กลยุทธแ์ละจุดเน้น 
โดยก าหนดใหผู้บ้รหิารการศกึษาทุกระดบัใหค้วามส าคญัในการบรหิารจดัการโดยมุ่งเน้นผล
สมัฤทธิข์องงานและการท างานแบบมสีว่นร่วมทีเ่อือ้ต่อการพฒันาความคดิรเิริม่ สร้างสรรค ์
ซึง่การปฏบิตังิานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
มคีวามตระหนกัในเรื่องการสรา้งวฒันธรรมใหม่ในการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพ 
เพือ่ใหทุ้กภาคสว่นเขา้มามสีว่นร่วมปรบัปรุงระบบการบรหิารจดัการของโรงเรยีน 
ใหเ้ป็นแบบร่วมคดิ ร่วมท า 
การประสานงานสามารถสรา้งและใชเ้ครอืข่ายการพฒันาคุณภาพการศกึษา 
(ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2, 2562, หน้า 1 - 31) 
 จากความส าคญัของภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
และการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีทีส่ง่ผลดตี่อการจดัการจดัศกึษา 
ผู วจิยัจงึตอ้งการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึ
ษากบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
และการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
เพือ่ใหก้ารจดัการเรยีนรู ในสถานศกึษามคีวามกา้วหน้าและน าไปสูก่ารพฒันาคุณภาพกา
รศกึษาสงูขึน้ต่อไป 
 
ค าถามของการวิจยั 
 

การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดค าถามของการวจิยั ดงันี้ 
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  1. ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน อยู่ในระดบัใด 
  2. การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน อยู่ในระดบัใด 
  3. ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง  ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรยีน 
และประเภทของโรงเรยีน มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่ อย่างไร 
  4. การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง  ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรยีน 
และประเภทของโรงเรยีน มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่ อย่างไร 
  5. 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี
ของโรงเรยีน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างไร 
  6. แนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาและ 
การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 เป็นอย่างไร 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดความมุ่งหมายของการวจิยัดงันี้ 
  1. เพือ่ศกึษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
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  2. เพือ่ศกึษาการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
  3. เพือ่เปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง  ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรยีน 
และประเภทของโรงเรยีน 
  4. เพือ่เปรยีบเทยีบการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง  ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรยีน 
และประเภทของโรงเรยีน 
  5. 
เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็นชุ
มชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
  6. 
เพือ่หาแนวทางพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาและการเป็นชุมชนแห่
งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
 

สมมติฐานของการวิจยั 

 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดต้ัง้สมมตฐิานการวจิยัดงันี้ 
  1. ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน อยู่ในระดบัมาก 
  2. การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน อยู่ในระดบัมาก 
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  3. ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง  ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรยีน 
และประเภทของโรงเรยีน ต่างกนั มคีวามแตกต่างกนั 
  4. การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง  ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรยีน 
และประเภทของโรงเรยีน ต่างกนั มคีวามแตกต่างกนั 
  5. 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี
ของโรงเรยีน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 
2ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนมคีวามสมัพนัธก์นัทางบวก 
 

 
ความส าคญัของการวิจยั 
 

 การศกึษาวจิยัเรื่อง 
ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็นชุมชนแห่ง
การเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ดงันี้  

1. ท าใหไ้ดส้ารสนเทศส าหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ในการน าไปประกอบกระบวนการจดัการศกึษาอย่างมรีะบบเพือ่ช่วยใหโ้รงเรยีนมปีระสทิธภิ
าพมากขึน้  

2. ผลการวจิยัเป็นสารสนเทศพืน้ฐานส าหรบัโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
เพือ่ประกอบการพจิารณาใหก้ารสนบัสนุนสง่เสรมิภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถาน
ศกึษา เพือ่ใหเ้กดิการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี 
ซึง่จะสง่เสรมิใหก้ารจดัการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไป  
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3. 
ผลการวจิยัเป็นแนวทางในการน าภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
และการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี ในการจดัการศกึษาของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 และเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอื่นๆ 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
 

การวจิยัเรื่อง 
ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็นชุมชนแห่ง
การเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งันี้ 

 

  1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การวจิยัครัง้นี้ 

มุ่งศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็นชุ
มชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ดงันี้ 

1.1 ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาแนวคดิของปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2553 , หน้า 35); 
สถาบนัพฒันาความกา้วหน้า (2553, หน้า 188); ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 94); 
Hallinger and Murphy (1985, pp. 217 - 247);  Bossert (1988, p. 341); Ubben & 
Hughes (1987, pp. 97 - 99); Davis & Thomas (1989, p. 40); Krug (1992, pp. 430 - 
431); Hoy & Hoy (2003, อา้งถงึใน ไชยา ภาวะบุตร, 2555, หน้า 73 - 74); Wildy and 
Dimmock (1993, p. 34); Glickman (2007, pp. 47 - 52); Jazzar and Algazine (2007, p. 
25); Heck and Hallinger (2009, pp. 6- 9) 
ซึง่มอีงคป์ระกอบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 7 ดา้น ไดแ้ก่   

1.1.1 การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน  
1.1.2 การบรหิารหลกัสตูรและการสอน 
1.1.3 การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้
1.1.4 การนิเทศการศกึษา 
1.1.5 การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 
1.1.6 การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
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1.1.7 การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
1.2 การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 

ผูว้จิยัใชแ้นวคดิของส านกัพฒันาครแูละบุคลากรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2560, หน้า 26 - 30) 
ม ี6 ดา้น ดงันี้ 

1.2.1 วสิยัทศัน์ร่วม  
1.2.2 ทมีร่วมแรงร่วมใจ 
1.2.3 ภาวะผูน้ าร่วม 
1.2.4 การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี   
1.2.5 ชุมชนกลัยาณมติร 
1.2.6 โครงสรา้งสนับสนุน 

 

  2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
   2.1 ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  ปีการศกึษา 2563 จาก 7 
อ าเภอ ไดแ้ก่ เจรญิศลิป์ นิคมน ้าอูน พรรณานิคม พงัโคน วารชิภูม ิสว่างแดนดนิ 
และสอ่งดาว จ านวน 3,350 คน จาก 258 โรงเรยีน จ าแนกเป็น ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
จ านวน 230 คน ครผููส้อน จ านวน 3,120 คน (ขอ้มลู ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2563) 
   2.2 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ปีการศกึษา 2563 
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie & 
Morgan (1970, pp. 607 – 610 อา้งถงึใน บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หน้า 43) 
โดยใชก้ารสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Random Sampling) จ านวน 341 คน 
ทัง้นี้ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 344 คน เป็นผูบ้รหิารโรงเรยีน จ านวน 80 
คน และครผููส้อน จ านวน 264 คน 
 

  3. ตวัแปรท่ีศึกษา 
   3.1 ตวัแปรอสิระ แบ่งเป็นดงันี้ 
    3.1.1 สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
     3.1.1.1 ผูบ้รหิารสถานศกึษา  
     3.1.1.2 ครผููส้อน  
    3.1.2 ประสบการณ์ท างาน 
     3.1.2.1 น้อยกว่า 10 ปี 
     3.1.2.2 ระหว่าง 10 - 20 ปี 
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     3.1.2.3 มากกว่า 20 ปี 
    3.1.3 ขนาดโรงเรยีน 
     3.1.3.1 ขนาดเลก็ 
     3.1.3.2 ขนาดกลาง 
     3.1.3.3 ขนาดใหญ่ 
    3.1.4 ประเภทของโรงเรยีน 
     3.1.4.1 ประถมศกึษา 
     3.1.4.2 ขยายโอกาสทางการศกึษา 
   3.2 ตวัแปรตาม แบ่งเป็นดงันี้ 

    3.2.1 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา  7 ดา้น คอื  

3.2.1.1 การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน  
3.2.1.2 การบรหิารหลกัสตูรและการสอน 
3.2.1.3 การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้
3.2.1.4 การนิเทศการศกึษา 
3.2.1.5 การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 
3.2.1.6 การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
3.2.1.7 การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 

 
3.2.2 การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 6 ดา้นคอื 

3.2.2.1 วสิยัทศัน์ร่วม  
3.2.2.2 ทมีร่วมแรงร่วมใจ 
3.2.2.3 ภาวะผูน้ าร่วม 
3.2.2.4 การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี   
3.2.2.5 ชุมชนกลัยาณมติร 
3.2.2.6 โครงสรา้งสนบัสนุน 
 

กรอบแนวคิดของการวิจยั 

 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัทีไ่ดท้ าการสงัเคราะห ์รวบรวมเอกสารและงานวจิยั ดงันี้  
1. ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาแนวคดิของ ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2553, หน้า 35); 
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 สถาบนัพฒันาความกา้วหน้า (2553, หน้า 188);  ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 
94); Hallinger and Murphy (1985, pp. 217 - 247); Bossert (1988, p. 341);  Ubben & 
Hughes (1987, pp. 97 - 99); Davis & Thomas (1989, p. 40); Krug (1992, pp. 430 - 
431); Hoy & Hoy (2003 อา้งถงึใน ไชยา ภาวะบุตร, 2555 , หน้า 73 - 74); Wildy and 
Dimmock (1993, p. 34); Glickman (2007, pp. 47 - 52); Jazzar and Algazine (2007, p. 
25); Heck and Hallinger (2009, p. 6 - 9) 
ซึง่มอีงคป์ระกอบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 7 ดา้น ไดแ้ก่  1) 
การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน  2) การบรหิารหลกัสตูรและการสอน 3) 
การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้4) การนิเทศการศกึษา 5) การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 6) 
การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้7) 
การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 

2. การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
ผูว้จิยัใชแ้นวคดิของส านกัพฒันาครแูละบุคลากรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2560, หน้า 26 - 30) 
ม ี6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) วสิยัทศัน์ร่วม 2) ทมีร่วมแรงร่วมใจ  3) ภาวะผูน้ าร่วม  4) 
การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี  5) ชุมชนกลัยาณมติร 6) โครงสรา้งสนบัสนุน 

 

 
 
 
 
สรุปเป็นกรอบแนวคดิของการวจิยั ดงัภาพประกอบ 1 
 

 ตวัแปรอสิระ                                       ตวัแปรตาม   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
1.1 ผูบ้รหิารสถานศกึษา  
1.2 ครผููส้อน  

2. ประสบการณ์ท างาน 
2.1 น้อยกว่า 10 ปี 
2.2 ระหว่าง 10-20 ปี 
2.3 มากกว่า 20 ปี 

3. ขนาดโรงเรยีน 
3.1 ขนาดเลก็ 
3.2 ขนาดกลาง 
3.3 ขนาดใหญ่  

4. ประเภทของโรงเรยีน 
4.1 ประถมศกึษา 
4.2 ขยายโอกาสทางการศกึษา 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา  
1. การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน  
2. การบรหิารหลกัสตูรและการสอน 
3. การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้
4. การนิเทศการศกึษา 
5. การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 
6. การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
7. 
การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิของการวจิยั 

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดน้ิยามศพัทเ์ฉพาะ ไวด้งันี้ 
1. ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา หมายถงึ 

การแสดงบทบาทหน้าที ่พฤตกิรรมอย่างสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ทีส่ามารถโน้มน้าว 
จงูใจหรอืชีน้ าใหบุ้คลากรในสถานศกึษาและผูเ้กีย่วขอ้งใหเ้ขา้ใจและตระหนกัในจุดมุ่งหมายขอ
งการจดัการศกึษา รวมพลงั 
และประสานสมัพนัธก์นัเพือ่ใหง้านวชิาการซึง่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัคุณภาพของการจดัการเรยี
นการสอนและคุณภาพของผูเ้รยีนอนัเป็นภารกจิหลกัของสถานศกึษาบรรลุตามเป้าหมายทีก่ า
หนดไว ้ในการวจิยัครัง้นี้ จ าแนกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ 

1.1 การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน  หมายถงึ 
กระบวนการทีแ่สดงออกถงึความสามารถของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการด าเนินงานของสถา
นศกึษาทัง้ในการก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายของสถานศกึษา 

การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยี
น 
1. วสิยัทศัน์ร่วม  
2.ทมีรว่มแรงร่วมใจ 
3. ภาวะผูน้ ารว่ม 
4. การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี   
5. ชมุชนกลัยาณมติร 
6. โครงสรา้งสนับสนุน 
3.2.6 โครงสร้างสนบัสนุน 

แนวทางการพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษ

ากบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
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โดยการเตรยีมการเพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของสถานศกึษาบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมา
ยทีว่างไว ้

1.2 การบรหิารหลกัสตูรและการสอน หมายถงึ 
กระบวนการทีแ่สดงออกถงึความสามารถของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการปรบัปรุงเปลีย่นแปล
งจากหลกัสตูรเดมิใหด้ขีึน้ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคลและทอ้งถิน่ 
เกดิผลดแีก่ผูเ้รยีน และผูเ้รยีนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างสงูสุด 
และมกีารประเมนิหลกัสตูร สง่เสรมิ 
สนบัสนุนการน าหลกัสตูรสู่การปฏบิตัโิดยการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนมคีุณภ
าพ และเพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของสถานศกึษาบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีว่างไว้ 

1.3 การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้หมายถงึ 
กระบวนการทีแ่สดงออกถงึความสามารถของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสง่เสรมิใหค้รแูละนั
กเรยีนไดส้ ารวจแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกสถานศกึษา ชุมชน ทอ้งถิน่ 
จดัโครงการพฒันาแหล่งเรยีนรู ้ในชุมชนทีเ่อือ้ต่อการสรา้งองคค์วามรูข้องผูเ้รยีน 
มกีารสง่เสรมิใหค้รแูละนกัเรยีนใชแ้หล่งเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกสถานศกึษา ชุมชน ทอ้งถิน่ 
สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหชุ้มชนไดเ้ขา้มาใชแ้หล่งเรยีนรูใ้นสถานศกึษา 
สนบัสนุนการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อบรรยากาศการเรยีนการสอนภายในสถานศกึษา 
และมกีารสรา้งเครอืข่ายแหล่งเรยีนรู้ทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน 

1.4 การนิเทศการศกึษา  หมายถงึ 
กระบวนการทีแ่สดงออกถงึความสามารถของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการนิเทศตดิตาม ดแูล 
สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนของผูส้อนอย่างใกลช้ดิ 
สง่เสรมิขวญัและก าลงัใจในการท างานแก่คณะคร ูสามารถใหค้ าปรกึษา แนะน าชี้แจง 
ชีแ้หล่งวทิยาการทีเ่หมาะสมใหแ้ก่ครผููส้อน มกีารจดัประชุม อบรมในรูปแบบต่าง ๆ 
เพือ่สง่เสรมิใหค้รพูฒันางานการเรยีนการสอน 

1.5 การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ หมายถงึ 
กระบวนการทีแ่สดงออกถงึความสามารถของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสง่เสรมิ 
สนบัสนุนใหบุ้คลากรในโรงเรยีน มคีวามรูค้วามสามารถ 
มทีกัษะในการปฏบิตังิานในหน้าทีใ่หด้ขีึน้ ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย เช่น 
การสง่เสรมิใหพ้ฒันาตนเองดว้ยการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
สง่เสรมิใหศ้กึษาต่อ การจดัฝึกอบรมปฏบิตักิาร การสง่บุคลากรไปศกึษาดูงาน 
เยีย่มเยยีนกนัระหว่างสถานศกึษา จดักลุ่มใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้รื่องทีส่นใจร่วมกนั 
ตลอดจนจดัประชุมวชิาการ และการนิเทศตดิตามผลงานของคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 
เพือ่ใหบุ้คลากรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการท างาน  
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1.6 การสรา้งบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้หมายถงึ 
กระบวนการทีแ่สดงออกถงึความสามารถของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการจดับรรยากาศสถาน
ศกึษา หมายถงึ 
ความสามารถของผูบ้รหิารในการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนใหบ้รรลุ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์มกีารปรบัปรุงสถานที ่
สง่เสรมิและสนบัสนุนการท างานของบุคลากรใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโรงเรยี
น สง่เสรมิการมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจเพือ่ใหม้คีวามรูส้กึรกัและเป็นเจา้ของ 
ตลอดจนใหค้วามส าคญักบับุคลากรในโรงเรยีนดว้ยการสง่เสรมิการใหค้วามรูท้างวชิาการอ
ย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดเ้รยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง 
ใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน เพือ่ใหบุ้คลากรรูส้กึอบอุ่น มัน่คงปลอดภยั 
มคีวามเชื่อมัน่และไวว้างใจในตวัผูบ้รหิาร 

1.7 การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา หมายถงึ 

กระบวนการทีแ่สดงออกถงึความสามารถของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

เกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศกึษา มกีารก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

ร่วมกบับุคลากรอย่างเป็นระบบ 

มกีารจดัท าแผนพฒันาการศกึษาจดัการศกึษาทีมุ่่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 

และมกีารจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างสม ่าเ

สมอ 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สามารถวดัไดจ้ากแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 

 
2. การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน หมายถงึ 

การรวมตวักนัในการปฏบิตังิานร่วมกนัของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
ทีส่นใจแสวงหาความรู ้ถ่ายทอด สรา้งความรูแ้ละใชป้ระโยชน์จากความรูค้วามเขา้ใจใหม่ ๆ 
รวมทัง้บรหิารจดัการและสามารถเปลีย่นพฤตกิรมของบุคคลภายในโรงเรยีน 
เพือ่เพิม่ศกัยภาพใหก้บับุคคลและการจดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
ในการวจิยัครัง้นี้ จ าแนกเป็น 6 ดา้นไดแ้ก่ 

2.1 วสิยัทศัน์ร่วม หมายถงึ 
การปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนในโรงเรยีนร่วมกนัก าหนดวสิยัทศัน์ 
เป้าหมายร่วมกนัเกีย่วกบัดา้นการสอนและการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
เพือ่ใหก้ารเรยีนรูข้องนกัเรยีนมปีระสทิธภิาพ 
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2.2 ทมีร่วมแรงร่วมใจ หมายถงึ 
การปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนทีไ่ดร้่วมกนัท างานเป็นทมีอย่างทุ่มเทเสยีส
ละ 
ร่วมกนัพฒันาแนวทางในการจดัเตรยีมการเรยีนการสอนเพือ่เพิม่สมรรถนะของตวับุคคลแล
ะองคก์ารในการพฒันา                  
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนโดยการสงัเกตการเรยีนการสอนเพื่อท าการนิเทศ 
แนะน ากระตุน้ใหค้วามรูแ้ละทกัษะเพิม่เตมิไดใ้นทุกโอกาสเพือ่แลกเปลีย่นการท างานเพือ่สง่
เสรมิผลสมัฤทธิท์ีไ่ดจ้ากการจดัการเรยีนการสอนและน าผลทีไ่ดไ้ปใช้ 

2.3 ภาวะผูน้ าร่วม หมายถงึ 

การปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนทีไ่ดร้่วมกนัท างานโดยมกีารเปลีย่นแปลงต

นเองของแต่ละคน โดยบุคคลนัน้เกดิการเรยีนรูท้ ัง้ดา้นวชิาชพีและชวีติ 

จนเกดิพลงัการเปลีย่นแปลงทีส่ง่ผลต่อความสุขในวชิาชพีของตนเองและผูอ้ื่น 

2.4 การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี หมายถงึ 
การปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนโดยยดึถอืกระบวนการต่างๆในการร่วมกนั
วางแผน คน้หา พดูคุย และแบ่งปันความรู ้ทกัษะ กลวธิ ี
นวตักรรมใหม่ๆมาปฏบิตัเิพื่อน าการเรยีนรูท้ีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ชก้บังานสอนและเกดิความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดยีวกนั เคารพความคดิเหน็ซึง่กนั   และกนั 
น ามาซึง่แนวทางทีก่ารพฒันาความเป็นครูมอือาชพี 
พรอ้มต่อการเขา้อบรมเพิม่พนูความรูใ้หม่ ๆ 
เพือ่ตอบสนองเป้าหมายการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและเพิม่พนัธะหน้าทีใ่นการมุ่งพฒันาผูเ้รยีน 

2.5 ชุมชนกลัยาณมติร หมายถงึ 
การปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนในโรงเรยีนทีม่กีารท างานและการอยู่ร่วมกั
นอย่างมคีวามสุข ร่วมกนัท างานแบบอุทศิตน มคีวามเอือ้อาทร ความเชื่อถอื 
ความเคารพบุคลากร 
ร่วมรบัรูแ้ละร่วมยนิดใีนความส าเรจ็ร่วมแรงร่วมใจสูก่ารเปลีย่นแปลงซึง่สนับสนุนการเตรยีม
การใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรในโรงเรยีนใหเ้ป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ 

2.6 โครงสรา้งสนบัสนุน หมายถงึ 
การปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนในโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนดา้นทรพัย
ากร งบประมาณ เวลา เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม มกีารพฒันาสภาพแวดลอ้ม 
มรีะบบการตดิต่อสือ่สารทัง้ภายในละภายนอกโรงเรยีน 
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โครงสรา้งการบรหิารงานของโรงเรยีนมคีวามสะดวก  มกีารบรหิารความเสีย่ง 
มคีวามเชื่อถอื ความเคารพซึง่กนัและกนั 

การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน  
สามารถวดัไดจ้ากแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 

3. สถานภาพการด ารงต าแหน่ง หมายถงึ 
ต าแหน่งของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกเป็น 2 
กลุ่ม ไดแ้ก่  

3.1 ผูบ้รหิารสถานศกึษา หมายถงึ 

ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาทีด่ ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

หรอืรกัษาราชการในต าแหน่งผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ปีการศกึษา 2563  

3.2 ครผููส้อน หมายถงึ 
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทีป่ฏบิตัหิน้าทีห่ลกัดา้นการจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  ปีการศกึษา 2563 
  4. ประสบการณ์ท างาน หมายถงึ 
อายุราชการของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษานบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัการบรรจุและแต่ง
ตัง้จนถงึปัจจุบนั จ าแนกเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ 
   4.1 น้อยกว่า 10 ปี หมายถงึ 
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาทีม่ปีระสบการณ์ท างานตัง้แต่บรรจุแต่ไม่ถงึ 10 ปี 
   4.2 ระหว่าง 10-20 ปี หมายถงึ 
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาทีม่ปีระสบการณ์ท างานตัง้แต่ 10 ถงึ 20 ปี 
   4.3 มากกว่า 20 ปี หมายถงึ 
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาทีม่ปีระสบการณ์ท างานมากกว่า 20 ปีขึน้ไป 
   
 
  5. ขนาดโรงเรยีน หมายถงึ 
สภาพทางกายภาพของโรงเรยีนทีก่ าหนดตามจ านวนนักเรยีนตามเกณฑข์องส านกังานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

5.1 ขนาดเลก็ หมายถงึ โรงเรยีนทีม่จี านวนนกัเรยีนไม่เกนิ 120 คน 
5.2 ขนาดกลาง หมายถงึ โรงเรยีนทีม่จี านวนนกัเรยีนตัง้แต่ 121-300 คน 
5.3 ขนาดใหญ่ หมายถงึ โรงเรยีนทีม่นีกัเรยีนตัง้แต่ 301 คนขึน้ไป 
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  6. ประเภทของโรงเรยีน หมายถงึ 
ลกัษณะการเปิดสอนของโรงเรยีนซึง่เป็นหน่วยงานภาครฐั 
ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
   6.1 ประถมศกึษา หมายถงึ โรงเรยีนทีเ่ปิดสอนตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาล ถงึ 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

6.2 ขยายโอกาสทางการศกึษา หมายถงึ 
โรงเรยีนทีเ่ปิดสอนตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาล ถงึ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
  7. 
แนวทางการพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบั
การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 หมายถงึ 
วธิกีารทีเ่หมาะสมในการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่คีวามสมั
พนัธก์บัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
โดยพจิารณาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ดา้นทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
ในระดบัสงูขึน้ไป (0.70 ขึน้ไป) 
และการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีนดา้นทีม่คีวามสมัพนัธก์บัภาวะผู้
น าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในระดบัสงูขึน้ไป (0.70 ขึน้ไป) 
โดยผูว้จิยัจะน าดา้นดงักล่าวไปสรา้งเป็นแบบสมัภาษณ์ น าไปสมัภาษณ์ผู้เชีย่วชาญ จ านวน 
10 คน 
เพือ่ใหผู้เ้ชีย่วชาญเสนอแนะแนวทางพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
และการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ต่อไป 
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เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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 การวจิยั เรื่อง 
ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็นชุมชนแห่งกา
รเรยีนรู ้ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ผูว้จิยัไดศ้กึษา เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ดงันี้ 
  1. ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

1.1 บทบาทและหน้าทีข่องผูน้ า 
1.2 คุณลกัษณะและทกัษะของผูน้ า 
1.3 ความหมายของภาวะผูน้ า 
1.4 ความหมายของภาวะผูน้ าทางวชิาการ 
1.5 ความส าคญัของภาวะผูน้ าทางวชิาการ 
1.6 องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

2. การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
2.1 ความหมายของชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี 
2.2 ความส าคญัของชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี 
2.3 ระดบัของชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี 
2.4 องคป์ระกอบของการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 

3. บรบิทส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
   3.1 ขอ้มลูทัว่ไป 
   3.2 ขอ้มลูโรงเรยีน ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 
เขต 2 
   3.3 นโยบายดา้นการจดัการศกึษา 

4. งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
      4.1 งานวจิยัในประเทศ 
      4.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
 
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   

 1. บทบาทและหน้าท่ีของผู้น า 
นกัวชิาการ นกัการศกึษา 

หน่วยงานไดใ้หท้ศันะเกีย่วกบับทบาทและหน้าทีข่องผูน้ า ไวด้งันี้ 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ(2553, หน้า 84 - 94) 

ไดก้ าหนดการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิ 
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ประสทิธผิลโดยมอีงคป์ระกอบทีส่ าคญั 6 ประการดงันี้ 
1. ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ ภาวะผูน้ า 

และความคดิรเิริม่ทีเ่น้นการพฒันาผูเ้รยีน กล่าวคอื ผูบ้รหิารมคีวามสามารถในการวเิคราะห ์
สงัเคราะหข์อ้มลูสาระสนเทศต่าง ๆ  ในปัจจุบนัสูก่รอบการพฒันาผูเ้รยีนในอนาคต 
มคีวามสามารถในการเป็นผูน้ ามคีวามสามารถในการวเิริม่วธิกีารใหม่ ๆ  มาปรบัปรุง 
และเผยแพร่ แนะน าใหบุ้คลากรในสถานศกึษาน าไปปรบัใชเ้พือ่พฒันาผูเ้รยีน 

2. 
ผูบ้รหิารใชห้ลกัการบรหิารแบบมสีว่นร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมนิหรอืผลการวจิยัเป็นฐ
านคดิทัง้ดา้นวชิาการและการจดัการ กล่าวคอื ผูบ้รหิารใชห้ลกัการบรหิารแบบมสีว่นร่วม 
โดยเปิดโอกาสใหค้ร ูผูเ้รยีน ผูป้กครอง ชุมชน 
และหน่วยงานอื่นไดร้บัรูแ้ละใหข้อ้มลูสารสนเทศ ใหค้วามคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 
เสนอและเลอืกแนวทางประกอบการตดัสนิใจ 
ก าหนดนโยบายในการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนด าเนินงาน ตดิตามตรวจสอบ ปรบัปรุงพฒันา 
และใชข้อ้มลูผลการประเมนิ หรอืผลการวจิยัมาใชใ้นการบรหิารจดัการศกึษา 
และสง่เสรมิพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 

3. 
ผูบ้รหิารสามารถบรหิารจดัการการศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิ
าร กล่าวคอื ผูบ้รหิารบรหิารจดัการศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิาร 
โดยใหผู้เ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายมสี่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายร่วมรบัผดิชอบด าเนินงานตามบ
ทบาทหน้าที ่มกีารนิเทศ การตดิตาม ก ากบั และประเมนิผลการด าเนินงาน 
และสรา้งขวญัก าลงัใจในการปฏบิตังิาน 

4. 
ผูบ้รหิารสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้รอ้มรบัการกระจายอ านาจ กล่าวคอื 
ผูบ้รหิารมแีผนงาน โครงการ หรอืกจิกรรม พฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ 
มคีวามสามารถและมสีว่นร่วมในการด าเนินงานพฒันาคุณภาพการศกึษาครอบคลุมทัง้ 4 
ดา้น ของสถานศกึษา ไดแ้ก่ การบรหิารงานวชิาการการบรหิารงานงบประมาณ 
งานบรหิารบุคคล งานบรหิารทัว่ไป มกีารด าเนินงานนิเทศตดิตาม ประเมนิการด าเนินงาน 
และรายงานประจ าปีตามแผนงาน โครงการหรอืกจิกรรมตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
มกีารน าผลการประเมนิไปพฒันาและปรบัปรุงศกัยภาพครแูละบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นระ
บบ 

5. นกัเรยีน ผูป้กครอง และชุมชน 
พงึพอใจผลการบรหิารการจดัการศกึษา กล่าวคอื ผูเ้รยีน ผูป้กครอง และชุมชน 
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มสีว่นร่วมในการประเมนิการจดัการศกึษาของสถานศกึษา ดา้นงานบรหิารวชิาการ 
งานงบประมาณ งานบรหิารบุคคลงานบรหิารทัว่ไป 
และมคีวามพงึพอใจในผลการบรหิารการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

6. ผูบ้รหิารใหค้ าแนะน า 
ค าปรกึษาทางวชิาการและเอาใจใสก่ารจดัการศกึษาเตม็ศกัยภาพเตม็เวลา กล่าวคอื 
ผูบ้รหิารสามารถใหค้ าแนะน า 
ค าปรกึษาทางวชิาการทัง้การพฒันาและการใชห้ลกัสตูรสถานศกึษา การจดัการเรยีนรู ้
การสรา้งการพฒันา และการเลอืกใชส้ื่อการเรยีนรู ้การวตัและประเมนิผลการเรยีนรู ้
การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู ้
และเอาใจใสก่ารจดัการศกึษาของสถานศกึษาโตยมกีารตดิตามก ากบัประเมนิและน าผลการ
ประเมนิไปพฒันาหรอืปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องตามภารกจิอย่างเตม็ความสามารถและเตม็เวล
าท าการ 

บุหงา วชริะศกัดิม์งคล (2556, หน้า 21) 
กล่าวถงึบทบาทของผูน้ าว่าเป็นการแสดงออก โดยอสิระทีม่ผีลดตี่อผูอ้ื่นหรอืสงัคม เช่น 
การตดัสนิใจ การจงูใจ ใหค้นท างาน การแสดงออกทางความคดิการพดู 
พฤตกิรรมทางอารมณ์ การอยู่ร่วมกบั บุคคลอื่นในสงัคม ดงันี้ 

1. เป็นผูช้ี้น าใหค้ าปรกึษาหารอืในสิง่ทีถู่กต้องเหมาะสมและเป็นธรรม 
ในสงัคมแห่งความรูม้ดีวามตอ้งการบุคคลทีม่คีวามรู ้
ความสามารถชี้น าหรอืใหค้ าปรกึษาในฐานะเป็นผูช้ านาญหรอืผูเ้ชีย่วชาญ 
เป็นผูน้ าทางปัญญา ย่อมเป็นผูร้อบรูใ้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งทีช่ดัเจนเรยีกว่าระดบัมอือาชพี 

2. 
เป็นผูจู้งใจใหผู้อ้ื่นปฏบิตัใินสิง่ทีถู่กตอ้งตามตวัแบบหรอืตวัอย่างทีด่ไีด ้
ผูน้ าจงึตอ้งปฏบิตัตินเป็นตวัแบบทีด่ ีท าใหผู้อ้ื่นเชื่อถอื ศรทัธา ยอมรบัในบุคลกิภาพ 
ความคดิเหน็ และยอมรบัในพฤตกิรรม 

3. 
เป็นผูพ้ฒันาใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงในสิง่ทีพ่งึประสงคข์ององคก์ารหรอืสงัคม 
ผูน้ าจ าเป็นตอ้งมวีสิยัทศัน์ มองไกลในอนาคต 
และท าประโยชน์เพือ่สว่นรวมมากกว่าสว่นตน ไม่เหน็แก่ตวัและพวกพอ้งตนเอง 
มสีว่นร่วมในกจิกรรมทางสงัคมและเป็นผูพ้ฒันาใหส้งัคมอยู่อย่างมคีวามสุข 
สรา้งความสามคัค ีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผต่่อผูอ้ื่น เละมคีวามคดิเชงิบวก มองโลกในทางทีด่ ี
ท าตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สงัคม 
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4. บทบาทในเชงิวชิาการ ผูน้ าควรตอ้งมคีวามรู ้
ความสามารถดา้นวชิาการทีเ่ป็นวชิาชพีของตนอย่างลุ่มลกึ 
จนสามารถใชใ้นการใหค้ าแนะน า 
ใหข้อ้เสนอแนะเพือ่ใชค้วามรูใ้นสาขาของคนเพือ่การอธบิายเหตุการณ์ 
และจดัสถานการณ์เพือ่ใหเ้กดิผลดตี่อภารกจิ/องคก์ร 
เพือ่ป้องกนัปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ไดต้ลอด 
ถงึสามารถใหค้ าปรกึษาเพือ่แกปั้ญหาทีเ่ผชญิอยู่ไดส้ าเรจ็ในระดบัหนึ่งรวมทัง้มผีลงานเป็นที่
ยอมรบั มกีารพฒันานวตักรรมเชงิวชิาชพี และมผีลงานเผยแพร่ 

5. บทบาทในการเป็นบุคคลทีม่คีวามรอบรู ้เฉลยีวฉลาด อารมณ์มัน่คง 
มคีวามฉลาด มอีารมณ์ด ีเละมคีุณธรรมเละจรยิธรรมสงู มมีนุษยสมัพนัธ ์
สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้เป็นทมีงานทีเ่ขม้เขง็ 
มบีุคลกิภาพทัง้ภายนอกและภายในงดงาม 

Wall and Hawkins (1964, pp. 396 - 400 อา้งถงึใน ไชยา ภาวะบุตร, 
2555, หน้า 276) กล่าวถงึ ภาระหน้าทีข่องผูน้ า 11 ประการ ไดแ้ก่ 1) เป็นนกับรหิารทีด่ ี   
2) เป็นผูว้างแผนนโยบาย 3) เป็นผูว้างแผน 4) เป็นผูเ้ชีย่วชาญ 5) 
เป็นผูแ้ทนของกลุ่มในการตดิต่อภายนอก 6) 
เป็นผูร้กัษาสมัพนัธภ์าพระหว่างผูใ้ตบ้งัคบับญัชากบัผูบ้งัคบับญัชา7) เป็นผูใ้หคุ้ณและโทษ 
8) เป็นผูอ้นุญาตโตตุลาการ 9) เป็นสญัลกัษณ์ของสมาชกิ 10) เป็นแบบอย่างทีด่ ีและ 11) 
เป็นผูร้บัผติชอบในการปฏบิตังิานขององคก์าร 
  จากบทบาทและหน้าทีด่งักล่าว สรุปไดว้่า 
ผูน้ ามบีทบาทในการชีแ้นะใหค้ าปรกึษาและคอยดแูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
มวีสิยัทศัน์ในการท างานและวางแผนงานเสมอ  สง่เสรมิบุคลากรใหไ้ตเ้รยีนรู้สิง่ใหม่ ๆ 
ตลอดจนตดัสนิใจและมอบหมายงานตามความเหมาะสม 
 

 2. คณุลกัษณะและทกัษะของผู้น า 
คุณลกัษณะและทกัษะของผูน้ า 

เป็นสิง่ทีผู่น้ าหรอืผูบ้รหิารใชใ้นการบรหิารงานเพือ่น าพาไปสูค่วามส าเรจ็ของการปฏบิตังิาน 
ซึง่มนีกัวชิาการกล่าวไว ้ดงันี้ 

สุทธชิยั ปัญญโรจน์ (2554, หน้า 28) กล่าวไวว้่า 
บุคคลทีเ่ป็นผูน้ ามกัมลีกัษณะบางอย่างทีเ่ด่นกว่าผูต้าม 
บุคคลทีเ่ป็นผูน้ ามกัเป็นคนทีม่อีทิธพิลเหนือผูอ้ื่น 
ผูอ้ื่นยอมท าตามอกีทัง้ผูต้ามยอมไดน้ าเอาความประพฤต ิไดน้ าเอาแบบอย่างในการท างาน            
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ผูต้ามบางคนถงึกบัยอมถอดแบบผูน้ า บางคนลอกเลยีนแบบอย่างของผูน้ า 
โดยคุณลกัษณะของผูน้ ามดีงันี้ 

1. มเีป้าหมาย ผูท้ีต่อ้งการเป็นผูน้ า 
ควรมเีป้าหมายเป็นของตนเองไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายชวีติ เป้าหมายในการท างาน 
เป้าหมายในการเปลีย่นแปลงองคก์รเป้าหมายในการเปลีย่นแปลงประเทศชาต ิ
การมเีป้าหมายเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะท าใหผู้น้ ามทีศิทางในการเดนิทางไปสูเ่ป้าหมาย 
ตรงกนัขา้ม หากผูน้ าไม่มเีป้าหมาย ผูน้ ากจ็ะรูส้กึสบัสน เปรยีบดงัเรอืที่ไรห้างเสอื 
อกีทัง้ไม่รูจ้ะไปในทศิทางไหนเหมอืนอยู่กลางมหาสมุทร 

2. ความรอบรู ้ยุคปัจจุบนั เป็นยุคของขอ้มลูขา่วสาร 
เป็นยุคทีจ่ะตอ้งใชค้วามคดิ ความรู ้มาแขง่ขนักนั 
ไม่เหมอืนยุคในสมยัอดตีมกัจะใชก้ าลงัในการต่อสูห้รอืการท าสงคราม 
ผูน้ าทีม่ขีอ้มลูมากกว่า ผูน้ าทีม่คีวามรอบรูก้ว่า ผูน้ าทีม่กีารใชข้อ้มลูมาวเิคราะหไ์ดด้กีว่า 
มกัเป็นทีย่อมรบั อกีทัง้เป็นทีเ่คารพเชื่อถอืแก่ผูต้าม 

3. กลา้เปลีย่นแปลงหรอืรเิริม่สิง่ใหม่ ๆ 
ยุคสมยัปัจจุบนัและยุคของโลกในอนาคต ผูน้ ามกัเป็นผูท้ีก่ลา้เปลีย่นแปลง 
ผูน้ ามกักลา้ลองคน้ควา้ สิง่ใหม่ ๆ โลกยุคใหม่จงึเป็นยุคสมยัของผูน้ าแห่งการเปลีย่นแปลง 

4. กระตอืรอืรน้ ผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ มกัเป็นผูน้ าทีม่คีวามกระตอืรอืรน้ 
กระฉับกระเฉง เดนิไวกว่าคนปกต ิตามจติวทิยา หากผูน้ ามคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างาน 
ผูต้ามมกัจะมคีวามกระตอืรอืรน้ไปดว้ย ในทางกลบักนั หากว่าผูน้ ามคีวามเฉยชา 
ผูต้ามกม็กัจะท างานดว้ยความเฉยชาเช่นกนั 

5. มคีวามอดทน งานของผูน้ ามกัเป็นงานทีห่นกักว่าผูต้าม 
เนื่องจากตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่องาน ต่อคนทีท่ างาน และต่อองคก์ร 
ยิง่เป็นองคก์รขนาดใหญ่ เช่น บรษิทั (มหาชน), กระทรวง, หรอืประเทศชาต ิ
กต็อ้งรบัภาระทีห่นกัหนาขึน้ หากว่าเราสงัเกต ผูน้ าระดบัประเทศบางคนตอนขึน้สูต่ าแหน่ง 
นายกรฐัมนตร ีประธานาธบิด ีมใีบหน้าทีห่ล่อ ดดู ีมสีงา่ แต่เมื่อด ารงต าแหน่งไปไดไ้ม่นาน 
หน้าตาทีเ่คยสงา่ ดดู ีกลบัการเป็นใบหน้าทีด่ ูเคร่งเครยีด จรงิจงั กส็บืเนื่องมาจาก 
ผูน้ าระดบัประเทศผูน้ัน้ ตอ้งแบกรบัปัญหาต่าง ๆ  
มากมายและใชค้วามคดิในการแกปั้ญหานัน้เอง 

6. การบงัคบัตนเองหรอืการควบคุมตนเอง 
คนทีต่อ้งการเป็นผูน้ าตอ้งมสีตใินการควบคุมตนเอง ทัง้ทางดา้นจติใจและร่างกาย เช่น 
บงัคบัตนเองไม่ใหแ้สดงออกต่อหน้าสาธารณะในการแสดงกริยิาอาการทีไ่ม่ด ี
โดยเฉพาะต่อหน้าสือ่มวลชน เนื่องจากผูน้ าตอ้งเป็นเป้าสายตาต่อลูกน้องและคนทัว่ไป 
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7. การใชดุ้ลพนิิจและกลา้ตดัสนิใจ ผูน้ าทีด่ตีอ้งรูจ้กัใชดุ้ลพนิิจ 

อกีทัง้เมื่อมปัีญหากต็อ้งกลา้ตดัสนิใจ ถงึแมจ้ะตดัสนิใจผดิพลาดไปบา้งกต็าม 
แต่หากไม่กลา้ตดัสนิใจ กจ็ะท าใหส้ถานการณ์นัน้ ๆ แย่ลงได ้ผูน้ าจงึตอ้งเป็นนกัวเิคราะห ์
นกัคดิทีด่ใีนการรูจ้กัมองปัญหาต่าง ๆ อกีทัง้ตอ้งมคีวามเดด็ขาดเมื่อตอ้งตดัสนิใจ 
เพือ่ทีจ่ะน าพาองคก์รประเทศชาต ิเดนิหน้าต่อไป 

8. มนุษยสมัพนัธ ์ผูน้ าทีด่ตี้องเป็นคนมมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ี
เนื่องจากผูน้ าตอ้งท างานกบัคน หากผูน้ าสามารถครองใจคนท างานได ้
ลูกน้องกม็กัจะท างานเตม็ทีก่ารมมีนุษยส์มัพนัธจ์ะท าใหผู้น้ าเป็นที ่เคารพรกั ศรทัธา เชื่อถอื 
ของผูค้น ท าใหม้คีนอยากช่วยเหลอื มากกว่าผูน้ าทีไ่ม่มมีนุษยส์มัพนัธใ์นการท างาน 

ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 278 - 279) ไดก้ล่าวไวว้่า ถา้จะกล่าวว่า 
การท างานประกอบไปดว้ยบุคคล 2 ระดบั คอื ผูน้ าหรอืหวัหน้างาน หรอืลูกพี ่
หรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบงานนัน้ และอกีระดบัหนึ่งกค็อื 
ผูต้ามหรอืลูกน้องหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทัง้ 2 
ระดบันี้จะปฏบิตังิานร่วมกนัจะร่วมท างานกนัใหบ้รรลุเป้าหมายทีก่ าหนดเอาไว ้
ผูน้ าจะร่วมกบัผูต้ามหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการวางแผน หาคนมาท างานแบ่งงาน 
มอบหมาย ตดัสนิใจสัง่การ ควบคุมดแูล ก ากบังาน ตรวจสอบแกไ้ข ตลอดจนอบรมสัง่สอน 
ชมเชยใหร้างวลั ลงโทษ ผูน้ าจะรบัแต่ชอบอย่างเตยีวไม่ได ้จะตอ้งรบัผดิดว้ย(ถ้าม)ี 
จะคอยแต่ชี้นิ้วอย่างเดยีวไม่ได ้บางครัง้จะตอ้งลงมอืปฏบิตัดิว้ยตวัเองบา้ง 
จงึจะเรยีกว่ามอืถงึ ผูต้ามหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจงึจะเชื่อถอื 
และไดก้ล่าวอกีว่าผูน้ าทีด่มีลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

1. เป็นกนัเอง เป็นคนใจกวา้ง ไม่ถอืตวั กลา้ไดก้ลา้เสยี 
2. มคีวามยุตธิรรม เป็นคนตรงไปตรงมา เสมอตน้เสมอปลาย 

มคีวามเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ  แต่มรีะเบยีบวนิัย 
3. แนะน าชีแ้จง สอนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหท้ างานใหด้อียู่เสมอจ ้าจี้จ ้าไช  

แต่ไม่จุกจกิจูจ้ี ้ตเิพือ่ก่อ สรปุแลว้คอื เป็นผูส้อนเก่ง ถ่ายทอดวธิที างานเก่งนัน่เอง 
4. ไม่แลง้น ้าใจ เป็นคนเหน็อกเหน็ใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ตูแลทุกขส์ุขของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
5. เหน็คุณค่าของคน เป็นคนมองโลกในแงด่ ี

ในแงส่วยสดงดงามควบคุมอารมณ์ของตวัเองไดด้ ี
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6. มเีหตุผลจงใจ พดูเก่ง มวีาทศลิป์ด ีไม่ถอือ านาจบาตรใหญ่ ไม่สัง่การใด 
ๆ โดยพลการ มกัจะประชุมปรกึษาหารอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสมอ 

7. ไม่พยายามโกรธงา่ย เป็นคนมองโลกในแงด่ ีรูจ้กัเอาใจเขามาใสใ่จเรา 
เขา้ใจคนอื่น ยิม้แยม้แจ่มใสอยู่เสมอ 

8. ไม่โทษผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นคนมคีวามรบัผดิชอบสงู 
เวลามปัีญหาเกดิขึน้จะมสีว่นร่วมในการแกปั้ญหา ไม่เป็นคนสรา้งปัญหา 
ปกป้องผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่เอาตวัรอดแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

9. มคีวามสามารถในการท างานทีเ่ป็นทมีสงู 
มศีลิป์ในการจงูใจใหค้นท างานสงู มรีะเบยีบวนิัย 

Stogdill (1978, pp. 74 - 75 อา้งถงึใน ฉตัรชยั ไชยมง, 2552, หน้า 22 - 23) 
ไดศ้กึษารวบรวมงานวจิยัเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของผูน้ า โดยแบ่งตามคุณลกัษณะ 6ดา้น ดงันี้ 

1. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical characteristics) ไดแ้ก่ 
เป็นผูท้ีม่สีุขภาพร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ 

2. ภูมหิลงัทางดา้นสงัคม (Social background) ไดแ้ก่ 
มกีารศกึษาดมีสีถานะภาพทางสงัคมดี 

3. สตปัิญญา (Intelligence) ไดแ้ก่ มสีตปัิญญาสงูมกีารตดัสนิใจด ี
มทีกัษะในการสือ่ความหมายและการพดู 

4. บุคลกิภาพ (Personify) มคีวามตื่นตวัอยู่เสมอ 
ควบคุมอารมณ์ไดด้มีคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มจีรยิธรรม และมคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง 

5. ลกัษณะทีเ่กีย่วกบังาน (Task-related characteristics) ไดแ้ก่ 
มคีวามปรารถนาทีจ่ะท าใหด้ทีีสุ่ด มคีวามรบัผดิชอบ ไม่ทอ้แทต้่ออุปสรรคและมุ่งงาน 

6. ลกัษณะทางสงัคม (Social characteristics) ไดแ้ก่ 
ปรารถนาทีจ่ะร่วมมอืกบัคนอื่น ๆ  มเีกยีรตเิป็นทีย่อมรบัของบุคคลอื่น เขา้สงัคมเก่ง 
และเฉลยีวฉลาด 

จากคุณลกัษณะและทกัษะของผูน้ าดงักล่าว สรุปไดว้่า 
ผูน้ าตอ้งมวีสิยัทศัน์มองเหน็ภาพอนาคต รูจ้กักระจายงานใหท้มีงานอย่างเหมาะสม 
ตอ้งสรา้งทมีงานได ้จะตอ้งเป็นคนทีท่ างานใหส้ าเรจ็โดยเน้นทัง้งาน เน้นทัง้คน 
และในการสรา้งทมีงานทีด่ตี้องสรา้งแรงบนัดาลใจใหพ้นักงานได ้
มพีลงัในการสรา้งก าลงัใจใหก้บัทมีงาน และตอ้งเป็นผูพ้ฒันาคนอื่นอยู่เสมอ 

 
 3. ความหมายของภาวะผู้น า 

นกัวชิาการหลายท่าน ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้ าไวด้งันี้ 
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ณฐัพงศ ์บุณยารมณ์ (2553, หน้า 23) ไดก้ล่าวว่า 
ภาวะผูน้ าคอืศลิปะและความสามารถในการจงูใจผูร้่วมงานหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคนให้
ท างาน ดว้ยความเตม็ใจและกระตอืรอืรน้ เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกลุ่มและองคก์ร 

ศศวิมิล สุขหนารกัษ์ (2554, หน้า 14) ไดส้รุปความหมาย ภาวะผูน้ า 
หมายถงึ การกระท าหรอืการปฏบิตัทิีแ่สดงออกในลกัษณะต่าง ๆ ของบุคคล ทัง้ทางกาย 
วาจา จติใจและอารมณ์ 
ตลอดถงึการใชค้วามรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานในลกัษณะการใชอ้ านาจหน้าทีใ่นการ
จงูใจ ก าหนดเป้าหมายในการท างาน การตดิต่อสือ่สาร การปกครองบงัคบับญัชา 
การควบคุมดูแล การตดัสนิใจ 
และการสรา้งสมัพนัธ์ภาพกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทัง้นี้เพือ่ใหก้ารด าเนินงานของโรงเรยีนบรรลุ
ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีต่ ัง้ไว้ 

ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 282) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า 
หมายถงึความสามารถของผูน้ าในการใชศ้ลิปะ อทิธพิล อ านาจหน้าทีแ่ละพลงัอ านาจทีม่อียู่ 
เพือ่ใหบุ้คคลหรอืกลุ่มของบุคคลด าเนินงานในหน้าทีร่บัผดิชอบใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าห
มายทีต่ ัง้ไว ้

วนัเพญ็ รตันอนนัต์ (2555, หน้า 23) สรุปไวว้่า ภาวะผูน้ า หมายถงึ 
พฤตกิรรมทีผู่บ้รหิารแสดงใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาในการบรหิาร 
หรอืการปฏบิตังิานเป็นกระบวนการทีผู่บ้รหิารกระตุน้ใหผู้บ้งัคบับญัชาเหน็ในการบรหิารหรอื
การปฏบิตังิานเป็นกระบวนการทีผู่บ้รหิารกระตุน้ใหผู้ใ้ต้บงัคบับญัชามคีวามตอ้งการและมคีว
ามพงึพอใจมากกว่าทีม่อียู่ 
โดยจงูใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามองใหไ้กลกว่าความสนใจของตนเองไปสูป่ระโยชน์ของสถานศกึ
ษา เกดิเป็นความภาคภูมใิจในตนเอง 
ผูบ้รหิารตอ้งแสดงวสิยัทศัน์และถ่ายทอดวสิยัทศัน์ไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ใหม้คีวามมุ่งมัน่และทุ่มเทในการปฏบิตังิานตามภารกจิกลา้เผชญิกบัความเปลีย่นแปลง 
สรา้งเจตคตทิีด่ใีนการปฏบิตังิาน 
มกีารสง่เสรมิผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความคดิเหน็อย่างหลากหลายและสรา้งสรรค ์
สามารถวเิคราะหปั์ญหาโดยใชเ้หตุผลและขอ้มลูหลกัฐานมคีวามสามารถในการตดิต่อสือ่สารร
ะหว่างบุคคล และมเีทคนิคการมอบหมายงานทีด่ ี

 
กติตวิรรณ แสนโท (2556, หน้า 28) สรุปไวว้่า ภาวะผูน้ า คอื 

ความสามารถในการเป็นผูน้ าท าใหบุ้คคลอื่นยอมรบัและปฏบิตัติาม 
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เป็นการใชอ้ทิธพิลหรอือ านาจใหบุ้คคลอื่นปฏบิตัติามและยอมรบันบัถอืซึ่งเป็นเครื่องมอืทีจ่ะ
เปลีย่นแปลงองคก์รสามารถชีน้ ากลุ่มใหป้ฏบิตัติามจุดมุ่งหมายของกลุ่ม 

Bass (1981, pp. 7 - 14 อา้งถงึใน สมุทร ช านาญ, 2553, หน้า 49) 
กล่าวว่า ภาวะผูน้ า คอืกระบวนการต่าง ๆ  ทีจ่ าแนกไดด้งันี้ 

1. ภาวะผูน้ าเป็นผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงกจิกรรมกลุ่ม 
2. ภาวะผูน้ าเป็นการผสมผสานคุณลกัษณะต่าง ๆ 

ของผูน้ าทีช่่วยสามารถจูงใจบุคคลอื่นใหท้ างานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหส้ าเรจ็ 
3. ภาวะผูน้ าเป็นการใชอ้ านาจทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

หรอืการมอีทิธพิลต่อกลุ่มทีท่ าใหส้มาชกิในกลุ่มตามทีต่้องการ 
4. ภาวะผูน้ าเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างผูน้ ากบัผูต้าม 

ซึง่ผูน้ าใชอ้ทิธพิลต่อพฤตกิรรมของกลุ่ม 
5. ภาวะผูน้ าเป็นพฤตกิรรมการควบคุมสัง่การกจิกรรมของกลุ่ม 
6. ภาวะผูน้ าเป็นศลิปะของการเกลีย้กล่อม จงูใจ 

หรอืดลใจสมาชกิของกลุ่มใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตัภิารกิจใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
7. ภาวะผูน้ าเป็นความแตกต่างระหว่างอ านาจของผูน้ ากบัผูต้าม 
8. ภาวะผูน้ าเป็นเครื่องมอืทีท่ าใหก้ลุ่มบรรลุเป้าหมาย 
9. ภาวะผูน้ าเป็นปฏสิมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิภายในกลุ่ม 

ทัง้ระหว่างผูน้ ากบัผูต้ามและระหว่างผูต้ามดว้ยกนัเอง 
10. ภาวะผูน้ าเป็นการประสานบทบาทต่าง ๆ ภายในกลุ่มและชี้น า 

เพือ่ใหก้ลุ่มบรรลุเป้าหมาย 
11. ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการทีผู่น้ าก าหนดขอบข่าย 

และสง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
ก าหนดช่องทางการสือ่สารเพือ่ท าใหเ้กดิปฏสิมัพนัธ์ภายในกลุ่ม 

Bennis and Nrnus (1985, pp. 2 - 3 อา้งถงึใน อนญัญา ขนุจอ้น, 2556, 
หน้า 10) กล่าวว่า 
ภาวะผูน้ ามคีวามส าคญัต่อความส าเรจ็ขององคก์รอย่างมากเพราะปัจจยัทีท่ าใหอ้งคก์ารมชีวีิ
ตชวีาสามารถทีจ่ะด ารงอยู่ไดน้อกจากนี้ ภาวะผูน้ ายงัช่วยพฒันาองคก์ารไปในทศิทางใหม่ 
ๆ ทีอ่งคก์ารตอ้งการมุ่งไปสู่ทศิทางนัน้ได้ 

Yulk (2005, p. 5 อา้งถงึใน สมุทร ช านาญ, 2553, หน้า 49) 
ท าการสรุปนิยามของภาวะผูน้ าไวห้ลากหลายแนวทาง เช่น 
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ภาวะผูน้ า คอื 
พฤตกิรรมของเอกตับุคคลทีส่ามารถสัง่การและชีน้ ากลุ่มใหป้ฏบิตัติามจุดมุ่งหมายของกลุ่มไ
ด ้

ภาวะผูน้ า คอื 
อทิธพิลของบุคคลทีม่อียู่เหนือบุคคลอื่นในการปฏบิตังิานในองคก์าร 

ภาวะผูน้ า คอื 
ความสามารถของบุคคลทีท่ าใหก้ารปฏบิตังิานในองคก์ารบรรลุผลโดยใชค้วามเป็นสถาบนัก
ารเมอืง จติวทิยา ทรพัยากรอื่น ๆ กระตุน้ใหผู้อ้ื่นเกดิความพงึพอใจ 

ภาวะผูน้ า คอื 
กระบวนการในการใชอ้ทิธพิลเพือ่ท าใหเ้กดิประสทิธผิลของกลุ่ม 

ภาวะผูน้ า คอื ความสามารถในการใชว้ฒันธรรมจากภายนอกองคก์าร 
เพือ่เป็นเครื่องมอืในการเปลีย่นแปลงในองคก์าร 

สรุปไดว้่า ภาวะผูน้ า คอื 
ความสามารถของบุคคลในการน าหรอืพฤตกิรรมการเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นผลใหเ้กิ
ดการเปลีย่นแปลงกจิกรรมกลุ่ม เป็นการผสมผสานคุณลกัษณะต่าง ๆ  
ของผูน้ าทีช่่วยสามารถจูงใจบุคคลอื่นใหท้ างานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหส้ าเรจ็ 
เป็นการใชอ้ านาจทัง้ทางตรงและทางออ้มหรอืการมอีทิธพิลต่อกลุ่มทีท่ าใหส้มาชกิในกลุ่มท า
ตามทีต่อ้งการ เป็นสมัพนัธ์ระหว่างผูน้ ากบัผูต้ามซึง่ผูน้ าใชอ้ทิธิพลต่อพฤตกิรรมของกลุ่ม 
และเป็นเครื่องมอืส าคญัทีท่ าใหก้ลุ่มบรรลุเป้าหมาย 

 

 4. ความหมายของภาวะผู้น าทางวิชาการ 
การศกึษาดา้นภาวะผูน้ าทางวชิาการนัน้เริม่ปรากฏเด่นชดัในช่วงปี 1980 

ทฤษฎ ี
หลกัการและงานวจิยัสว่นใหญ่จะปรากฏในประเทศสหรฐัอเมรกิาเพือ่หาทางแกปั้ญหาการเรี
ยนรูข้องผูเ้รยีนและในปี 2002 สหรฐัอเมรกิากไ็ดต้ัง้กฎหมายดา้นการจดัการศกึษา คอื No 
Child Left Behind Act 2002 
ทีพ่ยายามใหโ้อกาสเดก็ทุกคนไดร้บัโอกาสทางศกึษาทีเ่ท่าเทยีมกนั 
ไม่มใีครตกหล่นจากเกณฑม์าตรฐาน โดยจะเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เน้นทกัษะการอ่าน 
คณิตศาสตรแ์ละการคดิวเิคราะหจ์ากความส าคญัของภาวะผูน้ าทางวชิาการท าใหส้ภาคองเ
กสไดอ้อกกฎหมายดา้น Instructional Leadership Act 2007 
เพือ่ใหค้วามส าคญักบัภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีน 
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โดยถูกจดัใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของมาตรฐานวชิาชพีผูบ้รหิารโรงเรยีนของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
สว่น 
ประเทศไทยไดก้ าหนดใหบ้ทบาทของผูบ้รหิารต่อความมภีาวะผูน้ าทางวชิาการทีป่รากฏใน
พระราชบญัญตักิารจดัการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 ฉบบัแกไ้ข พ.ศ.2545 
เพือ่ใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนค านึงการจดัการศกึษาทีค่ านึงถงึความเตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้
รยีน โดยเชื่อว่าผูเ้รยีนทุกคนสามารถพฒันาไดต้ามศกัยภาพ (ฤทธริงค ์เศษวงศ์, 2556, 
หน้า 14) ซึง่มผีูใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้ าทางวชิาการ ดงันี้ 

ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2553, หน้า 12) 
ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้ าทางวชิาการว่า หมายถงึ การใช ้
ศลิปะและความสามารถของบุคคลหนึ่งทีจู่งใจและมอีทิธพิลต่อบุคคลอื่น ผูร้ายงาน 
หรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
เพือ่ใหเ้กดิการปฏบิตังิานหรอืกจิกรรมโดยใชก้ระบวนการ 
สือ่สารหรอืการตดิต่อกนัและกนักบัผูร้่วมงาน จนสามารถด าเนินการบรรลุความส าเรจ็ตาม 
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนด 

ปรฉิตัร เลก็ดวง (2554, หน้า 23) กล่าวว่าภาวะผูน้ าทางวชิาการ 
หมายถงึลกัษณะการปฏบิตังิานและการบรหิารจดัการในสถานศกึษาของผูบ้รหิารทีใ่หค้วาม
ส าคญักบังานดา้นวชิาการ หลกัสตูรการเรยีนการสอน 
มสีว่นสง่เสรมิการพฒันาบุคลากรสนับสนุนการเจรญิเตบิโตทางการเรยีนของนกัเรยีน 
และถูกตอ้งตามวสิยัทศัน์ใหเ้ป็นความจรงิได้ 

วนัเผดจ็ มชียั (2554, หน้า 20) ไดก้ล่าวว่า ภาวะผูน้ าทางวชิาการ หมายถงึ 
พฤตกิรรมลกัษณะการปฏบิตังิานและบรหิารจดัการในสถานศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษาที่
จะตอ้งเป็นผูน้ าทางวชิาการ 
ซึง่เป็นงานหลกัของสถานศกึษาทีม่อีทิธพิลต่อการเพิม่พนูการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
โดยอาศยักระบวนการเกี่ยวกบัการก าหนดวสิยัทศัน์ เป็นเป้าหมาย และพนัธกจิ การเรยีนรู ้
การบรหิารจดัการ หลกัสตูรเละการสอน การพฒันานกัเรยีน 
การพฒันาครแูละการสง่เสรมิบรรยากาศ สิง่แวดลอ้มและวฒันธรรมการเรยีนรู ้
ก ากบัตดิตามนิเทศครู 

สมุทร ช านาญ (2554, หน้า 22) 
ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้ าทางวชิาการ หมายถงึ 
พฤตกิรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีบ่รหิารจดัการสถานศกึษาโดยใหค้วามส าคญักบัการสง่
เสรมิใหเ้กดิ 
การพฒันาในดา้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและการพฒันาครเูพือ่ใหม้คีวามเป็นมอือาชพีซึง่กจิก
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รรมดงักล่าว ไดแ้ก่ การก าหนดเป้าหมายร่วมกนักบัคณะคร ูก ากบัตดิตามงาน 
ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเกีย่วกบัการเรยีนการสอน การพฒันาครใูหม้คีวามเป็นมอือาชพี 
การสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูแ้ละการจดัหา 
วสัดุสือ่และทรพัยากรใหต้รงกบัความตอ้งการของครแูละผูเ้รยีน 

สุพชาต ชุ่มชื่น (2554, หน้า 25) 
ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้ าทางวชิาการ หมายถงึ 
ความสามารถของผูบ้รหิารในการน ากลุ่มใหก้ระท ากจิกรรมทางวชิาการใหบ้งัเกดิผลดตี่อกา
รสอนของครแูละผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 

อ านวย ทองโปร่ง (2555, หน้า 27) 
ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้ าทางวชิาการว่า หมายถงึ 
ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่คีุณภาพตอ้งมผีูบ้รหิารทีม่ภีาวะผูน้ า 
ความส าเรจ็ขององคก์ร ขึน้อยู่กบัคุณภาพของภาวะผูน้ าเป็นส าคญั 

วโิรจน์ สารรตันะ (2557 , หน้า 25) 
ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้ าทางวชิาการว่า หมายถงึ 
ความสามารถของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการน าความรู ้ทกัษะตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ  
มาใชใ้หเ้กดิ ประโยชน์ในการด าเนินงานวชิาการ 
โดยใหบุ้คลากรในโรงเรยีนร่วมมอืปฏบิตังิานจนบรรลุเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ 

Cooper (1989, pp. 13 – 14) ใหแ้นวคดิว่าภาวะผูน้ าทางวชิาการ ดงันี้ 
1. ภาวะผูน้ าทางการศกึษา 

เป็นการรเิริม่ทีแ่สดงออกถงึความพยายามหรอืการดแูลปกป้องรกัษาสนบัสนุนประเพณีทางกา
รศกึษาในโรงเรยีน 
ในขณะทีภ่าวะผูน้ าทางวชิาการเป็นแขนงทีพ่เิศษของผูน้ าทางวชิาการศกึษาทีเ่น้นหลกัสตูรแล
ะการเรยีนการสอน 

2. ผูน้ าทางวชิาการ คอื 
ผูบ้รหิารโรงเรยีนซึง่ใหค้วามส าคญัของความกา้วหน้าของการเรยีนการสอนอ านวยความสะ
ดวกใหค้รนูกัเรยีนและหลกัสตูร 

3. บทบาทของผูน้ าทางวชิาการ คอื การเปลีย่นแปลงนโยบายของ 
โรงเรยีน ทมีงานและนักเรยีนใหเ้หมาะสมกบัหลกัสตูรเพือ่คุณภาพสูงสุดของการเรยีนการสอน 

Carter & Klotx (1990, pp. 36 - 40) ใหแ้นวคดิว่า 
ภาวะผูน้ าวชิาการตอ้งใหค้วามส าคญักบังานดา้นวชิาการและครูซึง่ไดช้ื่อว่าเป็นผูน้ าในการ
พฒันาพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
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ซึง่ผูบ้รหิารในลกัษณะดงักล่าวจะยดึเอาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็นเป้าหมายห
ลกัในการพฒันาและมกีารส่งเสรมิใหบุ้คลากรในทุกฝ่ายมสีว่นร่วมในการพฒันาหลกัสตูร 

Wildy and Dimmock (1993, pp. 42 - 61) 
ใหแ้นวคดิว่าภาวะผูน้ าทางวชิาการ หมายถงึ 
บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ภีาวะผูน้ าทางวชิาการนัน้ตอ้งเป็น
บุคคลทีใ่หค้วามส าคญักบังานดา้นวชิาการเป็นหลกั 
ตอ้งสามารถท าวสิยัทศัน์ใหก้ลายเป็นความจรงิได ้
รวมถงึการท าภาระงานของผูบ้รหิารเองหรอืการมอบหมายงานใหผู้อ้ื่นปฏบิตัแิทน 
เพือ่สนบัสนุนการพฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ซึง่ประกอบดว้ย ภาระงานทีส่ าคญัดา้นต่าง 
ๆ ไดแ้ก่ ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของโรงเรยีน 
เตรยีมสือ่วสัดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในกระบวนการเรยีนการสอน ก ากบั 
ตดิตามนิเทศการสอนของครู 
เป็นกรรมการอ านวยการหรอืประสานงานส่งเสรมิสมัพนัธภ์าพของบุคลากร 

McEwan (1998, p.7) ใหแ้นวคดิว่าภาวะผูน้ าทางวชิาการ คอื 
การสรา้งบรรยากาศซึง่ผูบ้รหิารโรงเรยีน คณะคร ูนกัเรยีน ผูป้กครองนกัเรยีน 
และกรรมการ 
โรงเรยีนซึง่สามารถท างานร่วมกนัในอนัจะท าใหง้านดา้นการศกึษาประสบผลส าเรจ็ 

Kaiser (2000, p. 162) ไดก้ล่าวว่า ผูน้ าทางวชิาการว่าเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้
ความเขา้ใจในทฤษฎปีรชัญาของหลกัสตูรต่าง ๆ 
ทีใ่ชใ้นโรงเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในวธิสีอนแบบต่าง ๆ 
สนบัสนุนใหค้รใูชน้วตักรรมการสอนเป็นแบบอย่างทีด่ใีนเชงิวชิาการสนบัสนุนและสง่เสรมิค
วามเป็นเลศิทางวชิาการของโรงเรยีนสง่เสรมิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคั
ญ 
นิเทศและก ากบัใหก้ารเรยีนการสอนเป็นไปตามแผนการสอนทีก่ าหนดไวผู้บ้รหิารทีม่ภีาวะค
วามเป็นผูน้ าทางวชิาการมลีกัษณะเฉพาะดงันี้ใหค้วามส าคญักบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนขอ
งนกัเรยีนใหค้วามส าคญักบัเทคนิคการสอนใหค้วามส าคญัในการจดับรรยากาศทีส่ง่เสรมิกา
รเรยีนรูใ้หค้วามส าคญักบัการประเมนิความกา้วหน้าทางการเรยีนของนกัเรยีน 
เป็นนกัประสานงานทางวชิาการใหก้ารสนับสนุนครูมคีวามชดัเจนและโปร่งใสในการปฏบิตังิ
าน มวีสิยัทศัน์ทีก่วา้งไกล และมคีวามมุ่งมัน่ปฏบิตังิาน ใหบ้รรลุผลตามจุดมุ่งหมายทีว่างไว ้
ดว้ยเหตุนี้จงึมกีารอภปิรายกนัว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ ี
ภาวะความเป็นผูน้ าทางวชิาการกค็อื ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้เอง 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร ในภาวะความเป็นผูน้ าทางวชิาการนัน้ 
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อยู่บนพืน้ฐานของความเชื่อ การตดัสนิใจ 
ยุทธวธิแีละเทคนิคเพือ่ประโยชน์สงูสุดทีจ่ะเกดิขึน้ในกระบวนการ 
เรยีนการสอนในหอ้งเรยีนอย่างไรกต็ามแมห้วัใจส าคญัของการปฏบิตังิานในบทบาทผูบ้รหิา
รในฐานะการเป็นผูน้ าทางวชิาการคอืการพฒันาโรงเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด 
แต่ถา้ผูบ้รหิารเหล่านัน้ไม่มภีาวะความเป็นผูน้ าทางวชิาการ 
หรอืหากขาดคุณสมบตัขิองการเป็นนกัจดัการทีด่กีจ็ะไม่สง่ผลใหโ้รงเรยีนมปีระสทิธภิาพเช่น
เดยีวกนัและบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในฐานะ 
เป็นผูน้ าทางวชิาการเป็นกุญแจดอกส าคญัทีจ่ะน าพาใหโ้รงเรยีนของตนประสบผลส าเรจ็ 
ซึง่ความส าเรจ็ดงักล่าวนัน้จะเกดิขึน้ไดข้ึน้อยู่กบัระบวนการพฒันาหลกัสูตรการสอนและวธิกี
ารเรยีนรู ้
นอกจากนี้บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในฐานะเป็นผูน้ าทางวชิาการยงัเป็นการสรา้งโอ
กาสใหโ้รงเรยีนเกดิการเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้อกีดว้ย 

สรุปไดว้่า ภาวะผูน้ าทางวชิาการ หมายถงึ 
พฤตกิรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีแ่สดงออกถงึความสามารถในการบรหิารจดัการศกึษา 
ดา้นวชิาการในโรงเรยีน โดยการกระตุ้น สง่เสรมิ พฒันาการจดัการศกึษา 
และพฒันาบุคลากรในสถานศกึษาอนัเกดิผลดตี่อการสอนของครแูละผลสมัฤทธิท์างการเรยี
นของนกัเรยีนซึง่เป็นภารกจิหลกัของสถานศกึษาและบรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 

 

5. ความส าคญัของภาวะผู้น าทางวิชาการ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาในฐานะผูน้ าทางวชิาการ 

ดว้ยภาวะผูน้ าทางวชิาการมคีวามส าคญัดงันี้ 
จรสั อตวิทิยาภรณ์ (2554, หน้า 14) กล่าวว่า 

ความส าคญัของภาวะผูน้ าทางวชิาการมอีทิธพิล ต่อคุณภาพการสอนของคร ู
และน ามาซึง่ความมปีระสทิธผิลในโรงเรยีน 
โดยเฉพาะภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีแ่สดงออกใหค้รไูดร้บัรูอ้ย่างชดัเ
จน น ามาซึ่งผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนโดยรวมคอื 
ประสทิธภิาพของการบรหิารวชิาการและการปฏบิตังิานภายใน 
โรงเรยีนภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามส าคญัในการสรา้งอทิธพิลหรื
อ 
การสรา้งแรงจงูใจใหผู้ร้่วมงานเชื่อถอืยอมรบัและศรทัธาใหเ้กดิความร่วมมอืต่อการเปลีย่นแ
ปลง เพือ่พฒันาคุณภาพการศกึษาทัง้ดา้นการบรหิารงานวชิาการ 
โดยเฉพาะดา้นการเรยีนการสอนของคร ู
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ใหส้ง่ผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนใหไ้ดม้าตรฐานการศกึษาบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไ
ว ้

อ านวย ทองโปร่ง (2555, หน้า 25) กล่าวว่า 
ความส าคญัของภาวะผูน้ าทางวชิาการ มคีวามส าคญั 
และจ าเป็นอย่างยิง่ต่อการก าหนดแผนยุทธศาสตรแ์ละการก าหนดนโยบายดา้นต่าง ๆ  
ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและตามลกัษณะการเปลีย่นแปลงของสงัคมและสากล 
ดงันัน้ ผูบ้รหิารจงึควรมภีาวะผูน้ าทางวชิาการและใหค้วามส าคญัต่อการสง่เสรมิ 
สนบัสนุนในการใหค้วามร่วมมอืกบัสมาชกิในองคก์ารไดด้ าเนินการปฏบิตังิานตามภารกจิที่
ก าหนดไวใ้หม้ ีความเจรญิงอกงามและยุตธิรรม  

Murply (1999, p. 163) 
กล่าวว่าผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามไม่มัน่ใจจากแนวโน้มในปัจจุบนั 
ทีท่ าใหโ้รงเรยีนและเปลีย่นแปลงไปจากธรรมชาตขิอง 
โรงเรยีนเองในการเปลีย่นแปลงสิง่ทีเ่ขา้มาแทนทีศ่ตวรรษที ่21 
จงึถูกท าใหใ้หญ่ขึน้โดยเศรษฐกจิ 
การเมอืงและสงัคมจะมกีารใชเ้ทคโนโลยใีนการสือ่สารมากขึน้มกีารเปลีย่นแปลงต าแหน่ง 
ในการควบคุมจะเลก็ลงมหีน่วยทีม่คีวามสามคัค ีเช่น 
โรงเรยีนทีม่กีารถูกควบคุมจากสว่นกลาง และ โรงเรยีนเลก็ ๆ 
ปัจจุบนัเราเหน็มกีารกระจายอ านาจและการเปลีย่นแปลงไปเป็นชุมชน 
การศกึษาทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น 
ศูนยก์ลางจะเปลีย่นบทบาทของครจูากการเป็นผูเ้ชีย่วชาญทีใ่หค้วามรูโ้ดยการบรรยายไปเป็น
ผูน้ า 
ทางการพดูคุยอย่างจรงิจงัระหว่างครแูละนกัเรยีนจะเขา้มาแทนทีก่ารสอนแบบเดมิศูนยร์วมอ
ยู่ที ่การเรยีนรูไ้ม่ใช่การสอน 
มาตรฐานจะเขม้งวดขึน้ผูน้ าโรงเรยีนในอนาคตตอ้งใหน้ักเรยีนมปีระสบการณ์ทางการศกึษาที่
ซบัซอ้น และเป็นทีต่อ้งการมากกว่าทีเ่คยเป็นมาในขณะเดยีวกนั 
พวกเขาตอ้งมนีกัเรยีนทีไ่ม่ประสบผลส าเรจ็ในโรงเรยีนทีม่มีาตรฐานต ่ากว่าและถูกคาดหวงัน้อ
ยกว่ามากขึน้และเน้นว่าผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งมสีว่นร่วมในการใหก้ารศกึษากบัเดก็มากกว่
าทีเ่คยมมีาเพราะความทา้ทายของการเป็นผูน้ าในอนาคต 
จะมุ่งเน้นทีโ่ครงสรา้งของการบรหิาร 
สถานศกึษาในแนวความคดิทางการศกึษาแบบใหม่ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งมคีวามรูก้วา้งขว
าง 
และมคีวามรูเ้กีย่วกบัการสอนและการเรยีนรูผู้บ้รหิารสถานศกึษาในอนาคตจะตอ้งสรา้งทัง้อง
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คก์ารและปรบัปรุงระบบใหม่เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั ความตอ้งการของโครงสรา้งสงัคมใหม่ 
ความรูใ้นการสอนและหลกัสูตรจะเน้นทกัษะหนึ่งใน 
การเป็นผูน้ าจากทีมุ่่งเน้นทีก่ารสอนและการเรยีนรู ้จากดา้นของจรรยาบรรณในการท างาน 
มกีารยอมรบัฟังเสยีงจากผูร้่วมงาน และช่วยในการก าหนดทศิทางในโรงเรยีน 
และยิง่ไปกว่านัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งมองการศกึษาเป็นสว่นประกอบหนึ่งของการบรหิาร 

Chell (2001, p. 5) ไดก้ล่าวถงึความส าคญัของภาวะผูน้ าทางวชิาการว่า 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
เป็นผูท้ าหน้าทีบ่รหิารงานภายในสถานศกึษาและเป็นผูซ้ึง่มอีทิธพิลต่อคุณภาพ 
การสอนของครตูลอดจนมอีทิธพิลต่อความมปีระสทิธผิลของการปฏบิตังิานภายในสถานศกึ
ษา การศกึษาถงึภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
จงึเป็นหนทางหนึ่งอนัจะน าไปสูก่ารสรา้งความมปีระสทิธภิาพเป็นเลศิของสถานศกึษา 

จากทีก่ล่าวมาของบทบาทผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาสรุปได้
ว่าผูบ้รหิารสถานศกึษาจะต้องเป็นผูท้ีใ่หค้วามสนใจใหค้วามส าคญังานวชิาการ 
การพฒันาผูเ้รยีนใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูและมคีวามรูค้วามเขา้ใจในทฤษฎปีรชัญาห
ลกัสตูรต่าง ๆ  ทีใ่ชใ้นโรงเรยีนมคีวามเขา้ใจในวธิกีารสอนแบบต่าง ๆ  
สนบัสนุนใหค้รใูชส้ือ่และในวตักรรมการสอน เป็นแบบอย่างทีด่ใีนเชงิวชิาการ 
สนบัสนุนและสง่เสรมิความเป็นเลศิทางวชิาการ 
ของโรงเรยีนสง่เสรมิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
นิเทศและก ากบัใหก้ารเรยีน 
การสอนเป็นไปตามแผนการสอนทีก่ าหนดสรา้งบรรยากาศทีด่ตี่อการท างานเป็นหมู่คณะขอ
งคร ูบรรยากาศการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ตลอดจนการปรบัปรุงโรงเรยีนอย่างต่อเนื่อง 

 

6. องคป์ระกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

นกัวชิาการกล่าวถงึองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าทางวชิาการและภาวะผูน้ าทา
งวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ไวด้งันี้ 

ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2553 , หน้า 35) กล่าวถงึ 
องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาประกอบ 5 ดา้น คอื 

1. ดา้นการบรหิารจดัการ 
เป็นองคป์ระกอบหนึ่งของภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนจะตอ้งแสดงบทบาทฐานะผูน้ าในการบรหิารจดัการเพือ่ผลส าเรจ็ 
ของงานทีเ่กีย่วกบัการจดัการศกึษาในโรงเรยีนทุกดา้นอย่างมปีระสทิธภิาพ ไดแ้ก่ 
การก าหนด นโยบาย การตดัสนิใจ และการสัง่การ 
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2. ดา้นความสามารถ 
เป็นองคป์ระกอบหนึ่งของภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ซึง่ในยุคปัจจุบนัการมผีูน้ าทีม่คีวามรู ้
ความสามารถจงึเป็นสิง่จ าเป็นทีสุ่ดของโรงเรยีนทีจ่ะสามารถ น าการเปลีย่นแปลงใหม่ ๆ 
มาสูโ่รงเรยีน อนัจะส่งผลต่อการยอมรบัและความร่วมมอือย่างมัน่ใจ 
ของผูร้่วมงานในการปฏบิตังิานทีเ่กี่ยวกบัการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนใหป้ระ
สบ ผลส าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพไดแ้ก่ การก าหนดนโยบายการตดัสนิใจและการสัง่การ 

3. ดา้นการนิเทศ 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการดา้นการนิเทศเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของภาวะผูน้ า 
ทางวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีน ซึง่ผูบ้รหิารโรงเรยีนจะตอ้งแสดงบทบาทฐานะผูน้ า 
ในการเป็นผูน้ิเทศและใหค้ าปรกึษาเพือ่ช่วยเหลอืแก่ครูอาจารยใ์นการปฏบิตัหิน้าทีต่ามภาร
กจิหลกั 
อนัเป็นปัจจยัอทิธพิลทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ในการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคุณภาพของผูเ้รยี
น อย่างมปีระสทิธภิาพไดแ้ก่ เป็นผูน้ิเทศเป็นผูใ้หค้ าปรกึษาช่วยเหลอื 
และเป็นผูพ้ฒันาบุคลากร 

4. ดา้นการวางแผน 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการดา้นการวางแผนเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของ 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาจะตอ้งใหค้วามส าคญั 
ทัง้นี้ เพือ่ทีจ่ะท าใหม้องเหน็ภาพของสถานศกึษาว่า ขณะน้ีเราอยู่ ณ 
จุดใตแ้ละตอ้งการจะพฒันาไปใน 
ทศิทางใดเพือ่เป็นการก าหนดเป้าหมายในการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน 
อนัจะสง่ผลต่อการพฒันาคุณภาพ ของสถานศกึษาและผูเ้รยีนอย่างมปีระสทิธภิาพไดแ้ก่ 
การก าหนดแนวทางและวธิกีารปฏบิตังิาน การวางแผน และการคาดคะเน 

5. ดา้นการสง่เสรมิบรรยากาศทางวชิาการ 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการดา้นการเสรมิสรา้ง 
บรรยากาศทางวชิาการเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของภาวะผูน้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศึ
กษา ทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาจะตอ้งแสดงบทบาทในการเสรมิสรา้งบรรยากาศทางวชิาการ 
เพือ่สรา้งบรรยากาศ 
แห่งการเรยีนรูข้องสถานศกึษาการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ ไม่ 

สถาบนัพฒันาความกา้วหน้า (2553, หน้า 188) สรุปไวว้่า 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา หมายถงึ 
พฤตกิรรมการกระท าหน้าทีต่ามบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาอย่างสรา้งสรรคใ์นการชี้
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น าหรอืโน้มน้าวจงูใจขา้ราชการคร ูและบุคลากรทางการศกึษา 
ตลอดจนผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายใหเ้ขา้ใจและเกดิความตระหนกัในการรวมพลงัและประสานสมัพั
นธ ์
เพือ่พฒันางานวชิาการและวชิาชพีทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการสง่เสรมิและพฒันาการเรยีนรูใ้
หก้บัผูเ้รยีนไดบ้รรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไวอ้ย่างมคีุณภาพ 
ซึง่เป็นภารกจิหลกัของสถานศกึษา ประกอบดว้ย 7 ดา้นดงันี้ 

1. การอ านวยความสะดวกในการพฒันาวสิยัทศัน์ 
2. การนิเทศและตดิตามการน าหลกัสตูรไปใช้ 
3. การสรา้งความมัน่ใจในเกณฑก์ารประเมนิผล 
4. การใชเ้ทคโนโลย ีและขอ้มลูทีห่ลากหลายในการพฒันา 
5. การสนบัสนุนการพฒันาวชิาชพีโดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน 
6. การสรา้งและพฒันาศกัยภาพการเป็นผูน้ าของบุคลากร และ 
7. การเสรมิสรา้งความร่วมมอืกบัผูเ้กีย่วขอ้ง 

ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 94) 
ไดเ้สนอภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีน หมายถงึ 
การเอาใจใสอ่ย่างมากของผูน้ าผูบ้รหิารทีเ่กี่ยวขอ้งกบักจิกรรมทีม่ผีลต่อความก้าวหน้าของนั
กเรยีน มุ่งเน้นทีพ่ฤตกิรรมของครซูึง่จะช่วยเพิม่พนูการเรยีนรูข้องนกัเรยีน คอื 

1. การก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิและเป้าหมายของโรงเรยีน 
2. การบรหิารหลกัสตูรและการสอน 
3. การจดับรรยากาศทีส่ง่เสรมิการเรยีนรู้ 
4. การพฒันาวชิาชพีครแูละบุคลากร 
5. การพฒันานกัเรยีน 

Hallinger and Murphy (1985, pp. 217 - 247) 
กล่าวถงึบทบาทหน้าทีห่ลกัของผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนไว ้11 ประการ ดงันี้ 

1. การก าหนดเป้าประสงคข์องโรงเรยีน 
2. การสือ่สารเป้าประสงคข์องโรงเรยีน 
3. การนิเทศและการประเมนิผลดา้นการสอน 
4. การประสานงานดา้นการใชห้ลกัสตูร 
5. การตรวจสอบความก้าวหน้าของนกัเรยีน 
6. การควบคุมการใชเ้วลาในการสอน 
7. การตรวจภาพลกัษณ์ทีด่ขีองโรงเรยีน 
8. การจดัใหม้สีิง่จงูใจใหก้บัครู 
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9. การสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาวชิาชพี 
10. การพฒันาและการสรา้งมาตรฐานดา้นวชิาการ 
11. การจดัใหม้สีิง่สง่เสรมิสภาพการเรยีนรู้ 

Bossert (1988, p. 341) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัภาวะผูน้ าทางวชิาการมลีกัษณะดงันี้ 
1. เน้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

โดยก าหนดเป้าหมายทางการเรยีนการสอน ก าหนดมาตรฐานการปฏบิตัขิองนกัเรยีน 
และสง่เสรมิใหน้กัเรยีนบรรลุตามมาตรฐานเหล่านัน้ 

2. ใหเ้วลาในการประสานงานและดแูลการสอนของครูมากขึน้ 
3. มคีวามช านาญในการสอน สงัเกตการสอนของครูบ่อยขึน้ 

นิเทศการสอนและเขา้ไปมสี่วนร่วมในการท างานของคร ู
และประเมนิผลการท างานของครูมากขึน้ 

4. ใสใ่จกบัหลกัสตูรและการสอนมากขึน้ 
5. 

ขอความช่วยเหลอืเกีย่วกบัแผนการจดัการเรยีนการสอนจากเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
6. สรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้อื้อต่อการเรยีนการสอน 

โดยใหม้รีะเบยีบขัน้ตอนน้อยลงและลดภาระงานดา้นเอกสารของครลูง 
Ubben & Hughes (1987, pp. 97 - 99) 

ไดก้ าหนดลกัษณะของผูน้ าทางวชิาการไว ้7 ดา้น ดงันี้ 
1. การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน 
2. การจดัการดา้นการเรยีนการสอน 
3. การสง่เสรมิบรรยากาศทางวชิาการ 
4. การจดัใหม้คีรปูระเมนิโครงการ 
5. การสนบัสนุนกจิการนกัเรยีน 
6. การปฐมนิเทศครู 
7. การกระตุน้ใหค้รปูฏบิตัหิน้าที่ 

Davis & Thomas (1989, p. 40) 
ไดก้ าหนดพฤตกิรรมของภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีน ไว ้8 ประการ 

1. 
การยดึหน้าทีใ่นการปรบัปรุงโรงเรยีนเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนใหส้งูขึ้
น 
ผูบ้รหิารโรงเรยีนมกีารวางแผนพฒันางานวชิาการมุ่งมัน่ทีจ่ะปรบัปรุงการปฏบิตังิานดา้นวชิ
าการของครใูหต้รงเป้าหมายของโรงเรยีน 
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มกีารกระจายอ านาจใหค้รเูพื่อร่วมกนัวางโครงการดา้นวชิาการ 
หาวถิทีางใหชุ้มชนมสีว่นร่วมสนบัสนุนดา้นวชิาการ โครงการดา้นปรบัปรุงวชิาการต่าง ๆ  
ของโรงเรยีน ตลอดจนร่วมมอืกบัครสูรา้งกฎระเบยีบของ 
โรงเรยีนเพือ่สนบัสนุนงานดา้นวชิาการ 

2. ความกระตอืรอืรน้ในการใชก้ลยุทธใ์นการปรบัปรุงดา้นวชิาการ 
ผูบ้รหิารควรกระตอืรอืรน้ในการท างาน ควรปรบัปรุงอย่างจรงิจงัดว้ยตนเอง 
ผูบ้รหิารควรร่วมกบัคณะครูในการปรบัปรุงใหค้ าแนะน า 
ด าเนินการประสานงานและตดิตามผล และเขา้มสีว่นร่วมปรบัปรุงดา้นวชิาการ เช่น 
ขอเวลาผูป้กครองช่วยเหลอืส านกังานและชัน้เรยีน 

3. แรงจูงใจ และมรีางวลักบับุคคลหรอืกลุ่มทีท่ างานดา้นวชิาการ 
ผูบ้รหิารควรสรา้งระบบการใหร้างวลัส าหรบันกัเรยีนและคร ู
ซึง่สนบัสนุนการปรบัปรุงทางดา้นวชิาการ 
และกระตุน้ความเป็นเลศิในการท างานของครแูละนกัเรยีน 

4. 
ตดิตามตรวจสอบความเจรญิกา้วหน้าดา้นวชิาการของนกัเรยีนตัง้แต่ผลการเรยีนแต่ละระดั
บชัน้ แต่ละหอ้งเรยีน และหกัเรยีนแต่ละคน 
พฤตกิรรมเช่นน้ีสะทอ้นใหเ้หน็ว่าผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัและเหน็คุณค่าของงานวชิาการ 
ผูบ้รหิารสามารถทีจ่ะแลกเปลีย่นความคดิเหน็ร่วมกบัครู-อาจารย ์
ถงึมาตรฐานทางวชิาการว่ามชี่องว่างห่างกนัมากน้อยเพยีงใด 
เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัเิพือ่ลดช่องว่างนัน้ ๆ  

5. 
การสรรหาทรพัยากรบุคคลและวสัดุทีจ่ าเป็นต่อการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพผูบ้รหิาร
ควรหาวสัดุและทรพัยากรบุคคลทีจ่ าเป็นเพือ่การปฏบิตังิานวชิาการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ประกอบดว้ย การสรรหาครูทีม่ปีระสทิธภิาพ 
การสนับสนุนความคาดหวงัของครแูละสนบัสนุนการจดัหอ้งเรยีนใหเ้หมาะสมกบัการจดักจิก
รรมการเรยีน การสอน การสรรหาคดัเลอืกบุคคล 
มกีระบวนการสรรหาบุคคลภายนอกหรอืคดัเลอืกบุคคลภายในเขา้มารบัต าแหน่งงานมกีระบว
นการดงันี้ 1) ส ารวจแหล่งทีจ่ะไดม้าซึ่งบุคลากร 2) การประกาศรบัสมคัร 3) 
การประชาสมัพนัธ ์4) การเลอืกใชข้อ้สอบคดัเลอืกหรอืการสมัภาษณ์ 5) 
การคน้หาบุคลากรจากแหล่งต่าง ๆ  6) การบรรจุบุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ  
ใหเ้หมาะสมกบังาน 7) การปฐมนิเทศใหท้ราบระบบหลกัเกณฑ ์
สถานทีแ่ละบุคลากรตลอดจนชุมชน  8) ตดิตามดแูลผลการทดลองปฏบิตังิาน 
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6. การจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรยีนใหม้บีรรยากาศดา้นวชิาการ 
ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบต่อการสรา้งความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มภายในโรงเรยีนอย่าง
เป็นระเบยีบค าแนะน าทีผู่บ้รหิารควรน าไปปฏบิตั ิคอื 1) 
ปกป้องเวลาการสอนและการเรยีนจากสิง่ทีร่บกวนต่าง ๆ  2) 
พฒันานโยบายทีม่อียู่ใหช้ดัเจนและสง่เสรมิการปฏบิตัติามกฎระเบยีบเละการควบคุม 3) 
ช่วยใหค้รเูรยีนรูแ้ละเขา้ใจกฎเกณฑข์องการจดัการภายในหอ้งเรยีน 4) 
รบัความร่วมมอืของนกัเรยีนในการสรา้งสิง่แวดลอ้มทางดา้นวชิาการและความเป็นระเบยีบเ
รยีบรอ้ย 5) รกัษาสิง่แวดลอ้มภายในหอ้งเรยีนและสถานทีท่ีเ่ป็นทีอ่ยู่อาศยั น่าพงึพอใจ 6) 
แสดงความสนใจต่อตวันกัเรยีน โดยการถามถงึสุขภาพครอบครวั ชัน้เรยีนและกจิกรรมต่าง 
7) ถา้จ าเป็นตอ้งใชร้ะเบยีบวนิยั 
การไล่ออกกต็อ้งน ามาใชก้บัผูท้ีส่รา้งปัญหาอย่างรา้ยแรงภายในโรงเรยีน  

7. การตดิตามการปฏบิตักิารสอนของคร ู
ผูบ้รหิารใชเ้วลาสว่นมากในแต่ละวนัตดิตามปัจจยัอื่นเพื่อทราบความสมัพนัธร์ะหว่างผลสมัฤ
ทธิท์างการเรยีนกบัการพฒันาดา้นวชิาการการสอนของครทูีใ่ชท้กัษะทางวชิาการโดยตรง 
ผูบ้รหิารควรสงัเกตว่าครสูอนตามโครงการทีบ่นัทกึหรอืไม่การเริม่สอนตรงเวลา 
กระบวนการเรยีนการสอนทีไ่ม่มอีะไรมาขดัขวาง 
ผูบ้รหิารใหก้ารสนับสนุนครูใหใ้ชแ้ผนการสอนและท างานเป็นทมีซึง่จะไปสูก่ารสอนทีด่ ี
ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงใหม่ทีส่งูกว่าและความพงึพอใจในงานทีส่งูขึน้ 

8. สงัเกตวธิกีารสอนของครูและใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 
ผูบ้รหิารตอ้งใหค้วามส าคญัดา้นวชิาการเป็นดา้นที่ส าคญัทีสุ่ด คอื 
สงัเกตครผููส้อนในชัน้เรยีนและตดิต่อกบัคณะครเูกีย่วกบัหนทางทีจ่ะปรบัปรุงและแก้ปัญหา
ดา้นการเรยีนการสอน เช่น กระบวนการทีจ่ะน าไปสูก่ารปรบัปรุงดา้นวชิาการ 
การอุทศิเวลาของผูบ้รหิารทีจ่ะปรบัปรุงการเรยีนการสอนและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนั
กเรยีนใหส้งูขึน้ 

 
Krug (1992, pp. 430 - 431) กล่าวว่า 

พฤตกิรรมหรอืการกระท าทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึภาวะผูน้ าทางวชิาการทีม่ปีระสทิธผิล 
โดยจดัเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัได ้5 องคป์ระกอบ ซึง่ถอืว่าครอบคลุมกจิกรรมต่าง ๆ  
ของผูน้ าทางวชิาการทีม่ปีระสทิธผิล ดงันี้ 

1. การก าหนดพนัธกจิ (Defining Mission) 
เป็นกระบวนการระบุจุดประสงคท์ีไ่วช้ดัเจน 
เพือ่สือ่สารใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดเ้ขา้ใจแจ่มแจง้ การจดัท ากรอบเป้าหมาย จุดประสงค ์
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และพนัธกจินัน้ จะตอ้งไม่ประมาณการสงูเกนิ 
ไปจุดประสงคท์ีร่ะบุชดัเจนต้องเป็นไปตามสภาพการณ์ในช่วงเวลาหรอืช่วงวกิฤดดิ้วย 
การปฏบิตักิารโดยไม่มพีนัธกจิทีร่ะบุชดัเจนนัน้ 
กเ็หมอืนกบัการออกเดนิทางทีไ่ม่มจุีดหมายในใจ 

2. การบรหิารหลกัสตูรและการสอน (Managing Curriculum and 
Instruction) โดยการสอนถอืว่าเป็นการบรกิารเบือ้งตน้ของโรงเรยีน 
ดงันัน้อย่างน้อยทีสุ่ดผูบ้รหิารโรงเรยีนจะตอ้งรูข้อบข่ายของรายวชิาทีส่อนและรูค้วามจ าเป็น
ทีต่อ้งสอนรายวชิานัน้ ๆ  การมพีืน้ฐานความรูก้วา้ง ๆ 
ทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนสามารถน าพาผูอ้ื่นด าเนินการตามพนัธกจิของโรงเรยีนไดก้ถ็อืว่าเป็นสิง่
จ าเป็นผูบ้รหิารโรงเรยีนสามารถใหข้อ้มลูสารสนเทศและทศิทางแก่ครเูกี่ยวกบัวธิสีอน 
และผูบ้รหิารควรใสใ่จและสนบัสนุนการพฒันาหลกัสตูรอย่างจรงิจงั 

3. การนิเทศการสอน (Supervising Teaching) 
ผูบ้รหิารโรงเรยีนมบีทบาทในการนิเทศการสอน 
โดยใหถ้อืว่าเป็นวธิกีารพฒันาครอูย่างจรงิจงัมากกว่าจะเป็นเพยีงการนิเทศการสอนตามสภ
าพปัญหา (Clinic Supervision) การประเมนิการปฏบิตังิานเป็นการพจิารณายอ้นหลงั 
แต่ภาวะผูน้ าทางวชิาการเป็นการมองไปขา้งหน้า ซึ่งเรื่องนี้จะตอ้งน ามาใสใ่จใหม้ากกว่า 
เวลานี้ท าอะไรไดไ้ม่ใช่มองว่าไดท้ าอะไรแลว้ 
ผูน้ าทาวชิาการตอ้งใหโ้อกาสครไูดพ้ฒันาวชิาชพีทัง้ใน 
โรงเรยีนและนอกโรงเรยีนดว้ยเป้าหมายการพฒันาคุณภาพในตวัของครแูต่ละคน 
ซึง่จะช่วยเพิม่พนูการเรยีนรูข้องนกัเรยีนได้ 

4. การก ากบัตดิตามความก้าวหน้าของนกัเรยีน (Monitoring Student 
Progress) ถงึแมว้่าตลาดทีร่บัคนเรยีนจบเขา้ท างานจะเป็นการทดสอบขัน้สุดทา้ยกต็าม 
ผูบ้รหิารโรงเรยีนยงัตอ้งท าการตรวจสอบคุณภาพ การเตรยีมนกัเรยีน 
ผูน้ าทางวชิาการทีม่ปีระสทิธผิลจะตอ้งมวีธิกีารหลากหลายในการประเมนิความก้าวหนของ
นกัเรยีนและตอ้งประเมนิเป็นประจ า 
ผูบ้รหิารโรงเรยีนจะตอ้งบอกความหมายของผลลพัธไ์ดอ้ย่างชดัเจนเมื่อจ าเป็น 
ผูบ้รหิารโรงเรยีนมคีวามรูค้วามสามารถในการทบทวนผลและใชผ้ลนัน้ช่วยครชู่วยนกัเรยีนแ
ละช่วยผูป้กครองในการพฒันากลยุทธเ์พือ่ปรบัปรุงผลการเรยีนการสอน ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
ไม่สามารถจะตคีวามการประเมนิใน โรงเรยีนไดทุ้กครัง้ แต่กค็วรระบุใหช้ดัเจนว่า 
มคีวามคาดหวงัทีจ่ะใหม้กีารทดสอบ 
การตคีวามและการสนองตอบและคาดหวงัทีจ่ะใหม้กีารก ากบัตดิตามกระบวนการทัง้หมด 
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5. การสง่เสรมิบรรยากาศการเรยีนการสอน (Promoting Instructional 
Climate) เมื่อบรรยากาศของโรงเรยีนเป็นบรรยากาศทีแ่สดงว่า 
เหน็คุณค่าของการเรยีนรูแ้ละเป็นบรรยากาศทีส่ง่เสรมิใหบ้รรลุผลส าเรจ็ได ้
ผูบ้รหิารโรงเรยีนรบัผดิชอบการสรา้งบรรยากาศการศกึษาทุกระดบัและเป็นบรรยากาศทีจ่ะ
ช่วยดงึพลงังานของนักเรยีนและครอูอกมามหีลายวธิกีารทีจ่ะท าใหเ้กดิผลได ้เช่น 
การจดัสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยัและเป็นระเบยีบ การจดักจิกรรมทีใ่หน้กัเรยีนเป็นส าคญั 
และใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจ โดยทัว่กนัว่า สิง่ทีถ่อืว่าสุดยอด คอื 
การทีแ่ต่ละคนไดท้ าในสว่นของตนเองใหด้ทีีสุ่ด ทัง้นี้เป็นเพราะว่า 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดมคีวามคาดหวงัอย่างมากกบันกัเรยีน 

Hoy & Hoy (2003 อา้งถงึใน ไชยา ภาวะบุตร, 2555 , หน้า 73 - 74) 
ไดก้ล่าวถงึ บทบาทของผูบ้รหิารโรงเรยีน 
บทบาททีส่ าคญัทีสุ่ดของผูบ้รหิารการศกึษาหรอืผูบ้รหิารโรงเรยีน คอื เป็นผูน้ าทางวชิาการ 
(Instructional Leader) แต่ไม่ไดห้มายความว่า 
ผูบ้รหิารการศกึษาหรอืผูบ้รหิารโรงเรยีนคนเดยีวเท่านัน้ทีร่บัผดิชอบต่อภาวะผูน้ าในการสอ
น 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการควรเกดิขึน้เองทัง้ในตวัผูบ้รหิารการศกึษาหรอืผูบ้รหิารโรงเรยีนและจ
ากคร ูทัง้นี้ครเูป็นผูท้ าการสอนชัน้เรยีนเป็นผูรู้ด้เีกีย่วกบัหลกัสตูรและการสอน 
และเป็นผูท้ีอ่งคค์วามรูอ้ย่างดเียีย่มในตวั 
ผูบ้รหิารการศกึษาหรอืผูบ้รหิารโรงเรยีนเพยีงแต่มหีน้าทีร่บัผดิชอบการพฒันาบรรยากาศข
องโรงเรยีนทีย่งัผลใหเ้กดิการปฏบิตักิารสอนทีด่ทีีสุ่ด 
คงไม่มวีธิกีารใดวธิเีดยีวทีจ่ าท าใหเ้กดิความร่วมมอืทีย่งัผลเช่นนัน้ได ้
แต่ผูท้ีเ่ป็นผูน้ าทางวชิาการจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในหอ้งเรยีนเหมอืนเป็นเพือ่นร่วมงาน 
และพดูคุยกบัครเูกี่ยวกบัการเรยีนการสอน 
การปรบัปรุงการสอนและการเรยีนเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ไม่ใช่ผูบ้รหิารการศกึษา 
หรอืผูบ้รหิารโรงเรยีนเขา้สงัเกตการณ์พอเป็นพธิปีีละครัง้หรอืสองครัง้ 
ควรจะมกีารพดูคุยเกีย่วกบัอาชพีของตนและพฒันาอาชพีอนัเกีย่วเนื่องกบัการปรบัปรุงการ
สอน จะปรบัปรุงการเรยีนการสอนของนกัเรยีนอย่างไร 
และจะปรบัปรุงกลยุทธก์ารสอนทีเ่หมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 
อย่างไรสิง่บ่งบอกถงึการพฒันาทีไ่ดผ้ลดแีละใชแ้ทนการนิเทศแบบเก่า ไดแ้ก่ 
การใหค้วามร่วมมอื ความเป็นเพือ่นร่วมมอื ความเป็นมอือาชพี 
และเป็นทมีงานแมว้่าผูบ้รหิารการศกึษาหรอืผูบ้รหิารโรงเรยีน 
จะเป็นผูน้ าในการใชค้วามพยายามอย่างเตม็ใจร่วมมอืและตามหน้าที ่
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แต่ในทีสุ่ดกเ็ป็นครจูะตอ้งก าหนดความส าเรจ็ 
การพฒันาบรรยากาศของโรงเรยีนมคีวามส าคญัเช่นเดยีวกนักบัดา้นการเรยีนการสอน 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการกเ็กดิขึน้ และมัน่คงจากครูนัน่เอง เหนือสิง่อื่นใด 
ผูบ้รหิารการศกึษาหรอืผูบ้รหิารโรงเรยีนจะตอ้งสือ่สารใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจถงึวสิยัทศัน์ทีช่ดัเจนเกี่
ยวกบัความเป็นเลศิทางวชิาการ และการพฒันาอาชพีครอูย่างต่อเนื่อง 
เป็นวสิยัทศัน์ทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายของการพฒันาการสอนและการเรยีน 
วสิยัทศัน์จะแปลความส าคญัและน าไปสูก่ารปฏบิตัไิด ้ดงันี้ 

1. ความเป็นเลศิทางวชิาการ ถอืว่าเป็นแรงจงูใจทีส่ าคญัมากในโรงเรยีน 
มงีานวจิยัจ านวนมากขึน้ทีย่นืยนัว่า 
การทีโ่รงเรยีนเน้นงานดา้นวชิาการเป็นเรื่องส าคญัทีสุ่ดต่อผลส าเรจ็ของนกัเรยีนผูน้ าทางวชิ
าการควรสรา้งความมัน่ใจทีจ่ะใหม้สีภาพแวดลอ้มทางการเรยีนทีเ่ป็นระเบยีบจรงิจงั 
และเน้นเป้าหมายทางวชิาการทีส่งูแต่สามารถบรรลุผลได ้
ผูบ้รหิารการศกึษาหรอืผูบ้รหิารโรงเรยีนตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความเชื่อ 
ซึง่ท าไดด้ว้ยวาจาและการกระท าว่า 
นกัเรยีนทุกคนสามารถบรรลุถงึผลส าเรจ็ไดโ้ดยการพฒันาบรรยากาศของโรงเรยีนทีท่ าใหท้ั ้
งคร ูและนกัเรยีนมคีวามเอาใจใสต่่อการท างานหนกัและต่อความส าเรจ็ทางวชิาการ 

2. ความเป็นเลศิทางวชิาการและการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 
เป็นกจิกรรมทีท่ ัง้ครแูละผูน้ าทางวชิาการตอ้งร่วมมอื และช่วยกนัด าเนินต่อไปเรื่อย ๆ 
กจิกรรมต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วกบัความกา้วหน้าและผลส าเรจ็ของนกัเรยีน 
บรรยากาศของโรงเรยีน การสรา้งแรงจงูใจใหก้บัครแูละนกัเรยีน 
และขวญัก าลงัใจของครคูวรไดร้บัการก ากบัตดิตามและประเมนิเป็นประจ า 
โดยมเีป้าหมายเพือ่การปรบัปรุง 

3. ครเูป็นศูนยก์ลางของการปรบัปรุงงานการเรยีนการสอนในตอนทา้ย 
ครนูัน่เองทีจ่ะสามารถเปลีย่นและปรบัปรุงการปฏบิตักิารสอนของตนในหอ้งเรยีน 
ดงันัน้แรงจูงใจของครแูละความมวีนิยัในตนเองของครจูงึเป็นเรื่องส าคญัอย่างยิง่ต่อการพฒั
นาครตูอ้งตดัสนิใจว่า ตอ้งการทีจ่ะพฒันาอะไร 

4. 
ผูบ้รหิารการศกึษาหรอืผูบ้รหิารโรงเรยีนควรเป็นผูน้ าทีม่สีตปัิญญาดทีีท่นัต่อการพฒันาล่าสุ
ดเกีย่วกบัการสอนการเรยีน การสรา้งแรงจงูใจ การบรหิารจดัการหอ้งเรยีน 
และการประเมนิผลและแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ต่ละเรื่องกบัครู 

5. ประการสุดทา้ย ผูบ้รหิารการศกึษาหรอืผูบ้รหิารโรงเรยีนจะตอ้งน า 
ในการรบัรูแ้ละฉลอง เมื่อมคีวามเป็นเลศิทางวชิาการร่วมกบันกัเรยีนและคร ู
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เพราะว่ากจิกรรมเช่นนัน้ช่วยเสรมิใหว้สิยัทศัน์และวฒันธรรมความเป็นเลศิทางวชิาการมคีว
ามเขม้แขง็ยิง่ขึน้ 

Wildy and Dimmock (1993, p. 34) ไดเ้สนอว่า 
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึการมภีาวะผูน้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีจ่ะตอ้งสบืเสาะแสวงหาแนวทางทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 
สาหรบัมาพฒันาความเป็นเลศิทางการศกึษา 
โดยจะตอ้งเป็นบุคคลทีใ่หค้วามส าคญักบังานดา้นวชิาการเป็นหลกั 
ตอ้งมวีสิยัทศัน์ใหก้ลายเป็นความจรงิได ้
รวมทัง้การท าภาระงานหรอืการมอบหมายงานใหผู้อ้ื่นปฏบิตังิานแทน 
เพือ่สนบัสนุนการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ประกอบดว้ย 
ก าหนดเป้าหมายในการดาเนินงานของโรงเรยีน 
เตรยีมสือ่ทีจ่ าเป็นในการจดักระบวนการเรยีนการสอน ก ากบัตดิตามการสอนของคร ู
เป็นผูอ้ านวยการหรอืประสานงาน สง่เสรมิสมัพนัธ์ภาพของบุคลากร 

Glickman (2007, pp. 47 - 52) 
ไดเ้สนอองคป์ระกอบภาวะผูน้ าทางวชิาการทีม่รีากฐานมาจากการนิเทศการสอน 
อนัเป็นบทบาทโดยตรงของผูบ้รหิารโรงเรยีน ในการปรบัปรุง 
การเรยีนการสอนและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนประกอบดว้ย 3 ดา้นใหญ่ ๆ คอื 
ดา้นองคค์วามรูพ้ื้นฐาน คา้นภาระหน้าทีแ่ละดา้นทกัษะทีจ่ าเป็นซึง่มรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

1. ดา้นฐานความรู ้
เป็นความรูท้ีจ่ าเป็นส าหรบัภาวะผูน้ าทางวชิาการเพือ่ใชเ้ป็นฐาน 
ในการปฏบิตัภิาระหน้าทีข่องผูบ้รหิารสถานศกึษา จ าแนกเป็น 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  (1) 
โรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ (2) การสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ (3) 
ปรชัญาและความเชื่อในการจดัการศกึษา (4) พฒันาการทางการบรหิาร และ (5) 
ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลง  

2. ดา้นภาระหน้าที ่
เป็นภาระหน้าทีข่องผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความรู ้ขา้งต้น ประกอบดว้ย 
7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  (1) การนิเทศและการประเมนิผลการสอน (2) การพฒันาทมีงาน 
(3)การพฒันาหลกัสตูร (4) การพฒันากลุ่ม (5) การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (6) 
การสรา้งบรรยากาศใหเ้อือ้ตอ่การเรยีนรู้ และ                (7) 
การสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรยีนกบัชุมชน   

3. ดา้นทกัษะทีจ่ าเป็น 
ในการน าความรูไ้ปสูก่ารพฒันาพฤตกิรรมการปฏบิตังิานผูบ้รหิารโรงเรยีนจ าเป็นตอ้งมทีกัษ



45 
 

ะ 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  (1) ทกัษะการตดิต่อสือ่สาร (2) ทกัษะดา้นบุคคล (3) 
ทกัษะการนิเทศ (4) ทกัษะการตดัสนิใจร่วมกนั              (5) ทกัษะการก าหนดเป้าหมาย 
(6) ทกัษะการวดัผลและประเมนิผล  (7) ทกัษะการสงัเกต และ (8) ทกัษะการวจิยั 

Jazzar and Algozzine (2007, p.25) 
ไดก้ล่าวถงึมาตรฐานของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ภีาวะผูน้ าทางวชิาการ ประกอบดว้ย 6 
องคป์ระกอบ คอื ดา้นวสิยัทศัน์ ดา้นวฒันธรรมของสถานศกึษา หลกัสตูรการสอน 
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และความกา้วหน้าของวชิาชพีคร ูดา้นความปลอดภยั 
ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มในการเรยีนรู ้ดา้นความร่วมมอืกบัผูป้กครอง ดา้นคุณธรรม 
ยุตธิรรม จรยิธรรม ดา้นการเมอืง การปกครอง และสงัคม 

Heck and Hallinger (2009, pp. 6 - 9) ไดก้ล่าวว่า 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการควรใหค้วามส าคญักบัมติดิา้นวสิยัทศัน์ของโรงเรยีน 
การบรหิารการสอน และการสง่เสรมิบรรยากาศการเรยีนรูท้ีด่ใีนโรงเรยีน  
โดยมติดิา้นวสิยัทศัน์ของโรงเรยีน 
ประกอบดว้ยค าอธบิายงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนเกีย่วกบักรอบเป้าหมายโรงเรยีนและการสื่
อสารใหเ้ขา้ใจเป้าหมายของโรงเรยีน 
ผูบ้รหิารเหน็ความส าคญัของกรอบเป้าหมายของโรงเรยีน 
โดยการท างานกบัผูป้กครองและคร ู
เพือ่ทีจ่ะก าหนดทศิทางเพือ่พฒันาภายในโรงเรยีนและพฒันาเป้าหมายไปสูท่ศิทางเหล่านี้ 
หน้าทีก่ารสือ่สารเป้าหมายของโรงเรยีน หมายถงึ 
วธิกีารทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนแสดงใหเ้หน็ถงึความส าคญัของเป้าหมายของโรงเรยีนต่อคร ู
ผูป้กครองและนกัเรยีน 
การสือ่สารน้ีท าไดโ้ดยใชก้ารสือ่สารทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น หนงัสอืคู่มอื 
การประชุมคร ูการประชุมใหญ่ของโรงเรยีน การพดูคุยกบัครูหรอืนกัเรยีน การใชป้้ายนิเทศ 
และการประชุมคร ูและผูป้กครอง โดยการบรหิารการสอนนัน้ 
  จากการศกึษาเอกสาร ทฤษฎ ีและงานวจิยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูว้จิยัไดท้ าการสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบภาวะผูน้ าทางวชิาการจากแนวคดิของนกัการศกึษา
หลายท่าน 
เพือ่เป็นแนวทางในการเลอืกศกึษาเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ดงัแสดงการสงัเคราะหใ์นตาราง 1 
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ตาราง 1 

การสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาจากแน
วคดิของนกัการศกึษา 
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การก าหนดภารกจิขอ

งโรงเรยีน 

      -   -    11 84.62 

การบรหิารหลกัสตูรแ

ละการสอน 

     - -   -    10 76.92 

การพฒันาแหล่งเรยีน

รู ้

-   -  -   - -    7 53.85 

การนิเทศการศกึษา   -  -    - -   - 8 61.54 

การพฒันาบุคลากรดา้

นวชิาการ 

  -  - - - -     - 7 53.85 

การสรา้งบรรยากาศที่

เอือ้ต่อการเรยีนรู้ 

    - - - 

- 
 -    8 61.54 

การพฒันาระบบประกั

นคุณภาพภายในสถา

-    - -  -  -   - 7 53.85 
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นศกึษา 

การพฒันานกัเรยีน - -   - - - - -   - - 4 30.77 

 
จากตาราง 1 

จากการสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาจากแนวคดิข
องนกัการศกึษาหลายท่าน ผูว้จิยัไดเ้ลอืกความถีต่ ัง้แต่ระดบั 7 ขึน้ไป (รอ้ยละ 53.84) 
ประกอบดว้ย 7 ดา้น จดัเรยีงตามล าดบัความถี ่ดงันี้       1) การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน 
2) การบรหิารหลกัสตูรและการสอน 3) การนิเทศการศกึษา 4) 
การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้5) การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้6) 
การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 7) การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  
โดยแต่ละดา้นมรีายละเอยีด ดงันี้ 

6.1 การก าหนดภารกิจของโรงเรียน 
การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน 

เป็นการก าหนดภาพอนาคตทีอ่งคก์รมุ่งมัน่ทีจ่ะบรรลุโดยผูบ้รหิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีร่วมกั
นสรา้งเกณฑม์าตรฐานทางวชิาการและร่วมกนัด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายตามเกณฑ ์
ซึง่มนีกัการศกึษาไดไ้หค้วามหมายไว ้ดงันี้ 

ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2553, หน้า 124-125) กล่าวถงึ 
การก าหนดภารกจิของโรงเรยีนไวว้่า 
การก าหนดภารกจิของโรงเรยีนเป็นความรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร 
ผูช้่วยผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรหิารสถานศกึษาเป็นผูร้บัผดิชอบในการก าหนดเป้าหมาย
การท างาน เช่น การวางแผนการรบันกัเรยีนนกัศกึษา การปรบัปรุงการเรยีนการสอน 
ซึง่ควรรวบรวมความคดิเหน็ของฝ่ายต่าง ๆ ทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการบรหิารการศกึษา 

วาสนา สารกรณ์ (2556, หน้า 45) ไดก้ล่าวถงึการก าหนดภารกจิของ โรงเรยีน 
หมายถงึ 
การก าหนดขอบเขตของงานทีโ่รงเรยีนตอ้งรบัผดิชอบในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวชิาการและสรา้ง
ความเขา้ใจในภารกจิดงักล่าวใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ ไดแ้ก่ การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน 
และการสือ่สารเป้าหมายของโรงเรยีน 

สุภารตัน์ ศรเีนียม (2557, หน้า 16) กล่าวถงึการก าหนดภารกจิของโรงเรยีน 
หมายถงึ 
พฤตกิรรมการกระท าทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาแสดงออกถงึความสามารถในการบรหิารงานวชิาก
ารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการก าหนดเป้าหมายทางดา้นวชิาการของโรงเรยีน 
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โดยการมสีว่นร่วมของบุคลากร 
มกีารประเมนิความตอ้งการของครมูกีารใชข้อ้มลูผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนในการพั
ฒนาดา้นวชิาการมาปรบัปรุง เพือ่พฒันางานวชิาการไปสูเ่ป้าหมายของโรงเรยีน 

พทิรตัน์ บรรจงงาม (2557, หน้า 24) ไดส้รุปไวว้่า 
ภาวะผูน้ าดา้นการก าหนดภารกจิของโรงเรยีน หมายถงึ 
พฤตกิรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการก าหนดเป้าหมายทางวชิาการของสถานศกึษา 
เน้นทีผ่ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน 
ยดึหลกัการมสีว่นร่วมและความรบัผดิชอบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายมคีวามชดัเจนสามารถปฏบิตัไิด้ 

Hallinger & Murphy (1983, p. 21) ไดก้ าหนดภารกจิของโรงเรยีนใหช้ดัเจน 
เป็นการก าหนดขอบเขตของงานทีโ่รงเรยีนตอ้งรบัผดิชอบในสว่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานวชิาการแ
ละสรา้งความเขา้ใจในภารกจิดงักล่าวใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบ จ าแนกเป็น 2 บทบาทย่อย คอื 

1) การจดัท ากรอบเป้าหมาย เป็นการก าหนดเป้าหมายของ 
โรงเรยีนใหช้ดัเจน 
โดยเน้นผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนพรอ้มทัง้ใหท้มีงานมสีว่นร่วมในการก าหนดเป้าหมายทางวชิ
าการของ โรงเรยีน 
ซึง่ตอ้งรวมถงึความรบัผดิชอบของคณะครเูพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายสูงสุดในดา้นการปฏบิตังิาน 
โดยเป้าหมายของโรงเรยีนจะตอ้งแสดงออกมาเป็นพฤตกิรรมทีส่ามารถวดัได ้
และจะตอ้งมลีกัษณะทีง่่ายในการทีค่รูจะน าไปจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไดต้รงตามจุดประ
สงค ์

2) การสือ่สารเป้าหมายของโรงเรยีนใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจ 
เป็นการสือ่สารทีผู่บ้รหิารจะตอ้งจดัใหม้ขีึน้เพือ่ใหค้ร ูผูป้กครองนักเรยีน และนักเรยีนทราบ 
ทัง้ในรปูแบบทีเ่ป็นทางการเละรูปแบบทีไ่ม่เป็นทางการ 

Krug (1992, pp. 430 - 443) 
ไดใ้หค้วามหมายดา้นการก าหนดภารกจิของโรงเรยีนว่า 
การก าหนดภารกจิเป็นงานเกีย่วกบัโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิล 
แสดงใหเ้หน็ว่าจุดประสงคท์ีร่ะบุไวช้ดัเจนแลว้นัน้จะดอ้งสือ่สารใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดเ้ขา้ใจ
แจ่มแจง้ การจดัท ากรอบเป้าหมายจุดประสงค ์
และภารกจินัน้จะตอ้งไม่ประมาณการสงูเกนิไปจุดประสงดท์ีร่ะบุชดัเจนตอ้งเป็นไปตามสภาพ
การณ์ในช่วงเวลาหรอืช่วงวกิฤตดิว้ย การปฏบิตักิาร 
โดยไม่มพีนัธกจิทีร่ะบุชดัเจนนัน้กเ็หมอืนการออกเดนิทางทีไ่ม่มจุีดหมายในใจ 
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McEwan (1998, p. 211) ไดใ้หค้วามหมายดา้นการก าหนดภาร 
กจิของโรงเรยีนว่า ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีเ่ป็นผูน้ าทางวชิาการจะตอ้งท าการต่าง ๆ  
ใหเ้กดิผลดตี่อชวีติของนกัเรยีนและคร ูเพือ่สรา้งเกณฑม์าตรฐานทางวชิาการ 
ด าเนินการตามเกณฑม์าตรฐานทางวชิาการและด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายตามเกณฑม์าต
รฐานทางวชิาการนัน้ตัง้ความคาดหวงัต่าง ๆ ไวส้งูส าหรบัครแูละผูบ้รหิารโรงเรยีน 

สรุปไดว้่า การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน หมายถงึ 
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึความสามารถของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการน าวธิกีารต่าง ๆ 
มาใชใ้นการบรหิารจดัการโรงเรยีน โดยมกีารก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์ 
ภารกจิของโรงเรยีน สรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่คณะครูและบุคลากร 
มกีารก าหนดเป้าหมายทางดา้นวชิาการของโรงเรยีน โดยการมสีว่นร่วมของบุคลากร 
ก าหนดเป้าหมายการปฏบิตังิานของคร ู
ก าหนดเป้าหมายผลสมัฤทธิแ์ละพฤตกิรรมทางการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
ก าหนดพฤตกิรรมการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของคร ู
มกีารสรา้งเกณฑม์าตรฐานวชิาการและด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายสูก่ารเชื่อมโยงภารกจิสู่
การปฏบิตัอิย่างเป็นระบบ 

6.2 การบริหารหลกัสูตรและการสอน 
การบรหิารหลกัสตูร 

มคีวามทีเ่กี่ยวขอ้งกนัโดยตรงกบัการสอนหรอืการจดัการเรยีนรู ้โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
6.2.1 การบริหารหลกัสูตร 

หลกัสตูรสถานศกึษา 
มคีวามส าคญัต่อการเรยีนการสอนเพราะเป็นสิง่ทีก่ าหนดทศิทางการศกึษาในการทีจ่ะใหค้วา
มรู ้ถ่ายทอดความรูเ้สรมิสรา้งทกัษะ ปลูกฝังค่านิยมและเจตคต ิ
ทีด่ใีหก้บัผูเ้รยีนเพือ่น าไปพฒันาตนเองทุก ๆ  ดา้น 
จงึมผีูใ้หค้วามหมายของหลกัสตูรสถานศกึษาไว ้ดงันี้ 

รจันียา แพไธสง และ วลัลภา อารรีตัน์ (2553, หน้า 5) กล่าวว่า 
การบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษา หมายถงึ 
กระบวนการด าเนินงานงานในการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัสูตรสถา
นศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ ประกอบดว้ยการด าเนินงานใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ดา้นการสง่เสรมิสนบัสนุน หมายถงึ 
การทีส่ถานศกึษาตอ้งมกีารพฒันาบุคลากรการจดัสรรงบประมาณ 
และทรพัยากรการด าเนินงานอย่างมสีว่นร่วม และการส่งเสรมิสนับสนุนทางวชิาการ 
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2. ดา้นการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา หมายถงึ 
ขัน้ตอนการด าเนินงานเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัสตูรสถานศกึษา ไดแ้ก่ 
การแต่งตัง้คณะกรรมการในการท างาน การวเิคราะหข์อ้มลูจากแหล่งต่าง ๆ 
การจดัท าสาระของหลกัสตูรสถานศกึษา 
คณะกรรมการสถานศกึษาพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 
และด าเนินการใชห้ลกัสตูรสถานศกึษา 

3. ดา้นการก ากบัดแูลคุณภาพ หมายถงึ 
การนิเทศตดิตามหลกัสตูรสถานศกึษาการจดัระบบประกนัคุณภาพภายใน 
การวจิยัและตดิตามผลการใชห้ลกัสตูรสถานศกึษาเพือ่ใหส้ามารถจดัหลกัสตูรการเรยีนการ
สอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2553, หน้า 70) ไดก้ล่าวถงึ 
บทบาทของผูบ้รหิาร ในการพฒันาหลกัสตูรดงันี้ 1) วางแผนและปรบัปรุงพฒันาหลกัสตูร 2) 
ประเมนิความเหมาะสม และคุณภาพของโครงการพฒันาหลกัสตูร 3) 
อ านวยการใหเ้ป็นตามนโยบาย และปรชัญาของการศกึษาและหลกัสตูร 4) 
อ านวยในการพฒันาวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นหลกัสตูร  5) ใชข้อ้มลูจากการวจิยั 
และสง่เสรมิการวจิยัในโรงเรยีน 6) ประสานงานกบับุคคลอื่น 
ในการจดัการเรยีนการสอนพเิศษ เช่น หน่วยศกึษานิเทศก์ 7) 
ท างานร่วมกบัครูนิเทศในการใชห้ลกัสตูร 8) เตรยีมผูม้สี่วนร่วมในการพฒันาหลกัสตูร 9) 
อ านวยความสะดวกในเรื่องเวลา และอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นเรื่องการปรบัปรุงหลกัสตูร 10) 
ช่วยเหลอืครโูดยใชเ้ทคนิคการแนะแนวและทีป่รกึษาเกีย่วกบัการใชห้ลกัสตูร 11) 
จดัองคก์าร 
และอ านวยการโครงการทีเ่กี่ยวกบัการจดับรกิารทางการศกึษาทีจ่ดัขึน้เป็นพเิศษ 12) 
แนะน าเกีย่วกบัการใชห้ลกัสตูรใหชุ้มชนเขา้ใจ และ 13) 
สง่เสรมิการตดิต่อในโรงเรยีนในระดบัเดยีวกนั 

ฆนทั ธาตุทอง (2553, หน้า 272) กล่าวถงึ 
บทบาทของผูบ้รหิารเกีย่วกบัการสง่เสรมิและสนบัสนุนการใชห้ลกัสตูร ดงันี้ 1) 
ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสตูรทีน่ามาใชใ้นสถานศกึษานัน้อย่างถ่องแท ้2) 
ใหค้วามรูค้รผููส้อนในโรงเรยีนเกีย่วกบัการน าหลกัสตูรไปใช ้3) 
ใหบ้รกิารวสัดุหลกัสตูรและสือ่การเรยีนการสอนชนิดต่าง ๆ  แก่ครู 4) ด าเนินการนิเทศ 
และตดิตามผลการใชห้ลกัสูตรภายในโรงเรยีนอย่างสม ่าเสมอ 5) 
กระตุน้ใหค้รใูชห้ลกัสตูรอย่างถูกตอ้ง เช่น จดัฝึกอบรมหรปืระชุมสมัมนา เป็นต้น 6) 
ใหก้ าลงัใจและบ ารุงขวญัแก่ครผููใ้ชห้ลกัสตูรอย่างมปีระสทิธภิาพ 7) 
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จดัระบบการบรหิารหลกัสตูร และ 8) ประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร 

จากขอ้มลูขา้งตน้สรุปไดว้่า ดา้นบรหิารจดัการหลกัสตูร หมายถงึ 
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึความสามารถของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการด าเนินการจดัท าหลั
กสตูรสถานศกึษา มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสตูรทีน่ ามาใชใ้นสถานศกึษา 
การร่วมกนัก าหนดระบบบรหิารหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานวชิาการ 
การตดิตามผลการใชห้ลกัสตูร ดแูลคุณภาพการจดัท าหลกัสตูรใหท้นัสมยัอยู่เสมอ 
การพจิารณาปรบัปรุงหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูใ้หม้คีุณภาพและประสทิธภิาพอย่างส
ม ่าเสมอ การประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรและการประชาสมัพนัธก์ารใชห้ลกัสตูรกบัผู้ปกครองและคณะกรรมก
ารศกึษา ชุมชน เกีย่วกบัจุดหมาย หลกัการ โครงสรา้ง และการจดัประสบการณ์การเรยีน 

 
 
 

6.2.2 การจดัการเรียนการสอน 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาในฐานะผูน้ าทางวชิาการ 

การจดัการดา้นการเรยีนการสอนมคีวานรูใ้นทฤษฎแีละปรชัญาของหลกัสตูรมคีวามเขา้ใจใน
กรอบแนวคดิเชงิทฤษฎทีีเ่ป็นพืน้ฐานของหลกัสตูรแต่ละประเภทมคีวามตระหนกัถงึกลุ่มเป้า
หมายทาง 
การศกึษาของโรงเรยีนและความตอ้งการในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
ตลอดจนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการวธิกีารจดัการเรยีนการสอน 
ดงันกัการศกึษาไดก้ล่าวถงึการจดัการเรยีนการสอนไวด้งันี้  

ชฎากาญจน์ เจรญิชนม ์(2553, หน้า 47) กล่าวถงึ 
การจดัการเรยีนการสอน หมายถงึ ศาสตรแ์ละศลิป์อาศยัหลกัการและวธิกีารต่าง ๆ 
ทีต่อ้งศกึษาเล่าเรยีนและฝึกฝนกนัพอสมควรการจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนควรเป็นกจิ
กรรมร่วมกนัระหว่างผูบ้รหิารโรงเรยีนกบัครใูนโรงเรยีน ดงันัน้ 
พฤตกิรรมการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารทีเ่กี่ยวขอ้งและสง่ผลต่อการปฏบิตักิารสอนของครเูละก
ารเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

วาสนา สารกรณ์ (2556, หน้า 5) 
ไดส้รุปไวว้่าการจดัการดา้นการเรยีนการสอน หมายถงึ 
กระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดูแลสง่เสรมิและสนับสนุนการสอนของคร ู
การเรยีนของนักเรยีน และการประสานงานการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ 
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การนิเทศและการประเมนิผลดา้นการสอนการประสานงานดา้นการใชห้ลกัสตูร 
และการตรวจสอบความก้าวหน้าของนกัเรยีน 

สริทิร ดงคณู (2556, หน้า 8) กล่าวถงึ 
การจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษา หมายถงึ 
การด าเนินการมุ่งพฒันาผูเ้รยีนทีม่กีารก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รยีนตามมาตรฐานการเรี
ยนรูต้วัชีว้ดัทีม่คีวามครอบคลุมทัง้ทางดา้นความรู ้ทกัษะ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละสมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 
โดยกระบวนการจดัการเรยีนรูต้ามโครงสรา้งหลกัสตูรสถานศกึษา 
จดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัและเน้นกระบวนการอ่าน คดิ 
วเิคราะห ์และเขยีน การพฒันาผูเ้รยีนใหบ้รรลุเป้าหมายของหลกัสตูรสถานศกึษา 
ครผููส้อนจะตอ้งเป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการแนวคดิ 
และจุดเน้นการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
แลว้น าไปออกแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละสถานศกึษามกีารดแูล ก ากบั ตดิตาม 
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

Hallinger & Murphy (1985, pp. 221 - 224) 
กล่าวถงึการจดัการดา้นการเรยีนการสอน หมายถงึ 
กระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดูแลสง่เสรมิและสนับสนุนการสอนของครกูารเรยีนของนกัเรยี
น และการประสานงานการเรยีนการสอน 

Ubben & Hughes (1987, pp. 97 - 99) 
ไดใ้หค้วามหมายดา้นการจดัการเรยีนการสอนไวว้่า เป็นการท างานตามเวลาทีก่ าหนด 
โดยมุ่งดา้นวชิาการเป็นหลกัการการจดัการเรยีนการสอนเป็นกระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ดแูลสง่เสรมิและสนับสนุนของคร ูการเรยีนของนกัเรยีนและการประสานงาน 
การจดัการเรยีนการสอน 

Glickman (2007, p.47) 
ไดใ้หค้วามหมายดา้นการจดัการเรยีนการสอน ไวว้่า การสอนทีม่ปีระสทิธผิลทีส่นบัสนุน 
โดยการวจิยัเป็นความรูท้ีจ่ าเป็นส าหรบัผูน้ าทางวชิาการ 
งานวจิยัเกีย่วกบัการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพเละมปีระสทิธผิลจะบอกใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนทราบ
ถงึวธิกีารทีท่ าใหก้ารสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย ถงึแมว้่างานวจิยัดงักล่าวจะ 
ไม่ไดบ้อกถงึวธิทีีด่ทีีสุ่ดเนื่องจากขึน้อยู่กบัเป้าหมายของ 
โรงเรยีนแต่ละแห่งทีจ่ะตอ้งเลอืกวธิทีีด่ทีีสุ่ดส าหรบันกัเรยีนของตนเอง เช่น 
การตัง้เป้าหมายใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างคณิตศาสตรท์ีส่งู 
ผูน้ าทางวชิาการตอ้งมตีวัอย่างานวจิยัทางการสอนทีส่ามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บัเป้าหมายดั
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งกล่าว ดงันัน้ 
งานวจิยัเกีย่วกบัการสอนทีม่ปีระสทิธผิลจงึเป็นหนทางทีเ่หมาะสมชดัเจนเป็นรูปแบบ 
โดยตรงของการสอนละเป็นสิง่ทีส่มเหตุสมผลส าหรบัการน ามาใชท้างชัน้เรยีน 
ซึง่เป็นความรูท้ีจ่ าเป็นส าหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีน 

สรุปไดว้่า การจดัการเรยีนการสอน หมายถงึ 
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึความสามารถของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการน าวธิกีารต่าง ๆ  
มาใชใ้นการบรหิารจดัการโรงเรยีน เพือ่ใหน้กัเรยีนอ่านออกเขยีนได ้
มคีวามสามารถในการคดิค านวณ สง่เสรมิกระบวนการคดิวเิคราะห ์
สงัเคราะหใ์หก้บันกัเรยีน มกีารด าเนินการพฒันานกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนอยู่ในระดบัต ่า 
จดัโครงการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 
กระตุน้ใหค้รูปรบัปรุงรปูแบบกจิกรรมการสอนอย่างสม ่าเสมอ 

6.3 การพฒันาแหล่งเรียนรู้  
แหล่งเรยีนรู ้อาจเป็นสถานทีห่รอืแหล่งขอ้มลูข่าวสาร 

สารสนเทศความรูป้ระสบการณ์ ทัง้ในสถานศกึษาและนอกสถานศกึษา แหล่งเรยีนรู ้
มหีน่วยงาน นกัวชิาการ ใหค้วามหมายแหล่งเรยีนรูไ้วด้งันี้ 

สถาบนัพฒันาความก้าวหน้า (2553, หน้า 233) ใหค้วามหมาย  
แหล่งเรยีนรูใ้นสถานศกึษา หมายถงึสิง่ต่าง ๆ  ซึง่อาจเป็นบุคคล สถานที ่วสัดุอุปกรณ์ สือ่ 
หรอืเอกสารสิง่พมิพ ์ทีผู่เ้รยีนไดใ้ชศ้กึษาเรยีนรูใ้นเรื่องทีต่นสนใจใหไ้ดร้บัความรู ้
และสามารถน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ได้ 

ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา (2553, หน้า 25) 
ไดน้ิยามแหล่งการเรยีนรู ้(Learning Resource) คอื 
สถานทีห่รอืแหล่งขอ้มลูทัง้ในสถานศกึษาและนอกสถานศกึษา 
ทีผู่เ้รยีนสามารถเขา้ไปศกึษาแสวงหาประสบการณ์ความรู ้
เพือ่ช่วยพฒันาใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างกวา้งขวางลกึซึ้ง 

ราชบณัฑติยสถาน (2555, หน้า 329) ไดใ้หค้วามหมาย      
แหล่งเรยีนรู ้(Learning Resources) หมายถงึ บุคคล สถานที ่ธรรมชาต ิและเทคโนโลย ี
ทีใ่หค้วามรู ้อ านวยความสะดวก สง่เสรมิ สนบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรู ้เช่นผูรู้ ้ผูเ้ชีย่วชาญ 
ปราชญ์ชาวบา้น หอ้งสมุด เครอืขา่ยคอมพวิเตอรศ์ูนยก์ารเรยีนชุมชน ศาสนสถาน 
องคก์ารในชุมชน สิง่แวดลอ้มตามธรรมชาต ิ

 

สมศกัดิ ์คงเทีย่ง (2556, หน้า 50) กล่าวว่า แหล่งเรยีนรู ้
เป็นแหล่งเสรมิจตินาการ และความคดิสรา้งสรรค ์สรา้งความรู ้ความศตวชิาการ 
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และประสบการณ์ อนัประกอบไปดว้ยแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน ไดแ้ก่ หอ้งสมุด 
หอ้งหมวดวชิา หอ้งคอมพวิเตอรศ์ูนยว์ชิาการ ศูนยว์ทิยบรกิาร ศูนยโ์สตทศันศกึษา 
ศูนยส์ือ่การเรยีน   การสอน สวนวรรณคด ีสวนสมุนไพร สวนสุขภาพ สวนหนงัสอื ฯลฯ 
และแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ หอ้งสมุดประชาชน พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร ์หอศลิป์ 
สวนสตัว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร ์อุทยานวทิยาศาสตร ์ศูนยก์ฬีา วดั ครอบครวั          
ภูมปัิญญา ทอ้งถิน่ ชุมชน สถานประกอบการ องคก์รภาครฐัและเอกชน  

 

Nichols (1971, pp. 341 - 347 อา้งถงึใน สรวงพร กุศลสง่ 
และคณะ, 2554, หน้า 9) ไดใ้หค้วามหมายของแหล่งความรูไ้วว้่า หมายถงึ 
แหล่งวชิาการในชุมชน แหล่งความรูใ้นชุมชน หรอื แหล่งทรพัยากรในชุมชน 
ซึง่แหล่งชุมชนนี้ประกอบไปดว้ยบุคลากรในชุมชน สถานที ่วสัดุ ในชุมชน 
น ามาจดัในการเรยีนการสอนเพือ่ใหเ้กดิผลส าเรจ็มากทีสุ่ด 

 

จากขอ้มลูขา้งต้นสรุปไดว้่า แหล่งเรยีนรู ้หมายถงึ 
สถานทีห่รอืแหล่งขอ้มลูข่าวสาร สารสนเทศความรูป้ระสบการณ์ 
ทัง้ในสถานศกึษาและนอกสถานศกึษา แหล่งเรยีนรู ้
เป็นสิง่ทีม่อียู่ในสงัคมรอบตวัเราทีเ่ป็นทัง้สิง่มชีวีติและไม่มชีวีติ 
เป็นสิง่ทีม่อียู่ในธรรมชาตแิละมนุษยส์รา้งขึน้ทีผู่เ้รยีนสามารถเขา้ไปศกึษาหาความรู ้
อ านวยความสะดวก สง่เสรมิ สนบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรู ้จนเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้
และสามารถน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ได ้ 

แหล่งเรยีนรูเ้ป็นแหล่งเสรมิสรา้งความรู ้
ความคดิและประสบการณ์เป็นแหล่งศกึษาตามอธัยาศยั เป็นแหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
แหล่งเรยีนรูม้คีวามส าคญัต่อสถานศกึษาและหน่วยงานอย่างหลากหลาย ดงันี้ 

ทศันีย ์อนัตมิานนท ์(2553, หน้า 15 - 16) 
กล่าวว่าแหล่งเรยีนรูม้คีวามส าคญัมากโรงเรยีนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจงึตอ้งท าหน้าทีส่นั
บสนุนสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนใช ้แหล่งเรยีนรู ้
เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูม้คีวามรูเ้พยีงพอทีจ่ะด ารงชวีติไดอ้ย่างมคีุณภาพ สง่เสรมิให ้
ผูเ้รยีนรู ้รูจ้กัและสามารถใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรยีนรูต้่าง ๆ 
ไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพโดยจดักระบวนการเรยีนรูไ้ว ้ดงันี้ 

1. จดัเนื้อหาสาระ 
และกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของ 
ผูเ้รยีนโดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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2. ฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การวางแผนการจดัการ 
การเผชญิสถานการณ์ และ การประยุกตค์วามรูม้าใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

3. จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 
ฝึกการปฏบิตัจิรงิ ใหท้ าได ้คดิเป็น ท าเป็น รกัการอ่านและเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง 

4. จดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระเนื้อหาความรูด้า้น   ต่าง 
ๆ อย่างไดส้ดัสว่น สมดุลกนั รวมทัง้ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีด่ ี
และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 

5. สง่เสรมิสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม 
รวมถงึสือ่การเรยีน 
และอ านวยความสะดวกเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรูร้วมทัง้สามารถใชก้ารวจิั
ยเป็น สว่นหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู ้
ทัง้นี้ผูส้อนและผูเ้รยีนอาจเรยีนรู้ไปพรอ้มกนัจากสือ่การเรยีนและ แหล่งวทิยาการประเภทต่าง 
ๆ  

6. จดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ไดทุ้กเวลา ทุกสถานที ่
มกีารประสานร่วมมอืกบั บดิามารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย 
เพือ่ร่วมกนัพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ นอกจากนี้ยงัไดก้ล่าวไว ้อกีว่า 
รฐัตอ้งสง่เสรมิการด าเนินงานและการจดัตัง้ แหล่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ 
หอ้งสมุดประชาชน พพิธิภณัฑ ์หอศลิป์ สวนสตัว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร ์
อุทยานวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีศูนยก์ารกฬีาและนันทนาการ 
แหล่งขอ้มลูและแหล่งการเรยีนรูอ้ื่นอย่างเพยีงพอและ มปีระสทิธภิาพ 

ฝ่ายวชิาการ ส านกัพมิพเ์ดอะบุคส ์(2556, หน้า 11 - 12) ไดก้ล่าวถงึ 
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2553 
ในมาตรา 4 ไดบ้ญัญตัคิวามหมายของ การศกึษา 
ไวว้่าเป็นกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ความเจรญิงอกงาม 
ของบุคคลและสงัคมโดยการถ่ายทอดความรู ้การฝึกการอบรม การสบืสานทางวฒันธรรม 
การสรา้งสรรค ์จรรโลงความกา้วหน้าทางวชิาการ 
การสรา้งองคค์วามรูอ้นัเกดิจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สงัคม และ 
การเรยีนรูแ้ละปัจจยัเกือ้หนุนใหบุ้คคลเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ และหมวด 4 
แนวการจดัการศกึษา มาตรา 22 ไดร้ะบุไวว้่า 
การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันา ตนเองได ้
และถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งสง่เสริมใหผู้เ้รยีนสามารถ 
พฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ และมาตรา 24 (5) ไดร้ะบุว่า 
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การจดักระบวนการเรยีนรู ้สถานศกึษาตอ้งด าเนินการ 
สง่เสรมิสนับสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม สือ่การเรยีน 
และอ านวยความสะดวก 
เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรูร้วมทัง้สามารถใชก้ารวจิยั 
เป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู ้ทัง้นี้ 
ผูส้อนและผูเ้รยีนอาจเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัจากสือ่การเรยีน 
การสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ   

สมศกัดิ ์คงเทีย่ง (2556, หน้า 50) กล่าวว่าแหล่งเรยีนรูม้คีวามส าคญั 
โดยเป็นแหล่งเสรมิจตินาการ และความคดิ สรา้งสรรค ์สรา้งความรู ้ความคดิวชิาการ 
และประสบการณ์ ปลูกฝังค่านิยมรกัการอ่าน สรา้งความคดิ เกดิอาชพีใหม่สูส่ากล 
เสรมิสรา้งประสบการณ์ตรง สง่เสรมิศกัยภาพความสมัพนัธร์ะหว่างคนในชุมชน 
หรอืผูเ้ป็นภูมปัิญญาทอ้งถิน่เป็นแหล่งศกึษาตามอธัยาศยั คน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง 
และเป็น แหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติ แหล่งเรยีนรูม้ปีระโยชน์ต่อการเรยีนการสอน 
สามารถท าใหน้กัเรยีนไดร้บัประสบการณ์ตรง และสมัผสักบัสิง่ทีศ่กึษาไดต้รงกบัความจรงิ 
สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เพิม่พนูทกัษะในการสรา้งความรู ้
ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการบนัทกึขอ้มลู และสง่เสรมิ ความหมาย 
และเนื้อหาทีเ่รยีนไดด้ขีึน้ ช่วยใหผู้เ้รยีนสนใจในเน้ือหาทีเ่รยีนไดด้ขีึน้ และการไปศกึษา 
ยงัแหล่งเรยีนรู ้สามารถปลูกฝังเจตคตใิหเ้ป็นไปตามทีพ่งึประสงค ์
ช่วยพฒันาใหผู้เ้รยีนมคีวามรบัผดิชอบ ต่อบทบาทหน้าทีข่องตนต่อสงัคม หรอืกลุ่มเพือ่น 

จะเหน็ไดว้่าแหล่งเรยีนรู ้ช่วยเสรมิสรา้งจนิตนาการและความคดิรเิริม่ 
สรา้งสรรค ์ช่วยสรา้งความรู ้ความคดิวชิาการและประสบการณ์ 
ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษาจงึจ าเป็นตอ้งพฒันาแหล่งเรยีนรู ้เพื่อการพฒันาผูเ้รยีนต่อไป 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
เป็นผูม้บีทบาทในการขบัเคลื่อนการพฒันาแหล่งเรยีนรู ้เพือ่ใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
ซึง่มนีกัวชิาการและนกัการศกึษาไดก้ล่าวถงึ 
บทบาทของผูบ้รหิารเกีย่วกบัการพฒันาแหล่งเรยีนรูไ้วด้งันี้ 

สถาบนัพฒันาความก้าวหน้า (2553, หน้า 134) ไดก้ล่าวถงึ 
แนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการพฒันาแหล่งเรยีนรู ้ดงันี้  

1. 
ส ารวจแหล่งการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศกึษาทัง้ในสถานศกึษาชุมชน 
ทอ้งถิน่ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีใ่กลเ้คยีง 
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2. จดัท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรยีนรู ้ใหแ้ก่ คร ูสถานศกึษาอื่น 
บุคคล ครอบครวั องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอื่นทีจ่ดัการศกึษาในบรเิวณใกลเ้คยีง  

3. จดัตัง้และพฒันาแหล่งการเรยีนรู ้รวมทัง้พฒันาใหเ้กดิองคค์วามรู ้
และประสานความร่วมมอืกบัสถานศกึษาอื่น บุคคล ครอบครวั องคก์ร หน่วยงาน 
และสถาบนัสงัคมอื่นทีจ่ดัการศกึษาในการจดัตัง้ สง่เสรมิ พฒันาแหล่งเรยีนรูท้ีใ่ชร้่วมกนั  

4. สง่เสรมิ สนบัสนุนใหค้รใูชแ้หล่งเรยีนรู ้
ทัง้ในและนอกโรงเรยีนในการจดักระบวนการเรยีนรู ้โดยครอบคลุมภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 

 

จากขอ้มลูขา้งตน้สรุปไดว้่า การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้หมายถงึ 
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึความสามารถของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ในการสง่เสรมิใหค้รูและนกัเรยีนไดส้ ารวจแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกสถานศกึษา ชุมชน 
ทอ้งถิน่ จดัโครงการพฒันาแหล่งเรยีนรู ้ในชุมชนทีเ่อือ้ต่อการสรา้งองคค์วามรูข้องผูเ้รยีน 
มกีารสง่เสรมิใหค้รูและนกัเรยีนใชแ้หล่งเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกสถานศกึษา ชุมชน ทอ้งถิน่ 
สนบัสนุนและเปิดโอกาส ใหชุ้มชนไดเ้ขา้มาใชแ้หล่งเรยีนรูใ้นสถานศกึษา 
สนบัสนุนการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อบรรยากาศการเรยีนการสอนภายในสถานศกึษา 
และมกีารสรา้งเครอืข่ายแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกหอ้งเรยีน 

6.4 การนิเทศการศึกษา  
 

ไดม้นีักวชิาการและนกัการศกึษาหลายท่านใหค้วามหมายและบทบา
ทของการนิเทศการศกึษา ดงันี้ 

สนัต ิบุญภริมย ์(2552, หน้า 204 - 205) ไดใ้หค้วามหมายของ 
การนิเทศการศกึษา หมายถงึ กจิกรรมหนึ่งในหลาย ๆ  
กจิกรรมของการบรหิารการศกึษาในสว่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปรบัปรุงเงือ่นไขการเรยีนรูแ้ละคว
ามเจรญิงอกงามของผูเ้รยีน 
โดยมุ่งใหผู้ส้อนปรบัปรุงวธิกีารสอนและจดักจิกรรมอื่นควบคู่ไปดว้ย 
สว่นบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการนิเทศภายในว่าผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งมหีน้าที่
หลกัอกีประการหนึ่ง คอื หน้าทีใ่นการนิเทศการศกึษา 
เนื่องจากการนิเทศการศกึษาเป็นงานทีแ่นะน าปรบัปรุงใหค้ณะผูส้อนไดท้ าการสอนอย่างมปีร
ะสทิธภิาพ หากคณะผูส้อนคนใดไม่ไดป้รบัปรุงวธิกีารสอนของตนเอง 
ผูบ้รหิารซึง่มพีระเดชกส็ามารถทีจ่ะลงโทษผูส้อนไดต้ามความเหมาะสม 
เพือ่มใิหบุ้คคลใดกระท าเป็นแบบอย่างต่อไป 

ปรยีาพร วงคอ์นุตรโรจน์ (2553, หน้า 223) ใหค้วามหมายไวอ้กีว่า 
การนิเทศการศกึษา หมายถงึ 
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กระบวนการจดับรหิารการศกึษาเพือ่ชีแ้นะใหค้วามช่วยเหลอืและความร่วมมอืกบัครูผูส้อน 
และบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา 
เพือ่ปรบัปรุงการเรยีนการสอนของผูส้อนและเพิม่คุณภาพของบทเรยีนใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งห
มายของการศกึษา 

 

จากขอ้มลูขา้งตน้ สรุปไดว้่า ดา้นการนิเทศการศกึษา หมายถงึ 
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึความสามารถของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสรา้งความสมัพนัธร์ะห
ว่างสถานศกึษากบัชุมชนเพื่อร่วมมอืในดา้นการนิเทศภายใน มกีารนิเทศตดิตาม ดแูล สง่เสรมิ 
และสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนของผูส้อนอย่างใกลช้ดิ 
สง่เสรมิขวญัและก าลงัใจในการท างานแก่คณะคร ูสามารถใหค้ าปรกึษา แนะน า ชี้แจง 
ชีแ้หล่งวทิยาการทีเ่หมาะสมใหแ้ก่ครผููส้อน มกีารจดัประชุม อบรมในรูปแบบต่าง ๆ  
เพือ่สง่เสรมิใหค้รูมโีอกาสพฒันางานการเรยีนการสอน 

 

6.5 การพฒันาบุคลากรทางวิชาการ 
การพฒันาบุคลากรของสถานศกึษา เป็นสิง่ส าคญัยิง่ในการจดัการ 

เพราะการศกึษาจะพฒันาไดต้อ้งอาศยัความรู ้
ความช านาญของครผููป้ฏบิตักิารสอนตลอดจนบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัการศกึษาของส
ถานศกึษา ซึง่มผีูใ้หค้วามหมายของ การพฒันาบุคลากรไวห้ลายท่าน ดงันี้ 

ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 203) กล่าวไดว้่า การพฒันาบุคลากร 
หมายถงึ การด าเนินงานเพื่อใหบุ้คลากรในสถานศกึษา มคีวามรู ้ความสามารถ มทีกัษะ 
ในการปฏบิตังิานในหน้าทีใ่หด้ขีึน้ ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย เช่น การศกึษาเอกสารและ 
งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง การฝึกอบรมปฏบิตักิาร 
และการนิเทศตติามผลงานของคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 
เพือ่ใหบุ้คลากรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการท างาน โดยน า 
หลกัการวจิยัมาเป็นแนวทางในการพฒันา 

กลัยารตัน์ ธรีธนชยักุล (2557, หน้า 147) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า 
การพฒันาบุคลากร หมายถงึ 
กระบวนการเพิม่ศกัยภาพของบุคคลในองคก์ารผ่านกระบวนการใหก้ารศกึษา การฝึกอบรม 
การสรา้งโอกาสการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
ทัง้นี้เพือ่ใหม้กีารเปลีย่นพฤตกิรรมใหเ้ป็นประโยชน์ต่อองคก์ร และบุคลากร  

Wiles and Lovel (2004, p. 98) 
ไดก้ล่าวถงึแนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาบุคลากร 9 ประการ ไดแ้ก่  1) การจดัวชิาใหเ้รยีน 2) 
การจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร 3) การฝึกอบรม 4) การศกึษาดงูาน 5) การสอนงาน 6) 
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การสง่บุคลากรไปศกึษาต่อ        7) การศกึษาดว้ยตนเอง 8) การจดักลุ่ม 
เพือ่การศกึษาเรื่องทีน่่าสนใจร่วมกนั 9) การเยีย่มเยยีนกนัระหว่างสถาบนัการศกึษา 

Swanson and Holton (2009, p.104) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า 
การพฒันาบุคลากร 
เป็นกระบวนการของการพฒันาและปลดปล่อยพลงัความรูค้วามสามารถ 
เพือ่นสรา้งระบบการท างาน และกระบวนการภายใน เช่น กระบวนการกลุ่ม ระบบงาน 
และการท างานของบุคลากรแต่ละคนอย่างมปีระสทิธภิาพ 

สรุปไดว้่า การพฒันาบุคลากรของสถานศกึษา 
เป็นสิง่ส าคญัยิง่ในการจดั การศกึษา เป็นการด าเนินงานเพือ่ใหบุ้คลากรสถานศกึษา ม ี
ความรู ้ความสามารถ มทีกัษะในการปฏบิตังิานในหน้าทีใ่หด้ขีึน้ ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย 
เช่น การศกึษาเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง การฝึกอบรมปฏบิตักิาร และการนิเทศ 
ตดิตามผลงานคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน เพือ่ใหบุ้คลากรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการ 
ท างาน 
โดยน าหลกัการวจิยัมาเป็นแนวทางในการพฒันาเพราะการศกึษาจะพฒันาไดต้อ้งอาศยัคว
ามรู ้ความช านาญของครผููป้ฏบิตักิารสอน 
ตลอดจนบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
แนวทางและหลกัการในการพฒันา ประกอบดว้ย การใหก้ารศกึษา หรอื เรยีนรู ้
การฝึกอบรม การพฒันาบุคลากร 
เป็นกระบวนการของการเกี่ยวขอ้งเชื่อมโยงจากวุฒภิาวะขัน้หนึ่งไปสู ่วุฒภิาวะอกีขัน้หน่ึง 
อาทจิากผลการปฏบิตังิานระดบัทัว่ไปสูผ่ลการปฏบิตังิานระดบัด ีและพฒันาสู่ระดบัดเียีย่ม 
การพฒันามุ่งขยายโลกทศัน์ของผูป้ฏบิตังิาน 

 
 
 
 

6.6 การสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
บรรยากาศของสถานศกึษา เป็นสิง่แวดลอ้มส าคญัในการปฏบิตังิาน 

และ เกดิจากการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบัสิง่แวดลอ้มในสถานศกึษา ระหว่างบุคคลต่อ 
บุคคลในสถานศกึษา และส่งผลไปถงึความรูส้กึของบุคคลในสถานศกึษาบรรยากาศของ 
องคก์าร เป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อบุคลากรในสถานศกึษา บรรยากาศทีด่ ีจะท าใหก้ารท างาน 
ของบุคลากรบรรลุจุดหมายส าคญัทีต่อ้งการ สิง่ส าคญัทีสุ่ดทีส่ง่ผลใหเ้กดิบรรยากาศทีด่ ี
ของสถานศกึษา คอืการจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษา ไดม้ผีูใ้หค้วามหมายไว ้ดงันี้ 
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ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2553, หน้า 45) 
มแีนวคดิเกีย่วกบัการจดับรรยากาศของสถานศกึษา 6 ประการ ไดแ้ก่ 
1)กระจายอ านาจการตดัสนิใจ 2) สง่เสรมิใหบุ้คลากรมกีารเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง 3) 
สง่เสรมิใหบุ้คลากรในองคก์ารเป็นคนด ี 4) เสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจ 5) 
ใหค้วามมัน่คงและปลอดภยั                  6) พฒันาสภาพแวดลอ้ม 

ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 198) กล่าวไวว้่า 
บรรยากาศสถานศกึษานัน้ หมายถงึ 
การจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนใหบ้รรลุคุณลกัษณะ อนัพงึประสงค ์
มกีารปรบัปรุงสถานทีใ่หเ้ป็นปัจจุบนั สง่เสรมิใหบุ้คลากรมพีฤตกิรรมเน้น 
การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของสถานศกึษา และการสง่เสรมิการมสีว่นร่วมใน 
การจดับรรยากาศและมคีวามรูส้กึรกัและเป็นเจา้ของตลอดจนการใหค้วามส าคญัของ 
บุคลากรในสถานศกึษา ใหข้วญัและก าลงัในการปฏบิตังิาน 

สรุปไดว้่า การจดับรรยากาศของสถานศกึษา 
เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการปฏบิตังิาน 
และเกดิจากการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบัสิง่แวดลอ้มในสถานศกึษา 
ระหว่างบุคคลต่อบุคคลในสถานศกึษา และสง่ผลไปถงึความรูส้กึของบุคคลในสถานศกึษา : 
บรรยากาศขององคก์าร เป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อบุคลากรในสถานศกึษา บรรยากาศทีด่ ี
จะท าใหก้ารท างานของบุคลากรบรรลุจุดหมายส าคญัทีต่้องการ สิง่ส าคญัทีสุ่ดทีส่ง่ผลให ้
เกดิบรรยากาศทีด่ขีองสถานศกึษา 
สง่เสรมิใหบุ้คลากรมพีฤตกิรรมเน้นการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของสถานศกึษา 
และการสง่เสรมิการมสีว่นร่วมในการจดับรรยากาศและมคีวามรูส้กึรกัและเป็นเจา้ของ 
ตลอดจนการใหค้วามส าคญัของบุคลากรในสถานศกึษา 
ใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน 

 
6.7 ด้านการพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา 

สถาบนัพฒันาความกา้วหน้า (2553, หน้า 229) 
ไดส้รุปถงึการประกนัคุณภาพการศกึษา เป็นกระบวนการวางแผน 
และกระบวนการจดัการของผูร้บัผดิชอบการจดัการศกึษาทีจ่ะรบัประกนัใหส้งัคมเชื่อมัน่ว่าจะ
พฒันาใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดค้รบถว้นตามมาตรฐานคุณภาพทีร่ะบุไวใ้นหลกัสูตร 
และตรงตามความมุ่งหวงัของสงัคม เนื่องจากพอ่แม่มสีทิธิเ์รยีกรอ้งใหส้ถาบนัการศกึษา 
และหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการจดัการศกึษา 
จดัการศกึษาใหแ้ก่ลูกอย่างมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด เพื่อใหลู้กมคีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะ 
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เจตคต ิและคุณลกัษณะต่าง ๆ ไดเ้ตม็ศกัยภาพของแต่ละบุคคล ตอบสนองต่อความตอ้งการ 
ความสนใจ และความถนัดทีแ่ตกต่างกนั และทีส่ าคญัคอื    
ทุกคนมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามมาตรฐานคุณภาพทีส่งัคมตอ้งการ เป็นการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
ต่อไปไม่ว่าพอ่แม่ ผูป้กครองจะสง่ลูกเขา้เรยีนในสถาบนัการศกึษาใด 
จะมคีวามมัน่ใจไดว้่าสถาบนัการศกึษามคีุณภาพและมาตรฐานการศกึษาสงูเท่าเทยีมกนั 
ไม่จ าเป็นตอ้งวิง่เตน้หรอืฝากลูกเขา้เรยีนในสถาบนัการศกึษาทีม่ชีื่อเสยีง 
ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 
เป็นระบบทีพ่ฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถาบนัการศกึษาใหท้ดัเทยีมกนั ดงันัน้ 
พอ่แม่ ผูป้กครองจงึยอมไม่ได ้
ถา้ลูกเขา้ศกึษาในสถาบนัการศกึษาแห่งใดแห่งหนึ่งแลว้ไม่มคีุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ
ทีก่ าหนดไวใ้นระดบัต่าง ๆ       ดงันัน้ผูท้ีร่บัประกนัคุณภาพการศกึษาโดยตรง 
คอืผูบ้รหิารสถาบนัการศกึษา คร ูและบุคลากรทางการศกึษา 
รวมถงึผูม้สีว่นเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการศกึษา เช่น 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีน ผูป้กครอง ผูแ้ทนชุมชน 
รวมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งระดบัอ าเภอ จงัหวดั เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
กรมเจา้สงักดัและกระทรวงตอ้งมกีารรบัผดิชอบเรื่องการประกนัคุณภาพการศกึษาร่วมกนั  

พทัธธ์ญีา ไพรมุย้ (2556, หน้า 46) 
ไดใ้หค้วามหมายของการประกนัคุณภาพภายใน 
ว่าเป็นกระบวนการบรหิารและการจดัการเรยีนการสอนตามปกตขิองสถานศกึษา 
ทีม่แีผนงาน กระบวนการตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลคุณภาพการศกึษาทีเ่ป็นระบบ 
โดยสถานศกึษาร่วมกนัพฒันา ปรบัปรุงคุณภาพการจดัการศกึษา 
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาทีก่ าหนด 
โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
เป็นการประเมนิตนเองโดยบุคลากรของสถานศกึษาหรอืโดยหน่วยงานตน้สงักดั 

กติตนินัท ์ชุมวนั (2557, หน้า 21) ไดใ้หค้วามหมายของระบบ    
การประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
เป็นการตดิตามตรวจสอบคุณภาพและพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาจากภายใน 
โดยบุคลากรของสถานศกึษานัน้ ๆ 
หรอืโดยหน่วยงานตน้สงักดัทีม่หีน้าทีก่ารกบัดแูลสถานศกึษานัน้ซึง่กระทรวงศกึษาธกิารได้
ก าหนดระบบหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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วบิูลย ์ค าทอง (2557, หน้า 21) 
ไดใ้หค้วามหมายของระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา (Internal Quality 
Assurance) 
ว่าเป็นระบบทีส่ถานศกึษาใชก้ารบรหิารจดัการโดยใชห้ลกัการมสีว่นร่วมบุคลากรทีเ่กีย่วข้
อง ทุกฝ่ายในการพฒันาคุณภาพการศกึษา เพือ่สรา้งความมัน่ใจแก่ผูร้บับรกิารทัง้ผูเ้รยีน 
ผูป้กครอง 
ชุมชนตลอดจนองคก์รหรอืสถานประกอบการทีร่บัผูเ้รยีนเขา้ศกึษาต่อหรอืท างาน 
ว่าสถานศกึษาสามารถจดัการศกึษาใหม้คีุณภาพไดต้ามมาตรฐานทีส่ถานศกึษาก าหนด 

ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (2558, 
หน้า 16) ไดใ้หค้วามหมายของการประกนัคุณภาพภายใน ว่า 
การประเมนิผลและตดิตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน 
การศกึษาของสถานศกึษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศกึษานัน้เอง 
หรอืโดยหน่วยงานตน้สงักดัทีม่หีน้าที ่ก ากบัดแูลสถานศกึษานัน้ 

ณชล ลิม้ภกัด ี(2559, หน้า 19) 
ไดใ้หค้วามหมายของการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
ว่าเป็นกระบวนการบรหิารจดัการศกึษาทีส่ถานศกึษาต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ทัง้การวางแผน ก าหนดเป้าหมายและวธิกีาร ลงมอืท าตามแผน 
ประเมนิผลและปรบัปรุงแกไ้ข 
เพือ่พฒันาคุณภาพการศกึษาใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตามมาตรฐานการศกึษาทีก่ าหนดเป็นก
ารประเมนิตนเองจากบุคลากรของสถานศกึษาหรอื โดยหน่วยงานตน้สงักดั 
โดยมกีารจดัท ารายงานการประกนัคุณภาพการศกึษาประจ าปี    
เสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
ทัง้นี้เพือ่น าไปสูก่ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาและเพือ่รองรบัการประกนัคุ
ณภาพภายนอก 

สว่นบทบาทของผูบ้รหิารเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศกึษา   
ศกัดิช์ยั ภู่เจรญิ (2557, หน้า 43) ไดก้ล่าวถงึ 
บทบาทผูบ้รหิารสถานศกึษาในการประกนัคุณภาพการศกึษา 
โดยการประกนัคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนว่าเป็นการใหห้ลกัฐานขอ้มลูแก่ประชาชนว่า 
บุคลากรในโรงเรยีนท างานอย่างเตม็ความสามารถ เพือ่ใหผู้ป้กครองนกัเรยีน 
และสาธารณชนมัน่ใจในคุณภาพของนกัเรยีน 
ดงันัน้โรงเรยีนตอ้งจดัใหม้รีะบบประกนัคุณภาพภายใน 
และใหถ้อืว่าเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศกึษาทีต่อ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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โดยจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดัหน่วยงาน ทีเ่กีย่วขอ้ง 
และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพือ่น าไปสูก่ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 
การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
เป็นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึความสามารถของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
โดยการมคีวามรูค้วามเขา้ใจ เกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศกึษา 
มกีารก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ร่วมกบับุคลากร อย่างเป็นระบบ 
มกีารจดัท าแผนพฒันาการศกึษาจดัการศกึษาทีมุ่่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 
และมกีารจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างสม ่าเ
สมอ 

สรุปไดว้่า การประกนัคุณภาพการศกึษา หมายถงึ 
กระบวนการด าเนินกจิกรรมของสถานศกึษาทีก่ าหนดขึน้ทีจ่ะพฒันาหรอืรกัษาไวซ้ึง่คุณภา
พของการจดัการศกึษา ใหไ้ดม้าตรฐานและมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
เพือ่พฒันาคุณภาพการศกึษาของผูเ้รยีน ท าใหเ้กดิความพงึพอใจ 
ความมัน่ใจของผูร้บับรกิาร ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
เป็นการแสดงบทบาทหน้าที ่
พฤตกิรรมอย่างสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่ามารถโน้มน้าว จงูใจ 
หรอืชีน้ าใหบุ้คลากรในสถานศกึษาและผูเ้กีย่วขอ้งเขา้ใจและตระหนกัในจุดมุ่งหมายของก
ารจดัการศกึษารวมพลงั 
และประสานสมัพนัธก์นัเพือ่ใหง้านวชิาการซึง่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัคุณภาพของการจัดกา
รเรยีนการสอนและคุณภาพของผูเ้รยีนอนัเป็นภารกจิหลกัของสถานศกึษาบรรลุตามเป้าห
มายทีก่ าหนดไวใ้นการวจิยัครัง้นี้มอีงคป์ระกอบของภาวะผูน้ าทางวชิาการทีจ่ะใชศ้กึษา 7 
ดา้น ไดแ้ก่ 1) การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน  2) การบรหิารหลกัสตูรและการสอน 3) 
การพฒันา  แหล่งเรยีนรู ้4) การนิเทศการศกึษา 5) การพฒันาบุคลากรทางวชิาการ  6) 
การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้และ 7) 
การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 
 
 
 
 
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
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 1. ความหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี (Professional Learning Community: PLC) 
ในภาษาไทยมกีารใชอ้ย่างหลากหลาย เช่น ชุมชนการเรยีนรูเ้ชงิวชิาการ 
ชุมชนการเรยีนรูเ้ชงิวชิาชพี ชุมชนครเูพือ่ศษิย ์ชุมชนกลัยาณมติรเพือ่ศษิย ์
ส าหรบัในภาษาองักฤษใชค้ าว่า Professional Learning Community อกัษรย่อคอื PLC 
ในสงัคมไทยเรามกีารใชค้ าว่ามนีกัการศกึษาและหน่วยงานทางการศกึษาใหค้วามหมายของชุ
มชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี ดงันี้ 

สริพินัธ ์สุวรรณมรรคา (2554 , หน้า 2) 
กล่าวถงึชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี เป็นกระบวนการเรยีนรูผ้่านบทเรยีน (Lesson 
Study) ทีช่่วยใหค้รูรูแ้ละเขา้ใจศกัยภาพของตนเอง สามารถก าหนดเป้าหมาย 
และแนวทางการด าเนินการเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายทีช่ดัเจน 
เป็นกระบวนทีเ่กดิในหอ้งเรยีนคุณภาพ อนัประกอบดว้ย การมแีผนการเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพ 
การใชส้ือ่ การใชว้นิยัเชงิบวก การวดัและประเมนิผลรอบดา้น ภายใตก้ระบวนการสอนแนะ 
(Coaching) และ กระบวนการเป็นพีเ่ลีย้ง (Mentoring) 

สุวธิดิา จรุงเกยีรตกิุล (2554, หน้า 272) 
ใหค้วามหมายชุมชนแห่งการเรยีนรูท้าง วชิาชพี หรอื Professional Learning Community 
หมายถงึ การร่วมมอืร่วมใจกนัของคร ูผูบ้รหิารโรงเรยีน ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
เพือ่พฒันาการเรยีนรูท้างวชิาชพี โดยมุ่งผลสมัฤทธิไ์ป ทีผู่เ้รยีน 
ใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ผ่านการวางแผน การมวีสิยัทศัน์ร่วมกนั 
การแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั จนเกดิเป็นวฒันธรรม 
หรอืชุมชนของการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้น โรงเรยีน เป็นวถิชีวีติในโรงเรยีน 

วจิารณ์ พานิช (2555 , หน้า 139) 
ใหค้วามหมายของชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีคร ู(PLC) ว่าหมายถงึ 
การรวมตวักนัของครใูนโรงเรยีนหรอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
วธิกีารจดัการเรยีนรูใ้หศ้ษิยใ์ตท้กัษะเพือ่การด ารงชวีติในศตวรรษ  ที ่21 (21 Century 
Skill) โดยทีผู่บ้รหิารโรงเรยีน คณะกรรมการโรงเรยีน ผูบ้รหิารเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
และผูบ้รหิารการศกึษา ระดบัประเทศ เขา้ร่วมจดัระบบสนบัสนุน 
ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูต้่อเนื่อง เป็นการพฒันา วธิกีารเรยีนรูข้องศษิยอ์ย่างต่อเนื่อง 
เป็นวงจรไม่รูจ้บ นัน่คอืการ “พฒันาคุณภาพต่อเนื่อง” (CQI - Continuous quality 
improvement) และอกีความหมายหนึ่งทีไ่ดเ้สนอไวใ้นหนงัสอื วถิสีรา้งการเรยีนรูเ้พือ่ศษิย ์
ว่า PLC คอื กระบวนการต่อเนื่อง 
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ทีค่รแูละนกัการศกึษาท างานร่วมกนัในวงจรของการร่วมกนัตัง้ค าถาม 
และการท าวจิยัเชงิปฏบิตักิาร เพือ่บรรลุผลการเรยีนรูท้ีด่ขี ึน้ของนกัเรยีน โดยมคีวามเชื่อว่า 
หวัใจของการพฒันาการเรยีนรูข้อง นกัเรยีนใหด้ขีึน้ 
อยู่ทีก่ารเรยีนรูท้ีฝั่งอยู่ในการท างานของครแูละนกัการศกึษา 

จุลลี ่ศรษีะโคตร (2557, หน้า 7) กล่าวว่า ชุมชนการเรยีนรูท้าง 
วชิาชพีของครหูมายถงึ การด าเนินงานของสถานศกึษาเกีย่วกบัการรวมตวักนัของครเูพือ่ 
พฒันาวชิาชพีและคุณภาพของผูเ้รยีน  

วรลกัษณ์ ชกู าเนิด และเอกรนิทร ์ชสูงัขท์อง (2557, หน้า 95) กล่าวว่า 
ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีในโรงเรยีน หมายถงึ การรวมตวั รวมใจ รวมพลงั 
ร่วมท าและร่วมเรยีนรูร้่วมกนัของคร ูผูบ้รหิาร และนกัการศกึษา บนพืน้ฐานวฒันธรรม 
ความสมัพนัธแ์บบกลัยาณมติร ทีม่วีสิยัทศัน์คุณค่า เป้าหมาย และภารกจิร่วมกนั 
โดยท างานร่วมกนัแบบทมี เรยีนรูท้ีค่รเูป็นผูน้ าร่วมกนั และผูบ้รหิารแบบผูด้แูลสนบัสนุน 
สูก่ารเรยีนรูแ้ละพฒันาวชิาชพีเปลีย่นแปลงคุณภาพตนเอง สูคุ่ณภาพการจดัการเรยีนรูท้ี ่
เน้นความส าเรจ็หรอืประสทิธผิลของผูเ้รยีนเป็นส าคญั และความสุขของการท างานร่วมกนั 
ของสมาชกิในชุมชน จากทศันะของนกัวชิาการดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า ชุมชนการเรยีนรู ้
ทางวชิาชพีในโรงเรยีน หมายถงึ การรวมตวั ร่วมมอื ร่วมใจ ร่วมพลงั เรยีนรูร้่วมกนัของคร ู
และผูบ้รหิารในโรงเรยีน บนพืน้ฐานความสมัพนัธแ์บบกลัยาณมติร การยอมรบัซึง่กนัและ 
กนั มวีสิยัทศัน์ คุณค่า เป้าหมายเดยีวกนั มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างสมาชกิเกีย่วกบั 
การพฒันาการศกึษาโดยเน้นความส าเรจ็หรอืประสทิธผิลของผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

ปภาว ีพพิฒันลกัษณ์ (2557, หน้า 37) กล่าวว่า ชุมชนการเรยีนรูท้าง 
วชิาชพีในโรงเรยีน หมายถงึ การทีก่ลุ่มของผูบ้รหิารและบุคลากรครผููเ้กี่ยวขอ้งกบัการให ้
การศกึษาไดม้กีารรวมตวักนัเพือ่พฒันาความรูท้างวชิาชพีผ่านการท างานและเรยีนรู ้
ร่วมกนัโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่น าความรูท้างวชิาชพีไปพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ 
นกัเรยีนทุกคนในโรงเรยีน 

ส านกัพฒันาครแูละบุคลากรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2560, หน้า 1) 
ใหค้วามหมายว่า ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี PLC หมายถงึ การรวมตวั ร่วมใจ ร่วมพลงั 
ร่วมท าและร่วมเรยีนรูร้่วมกนัของคร ูผูบ้รหิาร และ นกัการศกึษา 
บนพืน้ฐานวฒันธรรมความสมัพนัธแ์บบกลัยาณมติร สู่คุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้น 
ความส าเรจ็หรอืประสทิธผิลของผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
และความสุขของการท างานร่วมกนัของสมาชกิในชุมชน  
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Toole and Louis (2002, p. 11 อา้งถงึใน สมุทร สมปอง, 2558, หน้า 13) 
ใหค้วามหมายว่าชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีเป็นลกัษณะของกลุ่มคนทีม่กีารแลกเปลีย่น 
และพดูคุยในเชงิวพิากษ์วจิารณ์เกีย่วกบัการปฏบิตังิานในชวีติประจ าวนัรวมทัง้การสะทอ้น 
ผลการปฏบิตังิานและร่วมมอืกนัปฏบิตังิานโดยมุ่งเน้นการเรยีนรูแ้ละสง่เสรมิความก้าวหน้า 
ทางวชิาชพี 

DuFour et al. (2010, pp. 9 - 14) ใหค้วามหมายว่า ชุมชนการเรยีนรูท้าง 
วชิาชพีเป็นการรวมกลุ่มบุคคลทีม่เีป้าหมายเดยีวกนัและมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นประเดน็
ทีแ่ต่ละคนให ้
ความสนใจเกีย่วกบัการพฒันาทางการศกึษาอย่างต่อเนื่องเพือ่ใหเ้กดิการสบืเสาะแสวงหาค
วามรู ้และพฒันาการท างานอย่างต่อเนื่อง 

Bryk, Camburn and Louis (2013, p. 19) ใหค้วามหมายว่า 
ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี หมายถงึ 
ลกัษณะของปฏสิมัพนัธร์ะหว่างครผููส้อนภายในโรงเรยีนทีม่กีารพดูคุยกนัเป็นประจ าภายใต้
การปฏบิตังิานทีม่บีรรทดัฐานร่วมกนัในการมุ่งสูก่ารพฒันาปรบัปรุงการเรยีนการสอนของ 
ครผููส้อน และการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

สรุป ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน หมายถงึ 
การร่วมแรงร่วมใจกนัของผูบ้รหิารศกึษาและครผููส้อนในโรงเรยีนทีม่เีป้าหมายสอดคลอ้งกนั 
มวีสิยัทศัน์มุ่ง พฒันาการเรยีนรูท้างวชิาชพีคร ูเพือ่มุ่งผลสมัฤทธิไ์ปทีผู่เ้รยีน 
ใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง 
มคีวามมุ่งมัน่ปฏบิตังิานการสอนและการเรยีนรูจ้ากการท างานอย่างร่วมมอืรวมพลงักนั 
มกีารอภปิรายหรอืวพิากษ์วจิารณ์กนัเชงิสรา้งสรรค ์
รวมถงึมกีารรวบรวมและใชก้ารประเมนิและขอ้มลูต่าง ๆ 
เพือ่คน้หาและท าการตดัสนิใจเกีย่วกบัความก้าวหน้าของการท างานทีต่่อเนื่อง 
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ สงูสุด ต่อประสทิธผิลการปฏบิตังิานของครใูหเ้ป็นครูมอือาชพี 
เพือ่เป้าหมายการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีนถอืเป็นเวทหีรอืเครื่องมอืส าหรบัใหค้รรูวมตวักนัเป็
นชุมชน (Community) ท าหน้าทีเ่ป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง (Change Agent) 
ขบัเคลื่อนการเปลีย่นแปลงในการปฏริปูการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากภายใน 
ครรู่วมกนัด าเนินการเพือ่ใหก้ารปฏริูปการเรยีนรูด้ าเนินคู่ขนานและเสรมิแรงกนัทัง้จากภายใ
นและภายนอก 
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2. ความส าคญัของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

วจิารณ์ พานิช (2553, หน้า 133 - 136) ไดส้รุปประโยชน์ของชุมชน     
การเรยีนรูท้างวชิาชพี ดงันี้ 

1. เป็นเครื่องมอืส าหรบัใหค้รรูวมตวักนัเป็นชุมชน (Community) 
ท าหน้าทีเ่ป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง ขบัเคลื่อนการเปลีย่นแปลงในระดบัปฏริปูการเรยีนรู ้
เป็นการปฏริูปทีเ่กดิจากภายใน คอื คร ูร่วมกนัด าเนินการเพือ่ใหก้ารปฏริปูการเรยีนรู ้
ด าเนินคู่ขนานและเสรมิแรงกนัทัง้จากภายในและจากภายนอก 

2. เป็นเครื่องมอืใหค้รเูป็นผูล้งมอืกระท า ปลดปล่อยครอูอกจาก 
ความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจสูค่วามสมัพนัธแ์นวราบเพือ่ร่วมกนัสรา้งการเปลีย่นแปลงใหแ้ก่การ
ศกึษา รวมทัง้การรวมตวักนัของครใูนการท างานเชงิสรา้งสรรค ์
น าประสบการณ์การจดัการเรยีนรู ้เช่น แบบ PBL และนวตักรรมอื่น ๆ 
ทีต่นทดลองมาแลกเปลีย่นแบ่งปันกนัเกดิการสรา้งความรูห้รอืยกระดบัความรูใ้นการท างาน
ทีจ่ากประสบการณ์ตรงและจากการเทยีบเคยีงกบัทฤษฎี 

3. เป็นเครื่องมอืทีจ่ะช่วยน าไปสูก่ารตัง้โจทยแ์ละท าวจิยัในชัน้เรยีนที่        
ทรงพลงัและสรา้งสรรค ์ช่วยในการออกแบบวธิวีทิยาการวจิยั การเกบ็ขอ้มลู 
การวเิคราะหข์อ้มลูผลงานวจิยั และการสงัเคราะหอ์อกมาเป็นความรูใ้หม่ 
ทีเ่ชื่อมโยงกบับรบิท                ความเป็นจรงิของสงัคมไทยของวงการศกึษาไทย 
เป็นผลงานวจิยัในชัน้เรยีนทีไ่ม่ไดจ้ ากดัอยู่ 
เฉพาะขอ้มลูในชัน้เรยีนเท่านัน้แต่จะเชื่อมโยงสูช่วีติจรงิของผูค้นทีเ่ป็นบรบิทของการเรยีนรู้
ของนกัเรยีนและการท าหน้าทีค่รู 

4. 
เป็นการรวมกลุ่มบุคคลทีม่กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นประเดน็ทีแ่ต่ละคนใหค้วามสนใจเกีย่วกั
บการพฒันาทางการศกึษาทีเ่ชื่อว่าเป็นเครื่องมอืทีม่ปีระสทิธภิาพ (Powerful Tool) 
ทีท่ าใหก้ารสือ่ความหมายระหว่างกลุ่มบุคคลทีม่เีป้าหมายเดยีวกนัพดูคุยแลกเปลีย่นเรยีนรู้
จนเกดิการ สือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ (Effective Communication) 
ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี 
เป็นกระบวนการทีม่คีวามต่อเนื่องในการท างานของนกัการศกึษาทีม่กีารด าเนินการภายใตว้
งจรของการวจิยัปฏบิตักิาร เพือ่ใหเ้กดิการสบืเสาะแสวงหาความรู ้
และพฒันาการท างานอย่างต่อเนื่อง 
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Toby (2011, p. 38) 
กล่าวถงึชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีเป็นลกัษณะของการมปีฏสิมัพนัธอ์ย่างต่อเนื่องระหว่าง
ครกูบัคร ูในการปฏบิตังิานการสอน รวมทัง้การเรยีนรูข้องครแูละ นกัเรยีน 
ส าหรบัในระดบันานาชาตเิป็นทีย่อมรบักนัว่า ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี เป็นลกัษณะของ 
กลุ่มคนทีม่กีารแลกเปลีย่นและพดูคุยสอบถามเชงิวพิากษ์วจิารณ์การปฏบิตัิงานในชวีติประ
จ าวนั รวมทัง้การสะทอ้นผลการปฏบิตังิาน 
และความร่วมมอืรวมพลงักนัปฏบิตังิานโดยมุ่งเน้นการเรยีนรูแ้ละ 
สง่เสรมิความกา้วหน้าทางวชิาชพี 

กล่าวโดยสรุปลกัษณะของชุมชนการเรยีนทางวชิาชพีถอืเป็นเครื่องมอืส าหรั
บใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน รวมตวักนัเป็นชุมชนทีม่สีว่นร่วมในพนัธกจิ 
วสิยัทศัน์ และเป้าหมาย การสบืคน้ร่วมกนั โดยร่วมกนั 
ปรบัเปลีย่นทศิทางและการลงมอืกระท าการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
ร่วมกนัท าหน้าทีเ่ป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง ขบัเคลื่อนการเปลีย่นแปลงการปฏริูปการเรยีนรู ้
ทีเ่กดิจากภายใน คอื ครรู่วมกนัด าเนินการเพือ่ใหก้ารปฏริปูการเรยีนรู ้
ด าเนินคู่ขนานและเสรมิแรงกนั ทัง้จากภายในและจาก 
ภายนอกรวมถงึพฤตกิรรมของผูบ้รหิารและครทูีแ่สดงออกทางภาษาและการกระท าทีส่ะทอ้
นใหเ้หน็ถงึ 
การสรา้งสรรคง์านของครเูพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยการแลกเปลีย่นหรอืแบ่งปั
นความเชีย่วชาญผ่านการร่วมมอืรวมพลงักนัซึง่เป็นกระบวนการเพิม่ความรูส้กึของครใูนกา
รเขา้ร่วมหรอืมคีวามสมัพนัธก์บัคนอื่น  ๆ  ในโรงเรยีน รวมทัง้ผูป้กครอง นกัเรยีน 
โรงเรยีนภายนอก และหน่วยงาน อื่น ๆ  
ทัง้ภาครฐัและเอกชนเพือ่พฒันาวชิาชพีของตนเองและสง่เสรมิการเรยีนรูข้องนักเรยีน 

 

3. ระดบัของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
ส านกัพฒันาครแูละบุคลากรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2560, หน้า 4 - 19) 

ไดแ้บ่งชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี สามารถแบ่งระดบัได ้3 ระดบั คอื ระดบัสถานศกึษา 
ระดบัเครอืขา่ย และระดบัชาต ิโดย แต่ละลกัษณะจะแบ่ง ตามระดบัของความเป็น PLC 
ย่อย ดงันี้  

1. ระดบัสถานศกึษา (School Level) คอื PLC 
ทีข่บัเคลื่อนในบรบิทสถานศกึษา หรอื โรงเรยีน สามารถแบ่งได ้3 ระดบัย่อย คอื  
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1.1 ระดบันกัเรยีน (Student Level) 
ซึง่นกัเรยีนจะไดร้บัการสง่เสรมิและร่วมมอืใหเ้กดิการ เรยีนรูข้ ึน้ 
จากครูและเพือ่นนกัเรยีนอื่นใหท้ ากจิกรรมเพือ่แสวงหาค าตอบทีส่มเหตุสมผล ส าหรบัตน 
นกัเรยีน จะไดร้บัการพฒันาทกัษะทีส่ าคญั คอื ทกัษะการเรยีนรู้  

1.2 ระดบัผูป้ระกอบวชิาชพี (Professional Level) 
ประกอบดว้ยครผููส้อนและผูบ้รหิารของ โรงเรยีนโดยใชฐ้านของ “ชุมชนแห่งวชิาชพี” 
เชื่อมโยงกบัการเรยีนรูข้องชุมชน จงึเรยีกว่า “ชุมชนการเรยีนรู ้ทางวชิาชพี” 
ซึง่เป็นกลไกส าคญัอย่างยิง่ทีทุ่กคนในโรงเรยีนร่วมกนัพจิารณา ทบทวนเรื่องนโยบาย 
การปฏบิตั ิและกระบวนการบรหิารจดัการต่าง ๆ  ของโรงเรยีนใหม่อกีครัง้ 
โดยยดึหลกัในการปรบัปรุงแกไ้ขสิง่เหล่านี้ เพือ่ใหส้ามารถ 
บรกิารดา้นการเรยีนรูแ้ก่นกัเรยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล อกีทัง้ เพือ่ใหก้ารปรบัปรุงแกไ้ข้ 
ดงักล่าว น ามาสูก่ารสนับสนุนการปฏบิตั ิงานวชิาชพีของครผููส้อน 
และผูบ้รหิารใหม้คีุณภาพและประสทิธผิล สงูยิง่ขึน้ 
มบีรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของการท างานทีด่ตี่อกนัของทุกฝ่าย  

1.3 ระดบัการเรยีนรูข้องชุมชน (Learning Community Level) 
ครอบคลุมถงึผูป้กครอง สมาชกิชุมชนและผูน้ าชุมชน 
โดยบุคคลกลุ่มนี้จ าเป็นตอ้งมสีว่นเขา้มาร่วมสรา้ง และผลกัดนั วสิยัทศัน์ของ 
โรงเรยีนใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย กล่าวคอื ผูป้กครองนกัเรยีน 
ผูอ้าวุโสในชุมชนตลอดจนสถาบนัต่าง ๆ  ของ ชุมชนเหล่านี้ 
ตอ้งมสีว่นร่วมในการสง่เสรมิเป้าหมายการเรยีนรูข้องชุมชนและโรงเรยีน กล่าวคอื 
ผูป้กครอง 
มสีว่นร่วมทางการศกึษาไดโ้ดยการใหก้ารดแูลแนะน าการเรยีนทีบ่า้นของนกัเรยีน 
รวมทัง้ใหก้ารสนบัสนุน แก่ครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษาในการจดัการเรยีนรู ้
ใหแ้ก่บุตรหลานของตน ผูอ้าวุโสในชุมชนสามารถเป็น อาสาสมคัร ถ่ายทอดความรู้  

2. ระดบักลุ่มเครอืข่าย (Network Level) คอื PLC 
ทีข่บัเคลื่อนในลกัษณะการรวมตวักนั ของกลุ่มวชิาชพีจากองคก์ร หรอืหน่วยงานต่าง ๆ  
ทีมุ่่งมัน่ร่วมกนัสรา้งชุมชน เครอืขา่ย ภายใต ้วตัถุประสงค์ ร่วม คอื การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
สง่เสรมิ สนบัสนุน ใหก้ าลงัใจ สรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันาวชิาชพีร่วม กนั อาจม ี
เป้าหมายทีเ่ป็นแนวคดิร่วมกนัอย่างชดัเจน สามารถแบ่งได ้2 ลกัษณะ คอื  

2.1 กลุ่มเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างสถาบนั คอื 
การตกลงร่วมมอืกนัในการพฒันา วชิาชพีครรูะหว่างสถาบนั 
โดยมองว่าการร่วมมอืกนัของสถาบนัต่าง ๆ  จะท าใหเ้กดิพลงัการขบัเคลื่อน การ 
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แลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาชพี การแลกเปลีย่น หรอืร่วมลงทุนดา้นทรพัยากร 
และการเกือ้หนุนเป็นกลัยาณมติร คู่มอืการอบรมคณะกรรมการขบัเคลื่อนกระบวนการPLC 
(Professional Learning Community) “ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี” สูส่ถานศกึษา 
ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 26 คอยสะทอ้นการเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั 
กรณีตวัอย่างเช่น กรณี ศกึษาการจดั PLC เป็นกลุ่มของโรงเรยีนใน ประเทศสงิคโปร ์
เพือ่ร่วมพฒันาแลกเปลีย่นและสะทอ้นร่วมกนัทางวชิาชพี เป็นตน้  

2.2 กลุ่มเครอืข่ายความร่วมมอืของสมาชกิวชิาชพีคร ูคอื 
การจดัพืน้ทีเ่ปิดกวา้งใหส้มาชกิ 
วชิาชพีครูทีม่อีุดมการณ์ร่วมกนัในการพฒันาการจดัการเรยีนรูข้องตนเองเพือ่การเปลีย่นแป
ลง เชงิคุณภาพ ของผูเ้รยีนเป็นหวัใจส าคญั สมาชกิทีร่วมตวักนั ไม่มเีงือ่นไขเกีย่วกบัสงักดั 
แต่จะตัง้อยู่บนความมุ่งมัน่ สมคัรใจ ใชอุ้ดมการณ์ร่วมเป็นหลกัในการรวมกนัเป็น PLC 
กรณีตวัอย่าง เช่น PLC “ครูเพือ่ศษิย”์ ของ มลูนิธสิดศรสีฤษดิว์งศ ์(มสส.) 
ทีส่รา้งพืน้ทีส่ว่นกลางส าหรบัวชิาชพีครใูหจ้บัมอืร่วมกนัเป็นภาค ีร่วมพฒันา “ครเูพื่อศษิย”์ 
มุ่งสรา้งสรรคน์วตักรรมการจดัการเรยีนรูใ้นแต่ละพืน้ทีข่องประเทศไทย เป็นตน้  

3. ระดบัชาต ิ(The National Level) คอื PLC ทีเ่กดิขึน้ 
โดยนโยบายของรฐัทีมุ่่งจดั เครอืขา่ย PLC ของชาตเิพือ่ขบัเคลื่อน 
การเปลีย่นแปลงเชงิคุณภาพของวชิาชพี โดยความร่วมมอืของ สถานศกึษา และครู 
ทีผ่นึกก าลงัร่วมกนัพฒันาวชิาชพี ภายใต้           การสนบัสนุนของรฐั ดงักรณีตวัอย่าง 
นโยบาย วสิยัทศัน์เพือ่ ความร่วมมอืของกระทรวง ศกึษาธกิารประเทศสงิคโปร ์(MOE) 
(2009) รฐัจดัใหม้ ีPLC ชาต ิสงิคโปรเ์พือ่มุ่งหวงัขบัเคลื่อนแนวคดิ “สอนใหน้้อย 
เรยีนรูใ้หม้าก” (Teach Less, Learn More) ใหเ้กดิ ผลส าเรจ็ เป็นตน้ 

ส าหรบัการวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีระดบัสถานศกึ
ษา (School Level) คอื PLC 
ทีข่บัเคลื่อนในบรบิทสถานศกึษาหรอืโรงเรยีนในระดบัผูป้ระกอบวชิาชพี (Professional 
Level) ประกอบดว้ยครผููส้อนและผูบ้รหิารของ โรงเรยีนโดยใชฐ้านของ “ชุมชนแห่งวชิาชพี” 
เชื่อมโยงกบัการเรยีนรูข้องชุมชน จงึเรยีกว่า “ชุมชนการเรยีนรู ้ทางวชิาชพี” 
ซึง่เป็นกลไกส าคญัอย่างยิง่ทีทุ่กคนในโรงเรยีนร่วมกนัพจิารณา ทบทวนเรื่องนโยบาย 
การปฏบิตั ิและกระบวนการบรหิารจดัการต่าง ๆ ของโรงเรยีน 
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4. องคป์ระกอบของการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี 

เป็นแนวคดิทางทฤษฎทีีป่ระกอบดว้ยแบบแผนทางพฤตกิรรม เช่น 
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคลกิ และแบบแผนทางความเชื่อหรอืบรรทดัฐาน เช่น เป้าหมาย 
และค่านิยม เป็นตน้ สว่นนิยามของค าว่า “ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี” มอีงคป์ระกอบ 2 
สว่นทีส่ าคญั คอืสว่นทีเ่ป็นกระบวนการ เช่น การแลกเปลีย่นและพดูคุยสอบถามเชงิ 
วพิากษ์วจิารณ์ การสะทอ้นผล และร่วมมอืรวมพลงัในการปฏบิตังิาน 
และสว่นทีเ่ป็นผลลพัธท์ีค่าดหวงั 
คอืการเป็นครมูอือาชพีทีมุ่่งสูผ่ลประโยชน์ซึง่เป็นการเรยีนรูข้องนกัเรยีนเป็นส าคญั 
โดยมนีกัวชิาการไดใ้หท้ศันะเกีย่วกบัองคป์ระกอบของการเป็นชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี
ของโรงเรยีน ไวห้ลากหลายดงันี้ 

ณรงคฤ์ทธิ ์อนิทนาม (2553, หน้า 19 - 21) ไดส้รุปองคป์ระกอบของ 
ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีครมู ี5 ประการ คอื 1) การมบีรรทดัฐานและค่านิยมร่วมกนั  2) 
การวางเป้าหมายร่วมกนัสูก่ารเรยีนรูข้องนกัเรยีน 3) การร่วมมอืรวมพลงั 4) 
การชีแ้นะการปฏบิตั ิ5) การสะทอ้นผลการปฏบิตั ิ

สวิร ีพศิุทธิส์นิธพ (2553, หน้า 133) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของ 
ชุมชนแห่งการเรยีนรูเ้ชงิวชิาชพีในสถาบนัอุดมศกึษาคาทอลกิ ม ี6 องคป์ระกอบ ดงันี้ 1) 
ภาวะผูน้ าแบบสนับสนุนและภาวะผูน้ าแบบมสีว่นร่วม 2) ค่านิยมและวสิยัทศัน์ร่วม 3) 
การเรยีนรูร้่วมกนัและประยุกตก์ารเรยีนรู ้4) สภาพการทีส่นบัสนุน 5) 
มแีนวปฏบิตัทิีด่รี่วมกนั             6) ความเป็นเลศิแห่งความเป็นมนุษย์ 

วจิารณ์ พานิช (2555, บทคดัย่อ) ไดก้ล่าวถงึ องคป์ระกอบชุมชน 
เรยีนรูค้รเูพือ่ศษิยป์ระกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ ดงันี้ 1) ผูน้ าทีม่วีสิยัทศัน์ 2) การก าหนด 
เป้าหมาย 3) ความเชื่อและค่านิยม 4) แนวปฏบิตั ิ5) การสนับสนุน 6) เทคโนโลย ี
สาระสนเทศ 7) การสรา้งทมี 8) การมสีว่นร่วมและการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 

ปองทพิย ์เทพอารยี ์และมารุต พฒัผล (2557, หน้า 288) 
ไดจ้ าแนกองคป์ระกอบชุมชนแห่งการเรยีนรูเ้ชงิวชิาชพีออกเป็น 4 องคป์ระกอบ ดงันี้ 1) 
วฒันธรรมการเรยีนรู ้2) การคดิ 3) แบบปฏบิตัทิีด่ ี4) การพฒันาเชงิวชิาชพี อย่างต่อเนื่อง  

วรลกัษณ์ ชกู าเนิด และเอกรนิทร ์สงัขท์อง (2557, หน้า 96 - 100) 
ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีในบรบิทสถานศกึษา (PLC 
ในระดบั สถานศกึษา) ออกเป็น 6 องคป์ระกอบ คอื 1) วสิยัทศัน์ร่วม 2) ทมีร่วมแรงร่วมใจ 
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3) ภาวะผูน้ าร่วม 4) การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี 5) ชุมชนกลัยาณมติร 6) 
โครงสรา้งสนบัสนุน  

สมุทร สมปอง (2558, หน้า 18) สรุปไดว้่าชุมชนการเรยีนรูท้าง 
วชิาชพีเป็นการด าเนินงานร่วมกนัของกลุ่มบุคคลเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายทีก่ าหนด 
ซึง่มอีงคป์ระกอบ ดงันี้ 1) การสรา้งความตระหนกัร่วมกนั 2) การวางแผนและก าหนด 
เป้าหมายร่วมกนั 3) การร่วมมอืกนัปฏบิตังิาน 4) การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการปฏบิตังิาน 
5) การสะทอ้นผลการปฏบิตังิาน  

วริยิะ วรายุ และอนุชา กอนพว่ง (2560, หน้า 2 - 17) 
ไดจ้ าแนกองคป์ระกอบของชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี ดงันี้ 1) วสิยัทศัน์ร่วม 2) 
ทมีร่วมแรงร่วมใจ 3) ภาวะผูน้ าร่วม 4) การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี 5) 
ชุมชนกลัยาณมติร 6) โครงสรา้งสนบัสนุน  

ชวลติ ชกู าแพง (2560, บทคดัย่อ) 
ไดจ้ าแนกองคป์ระกอบชุมชนแห่งการเรยีนรูเ้ชงิวชิาชพีออกเป็น 5 องคป์ระกอบ ดงันี้ 1) 
ภาวะผูน้ าแบบรวมหมู่ 2) ค่านิยมและวสิยัทศัน์ร่วม 3) ร่วมกนัเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตั ิ4) 
แบ่งปันประสบการณ์ 5) สภาพแวดลอ้มเกือ้หนุน  

ส านกัพฒันาครแูละบุคลากรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2560, หน้า 26-30) 
ไดจ้ าแนกองคป์ระกอบของชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีในบรบิทสถานศกึษา 
ในระดบัสถานศกึษา หรอื ระดบัผูป้ระกอบวชิาชพี น าเสนอเป็นองคป์ระกอบของ PLC 
ทีม่าจากขอ้มลูทีร่วบรวมและ 
วเิคราะหจ์ากเอกสารทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศน าเสนอเป็น 6 องคป์ระกอบ 
ประกอบดว้ย  1) วสิยัทศัน์ร่วม 2) ทมีร่วมแรงร่วมใจ 3) ภาวะผูน้ าร่วม    4) 
การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี  5) ชุมชนกลัยาณมติร และ 6) โครงสรา้งสนบัสนุน 

คณะกรรมการพฒันาเครอืข่ายวชิาชพี คุรุสภา (2563, ออนไลน์) 
ไดก้ าหนดคุณลกัษณะชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี (Professional Learning Community 
PLC) ทีค่วรเกดิในการพฒันาเครอืขา่ยชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี ไว ้5 ประการ ไดแ้ก่  

1. Shared values and Norms 
สรา้งโอกาสใหเ้กดิคุณค่าและแลกเปลีย่นวสิยัทศัน์และการปฏบิตัทิีไ่ดม้าตรฐานและมคีุณภา
พ 

2. Collective Focus on Student Learning 
ร่วมมอืในการมุ่งเน้นการพฒันาเพือ่การเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

3. Collaboration 
การร่วมมอืรวมพลงัทุกคนในการเรยีนรูแ้ละพฒันาการปฏบิตังิาน 
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4. Expert Advice and Study Visit 
การเปิดรบัค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญและศกึษาการปฏบิตังิานจรงิ และตอ้งมกีจิกรรม study 
visit นัน่คอืการเยีย่มชมหอ้งปฏบิตักิารจรงิของผูเ้ชีย่วชาญ 

5. Reflection Dialogue 
การสนทนาเพือ่เป็นการสะทอ้นสิง่ทีไ่ดว้างแผนและลงมอืปฏบิตั ิโดยตอ้งเป็นการ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้(Two Way Communication) 

DuFDur & Eaker (2010, pp. 9 - 14) ไดส้รุปองคป์ระกอบของกระบวนการ 
ท างานของชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี ซึง่ประกอบดว้ย 1. เน้นการเรยีนรู ้(Focus on 
Learning) 2. การสรา้งวฒันธรรมความร่วมมอื (Collaborative Cultures) 3. 
การสบืเสาะแสวงหาความรู ้(Collective Inquiry) 4. มุ่งเน้นการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ
(Action Orientation) 5. การปรบัปรุงพฒันางานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)                   
6. การสะทอ้นผลการท างาน (Result Orientation) 

จากทศันะของนกัวชิาการเกี่ยวกบัการเป็นชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีใน 
สถานศกึษา ทีไ่ดศ้กึษาจากแนวคดิ ทฤษฎแีละผลการวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ า 
องคป์ระกอบชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี 
ของส านกัพฒันาครแูละบุคลากรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2560, หน้า 26-30) 
มาใชใ้นการวจิยัครัง้นี้จากคู่มอืการอบรมคณะกรรมการขบัเคลื่อนกระบวนการPLC 
(Professional Learning Community) ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีสูส่ถานศกึษา 
ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาส านกังาน 
โดยส านกัพฒันาครแูละบุคลากรการศกึษาขัน้พืน้ฐานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) วสิยัทศัน์ร่วม 2) 
ทมีร่วมแรงร่วมใจ 3) ภาวะผูน้ าร่วม 4) การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี 5) ชุมชนกลัยาณมติร 
และ 6) โครงสรา้งสนบัสนุน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

4.1 วิสยัทศัน์ร่วม  
วสิยัทศัน์ร่วม(Shared Vision) เป็นการมองเหน็ภาพเป้าหมาย ทศิทาง 

เสน้ทาง และสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้จรงิ 
เป็นเสมอืนเขม็ทศิในการขบัเคลื่อนชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีทีม่ทีศิทางร่วมกนัโดยมวีสิยั
ทศัน์เชงิอุดมการณ์ทางวชิาชพีร่วมกนั 
คอืพฒันาการการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็นภาพความส าเรจ็ทีมุ่่งหวงัในการน าทางร่วมกนั 
อาจเป็นการมองเริม่จากผูน้ าหรอืกลุ่มผูน้ าทีม่วีสิยัทศัน์ท าหน้าทีเ่หนี่ยวน าใหผู้ร้่วมงานเหน็วิ
สยัทศัน์นัน้ร่วมกนั หรอืการมองเหน็จากแต่ละปัจเจกทีม่วีสิยัทศัน์เหน็ในสิง่เดยีวกนั 
วสิยัทศัน์ร่วมมลีกัษณะส าคญั 4 ประการ (4 Shared) มรีายละเอยีดดงันี้ 
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4.1.1 การเหน็ภาพและทศิทางร่วม (Shared Vision) 
จากภาพความเชื่อมโยงใหเ้หน็ภาพความส าเรจ็ร่วมกนัถงึทศิทาง 
ส าคญัของการท างานแบบมอง “เหน็ภาพเดยีวกนั” 

4.1.2 เป้าหมายร่วม (Shared Goals) เป็นทัง้เป้าหมาย ปลายทาง 
ระหว่างทาง และเป้าหมายชวีติของสมาชกิแต่ละคนที ่
สมัพนัธก์นักบัเป้าหมายร่วมของชุมชนการเรยีนรู ้
ซึง่เป็นความเชื่อมโยงใหเ้หน็ถงึทศิทางและเป้าหมายในการท างานร่วมกนั 
โดยเฉพาะเป้าหมายส าคญัคอืพฒันาการการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

4.1.3 คุณค่าร่วม (Shared Values) เป็นการเหน็ทัง้ภาพเป้าหมาย 
และทีส่ าคญัเมื่อเหน็ภาพความเชื่อมโยงแลว้ 
ภาพดงักล่าวมอีทิธพิลกบัการตระหนกัถงึคุณค่าของตนเองและของ 
งานจนเชื่อมโยงเป็นความหมายของงานทีเ่กดิจากการตระหนกั รูข้องสมาชกิใน 
ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีจนเกดิเป็นพนัธะสญัญาร่วมกนั ร่วมกนัหลอมรวมเป็น 
“คุณค่าร่วม” ซึง่เป็นขุมพลงัส าคญัทีจ่ะเกดิพลงั 
ในการไหลรวมกนัท างานในเชงิอุดมการณ์ทางวชิาชพีร่วมกนั  

4.1.4 ภารกจิร่วม (Shared Mission) 
เป็นพนัธกจิแนวทางการปฏบิตัริ่วมกนัเพือ่ใหบ้รรลุตามเป้าหมายร่วม รวมถงึการ 
เรยีนรูข้องครใูนทุก ๆ ภารกจิ สิง่ส าคญัคอื การปฏริปูการเรยีนรู ้
ทีมุ่่งการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็นหวัใจส าคญั 
โดยการเริม่จากการรบัผดิชอบในการพฒันาวชิาชพีเพือ่ศษิยร์่วมกนัของครู 

ในบรบิทสถานศกึษานัน้ 
วสิยัทศัน์ร่วมเป็นการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนทีไ่ดร้่วมกนั 
ก าหนดเป้าหมาย ร่วมกนั 
เกีย่วกบัดา้นการสอนและการเรยีนรูข้องนกัเรยีนนัน้ทีก่ารเรยีนรูข้องนกัเรยีนเพือ่ใหน้กัเรยีน
มปีระสทิธภิาพและโรงเรยีนมปีระสทิธผิล 

 

4.2 ทีมร่วมแรงร่วมใจ  
ทมีร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative Teamwork) 

เป็นการพฒันามาจากกลุ่มทีท่ างานร่วมกนัอย่างสรา้งสรรค ์
ลกัษณะการท างานร่วมกนัแบบมวีสิยัทศัน์ คุณค่าเป้าหมาย และพนัธกจิร่วมกนั 
รวมกนัดว้ยใจ จนเกดิเจตจ านงในการท างานร่วมกนัอย่างสรา้งสรรค ์
เพือ่ใหบ้รรลุผลทีก่ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน การเรยีนรูข้องทมี 



75 
 

และการเรยีนรูข้องครูบนพืน้ฐานงานทีม่ ีลกัษณะตอ้งมกีารคดิร่วมกนั วางแผนร่วมกนั 
ความเขา้ใจร่วมกนั ขอ้ตกลงร่วมกนั การตดัสนิใจร่วมกนั แนวปฏบิตัริ่วมกนั 
การประเมนิผลร่วมกนั และการรบัผดิชอบร่วมกนั จากสถานการณ์ 
ทีง่านจรงิถอืเป็นโจทยร์่วม ใหเ้หน็และรูเ้หตุปัจจยั กลไกในการท างานซึง่กนัและกนั 
แบบละวางตวัตนใหม้ากทีสุ่ด จนเหน็และรูค้วามสามารถของแต่ละคนร่วมกนั 
เหน็และรบัรูถ้งึความรูส้กึร่วมกนัในการท างานจนเกดิ 
ประสบการณ์หรอืความสามารถในการท างาน และพลงัในการร่วมเรยีนรู ้
ร่วมพฒันาบนพืน้ฐานของพนัธะร่วมกนัทีเ่น้นความสมคัรใจ 
และการสือ่สารทีม่คีุณภาพบนพืน้ฐานการรบัฟังและความไวว้างใจซึง่กนัและกนั 
อย่างไรกต็ามการทีชุ่มชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี เน้นการขบัเคลื่อน 
ดว้ยการท างานแบบทมีร่วมแรงร่วมใจ ทีท่ าใหล้งมอืท าและเรยีนรู ้
ไปดว้ยกนัดว้ยใจอย่างสรา้งสรรคต์่อเนื่องนัน้ 
ซึง่มลีกัษณะพเิศษของการรวมตวัทีเ่หนียวแน่นจากภายใน นัน้คอืการเป็นกลัยาณมติร 
ท าใหเ้กดิทมีในชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี อยู่ร่วมกนัดว้ยความสมัพนัธ ์
ทีต่่างช่วยเหลอืเกือ้กูล ดแูลซึง่กนัและกนั 
จงึท าใหก้ารท างานเตม็ไปดว้ยบรรยากาศทีม่คีวามสุข ไม่โดดเดีย่ว 
ซึง่รูปแบบของทมีจะมเีป็นเช่นไรนัน้ขึน้อยู่กบัเป้าประสงค ์
หรอืพนัธกจิในการด าเนินการของชุมชนการเรยีนรู ้เช่น ทมีร่วมสอน               ทมีเรยีนรู ้
และกลุ่มเรยีนรู ้เป็นตน้  

ในบรบิทสถานศกึษานัน้ ทมีร่วมแรงร่วมใจ 
การปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อนทีไ่ดร้่วมกนัท างานเป็นทมี 
อย่างทุ่มเทเสยีสละ 
ร่วมกนัพฒันาแนวทางในการจดัเตรยีมการเรยีนการสอนเพือ่เพิม่สมรรถนะของตวับุคคลแล
ะองคก์ารในการพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนโดยการสงัเกตการเรยีนการสอนเพือ่ท าการนิเท
ศ 
แนะน ากระตุน้ใหค้วามรูแ้ละทกัษะเพิม่เตมิไดใ้นทุกโอกาสเพือ่แลกเปลีย่นการท างานเพือ่สง่
เสรมิผลสมัฤทธิท์ีไ่ดจ้ากการจดัการเรยีนการสอนและน าผลทีไ่ดไ้ปใช้ 

 

4.3 ภาวะผู้น าร่วม  
ภาวะผูน้ าร่วม (Shared Leadership) 

ในชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีมนีัยส าคญัของการผูน้ าร่วม 2 ลกัษณะส าคญั คอื 
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ภาวะผูน้ าผูส้รา้งใหเ้กดิการน าร่วม และภาวะผูน้ าร่วมกนั 
ใหเ้ป็นชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีทีข่บัเคลื่อนดว้ยการน าร่วมกนั รายละเอยีดดงันี้ 

4.3.1 ภาวะผูน้ าผูส้รา้งใหเ้กดิการน าร่วมเป็นผูน้ าทีส่ามารถท าใหส้มาชกิใน 
ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีเกดิการเรยีนรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลงทัง้ตนเองและวชิาชพี     
จนสมาชกิเกดิภาวะผูน้ าในตนเองและเป็นผูน้ าร่วมขบัเคลื่อน ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี 
ไดโ้ดยม ี
ผลมาจากการเสรมิพลงัอ านาจจากผูน้ าทัง้ทางตรงและทางออ้มโดยเฉพาะการเป็นผูน้ าทีเ่ริม่
จากตนเองก่อนดว้ยการลงมอืท างาน อย่างตระหนกัรู ้
และใสใ่จใหค้วามส าคญักบัผูร้่วมงานทุก ๆ คนจนเป็นแบบทีม่พีลงัเหนี่ยวน าให ้
ผูร้่วมงานมแีรงบนัดาลใจและมคีวามสุขกบัการท างานดว้ยกนั อย่างวสิยัทศัน์ร่วม 
รวมถงึการน าแบบไม่น า 
โดยท าหน้าทีผู่ส้นับสนุนและเปิดโอกาสใหส้มาชกิเตบิโตดว้ยการสรา้งความเป็นผูน้ าร่วม 
ผูน้ าทีจ่ะสามารถสรา้งใหเ้กดิการน าร่วมดงักล่าวควรมคีุณลกัษณะส าคญั ดงันี้ 
มคีวามสามารถในการลงมอืท างานร่วมกนั การเขา้ไปอยู่ในความรูส้กึของผูอ้ื่นได ้
การตระหนกัรูใ้นตนเอง ความเมตตากรุณา การคอยดแูลช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั 
การโคช้ผูร้่วมงานได ้การสรา้ง    มโนทศัน์ 
การมวสิยัทศัน์การมคีวามมุ่งมัน่และทุ่มเทต่อการเตบิโตของผูอ้ื่น เป็นตน้  

4.3.2 ภาวะผูน้ าร่วมกนั 
เป็นผูน้ าร่วมกนัของสมาชกิชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีดว้ยการกระจายอ านาจ 
เพิม่พลงัอ านาจซึง่กนัและกนัใหส้มาชกิ มภีาวะผูน้ าเพิม่ขึน้ จนเกดิเป็น “ผูน้ าร่วมของคร”ู 
ในการขบัเคลื่อนชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีมุ่งการพฒันาการจดัการเรยีนรู ้
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั โดยยดึหลกัแนวทางบรหิารจดัการร่วมการสนับสนุน 
การกระจายอ านาจ การสรา้งแรงบนัดาลใจของคร ูโดยครเูป็นผูล้งมอืกระท า หรอื 
ครทู าหน้าทีเ่ป็น “ประธาน”เพือ่สรา้งการเปลีย่นแปลงการจดัการเรยีนรูไ้ม่ใช่ “กรรม” หรอื 
ผูถู้ก กระท า 
และผูถู้กใหก้ระท าซึง่ผูน้ าร่วมจะเกดิขึน้ไดด้เีมื่อมบีรรยากาศสง่เสรมิใหค้รสูามารถแสดงออ
กดว้ยความเตม็ใจ อสิระปราศจากอ านาจครอบง าทีข่าดความเคารพ ในวชิาชพี 
แต่ยดึถอืปฏบิตัริ่วมกนัใน ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีนัน่คอื “อ านาจทางวชิาชพี” 
เป็นอ านาจเชงิคุณธรรมทีม่ขีอ้ปฏบิตัทิีม่าจากเกณฑแ์ละมาตรฐานทีเ่หน็พอ้งตรงกนัหรอืก า
หนดร่วมกนัเพือ่ยดึถอืเป็นแนวทางร่วมกนัของผูป้ระกอบวชิาชพีครทูัง้หลายในชุมชนการเรี
ยนรูท้างวชิาชพี 
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กล่าวโดยสรุป คอื ภาวะผูน้ าร่วมดงัทีก่ล่าวมา 
มหีวัใจส าคญัคอืน าการเรยีนรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลงตนเองของแต่ละคน 
ทัง้สมาชกิและผูน้ าโดยต าแหน่ง เมื่อใดทีบุ่คคลนัน้เกดิการเรยีนรูท้ ัง้ดา้นวชิาชพีและชวีติ 
จนเกดิพลงัการเปลีย่นแปลงทีส่ง่ผลต่อความสุขในวชิาชพีของตนเองและผูอ้ื่น 
ภาวะผูน้ าร่วมจะเกดิผลต่อความเป็นชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีในบรบิทสถานศกึษานัน้ 
ภาวะผูน้ าร่วมเป็นการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนทีไ่ดร้่วมกนัท างานโดยมี
การเปลีย่นแปลงตนเองของแต่ละคน โดยบุคคลนัน้เกดิการเรยีนรูท้ ัง้ดา้นวชิาชพีและชวีติ 
จนเกดิพลงัการเปลีย่นแปลงทีส่ง่ผลต่อความสุขในวชิาชพีของตนเองและผูอ้ื่น 

 
4.4 การเรียนรู้และการพฒันาวิชาชีพ  

การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี(Professional learning and 
development) ในชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี มจุีดเน้นส าคญั 2 ดา้น คอื 
การเรยีนรูเ้พือ่พฒันาวชิาชพีและการเรยีนรูเ้พือ่จติ วญิญาณความเป็นคร ูรายละเอยีดดงันี้ 

4.4.1 การเรยีนรูเ้พือ่พฒันาวชิาชพี 
หวัใจส าคญัการเรยีนรูบ้นพืน้ฐานประสบการณ์ตรงในงานทีล่งมอืปฏบิตัจิรงิร่วมกนัของสมา
ชกิ จะมสีดัสว่นการเรยีนรูม้ากกว่าการอบรมจากหน่วยงานภายนอก อา้งถงึแนวคดิของ 
Dale (1969, อา้งถงึใน  ส านกัพฒันาครแูละบุคลากรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2560 , หน้า 28) 
แนวคดิกรวยประสบการณ์(Cone of Experience) ยนืยนัอย่างสอดคลอ้ง 
ว่าการเรยีนรูผ้่านประสบการณ์ตรงจะสง่ผลต่อประสทิธภิาพ 
และประสทิธผิลการเรยีนรูไ้ดม้ากทีสุ่ด ด้วยบรบิท PLC ทีม่กีารท างานร่วมกนัเป็นทมี 
จงึท าใหก้ารเรยีน 
รูจ้ากโจทยแ์ละสถานการณ์ทีค่รจูะตอ้งจดัการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั เป็นการร่วมเหน็ 
ร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมรบัผดิชอบท าใหบ้รรยากาศ การพฒันาวชิาชพีของครูรูส้กึ ไม่โดดเดีย่ว 
คอยสะทอ้นการเรยีนรูแ้ละช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 
ถอืเป็นพืน้ทีก่ารเรยีนรูร้่วมกนัทีใ่ชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย เช่น สะทอ้นการเรยีนรู ้
สุนทรยีะสนทนา การเรยีนรูส้บืเสาะแสวงหา การสรา้งมโนทศัน์ รเิริม่สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ ๆ 
การคดิเชงิระบบ การสรา้งองคค์วามรู ้การเรยีนรูบ้นความเขา้ใจการท างานของสมอง 
และการจดัการความรู ้เป็นตน้  

4.4.2 การเรยีนรูเ้พือ่จติวญิญาณความเป็นคร ู
เป็นการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาตนเองจากขา้งใน หรอืวุฒภิาวะความเป็นคร ูใหเ้ป็นครทูีส่มบูรณ์ 
โดยมนียัยะส าคญัคอื การเรยีนรูต้นเอง การ 
รูจ้กัตนเองของครเูพือ่ทีจ่ะเขา้ใจมติขิองผูเ้รยีนทีม่ากกว่าความรู ้
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แต่เป็นมติขิองความเป็นมนุษย ์ความฉลาดทางอารมณ์ เมื่อครมู ี
ความเขา้ใจธรรมชาตตินเองแลว้ 
จงึสามารถมองเหน็ธรรมชาตขิองศษิยต์นเองอย่างถ่องแทจ้นสามารถสอนหรอืจดัการเรยีนรู้
โดยยดึ การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็นส าคญัได ้รวมถงึการเรยีนรูร้่วมกนัของสมาชกิในชุมชน 
ทีต่อ้งอาศยัการตระหนกัรู ้สต ิการฟัง การใคร่ครวญ เป็นตน้ 
จติทีส่ามารถเรยีนรูแ้ละเป็นครไูดอ้ย่างแทจ้รงินัน้จะเป็นจติทีเ่ตม็ไปดว้ยความรกั 
ความเมตตา การกรุณา และความอ่อนน้อม เหน็ศษิยเ์ป็นคร ู
เหน็ตนเองเป็นผูเ้รยีนรูม้พีลงัเรยีนรูใ้นทุกสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ โดยใช้วธิกีารทีห่ลากหลาย 
เช่น การเรยีนรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลง การเรยีนรูอ้ย่างใคร่ครวญ และการฝึกสต ิเป็นตน้  

กล่าวโดยสรุปการเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพีของชุมชนการเรยีนรูท้างวชิา
ชพีนัน้มหีวัใจส าคญัคอืการเรยีนรูร้่วมกนัอย่างมคีวามสุขของทมีเรยีนรู ้
เป็นบรรยากาศทีเ่ปิดพืน้ทีก่ารเรยีนรูแ้บบน าตนเองของครเูพือ่การเปลีย่นแปลงพฒันาตนเอ
งและวชิาชพี อย่างต่อเนื่องเป็นส าคญั ในบรบิทสถานศกึษานัน้ 
การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี 
เป็นการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนโดยยดึถอืกระบวนการต่าง ๆ 
ในการร่วมกนัวางแผน คน้หา พดูคุย และแบ่งปันความรู ้ทกัษะ กลวธิ ีนวตักรรมใหม่ ๆ 
มาปฏบิตัเิพือ่น าการเรยีนรูท้ีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ชก้บังานสอนและเกดิความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีว
กนัเคารพความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั  
น ามาซึง่แนวทางทีก่ารพฒันาความเป็นครูมอือาชพีพรอ้มต่อการเขา้อบรมเพิม่พูนความรูใ้ห
ม่ ๆ เพือ่ตอบสนองเป้าหมายการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
และเพิม่พนัธะหน้าทีใ่นการมุ่งพฒันาผูเ้รยีน 

 

4.5 ชุมชนกลัยาณมิตร  
ชุมชนกลัยาณมติร (Caring Community) 

กลุ่มคนทีอ่ยู่ร่วมโดยมวีถิแีละวฒันธรรมการอยู่ร่วมกนัในชุมชน มคีุณลกัษณะคอื 
มุ่งเน้นความเป็นชุมชนแห่งความสุข 
สุขทัง้การท างานและการอยู่ร่วมกนัทีม่ลีกัษณะวฒันธรรมแบบ “วฒันธรรมแบบเปิดเผย” 
ทีทุ่กคนมเีสรภีาพในการแสดงความ คดิเหน็ของตนเป็นวถิแีห่งอสิรภาพ 
และเป็นพืน้ทีใ่หค้วามรูส้กึ ปลอดภยั 
หรอืปลอดการใชอ้ านาจกดดนับนพืน้ฐานความไวว้างใจ เคารพซึง่กนัและกนั 
มจีรยิธรรมแห่งความเอือ้อาทรเป็นพลงัเชงิคุณธรรม 
คุณงามความดทีีส่มาชกิร่วมกนัท างานแบบอุทศิตนเพือ่วชิาชพีโดยมเีจตคตเิชงิบวกต่อการ
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ศกึษาและผูเ้รยีนทีว่่าPLC เป็นกลุ่มทีม่คีวามสมัพนัธต์่อกนั 
เป็นกลุ่มทีเ่หนียวแน่นจากภายใน ใชค้วามเป็นกลัยาณมติรเชงิวชิาการต่อกนั 
ท าใหล้ดความโดดเดีย่วระหว่างปฏบิตังิานสอนของครเูชื่อมโยงปฏสิมัพนัธก์นัทัง้ในเชงิวชิา
ชพี และชวีติ มคีวามศรทัธาร่วมอยู่ร่วมกนัแบบ “สงัฆะ” ถอืศลี หรอื 
หลกัปฏบิตัริ่วมกนัโดยยดึหลกัพรหมวหิาร 4 เมตตา กรุณา มุฑติา อุเบกขา 
เป็นชุมชนทีย่ดึหลกัวนิยัเชงิบวก 
เชื่อมโยงการพฒันาชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีไปกบัวถิชีวีติตนเองและวถิชีวีติชุมชนอนัเป็
นพืน้ฐานส าคญัของ สงัคมฐานการพึง่พาตนเองมบีรรยากาศของ “วฒันธรรมแบบเปิดเผย” 
ทุกคนมเีสรภีาพทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ของตนเป็นวถิแีห่งอสิรภาพ 
ยดึความสามารถและสรา้งพืน้ทีป่ลอดการใชอ้ านาจกดดนั 
สามารถขยายกรอบใหก้วา้งขวางออกไปจนถงึเครอืขา่ยทีส่มัพนัธก์บัชุมชนต่อไป 

 
ในบรบิทสถานศกึษานัน้ ชุมชนกลัยาณมติร 

เป็นการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนในโรงเรยีนทีม่กีารท างานและการอยู่ร่ว
มกนัอย่างมคีวามสุข  ร่วมกนัท างานแบบอุทศิตน มคีวามเอือ้อาทร ความเชื่อถอื 
ความเคารพบุคลากร 
ร่วมรบัรูแ้ละร่วมยนิดใีนความส าเรจ็ร่วมแรงร่วมใจสูก่ารเปลีย่นแปลงซึง่สนับสนุนการเตรยีม
การใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรในโรงเรยีนใหเ้ป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ 

 

4.6 โครงสร้างสนับสนุน  
โครงสรา้งสนบัสนุน(Supportive structure) 

การก่อเกดิและคงอยู่ของชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีมลีกัษณะ ดงันี้  
 

ลดความเป็นองคก์ารทีย่ดึวฒันธรรมแบบราชการหนัมาใชว้ฒันธรรมแบบ
กลัยาณมติรทางวชิาการแทน และเป็นวฒันธรรมทีส่ง่เสรมิวสิยัทศัน์ 
การด าเนินการทีต่่อเนื่องและ มุ่งความยัง่ยนื 
จดัปัจจยัเงือ่นไขสนบัสนุนตามบรบิทชุมชนมโีครงสรา้งองคก์ารแบบไม่รวมศูนยห์รอื 
โครงสรา้งการปกครองตนเองของชุมชน เพือ่ลดความขดัแยง้ 
ระหว่างครผููป้ฏบิตังิานสอนกบัฝ่ายบรหิารใหน้้อยลง มกีารบรหิาร จดัการ 
และการปฏบิตังิานในสถานศกึษาทีเ่น้นรปูแบบทมีงาน เป็นหลกั 
การจดัสรรปัจจยัสนบัสนุนใหเ้อือ้ต่อการด าเนินการของชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี เช่น 
เวลา วาระสถานที ่ขนาดชัน้เรยีน ขวญัก าลงัใจ ขอ้มลูสารสนเทศและอื่น ๆ 
ทีต่ามความจ าเป็นและบรบิทของแต่ละชุมชน โดยเฉพาะการเอาใจใสส่ิง่แวดลอ้ม 
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ใหเ้กดิบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข 
มรีูปแบบการสือ่สารดว้ยใจ เปิดกวา้งใหพ้ืน้ทีอ่สิระในการสรา้งสรรคข์องชุมชน 
เน้นความคล่องตวัในการด าเนินการจดัการกบัเงือ่นไขความแตกแยก 
และมรีะบบสารสนเทศของชุมชนเพือ่การพฒันาวชิาชพี 

 

ในบรบิทของสถานศกึษา 
โครงสรา้งสนบัสนุนเป็นการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนในโรงเรยีนทีไ่ดร้บั
การสนับสนุนดา้นทรพัยากร งบประมาณ เวลา เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
มกีารพฒันาสภาพแวดลอ้ม มรีะบบการตดิต่อสือ่สารทัง้ภายในละภายนอกโรงเรยีน 
โครงสรา้งการบรหิารงานของโรงเรยีนมคีวามสะดวก มกีารบรหิารความเสีย่ง มคีวามเชื่อถอื 
ความเคารพซึง่กนัและกนั 

 

 
 
 
กล่าวโดยสรุปทัง้ 6 

องคป์ระกอบของชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีในบรบิทสถานศกึษา กล่าวคอื 
เอกลกัษณ์ส าคญัของความเป็นชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี 
แสดงใหเ้หน็ว่าความเป็นชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีจะท าใหค้วามเป็น “องคก์ร” หรอื 
“โรงเรยีน” มคีวามหมายทีก่ารพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนอย่างแทจ้รงิ 
ซึง่เป็นหวัใจส าคญัของ ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีดว้ยกลยุทธก์ารสรา้งความ 
ร่วมมอืทีย่ดึเหนี่ยวกนัดว้ยวสิยัทศัน์ร่วม มุ่งการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
การเรยีนรูแ้ละพฒันาวชิาชพี และชุมชนกลัยาณมติรแสดงถงึการ 
รวมพลงัของครแูละนกัการศกึษาทีเ่ป็นผูน้ าร่วมกนั ท างานร่วมกนั แบบทมีร่วมแรงร่วมใจ 
คู่มอืการอบรมคณะกรรมการขบัเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) 
ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีสูส่ถานศกึษาระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามุ่งเรยีนรูเ้พือ่
พฒันาตนเอง พฒันาวชิาชพี ภายใตโ้ครงสรา้งอ านาจทางวชิาชพี และอ านาจเชิงคุณธรรม 
ทีม่าจากการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมน า ร่วมพฒันาของครผููบ้รหิาร 
นกัการศกึษาภายในชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีทีส่ง่ถงึผูเ้กีย่วขอ้งต่อไป 

จากการศกึษาเอกสารสรุปไดว้่า ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี 
เป็นการปฏบิตัริ่วมกนัของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในจงัหวดัสกลนคร 
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ทีส่นใจแสวงหาความรู ้ถ่ายทอด สรา้งความรูแ้ละใชป้ระโยชน์จากความรูค้วามเขา้ใจใหม่ ๆ 
รวมทัง้บรหิารจดัการและสามารถเปลีย่นพฤตกิรรมของบุคคลภายในโรงเรยีน 
เพือ่เพิม่ศกัยภาพใหก้บับุคคลและการจดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
การสรรหา ถ่ายโอนองคค์วามรูแ้ละบุคลากรในโรงเรยีน 
ต่างเรยีนรูว้ธิเีรยีนรูด้ว้ยกนัอย่างต่อเนื่อง 
ในการวจิยัครัง้นี้มอีงคป์ระกอบของชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีทีจ่ะใชศ้กึษา 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) วสิยัทศัน์ร่วม 2) ทมีร่วมแรง ร่วมใจ  3) ภาวะผูน้ าร่วม 4) 
การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี 5) ชุมชนกลัยาณมติร และ6) โครงสรา้งสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 

บริบทส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 (2562, หน้า 1 - 31)   
มบีรบิททัว่ไปดงันี้ 

 

 1. ข้อมูลทัว่ไป 
  ส านกังานงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตัง้อยู่ ณ 
ศูนยร์าชการอ าเภอสว่างแดนดนิ ต าบลสว่างแดนดนิ อ าเภอสว่างแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 
เป็นหน่ึงในส านกัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทัง้หมด ส านกั 225 
เขตของประเทศไทยไดจ้ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธิ
การ พุทธศกัราช 2546 ในวนัที ่7 กรกฎาคม 2546 
โดยใชส้ถานทีแ่ละอาคารส านกังานของส านกังานการประถมศกึษาอ าเภอสว่างแดนดิน 
จงัหวดัสกลนคร รบัผดิชอบจดัการศกึษาใน 7 อ าเภอ คอื อ าเภอเจรญิศลิป์ อ าเภอนิคมน ้าอูน 
อ าเภอพรรณานิคม อ าเภอส่องดาว อ าเภอพงัโคน อ าเภอวารชิภูม ิและอ าเภอสว่างแดนดนิ 
ตัง้อยู่บา้นเลขที ่917 หมู่ที ่11 ต าบลสว่างแดนดนิ อ าเภอสว่างแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 
เลขรหสัประจ าบา้น 4786-000034-2 
ศูนยร์าชการอ าเภอสว่างแดนดนิอยู่ทางดา้นทศิตะวนัตกของจงัหวดัสกลนคร 
ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
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โดยทางรถยนตป์ระมาณ 603 กโิลเมตร ห่างจากศาลากลางหรอืศูนยร์าชการจงัหวดัสกลนคร 
83 กโิลเมตร 
 
 2. ข้อมูลโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 
  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
มพีืน้ทีร่บัผดิชอบการจดัการศกึษาใน 7 อ าเภอ โดยมจี านวนโรงเรยีนในสงักดั 
จ าแนกตามขนาดโรงเรยีนระดบัการจดัการศกึษา จ านวนบุคลากรในสถานศกึษา 
จ าแนกรายอ าเภอ ดงัตาราง 2 และตาราง 3 
 

 
 
 
ตาราง 2 จ านวนโรงเรยีน ผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ู

สงักดัสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ปีการศกึษา 
2563 จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน  

 

ขนาดโรงเรยีน โรงเรยีน(โรง) 
จ านวน (คน) 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ู รวม 
ขนาดเลก็ 140 115 1,069 1,184 

ขนาดกลาง 94 91 1,329 1,420 

ขนาดใหญ่ 24 24 722 746 

รวม 258 230 3,120 3,350 

แหล่งทีม่า: ขอ้มลู ณ 10 มถิุนายน 2563 กลุ่มงานขอ้มลู DLICT 
 

 

ตาราง  3 จ านวนบุคลากรในโรงเรยีน 
สงักดัสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
รายอ าเภอจ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 

 

อ าเภอ 
จ านวนคน 

รวม 
ผอ.รร.  รอง ผอ.รร. คร ู

เจรญิศลิป์  50 5 432 487 
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นิคมน ้าอูน   24 3 236 263 

พรรณานิคม  22 0 196 218 

พงัโคน   82 11 745 838 

วารชิภูม ิ 19 2 186 207 

สว่างแดนดนิ   9 1 80 90 

สอ่งดาว  22 4 289 315 

รวม 228 26 2,164 2,418 

แหล่งทีม่า: ขอ้มลู ณ 10 มถิุนายน 2563 กลุ่มงานขอ้มลู DLICT 
 
 
 
 
 

 3. นโยบายด้านการจดัการศึกษา 
  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 (2563, หน้า 116 
- 119) ไดด้ าเนินการจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2562 
ทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 - 2579 
นโยบายรฐับาลจุดเน้นนโยบายของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 
แผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562ของกระทรวงศกึษาธกิาร 
และบรบิททีเ่กีย่วขอ้งของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
และก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2562 
ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 เพือ่ขบัเคลื่อนภารกจิ 
และพฒันาการศกึษาสูค่วามส าเรจ็ 
ในกระบวนการขบัเคลื่อนนโยบายสูก่ารปฏบิตัสิ านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสก
ลนคร เขต 2 ก าหนดแนวทางเพือ่ขบัเคลื่อนการด าเนินงาน ตามนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
เป้าประสงค ์กลยุทธแ์ละจุดเน้น 
ซึง่มงีบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานในระดบัพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษาในสงักดั 
โดยมเีงือ่นไขความส าเรจ็ ดงันี้ 
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1. ผูบ้รหิารการศกึษาทุกระดบัใหค้วามส าคญัในการบรหิารจดัการ 
โดยมุ่งเน้นผลสมัฤทธิข์องงาน และการท างาน 
แบบมสีว่นร่วมทีเ่อือ้ต่อการพฒันาความคดิรเิริม่ สรา้งสรรค ์
การปฏบิตังิานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 

2. การบรหิารจดัการตอ้งเปิดโอกาสใหทุ้กภาคสว่นมสีว่นร่วมยดึหลกั 
ธรรมาภบิาล 
และสง่เสรมิใหทุ้กภาคสว่นของสงัคมเกดิความตระหนกัในความรบัผดิชอบต่อการจดัการศกึ
ษา 

3. สรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัทศิทางการจดัการศกึษาในปีงบประมาณ 
2562 ใหบุ้คลากรทุกระดบัรบัรูแ้ละเขา้ใจตรงกนัอย่างทัว่ถงึ 

4. ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผล 
เพือ่ใหก้ารน ากลยุทธแ์ละจุดเน้นสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม โดยตดิตาม 
ความกา้วหน้ารายเดอืน รายไตรมาส ระยะครึง่ปีและการประเมนิผลเมื่อสิน้สุดปีงบประมาณ 

5. สรา้งกลไกการขบัเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ 
โดยรายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปีสูส่าธารณชนและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

6. หน่วยงานทุกระดบั 
ปฏบิตัติามมาตรการเพิม่ประสทิธภิาพการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2562 อย่างเคร่งครดั 

ดว้ยส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
เป็นหน่วยงานทีม่บีุคลากรในสงักดัเป็นจ านวนมาก 
ไดต้ระหนกัถงึความส าคญัในภารกจิของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ลูกจา้ง 
พนกังานราชการ ในสงักดั ทีจ่ะตอ้งด าเนินการสง่เสรมิและพฒันาการศกึษา 
ใหเ้จรญิกา้วหน้าส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
จงึไดจ้ดัใหม้โีครงการต่าง ๆ  ขึน้ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ศกัยภาพ 
การสง่เสรมิความกา้วหน้าในวชิาชพี การเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม 
ความสามคัคแีละจรรยาบรรณของบุคลากร แก่ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้ง 
ในสงักดั โดยมวีตัถุประสงค์ 
เพือ่สง่เสรมิสมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนสอนของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
เพือ่พฒันาความสามารถในการจดัท าผลงานทางวชิาการ 
เพือ่ประกอบการขอเลื่อนวทิยฐานะของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
เพิม่พนูความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ เจตคต ิและประสบการณ์ใหแ้ก่ครผููช้่วย 
ในอนัทีจ่ะท าใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีร่าชการเกดิประสทิธภิาพ และเป็นครทูีด่ไีด้ 
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พฒันากระบวนการท างานอย่างมแีผนและสง่เสรมิการมสีว่นร่วมในวตัถุประสงคข์ององคก์ร
ร่วมกนั 
และพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหม้โีอกาสไดร้บัการพฒันางานในหน้าทีโ่ดยทัว่ถงึ
และเท่าเทยีมกนัตามศกัยภาพ 
 เป้าหมายพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาทุกต าแหน่งทีเ่ขา้ร่วมโ
ครงการมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะเจตคต ิ
ในอนัทีจ่ะท าใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีร่าชการเกดิประสทิธภิาพ 
และเกดิประสทิธภิาพต่อสถานศกึษา โดยครผููช้่วยทีเ่ขา้รบัการอบรมพฒันา มคีวามรู ้
ความเขา้ใจ ทกัษะ 
สามารถปฏบิตัหิน้าทีส่ามารถจดัการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นครูมอือาชพี  
 ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2   
มนีโยบายใหส้ถานศกึษาพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหเ้กดิความตื่นตวัในการเรยีน
รู ้มสีมรรถนะสงูในการพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนการสอน บรหิารจดัการ 
พฒันาระบบต่าง ๆ  ใหด้ยีิง่ขึน้ 
สามารถพฒันากระบวนการท างานอย่างมแีผนและมสีว่นร่วมในการพฒันาองคก์รและผูบ้รหิ
ารสถานศกึษา สามารถปฏบิตัริาชการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
สง่ผลต่อสถานศกึษาและการพฒันาคุณภาพการศกึษาใหส้งูขึน้ 
 

 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 1. งานวิจยัในประเทศ 
 

  1.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะผู้น าทางวิชาการ 
กนกหงษ์ ศาลารตัน์ (2558, หน้า 96 - 97)  

ไดท้ าการศกึษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา     บงึกาฬ กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 
บุคลากรของสถานศกึษา ประกอบดว้ยผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ูจ านวน 476 คน 
เครื่องมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบสอบถามมคี่าความเชื่อมัน่ 0.95 สถติทิีใ่ชค้อื 
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน t–test (Independent Samples) และ F–test 
(One way ANOVA) ผลการวจิยั พบว่า 1) ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบงึกาฬ 
โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดคอื 
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ดา้นการสง่เสรมิบรรยากาศทางวชิาการ สว่นดา้นทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ดคอื 
ดา้นการนิเทศและประเมนิผล  2) ผูบ้รหิารสถานศกึษากบัคร ู
มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตัเิกีย่วกบัภาวะผูน้ าทางวชิาการ 
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบงึกาฬ 
โดยรวมและเป็น รายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั  3) 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีป่ฏบิตังิานในสถานศกึษาทีม่ขีนาดแตกต่างกนั 
มภีาวะผูน้ าทางวชิาการโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .01 
โดยผูบ้รหิารสถานศกึษาในสถานศกึษาขนาดเลก็ มภีาวะผูน้ าทางวชิาการ 
โดยรวมแตกต่างกนักบัผูบ้รหิารสถานศกึษาใน สถานศกึษาขนาดกลาง 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เมื่อพจิารณาแต่ละดา้น พบว่า 
ดา้นความสามารถผูบ้รหิารสถานศกึษาในสถานศกึษาขนาดเลก็มภีาวะผูน้ าทางวชิาการแต
กต่างกนักบั ผูบ้รหิารสถานศกึษาในสถานศกึษาขนาดใหญ่อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 ดา้นการวางแผน 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาในสถานศกึษาขนาดกลางมภีาวะผูน้ าทางวชิาการแตกต่างกนักบัผูบ้ริ
หาร สถานศกึษาในสถานศกึษาขนาดใหญ่ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ดา้นการนิเทศและการประเมนิผล 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาในสถานศกึษาขนาดเลก็มภีาวะผูน้ าทางวชิาการแตกต่างกนักบั 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาในสถานศกึษาขนาดกลาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ดา้นหลกัสตูรและการสอน 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาในสถานศกึษาขนาดเลก็มภีาวะผูน้ าทางวชิาการ 
แตกต่างกนักบัผูบ้รหิารสถานศกึษาในสถานศกึษาขนาดกลาง 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ดา้นบรหิารจดัการ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาในสถานศกึษาขนาดเลก็มภีาวะผูน้ าทางวชิาการแตกต่างกนักบัผูบ้รหิา
ร สถานศกึษาในสถานศกึษาขนาดใหญ่ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
ดา้นการสง่เสรมิ บรรยากาศทางวชิาการ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาในสถานศกึษาขนาดกลางมภีาวะผูน้ าทางวชิาการ 
แตกต่างกนักบัผูบ้รหิารสถานศกึษาในสถานศกึษาขนาดใหญ่ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ธนวฒัน์ ภริมยไ์กรภกัดิ ์(2558, หน้า 170 - 175) 
ไดศ้กึษารปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ผลการวจิยัพบว่า 1) 
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พฤตกิรรมกาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าและตอ้งพฒันาคอื 
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ซึง่มอีงคป์ระกอบ 6 ดา้น 66 ตวับ่งชี ้ 2) 
รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดั 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างม ี5 
องคป์ระกอบ คอื              1) หลกัการของรูปแบบ 2) วตัถุประสงคข์องรปูแบบ 3) 
เนื้อหาของรูปแบบ 4) กระบวนการของ รปูแบบ และ 5) การวดัและประเมนิผล 
การด าเนินการในขัน้กระบวนการของรูปแบบ แบ่งเป็น 3 ระยะ คอื ระยะที ่1 
ระยะก่อนปฏบิตักิาร ระยะที ่2 ระยะปฏบิตักิารประกอบดว้ย 1) การอบรมเขม้ และ 2) 
ประชุมปฏบิตักิารรวม 6 ครัง้ โดยใชคู้่มอืพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการ 6 ชุด ประกอบการ 
ประชุมปฏบิตักิารและการศกึษาดงูานโรงเรยีนดเีด่น 1 แห่ง ระยะที ่3 ระยะตดิตามผล 
โดยการประชุมและใชแ้บบประเมนิพฤตกิรรมภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษ
า  3) ผลการทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิาร สถานศกึษา 
ทัง้ 3 ระยะ พบว่า หลงัปฏบิตักิารค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมนิภาวะผูน้ าทางวชิาการของ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงูกว่าก่อนปฏบิตักิารอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
และระยะตดิตาม ผล มคี่าเฉลีย่ของคะแนนประเมนิ 
สงูกว่าระยะหลงัปฏบิตักิารอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามเหน็ว่ารูปแบบการพฒันาเกดิประโยชน์ต่อการพฒันา 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา เนื่องจากไดม้กีารเรยีนรูจ้ากวทิยากร 
จากการศกึษา 
คู่มอืการการแลกเปลีย่นเรยีนระหว่างตน้ในการเชื่อมทีร่่วมปฏบิตักิารดว้ยกนัตลอดจนได้ 

 
 
 
 
 

ธญัญาภทัร ์เลาธนงั (2558, หน้า 67 - 68) 
ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการกบัการสง่เสรมิการวจิยัในชัน้เรยีนของผู้
บรหิารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียุธยา เขต 
2 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ จ านวน 320 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั 
สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานและค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีรส์นั ผลการวจิยัพบว่า 
ผูบ้รหิารสถานศกึษามภีาวะผูน้ าทางวชิาการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B8%D1%AD%AD%D2%C0%D1%B7%C3%EC%20%E0%C5%D2%B8%B9%D1%A7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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เรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากสงูทีสุ่ดไปหาน้อยทีสุ่ด คอื ดา้นการจดับรรยากาศในโรงเรยีน) 
ดา้นการจดัการเรยีนการสอน และดา้นการก าหนดภารกจิของโรงเรยีน 
ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารส่งเสรมิการวจิยัในชัน้เรยีน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากทีสุ่ดไปหาน้อยทีสุ่ด คอื 
ดา้นการยกย่องเชดิชคูรทู าวจิยัในชัน้เรยีน ดา้นการสง่เสรมิใหค้วามรูค้รผููท้ าวจิยัในชัน้เรยีน 
ดา้นการสง่เสรมิใหค้รูน าผลการวจิยัไปใชเ้พือ่พฒันาการเรยีนการสอน 
ดา้นการสง่เสรมิใหค้รูท าการวจิยัในชัน้เรยีน 
และดา้นการสง่เสรมิความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่ารงานของครผูู้วจิยัในชัน้เรยีน 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการกบัการสง่เสรมิการวจิยัในชัน้เรยีนของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์นัทางบวก และมคีวามสมัพนัธก์นัอยู่ในระดบัปานกลาง 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ผกากรอง ศรปีระไหม (2558, หน้า 131 - 134) 
ไดท้ าการศกึษาภาวะผู้น าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นวจิยั คอื 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา และครูผูส้อน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์
เขต 3 ปีการศกึษา 2557 จ านวน 568 คน 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมตฐิานโดยใชก้ารวเิคราะห ์t-test และ One-Way ANOVA ผลการวจิยัพบว่า 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยภาพรวม มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก 
ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
จ าแนกตามสถานภาพโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
สว่นจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ขนาดของโรงเรยีน อ าเภอทีโ่รงเรยีนตัง้อยู่ 
ลกัษณะการเปิดสอนโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
แนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
องคป์ระกอบหลกัทีม่คี่าเฉลีย่ค่ากว่าค่าเฉลีย่รวม มทีัง้หมด 4 องคป์ระกอบหลกั คอื 
การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา การพฒันาหลกัสตูร 
การจดับรรยากาศของสถานศกึษาและการพฒันาบุคลากร 

ประยลูย ์นนทะค าจนัทร ์(2559, หน้า 99) 
ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการขบัเคลื่
อนปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3  กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ 

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BB%C3%D0%C2%D9%C5%C2%EC%20%20%B9%B9%B7%D0%A4%D3%A8%D1%B9%B7%C3%EC%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ผูบ้รหิารจ านวน 137 คน และหวัหน้าฝ่ายวชิาการ ครฝู่ายวชิาการ จ านวน 274 คน 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถามเป็นแบบมาตรสว่นประมาณค่า 
มคี่าความเชื่อมัน่ภาวะผูน้ าทางวชิาการ เท่ากบั 0.95 
และค่าความเชื่อมัน่การขบัเคลื่อนปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เท่ากบั 0.93 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation) 
ผลการวจิยัพบว่า 1) ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น  2) 
การขบัเคลื่อนปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของโรงเรยีน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น 3) 
ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการขบัเคลื่อนปรชัญ
าเศรษฐกจิพอเพยีงของโรงเรยีน 
โดยภาพรวมมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการขบัเคลื่อนปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของโรงเรยี
น อยู่ในระดบัค่อนขา้งสงูอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ทัง้หมด 7 ดา้น 
กบัการขบัเคลื่อนปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของโรงเรยีน ทัง้ 5 ดา้น 
ปรากฏว่าภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ทัง้หมด 7 ดา้น 
มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการขบัเคลื่อนปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของโรงเรยีน 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 ทัง้ 5 ดา้น 

แคททรยิา ใจด ี(2560, หน้า 84 - 89) 
ไดท้ าการศกึษาภาวะผูน้ าทางวชิาการและแนวทางสง่เสรมิภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึ
ษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพจิติร  ผลการวจิยัพบว่า 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นโดย เรยีงจาก 
ดา้นทีค่่าเฉลีย่มากสงูสุด ถงึต ่าสุด ไดแ้ก่ 
ดา้นการสง่เสรมิใหม้กีารจดัสภาพการเรยีนรูด้า้นการตรวจสอบความกา้วหน้าของนักเรยีน 
ดา้นการก าหนดเป้าหมายของ โรงเรยีน ดา้นการควบคุมการใชเ้วลาในการสอน 
ดา้นการพฒันาและสรา้งมาตรฐานดา้นวชิาการ 
ดา้นการนิเทศและการประเมนิผลดา้นการสอน ดา้นการประสานงานดา้นการใชห้ลกัสูตร 
ดา้นการสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาวชิาชพี ดา้นการดแูลเอาใจใสค่รแูละนกัเรยีน 
ดา้นการสือ่สารเป้าหมายของโรงเรยีน ดา้นการจดัใหม้สีิง่จงูใจใหก้บัคร ูตามล าดบั 
แนวทางในการสง่เสรมิภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดั 
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ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพจิติร เขต 2 ดา้นการจดัใหม้สีิง่จงูใจใหก้บัคร ู
ผูบ้รหิารควรประเมนิตามผลการปฏบิตังิานของจรงิคร ู
โดยยดึหลกัการปฏบิตัตินทีเ่หมาะสมกบั 
การเป็นครคูวามประพฤตใินการรกัษาวนิยัคุณธรรมจรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีคร ู
พจิารณาดว้ยความเสมอภาคและความยุตธิรรมจากผลการปฏบิตังิานเป็นหลกัตามผลของก
ารปฏบิตังิาน 

ปิยธดิา ทาปลดั (2561, หน้า 143 - 147 ) 
ไดศ้กึษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผู้ บรหิารสถานศกึษาทีส่ง่ผลต่อการบรหิารงานวชิากา
รของโรงเรยีน กลุ่มโรงเรยีนนิคมพฒันา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ครใูนกลุ่มโรงเรยีนนิคมพฒันา สงักดั 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 จ านวน 155 คน 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวม ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั 
สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 
ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหุคณูและสรา้งสมการถดถอยเพือ่ 
พยากรณ์ตวัแปรตามโดยการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบมขีัน้ตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) ผลการวจิยัพบว่า 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
การบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีเ่ป็นตวัพยากรณ์การบรหิารงานวชิาการขอ
งโรงเรยีน ไดแ้ก่ ดา้นการนิเทศ (K) ดา้นการสง่เสรมิบรรยากาศทางวชิาการ (K) 
โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู เท่ากบั 89.70 ซึ่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
มคี่าสมัประสทิธิก์ารท านายหรอือ านาจพยากรณ์ รอ้ยละ 80.50 

พพิฒัน์พงษ์ วเิศษ (2561, หน้า 157 - 170) 
ทีไ่ดศ้กึษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนทีส่ง่ผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงานวิ
ชาการในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 พบว่า 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีน 
ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อนในโรงเรยีนทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานแตกต่าง
กนั โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีน ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร และครผููส้อน 
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จ าแนกตามสถานภาพ วุฒกิารศกึษา แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรยีนไม่แตกต่างกนั 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนกบัประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีน 
มคีวามสมัพนัธก์นัในทางบวกอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01      (r = .423) 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนมอี านาจพยากรณ์ประสทิธผิลการบรหิารงานวชิา
การในโรงเรยีน ไดแ้ก่ ดา้นการก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิการเรยีนรู ้
และดา้นการสรา้งบรรยากาศแห่งการเรยีนรูม้อี านาจพยากรณ์ประสทิธผิลการบรหิางงานวชิา
การในโรงเรยีน ดา้นการพฒันาคุณภาพคร ู 

กาญจนา สุระค า (2562, หน้า 70 - 73) 
ไดศ้กึษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่ง่ผลต่อการท างานเป็นทมีของครใู
นสถานศกึษา ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบุรี กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 
ครใูนสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบุร ีเขต 1 และเขต 2 
จ านวน 373 คน ใชว้ธิกีารสุ่มแบบแบ่งชัน้ตามสดัสว่น โดยใชเ้ขตพืน้ทีศ่กึษาเป็นชัน้ในการสุ่ม 
เครื่องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั 
ไดค้่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.94 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 
และการวเิคราะหก์ารถดถอยอย่างง่าย ผลการวจิยัพบว่า 1) 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก 2) 
การท างานเป็นทมีของคร ูโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 3) 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการท างานเป็นทมีของคร ู
มคีวามสมัพนัธก์นัทางบวก ในระดบัมากอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ 4) 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่ผลต่อการท างานเป็นทีมของคร ู
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จากผลการวจิยัทีพ่บว่า 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัมากและสง่ผลต่อการท างานเป็นทมีของครสูงูถงึรอ้ยละ 78 
จงึมขีอ้เสนอแนะว่าผูบ้รหิารสถานศกึษาควรพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการใหเ้กดิมใีนตนเอง 
โดยการเขา้รบัการอบรม การสมัมนา การศกึษาดูงาน เป็นตน้ 
จะช่วยใหก้ารท างานเป็นทมีของครเูพิม่มากขึน้ 

ปิ ย พ ร  บุ ญ ใ บ  ( 2563, ห น้ า  189 - 204) 
ไดท้ าการศกึษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการประกนัคุณภา
พภายในของสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
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ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  ไ ด้ แ ก่  ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า 
ครูผู้รบัผดิชอบงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา และครูผู้สอน ปีการศึกษา 2562 
จ า น ว น  340 ค น  ใ ช้ ก า ร สุ่ ม แ บ บ ห ล า ย ขั ้ น ต อ น 
เค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ เ ป็ น แ บ บ ส อ บ ถ าม แ บ บ ม าต ร า ส่ ว น ป ร ะ ม าณ ค่ า  5  ร ะ ดั บ 
ซึ่ ง มี ค่ า ค ว า ม เ ชื่ อ มั ่ น ทั ้ ง ฉ บั บ เ ท่ า กั บ  0 . 9 8  ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า 
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ป ร ะสิ ท ธิ ผ ล ก า รป ร ะกั น คุ ณ ภ าพ ภ าย ใน ข อ ง ส ถ าน ศึ ก ษ า  โด ย ร ว ม แ ล ะ 
รายด้ าน อยู่ ใน ระดับ ม าก  ภ าว ะผู้ น าท างวิช าก ารขอ งผู้ บ ริห ารสถ าน ศึ ก ษ า 
จ า แ น ก ต า ม ส ถ า น ภ า พ ก า ร ด า ร ง ต า แ ห น่ ง แ ล ะ ข น า ด ข อ ง โ ร ง เ รี ย น 
โ ด ย ร ว ม แ ต ก ต่ า ง กั น อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  . 0 1 
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า 
จ า แ น ก ต าม ส ถ าน ภ าพ ก ารด า ร งต า แ ห น่ งแ ล ะป ระส บ ก าร ณ์ ใน ต า แ ห น่ ง 
โ ด ย ร ว ม แ ต ก ต่ า ง กั น อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  . 0 5 
สว่นจ าแนกตามขนาดของโรงเรยีนโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
ภ า ว ะ ผู้ น า ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า 
และประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวก 
อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ สู ง  อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  . 0 1 
ภ า ว ะ ผู้ น า ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  มี จ า น ว น  4  ด้ า น 
ที่ สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได ้
อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  . 0 1  ไ ด้ แ ก่ 
ด้านการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา (L7) ด้านการพฒันาแหล่งเรยีนรู ้
(L4) ด้านการวัดและประเมินผล (L6) และด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน (L1) 
แนวทางการยกระดบัภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการประกนัคุ
ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า  จ า น ว น  5  ด้ า น  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
ดา้นการก าหนดภารกจิของโรงเรยีน ด้านการพฒันาแหล่งเรยีนรู ้ด้านการนิเทศการศกึษา 
ดา้นการวดัและประเมนิผล และดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
  1.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

กรองกาญจน์ นาแพร่ (2560, หน้า 79 - 80) 
ไดท้ าการศกึษาการเป็นชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงานวิ
ชาการในโรงเรยีนประถมศกึษาของรฐั จงัหวดัสมุทรสาคร กลุ่มตวัอย่างการวจิยั ไดแ้ก่ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูในโรงเรยีนประถมศกึษาของรฐั จงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 322 
คน ไดม้าโดยการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ตามสดัสว่นกระจายตามอ าเภอ 
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เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามทีส่รา้งขึน้โดยผูว้จิยั 
มคี่าความเทีย่งตรงดา้นเน้ือหา ระหว่าง 0.67 ถงึ 1.00 
ค่าความเทีย่งของแบบสอบถามดา้นการเป็นชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี เท่ากบั 0.96 
และดา้นประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ เท่ากบั 0.98 วเิคราะหข์อ้มลูโดยหาค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน 
ผลการวจิยัพบว่า การเป็นชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีอยู่ในระดบัมากทัง้ภาพรวมและ  
รายดา้น ประกอบดว้ย ระบบสนบัสนุนในโรงเรยีน การมสีว่นร่วมในการปฏบิตังิาน 
ภาวะผูน้ าแบบสนับสนุนและภาวะผูน้ าร่วม วสิยัทศัน์และค่านิยมร่วมกนั 
และการท างานอย่างสรา้งสรรค ์ ประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ 
อยู่ในระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายดา้น ประกอบดว้ย 
การวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศกึษา 
การวดัผลประเมนิผลและด าเนินการเทยีบโอนผลการเรยีน และการนิเทศการศกึษา 
การเป็นชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี ประกอบดว้ย การมสีว่นร่วมในการปฏบิตังิาน 
ระบบสนบัสนุนในโรงเรยีน ภาวะผูน้ าแบบสนับสนุนและภาวะผูน้ าร่วม และวสิยัทศัน์และ 
ค่านิยมร่วมกนั เป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ 
โดยร่วมกนัท านายไดร้อ้ยละ 86.30 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

รตนภูม ิโนสุ (2560, หน้า 23 - 43) 
ไดศ้กึษาแนวทางการขบัเคลื่อนชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี (PLC) ของสถานศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต 2 ผลการวจิยัพบว่า 1) 
สถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต 2 
มคีวามพรอ้มในการขบัเคลื่อนชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี (PLC) โดยรวมในระดบัมาก 
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
สถานศกึษามคีวามพรอ้มในการขบัเคลื่อนชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี (PLC) 
ในระดบัมากทุกองคป์ระกอบ โดยดา้นทีม่คี่าเฉลีย่ความพรอ้มสงูสุดไดแ้ก่ 
ดา้นชุมชนกลัยาณมติร และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่ความพรอ้มต ่าสุดไดแ้ก่ 
ดา้นการสรา้งวสิยัทศัน์ร่วม 2) เมื่อจ าแนกเป็นรายดา้นและรายตวัชีว้ดั พบว่า 
มคีวามพรอ้มในการขบัเคลื่อนชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี (PLC) 
ในระดบัมากทุกดา้นและทุกตวัชีว้ดั 
โดยมตีวัชีว้ดัทีม่คี่าเฉลีย่ความพรอ้มสงูสุดและต ่าสุดในแต่ละดา้น ดงันี้ 
ดา้นการสรา้งวสิยัทศัน์ร่วมสงูสุดไดแ้ก่ 
การสง่เสรมิใหค้รูรบัรูร้่วมกนัในพนัธกจิของสถานศกึษาเพือ่ขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามเป้
าหมายและต ่าสุดไดแ้ก่ 
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การน าผลการประเมนิและผลด าเนินการตามวสิยัทศัน์มาปรบัปรุงทศิทางของสถานศกึษาให้
เกดิประสทิธภิาพอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื ดา้นทมีร่วมแรงร่วมใจ สงูสุดไดแ้ก่ 
ครใูนสถานศกึษามคีวามรบัผดิชอบร่วมกนัและต ่าสุด ไดแ้ก่ 
ครใูนสถานศกึษามกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานร่วมกนั ดา้นภาวะผูน้ าร่วมสงูสุดได้แก่ 
การยอมรบัในความเป็นผูน้ าทางการศกึษาของเพือ่นร่วมงานอย่างจรงิใจ และต ่าสุดไดแ้ก่ 
ทกัษะในการสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้พือ่นร่วมงานสามารถท างานร่วมกนัอย่างราบรื่นมปีระสิ
ทธภิาพ ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี สงูสุดไดแ้ก่ 
ครมูคีวามรกัเมตตากรุณาต่อผูเ้รยีนและร่วมเรยีนรูไ้ปพรอ้ม ๆ กนักบัผูเ้รยีน 
และต ่าสุดไดแ้ก่ ครใูนสถานศกึษามกีารวเิคราะหผ์ูเ้รยีนอย่างแทจ้รงิ เพือ่วางแผนพฒันา 
ผูเ้รยีนอย่างเตม็ศกัยภาพดา้นชุมชนกลัยาณมติรสงูสุด ไดแ้ก่ 
ครใูนสถานศกึษามคีวามเคารพซึง่กนัและกนั และต ่าสุดไดแ้ก่ 
สถานศกึษาสรา้งเครอืข่ายชุมชนแห่งการเรยีนรูสู้ส่งัคมชุมชน 
และมบีรรยากาศความเป็นกลัยาณมติร ดา้นโครงสรา้งสนบัสนุนชุมชน สงูสุดไดแ้ก่ 
สถานศกึษามโีครงสรา้งทางวชิาการทีช่ดัเจน และต ่าสุดไดแ้ก่ 
สถานศกึษามกีารวางระบบการสือ่สารทีเ่ปิดกวา้งและสะทอ้นผลต่อการจดัการศกึษา 
อย่างแทจ้รงิ 
สรุปผลการวเิคราะหปั์จจยัส่งเสรมิและขอ้เสนอแนะในการขบัเคลื่อนชุมชนการเรยีนรูท้างวชิ
าชพี PLC ใหป้ระสบผลส าเรจ็อย่างเป็นรูปธรรม มผีลดงันี้ 
การสง่เสรมิสนับสนุนงบประมาณ การเอือ้อ านวย อุปกรณ์สนบัสนุนการเรยีนการสอน 
การสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาตนเองทีเ่กดิจากความตอ้งการของคร ู
การจดัหาสนบัสนุนเอือ้อ านวยวทิยากรทีม่คีวามรูค้วามช านาญในสิง่ทีค่รตูอ้งการ 
การเสรมิสรา้งแรงบนัดาลใจ ขวญัและก าลงัใจจากทุกภาคสว่น 
การเสรมิสรา้งกระบวนการนิเทศชัน้เรยีนอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 
การสรา้งและสง่เสรมิความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยช่วยเหลอืการจดัการเรยีนการสอน 
และสง่เสรมิสนบัสนุนการท างานเป็นทมีอย่างเตม็ศกัยภาพ 

ออ้มพร ชะนะดษิฐ ์(2562, หน้า 219 - 221) 
ไดท้ าการพฒันาตวับ่งชีก้ารเป็นชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีในโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 
กลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้รหิารสถานศกึษาและครใูนโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ในปีการศกึษา 2561 
จ านวน 506 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู 
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 
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โดยวธิสีมัประสทิธิแ์อลฟาของ Cronbach เท่ากบั 0.98 และค่าสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์
ขอ้มลู ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นัและการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัโดยใชโ้ปรแกร
มส าเรจ็รปู ผลการวจิยัพบว่า 1) การเป็นชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีในโรงเรยีน 
ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบหลกั 18 องคป์ระกอบย่อย 73 ตวับ่งชี ้
จ าแนกเป็นดา้นการท างานเป็นทมี 17 ตวับ่งชี ้ดา้นวสิยัทศัน์ร่วม 11 ตวับ่งชี ้
ดา้นวฒันธรรมองคก์าร 15 ตวับ่งชี ้ดา้นภาวะผูน้ าของผู้บรหิารและคร ู18 ตวับ่งชี ้
และดา้นการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ระหว่างสมาชกิ 12 ตวับ่งชี ้ 2) 
โมเดลโครงสรา้งการเป็นชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีในโรงเรยีน กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
มคีวามสอดคลอ้งกนั โดยมคี่าไค-สแควร ์เท่ากบั 87.80 ไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิdf=89, p-
value=0.51. (2)/df = 0.99, GFI = 0.98, AGFI = 0.96 RMSEA = 0.00, CN = 708.20 
ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้เมื่อเรยีงล าดบัค่าน ้าหนักองคป์ระกอบ จากมากไปหาน้อย 
เป็นดงันี้   ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารและคร ู(99) ดา้นการแลกเปลีย่น 
เรยีนรูร้ะหว่างสมาชกิ (96)   ดา้นวสิยัทศัน์ร่วม (95) มวีฒันธรรมองคก์าร (95) 
ดา้นการท างานเป็นทมี (91) 

 

2. งานวิจยัต่างประเทศ 
  2.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะผู้น าทางวิชาการ 

Anderson (2000, p. 156) 
ได ศกึษาพฤตกิรรมภาวะผู น าทางวชิาการทีม่ปีระสทิธภิาพของผู บรหิารสถานศกึษา
และครผูู สอนทีเ่ป นผู น าทางการศกึษาจากกลุ่มตวัอย่าง 132 คน 
โดยมพีฤตกิรรมดงันี้ คอื 1) 
การก าหนดภารกจิของโรงเรยีนและการสือ่สารการจดัการหลกัสตูร และการสอน 2) 
การควบคุมดูแลการนิเทศ การสอน3) การตรวจสอบ 4) ความก าวหน าของนกัเรยีน 
และ 5) การส งเสรมิบรรยากาศการจดัการเรยีนการสอนอย างมปีระสทิธภิาพ 
ผลการวจิยัพบว า มคีวามแตกต างอย างมนียัส าคญัเพยีง 1 มติ ิคอื 
การตรวจสอบความก าวหน าของนกัเรยีน 

Mickey (2000, pp. 165 - 168) 
ไดท้ าการวจิยัถงึภาวะผูน้ าทางวชิาการในเรื่องของ 
วธิกีารทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาทอ้งถิน่ใชใ้นการเปลีย่นโครงสรา้งการท างานของครใูนโรงเรยีน
ขนาดกลาง การศกึษาครัง้นี้ตอ้งการหลอมรวมการเรยีน การสอนเขา้กบัการบรหิารการศกึษา 
จากการศกึษาพบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาในฐานะผูน้ าทางวชิาการใชว้ธิเีชงิระบบในการปรบั 
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โครงสรา้งการท างานใหร้บัรูถ้งึความส าคญัของอ านาจในต าแหน่ง 
หรอืบทบาททีม่ตี่อการเปลีย่นแปลงและพบว่าภาวะผูน้ าแบบร่วมกนัท างานเป็นรูปแบบของภ
าวะผูน้ าทีม่คีวามส าเรจ็สงู ในการเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง 
ผูบ้รหิารจะสนับสนุนการสรา้งทมีงานและการร่วมมอืระหว่าง หน่วยงาน 
นอกจากนัน้ค านึงถงึความปลอดภยั กฎระเบยีบ และบรรยากาศในการท างาน 
ผูบ้รหิารจะช่วยใหม้กีารพฒันาศกัยภาพ 
ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัอนัจะน าไปสูค่วามส าเรจ็และในการ 
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งนี้เป็นการปฏบิตัซิึง่ตอ้งใชเ้วลามาก 
จ าตอ้งอาศยัการวางแผนและการจดัการ ทีด่ ีอาศยัความร่วมมอืของคร ู
ผูบ้รหิารเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการอ านวยความสะดวกและคอยกระตุน้ 
รวมทัง้จะตอ้งเตม็ใจสละอ านาจและยอมรบับทบาทใหม่จากผูร้่วมงานหรอืครู 

Walter and others (2000, pp. 2 - 14) 
ท าการศกึษางานวจิยัเพือ่คน้หาค าตอบว่าในช่วงเวลา 30 ป ทีผ่่านมา 
งานวจิยัได บอกอะไรบา้งเกีย่วกบัผลของภาวะ ผู้ น าทีม่ตี่อผลสมัฤทธิข์องผู้ เรยีน 
ซึง่ในบทน าของรายงานการวจิยัระบุว่าไม มวีธิแีก ปัญหาใดทีส่ามารถน ามาใชไ้ด อย่
างสมบูรณ แบบ ทัง้นี้ไม ว าจะเป็นปัญหาทางการศกึษา หรอืปัญหาขององคก์รใด ๆ 
กต็าม เช นเดยีวกนักบัเรื่องภาวะผู้ น า 
ซึง่ถอืว าเป็นเรื่องหนึ่งทีเ่กีย่วกบัความมปีระสทิธผิลของการศกึษา 
อย่างไรกต็ามผลการวจิยัทีเ่รยีบเรยีงใหม ใหส้ะดวกต่อการเขา้ถงึและหากผู้ บรหิารศกึ
ษาน าไปประยุกต ใช ย อมเพิม่ความมปีระสทิธผิลของภาวะ  
ผู้ น าทางวชิาการได  ส าหรบัขอ้คน้พบจากการวจิยัครัง้นี้ชีใ้หเ้หน็ว่า 
มคีวามสมัพนัธอ์ย่างเด่นชดัระหว่างภาวะผู้ น าของผู้ บรหิารกบัผลสมัฤทธิข์องผู้ เรยี
น การที ่ ผู้ บรหิารมภีาวะผู้ น าทางวชิาการเพิม่สงูขึน้ 
ท าใหผ้ลสมัฤทธิข์องผู้ เรยีนเพิม่สูงขึน้ ตามไปดว้ย มพีฤตกิรรมภาวะผู้ น า 21 ข อ 
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิอ์ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
ได แก พฤตกิรรมภาวะผู้ น าในด าน 1) ค านึงถงึวฒันธรรมขององคก์ร 2) 
วางระเบยีบและแนวทางการปฏบิตังิาน 3) 
ออกกฎข อบงัคบัทีป่กป องครใูหส้ามารถทุ มเทเพือ่การสอน 4) แสวงหาทรพัยากร 
5) สร างและพฒันาหลกัสูตร การสอน และการวดัผล 6) ก าหนดจุดเน้นเป้าหมาย 7) 
แสดงว่าความรู ใหม  ๆ  เกีย่วกบัหลกัสตูร การวดัผล และการสอน 8) 
สร างวสิยัทศัน ร วม 9) ใหร้างวลัส าหรบัความส าเรจ็ 10) มทีกัษะและการสือ่สาร 11) 
เป็น                นกัประชาสมัพนัธ ์12) ใหผู้้ อื่นมสี วนร วมตดัสนิใจ 13) 
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ยอมรบัทัง้ความส าเรจ็และความล้มเหลว 14) มมีนุษยสมัพนัธ ์15) 
เป็นผู้ น าการเปลีย่นแปลง 16) มองโลกในแง ด ี 17) มอีุดมการณ  18) 
ตดิตามความก้าวหน้าของโรงเรยีน 19) ยดืหยุ น ปรบัตวัง าย 20) 
ค านึงถงึสถานการณ  21) เป็นผู้ กระตุน้ใหเ้กดิสตปัิญญา 

Jafarzadeh (2014, Abstract) 
ได ท าการศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ ระหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารกบัประสิ
ทธผิลของโรงเรยีนประถมศกึษาใน เมอืงคาราจ ประเทศอหิร่าน 
ซึง่มวีตัถุประสงค์ เพือ่อธบิายความสมัพนัธ์ ระหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผู้ บรหิ
ารกบัประสทิธผิลของโรงเรยีนประถมศกึษาตามความคดิในดา้นทกัษะการบรหิารของ 
Robert Katz ซึง่มทีกัษะ 3 ทกัษะ คอื ทกัษะเชงิเทคนิค ทกัษะเชงิมนุษย ์
และทกัษะเชงิมโนทศัน์ โดยใช้ กระบวนการวจิยัเชงิส ารวจ พบว่า 
ความสมัพนัธ์ ระหว่างทกัษะการบรหิาร 3 ทกัษะคอื ทกัษะเชงิเทคนิค ทกัษะเชงิมนุษย ์
และทกัษะเชงิ มโนทศัน์ของผู้ บรหิารโรงเรยีนกบัประสทิธผิลของโรงเรยีนประถมศกึษา 
หากทกัษะใด ๆ ทีผู่้ บรหิารมเีพิม่ขึน้ 
ประสทิธผิลของโรงเรยีนกจ็ะเพิม่ขึน้ตามความสมัพนัธ์ กนัทางบวก 
   2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

Stier (2007, p. 74) ไดศ้กึษาเรื่อง 
ความสมัพนัธร์ะหว่างชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีกบัการประสบความส าเรจ็ในโรงเรยีน พบว่า 
การเป็นชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีตามการรบัรูข้องผูบ้รหิารในโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพสงูกั
บผูบ้รหิารในโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพต ่า แตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีกบัการประสบความส าเรจ็ในโรงเรยีนมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัป
านกลาง 
โรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพสงูมกีารรบัรูเ้กีย่วกบัการเป็นชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีจะประสบค
วามส าเรจ็สงู 

Peter& Olson (2008, p. 62) ไดศ้กึษาเรื่อง 
ความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรยีนทีป่ระสบความส าเรจ็สงูกบัลกัษณะชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี
กบัการเป็นผูน้ าทางการศกึษา 
พบว่าโรงเรยีนประถมศกึษาทีม่กีารน าชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีไปใชจ้ะประสบความส าเรจ็
ทางวชิาการสงู 
โรงเรยีนทีม่คีวามส าเรจ็ทางวชิาการนัน้ผูบ้รหิารโรงเรยีนตอ้งใชชุ้มชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีเป็
นกลยุทธใ์นการพฒันาโรงเรยีนและพยายามพฒันาชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีในโรงเรยีน 
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Alva (2009, p. 47) ไดศ้กึษาเรื่อง 
ความเป็นผูน้ าทีส่ง่ผลต่อชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี พบว่า 
โรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพไดร้บัการพฒันาผ่านการเป็นชุมชนการเรยีนรูม้อือาชพี 
ผูบ้รหิารตอ้งพฒันาความรูแ้ละความสามารถของครู 
ครเูป็นสว่นส าคญัในการพฒันาทีแ่ขง็แกร่งของชุมชนการเรยีนรู ้
โดยตอ้งก าหนดวสิยัทศัน์ร่วมกนัและวางแผนการร่วมกนั 
เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพการด าเนินการและสง่เสรมิความเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพโดยใชชุ้มชนก
ารเรยีนรูท้างวชิาชพี และการเรยีนรูก้บัชุมชนตอ้งมกีารสือ่สารระหว่างโรงเรยีนและผูป้กครอง  

Tupponce, John Thomas (2018, pp. 104 - 105) 
ไดศ้กึษารปูแบบทีเ่ป็นหลกัการส าคญัของชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี (PPLC Model) 
ผลการศกึษาพบว่าสงัคมมคีวามคาดหวงัสงูเกี่ยวกบัมาตรฐานของการจดัการศกึษา 
แต่ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ และความทา้ทายทางสงัคมของการใชช้วีติในเมอืง 
ผูบ้รหิารในเขตเมอืงเผชญิเพือ่พยายามตอบสนองความตอ้งการของนกัเรยีนในโรงเรยีน  
การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัชงิคุณภาพ 
เพือ่ศกึษารปูแบบทีเ่ป็นหลกัการส าคญัของชุมชนการเรยีนรูท้ีร่ะดบัมอือาชพี (PPLCs) 
ทีเ่ชื่อมช่องว่างระหว่างเป้าหมายและวธิกีารทีโ่รงเรยีนด าเนินการตามล าดบัความส าคญั 
กลุ่มเป้าหมายเป็นผูบ้รหิารโรงเรยีน จ านวน 9 คน ทีเ่ป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์การท างานร่วมกนั 
เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสงัเกตและการสมัภาษณ์ ผลการวจิยัพบว่า 
ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีเป็นเครื่องมอืทีม่คี่าส าหรบัการเรยีนรูแ้ละการพฒันาทีส่ าคญั 
ผูบ้รหิารโรงเรยีนใหค้วามส าคญัต่อความร่วมมอืของคร ูโดยสรา้งแรงบนัดาลใจจากภายใน 
ใหก้ารสนับสนุนและใหค้ าปรกึษากบัเพือ่นครแูละพฒันาความรบัผดิชอบร่วมกนั 
การด าเนินการเรยีนรูไ้ปดว้ยกนัและร่วมมอืกนัเกีย่วกบัการปฏบิตังิานดา้นการเรยีนการสอนใน 
PPLC ช่วยใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนสะทอ้นการท างานของตนเอง 
เพือ่พฒันาวชิาชพีและการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง สรุปไดว้่า 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นการแสดงบทบาทหน้าที ่
พฤตกิรรมอย่างสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่ามารถโน้มน้าวจงูใจ 
หรอืชีน้ าใหบุ้คลากรในสถานศกึษาและผูเ้กีย่วขอ้งเขา้ใจและตระหนกัในจุดมุ่งหมายของการจดั
การศกึษารวมพลงั 
และประสานสมัพนัธก์นัเพือ่ใหง้านวชิาการซึง่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัคุณภาพของการจดัการเรยีน
การสอนและคุณภาพของผูเ้รยีนอนัเป็นภารกจิหลกัของสถานศกึษาบรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหน
ดไว ้โดยจากการสงัเคราะหภ์าวะผูน้ าทางวชิาการ 
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จากแนวคดิของนกัการศกึษาไดอ้งคป์ระกอบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 7 
ดา้น ไดแ้ก่ 1) การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน 2) การบรหิารหลกัสตูรและการสอน 3) 
การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้4) การนิเทศการศกึษา 5) การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 6) 
การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้7) การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
และการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
เป็นการปฏบิตัริ่วมกนัของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนของโรงเรยีนทีส่นใจแสวงหาความรู ้
ถ่ายทอด สรา้งความรูแ้ละใชป้ระโยชน์จากความรูค้วามเขา้ใจใหม่ ๆ 
รวมทัง้บรหิารจดัการและสามารถเปลีย่นพฤตกิรมของบุคคลภายในโรงเรยีน 
เพือ่เพิม่ศกัยภาพใหก้บับุคคลและการจดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
การสรรหา 
ถ่ายโอนองคค์วามรูแ้ละบุคลากรในโรงเรยีนต่างเรยีนรูว้ธิเีรยีนรูด้ว้ยกนัอย่างต่อเนื่อง 
ตามหลกัการของส านกัพฒันาครแูละบุคลากรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2560, หน้า 26 - 30) ม ี6 
ดา้น ไดแ้ก่ 1) วสิยัทศัน์ร่วม 2) ทมีร่วมแรงร่วมใจ     3) ภาวะผูน้ าร่วม 4) 
การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี 5) ชุมชนกลัยาณมติร 6) โครงสรา้งสนบัสนุน 
โดยทัง้ภาวะผูน้ าทางวชิาการและการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู ้มเีป้าหมายร่วมกนั 
ดงันัน้ผูว้จิยัตอ้งการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถาน 
ศกึษากบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 
 

 

 

บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

 ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็น
ชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยั 2 
ขัน้ตอน ต่อไปนี้ 
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  ตอนที ่1 
การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็นชุ
มชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
   1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
   2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
   3. การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
   4. การเกบ็รวมรวมขอ้มลู 
   5. การวเิคราะหข์อ้มลู 
   6. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
  ตอนที ่2 
การหาแนวทางพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่คีวามสมัพนัธก์บัก
ารเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2   
 
ตอนท่ี 1 
การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึ
กษากบัการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
สงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2   
 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  1.1 ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ปีการศกึษา 2563 จาก 7 
อ าเภอ ไดแ้ก่ เจรญิศลิป์ นิคมน ้าอูน พรรณานิคม พงัโคน วารชิภูม ิสว่างแดนดนิ  
และสอ่งดาว จ านวน 3,350 คน จาก 258 โรงเรยีน จ าแนกเป็น ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
จ านวน 230 คน ครผููส้อน จ านวน 3,120 คน (ขอ้มลู ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2563) 

1.2 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อน 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ปีการศกึษา 2563 
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie & 
Morgan (1970,       pp. 607–610 อา้งถงึใน บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หน้า 43) 
โดยใชก้ารสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Random Sampling) จ านวน 341 คน 
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ทัง้นี้ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 344 คน เป็นผูบ้รหิารโรงเรยีน จ านวน 80 
คน และครผููส้อน จ านวน  264 คน วธิกีารไดม้าของกลุ่มตวัอย่าง ดงันี้ 

1.2.1 สุม่โรงเรยีนโดยการสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random 
Sampling) ใชข้นาดโรงเรยีนเป็นชัน้ (Strata) ในการสุ่ม ไดโ้รงเรยีนขนาดเลก็ รอ้ยละ 30  
โรงเรยีนขนาดกลาง รอ้ยละ 30 และโรงเรยีนขนาดใหญ่ รอ้ยละ 50 
โดยเป็นโรงเรยีนขนาดเลก็ 40 โรงเรยีน โรงเรยีนขนาดกลาง จ านวน 28 โรงเรยีน 
และโรงเรยีนขนาดใหญ่ จ านวน 12 โรงเรยีน 

1.2.2 เลอืกบุคลากรในโรงเรยีน 
1.2.2.1 ผูบ้รหิารสถานศกึษา ใชก้ารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) 
โดยเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาทีด่ ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการสถานศกึษา 
หรอืรกัษาราชการในต าแหน่งผูอ้ านวยการสถานศกึษา 
ทีไ่ดร้บัเลอืกเป็นโรงเรยีนกลุ่มตวัอย่างตามขอ้ 2.1 ไดผู้บ้รหิารสถานศกึษา จ านวน 80 คน 

1.2.2.2 ครผููส้อน ใชก้ารสุ่มอย่างงา่ย (Simple Random 
Sampling) ในโรงเรยีนทีไ่ดร้บัเป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดโรงเรยีนขนาดเลก็ จ านวน 2 
คน โรงเรยีนขนาดกลาง จ านวน 4 คน และโรงเรยีนขนาดใหญ่ จ านวน 6 คน 
โดยเป็นครผููส้อนในโรงเรยีนขนาดเลก็ จ านวน 80 คนโรงเรยีนขนาดกลาง จ านวน 112 คน 
และโรงเรยีนขนาดใหญ่ จ านวน 72 คน 

 

  โดยมรีายละเอยีดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ดงัตาราง 4 และตาราง 5  
 
 

 
ตาราง 4 จ านวนโรงเรยีนของประชากรและกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน 
 

ขนาดโรงเรี
ยน 

ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

โรงเรีย
น(โรง) 

จ านวนประชากร (คน) 
โรงเรีย
น(โรง) 

จ านวนกลุม่ตวัอย่าง (คน) 
ผูบ้รหิาร
สถาน 
ศกึษา 

คร ู
ผูส้อน รวม 

ผูบ้รหิารส
ถาน 
ศกึษา 

คร ู
ผูส้อน รวม 

ขนาดเลก็ 140 115 1,069 1,184 40 40 80 120 

ขนาดกลาง 94 91 1,329 1,420 28 28 112 140 
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ขนาดใหญ่ 24 24 722 746 12 12 72 84 

รวม 258 230 3,120 3,350 80 80 264 344 

 
ตาราง 5 รายชื่อโรงเรยีนกลุ่มตวัอย่างและจ านวนกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน 
 

ล าดบั
ที ่

ขนาด 
โรงเรยีน 

รายชื่อโรงเรยีน 
จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 

ผูบ้รหิารสถ
านศกึษา 

คร ู
ผูส้อน 

รวม 

1 ขนาดเลก็ บา้นดงจนัทหูนองไผ่(ราษฎรบ์ ารุง) 1 2 3 
2 ขนาดเลก็ บา้นนาทม 1 2 3 
3 ขนาดเลก็ บา้นทุ่งปลากดั 1 2 3 
4 ขนาดเลก็ บา้นหว้ยบาง 1 2 3 
5 ขนาดเลก็ บา้นโคกส าราญ 1 2 3 
6 ขนาดเลก็ บา้นค ากา้ว 1 2 3 
7 ขนาดเลก็ บา้นนาสาวนาน 1 2 3 
8 ขนาดเลก็ บา้นค าสะแนน 1 2 3 
9 ขนาดเลก็ บา้นดอนหนั 1 2 3 
10 ขนาดเลก็ บา้นหนองแคนโคกสะอาด 1 2 3 
11 ขนาดเลก็ บา้นดอนสม้โฮงวทิยาคม 1 2 3 
12 ขนาดเลก็ บา้นหนองหอยคนั 1 2 3 
13 ขนาดเลก็ บา้นนาด ี 1 2 3 

 

ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ล าดบั
ที ่

ขนาด 
โรงเรยีน 

รายชื่อโรงเรยีน 
จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 

ผูบ้รหิารสถ
านศกึษา 

คร ู
ผูส้อน 

รวม 

14 ขนาดเลก็ บา้นค าเจรญิราษฎรบ์ ารุง 1 2 3 
15 ขนาดเลก็ บา้นธาตุกุดพรา้ว 1 2 3 
16 ขนาดเลก็ บา้นกุดแสง(ธาราประชาบ ารุง) 1 2 3 
17 ขนาดเลก็ บา้นหนองกุง 1 2 3 
18 ขนาดเลก็ บา้นหนองน้อย 1 2 3 
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19 ขนาดเลก็ บา้นนาเลา 1 2 3 
20 ขนาดเลก็ บา้นบ่อแกใหญ่(มติรภาพ 36) 1 2 3 
21 ขนาดเลก็ บา้นโพนสงู 1 2 3 
22 ขนาดเลก็ บา้นอุ่มไผ่ไผ่ทอง 1 2 3 
23 ขนาดเลก็ บา้นดงบงัป่าโจด 1 2 3 
24 ขนาดเลก็ บา้นหนองผอืนาในวทิยาคาร 1 2 3 
25 ขนาดเลก็ บา้นหนองไฮ 1 2 3 
26 ขนาดเลก็ กุดจกินาสมบูรณ์ 1 2 3 
27 ขนาดเลก็ บา้นหนองตาล 1 2 3 
28 ขนาดเลก็ บา้นพนันา 1 2 3 
29 ขนาดเลก็ บา้นโพนไผ่ 1 2 3 
30 ขนาดเลก็ บา้นสมสะอาด 1 2 3 
31 ขนาดเลก็ บา้นโพนสวางกลางเจรญิ 1 2 3 
32 ขนาดเลก็ บา้นโคกสามคัค ี 1 2 3 
33 ขนาดเลก็ บา้นไทยเจรญิ 1 2 3 
34 ขนาดเลก็ บา้นหนองบวัแพ 1 2 3 
35 ขนาดเลก็ บา้นค าตานา (อรญัวาสวทิยา) 1 2 3 
36 ขนาดเลก็ บา้นนาตากาง 1 2 3 
37 ขนาดเลก็ บา้นโคกสไีค 1 2 3 

ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ล าดบั
ที ่

ขนาด 
โรงเรยีน 

รายชื่อโรงเรยีน 
จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 

ผูบ้รหิารสถ
านศกึษา 

คร ู
ผูส้อน 

รวม 

38 ขนาดเลก็ ทุ่งเจรญิพฒันา 1 2 3 
39 ขนาดเลก็ บา้นหนองหวาย 1 2 3 
40 ขนาดเลก็ บา้นโคกสะอาด 1 2 3 
  รวมขนาดเลก็ 40 80 120 
1 ขนาดกลาง บา้นผกัค าภู 1 4 5 
2 ขนาดกลาง อุดมสงัวรวทิยา 1 4 5 
3 ขนาดกลาง บา้นแร่ 1 4 5 
4 ขนาดกลาง บา้นโมน(เกาะแกว้วทิยา) 1 4 5 
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5 ขนาดกลาง บา้นดอนชยัวทิยา 1 4 5 
6 ขนาดกลาง บงใตโ้นนรงัพฒันา 1 4 5 
7 ขนาดกลาง ชุมชนบา้นนาดหีนองไผ่ 1 4 5 
8 ขนาดกลาง บา้นหนองแวง (ประชาราษฎรอ์ านวย) 1 4 5 
9 ขนาดกลาง บา้นหนิโงมโนนสรา้งไพ 1 4 5 
10 ขนาดกลาง บา้นโคกส(ีจตุรภูมพิทิยา) 1 4 5 

11 ขนาดกลาง บา้นหนองไผ่ 1 4 5 
12 ขนาดกลาง บา้นตาลเลยีน 1 4 5 
13 ขนาดกลาง บา้นดงบงั(คุรุราษฏรอ์ุทศิ) 1 4 5 
14 ขนาดกลาง บา้นนาถ่อน 1 4 5 
15 ขนาดกลาง ชุมชนบงเหนือ 1 4 5 
16 ขนาดกลาง บา้นหนองบวั 1 4 5 
17 ขนาดกลาง บา้นตาล 1 4 5 
18 ขนาดกลาง บา้นตาลโกน 1 4 5 
19 ขนาดกลาง บา้นดงสงา่ 1 4 5 
20 ขนาดกลาง บา้นทุ่งเชอืก 1 4 5 

ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ล าดบั
ที ่

ขนาด 
โรงเรยีน 

รายชื่อโรงเรยีน 
จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 

ผูบ้รหิารสถ
านศกึษา 

คร ู
ผูส้อน 

รวม 

21 ขนาดกลาง บา้นภูตะคาม 1 4 5 
22 ขนาดกลาง บา้นหนองลาดวทิยาคาร 1 4 5 
23 ขนาดกลาง บา้นผา้ขาวโพนแพง 1 4 5 
24 ขนาดกลาง บา้นหนองทุ่มหนองโจด 1 4 5 
25 ขนาดกลาง บา้นหนองแปน 1 4 5 
26 ขนาดกลาง ชุมชนดงม่วงไข่ 1 4 5 
27 ขนาดกลาง บา้นดงค าโพธิ ์ 1 4 5 
28 ขนาดกลาง บา้นดงแสนตอ(ผดุงราษฎรว์ทิยาคาร) 1 4 5 
  รวมขนาดกลาง 28 112 140 
1 ขนาดใหญ่ บา้นงอ่นหนองพะเนาว(์มติรภาพที ่ 1 6 7 
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126) 
2 ขนาดใหญ่ บา้นพงัโคน(จ าปาสามคัควีทิยา) 1 6 7 
3 ขนาดใหญ่ อนุบาลสว่างแดนดนิ 1 6 7 
4 ขนาดใหญ่ อนุบาลพรรณานิคม 1 6 7 
5 ขนาดใหญ่ อนุบาลเจรญิศลิป์ 1 6 7 
6 ขนาดใหญ่ บา้นนาสนีวล 1 6 7 
7 ขนาดใหญ่ บา้นสงูเนินสามคัค ี 1 6 7 
8 ขนาดใหญ่ บา้นหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห)์ 1 6 7 
9 ขนาดใหญ่ บา้นไฮหย่อง (ภูเงนิประชานุกูล) 1 6 7 
10 ขนาดใหญ่ ทรายมลูหนองกุงทรายศรพีทิยา 1 6 7 
11 ขนาดใหญ่ บา้นเปือยทานตะวนัพทิยาสรรพ์ 1 6 7 
12 ขนาดใหญ่ บา้นหนองแวงน้อย 1 6 7 
  รวมขนาดใหญ่ 12 72 84 
  รวมทัง้ส้ิน 80 264 344 

 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะ
หว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิา
ชพีของโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 แบ่งเป็น 3 
ตอน ดงันี้ 
   ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
สถานภาพการด ารงต าแหน่ง  ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรยีน 
และประเภทของโรงเรยีน ของผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 
   ตอนที ่2 
แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา จ านวน 
7 ดา้น ไดแ้ก่  1) การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน  2) การบรหิารหลกัสตูรและการสอน 3) 
การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้4) การนิเทศการศกึษา  5) การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 6) 
การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้7) 
การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
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ผูว้จิยัไดก้ าหนดแบบสอบถามตามมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดบัจากมากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด 
   ตอนที ่3 
แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
จ านวน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) วสิยัทศัน์ร่วม 2) ทมีร่วมแรงร่วมใจ  3) ภาวะผูน้ าร่วม  4) 
การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี  5) ชุมชนกลัยาณมติร 6) โครงสรา้งสนบัสนุน  
ผูว้จิยัไดก้ าหนดแบบสอบถามตามมาตราสว่นประมาณค่า(Rating  Scale) 5 ระดบั 
จากมากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด 
   แบบสอบถามตอนที ่2 และ 3 มเีกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
    คะแนน 5 หมายถงึ ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา / 
การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
    คะแนน 4 หมายถงึ ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา / 
การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน อยู่ในระดบัมาก 
    คะแนน 3 หมายถงึ ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา / 
การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน อยู่ในระดบัปานกลาง 
    คะแนน 2 หมายถงึ ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา / 
การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน อยู่ในระดบัน้อย 
    คะแนน 1 หมายถงึ ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา / 
การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน อยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด 

 3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวิ
ชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  มขี ัน้ตอนการสรา้งดงันี้ 
   3.1 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ี
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็
นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
   3.2 ผูว้จิยัสรา้งแบบสอบถามตามกรอบแนวคดิ 
แลว้น าแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์
เพือ่พจิารณาความถูกตอ้งเหมาะสม แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ข 
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   3.3 
น าแบบสอบถามผ่านการปรบัปรุงแกไ้ขจากคณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ 
เสนอผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน ซึง่มคีุณสมบตัเิชีย่วชาญการบรหิารการศกึษา 
ในระดบัอุดมศกึษา จ านวน 2 คน  นกัวชิาการระดบัเขตพืน้ที่ จ านวน 1 คน  
ระดบัสถานศกึษา โดยเป็นผูอ้ านวยการสถานศกึษา จ านวน 1 คน และคร ู
วทิยฐานะช านาญการพเิศษ จ านวน 1 คน  เพือ่ตรวจสอบความความเทีย่งตรง (Content 
Validity) 
และน าแบบสอบถามจากผูเ้ชีย่วชาญมาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างค าถามแล
ะวตัถุประสงค ์(Index of Consistency : IOC) 
คดัเลอืกขอ้ทีม่คี่าดชันีความสอดคลอ้งมากกว่าหรอืเท่ากบั 0.50  โดยมรีายชื่อผูเ้ชีย่วชาญ 
ดงันี้ 
   3.3.1 รองศาสตราจารย ์ดร.สายนัต ์ บุญใบ 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ และหลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

3.3.2 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ธวชัชยั ไพใหล  

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ และหลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

     3.3.3 นายมชียั กลยณีย ์ ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นสงูเนินสามคัค ี
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

3.3.4 นางสาวสุพตัรา ปรชีาเสถยีร  ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
     3.3.5 ดร.รชัฎาพร  งอยภูธร คร ูวทิยฐานะช านาญการพเิศษ 
โรงเรยีนอนุบาลเต่างอย ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

3.4 
ปรบัปรุงแบบสอบถามทีผ่่านการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญแลว้เสนอสถาบนัวจิยัและพฒันา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร เพือ่ขอการรบัรองจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์
โดยไดผ้่านการรบัรองจรยิธรรมการวจิยัในมนุษยแ์บบยกเวน้ 
จากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสกลนคร 
โดยยดึหลกัพืน้ฐานของหลกัจรยิธรรมการวจิยัสากล เลขทีใ่บรบัรอง 029/2563 รบัรอง ณ 
วนัที ่5 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
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  3.5 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) 
กบัประชากรทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างแต่มคีวามใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอย่าง 
จากผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 จ านวน 52 คน 
ดงันี้ 

3.5.1 โรงเรยีนขนาดเลก็ จ านวน 4 โรงเรยีน 
ทดลองใชเ้ครื่องมอืโรงเรยีนละ 3 คน ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารโรงเรยีน จ านวน 1 คน 
และครผููส้อน 2 คน     รวม 12 คน 

3.5.2 โรงเรยีนขนาดกลาง จ านวน 4 โรงเรยีน 
ทดลองใชเ้ครื่องมอืโรงเรยีนละ 4 คน ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารโรงเรยีน  จ านวน 1 คน 
และครผููส้อน 3 คน    รวม 16 คน 

3.5.3  โรงเรยีนขนาดใหญ่ จ านวน 3 โรงเรยีน 
ทดลองใชเ้ครื่องมอืโรงเรยีนละ 8 คน ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารโรงเรยีน จ านวน 1 คน 
และครผููส้อน 7 คน     รวม 24 คน 
   3.6 
ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทีไ่ดร้บักลบัมาจากการทดลองใชม้าค านวณหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้
อ โดยการหาค่าสหสมัพนัธ์อย่างงา่ย (Item total Correlation) ตามวธิกีารของเพยีรส์นั 
ตดัขอ้ค าถามทีม่คี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์อลฟาทีต่ ่ากว่า 0.23 ออกไป 
น าขอ้ค าถามทีใ่ชไ้ดม้าหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
ของแบบสอบถามโดยใชค้่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient)  

3.7 ผลการวเิคราะหแ์บบสอบถาม มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั 
0.969 จ าแนกเป็นดา้นภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) อยู่ระหว่าง 0.404–0.864 ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.968 
และดา้นการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) 
อยู่ระหว่าง 0.349 – 0.909 ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.973  
แลว้เสนอคณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธใ์หค้วามเหน็ชอบ 
แลว้น าไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป 
 
 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้ 
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   4.1 ผูว้จิยัขอความอนุเคราะหจ์ากบณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
ในการท าหนงัสอืถงึส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
เพือ่ขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
   4.2 ผูว้จิยัขอความอนุเคราะหจ์ากบณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ในการท าหนงัสอืถงึโรงเรยีน 
ไปยงัผูบ้รหิารสถานศกึษาและครสูอนในแต่ละสงักดัซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามท
างไปรษณีย ์ด าเนินการสง่-รบัแบบสอบถามดว้ยตนเองและทางออนไลน์ รวมทัง้สิน้ 344 
ฉบบั 
 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัด าเนินการดงันี้ 
   1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
   2. กรอกรหสัแบบสอบถาม 
   3. วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยคอมพวิเตอร ์(โปรแกรมส าเรจ็รูป) 
และวเิคราะหห์าค่าสถติติ่าง ๆ ตามสมมตฐิานการวจิยั 
 

 6. สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
  การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้อมพวิเตอร ์
โปรแกรมส าเรจ็รูปโดยใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
 
   1. สถติพิืน้ฐาน 
    1.1 รอ้ยละ (Percentage) 
    1.2 ค่าเฉลีย่ (Mean: X ) 
    1.3 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
   2. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหห์าคุณภาพเครื่องมอื 
    2.1 การหาค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) 
โดยใชส้ตูรดชันีค่าความสอดคลอ้ง (index of Consistency: IOC) 
    2.2 
การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายขอ้โดยการหาค่าสหสมัพนัธอ์ย่างงา่ย 
(Simple Correlation) ตามวธิขีองเพยีรส์นั (Pearson’s Simple Item 
Total Correlation) (บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หน้า 113) 
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    2.3 การหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัโดยใชส้มัประสทิธิ ์
แอลฟา (Coefficien Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) 
   3. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 
    3.1 สมมตฐิานขอ้ที ่1  ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน อยู่ในระดบัมาก และสมมตฐิานขอ้ที ่
2 การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน อยู่ในระดบัมาก  ใชส้ถติคิ่าเฉลีย่ 
(Mean: X ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
     ผูว้จิยัไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉลีย่ (บุญชม     
ศรสีะอาด, 2556, หน้า 121) ไวด้งันี้ 
      ค่าเฉลีย่ 4.51–5.00 หมายความว่า 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา / 
การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
      ค่าเฉลีย่ 3.51–4.50 หมายความว่า 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา / 
การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน อยู่ในระดบัมาก 
      ค่าเฉลีย่ 2.51–3.50 หมายความว่า 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา / 
การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน อยู่ในระดบัปานกลาง 
      ค่าเฉลีย่ 1.51–2.50 หมายความว่า 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา / 
การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน อยู่ในระดบัน้อย 
      ค่าเฉลีย่ 1.00–1.50 หมายความว่า 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา / 
การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน อยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด 
    3.2 สมมตฐิานขอ้ที ่3 ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง  ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรยีน 
และประเภทของโรงเรยีนต่างกนั มคีวามแตกต่างกนั และ สมมตฐิานขอ้ที ่ 4 
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การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง  ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรยีน 
และประเภทของโรงเรยีนต่างกนั มคีวามแตกต่างกนั 

กรณีจ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง ลกัษณะการ           
เปิดสอน ใชส้ถติกิารทดสอบโดยการวเิคราะหค์่าท ี(t-test) แบบ Independent Samples 

กรณีจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรยีน 
ใชส้ถติกิารทดสอบโดยการวเิคราะหค์่าเอฟ (F-test) ชนิด One-way ANOVA 
หากพบว่าค่าเอฟ (F-test) มคีวามแตกต่างกนัท าการเปรยีบเทยีบรายคู่โดยใชว้ธิกีารของ 
Scheffe หรอื LSD.ตามความเหมาะสม 
     3.3 สมมตฐิานขอ้ที ่5 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี
ของโรงเรยีน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนมคีวามสมัพนัธก์นัทางบวก 
ใชส้ถติกิารหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบ               เพยีรส์นั (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) โดยใชเ้กณฑก์ารแปลผลค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ดงันี้ 
(สมโภชน์ อเนกสุข, 2553, หน้า 80) 
 
      0.90-1.00 หมายถงึ มคีวามสมัพนัธท์างบวกสงูมาก 
     0.70–0.90 หมายถงึ มคีวามสมัพนัธท์างบวกสงู 
     0.50–0.70 หมายถงึ มคีวามสมัพนัธท์างบวกปานกลาง 
     0.30–0.50 หมายถงึ มคีวามสมัพนัธท์างบวกน้อย 
     0.01-0.30 หมายถงึ มคีวามสมัพนัธท์างบวกน้อยมาก 

ตอนท่ี 2 
การหาแนวทางพฒันาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีคว
ามสมัพนัธก์บัการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
ของโรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 
2 
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 ผูว้จิยัน าผลการวจิยัทีไ่ดม้ากหาแนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผู้
บรหิารสถานศกึษาทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยี
น โดยพจิารณาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ดา้นทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน (Y) 
ในระดบัสงูขึน้ไป (0.70 ขึน้ไป) และการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
ดา้นทีม่คีวามสมัพนัธก์บัภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา (X) 
ในระดบัสงูขึน้ไป (0.70 ขึน้ไป) โดยผูว้จิยัจะน าดา้นดงักล่าวไปสรา้งเป็นแบบสมัภาษณ์ 
น าไปสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 10 คน 
เพือ่ใหผู้เ้ชีย่วชาญเสนอแนะแนวทางพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
และการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
โดยผูเ้ชีย่วชาญประกอบดว้ย นกัวชิาการในระดบัอุดมศกึษา จ านวน 2 คน 
ผูบ้รหิารการศกึษา จ านวน 1 คน ผูบ้รหิารสถานศกึษา จ านวน 3 คน ศกึษานิเทศก์ จ านวน 
1 คน และครผููส้อน จ านวน 3 คน มรีายชื่อผูเ้ชีย่วชาญดงันี้ 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.สายนัต ์ บุญใบ  

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ และหลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ธวชัชยั ไพใหล  
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ และหลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

3. นายอนุกูล ทองนุ้ย  
ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

4. นายมชียั กลยณีย ์ ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นสงูเนินสามคัค ี
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

5. ดร.ยุทธนา อุทโธ  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนอนุบาลพรรณานิคม 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

6. นางสาวมนสัวรี ์จนัทรงัษี  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเสาขวญักุดกอ้ม 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

7. นางสาวสุพตัรา ปรชีาเสถยีร  ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
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8. ดร.เกวยีนทอง ตน้เชือ้  คร ูวทิยฐานะช านาญการพเิศษ 
โรงเรยีนอนุบาลพรรณานิคม ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

9. นางสาววจัณา อนิทรยี ์ คร ูวทิยฐานะช านาญการพเิศษ โรงเรยีนบา้น     
สงูเนินสามคัค ีส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

10. นางสาวภทัรวด ีทองแสง  คร ูวทิยฐานะช านาญการพเิศษ โรงเรยีน          
บา้นเสาขวญักุดกอ้ม ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูงานวจิยั เรื่อง 
ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็นชุมชนแห่ง
การเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะหต์ามล าดบั ดงันี้ 
  1. สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
  2. ขัน้ตอนการวเิคราะหข์อ้มูล 
  3. ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
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 การน าเสนอผลการวจิยัในครัง้นี้เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนั ผูว้จิยั 
ไดก้ าหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
  n  แทน จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
  X̅  แทน ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) 
  S.D. แทน ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน  
  F  แทน ค่าทีใ่ชใ้นการพจิารณาการแจกแจงแบบเอฟ (F - distribution) 
  t   แทน ค่าทีใ่ชใ้นการพจิารณาการแจกแจงแบบท ี(t - distribution) 
  f  แทน ความถี่ 
  SS  แทน ผลรวมก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
  MS แทน ค่าเฉลีย่ของผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
  df   แทน ชัน้แห่งความเป็นอสิระ (Degree of freedom) 
  %  แทน รอ้ยละ 
  *  แทน ความมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  **  แทน ความมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  rxy  แทน ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม 
  X  แทน ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
  X1  แทน การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน 
  X2  แทน การบรหิารหลกัสตูรและการสอน 
  X3  แทน การนิเทศการศกึษา 
  X4  แทน การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 
  X5  แทน การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 
  X6  แทน การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
  X7  แทน การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
  Y  แทน การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
  Y1  แทน วสิยัทศัน์ร่วม 
      Y2  แทน ทมีร่วมแรงร่วมใจ 
  Y3  แทน ภาวะผูน้ าร่วม 
  Y4  แทน การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี 
  Y5  แทน ชุมชนกลัยาณมติร 
  Y6  แทน โครงสรา้งสนบัสนุน 
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ขัน้ตอนการวิเคราะหข์อ้มูล 
 

 การวจิยัในครัง้นี้ 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูและแปลความหมายการวเิคราะหต์ามล าดบัขัน้ตอน ดงันี้ 
  ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
สถานภาพการด ารงต าแหน่ง ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรยีน และประเภทของโรงเรยีน 
โดยการหาค่าความถี ่(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) 
  ตอนที ่2 ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน ทัง้โดยรวมและรายดา้น โดยใชส้ถติ ิ
ค่าเฉลีย่ ( X̅ ) และ       สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
  ตอนที ่3 การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน  ทัง้โดยรวมและรายดา้น 
โดยใชส้ถติ ิค่าเฉลีย่ ( X̅ ) และ      สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  ตอนที ่4 การเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตาม 
สถานภาพการด ารงต าแหน่ง  ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรยีน และประเภทของโรงเรยีน 
แบ่งออกเป็นดงันี้ 
   4.1 การเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง โดยใชก้ารวเิคราะหค์่าท ี(t-test) แบบ Independent 
Samples 

4.2 การเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
โดยการวเิคราะหค์่าเอฟ (F-test) ชนิด One-Way ANOVA หากพบว่าค่าเอฟ (F-test) 
มคีวามแตกต่างกนัท าการเปรยีบเทยีบรายคู่โดยใชว้ธิกีารของ Scheffe 
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4.3 การเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน 
โดยการวเิคราะหค์่าเอฟ (F-test) ชนิด One-Way ANOVA หากพบว่าค่าเอฟ (F-test) 
มคีวามแตกต่างกนัท าการเปรยีบเทยีบรายคู่โดยใชว้ธิกีารของ Scheffe 

4.4 การเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผู้บรหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามประเภทของโรงเรยีน 
โดยใชก้ารวเิคราะหค์่าท ี(t-test) แบบ Independent Samples  

ตอนที ่5 
การเปรยีบเทยีบการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตาม 
สถานภาพการด ารงต าแหน่ง  ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรยีน และประเภทของโรงเรยีน 
แบ่งออกเป็นดงันี้ 
   5.1 
การเปรยีบเทยีบการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง โดยใชก้ารวเิคราะหค์่าท ี(t-test) แบบ Independent 
Samples 

5.2 
การเปรยีบเทยีบการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
โดยการวเิคราะหค์่าเอฟ (F-test) ชนิด One-Way ANOVA หากพบว่าค่าเอฟ (F-test) 
มคีวามแตกต่างกนัท าการเปรยีบเทยีบรายคู่โดยใชว้ธิกีารของ Scheffe 

5.3 
การเปรยีบเทยีบการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน 
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โดยการวเิคราะหค์่าเอฟ (F-test) ชนิด One-Way ANOVA หากพบว่าค่าเอฟ (F-test) 
มคีวามแตกต่างกนัท าการเปรยีบเทยีบรายคู่โดยใชว้ธิกีารของ Scheffe 

5.4 
การเปรยีบเทยีบการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามประเภทของโรงเรยีน 
โดยใชก้ารวเิคราะหค์่าท ี(t-test) แบบ Independent Samples 
  ตอนที ่6 
ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็นชุมชนแห่ง
การเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
โดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างงา่ยแบบเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation)  
  ตอนที ่7 
แนวทางการพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบั
การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 
 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดส้ง่แบบสอบถามเพือ่เกบ็ขอ้มลู จ านวน 344 ฉบบั 
จากโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 80 โรงเรยีน ไดแ้บบสอบถามกลบัคนืมาและมคีวามสมบูรณ์ 
จ านวน 344 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 100 
จากนัน้ไดต้รวจความสมบูรณ์และความถูกตอ้งตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบสอบถามที่
ก าหนดไว ้
แลว้ด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูและแปลความหมายการวเิคราะหต์ามล าดบัขัน้ตอน ดงันี้ 
 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรยีน และประเภทของโรงเรยีน โดยการหาค่าความถี่ 
(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) ปรากฏดงัตาราง 6 
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ตาราง 6  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรยีน และประเภทของโรงเรยีน 

 

ที ่ ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
กลุ่มตวัอย่าง 

n รอ้ยละ 
1 สถานภาพการด ารงต าแหน่ง   
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา  80  23.26 
 ครผููส้อน 264  76.74 
 รวม 344 100.00 
2 ประสบการณ์ท างาน   
 น้อยกว่า 10 ปี  98  28.29 
 ระหว่าง 10-20 ปี 182  52.91 
 มากกว่า 20 ปี  64  18.60 
 รวม 344 100.00 

 

 

 

 

 

ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ที ่ ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
กลุ่มตวัอย่าง 

n รอ้ยละ 
3 ขนาดโรงเรยีน   
 ขนาดเลก็ 120  34.88 
 ขนาดกลาง 140  40.70 
 ขนาดใหญ่  84  24.42 
 รวม 344 100.00 
4 ประเภทของโรงเรยีน   
 ประถมศกึษา 205  59.59 
 ขยายโอกาสทางการศกึษา 139  40.41 
 รวม 344 100.00 

 

 จากตาราง 6 พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถาม มจี านวน 344 คน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง เป็นครผููส้อน จ านวน 264 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
76.74 เป็นผูบ้รหิารโรงเรยีน จ านวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.26 
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 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มปีระสบการณ์ท างาน ระหว่าง 10-20 ปี จ านวน 182 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 52.91  รองลงมาคอื น้อยกว่า 10 ปี จ านวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.29 
และมากกว่า 20 ปี จ านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.60 

เมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรยีน พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถาม     
สว่นใหญ่เป็นผูอ้ยู่ในโรงเรยีนขนาดกลาง จ านวน 140 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.70 
รองลงมาอยู่ในโรงเรยีนขนาดเลก็ จ านวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.70 
และโรงเรยีนขนาดใหญ่ จ านวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.42 
 เมื่อจ าแนกตามประเภทของโรงเรยีน พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถาม     
สว่นใหญ่เป็นผูอ้ยู่ในโรงเรยีนประถมศกึษา จ านวน 205 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.59 
และโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา จ านวน 139 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.41 
  

 ตอนท่ี 2 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน 
สงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคิดเหน็ของผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้สอน ทัง้โดยรวมและรายด้าน  

การวเิคราะหภ์าวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน ทัง้โดยรวมและรายดา้น โดยใชส้ถติ ิ
ค่าเฉลีย่ ( X̅ ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏดงัตาราง 4 ถงึ ตาราง 7 
 

ตาราง 7  ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน โดยรวม 

 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ค่าสถติ ิ การแปลคว

ามหมาย X̅ S.D. 

1. การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน 4.42 0.34 มาก 

2. การบรหิารหลกัสตูรและการสอน 4.30 0.47 มาก 

3. การพฒันาแหล่งเรยีนรู้ 4.31 0.44 มาก 

4. การนิเทศการศกึษา 4.29 0.39 มาก 

5. การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 4.36 0.44 มาก 
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6. การสรา้งบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้ 4.35 0.41 มาก 

7. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 4.30 0.53 มาก 

รวม 4.33 0.35 มาก 

  
 จากตาราง 7 พบว่า ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.33) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น 
เรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก คอื การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน 
(X̅ = 4.42) การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ (X̅ = 4.36) 
และการสรา้งบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้ (X̅ = 4.35) 
ตาราง 8  ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ของโรงเรยีนสงักดัส านกังาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเหน็ของ  
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อน ดา้นการก าหนดภารกจิของโรงเรยีน 

 

การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน 
ค่าสถติ ิ การแปลคว

ามหมาย X̅ S.D. 

1. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาประชุมร่วมกบับุคลากรเพือ่ก าหนดวสิยั
ทศัน์ เป้าหมาย และพนัธกจิ 

4.51 0.55 มากทีสุ่ด 

2. ผูบ้รหิารสถานศกึษาน าวสิยัทศัน์ เป้าหมาย 
และพนัธกจิไปใชว้างแผนยุทธศาสตรเ์พือ่ด าเนินงานตามภา
รกจิของโรงเรยีน 

4.38 0.52 มาก 

3. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสือ่สารท าความเขา้ใจกบัครผููส้อนเกีย่ว
กบัวสิยัทศัน์ เป้าหมายและพนัธกจิของโรงเรยีน 

4.28 0.58 มาก 

4. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีารร่วมกนัสรา้งเกณฑม์าตรฐา
นวชิาการและด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย 

4.35 0.62 มาก 

5. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีารร่วมกนัก าหนดเป้าหมายผล

4.57 0.53 มากทีสุ่ด 
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สมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน 
6. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษากระตุน้ใหค้รผููส้อนมคีวามตระหนกัและเห็
นความส าคญัในการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน 

4.34 0.59 มาก 

7. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานของผูเ้รี
ยนและมุ่งเน้นใหค้รูจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนบรรลุผล
ตามมาตรฐาน 

4.41 0.55 มาก 

8. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัใหม้กีารวดัผลและประเมนิผลความก้
าวหน้าในการน าวสิยัทศัน์ 
เป้าหมายและพนัธกจิไปสูก่ารปฏบิตั ิ

4.41 0.50 มาก 

 

 

 

ตาราง 8  (ต่อ) 

การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน 
ค่าสถติ ิ การแปลคว

ามหมาย X̅ S.D. 

9. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารน าผลการประเมนิและผลด าเนินก
าร ตามวสิยัทศัน์ 
มาปรบัปรุงทศิทางสถานศกึษาใหเ้กดิประสทิธภิาพอย่างต่อเ
นื่องและยัง่ยนื 

4.50 0.53 มาก 

รวม 4.42 0.34 มาก 

  
 จากตาราง 8 พบว่า ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน  
ดา้นการก าหนดภารกจิของโรงเรยีน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.42) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 2 ขอ้ คอื 
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ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีารร่วมกนัก าหนดเป้าหมายผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรี
ยน (X̅ = 4.57) และผูบ้รหิารสถานศกึษาประชุมร่วมกบับุคลากรเพือ่ก าหนดวสิยัทศัน์ 
เป้าหมาย และพนัธกจิ (X̅ = 4.51)  สว่นขอ้อื่น ๆ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 
โดยเรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก คอื 
ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารน าผลการประเมนิและผลด าเนินการ ตามวสิยัทศัน์ 
มาปรบัปรุงทศิทางสถานศกึษาใหเ้กดิประสทิธภิาพอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื (X̅ = 4.50)  
ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัใหม้กีารประเมนิวดัผลและประเมนิผลความกา้วหน้าในการน าวสิยัทั
ศน์ เป้าหมายและพนัธกจิไปสูก่ารปฏบิตั ิ(X̅ = 4.41, S.D.=0.50) 
และผูบ้รหิารสถานศกึษาก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานของผูเ้รยีนและมุ่งเน้นใหค้รจูดักจิก
รรมเพือ่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนบรรลุผลตามมาตรฐาน (X̅ = 4.41, S.D.=0.55) 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 9  ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ของโรงเรยีนสงักดัส านกังาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเหน็ของ  
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อน ดา้นการบรหิารหลกัสตูรและการสอน 

 

การบรหิารหลกัสตูรและการสอน 
ค่าสถติ ิ การแปลคว

ามหมาย X̅ S.D. 
1. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหค้วามส าคญักบัการพฒันาหลกัสูตรส
ถานศกึษา 

4.50 0.53 มาก 

2. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อนร่วมกนัจดัท าหลกัสตูรสถา
นศกึษาใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลาง 

4.40 0.51 มาก 

3. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารประสานงานและสรา้งความเขา้ใจใ
หต้รงกนักบัครผููส้อนในการใชห้ลกัสตูรเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมา
ยของหลกัสตูร 

4.32 0.53 มาก 
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4. สถานศกึษามกีารประชาสมัพนัธก์ารใชห้ลกัสตูรกบั  
ผูป้กครองและคณะกรรมการศกึษา ชุมชน เกีย่วกบัจุดหมาย 
หลกัการ โครงสรา้งและการจดัประสบการณ์การเรยีน 

4.37 0.52 มาก 

5. 
สถานศกึษามรีะบบบรหิารหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานวชิา
การทีร่่วมกนัก าหนด 

4.36 0.49 มาก 

6. 
สถานศกึษาแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรของโรงเรยี
นเพือ่ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องโรงเรยีน 

4.33 0.57 มาก 

7. 
สถานศกึษาพฒันาครใูหเ้ป็นทมีงานในโรงเรยีนโดยการจดัปร
ะชุม ศกึษาดงูานอย่างต่อเนื่อง 

4.22 0.61 มาก 

8. สถานศกึษามกีารตดิตามผลการใชห้ลกัสตูร 
ดแูลคุณภาพการจดัท าหลกัสตูรใหท้นัสมยัอยู่เสมอ 

4.24 0.64 มาก 

9. 
สถานศกึษามกีารพจิารณาปรบัปรุงหลกัสตูรและการจดัการเ
รยีนรูใ้หม้คีุณภาพและประสทิธภิาพอย่างสม ่าเสมอ 

4.21 0.66 มาก 

10. สถานศกึษามกีารประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร 

4.23 0.60 มาก 

 
 
ตาราง 9 (ต่อ) 
 

การบรหิารหลกัสตูรและการสอน 
ค่าสถติ ิ การแปลคว

ามหมาย X̅ S.D. 
11. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหค้วามส าคญัในการประสานงานและ
ก ากบัดแูลการสอนของครู 

4.27 0.57 มาก 

12. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาก าหนดเป้าหมายทางการเรยีนการสอน
และก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิาน 

4.18 0.64 มาก 

13. ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหข้อ้เสนอแนะเพือ่ปรบัปรุง              4.33 0.70 มาก 
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การสอนของครอูย่างต่อเนื่อง 
14. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารนิเทศการสอนของครเูพือ่ช่วยเหลื
อในการปรบัปรุงการเรยีนการสอน 

4.25 0.65 มาก 

15. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิใหค้รใูชก้ารวจิยัในชัน้เรยีนเป็น
สว่นหน่ึงของกระบวนการเรยีนรู้ 

4.23 0.67 มาก 

16. ผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามรู ้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและวธิกีารวดัผลและประเมนิผล
การเรยีน 

4.22 0.69 มาก 

17. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาก ากบัตดิตามใหค้รวูดัและประเมนิผลตา
มตวัชีว้ดัเพือ่ใหบ้รรลุมาตรฐานการเรยีนรู้ 

4.18 0.66 มาก 

รวม 4.30 0.47 มาก 
  

 จากตาราง 9 พบว่า ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน  
ดา้นการบรหิารหลกัสตูรและการสอน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅ =4.30) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 
โดยเรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก คอื 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหค้วามส าคญักบัการพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา (X̅ =4.50)  
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อนร่วมกนัจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัห
ลกัสตูรแกนกลาง (X̅ = 4.40) 
และสถานศกึษามกีารประชาสมัพนัธก์ารใชห้ลกัสตูรกบัผูป้กครองและคณะกรรมการศกึษา 
ชุมชนเกีย่วกบัจุดหมาย หลกัการ โครงสรา้งและการจดัประสบการณ์การเรยีน (X̅ = 4.37) 
ตาราง 10 ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ของโรงเรยีนสงักดัส านกังาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเหน็ของ  
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อน ดา้นการพฒันาแหล่งเรยีนรู้ 

 

การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้
ค่าสถติ ิ การแปลคว

ามหมาย X̅ S.D. 
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1. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิใหค้รแูละนกัเรยีนไดส้ ารวจแหล่
งเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกสถานศกึษา ชุมชน ทอ้งถิน่ 

4.24 0.63 มาก 

2. สถานศกึษาจดัโครงการพฒันาแหล่งเรยีนรู ้
ในชุมชนทีเ่อือ้ต่อการสรา้งองคค์วามรูข้องผูเ้รยีน 

4.39 0.66 มาก 

3. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิใหค้รแูละนกัเรยีนใชแ้หล่งเรยีน
รูท้ ัง้ในและนอกสถานศกึษา ชุมชน ทอ้งถิน่ 

4.32 0.58 มาก 

4. ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนับสนุน 
และเปิดโอกาสใหชุ้มชนไดเ้ขา้มาใชแ้หล่งเรยีนรูใ้นสถานศกึ
ษา 

4.26 0.63 มาก 

5. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนการจดัสภาพแวดล้อมใหเ้อือ้ต่
อบรรยากาศการเรยีนการสอนภายในสถานศกึษา 

4.22 0.62 มาก 

6. 
สถานศกึษามกีารสรา้งเครอืขา่ยแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกห้
องเรยีน 

4.36 0.54 มาก 

รวม 4.31 0.44 มาก 
  
 จากตาราง 10 พบว่า ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน  ดา้นการพฒันาแหล่งเรยีนรู ้
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅ =4.31) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 
โดยเรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก คอื 
สถานศกึษาจดัโครงการพฒันาแหล่งเรยีนรู ้
ในชุมชนทีเ่อือ้ต่อการสรา้งองคค์วามรูข้องผูเ้รยีน (X̅ =4.39)  
สถานศกึษามกีารสรา้งเครอืขา่ยแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกหอ้งเรยีน (X̅ = 4.36) 
และผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิใหค้รแูละนกัเรยีนใชแ้หล่งเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกสถานศกึษา 
ชุมชน ทอ้งถิน่ (X̅ = 4.32) 
ตาราง 11  ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ของโรงเรยีนสงักดัส านักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเหน็ของ  
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อน ดา้นการนิเทศการศกึษา 
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การนิเทศการศกึษา 
ค่าสถติ ิ การแปลคว

ามหมาย X̅ S.D. 
1. สถานศกึษามกีารนิเทศตดิตาม ดแูล สง่เสรมิ 
และสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนของผูส้อนอย่างใกลช้ิ
ด  

4.33 0.52 มาก 

2. 
สถานศกึษาสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างสถานศกึษากบัชุมชน
เพือ่ร่วมมอืในดา้นการนิเทศภายใน 

4.28 0.70 มาก 

3. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิขวญัและก าลงัใจในการท างานแ
ก่คณะครู 

4.30 0.58 มาก 

4. ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถใหค้ าปรกึษา แนะน า ชี้แจง 
ชีแ้หล่งวทิยาการทีเ่หมาะสมใหแ้ก่ครผููส้อน 

4.39 0.60 มาก 

5. ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารนิเทศและประเมนิศกัยภาพครู 4.30 0.62 มาก 
6. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิใหค้รนูิเทศชัน้เรยีนซึง่กนัและกั
นของครใูนโรงเรยีน 

4.35 0.59 มาก 

รวม 4.29 0.39 มาก 
  
 จากตาราง 11 พบว่า ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน ดา้นการนิเทศการศกึษา 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅ =4.29) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 
โดยเรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก คอื 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถใหค้ าปรกึษา แนะน า ชีแ้จง 
ชีแ้หล่งวทิยาการทีเ่หมาะสมใหแ้ก่ครผููส้อน (X̅ =4.39)  
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิใหค้รนูิเทศชัน้เรยีนซึง่กนัและกนัของครใูนโรเรยีน (X̅ = 4.35) 
และสถานศกึษามกีารนิเทศตดิตาม ดแูล สง่เสรมิ 
และสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนของผูส้อนอย่างใกลช้ดิ (X̅ = 4.33) 
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ตาราง 12 ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ของโรงเรยีนสงักดัส านกังาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเหน็ของ  
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อน ดา้นการพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 

 

การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 
ค่าสถติ ิ การแปลคว

ามหมาย X̅ S.D. 
1. ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิการจดัประชุม 
อบรมในรปูแบบต่าง ๆ 
เพือ่สง่เสรมิใหค้รมูโีอกาสพฒันางานการเรยีนการสอน 

4.30 0.72 มาก 

2. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษากบัครูร่วมกนัก าหนดทศิทางการด าเนิน
โครงการและกจิกรรมของโรงเรยีนโดย 

4.31 0.56 มาก 

3. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่จดั
โครงการพฒันาบุคลากร 

4.40 0.58 มาก 

4. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนใหค้รูมุ่งผลสมัฤทธิใ์นการปฏบิั
ตงิาน 

4.26 0.65 มาก 

5. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนใหค้รูมกีารบรหิารจดัการเรยีน
รูท้ีด่ ี

4.46 0.59 มาก 

6. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนใหค้รูมกีารพฒันาตนเองอยู่เส
มอ 

4.33 0.60 มาก 

7. ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนับสนุนการท างานเป็นทมี 4.41 0.59 มาก 
8. ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนับสนุนคุณธรรม 
จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีครู 

4.50 0.59 มาก 

9. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนการบรหิารหลกัสตูรและการจั
ดการเรยีนรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพ 

4.26 0.63 มาก 

10. ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนับสนุนการสรา้งภาวะผูน้ าครู 4.43 0.54 มาก 
รวม 4.36 0.44 มาก 
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 จากตาราง 12 พบว่า ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅ =4.36) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 
โดยเรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก คอื 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีครู (X̅ =4.50) 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนใหค้รูมกีารบรหิารจดัการเรยีนรูท้ีด่ ี(X̅ =4.46) 
และผูบ้รหิารสถานศกึษาสนับสนุนการสรา้งภาวะผูน้ าครู (X̅ =4.43) 
 

ตาราง 13 ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ของโรงเรยีนสงักดัส านกังาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเหน็ของ  
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อน ดา้นการสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 

 

การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้
ค่าสถติ ิ การแปลค

วามหมาย X̅ S.D. 
1. ผูบ้รหิารสถานศกึษาสรา้งสิง่แวดลอ้ม 
บรรยากาศและวฒันธรรมของโรงเรยีนทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รี
ยน 

4.30 0.59 มาก 

2. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัสิง่แวดลอ้มและบรรยากาศในโรงเรยีนใหเ้ป็
นระเบยีบและปลอดภยั 

4.37 0.54 มาก 

3. ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนับสนุน ดแูล เอาใจใสค่ร ู
นักเรยีนทีเ่กีย่วกบังานในหน้าทีแ่ละเรื่องสว่นตวัอย่างใกลช้ดิสม ่าเส
มอ 

4.40 0.58 มาก 

4. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิใหค้รทูีม่คีวามสามารถในการจดักจิกร
รมการเรยีนการสอนใหม้คีวามกา้วหน้าในวชิาชพี 

4.28 0.63 มาก 

5. ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิการมสีว่นร่วมในการจดับรรยากาศ  
มคีวามรูส้กึรกัและเป็นเจา้ของตลอดจนการใหค้วามส าคญักบัการจดัก
ารเรยีนรู ้และบนัทกึการสอนอย่างสม ่าเสมอ 

4.47 0.53 มาก 

6. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาเปิดโอกาสใหค้รแูละนักเรยีนเขา้ปรกึษาหารอืดา้นก
ารเรยีนการสอนดว้ยบรรยากาศทีเ่ป็นกนัเองและเป็นมติร 

4.36 0.53 มาก 

7. 4.35 0.57 มาก 
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ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิการประเมนิตนเองของครแูละน าผลมา
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน 
8. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาวางแผนการนิเทศและประเมนิผลการเรยีนกา
รสอนร่วมกบัคร ู
และแจง้ใหค้รทูราบผลการประเมนิเพื่อปรบัปรุงการจดัการเรยีนกา
รสอน 

4.34 0.57 มาก 

รวม 4.35 0.41 มาก 

  จากตาราง 13 พบว่า ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
ดา้นการสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅ =4.35) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 
โดยเรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก คอื 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิการมสีว่นร่วมในการจดับรรยากาศมคีวามรูส้กึรกัและเป็นเจา้ข
องตลอดจนการใหค้วามส าคญักบัการจดัการเรยีนรู ้และบนัทกึการสอนอย่างสม ่าเสมอ (X̅ 
=4.47)  ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุน ดแูล เอาใจใสค่รู 
นกัเรยีนทีเ่กีย่วกบังานในหน้าทีแ่ละเรื่องสว่นตวัอย่างใกลช้ดิ สม ่าเสมอ (X̅ = 4.40) 
และผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัสิง่แวดลอ้มและบรรยากาศในโรงเรยีนใหเ้ป็นระเบยีบและปลอด
ภยั (X̅ = 4.37) 
 

ตาราง 14 ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 

 

การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
ค่าสถติ ิ การแปลคว

ามหมาย X̅ S.D. 

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามรู ้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศกึษา 

4.28 0.65 มาก 

2. 
สถานศกึษามกีารก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษ

4.30 0.64 มาก 
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า ร่วมกบับุคลากรอย่างเป็นระบบ 
3. 
สถานศกึษามกีารจดัท าแผนพฒันาการศกึษาจดัการศกึษาที่
มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 

4.34 0.63 มาก 

4. 
สถานศกึษามกีารจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้
นสงักดัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างสม ่าเสมอ 

4.33 0.56 มาก 

รวม 4.30 0.53 มาก 
   

  จากตาราง 14 พบว่า ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅ =4.30) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 
โดยเรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก คอื 
สถานศกึษามกีารจดัท าแผนพฒันาการศกึษาจดัการศกึษาทีมุ่่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 
(X̅ =4.34)  
สถานศกึษามกีารจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอ
ย่างสม ่าเสมอ (X̅ = 4.33) 
และสถานศกึษามกีารก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาร่วมกบับุคลากรอย่างเป็น
ระบบ (X̅ = 4.30) 
 

 ตอนท่ี 3 การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
สงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคิดเหน็ของผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้สอน ทัง้โดยรวมและรายด้าน  

การวเิคราะหก์ารเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน ทัง้โดยรวมและรายดา้น โดยใชส้ถติ ิ
ค่าเฉลีย่ ( X̅ ) และ        สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏดงัตาราง 15 ถงึ ตาราง 21 
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ตาราง 15  การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน โดยรวม 

 

การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
ค่าสถติ ิ การแปลคว

ามหมาย X̅ S.D. 
1. วสิยัทศัน์ร่วม  4.32 0.40 มาก 
2.ทมีร่วมแรงร่วมใจ 4.22 0.50 มาก 
3. ภาวะผูน้ าร่วม 4.24 0.46 มาก 
4. การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี 4.33 0.38 มาก 
5. ชุมชนกลัยาณมติร 4.35 0.41 มาก 
6. โครงสรา้งสนับสนุน 4.36 0.37 มาก 

รวม 4.30 0.35 มาก 
  

 จากตาราง 15 พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.30) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น 
เรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก คอื โครงสรา้งสนบัสนุน (X̅ = 4.36) 
ชุมชนกลัยาณมติร (X̅ = 4.35) และการเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี (X̅ = 4.33) 
 

ตาราง 16 การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน ดา้นวสิยัทศัน์ร่วม 

 

วสิยัทศัน์ร่วม 
ค่าสถติ ิ การแปลค

วามหมาย X̅ S.D. 

1. 
สถานศกึษาเปิดโอกาสใหทุ้กภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งมสีว่นร่วมในการก า
หนดวสิยัทศัน์การจดัการศกึษา 

4.29 0.58 มาก 

2. 
สถานศกึษามวีสิยัทศัน์ในการจดัการศกึษาทีช่ดัเจนน าสูก่ารปฏบิตัไิด้ 

4.31 0.56 มาก 

3. มกีารเผยแพร่วสิยัทศัน์ของสถานศกึษา 
ใหบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบและเขา้ใจตรงกนั 

4.34 0.58 มาก 



 
132 
 

4. สถานศกึษาการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน 
ทีช่ดัเจนและเขา้ใจตรงกนั เพือ่การด าเนินงานใหเ้กดิความส าเรจ็ 

4.30 0.67 มาก 

5. 
สถานศกึษามกีารก าหนดค่านยิมการมสีว่นร่วมของสมาชกิอย่างเป็นรู
ปธรรม ในการท างาน  

4.33 0.56 มาก 

6. 
สถานศกึษาสง่เสรมิใหค้รรูบัรูร้่วมกนัในพนัธกจิของสถานศกึษาเพื่อขั
บเคลื่อนการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

4.35 0.57 มาก 

7. สถานศกึษามกีารก ากบั ตดิตาม 
ประเมนิผลการด าเนินการตามวสิยัทศัน์เป้าหมาย พนัธกจิ 
อย่างครอบคลุมต่อเนื่อง 

4.37 0.61 มาก 

8. สถานศกึษามกีารน าผลการประเมนิและผลด าเนินการ 
ตามวสิยัทศัน์ 
มาปรบัปรุงทศิทางสถานศกึษาใหเ้กดิประสทิธภิาพอย่างต่อเนื่องและ
ยัง่ยนื 

4.26 0.57 มาก 

รวม 4.32 0.40 มาก 

  จากตาราง 16 พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน ดา้นวสิยัทศัน์ร่วม 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.32) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 
โดยเรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก คอื สถานศกึษามกีารก ากบั 
ตดิตาม ประเมนิผลการด าเนินการตามวสิยัทศัน์เป้าหมาย พนัธกจิ อย่างครอบคลุมต่อเนื่อง 
(X̅ = 4.37)  
สถานศกึษาสง่เสรมิใหค้รูรบัรูร้่วมกนัในพนัธกจิของสถานศกึษาเพือ่ขบัเคลื่อนการด าเนินงา
นตามเป้าหมาย   (X̅ = 4.35) และมกีารเผยแพร่วสิยัทศัน์ของสถานศกึษา 
ใหบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบและเขา้ใจตรงกนั (X̅ = 4.34) 
 
ตาราง 17  การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน ดา้นทมีร่วมแรงร่วมใจ 

 

ทมีร่วมแรงร่วมใจ 
ค่าสถติ ิ การแปลคว

ามหมาย X̅ S.D. 
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1. ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครมูกีารวางแผนการท างานร่วมกนั 4.33 0.57 มาก 
2. ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครรู่วมกนัท างานเป็นทมี      
อย่างทุ่มเทเสยีสละ 

4.24 0.68 มาก 

3. ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครมูขีอ้ตกลงแนวปฏบิตั ิ
ในการท างานเพือ่ใหบ้รรลุผลร่วมกนัอย่างต่อเนื่อง 
จนเป็นวถิใีนการท างานร่วมกนั 

4.23 0.59 มาก 

4. ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครมูกีารตดัสนิใจร่วมกนั 4.22 0.63 มาก 
5. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานร่ว
มกนั 

4.25 0.59 มาก 

6. ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครมูคีวามรบัผดิชอบร่วมกนั 4.18 0.62 มาก 
7. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีารสือ่สารกนัภายในกลุ่มอย่างส
รา้งสรรค ์

4.24 0.60 มาก 

 

 
ตาราง 17  (ต่อ) 
 

ทมีร่วมแรงร่วมใจ 
ค่าสถติ ิ การแปลคว

ามหมาย X̅ S.D. 
8. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีารเรยีนรูร้่วมกนัมทีมีงานอย่าง
กลัยาณมติร 

4.12 0.66 มาก 

9. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีารร่วมชื่นชมยนิดใีนความส าเร็
จร่วมกนั 

4.19 0.60 มาก 

รวม 4.22 0.50 มาก 
  

 จากตาราง 17 พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน ดา้นทมีร่วมแรงร่วมใจ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.22) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 
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โดยเรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก คอื 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีารวางแผนการท างานร่วมกนั (X̅ = 4.33)  
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานร่วมกนั  (X̅ = 4.25) 
และผูบ้รหิารสถานศกึษาและครมูกีารสือ่สารกนัภายในกลุ่มอย่างสรา้งสรรค์ (X̅ = 4.24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 18  การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน ดา้นภาวะผูน้ าร่วม 

 

ภาวะผูน้ าร่วม 
ค่าสถติ ิ การแปลควา

มหมาย X̅ S.D. 
1. มกีารแสวงหาความรู ้
ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

4.27 0.53 มาก 

2. 
สรา้งโอกาสใหเ้พื่อนร่วมงานมสีว่นร่วมในการแกปั้ญหาการศกึษ
าร่วมกนั 

4.24 0.58 มาก 

3. 
เป็นผูน้ าในการท างานโดยค านึงถงึการมสีว่นร่วมในสถานศกึษา 

4.18 0.66 มาก 

4. มทีกัษะในการก าหนดแนวคดิ/แนวทางในการจดัการศกึษา 4.21 0.58 มาก 
5. 
มคีวามมุ่งมัน่และทุ่มเทในการท างานเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึ
ษา 

4.25 0.55 มาก 

6. 
ยอมรบัในความเป็นผูน้ าทางการศกึษาของเพื่อนร่วมงานอย่างจริ

4.28 0.58 มาก 
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งใจ 
7. 
มทีกัษะในการสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้พื่อนร่วมงานสามารถท างา
นร่วมกนัอย่างราบรื่น มปีระสทิธภิาพ 

4.31 0.57 มาก 

8. ยดึหลกัการท างานใหเ้กดิประสทิธภิาพ 
ภายใตค้วามถูกตอ้งและหลกัคุณธรรม 

4.12 0.65 มาก 

รวม 4.24 0.46 มาก 
  

 จากตาราง 18 พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน ดา้นภาวะผูน้ าร่วม 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.24) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 
โดยเรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก คอื 
มทีกัษะในกรสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้พือ่นร่วมงานสามารถท างานร่วมกนัอย่างราบรื่น 
มปีระสทิธภิาพ (X̅ = 4.31)  
ยอมรบัในความเป็นผูน้ าทางการศกึษาของเพือ่นร่วมงานอย่างจรงิใจ (X̅ = 4.28) 
และมกีารแสวงหาความรู ้ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง (X̅ = 4.27) 
ตาราง 19  การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผูู้สอน 
ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี 

 

การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี 
ค่าสถติ ิ การแปลคว

ามหมาย X̅ S.D. 
1. มกีารเรยีนรูเ้พือ่พฒันาวชิาชพีอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ 4.22 0.60 มาก 
2. มโีอกาสเขา้รบัการพฒันาตนเองทางวชิาชพี 
ตามความตอ้งการของตนเองและสถานศกึษา 

4.35 0.56 มาก 

3. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีารจดัการแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ร
ะสบการณ์ทางวชิาชพีเป็นประจ าและต่อเนื่อง 

4.24 0.57 มาก 

4. ครผููส้อนจดัการเรยีนการสอนโดยยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั 4.33 0.58 มาก 
5. ครผููส้อนมกีารเสาะแสวงหาความรู ้
มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการพฒันาสือ่และกระบวนการเรี

4.36 0.56 มาก 
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ยนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ 
6. ครผููส้อนมจีติวญิญาณความเป็นคร ูโดยรูจ้กัตนเอง 
การเรยีนรูต้นเอง 
การเรยีนรูสู้ผู่เ้รยีนเขา้ใจธรรมชาตคิวามเป็นมนุษยอ์ย่างชดัเ
จน 

4.40 0.56 มาก 

7. ครผููส้อนมกีารจดัการสะทอ้นผลการจดัการเรยีนรู ้
เพือ่น าผลมาปรบัการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

4.40 0.51 มาก 

รวม 4.33 0.38 มาก 
  

 จากตาราง 19 พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.33) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 
โดยเรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก คอื 
ครผููส้อนมกีารจดัการสะทอ้นผลการจดัการเรยีนรู ้
เพือ่น าผลมาปรบัการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง (X̅ = 4.40, S.D.=0.51)  
ครผููส้อนมจีติวญิญาณความเป็นคร ูโดยรูจ้กัตนเอง การเรยีนรูต้นเอง           
การเรยีนรูสู้ผู่เ้รยีนเขา้ใจธรรมชาตคิวามเป็นมนุษยอ์ย่างชดัเจน (X̅ = 4.40, S.D.=0.56) 
และครผููส้อนมกีารเสาะแสวงหาความรู ้
มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการพฒันาสือ่และกระบวนการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ 
(X̅ = 4.36) 
 

ตาราง 20 การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน ดา้นชุมชนกลัยาณมติร 

 

ชุมชนกลัยาณมติร 
ค่าสถติ ิ การแปลคว

ามหมาย X̅ S.D. 
1. สถานศกึษามบีรรยากาศการท างานอย่างมคีวามสุข 4.39 0.53 มาก 
2. 
สถานศกึษามวีฒันธรรมในการท างานร่วมกนัอย่างอบอุ่นปล
อดภยั 

4.55 0.52 มากทีสุ่ด 
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3. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมคีวามเอือ้อาทรต่อกนัและมกีารเ
สรมิสรา้งพลงัเชงิบวกซึง่กนัและกนั 

4.54 0.53 มากทีสุ่ด 

4. ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครมูคีวามเคารพซึง่กนัและกนั 4.33 0.60 มาก 
5. 
ครผููส้อนจดัการเรยีนการสอนโดยมุ่งเน้นผูเ้รยีนเป็นหวัใจส า
คญัในการพฒันาวชิาชพี 

4.28 0.58 มาก 

6. 
ครผููส้อนมเีสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ในงานเป็นวถิแี
ห่งอสิรภาพ 

4.28 0.58 มาก 

7. สถานศกึษาสรา้งเครอืข่ายชุมชนแห่งการเรยีนรู ้สูส่งัคม 
ชุมชน และมบีรรยากาศความเป็นกลัยาณมติร 

4.33 0.59 มาก 

8. 
สถานศกึษาเปิดโอกาสใหชุ้มชนและภูมปัิญญาทอ้งถิน่เขา้มา
มสีว่นร่วมในการพฒันาผูเ้รยีนอย่างกลัยาณมติร 

4.25 0.56 มาก 

9. 
ครผููส้อนมกีารปรบัตวัเพือ่รบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยู่เส
มอ 

4.17 0.59 มาก 

รวม 4.35 0.41 มาก 
  

 จากตาราง 20 พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน ดา้นชุมชนกลัยาณมติร 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก              (X̅ = 4.35) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 2 ขอ้ คอื 
สถานศกึษามวีฒันธรรมในการท างานร่วมกนัอย่างอบอุ่นปลอดภยั (X̅ = 4.55) 
และผูบ้รหิารสถานศกึษาและครมูคีวามเอือ้อาทรต่อกนัและมกีารเสรมิสรา้งพลงัเชงิบวกซึง่กั
นและกนั (X̅ = 4.54)  สว่นทีเ่หลอือยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 
โดยเรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก คอื 
สถานศกึษามบีรรยากาศการท างานอย่างมคีวามสุข (X̅ = 4.39) 
สถานศกึษาสรา้งเครอืข่ายชุมชนแห่งการเรยีนรู ้สูส่งัคม ชุมชน 
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และมบีรรยากาศความเป็นกลัยาณมติร (X̅ = 4.33, S.D.=0.59) และ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมคีวามเคารพซึง่กนัและกนั            (X̅ = 4.33, S.D.=0.60) 
 

ตาราง 21  การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน ดา้นโครงสรา้งสนับสนุน 

 

โครงสรา้งสนบัสนุน 
ค่าสถติ ิ การแปลคว

ามหมาย X̅ S.D. 
1. 
สถานศกึษามกีารสรา้งสมัพนัธภาพในการท างานของครูอย่า
งเขม้แขง็และยัง่ยนื 

4.31 0.66 มาก 

2. สถานศกึษามโีครงสรา้งทางวชิาการทีช่ดัเจน 4.17 0.67 มาก 
3. 
สถานศกึษามวีฒันธรรมการท างานทีเ่อือ้ต่อการแลกเปลีย่นเ
รยีนรู ้

4.33 0.56 มาก 

4. สถานศกึษามแีผนงานโครงการสนบัสนุนคร ู
ในการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

4.37 0.58 มาก 

5. 
สถานศกึษาสนับสนุนปัจจยัในการจดัการเรยีนการสอนแก่ครู
ผูส้อนอย่างสม ่าเสมอและเพยีงพอ 

4.41 0.57 มาก 

 

 

 

 

 

 

 
 
ตาราง 21  (ต่อ) 
 

โครงสรา้งสนบัสนุน ค่าสถติ ิ
การแปลคว
ามหมาย 

6. 4.33 0.65 มาก 
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สถานศกึษาจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศเพือ่การบรหิารและกา
รจดัการศกึษาทีม่คีวามถูกตอ้ง 
ชดัเจนและตรงตามความตอ้งการในการใชง้าน 
7. 
สถานศกึษามกีารวางระบบการสือ่สารทีเ่ปิดกวา้งและสะทอ้น
ผลต่อการจดัการศกึษาอย่างแทจ้รงิ 

4.32 0.53 มาก 

8. 
สถานศกึษามบีรบิทและสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีน
การสอน 

4.51 0.56 มากทีสุ่ด 

9. 
สถานศกึษามกีารระดมสรรพก าลงัจากทุกภาคสว่นเขา้มามสี่
วนร่วมในการจดัการศกึษา 

4.47 0.54 มาก 

รวม 4.36 0.37 มาก 
  

 จากตาราง 21 พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน ดา้นโครงสรา้งสนับสนุน 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก      (X̅ = 4.36) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
1 ขอ้ คอื สถานศกึษามบีรบิทและสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนการสอน (X̅ = 4.51) 
สว่นทีเ่หลอือยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 
ล าดบัแรก คอื 
สถานศกึษามกีารระดมสรรพก าลงัจากทุกภาคสว่นเขา้มามสีว่นร่วมในการจดัการศกึษา (X̅ 
= 4.47)  
สถานศกึษาสนับสนุนปัจจยัในการจดัการเรยีนการสอนแก่ครผููส้อนอย่างสม ่าเสมอและเพยีง
พอ (X̅ = 4.41) และสถานศกึษามแีผนงานโครงการสนบัสนุนคร ู
ในการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั (X̅ = 4.37) 
 
  
 
 
 ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ของโรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
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ตามความคิดเหน็ของผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้สอน จ าแนกตาม 
สถานภาพการด ารงต าแหน่ง  ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรียน 
และประเภทของโรงเรียน 
  4.1 การเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง โดยใชก้ารวเิคราะหค์่าท ี(t-test) แบบ Independent 
Samples ปรากฏดงัตาราง 122 
 

ตาราง 22 การเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการ                            

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ผูบ้รหิารฯ ครผููส้อน 
t Sig. 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน 4.54 0.33 4.38 0.34 3.59** .00 

2. การบรหิารหลกัสตูรและการสอน 4.49 0.24 4.23 0.40 7.16** .00 

3. การพฒันาแหล่งเรยีนรู้ 4.53 0.39 4.22 0.47 5.33** .00 

4. การนิเทศการศกึษา 4.54 0.37 4.24 0.43 5.77** .00 

5. การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 4.69 0.29 4.26 0.43 10.28** .00 

6. การสรา้งบรรยากาศทีเ่อื้อต่อ     
การเรยีนรู ้

4.73 0.29 4.24 0.38 12.50** .00 

7. 

การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใ

นสถานศกึษา 

4.52 0.46 4.24 0.53 4.33** .00 

รวม 4.57 0.21 4.26 0.35 9.85** .00 

  ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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 จากตาราง 22 ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่งพบว่า ทัง้โดยรวมและรายดา้น 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

4.2 การเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
โดยการวเิคราะหค์่าเอฟ (F-test) ชนิด One-Way ANOVA หากพบว่าค่าเอฟ (F-test) 
มคีวามแตกต่างกนัท าการเปรยีบเทยีบรายคู่โดยใชว้ธิกีารของ Scheffe ปรากฏดงัตาราง 23-
24 

 

ตาราง 23 การเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารส

ถานศกึษา 

แหล่งความแปร

ปรวน 
SS df MS F 

Si

g. 

1. การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน ระหว่างกลุ่ม 1.53

6 

2 .768 6.85

** 

.0

0 

ภายในกลุ่ม 38.2

07 

34

1 

.112 

รวม 39.7

43 

34

3 

 

2. การบรหิารหลกัสตูรและการสอน ระหว่างกลุ่ม 1.36

8 

2 .684 4.68

** 

.0

1 

ภายในกลุ่ม 49.8

37 

34

1 

.146 

รวม 51.2 34  
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05 3 

3. การพฒันาแหล่งเรยีนรู้ ระหว่างกลุ่ม 3.41

7 

2 1.70

8 

7.94

** 

.0

0 

ภายในกลุ่ม 73.3

70 

34

1 

.215 

รวม 76.7

86 

34

3 

 

4. การนิเทศการศกึษา ระหว่างกลุ่ม 2.30

7 

2 1.15

4 

6.28

** 

.0

0 

ภายในกลุ่ม 62.6

77 

34

1 

.184 

รวม 64.9

84 

34

3 

 

ตาราง 23 (ต่อ) 
 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถา

นศกึษา 

แหล่งความแปร

ปรวน 
SS df 

M

S 
F 

Si

g. 

5. การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 

 

ระหว่างกลุ่ม .090 2 .04

5 

0.23 .7

9 

ภายในกลุ่ม 67.5

26 

34

1 

.19

8 

รวม 67.6

16 

34

3 

 

6. 

การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 1.67

1 

2 .83

5 

5.01

** 

.0

1 

ภายในกลุ่ม 56.8

85 

34

1 

.16

7 

รวม 58.5 34  
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56 3 

7. 

การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน

สถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม .656 2 .32

8 

1.17 .3

1 

ภายในกลุ่ม 95.4

38 

34

1 

.28

0 

รวม 96.0

94 

34

3 

 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม .700 2 .35

0 

3.02

* 

.0

5 

ภายในกลุ่ม 39.5

56 

34

1 

.11

6 

รวม 40.2

56 

34

3 

 

 * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 

 จากตาราง 23 ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
พบว่า ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน  การบรหิารหลกัสตูรและการสอน  การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้ 
การนิเทศการศกึษา และ การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้
ผูว้จิยัจงึท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่เป็นรายคู่โดยใชว้ธิขีอง Scheffe 
ดงัตาราง 24 
ตาราง 24 

การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึ
ษา ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 
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2  ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถาน
ศกึษา ประสบการณ์ท าง

าน 
 

น้อยกว่
า 10 ปี 

ระหว่า
ง 10-
20 ปี 

มากกว่
า 20 ปี 

1. การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน 
 

 X̅ 4.33 4.43 4.53 
น้อยกว่า 10 ปี 4.3

3 
- -0.10 -0.20** 

ระหว่าง 10-20 
ปี 

4.4
3 

- - -0.10 

มากกว่า 20 ปี 4.5
3 

- - - 

2. การบรหิารหลกัสตูรและการสอน  X̅ 4.26 4.25 4.42 
น้อยกว่า 10 ปี 4.2

6 
- 0.01 -0.16* 

ระหว่าง 10-20 
ปี 

4.2
5 

- - -0.17* 

มากกว่า 20 ปี 4.4
2 

- - - 

3. การพฒันาแหล่งเรยีนรู้  X̅ 4.32 4.22 4.48 
น้อยกว่า 10 ปี 4.3

2 
- 0.10 -0.15 

ระหว่าง 10-20 
ปี 

4.2
2 

- - -0.26** 

มากกว่า 20 ปี 4.4
8 

- - - 

4. การนิเทศการศกึษา  X̅ 4.21 4.31 4.46 
น้อยกว่า 10 ปี 4.2

1 
- -0.09 -0.24** 

ระหว่าง 10-20 
ปี 

4.3
1 

- - -0.15 
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มากกว่า 20 ปี 4.4
6 

- - - 

6. 
การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยี
นรู ้

 X̅ 4.24 4.40 4.38 
น้อยกว่า 10 ปี 4.2

4 
- -

0.16** 
-0.13 

ระหว่าง 10-20 
ปี 

4.4
0 

- - 0.03 

มากกว่า 20 ปี 4.3
8 

- - - 

 

 

 
ตาราง 24 (ต่อ) 
 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถาน
ศกึษา 

ประสบการณ์ท าง
าน 

 
น้อยกว่
า 10 ปี 

ระหว่า
ง 10-
20 ปี 

มากกว่
า 20 ปี 

รวม 

 X̅ 4.26 4.32 4.42 
น้อยกว่า 10 ปี 4.2

6 
- -0.06 -0.16* 

ระหว่าง 10-20 
ปี 

4.3
2 

- - -0.10 

มากกว่า 20 ปี 4.4
2 

- - - 

 * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 

จากตาราง 24 
ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
โดยรวม พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนทีม่ปีระสบการณ์ท างานมากกว่า 20 ปี 
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มคีวามคดิเหน็มากกว่าผูท้ีม่ปีระสบการณ์ท างานน้อยกว่า 10 ปี 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการก าหนดภารกจิของโรงเรยีน 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อนทีม่ปีระสบการณ์ท างานมากกว่า 20 ปี 
มคีวามคดิเหน็มากกว่าผูท้ีม่ปีระสบการณ์ท างานน้อยกว่า 10 ปี 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  ดา้นการบรหิารหลกัสตูรและการสอน 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อนทีม่ปีระสบการณ์ท างานมากกว่า 20 ปี 
มคีวามคดิเหน็มากกว่าผูท้ีม่ปีระสบการณ์ท างานน้อยกว่า 10 ปี และระหว่าง 10-20 ปี 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ดา้นการพฒันาแหล่งเรยีนรู ้
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อนทีม่ปีระสบการณ์ท างานมากกว่า 20 ปี 
มคีวามคดิเหน็มากกว่าผูท้ีม่ปีระสบการณ์ท างานระหว่าง 10-20 ปี 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ดา้นการนิเทศการศกึษา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อนทีม่ปีระสบการณ์ท างานมากกว่า 20 ปี 
มคีวามคดิเหน็มากกว่าผูท้ีม่ปีระสบการณ์ท างานน้อยกว่า 10 ปี 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  และดา้นการสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อนทีม่ปีระสบการณ์ท างานระหว่าง 10-20 ปี 
มคีวามคดิเหน็มากกว่าผูท้ีม่ปีระสบการณ์ท างานน้อยกว่า 10 ปี 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   

4.3 การเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน 
โดยการวเิคราะหค์่าเอฟ (F-test) ชนิด One-Way ANOVA หากพบว่าค่าเอฟ (F-test) 
มคีวามแตกต่างกนัท าการเปรยีบเทยีบรายคู่โดยใชว้ธิกีารของ Scheffe ปรากฏดงัตาราง 25-
26 

 
ตาราง 25 การเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน 

 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารส
ถานศกึษา 

แหล่งความแปร
ปรวน 

SS df MS F 
Sig
. 
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1. การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน ระหว่างกลุ่ม 0.55
4 

2 0.27
7 

2.4
1 

0.0
9 

ภายในกลุ่ม 39.1
89 

34
1 

0.11
5 

รวม 39.7
43 

34
3 

 

2. การบรหิารหลกัสตูรและการสอน ระหว่างกลุ่ม 0.35
8 

2 0.17
9 

1.2
0 

0.3
0 

ภายในกลุ่ม 50.8
47 

34
1 

0.14
9 

รวม 51.2
05 

34
3 

 

3. การพฒันาแหล่งเรยีนรู้ ระหว่างกลุ่ม 0.32
1 

2 0.16
1 

0.7
2 

0.4
9 

ภายในกลุ่ม 76.4
65 

34
1 

0.22
4 

รวม 76.7
86 

34
3 

 

4. การนิเทศการศกึษา ระหว่างกลุ่ม 0.09 2 0.04
5 

0.2
4 

0.7
9 

ภายในกลุ่ม 64.8
94 

34
1 

0.19 

รวม 64.9
84 

34
3 

 

5. การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.75
6 

2 0.37
8 

1.9
3 

0.1
5 

ภายในกลุ่ม 66.8
59 

34
1 

0.19
6 

รวม 67.6
16 

34
3 
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ตาราง 25 (ต่อ) 
 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการ 

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

แหล่งความแปร

ปรวน 
SS df MS F 

Sig

. 

6. 

การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีน

รู ้

ระหว่างกลุ่ม 1.38

3 

2 0.6

91 

4.12

* 

0.0

2 

ภายในกลุ่ม 57.1

73 

34

1 

0.1

68 

รวม 58.5

56 

34

3 

 

7. 

การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใ

นสถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 3.19

7 

2 1.5

99 

5.87

** 

0.0

0 

ภายในกลุ่ม 92.8

97 

34

1 

0.2

72 

รวม 96.0

94 

34

3 

 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 0.10

7 

2 0.0

53 

0.44 0.6

5 

ภายในกลุ่ม 41.8

47 

34

1 

0.1

23 

รวม 41.9

54 

34

3 

 

 * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 

 จากตาราง 25 ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน พบว่า 
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ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จ านวน 1 
ดา้น คอื การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จ านวน 1 ดา้น คอื 
การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้
ผูว้จิยัจงึท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่เป็นรายคู่โดยใชว้ธิขีอง Scheffe 
ดงัตาราง 26 
 
 
 
 
ตาราง 26 

การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึ
ษา ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 
2  ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถา
นศกึษา 

ขนาดโรงเรี

ยน 
 

ขนาดเ

ลก็ 

ขนาดกล

าง 

ขนาดใ

หญ่ 

6. 
การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
 

 X̅ 4.44 4.33 4.28 

ขนาด
เลก็ 

4.4

4 

- 0.10 0.16* 

ขนาด
กลาง 

4.3

3 

- - 0.06 

ขนาด
ใหญ่ 

4.2

8 

- - - 

7. 

การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน

สถานศกึษา 

 X̅ 4.43 4.22 4.26 

ขนาด
เลก็ 

4.4

3 

- 0.21**   0.18* 

ขนาด 4.2 - - -0.04 
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กลาง 2 

ขนาด
ใหญ่ 

4.2

6 

- - - 

 * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 

จากตาราง 26 
ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน 
ดา้นการสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อนทีป่ฏบิตักิารในโรงเรยีนขนาดเลก็ 
มคีวามคดิเหน็มากกว่าผูท้ีป่ฏบิตักิารในโรงเรยีนขนาดใหญ่ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
และดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อนทีป่ฏบิตักิารในโรงเรยีนขนาดเลก็ 
มคีวามคดิเหน็มากกว่าผูท้ีป่ฏบิตักิารในโรงเรยีนขนาดกลาง 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และผูท้ีป่ฏบิตักิารในโรงเรยีนขนาดใหญ่ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
4.4 การเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามประเภทของโรงเรยีน 
โดยใชก้ารวเิคราะหค์่าท ี(t-test) แบบ Independent Samples ปรากฏดงัตาราง 27 
 

ตาราง 27 การเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามประเภทของโรงเรยีน 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการ                            

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ประถมศกึษา 

ขยายโอกาสท

างการศกึษา 
t Sig. 
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X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน 4.40 0.38 4.45 0.26 1.64 .10 

2. การบรหิารหลกัสตูรและการสอน 4.26 0.47 4.33 0.21 1.79 .08 

3. การพฒันาแหล่งเรยีนรู้ 4.29 0.54 4.31 0.36 0.44 .66 

4. การนิเทศการศกึษา 4.30 0.48 4.32 0.36 0.43 .67 

5. การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 4.36 0.52 4.35 0.30 0.20 .84 

6. การสรา้งบรรยากาศทีเ่อื้อต่อ     
การเรยีนรู ้

4.37 0.46 4.33 0.34 0.77 .44 

7. 

การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใ

นสถานศกึษา 

4.29 0.60 4.32 0.41 0.58 .56 

รวม 4.32 0.42 4.35 0.22 0.81 .42 
  

 จากตาราง 27  ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามประเภทของโรงเรยีนพบว่า ทัง้โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

 
 
 ตอนท่ี 5 
การเปรียบเทียบการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
สงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคิดเหน็ของผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้สอน จ าแนกตาม 
สถานภาพการด ารงต าแหน่ง  ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรียน 
และประเภทของโรงเรียน 
  5.1 การเปรยีบเทยีบการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง โดยใชก้ารวเิคราะหค์่าท ี(t-test) แบบ Independent 
Samples ปรากฏดงัตาราง 28 
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ตาราง 28 การเปรยีบเทยีบการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 

การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู ้        

ทางวชิาชพีของโรงเรยีน 

ผูบ้รหิารฯ ครผููส้อน 
t Sig. 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. วสิยัทศัน์ร่วม  4.48 0.43 4.27 0.38 4.15** .00 

2. ทมีร่วมแรงร่วมใจ 4.72 0.44 4.07 0.41 12.12** .00 

3. ภาวะผูน้ าร่วม 4.76 0.32 4.08 0.37 15.18** .00 

4. การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี   4.68 0.35 4.22 0.32 11.22** .00 

5. ชุมชนกลัยาณมติร 4.68 0.34 4.25 0.37 9.26** .00 

6. โครงสรา้งสนับสนุน 4.64 0.29 4.27 0.35 8.65** .00 

รวม 4.66 0.27 4.19 0.30 12.50** .00 

  ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   จากตาราง 28 
ผลการเปรยีบเทยีบการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี ของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่งพบว่า ทัง้โดยรวมและรายดา้น 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 

5.2 การเปรยีบเทยีบการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
โดยการวเิคราะห ์           ค่าเอฟ (F-test) ชนิด One-Way ANOVA หากพบว่าค่าเอฟ (F-
test) มคีวามแตกต่างกนัท าการเปรยีบเทยีบรายคู่โดยใชว้ธิกีารของ Scheffe 
ปรากฏดงัตาราง 29 

 

ตาราง 29 การเปรยีบเทยีบการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
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ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

 

การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชี
พของโรงเรยีน 

แหล่งความแปร
ปรวน 

SS df MS F 
Si
g. 

1. วสิยัทศัน์ร่วม ระหว่างกลุ่ม 0.57
6 2 

0.2
88 

1.7
8 

.17 

ภายในกลุ่ม 55.2
75 

34
1 

0.1
62 

รวม 55.8
51 

34
3  

2.ทมีร่วมแรงร่วมใจ ระหว่างกลุ่ม 0.52
2 2 

0.2
61 

1.0
5 

.35 

ภายในกลุ่ม 84.6
26 

34
1 

0.2
48 

รวม 85.1
48 

34
3  

3. ภาวะผูน้ าร่วม ระหว่างกลุ่ม 0.92
2 2 

0.4
61 

2.2
1 

.11 

ภายในกลุ่ม 71.2
63 

34
1 

0.2
09 

รวม 72.1
84 

34
3  

4. การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี ระหว่างกลุ่ม 0.34
8 2 

0.1
74 

1.2
1 

.30 

ภายในกลุ่ม 48.8
63 

34
1 

0.1
43 

รวม 49.2
11 

34
3  

5. ชุมชนกลัยาณมติร ระหว่างกลุ่ม 0.87
4 2 

0.4
37 

3.0
2* 

.05 

ภายในกลุ่ม 49.4
45 

34
1 

0.1
45 

รวม 56.5 34  
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31 3 
6. โครงสรา้งสนับสนุน ระหว่างกลุ่ม 0.78

1 2 
0.3
91 

3.0
3* 

.04 

ภายในกลุ่ม 44.1
18 

34
1 

0.1
29 

รวม 44.8
99 

34
3  

ตาราง 29 (ต่อ) 
 

การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชี

พของโรงเรยีน 

แหล่งความแปร

ปรวน 
SS df MS F 

Si

g. 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 0.57

0 2 

0.2

85 

3.2

8* 

.0

4 

ภายในกลุ่ม 29.6

67 

34

1 

0.0

87 

รวม 30.2

37 

34

3  

 * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  

 จากตาราง 29 
ผลการเปรยีบเทยีบการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จ านวน 2 ดา้น คอื ชุมชนกลัยาณมติร 
และโครงสรา้งสนับสนุน 
ผูว้จิยัจงึท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่เป็นรายคู่โดยใชว้ธิขีอง Scheffe 
ดงัตาราง 30 
 
ตาราง 30 

การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของ
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โรงเรยีน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของ
โรงเรยีน ประสบการณ์ท าง

าน 
 

น้อยก
ว่า 10 
ปี 

ระหว่า
ง 10-
20 ปี 

มากก
ว่า 20 
ปี 

5. ชุมชนกลัยาณมติร 
 

 X̅ 4.27 4.45 4.40 
น้อยกว่า 10 ปี 4.2

7 
- -0.18* -0.13 

ระหว่าง 10-20 
ปี 

4.4
5 

- - -0.05 

มากกว่า 20 ปี 4.4
0 

- - - 

ตาราง 30 (ต่อ) 
 

การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีขอ
งโรงเรยีน ประสบการณ์ท า

งาน 
 

น้อยก

ว่า 10 

ปี 

ระหว่

าง 

10-20 

ปี 

มากก

ว่า 20 

ปี 

6. โครงสรา้งสนับสนุน  X̅ 4.30 4.38 4.47 

น้อยกว่า 10 ปี 4.3

0 

- -0.08 -0.17* 

ระหว่าง 10-20 
ปี 

4.3

8 

- - -0.09 

มากกว่า 20 ปี 4.4

7 

- - - 

รวม 

 X̅ 4.24 4.35 4.43 

น้อยกว่า 10 ปี 4.2

4 

- -0.11 -0.19* 
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ระหว่าง 10-20 
ปี 

4.3

5 

- - -0.08 

มากกว่า 20 ปี 4.4

3 

- - - 

 * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  

จากตาราง 30 
ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
โดยรวม พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนทีม่ปีระสบการณ์ท างานมากกว่า 20 ปี 
มคีวามคดิเหน็มากกว่าผูท้ีม่ปีระสบการณ์ท างานน้อยกว่า 10 ปี 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นชุมชนกลัยาณมติรผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนทีม่ปีระสบการณ์ท างานระหว่าง 
10-20 ปีมคีวามคดิเหน็มากกว่าผูท้ีม่ปีระสบการณ์ท างานน้อยกว่า 10 ปี 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ดา้นโครงสรา้งสนับสนุน 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อนทีม่ปีระสบการณ์ท างานมากกว่า 20 ปี 
มคีวามคดิเหน็มากกว่าผูท้ีม่ปีระสบการณ์ท างานน้อยกว่า 10 ปี 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
 
5.3 การเปรยีบเทยีบการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน 
โดยการวเิคราะหค์่าเอฟ     (F-test) ชนิด One-Way ANOVA หากพบว่าค่าเอฟ (F-test) 
มคีวามแตกต่างกนัท าการเปรยีบเทยีบรายคู่โดยใชว้ธิกีารของ Scheffe ปรากฏดงัตาราง 31 

 

ตาราง 31 การเปรยีบเทยีบการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน       
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน 
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การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชี
พของโรงเรยีน  

แหล่งความแปร
ปรวน 

SS df MS F 
Si
g. 

1. วสิยัทศัน์ร่วม ระหว่างกลุ่ม 0.18
4 2 

0.0
92 

0.56 .5
7 

ภายในกลุ่ม 55.6
67 

34
1 

0.1
63 

รวม 55.8
51 

34
3  

2. ทมีร่วมแรงร่วมใจ ระหว่างกลุ่ม 1.59
9 2 0.8 

3.26* .0
4 

ภายในกลุ่ม 83.5
48 

34
1 

0.2
45 

รวม 85.1
48 

34
3  

3. ภาวะผูน้ าร่วม ระหว่างกลุ่ม 3.32
5 2 

1.6
62 

8.23*
* 

.0
0 

ภายในกลุ่ม 68.8
6 

34
1 

0.2
02 

รวม 72.1
84 

34
3  

4. การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี ระหว่างกลุ่ม 1.29
1 2 

0.6
45 

4.59*
* 

.0
1 

ภายในกลุ่ม 47.9
2 

34
1 

0.1
41 

รวม 49.2
11 

34
3  

5. ชุมชนกลัยาณมติร ระหว่างกลุ่ม 5.98
2 

2 2.9
91 

20.1
8** 

.0
0 

ภายในกลุ่ม 50.5
49 

34
1 

0.1
48 

รวม 56.5 34  
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31 3 
 

 

ตาราง 31 (ต่อ) 

การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชี

พของโรงเรยีน 

แหล่งความแปร

ปรวน 
SS df MS F 

Si

g. 

6. โครงสรา้งสนับสนุน ระหว่างกลุ่ม 0.26

9 2 

0.1

34 

0.96 .3

9 

ภายในกลุ่ม 47.8

61 

34

1 

0.1

4 

รวม 48.1

3 

34

3  

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 1.30

2 2 

0.6

51 

5.31

** 

.0

1 

ภายในกลุ่ม 41.8

46 

34

1 

0.1

23 

รวม 43.1

49 

34

3  

 * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 

 จากตาราง 31 
ผลการเปรยีบเทยีบการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน พบว่า 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั .01  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่            ระดบั .01 จ านวน 3 ดา้น คอื 
ภาวะผูน้ าร่วม การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี และชุมชนกลัยาณมติร 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จ านวน 1 ดา้น คอื ทมีร่วมแรงร่วมใจ 
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ผูว้จิยัจงึท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่เป็นรายคู่โดยใชว้ธิขีอง Scheffe 
ดงัตาราง 29 
 

 

 

 

 

ตาราง 32 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี     
ของโรงเรยีน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน 

การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีขอ
งโรงเรยีน 

ขนาดโรงเรี
ยน 

 
ขนาดเ
ลก็ 

ขนาดกล
าง 

ขนาดให
ญ่ 

2. ทมีร่วมแรงร่วมใจ  X̅ 4.31 4.17 4.14 
ขนาดเลก็ 4.3

1 
- 0.14 0.17* 

ขนาดกลา
ง 

4.1
7 

- - 0.03 

ขนาดให
ญ ่

4.1
4 

- - - 

3. ภาวะผูน้ าร่วม  X̅ 4.34 4.23 4.08 
ขนาดเลก็ 4.3

4 
- 0.11 0.26** 

ขนาดกลา
ง 

4.2
3 

- - 0.15 

ขนาดให
ญ ่

4.0
8 

- - - 

4. การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี  X̅ 4.40 4.32 4.23 
ขนาดเลก็ 4.4

0 
- 0.21**   0.18* 
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ขนาดกลา
ง 

4.3
2 

- - -0.04 

ขนาดให
ญ ่

4.2
3 

- - - 

5. ชุมชนกลัยาณมติร  X̅ 4.51 4.30 4.17 
ขนาดเลก็ 4.5

1 
- 0.21**   0.34** 

ขนาดกลา
ง 

4.3
0 

- -  -0.04 

ขนาดให
ญ ่

4.1
7 

- - - 

รวม 

 X̅ 4.37 4.28 4.21 
ขนาดเลก็ 4.3

7 
- 0.09 0.16* 

ขนาดกลา
ง 

4.2
8 

- - 0.07 

ขนาดให
ญ ่

4.2
1 

- - - 

 * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 

จากตาราง 32 
ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน โดยรวม 
พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนทีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนขนาดเลก็  
มคีวามคดิเหน็มากกว่าผูท้ีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนขนาดใหญ่ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ 
ระดบั .05 

เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทมีร่วมแรงร่วมใจ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อนทีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนขนาดเลก็ 
มคีวามคดิเหน็มากกว่าผูท้ีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนขนาดใหญ่ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 ดา้นภาวะผูน้ าร่วม ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนทีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนขนาดเลก็ 
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มคีวามคดิเหน็มากกว่าผูท้ีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนขนาดใหญ่ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01  ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อนทีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนขนาดเลก็ 
มคีวามคดิเหน็มากกว่าผูท้ีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนขนาดกลาง 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และโรงเรยีนขนาดใหญ่ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  และดา้นชุมชนกลัยาณมติร 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อนทีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนขนาดเลก็ 
มคีวามคดิเหน็มากกว่าผูท้ีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนขนาดกลาง และโรงเรยีนขนาดใหญ่ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

5.4 การเปรยีบเทยีบการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามประเภทของโรงเรยีน 
โดยใชก้ารวเิคราะห ์ค่าท ี(t-test) แบบ Independent Samples ปรากฏดงัตาราง 33 

 
 
 
 
 
 

ตาราง 33 การเปรยีบเทยีบการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามประเภทของโรงเรยีน  

การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู ้        

ทางวชิาชพีของโรงเรยีน 

ประถมศกึษา 

ขยายโอกาส

ทางการศกึษ

า 
t Sig. 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. วสิยัทศัน์ร่วม  4.31 0.46 4.34 0.29 0.64 .53 

2.ทมีร่วมแรงร่วมใจ 4.23 0.56 4.20 0.38 0.60 .55 
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3. ภาวะผูน้ าร่วม 4.28 0.49 4.17 0.41 2.45* .02 

4. การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี   4.36 0.39 4.29 0.36 1.72 .09 

5. ชุมชนกลัยาณมติร 4.43 0.42 4.23 0.35 4.78** .00 

6. โครงสรา้งสนับสนุน 4.35 0.43 4.36 0.28 0.37 .71 

รวม 4.33 0.39 4.26 0.29 1.74 .08 

 * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 

 จากตาราง 33 
ผลการเปรยีบเทยีบการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามประเภทของโรงเรยีน 
โดยรวม  ไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จ านวน  1 ดา้น คอื ชุมชนกลัยาณมติร 
และแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จ านวน  1 ดา้น คอื ภาวะผูน้ าร่วม 
 

 
 
 
 

ตอนท่ี 6 
ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากบัการเป็นชุม
ชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
สงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคิดเหน็ของผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้สอน  

ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการ
เป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อน 
โดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างงา่ยแบบเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient)  ปรากฏดงัตาราง 34 
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ตาราง 34 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน  

ตวัแปร X X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 
X                

X1 .760**               

X2 .901** .606**              

X3 .825** .566** .748**             

X4 .801** .563** .670** .586**            

X5 .912** .618** .757** .724** .719**           

X6 .820** .558** .627** .568** .671** .763**          

X7 .731** .583** .555** .566** .468** .655** .621**         

Y .825** .559** .710** .645** .650** .806** .773** .605**        

Y1 .725** .573** .658** .588** .539** .666** .561** .592** .747**       

Y2 .652** .485** .552** .438** .495** .636** .620** .553** .862** .623**      

Y3 .657** .401** .533** .584** .499** .662** .661** .458** .866** .535** .709**     

Y4 .652** .447** .507** .531** .522** .654** .678** .452** .829** .468** .606** .769**    

Y5 .722** .452** .600** .553** .604** .726** .704** .526** .867** .556** .635** .713** .707**   

Y6 .769** .466** .742** .596** .634** .731** .689** .455** .864** .588** .671** .635** .720** .767**  

    ** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01
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จากตาราง 34  พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
(X) กบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน (Y) 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์นัเชงิบวกในระดบัสงู (rxy=  0.825) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.01 
สว่นภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ทัง้ 7ดา้น 
และการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน ทัง้ 6 ดา้น 
มคีวามสมัพนัธก์นัเชงิบวก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึ
ษา (X) ดว้ยกนัเอง พบว่า ทุกคู่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 โดยตวัแปรภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา (X) 
ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัเองสงูสุด 3 คู่แรก ไดแ้ก่ การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ (X5) 
กบัการสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้(X6) มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.763  
การบรหิารหลกัสตูรและการสอน (X2) กบัการพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ (X5) 
มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.757  และการบรหิารหลกัสตูรและการสอน (X2)  
กบัการนิเทศการศกึษา (X3) มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.748  
สว่นดา้นทีม่คี่าความสมัพนัธก์นัน้อยทีสุ่ด คอื การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ (X4) 
กบัการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา (X7)  
มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.468 
 เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพีของ
โรงเรยีน (Y) ดว้ยกนัเอง พบว่า ทุกคู่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยตวัแปรการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพี 
(Y) ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัเองสงูสุด 3 คู่แรก ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าร่วม (Y3) 
กบัการเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี (Y4) มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.769  
ชุมชนกลัยาณมติร (Y5) กบัโครงสรา้งสนบัสนุน (Y6) 
มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.767  และการเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี (Y4) 
กบัโครงสรา้งสนับสนุน (Y6) มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.720  
สว่นดา้นทีม่คี่าความสมัพนัธก์นัน้อยทีสุ่ด คอื วสิยัทศัน์ร่วม (Y1) 
กบัการเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี (Y4) 
มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.468 
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  ตอนท่ี 7 
แนวทางการพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึ
กษากบัการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
สงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
  
 การหาแนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่คีว
ามสมัพนัธก์บัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
โดยพจิารณาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ดา้นทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน (Y) 
ในระดบัสงูขึน้ไป (0.70 ขึน้ไป) และการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
ดา้นทีม่คีวามสมัพนัธก์บัภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา (X) 
ในระดบัสงูขึน้ไป (0.70 ขึน้ไป) โดยผูว้จิยัจะน าดา้นดงักล่าวไปสรา้งเป็นแบบสมัภาษณ์ 
น าไปสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 10 คน 
เพือ่ใหผู้เ้ชีย่วชาญเสนอแนะแนวทางพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
และการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ซึง่ปรากฏดงัตาราง 35-36 
 
ตาราง 35  

ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโ
รงเรยีน (Y) กบัภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา แต่ละดา้น 

 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถาน
ศกึษา 

 การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีขอ
งโรงเรยีน (Y) 

1. การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน X
1 

.559** 

2. การบรหิารหลกัสตูรและการสอน X
2 

.710** 

3. การนิเทศการศกึษา X
3 

.645** 

4. การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ X
4 

.650** 

5. การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ X .806** 
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5 
6. การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ X

6 .773** 

7. 
การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในส
ถานศกึษา 

X
7 

.605** 

 
 จากตาราง 35 
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน (Y) 
กบัภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา แต่ละดา้น 
ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงูขึน้ไป (0.70 ขึน้ไป) ม ี3 ดา้น คอื 
การบรหิารหลกัสตูรและการสอน (X2)  การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ (X5) 
และการสรา้งบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้(X6) 
 

ตาราง 36 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
(X) กบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีนแต่ละดา้น 

 

การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของ
โรงเรยีน 

 ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถา
นศกึษา (X) 

1. วสิยัทศัน์ร่วม Y
1 

.725** 

2. ทมีร่วมแรงร่วมใจ Y
2 

.652** 

3. ภาวะผูน้ าร่วม Y
3 

.657** 

4. การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี Y
4 

.652** 

5. ชุมชนกลัยาณมติร Y
5 

.722** 

6. โครงสรา้งสนับสนุน Y
6 .769** 
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จากตาราง 36 
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา (X) 
กบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพีของโรงเรยีน แต่ละดา้น 
ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงูขึน้ไป (0.70 ขึน้ไป) ม ี3 ดา้น คอื วสิยัทศัน์ร่วม (Y1)  
ชุมชนกลัยาณมติร (Y5) และโครงสรา้งสนับสนุน (Y6) 
 

 แนวทางพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศึ
กษากบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ผูว้จิยัน าภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา จ านวน 3 ดา้น คอื 
การบรหิารหลกัสตูรและการสอน (X2)  การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ (X5) 
และการสรา้งบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้(X6)  
การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน จ านวน 3 ดา้น คอื วสิยัทศัน์ร่วม 
(Y1)  ชุมชนกลัยาณมติร (Y5) และโครงสรา้งสนบัสนุน (Y6) จดัท าแบบสมัภาษณ์ 
เพือ่ไปหาแนวทางในการพฒันาโดยการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 10 คน 
จากนัน้จงึน ามาวเิคราะหเ์นื้อหา น าเสนอเป็น       แนวทางการพฒันา  ดงันี้ 
  1. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   1.1 การบรหิารหลกัสตูรและการสอน 

ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญแนวทางพฒันา 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ดา้นการบรหิารหลกัสตูรและการสอน 
ปรากฏดงันี้ 

 

   “...สนบัสนุนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม...” 
(สายนัต ์บุญใบ, สมัภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 

  
 “...ควรจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัการบรหิารหลกัสูตรและการสอนใหผู้บ้รหิารโ
รงเรยีน  
แลว้น าผูบ้รหิารโรงเรยีนไปศกึษาดงูานสถานศกึษาทีป่ฏบิตัเิป็นเลศิดา้นการบรหิารหลกัสตูร
และการสอน 
โดยดงูานสถานศกึษาขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเลก็เพือ่ความหลากหลาย 
และมกีารก ากบั ตดิตาม นิเทศการบรหิารหลกัสตูรและการสอน 
ตลอดจนการน าหลกัสตูรไปใช.้..” 

(ธวชัชยั ไพใหล, สมัภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 
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   “...สรา้งและพฒันาเครอืขา่ยโรงเรยีนตน้แบบ  
สรา้งและพฒันาผูบ้รหิารตน้แบบ  สรา้งและพฒันาระบบการสอนงานผูบ้รหิารใหม่  
สรา้งและพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการโรงเรยีนตน้แบบ...” 

(อนุกูล ทองนุ้ย, สมัภาษณ์, 27 มกราคม 2564) 
 

   “...ควรปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษาเป็นหลกัสตูรบูรณาการ 
เพือ่พฒันาเป็นโรงเรยีนคุณภาพวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีของ สสวท. 
และบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อยประเทศไทย ระดบัประถมศกึษา 
การวดัและประเมนิผลตอ้งอย่างหลากหลาย เช่น ใชข้อ้สอบ RT ป.1 ขอ้สอบกลาง ป 2 และ 
5 และแบบทดสอบ NT, O-NET มาวดันกัเรยีนใหไ้ดม้าตรฐาน ...” 

(มชียั กลยณีย,์ สมัภาษณ์, 26 มกราคม 2564) 
 

“...ผูบ้รหิารตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องหลกัสตูร เขา้ใจ KPA 
แลว้น าไปสูก่ารน าไปใชจ้รงิ สามารถน าไปสูก่ารเรยีนการสอนได้...” 

(ยุทธนา อุทโธ, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
 

“...ผูบ้รหิารและคร ูร่วมกนัวางแผนจดัท าหลกัสตูรใหเ้หมาะสม 
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความตอ้งการของผูเ้รยีน ชุมชน และสงัคม 
และวางแผนการจดัการเรยีนการสอนร่วมกนั...” 

(มนสัวรี ์จนัทรงัษ,ี สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
 

“...สนบัสนุนการท างานในรูปแบบเครอืข่ายในการบรหิารหลกัสตูรแ
ละการสอน มกีารนิเทศตดิตามอย่างต่อเนื่องและเป็นกลัยาณมติร...” 

(สุพตัรา ปรชีาเสถยีร, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
“...ควรศกึษาสภาพ ความต้องการ 

และปัญหาของสถานศกึษาเพือ่การออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอน 
ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการทีจ่ะเกดิผลดตี่อนกัเรยีน...” 

(เกวยีนทอง ตน้เชือ้, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
 

“...ผูบ้รหิารและคณะครูประชุมวางแผนและช่วยกนัจดัท าหลกัสตูรให้
เหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัทนัต่อเหตุการณ์ใหต้รงกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่สภาพจรงิมคีุ
ณภาพและน าไปใชป้ระโยชน์สงูสุดต่อผูเ้รยีน...” 

(วจัณา อนิทรยี,์ สมัภาษณ์, 25 มกราคม 2564) 
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“...พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลาง 
พรอ้มปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษาเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความตอ้งการของผูเ้รี
ยน ชุมชน และสงัคม 
ทัง้นี้เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีุณภาพตามมาตรฐานทีก่ าหนดและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีด่เีป็นค
นดขีองครอบครวัชุมชนสงัคมและประเทศชาต.ิ..” 

(ภทัรวด ีทองแสง, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
 

จากผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญแนวทางพฒันา 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ดา้นการบรหิารหลกัสตูรและการสอน 
สามารถสรุปไดด้งัตาราง 37 
 

 
 
 
 
ตาราง 37 ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญแนวทางพฒันา 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ดา้นการบรหิารหลกัสตูรและการสอน 

 

แนวทางพฒันา 
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คว
าม

ถี่ 

1. 

ผูบ้รหิารและคณะครรู่วมกนัวางแผนและช่วยกนัจั

ดท าหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความต้

องการของผูเ้รยีน ชุมชน และสงัคม 

  √  √ √ √ √ √ √ 7 

2. 

ผูบ้รหิารสนับสนุนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏบิตัิ

อย่างเป็นรปูธรรม 

√   √       2 

3. สรา้งและพฒันาผูบ้รหิารตน้แบบ   √    √    2 
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ดา้นการบรหิารหลกัสตูรและการสอน 

4.จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัการบรหิารห

ลกัสตูรและการสอน 

 √         1 

5. ศกึษาดงูานโรงเรยีนตน้แบบ  √         1 

6. ก ากบั นิเทศ 

ตดิตามการบรหิารหลกัสตูรและการสอน 

 √         1 

 

 จากตาราง 37 ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญแนวทางพฒันา 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ดา้นการบรหิารหลกัสตูรและการสอน 
ผูว้จิยัน ารายการทีม่คีวามถี่สงูสุด 3 ล าดบัแรกของแต่ละดา้นมาสรุปเป็นแนวทางพฒันา 
ปรากฏดงันี้ 

1. ผูบ้รหิารและคณะคร ู
ร่วมกนัวางแผนและช่วยกนัจดัท าหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความตอ้งการของผูเ้
รยีน ชุมชนและสงัคม 

2. ผูบ้รหิารสนบัสนุนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม 
3. สรา้งและพฒันาผูบ้รหิารตน้แบบ ดา้นการบรหิารหลกัสตูรและการสอน 

   1.2 การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 
ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญแนวทางพฒันา 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ดา้นการพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 
ปรากฏดงันี้ 
 

   “...ควรจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร...” 
(สายนัต ์บุญใบ, สมัภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 

 

  
 “...จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารใหบุ้คลากรเขา้พฒันาความรูค้วามสามารถและมทีกัษะใน
ดา้นวชิาการ เช่น 
อบรมเชงิปฏบิตักิารดา้นการจดัการเรยีนรูด้า้นการวดัและประเมนิผลดา้นการผลติสื่อนวตักร
รมการเรยีนรูแ้ละการท าวจิยัในชัน้เรยีน/จดัโครงการศกึษาดงูานทางวชิาการในสถานศกึษา
ตน้แบบทีป่ฏบิตัเิป็นเลศิในดา้นการเรยีนการสอนการพฒันาแหล่งเรยีนรู้ เป็นตน้  
จดันิทรรศการทางวชิาการโดยเชญิโรงเรยีนเครอืข่ายเขา้ร่วมแสดงผลงานทางวชิาการดา้นต่
าง ๆ...” 
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(ธวชัชยั ไพใหล, สมัภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 
 

   “...ก าหนดรูปแบบการพฒันาผูบ้รหิารใหม่ 
ใหม้รีะยะเวลาการพฒันาตนเองต่อเนื่อง 3-5 ปี  
สรา้งและพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการงานวชิาการในโรงเรยีนขนาดเลก็ ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่...” 

(อนุกูล ทองนุ้ย, สมัภาษณ์, 27 มกราคม 2564) 
 

  
 “...ศกึษาดงูานโรงเรยีนทีป่ระสบความส าเรจ็ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแล
ะน ามาประยุกตใ์ชก้บัโรงเรยีนตนเอง  สนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้อบรมตามสาขาทีท่ าการสอน 
สนบัสนุนใหบุ้คลากรศกึษาต่อระยะยาวและระยะสัน้  
จดัประชุมอบรมสรุปงานสะทอ้นกลบัเมื่อสิน้ปีการศกึษา 
ก าหนดใหค้รูพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูช้ านาญการหรอืเชีย่วชาญในเรื่องทีต่นเองสนใจสามารถเ
ป็นแบบอย่างได ้ ประเมนิบุคลากรโดยยดึผลทีเ่กดิกบัการเรยีนรูข้องนกัเรยีนเป็นหลกั...” 

(มชียั กลยณีย,์ สมัภาษณ์, 26 มกราคม 2564) 
 

“...เริม่จากพฒันาตนเอง กางต าราศกึษาเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
สรา้งแรงบนัดาลใจตนเองดว้ยการสรา้งบุคคลตน้แบบ  แลว้ไปรบัการพฒันาโดยคนอื่น เช่น 
การไปรบัอบรม การเขา้ค่าย ไปศกึษาต่อ เมื่อไดค้วามรูน้ าไปใชจ้รงิ สรา้งภาวะผูน้ าใหค้รู...” 

(ยุทธนา อุทโธ, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
“...สนบัสนุนและสง่เสรมิใหบุ้คลากรพฒันาตนเอง  

ศกึษาดงูานโรงเรยีนทีป่ระสบความส าเรจ็ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนและน ามาประ
ยุกตใ์ชก้บัโรงเรยีนตนเอง...” 

(มนสัวรี ์จนัทรงัษ,ี สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
 

“...สนบัสนุนการท างานในรูปแบบเครอืข่ายเพือ่พฒันาบุคลากรดา้
นวชิาการ 
จดันิทรรศการทางวชิาการโดยเชญิโรงเรยีนเครอืข่ายเขา้ร่วมแสดงผลงานทางวชิาการดา้นต่
าง ๆ...” 

(สุพตัรา ปรชีาเสถยีร, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
 

“...สง่เสรมิสนบัสนุนอ านวยความสะดวกใหบุ้คลากรไดร้บัการพฒัน
าดา้นวชิาการ เช่น การจดัอบรม ท า PLC 
อ านวยความสะดวกในการตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานอื่นๆ...” 
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(เกวยีนทอง ตน้เชือ้, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
 

“...คณะครแูละผูบ้รหิารร่วมกนัก าหนดวสิยัทศัน์ของโรงเรยีน   
สว่นครสูนใจแสวงหาความรูแ้ละถ่ายทอดความรูใ้ชป้ระโยชน์ใหม้ากทีสุ่ด 
ครผููส้อนมเีป้าหมายการสอนและสามารถถ่ายทอดความรูใ้หน้กัเรยีนมปีระสทิธภิาพประสทิ
ธผิล...” 

(วจัณา อนิทรยี,์ สมัภาษณ์, 25 มกราคม 2564) 
 

“...ผูบ้รหิารควรพฒันาบุคลากรดว้ยการใหม้แีผนการจดัการเรยีนรู้
วจิยัในชัน้เรยีน 
พฒันาสือ่นวตักรรมการเรยีนการสอนทีท่นัสมยัและจดักจิกรรมหรอือบรมเชงิวชิาการเพือ่ให้
บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถมากขึน้แลว้น ามาพฒันาผูเ้รยีนสถานศกึษาใหเ้ขา้ร่วมแขง่ขั
นมหกรรมงานวชิาการระดบัภาคระดบัประเทศ...” 

(ภทัรวด ีทองแสง, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
 
จากผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญแนวทางพฒันา 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ดา้นการพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 

สามารถสรุปไดด้งัตาราง 38 
 

 
 
ตาราง 38 ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญแนวทางพฒันา 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ดา้นการพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 
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คว
าม

ถี่ 

1. ก าหนดรปูแบบการพฒันาผูบ้รหิาร เช่น 
จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
ศกึษาดงูานโรงเรยีนทีป่ระสบความส าเรจ็ 

√ √ √ √ √ √     6 
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2. การพฒันาผูบ้รหิาร เริม่จากพฒันาตนเอง 
แลว้ไปรบัการพฒันาโดยคนอื่น 
ท างานในรปูแบบเครอืขา่ย เชน่ การไปรบัอบรม 
เขา้ค่าย ศกึษาต่อ เมื่อไดค้วามรูน้ าไปใชจ้รงิ 

  √  √ √ √ √   5 

3. 
คณะครแูละผูบ้รหิารรว่มกนัก าหนดวสิยัทศัน์ของโ
รงเรยีนในการพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 

     √  √ √ √ 4 

4. ผูบ้รหิารเสรมิสรา้งภาวะผูน้ าใหค้รู 
สนับสนุนใหค้รพูฒันาตนเองใหเ้ป็นผูช้ านาญการห
รอืเชีย่วชาญในเรื่องทีส่นใจ 

     √ √   √ 3 

 

 จากตาราง 38 ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญแนวทางพฒันา 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ดา้นการพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 
ผูว้จิยัน ารายการทีม่คีวามถี่สงูสุด 3 ล าดบัแรกของแต่ละดา้นมาสรุปเป็นแนวทางพฒันา 
ปรากฏดงันี้ 
  1. ก าหนดรปูแบบการพฒันาผูบ้รหิาร เช่น จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
ศกึษาดงูานโรงเรยีนทีป่ระสบความส าเรจ็ 
  2. การพฒันาผูบ้รหิาร เริม่จากพฒันาตนเอง แลว้ไปรบัการพฒันาโดยคนอื่น 
ท างานในรปูแบบเครอืข่าย เช่น การไปรบัอบรม เขา้ค่าย ศกึษาต่อ เมื่อไดค้วามรูน้ าไปใชจ้รงิ 
  3. คณะครแูละผูบ้รหิารร่วมกนัก าหนดวสิยัทศัน์ของโรงเรยีน 
ในการพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 
 

   1.3 การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญแนวทางพฒันา 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ดา้นการสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้
ปรากฏดงันี้ 

 

“...ศกึษาดงูานองคก์รทีม่กีารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ...” 
(สายนัต ์บุญใบ, สมัภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 

 
 

“...กระตุ้นใหบุ้คลากรร่วมกนัจดัแหล่งเรยีนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มบรรย
ากาศในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีนในลกัษณะสง่เสรมิวชิาการความรูทุ้กกลุ่มสาระการเรยีน
รู ้เพือ่นกัเรยีนจะเรยีนรูต้ามศกัยภาพและความชอบของแต่ละคน  
จดัประกวดหอ้งเรยีนเพือ่สง่เสรมิการสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้
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น าคณะครแูละบุคลากรทศันศกึษาและดงูานโรงเรยีนทีป่ฏบิตัเิป็นเลศิในการสรา้งบรรยากา
ศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู.้..” 

(ธวชัชยั ไพใหล, สมัภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 
 

“...สรา้งและพฒันารปูแบบการนิเทศตดิตามช่วยเหลอืผูบ้รหิารใหม่ 
สรา้งโรงเรยีนตน้แบบ และคดัเลอืกผูบ้รหิารต้นแบบ...” 

(อนุกูล ทองนุ้ย, สมัภาษณ์, 27 มกราคม 2564) 
 

“...ส ารวจและใชแ้หล่งเรยีนรูท้ีอ่ยู่ใกลก้บัสถานศกึษา  
ใชว้สัดุอุปกรณ์ประยุกตห์รอืธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมาบูรณาการเป็นสือ่การเรยีนรู ้
จดัสรรงบประมาณจดัซือ้สือ่การเรยีนรูแ้ละใหค้รผูลติสือ่นกัเรยีนมสีว่นร่วมในการผลติสือ่ใชส้ือ่ 
จดับรรยากาศสิง่แวดลอ้มและและจดับรรยากาศการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิพฒันาการดา้นวทิยาศาสต
ร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ตลอดจนน าวทิยากรภายนอกภูมปัิญญามาจดัการเรยีนรู.้..” 

(มชียั กลยณีย,์ สมัภาษณ์, 26 มกราคม 2564)  
 

“...สถานทีใ่หส้ะอาดเรยีบรอ้ย ครเูสนอแนะแนวทางพฒันา 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนใหก้ารเสรมิแรง ใหก้ าลงัใจ ทัง้หอ้งเรยีนและพฤตกิรรมของคร ู
โครงการนิเทศ เดอืนละครัง้ ท าบ่อย ๆ ครจูะซมึซบักระบวนการเหล่าน้ี 
การก ากบัตดิตามจะท าใหค้รกูระตอืรอืรน้...” 

(ยุทธนา อุทโธ, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
 
 

“...สง่เสรมิใหบุ้คลากรสง่เสรมิใหค้รสูรา้งบรรยากาศทีด่เีอือ้ต่อการเรยี
นรู.้..” 

(มนสัวรี ์จนัทรงัษ,ี สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
 

“...สนบัสนุนการท างานในรูปแบบเครอืข่าย 
สง่เสรมิใหใ้ชแ้หล่งเรยีนรูใ้กลก้บัสถานศกึษา...” 

(สุพตัรา ปรชีาเสถยีร, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
 

“...สรา้งความตระหนกัใหผู้บ้รหิารในการท าความเขา้ใจว่าบรรยาก
าศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนจะสง่ผลต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
สง่เสรมิใหค้รไูดส้รา้งบรรยากาศทีด่ตี่อการเรยีนในหอ้งเรยีนโดยการก ากบัตดิตามนิเทศ...” 

(เกวยีนทอง ตน้เชือ้, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
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“...จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการเรยีนการสอนทัง้ในหอ้งเรยีนแล
ะนอกหอ้งเรยีน จดัใหเ้หน็จุดเน้นใหน้กัเรยีนสนใจอยากรูอ้ยากเรยีน  
นกัเรยีนและครตูลอดจนชุมชนมสีว่นร่วมในการจดัสภาพแวดลอ้ม ร่วมคดิ 
ร่วมท าและเกดิความภาคภูมใิจในการใชห้อ้งเรยีนทุกระดบั...” 

(วจัณา อนิทรยี,์ สมัภาษณ์, 25 มกราคม 2564) 
 

“...ผูบ้รหิารมกีารพฒันาปรบัปรุงอาคารสถานทีป่รบัภูมทิศัน์ในโรงเ
รยีน เช่น การปกูระเบือ้งโรงอาหาร ทาสรีัว้อาคารเรยีน 
ตดัแต่งตน้ไมใ้หส้วยงามและจดัหาวสัดุอุปกรณ์ทีเ่อือ้อ านวยต่อการเรยีนการสอนท าใหส้ถาน
ศกึษามคีวามสวยงามและน่าอยู่มากยิง่ขึน้ 
อกีทัง้ยงัมกีารสง่เสรมิใหบุ้คลากรและผูเ้รยีนเขา้ร่วมกจิกรรมประเพณีอนัดงีามกบัชุมชนเสมื
อนเป็นการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนท าใหเ้ขา้ใจวถิชีุมชนและเกดิปฏสิมัพนัธท์ีด่ตี่อกนั...” 

(ภทัรวด ีทองแสง, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
 

จากผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญแนวทางพฒันา 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ดา้นการสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้
สามารถสรุปไดด้งั    ตาราง 39 
 

 
ตาราง 39 ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญแนวทางพฒันา 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ดา้นการสรา้งบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้ 
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คว
าม
ถี่ 

1. 

ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญักบับรรยากาศทีเ่อือ้ต่อ

การเรยีนจะสง่ผลต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

  √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

2.  √  √ √ √ √ √ √ √ 8 
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สง่เสรมิใหค้รสูรา้งบรรยากาศทีด่เีอือ้ต่อการเรยี

นรู ้

3. ผูบ้รหิารโรงเรยีน ครผููส้อน นกัเรยีน 

และชุมชนมสีว่นร่วมในการจดัสภาพแวดลอ้ม  

   √     √ √ 3 

4. สง่เสรมิใหใ้ชแ้หล่งเรยีนรูใ้กลก้บัสถานศกึษา 

ใชว้สัดุอุปกรณ์ธรรมชาต ิ

   √     √  2 

5. 

ศกึษาดงูานโรงเรยีนทีป่ฏบิตัเิป็นเลศิในการสรา้

งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 

√ √         2 

6. สรา้งและพฒันาผูบ้รหิารตน้แบบ   √        1 
 

 จากตาราง 39 ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญแนวทางพฒันา 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ดา้นการสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้
ผูว้จิยัน ารายการทีม่คีวามถี่สงูสุด 3 ล าดบัแรกของแต่ละดา้นมาสรุปเป็นแนวทางพฒันา 
ปรากฏดงันี้ 

1. 
ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญักบับรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนจะสง่ผลต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

2. ส่งเสรมิใหค้รูสรา้งบรรยากาศทีด่เีอือ้ต่อการเรยีนรู้ 
3. ผูบ้รหิารโรงเรยีน ครผููส้อน นักเรยีน 

และชุมชนมสีว่นร่วมในการจดัสภาพแวดลอ้ม 
  2. การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
   2.1 วสิยัทศัน์ร่วม 

ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญแนวทางพฒันาการเป็นชุมชนแห่งการเรี
ยนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน ดา้นวสิยัทศัน์ร่วม ปรากฏดงันี้ 

 

   “...สรา้งองคค์วามรูแ้ละถ่ายโอนองคค์วามรูร้่วมกนัอย่างต่อเนื่อง...” 
(สายนัต ์บุญใบ, สมัภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 

 

  
 “...กระตุ้นและสนบัสนุนสง่เสรมิใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนตระหนกัและเหน็คุณค่าของการ
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มสีว่นร่วมของบุคลากรโดยเฉพาะการสรา้งวสิยัทศัน์ร่วมกนัของโรงเรยีนภายใตก้ารเหน็พอ้
งตอ้งกนั...” 

(ธวชัชยั ไพใหล, สมัภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 
 

   “...สรา้งและพฒันารปูแบบการพฒันาผูน้ าการเปลีย่นแปลง 
พฒันาเครอืขา่ยโรงเรยีนตน้แบบ...” 

(อนุกูล ทองนุ้ย, สมัภาษณ์, 27 มกราคม 2564) 
 

   “...โรงเรยีนจดัตัง้กลุ่ม PLC 
อย่างหลากหลายครอบคลุมกบัปัญหาการเรยีนรูแ้ละขยายผลปรบัประยุกตใ์ชใ้นสถานศกึษา 
ศกึษาวสิยัทศัน์ระดบัจงัหวดั              เขตพืน้ทีก่ารศกึษา สพฐ. 
แลว้น ามาพฒันาบูรณาการเป็นวสิยัทศัน์ก าหนดเป้าหมายของโรงเรยีน...” 

(มชียั กลยณีย,์ สมัภาษณ์, 26 มกราคม 2564) 
 

“...การก าหนดวสิยัทศัน์เน้นการมสีว่นร่วม มเีจา้ภาพโดยตรง    
รบัผดิรบัชอบร่วมกนั ทุกฝ่ายมสีว่นร่วมน าเสนอความคดิเหน็ 
พดูคุยกนัเพือ่การก าหนดวสิยัทศัน์...” 

(ยุทธนา อุทโธ, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
 

“...สนับสนุนและสง่เสรมิใหบุ้คลากรมสีว่นร่วมก าหนดวสิยัทศัน์ขอ
งหน่วยงาน...” 

(มนสัวรี ์จนัทรงัษ,ี สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
“...สนบัสนุนการท างานในรูปแบบเครอืข่าย จดัตัง้กลุ่ม PLC 

อย่างหลากหลายครอบคลุมกบัปัญหา...” 
(สุพตัรา ปรชีาเสถยีร, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 

 

“...เปิดโอกาสใหทุ้กคนทุกฝ่ายมสีว่นร่วมในการก าหนดวสิยัทศัน์ของส
ถานศกึษาเพือ่เป็นเป้าหมายในการพฒันาการศกึษาใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล...” 

(เกวยีนทอง ตน้เชือ้, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
 

“...คณะคร ู
ผูบ้รหิารร่วมกนัก าหนดวสิยัทศัน์ของโรงเรยีนครสูนใจแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรูใ้
หเ้กดิประโยชน์มากทีสุ่ด ครูผูส้อนมเีป้าหมายการสอน 
สามารถถ่ายทอดความรูใ้หน้กัเรยีนมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล...” 
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(วจัณา อนิทรยี,์ สมัภาษณ์, 25 มกราคม 2564) 
 

“...ผูป้กครองนกัเรยีนมสีว่นร่วมในการเป็นวทิยากรสอนอาชพีทีผู่ป้
กครองท าในทอ้งถิน่ร่วมกบัคณะครใูนโรงเรยีนเช่นวทิยากรสอนการประดษิฐก์ารใชจ้ากวสัดุ
ธรรมชาตสิง่ผลใหน้กัเรยีนมคีวามรูค้วามสามารถในการประดษิฐส์ิง่ของไดพ้รอ้มทัง้เป็นผลง
านสง่แข่งขนัมหกรรมวชิาการระดบัภาคและระดบัประเทศได.้..” 

(ภทัรวด ีทองแสง, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
 

จากผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญแนวทางพฒันาการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้า
งวชิาชพีของโรงเรยีน ดา้นวสิยัทศัน์ร่วม สามารถสรุปไดด้งัตาราง 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตาราง 40 
ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญแนวทางพฒันาพฒันาการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้า
งวชิาชพีของโรงเรยีน ดา้นวสิยัทศัน์ร่วม 
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คว
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ถี่ 

1. 

บุคลากรมสีว่นร่วมก าหนดวสิยัทศัน์ของหน่วยง

าน 

 √  √ √ √ √ √ √ √ 8 
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2. โรงเรยีนจดัตัง้กลุ่ม PLC 

อย่างหลากหลายครอบคลุมกบัปัญหาการเรยีน

รูแ้ละขยายผลปรบัประยุกตใ์ชใ้นสถานศกึษา 

  √ √ √ √ √   √ 6 

3. ศกึษาวสิยัทศัน์ระดบัจงัหวดั 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา สพฐ. 
แลว้น ามาพฒันาบูรณาการเป็นวสิยัทศัน์ก าหน
ดเป้าหมายของโรงเรยีน 

  √ √       2 

4. บุคลากรมสีว่นร่วมสรา้งองคค์วามรู ้

และถ่ายทอดองคค์วามรู้ 
√          1 

 

 จากตาราง 40 
ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญแนวทางพฒันาพฒันาการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีข
องโรงเรยีน ดา้นวสิยัทศัน์ร่วม ผูว้จิยัน ารายการทีม่คีวามถีส่งูสุด 3 
ล าดบัแรกของแต่ละดา้นมาสรุปเป็นแนวทางพฒันา ปรากฏดงันี้ 

1. บุคลากรมสีว่นร่วมก าหนดวสิยัทศัน์ของหน่วยงาน 
2. โรงเรยีนจดัตัง้กลุ่ม PLC 

อย่างหลากหลายครอบคลุมกบัปัญหาการเรยีนรูแ้ละขยายผลปรบัประยุกตใ์ชใ้นสถานศกึษา 
3. ศกึษาวสิยัทศัน์ระดบัจงัหวดั เขตพืน้ทีก่ารศกึษา สพฐ. 

แลว้น ามาพฒันาบูรณาการเป็นวสิยัทศัน์ก าหนดเป้าหมายของโรงเรยีน 
 
 

   2.2 ชุมชนกลัยาณมติร 
ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญแนวทางพฒันาการเป็นชุมชนแห่งการเรี

ยนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน ดา้นชุมชนกลัยาณมติร ปรากฏดงันี้ 
 

   “...ร่วมรบัรูแ้ละร่วมยนิดกีบัความส าเรจ็ของบุคลากรในองคก์ร...” 
(สายนัต ์บุญใบ, สมัภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 

  
 “...จดักจิกรรมทีส่นบัสนุนและสง่เสรมิใหบุ้คลากรอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข 
แบ่งปันและสามคัคอีย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง เช่น กจิกรรมมอบของขวญั   วนัเกดิ 
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การเยีย่มบา้นบุคลากรในกรณีคลอดบุตร เจบ็ป่วย ประสบความส าเรจ็ 
ร่วมรบัประทานอาหารร่วมกนัท าโรงเรยีนอย่างน้อยเดอืนละครัง้ เป็นตน้...” 

(ธวชัชยั ไพใหล, สมัภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 
 

   “...จดัตัง้ศูนยช์ุมชนแห่งการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนตน้แบบ  
สรา้งและพฒันาเครอืข่ายชุมชนแห่งการเรยีนรู ้ 
คดัเลอืกและพฒันาบุคคลต้นแบบแห่งการเรยีนรู้...” 

(อนุกูล ทองนุ้ย, สมัภาษณ์, 27 มกราคม 2564) 
 

   “...ร่วมกนัสรา้งวฒันธรรมการท างานในสถานศกึษา 
พฒันาครใูนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรู ้
แบ่งปันประสบการณ์และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัของคร ู
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากผูป้กครองทีป่ระกอบอาชพีต่าง ๆ 
จดัฐานการเรยีนรูใ้หเ้ครอืขา่ยผูป้กครองครผููบ้รหิารไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละการออกแบบการเ
รยีนรูร้่วมกนั...” 

(มชียั กลยณีย,์ สมัภาษณ์, 26 มกราคม 2564) 
 

“...การพูดคุยกนั ใครเคยท าส าเรจ็ 
กช็ีแ้นะแนวทางใหค้นอื่นท าไดเ้ช่นกนั วางแผน ท าตามแผน ตดิตามผล  เพือ่ตดิตามผล  
ทุกคนมาดแูนวทางและ            หาวธิแีกไ้ขใชก้ระบวนการ PDCA...” 

(ยุทธนา อุทโธ, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
 

“...สนับสนุนและสง่เสรมิใหบุ้คลากรอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข  
สรา้งวฒันธรรมอยู่ร่วมกนัแบบพีน้่อง...” 

(มนสัวรี ์จนัทรงัษ,ี สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
 
 

“...สนบัสนุนการท างานในรูปแบบเครอืข่าย 
สรา้งและพฒันาเครอืข่ายชุมชนแห่งการเรยีนรู้...” 

(สุพตัรา ปรชีาเสถยีร, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
 

“...จดัเวททีางดา้นวชิาการใหชุ้มชนเขา้มามสีว่นร่วมหรอืสรา้งควา
มสมัพนัธเ์ครอืขา่ยโรงเรยีนกบัชุมชนเพือ่สรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู.้..” 

(เกวยีนทอง ตน้เชือ้, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
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“...ผูบ้รหิารและครอูุทศิตนเพือ่การพฒันาโรงเรยีนใหเ้ป็นแหล่งเรยี
นรูเ้พือ่อ านวยต่อการจดัการเรยีนการสอน ยอมรบัความคดิเหน็ของคนอื่น 
ลงมอืปฏบิตังิานร่วมกนั 
มคีวามเอือ้อาทรร่วมรบัรูแ้ละยนิดกีบัความส าเรจ็ของเพื่อนร่วมงานเป็นชุมชนเขม้แขง็พรอ้ม
สนบัสนุนเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดใหค้นอื่นไดรู้แ้ละน าไปใช้...” 

(วจัณา อนิทรยี,์ สมัภาษณ์, 25 มกราคม 2564) 
 

“...การพฒันาการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยี
นดา้นชุมชนกลัยาณมติรโดยการใหบุ้คลากรและนกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรมหรอืประเพณีอนัดี
งามของทอ้งถิน่ท าใหโ้รงเรยีนบา้นวดัและชุมชนมคีวามผกูพนักนัมากขึน้...” 

(ภทัรวด ีทองแสง, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
 

จากผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญแนวทางพฒันาการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้า
งวชิาชพีของโรงเรยีน ดา้นชุมชนกลัยาณมติร สามารถสรุปไดด้งัตาราง 41 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตาราง 41 
ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญแนวทางพฒันาพฒันาการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้า
งวชิาชพีของโรงเรยีน ดา้นชุมชนกลัยาณมติร 
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1.  √  √ √ √   √ √ 6 



 
172 
 

จดักจิกรรมทีส่นบัสนุนและส่งเสรมิใหบุ้คลากรอ

ยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข 

2. 

สรา้งและพฒันาเครอืข่ายชุมชนแห่งการเรยีนรู้ 

 √ √    √ √  √ 5 

3. 

ความเอือ้อาทรร่วมรบัรูแ้ละยนิดกีบัความส าเรจ็

ของเพือ่นร่วมงาน 

√    √ √  √ √  5 

4. 

จดักจิกรรมทีส่นบัสนุนและส่งเสรมิชุมชนแห่งก

ารเรยีนรู ้โดยเฉพาะเกีย่วกบัการเรยีนการสอน 

   √ √  √ √   4 

 

 จากตาราง 41 
ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญแนวทางพฒันาพฒันาการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี
ของโรงเรยีน ดา้นชุมชนกลัยาณมติรผูว้จิยัน ารายการทีม่คีวามถีส่งูสุด 3 
ล าดบัแรกของแต่ละดา้นมาสรุปเป็นแนวทางพฒันา ปรากฏดงันี้ 

1. จดักจิกรรมทีส่นบัสนุนและสง่เสรมิใหบุ้คลากรอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข 
2. สรา้งและพฒันาเครอืข่ายชุมชนแห่งการเรยีนรู้ 
3. ความเอือ้อาทรร่วมรบัรูแ้ละยนิดกีบัความส าเรจ็ของเพือ่นร่วมงาน 
 
 
 
 

 

   2.3 โครงสรา้งสนบัสนุน 
ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญแนวทางพฒันาการเป็นชุมชนแห่งการเรี

ยนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน ดา้นโครงสรา้งสนับสนุน ปรากฏดงันี้ 
 

   “...จดัชุมชนวชิาการ 
มุมวชิาการดา้นโครงสรา้งสนบัสนุนเน้นการเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดความรูต้่าง...” 

(สายนัต ์บุญใบ, สมัภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 
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 “...จดัโครงสรา้งการบรหิารงานอย่างชดัเจนมอบหมายงานและหน้าทีค่วามรบัผดิชอ
บใหบุ้คลากรปฏบิตังิานอย่างชดัเจนตามความถนดัและความตอ้งการ 
สนบัสนุนใหม้กีารน าหลกัธรรมาภบิาลมาใชใ้นการบรหิารงาน...” 

(ธวชัชยั ไพใหล, สมัภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 
 

  
 “...สรา้งและพฒันารปูแบบเครอืขา่ยโรงเรยีนระดบัอ าเภอระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาแล
ะระดบัจงัหวดั จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาระดบัโรงเรยีน...” 

(อนุกูล ทองนุ้ย, สมัภาษณ์, 27 มกราคม 2564) 
 

  
 “...จดับรรยากาศทีส่ง่เสรมิความเป็นระเบยีบมวีนิัยและความรบัผดิชอบ 
ก าหนดอตัลกัษณ์เอกลกัษณ์ของโรงเรยีนนกัเรยีน 
สนบัสนุนตดิต่อสือ่สารประสานความร่วมมอืของเครอืข่ายมาสนบัสนุนการจดัการศกึษาของโ
รงเรยีน  สรา้งความเชื่อมัน่น าทมีชุมชนเพือ่พฒันาสถานศกึษา  
มกีารน าแผนพฒันาคุณภาพสถานศกึษาสูก่ารปฏบิตั ิ
ทบทวนถอดบทเรยีนและพฒันาอย่างต่อเนื่องจดัสิง่สนับสนุนการเรยีนรูเ้ช่นหนังสอืเรยีนคู่มอื
ครหูอ้งปฏบิตักิารเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตมาจดัการบรหิารและจดัการเรยีนรู.้..” 

(มชียั กลยณีย,์ สมัภาษณ์, 26 มกราคม 2564) 
 

“...ทุกคนตอ้งร่วมกนัศกึษาสภาพปัญหาและความตอ้งการ 
ปรกึษาหารอืกนัหาแนวทางทีเ่หมาะสม ลงมอืปฏบิตั ิใชก้ระบวนการ PDCA...” 

(ยุทธนา อุทโธ, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
 

 
 
 

“...มอบหมายงานและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหบุ้คลากรปฏบิตังิาน
อย่างชดัเจนตามความถนดัและความตอ้งการ...” 

(มนสัวรี ์จนัทรงัษ,ี สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
 

“...สนบัสนุนการท างานในรูปแบบเครอืข่ายโรงเรยีนสนับสนุนช่วยเ
หลอืกนั...” 

(สุพตัรา ปรชีาเสถยีร, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
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“...จดัประชุมวางแผนการใชง้บประมาณโดยสอบถามความตอ้งกา
รในการพฒันาในแต่ละฝ่าย  ด าเนินการจดัหางบประมาณมาสนบัสนุน...” 

(เกวยีนทอง ตน้เชือ้, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
 

“...คณะครแูละผูบ้รหิารร่วมประชุมวางแผนจดัท าโครงการและงบป
ระมาณใหเ้หมาะสมกบัโครงสรา้งการบรหิารงานในโรงเรยีนครผููส้อนไดร้บังบประมาณสนบัส
นุนเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและตรงกบัสิง่ทีต่อ้งการสอนและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
การเรยีนทีด่มีสี ือ่ทีท่นัสมยัทนัเหตุการณ์ปัจจุบนั...” 

(วจัณา อนิทรยี,์ สมัภาษณ์, 25 มกราคม 2564) 
 

“...การพฒันาการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยี
นดา้นโครงสรา้งสนบัสนุนโดยการขอความสนบัสนุนจากหน่วยงานอื่น เช่น 
เทศบาลรา้นคา้ในชุมชน และผูป้กครอง ศษิยเ์ก่า 
เขา้มาสนับสนุนทุนการศกึษาใหน้กัเรยีนยากจนเรยีนด.ี..” 

(ภทัรวด ีทองแสง, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 
 

จากผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญแนวทางพฒันาการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้า
งวชิาชพีของโรงเรยีน ดา้นโครงสรา้งสนบัสนุน สามารถสรุปไดด้งัตาราง 42 
 

 
 
 
 
ตาราง 42 

ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญแนวทางพฒันาพฒันาการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้า
งวชิาชพีของโรงเรยีน ดา้นโครงสรา้งสนบัสนุน 
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1. จดัโครงสรา้งการบรหิารงาน √ √  √ √ √ √ √   7 
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มอบหมายงานและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหช้ดัเจ
นตามความถนัดและความตอ้งการ 
2. สรา้งและพฒันารปูแบบเครอืขา่ยโรงเรยีน 
ระดบัอ าเภอระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
และระดบัจงัหวดั 
เพื่อสนับสนุนการประสานความร่วมมอืของเครอืข่
ายมาสนบัสนุนการจดัการศกึษาของโรงเรยีน 

  √    √ √  √ 4 

3. 
การประสานความรว่มมอืของเครอืขา่ยมาสนับสนุ
นการจดัการศกึษาของโรงเรยีน เช่น เทศบาล 
รา้นคา้ในชุมชน ผูป้กครอง ศษิยเ์ก่า  

   √ √    √ √ 4 

4. 
สนับสนุนใหม้กีารน าหลกัธรรมาภบิาลมาใชใ้นการ
บรหิารงาน 

 √  √       2 

 

 จากตาราง 42 
ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญแนวทางพฒันาพฒันาการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีขอ
งโรงเรยีน ดา้นโครงสรา้งสนับสนุน ผูว้จิยัน ารายการทีม่คีวามถีส่งูสุด 3 
ล าดบัแรกของแต่ละดา้นมาสรุปเป็นแนวทางพฒันา ปรากฏดงันี้ 

1. จดัโครงสรา้งการบรหิารงาน 
มอบหมายงานและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหช้ดัเจนตามความถนดัและความตอ้งการ 

2. สรา้งและพฒันารปูแบบเครอืขา่ยโรงเรยีน 
ระดบัอ าเภอระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และระดบัจงัหวดั 
เพือ่สนบัสนุนการประสานความร่วมมอืของเครอืข่ายมาสนบัสนุนการจดัการศกึษาของโรงเรยี
น 

3. 
การประสานความร่วมมอืของเครอืขา่ยมาสนบัสนุนการจดัการศกึษาของโรงเรยีน เช่น เทศบาล 
รา้นคา้ในชุมชน ผูป้กครอง ศษิยเ์ก่า 

 

บทท่ี 5 
 

สรปุ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
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 การวจิยั เรื่อง 
ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็นชุมชนแห่ง
การเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวจิยัดงัต่อไปนี้ 
  1. ความมุ่งหมายของการวจิยั 
  2. สมมตฐิานการวจิยั 
  3. วธิดี าเนินการวจิยั  
  4. สรุปผลการวจิยั 
  5. อภปิรายผล 
  6. ขอ้เสนอแนะ 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดความมุ่งหมายของการวจิยัดงันี้ 
  1. เพือ่ศกึษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
  2. เพือ่ศกึษาการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
  3. เพือ่เปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง  ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรยีน 
และประเภทของโรงเรยีน 
  4. เพือ่เปรยีบเทยีบการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง  ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรยีน 
และประเภทของโรงเรยีน 
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  5. 
เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็นชุ
มชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
  6. 
เพือ่หาแนวทางพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาและการเป็นชุมชนแห่
งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
 

สมมติฐานของการวิจยั 

 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดต้ัง้สมมตฐิานการวจิยัดงันี้ 
  1. ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน อยู่ในระดบัมาก 
  2. การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน อยู่ในระดบัมาก 
  3. ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง  ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรยีน 
และประเภทของโรงเรยีน ต่างกนั มคีวามแตกต่างกนั 
  4. การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง  ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรยีน 
และประเภทของโรงเรยีน ต่างกนั มคีวามแตกต่างกนั 
  5. 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี
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ของโรงเรยีน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 
2ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนมคีวามสมัพนัธก์นัทางบวก 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

 การวจิยัครัง้นี้ แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี้ 
 ตอนท่ี 1 
การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากบัก
ารเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
สงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2   
  1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
   1.1 ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 
3,350 คน จาก 258 โรงเรยีน จ าแนกเป็น ผูบ้รหิารสถานศกึษา จ านวน 230 คน ครูผูส้อน 
จ านวน 3,120 คน 

1.2 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ปีการศกึษา 2563 
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie & 
Morgan (1970,       pp. 607 – 610 อา้งถงึใน บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หน้า 43) 
โดยใชก้ารสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Stage Sampling) จ านวน 341 คน 
ทัง้นี้ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 344 คน เป็นผูบ้รหิารโรงเรยีน จ านวน 80 
คน และครผููส้อน จ านวน  264 คน 

2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศึ
กษากบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 
เท่ากบั 0.969 แบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
   ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
สถานภาพการด ารงต าแหน่ง  ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรยีน 
และประเภทของโรงเรยีน ของผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 
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ตอนที ่2 ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา จ านวน 7 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน  2) การบรหิารหลกัสตูรและการสอน 3) 
การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้4) การนิเทศการศกึษา  5) การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 6) 
การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้7) 
การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
ผูว้จิยัไดก้ าหนดแบบสอบถามตามมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
มคี่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.404 – 0.864 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.968 

ตอนที ่3 การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี จ านวน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) วสิยัทศัน์ร่วม 2) ทมีร่วมแรงร่วมใจ  3) ภาวะผูน้ าร่วม 4) 
การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี  5) ชุมชนกลัยาณมติร 6) โครงสรา้งสนบัสนุน 
ผูว้จิยัไดก้ าหนดแบบสอบถามตามมาตราสว่นประมาณค่า(Rating  Scale)  5 ระดบั 
ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.349 – 0.909 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.973 
   3. การเกบ็รวมรวมขอ้มลู 
ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูทัง้สง่แบบสอบถามทางไปรษณีย ์ด าเนินการสง่-
รบัแบบสอบถามดว้ยตนเองและทางออนไลน์ รวมทัง้สิน้ 344 ฉบบั 
น าแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืมาทัง้หมดมาตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมบูรณ์ 
ในการตอบแบบสอบถาม แลว้คดัเลอืกเอาเฉพาะฉบบัทีส่มบูรณ์ 
   4. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่  

4.1 สมมตฐิานขอ้ที ่1 และ 2 ทัง้ในภาพรวมและรายดา้น ใชค้่าเฉลีย่ 
(X̅) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4.2 สมมตฐิานขอ้ 3 และ 4 
ในสว่นของการทดสอบสมมตฐิานเกีย่วกบัการเปรยีบเทยีบโดยใชส้ถานภาพการด ารงต าแห
น่งและประเภทของโรงเรยีน ใชส้ถติกิารทดสอบค่าสถติทิ ี(t-test) ชนิด Independent 
Samples 

4.3 สมมตฐิานขอ้ 3 และ 4 
ในสว่นของการทดสอบสมมตฐิานเกีย่วกบัการเปรยีบเทยีบโดยใชข้นาดโรงเรยีน 
และประสบการณ์ท างาน ใชส้ถติทิดสอบเอฟ (F-test) 
แบบการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) 
ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลีย่จะท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยใชว้ธิขีอง Scheffe  

4.4 สมมตฐิานขอ้ 5 
ใชว้ธิกีารหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างงา่ยของเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) 
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  ตอนท่ี 2 
แนวทางการพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึ
กษากบัการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
สงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
  
 โดยพจิารณาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาดา้นทีม่คีวามสมัพั
นธก์บัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพี (Y) ในระดบัสงูขึน้ไป (0.70 ขึน้ไป) 
และการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
ดา้นทีม่คีวามสมัพนัธก์บัภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา (X) 
ในระดบัสงูขึน้ไป (0.70 ขึน้ไป) 
แลว้ผูว้จิยัจะน าดา้นดงักล่าวไปสรา้งแบบสมัภาษณ์น าไปสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญเพือ่เสนอแน
ะแนวทางในการพฒันาต่อไป 
 

สรปุผลการวิจยั 
 

 ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึ
ษากบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 พบว่า 
  1. ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  
  2. การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 
  3. ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง  ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรยีน 
และประเภทของโรงเรยีน พบว่า 
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   3.1 ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง  ทัง้โดยรวมและรายดา้น 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   3.2 ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน  การบรหิารหลกัสตูรและการสอน  การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้ 
การนิเทศการศกึษา และ การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
   3.3 ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน 
โดยรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จ านวน 1 ดา้น คอื 
การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
จ านวน 1 ดา้น คอื การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
   3.4 ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามประเภทของโรงเรยีน 
ทัง้โดยรวมและรายดา้น          ไม่แตกต่างกนั 
  4. การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรยีน 
และประเภทของโรงเรยีน พบว่า 
   4.1 การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
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จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง  ทัง้โดยรวมและรายดา้น 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   4.2 การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จ านวน 2 ดา้น คอื ชุมชนกลัยาณมติร 
และโครงสรา้งสนับสนุน 
   4.3 การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน 
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จ านวน 3 ดา้น คอื ภาวะผูน้ าร่วม 
การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี และชุมชนกลัยาณมติร 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จ านวน 1 ดา้น คอื ทมีร่วมแรงร่วมใจ 
   4.4 การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามประเภทของโรงเรยีน 
โดยรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จ านวน 1 ดา้น คอื ชุมชนกลัยาณมติร 
และแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จ านวน  1 ดา้น คอื ภาวะผูน้ าร่วม 
  5. 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี
ของโรงเรยีน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์นัเชงิบวกในระดบัสงู (rxy=0.825) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.01 
สว่นภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ทัง้ 7ดา้น 
และการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีทัง้ 6 ดา้นมคีวามสมัพนัธก์นัทางบวก 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

6. 
แนวทางพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการ
เป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ปรากฏดงันี้ 



183 
 

6.1 ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
มแีนวทางในการพฒันา 3 ดา้น ประกอบดว้ย  

6.1.1 การบรหิารหลกัสตูรและการสอน ไดแ้ก่ 1) ผูบ้รหิารและคณะคร ู
ร่วมกนัวางแผนและช่วยกนัจดัท าหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความตอ้งการของผูเ้
รยีน ชุมชน และสงัคม 2) ผูบ้รหิารสนับสนุนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม 
3) สรา้งและพฒันาผูบ้รหิารตน้แบบ ดา้นการบรหิารหลกัสตูรและการสอน 

6.1.2 การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ ไดแ้ก่ 1) 
ก าหนดรปูแบบการพฒันาผูบ้รหิาร เช่น จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
ศกึษาดงูานโรงเรยีนทีป่ระสบความส าเรจ็ 2) การพฒันาผูบ้รหิาร เริม่จากพฒันาตนเอง 
แลว้ไปรบัการพฒันาโดยคนอื่น ท างานในรปูแบบเครอืข่าย เช่น การไปรบัอบรม เขา้ค่าย 
ศกึษาต่อ เมื่อไดค้วามรูน้ าไปใชจ้รงิ 3) 
คณะครแูละผูบ้รหิารร่วมกนัก าหนดวสิยัทศัน์ของโรงเรยีน 
ในการพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 

6.1.3 การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ 1) 
ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญักบับรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนจะสง่ผลต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 2) 
สง่เสรมิใหค้รสูรา้งบรรยากาศทีด่เีอือ้ต่อการเรยีนรู ้3) ผูบ้รหิารโรงเรยีน ครผููส้อน นักเรยีน 
และชุมชนมสีว่นร่วมในการจดัสภาพแวดลอ้ม  

6.2 การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
มแีนวทางในการพฒันา 3 ดา้น ประกอบดว้ย  

6.2.1 วสิยัทศัน์ร่วม ไดแ้ก่ 1) 
บุคลากรมสีว่นร่วมก าหนดวสิยัทศัน์ของหน่วยงาน 2) โรงเรยีนจดัตัง้กลุ่ม PLC 
อย่างหลากหลายครอบคลุมกบัปัญหาการเรยีนรูแ้ละขยายผลปรบัประยุกตใ์ชใ้นสถานศกึษา 
3) ศกึษาวสิยัทศัน์ระดบัจงัหวดั เขตพืน้ทีก่ารศกึษา สพฐ. 
แลว้น ามาพฒันาบูรณาการเป็นวสิยัทศัน์ก าหนดเป้าหมายของโรงเรยีน  

6.2.2 ชุมชนกลัยาณมติร ไดแ้ก่ 1) 
จดักจิกรรมทีส่นบัสนุนและส่งเสรมิใหบุ้คลากรอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข 2) 
สรา้งและพฒันาเครอืข่ายชุมชนแห่งการเรยีนรู ้     3) 
ความเอือ้อาทรร่วมรบัรูแ้ละยนิดกีบัความส าเรจ็ของเพือ่นร่วมงาน 

6.2.3 โครงสรา้งสนับสนุน ไดแ้ก่ 1) จดัโครงสรา้งการบรหิารงาน 
มอบหมายงานและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหช้ดัเจนตามความถนดัและความตอ้งการ 2) 
สรา้งและพฒันารูปแบบเครอืขา่ยโรงเรยีน ระดบัอ าเภอระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
และระดบัจงัหวดั 
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เพือ่สนบัสนุนการประสานความร่วมมอืของเครอืข่ายมาสนบัสนุนการจดัการศกึษาของโรงเรี
ยน 3) การประสานความร่วมมอืของเครอืข่ายมาสนบัสนุนการจดัการศกึษาของโรงเรยีน 
เช่น เทศบาล รา้นคา้ในชุมชน ผูป้กครอง ศษิยเ์ก่า 
 
 
 
อภิปรายผล 
 

 จากผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถาน
ศกึษากบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ผูว้จิยัน ามาอภปิรายผลตามความมุ่งหมายของการวจิยัและผลการวจิยั ดงันี้ 
  1. ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว้และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นทัง้ 7 ดา้น 
ประกอบดว้ย 1) การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน 2) การบรหิารหลกัสตูรและการสอน 3) 
การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้4) การนิเทศการศกึษา      5) การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 6) 
การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้และ 7) 
การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา อยู่ในระดบัมาก 
เรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก คอื การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน 
การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ และการสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก 
ผูบ้รหิารสถานศกึษามบีทบาทหน้าทีใ่นการบรหิารโรงเรยีนและครผููส้อนมหีน้าทีใ่นการสอน
และรบัผดิชอบงานอื่นตามไดร้บัมอบหมาย ตลอดจนการจดัการศกึษาในโรงเรยีนนัน้ 
มรีะบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 
มกีารตรวจสอบมาตรฐานของโรงเรยีนจากหน่วยงานภายนอกและในโรงเรยีนเองกม็กีารตร
วจสอบโดยการตัง้คณะกรรมการจากหลายฝ่ายเขา้มาตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 
ดงันัน้โรงเรยีนจงึตอ้งมมีาตรฐานการจดัการศกึษาทีด่แีละพรอ้มทีจ่ะไดร้บัการตรวจสอบ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาซึง่มสีว่นรบัผดิชอบการจดัการศกึษาในโรงเรยีนจะตอ้งบรหิารงานในโร
งเรยีนใหป้ระสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องการจดัการศกึษา 
โดยเฉพาะในเรื่องของการเรยีนการสอน 
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ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาจงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งมกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และสม ่าเสมอโดยการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เขา้รบัการอบรม 
หรอืการศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้เพือ่ใหเ้ป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารงานวชิ
าการ ตลอดจนส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ไดก้ าหนดแนวทางเพือ่ขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
เป้าประสงค ์กลยุทธแ์ละจุดเน้น 
ซึง่มงีบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานในระดบัพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษาในสงักดั 
โดยมเีงือ่นไขความส าเรจ็ให ้ผูบ้รหิารการศกึษาทุกระดบัใหค้วามส าคญัในการบรหิารจดัการ 
โดยมุ่งเน้นผลสมัฤทธิข์องงานและการท างาน 
แบบมสีว่นร่วมทีเ่อือ้ต่อการพฒันาความคดิรเิริม่ สรา้งสรรค ์
การปฏบิตังิานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
การบรหิารจดัการตอ้งเปิดโอกาสใหทุ้กภาคสว่นมสีว่นร่วมยดึหลกัธรรมาภบิาล 
และสง่เสรมิใหทุ้กภาคสว่นของสงัคมเกดิความตระหนักในความรบัผดิชอบต่อการจดัการศกึ
ษา  การพฒันาการศกึษาสถานศกึษาในสงักดัใหม้คีุณภาพไดม้าตรฐานระดบัสากล 
และสง่เสรมิการแข่งขนัทางวชิาการ มกีารจดัการเรยีนสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
และมกีารพฒันาการศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษา จงึตอ้งมกีารพฒันาตนเองอยู่เสมอ 
เพือ่พฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของตนเองใหรู้ร้อบดา้น 
(ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2, 2563, หน้า 116 - 119) 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนกหงษ์       ศาลารตัน์ (2558, หน้า 96-97)  
ไดท้ าการศกึษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบงึกาฬ 
พบว่าภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบงึกาฬ 
โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดคอื 
ดา้นการสง่เสรมิบรรยากาศทางวชิาการ สว่นดา้นทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ดคอื 
ดา้นการนิเทศและประเมนิผล สอดคลอ้งกบัธญัญาภทัร ์เลาธนงั (2558, หน้า 67 - 68) 
ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการกบัการสง่เสรมิการวจิยัในชัน้เรยีนของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียุธยา 
เขต 2 พบว่า 1. ผูบ้รหิารสถานศกึษามภีาวะผูน้ าทางวชิาการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบัผกากรอง ศรปีระไหม (2558, หน้า 131 - 134) 
ไดท้ าการศกึษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B8%D1%AD%AD%D2%C0%D1%B7%C3%EC%20%E0%C5%D2%B8%B9%D1%A7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์พบว่า 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบัแคททรยิา ใจด ี(2560, หน้า 84-89) 
ไดท้ าการศกึษาภาวะผูน้ าทางวชิาการและแนวทางสง่เสรมิภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึ
ษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพจิติร  

พบว่าภาวะผูน้ าทางวชิาการอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบักาญจนา สุระค า (2562, 
หน้า 70 - 73) 
ไดศ้กึษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่ง่ผลต่อการท างานเป็นทมีของครู
ในสถานศกึษา ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบุรี 
พบว่าภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก 
  2. การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถาน ศกึษาและครผููส้อน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นทัง้ 6 ดา้น 
ประกอบดว้ย 1) วสิยัทศัน์ร่วม 2) ทมีร่วมแรงร่วมใจ 3) ภาวะผูน้ าร่วม 4) 
การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี 5). ชุมชนกลัยาณมติร และ              6) 
โครงสรา้งสนบัสนุน อยู่ในระดบัมาก เรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 
ล าดบัแรก คอื โครงสรา้งสนับสนุน ชุมชนกลัยาณมติร และการเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี 
ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก 
แนวคดิการเสรมิสรา้งชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีในโรงเรยีนเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัแล
ะจ าเป็นในปัจจุบนัทีม่กีารแขง่ขนัทางการศกึษาดว้ยระบบคุณภาพและมาตรฐานสากล 
แนวคดิชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี (Professional Learning Communities : PLC) 
ไดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวาง 
สามารถยกระดบัผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
ตลอดจนสามารถพฒันาครสูู่ความเป็นครูมอือาชพีอนัสง่ผลกระทบเชงิบวกต่อการจดัการศกึ
ษาของโรงเรยีนทัง้ระบบและการพฒันาโรงเรยีนอย่างยัง่ยนืผนวกกบัประเทศไทยตระหนกัถึ
งความส าคญัในการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนมาโดยตลอดดงัปรากฏในเจ
ตนารมณ์ของแผนการศกึษาแห่งชาต ิฉบบัปรบัปรุง (พ.ศ.2552 - 2559) 
การปฏริูปการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พ..2552-256 1) ตลอดจนมาตรฐานการศกึษา 
ระเบยีบ 
และนโยบายดา้นการศกึษาของรฐับาลทุกยุคทุกสมยัทีมุ่่งเน้นการปฏริปูการศกึษาเพื่อพฒัน
าคุณภาพการศกึษา 
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การด าเนินงานการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีสง่ผลต่อครผููส้อนกล่าวคอืลดความ
รูส้กึโดดเดีย่วงานสอนของคร ู
เพิม่ความรูส้กึผกูพนัต่อพนัธกจิและเป้าหมายของโรงเรยีนมากขึน้ 
โดยเพิม่ความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะปฏบิตัใิหบ้รรลุพนัธกจิอย่างแขง็ขนั จนเกดิความรูส้กึว่า 
ตอ้งการร่วมกนัเรยีนรูแ้ละรบัผดิชอบต่อพฒันาการโดยรวมของนกัเรยีนถอืเป็นพลงัการเรยี
นรูซ้ึง่สง่ผลใหก้ารปฏบิตักิารสอนในชัน้เรยีนใหม้ผีลดยีิง่ขึน้ (สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์
มศว, 2564, ออนไลน์) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ               กรองกาญจน์  นาแพร่ (2560, 
หน้า 79 - 80) 
ไดท้ าการศกึษาการเป็นชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงานวิ
ชาการในโรงเรยีนประถมศกึษาของรฐั จงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 
การเป็นชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีอยู่ในระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายดา้น ประกอบดว้ย 
ระบบสนบัสนุนในโรงเรยีน การมสีว่นร่วมในการปฏบิตังิาน 
ภาวะผูน้ าแบบสนับสนุนและภาวะผูน้ าร่วม วสิยัทศัน์และค่านิยมร่วมกนั 
และการท างานอย่างสรา้งสรรค ์ ประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ 
อยู่ในระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายดา้น และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตนภูม ิโนสุ 
(2560, หน้า 23 - 43) ไดศ้กึษาแนวทางการขบัเคลื่อนชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี (PLC) 
ของสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต 2 พบว่า 
มคีวามพรอ้มในการขบัเคลื่อนชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี (PLC) 
โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  
  3. ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง  ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรยีน 
และประเภทของโรงเรยีน พบว่า 
   3.1 ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง ทัง้โดยรวมและรายดา้น 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้
ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ผูบ้รหิารสถานศกึษามบีทบาทหน้าทีใ่นการบรหิารโรงเรยีน 
สว่นครผููส้อนมหีน้าทีใ่นการสอนและรบัผดิชอบงานอื่นตามไดร้บัมอบหมาย 
ผูบ้รหิารสานศกึษารบัผดิชอบการจดัการศกึษาในโรงเรยีนจะตอ้งบรหิารงานในโรงเรยีนให้
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ประสบความส าเรจ็แต่ครผููส้อนมเีป้าหมายในการจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน 
ท าใหมุ้มมองการไปสูเ่ป้าหมายบางอย่างแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของผกากรอง 
ศรปีระไหม (2558, หน้า 131-134) 
ไดท้ าการศกึษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์
ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
จ าแนกตามสถานภาพโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
แต่ขดัแยง้กบังานวจิยัของ กนกหงษ์ ศาลารตัน์ (2558, หน้า 96 - 97) 
ไดท้ าการศกึษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบงึกาฬ พบว่าผูบ้รหิารสถานศกึษากบัคร ู
มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตัเิกีย่วกบัภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิาร 
โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั  
   3.2 ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว้ เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน  การบรหิารหลกัสตูรและการสอน  การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้ 
การนิเทศการศกึษา และ การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้และเมื่อพจิารณาเป็นรายคู่ 
พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนทีม่ปีระสบการณ์ท างานมากกว่า 20 ปี 
มคีวามคดิเหน็มากกว่าผูท้ีม่ปีระสบการณ์ท างานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่         
ระดบั .05 ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถสงู เนื่องจากไดร้บัการอบรมพฒันาศกัยภาพ 
ความรูค้วามสามารถดา้นการบรหิารงานวชิาการอย่างต่อเนื่องและเหน็ถงึความส าคญัของก
ารพฒันาบุคลากรใหม้คีุณภาพ 
จงึสนบัสนุนใหค้รทูุกคนพฒันาตนเองทางวชิาการเพิม่มากขึน้ 
เพือ่น าความรูค้วามสามารถมาปรบัปรุงการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้แต่การมปี
ระสบการณ์ท างานต่างกนั ท าใหแ้นวคดิต่างกนั 
ท าใหก้ารเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
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สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พพิฒัน์พงษ์ วเิศษ (2561, หน้า 157 - 170) 
ทีไ่ดศ้กึษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนทีส่ง่ผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงาน
วชิาการในโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 พบว่า 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรยีน 
ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อนในโรงเรยีนทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานแตกต่
างกนั โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
   3.3 ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน 
โดยรวมไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จ านวน 1 
ดา้น คอื การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จ านวน 1 ดา้น คอื 
การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้และเมื่อพจิารณาเป็นรายคู่ 
ดา้นการสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อนทีป่ฏบิตักิารในโรงเรยีนขนาดเลก็ 
มคีวามคดิเหน็มากกว่าผูท้ีป่ฏบิตักิารในโรงเรยีนขนาดใหญ่ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
และดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อนทีป่ฏบิตักิารในโรงเรยีนขนาดเลก็ 
มคีวามคดิเหน็มากกว่าผูท้ีป่ฏบิตักิารในโรงเรยีนขนาดกลาง 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และผูท้ีป่ฏบิตักิารในโรงเรยีนขนาดใหญ่ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากโรงเรยีนขนาดเลก็ 
เป็นโรงเรยีนทีไ่ดร้บัผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน ตอ้งรบัผดิชอบงานหลากหลาย 
โดยเฉพาะงานวชิาการตอ้งรบัผดิชอบร่วมกนั 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถบรหิารจดัการองคก์รไดอ้ย่างมคีวามคล่องตวัในหลาย ๆ ดา้น 
สว่นโรงเรยีนขนาดใหญ่มฝ่ีายรบัผดิชอบเฉพาะท าใหก้ารพฒันาดา้นการจดัการศกึษาใหม้ปี
ระสทิธผิลเทยีบเท่าโรงเรยีนขนาดใหญ่ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยพร บุญใบ (2563, 
หน้า 189 - 204) 
ไดท้ าการศกึษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารทีส่ง่ผลต่อประสทิธผิลการประกนัคุณภา
พภายในของสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
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พบว่า ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อน ทีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนขนาดต่างกนั 
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
พพิฒัน์พงษ์ วเิศษ (2561, หน้า 157 - 170) 
ทีไ่ดศ้กึษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนทีส่ง่ผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงาน
วชิาการในโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 พบว่า 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีน ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร และครผููส้อน 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรยีนไม่แตกต่างกนั อาจเนื่องมาจากกลุ่มตวัอย่าง 
และเวลาทีแ่ตกต่างกนักท็ าใหภ้าวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาแตกต่างกนัได้ 
   3.4 ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามประเภทของโรงเรยีน 
ทัง้โดยรวมและรายดา้น          ไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้
ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก สถานศกึษาทุกประเภทของโรงเรยีน 
ไม่ว่าจะเป็นเปิดสอนระดบัประถมศกึษา หรอืขยายโอกาสทางการศกึษา 
ต่างมกีระบวนการบรหิารงานวชิาการทีค่ลา้ยคลงึกนั 
ผูบ้รหิารสถานศกึษามบีทบาทหน้าทีใ่นการบรหิารโรงเรยีน รบัผดิชอบการจดัการศกึษา 
บรหิารงานในโรงเรยีนใหป้ระสบความส าเรจ็ 
สว่นครผููส้อนมเีป้าหมายในการจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน 
ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 
ทีมุ่่งใหก้ระจายอ านาจในการบรหิารจดัการไปใหส้ถานศกึษาใหม้ากทีสุ่ด 
โดยขอบข่ายและภารกจิการบรหิารไดก้ าหนดไว ้4 งานคอื งานบรหิารงานวชิาการ 
งานบรหิารงานงบประมาณ งานบรหิารงานบุคคล งานบรหิารงานทัว่ไป 
(ราชกจิจานุเบกษา, 2564, ออนไลน์) 
การบรหิารงานทุกงานในโรงเรยีนประถมศกึษาหรอืขยายโอกาสทางการศกึษาต่างกป็ฏบิตังิ
านโดยใชห้ลกัการเดยีวกนั 
ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษาจงึด าเนินงานดา้นการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึ
ษาและโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา ไม่แตกต่างกนั 
 4. การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 



191 
 

จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรยีน 
และประเภทของโรงเรยีน พบว่า 
   4.1 การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง ทัง้โดยรวมและรายดา้น 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้
ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก 
การร่วมแรงร่วมใจกนัของผูบ้รหิารศกึษาและครผููส้อนในโรงเรยีนทีม่เีป้าหมายสอดคลอ้งกนั 
มวีสิยัทศัน์มุ่งพฒันาการเรยีนรูท้างวชิาชพีคร ูเพือ่มุ่งผลสมัฤทธิไ์ปทีผู่เ้รยีน 
ใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง 
มคีวามมุ่งมัน่ปฏบิตังิานการสอนและการเรยีนรูจ้ากการท างานอย่างร่วมมอืร่วมพลงักนั 
มกีารอภปิรายหรอืวพิากษ์วจิารณ์กนัเชงิสรา้งสรรค ์
รวมถงึมกีารรวบรวมและใชก้ารประเมนิและขอ้มลูต่างๆ เพื่อคน้หาและท าการตดัสนิใจ 
ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
ถอืเป็นเวทหีรอืเครื่องมอืส าหรบัใหค้รูรวมตวักนัเป็นชุมชน (Community) 
ท าหน้าทีเ่ป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง (Change Agent) 
สว่นผูบ้รหิารสถานศกึษามบีทบาทในการบรหิารจดัการ 
ท าใหมุ้มมองการไปสูเ่ป้าหมายบางอย่างแตกต่างกนั 
ชุมชนการเรยีนทางวชิาชพีถอืเป็นเครื่องมอืส าหรบัใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
รวมตวักนัเป็นชุมชนทีม่สีว่นร่วมในพนัธกจิ วสิยัทศัน์ และเป้าหมาย การสบืคน้ร่วมกนั 
โดยร่วมกนั ปรบัเปลีย่นทศิทางและการลงมอืกระท าการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
ร่วมกนัท าหน้าทีเ่ป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง ขบัเคลื่อนการเปลีย่นแปลงการปฏริูปการเรยีนรู ้
ทีเ่กดิจากภายใน คอื ครรู่วมกนัด าเนินการเพือ่ใหก้ารปฏริปูการเรยีนรู ้
ด าเนินคู่ขนานและเสรมิแรงกนั ทัง้จากภายในและจาก 
ภายนอกรวมถงึพฤตกิรรมของผูบ้รหิารและครทูีแ่สดงออกทางภาษาและการกระท าทีส่ะทอ้
นใหเ้หน็ถงึ 
การสรา้งสรรคง์านของครเูพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยการแลกเปลีย่นหรอืแบ่งปั
นความเชีย่วชาญผ่านการร่วมมอืรวมพลงักนัซึง่เป็นกระบวนการเพิม่ความรูส้กึของครใูนกา
รเขา้ร่วมหรอืมคีวามสมัพนัธก์บัคนอื่น ๆ ในโรงเรยีน 
จงึท าใหมุ้มมองของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนแตกต่างกนั  
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4.2 การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จ านวน 2 ดา้น คอื ชุมชนกลัยาณมติร 
และโครงสรา้งสนับสนุน 
โดยผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนทีม่ปีระสบการณ์ท างานมากกว่า 20 ปี 
มคีวามคดิเหน็มากกว่าผูท้ีม่ปีระสบการณ์ท างานน้อยกว่า 10 ปี 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก 
การเป็นชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีนัน้มหีวัใจส าคญัคอืการเรยีนรูร้่วมกนัอย่างมคีวามสุขข
องทมีเรยีนรู ้
เป็นบรรยากาศทีเ่ปิดพืน้ทีก่ารเรยีนรูแ้บบน าตนเองของครูเพือ่การเปลีย่นแปลงพฒันาตนเอ
งและวชิาชพี อย่างต่อเนื่องเป็นส าคญั ในบรบิทสถานศกึษานัน้ 
การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี 
เป็นการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนโดยยดึถอืกระบวนการต่างๆในการร่ว
มกนัวางแผน คน้หา พดูคุย และแบ่งปันความรู ้ทกัษะ กลวธิ ี
นวตักรรมใหม่ๆมาปฏบิตัเิพื่อน าการเรยีนรูท้ีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ชก้บังานสอนและเกดิความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดยีวกนัเคารพความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั  
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อนทีม่ปีระสบการณ์ท างานมากกว่าจะมปีระสบการณ์ทีจ่ะแน
ะน าผูท้ีม่ปีระสบการณ์ท างานน้อยกว่าไดเ้ป็นอย่างด ีสอดคลอ้งกบัหลกัการของ 
ส านกัพฒันาครแูละบุคลากรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2560, หน้า 26 - 30) 
ทีก่ล่าวถงึชุมชนกลัยาณมติร 
เป็นการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนในโรงเรยีนทีม่กีารท างานและการอยู่ร่ว
มกนัอย่างมคีวามสุข  ร่วมกนัท างานแบบอุทศิตน มคีวามเอือ้อาทร ความเชื่อถอื 
ความเคารพบุคลากร 
ร่วมรบัรูแ้ละร่วมยนิดใีนความส าเรจ็ร่วมแรงร่วมใจสูก่ารเปลี่ยนแปลงซึง่สนับสนุนการเตรยีม
การใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรในโรงเรยีนใหเ้ป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู ้
และในบรบิทของสถานศกึษาโครงสรา้งสนบัสนุนเป็นการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษาแล
ะครผููส้อนในโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนดา้นทรพัยากร  งบประมาณ เวลา 
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม มกีารพฒันาสภาพแวดลอ้ม 
มรีะบบการตดิต่อสือ่สารทัง้ภายในละภายนอกโรงเรยีน 
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โครงสรา้งการบรหิารงานของโรงเรยีนมคีวามสะดวก มกีารบรหิารความเสีย่ง  
มคีวามเชื่อถอื ความเคารพซึง่กนัและกนั 
   4.3 การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน 
สถานศกึษา โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั .01 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จ านวน 3 ดา้น คอื ภาวะผูน้ าร่วม 
การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี และชุมชนกลัยาณมติร 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จ านวน 1 ดา้น คอื ทมีร่วมแรงร่วมใจ 
ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก 
ภาวะผูน้ าร่วมเป็นหวัใจส าคญัคอืน าการเรยีนรูเ้พือ่การเปลี่ยนแปลงตนเองของแต่ละคน 
ทัง้สมาชกิและผูน้ าโดยต าแหน่ง เมื่อใดทีบุ่คคลนัน้เกดิการเรยีนรูท้ ัง้ดา้นวชิาชพีและชวีติ 
จนเกดิพลงัการเปลีย่นแปลงทีส่ง่ผลต่อความสุขในวชิาชพีของตนเองและผูอ้ื่น 
ภาวะผูน้ าร่วมจะเกดิผลต่อความเป็นชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีในบรบิทสถานศกึษานัน้ 
ภาวะผูน้ าร่วมเป็นการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนทีไ่ดร้่วมกนัท างานโดยมี
การเปลีย่นแปลงตนเองของแต่ละคน โดยบุคคลนัน้เกดิการเรยีนรูท้ ัง้ดา้นวชิาชพีและชวีติ 
จนเกดิพลงัการเปลีย่นแปลงทีส่ง่ผลต่อความสุขในวชิาชพีของตนเองและผูอ้ื่น 
การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพีเป็นการเรยีนรูร้่วมกนัอย่างมคีวามสุขของทมีเรยีนรู ้
เป็นบรรยากาศทีเ่ปิดพืน้ทีก่ารเรยีนรูแ้บบน าตนเองของครเูพือ่การเปลีย่นแปลงพฒันาตนเอ
งและวชิาชพี อย่างต่อเนื่องเป็นส าคญั ในบรบิทสถานศกึษานัน้ 
การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี 
เป็นการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนโดยยดึถอืกระบวนการต่างๆในการร่ว
มกนัวางแผน คน้หา พดูคุย และแบ่งปันความรู ้ทกัษะ กลวธิ ี
นวตักรรมใหม่ๆมาปฏบิตัเิพื่อน าการเรยีนรูท้ีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ชก้บังานสอนและเกดิความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดยีวกนัเคารพความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั  
น ามาซึง่แนวทางทีก่ารพฒันาความเป็นครูมอือาชพีพรอ้มต่อการเขา้อบรมเพิม่พูนความรูใ้ห
ม่ๆเพือ่ตอบสนองเป้าหมายการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
และเพิม่พนัธะหน้าทีใ่นการมุ่งพฒันาผูเ้รยีน 
สว่นชุมชนกลัยาณมติรเป็นการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนในโรงเรยีนทีม่กี
ารท างานและการอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข  ร่วมกนัท างานแบบอุทศิตน มคีวามเอือ้อาทร 
ความเชื่อถอื ความเคารพบุคลากร 
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ร่วมรบัรูแ้ละร่วมยนิดใีนความส าเรจ็ร่วมแรงร่วมใจสูก่ารเปลีย่นแปลงซึง่สนับสนุนการเตรยีม
การใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรในโรงเรยีนใหเ้ป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู ้
(ส านกัพฒันาครแูละบุคลากรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2560, หน้า 26 - 30) 
   4.4 การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ าแนกตามประเภทของโรงเรยีน 
โดยรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จ านวน  1 ดา้น คอื ชุมชนกลัยาณมติร 
และแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จ านวน  1 ดา้น คอื ภาวะผูน้ าร่วม 
ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ชุมชนกลัยาณมติรและภาวะผู้น าร่วม องคป์ระกอบทีส่ าคญั 
เป็นการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนในโรงเรยีนทีม่กีารท างานและการอยู่ร่ว
มกนัอย่างมคีวามสุข ร่วมกนัท างานแบบอุทศิตน มคีวามเอือ้อาทร ความเชื่อถอื 
ความเคารพบุคลากร 
ร่วมรบัรูแ้ละร่วมยนิดใีนความส าเรจ็ร่วมแรงร่วมใจสูก่ารเปลี่ยนแปลงซึง่สนับสนุนการเตรยีม
การใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรในโรงเรยีนใหเ้ป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู ้สว่นภาวะผูน้ าร่วม 
เป็นหวัใจส าคญัของการเรยีนรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลงตนเองของแต่ละคน 
ทัง้สมาชกิและผูน้ าโดยต าแหน่ง เมื่อใดทีบุ่คคลนัน้เกดิการเรยีนรูท้ ัง้ดา้นวชิาชพีและชวีติ 
จนเกดิพลงัการเปลีย่นแปลงทีส่ง่ผลต่อความสุขในวชิาชพีของตนเองและผูอ้ื่น 
ภาวะผูน้ าร่วมจะเกดิผลต่อความเป็นชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีในบรบิทสถานศกึษานัน้ 
ภาวะผูน้ าร่วมเป็นการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนทีไ่ดร้่วมกนัท างานโดยมี
การเปลีย่นแปลงตนเองของแต่ละคน โดยบุคคลนัน้เกดิการเรยีนรูท้ ัง้ดา้นวชิาชพีและชวีติ 
จนเกดิพลงัการเปลีย่นแปลงทีส่ง่ผลต่อความสุขในวชิาชพีของตนเองและผูอ้ื่น 
แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Stier (2007, p.74) ไดศ้กึษา 
ความสมัพนัธร์ะหว่างชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีกบัการประสบความส าเรจ็ในโรงเรยีน 
พบว่า 
การเป็นชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีตามการรบัรูข้องผูบ้รหิารในโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพสู
งกบัผูบ้รหิารในโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพต ่า แตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
อาจเนื่องมาจากบรบิทของสถานศกึษาแตกต่างกนั 

5. 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี
ของโรงเรยีน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
โดยรวมมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
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โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(rxy) 0.825 
สว่นภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ทัง้ 7 ดา้น 
และการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีทัง้ 6 
ดา้นมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาทัง้ 7 ดา้น 
เป็นพฤตกิรรมตามบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาอย่างสรา้งสรรคใ์นการชี้น าหรอืโน้มน้าว
จงูใจขา้ราชการคร ูและบุคลากรทางการศกึษา 
ตลอดจนผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายใหเ้ขา้ใจและเกดิความตระหนกัในการรวมพลงัและประสานสมัพั
นธ ์
เพือ่พฒันางานวชิาการและวชิาชพีทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการสง่เสรมิและพฒันาการเรยีนรูใ้
หก้บัผูเ้รยีนไดบ้รรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไวอ้ย่างมคีุณภาพ 
และการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีนทัง้ 6 ดา้น 
โดยสถานศกึษาน ามายดึถอืปฏบิตั ิ(ส านกัพฒันาครแูละบุคลากรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 
2560, หน้า 26) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Jafarzadeh (2014, Abstract) 
ได ท าการศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ ระหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารกบัประสิ
ทธผิลของโรงเรยีนประถมศกึษาใน เมอืงคาราจ ประเทศอหิร่าน พบว่า 
ความสมัพนัธ์ ระหว่างทกัษะการบรหิาร 3 ทกัษะคอื ทกัษะเชงิเทคนิค ทกัษะเชงิมนุษย ์
และทกัษะเชงิ มโนทศัน์ ของผู้ บรหิารโรงเรยีนกบัประสทิธผิลของโรงเรยีนประถมศกึษา 
หากทกัษะใดๆ ทีผู่้ บรหิารมเีพิม่ขึน้ 
ประสทิธผิลของโรงเรยีนกจ็ะเพิม่ขึน้ตามความสมัพนัธ์ กนัทางบวก 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Peter& Olson (2008, p. 62) ไดศ้กึษาเรื่อง 
ความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรยีนทีป่ระสบความส าเรจ็สงูกบัลกัษณะชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชี
พ กบัการเป็นผูน้ าทางการศกึษา พบว่า 
โรงเรยีนประถมศกึษาทีม่กีารน าชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีไปใช ้
จะประสบความส าเรจ็ทางวชิาการสงู 
โรงเรยีนทีม่คีวามส าเรจ็ทางวชิาการนัน้ผูบ้รหิารโรงเรยีนตอ้งใชชุ้มชนการเรียนรูท้างวชิาชพี
เป็นกลยุทธใ์นการพฒันาโรงเรยีนและพยายามพฒันาชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีในโรงเรยี
น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช้ 
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1.1 จากผลการวจิยัพบว่า ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
ดงันัน้ควรมกีารสง่เสรมิเพือ่ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ใหอ้ยู่ในระดบัสงูขึน้กว่าเดมิและพฒันาอย่างต่อนื่อง เช่น การบรหิารหลกัสตูรและการสอน 
โดยผูบ้รหิารและคณะคร ู
ร่วมกนัวางแผนและช่วยกนัจดัท าหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความตอ้งการของผูเ้
รยีน ชุมชน และสงัคม  การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ โดยมกีารจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
ศกึษาดงูานโรงเรยีนทีป่ระสบความส าเรจ็ การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ 
โดยผูบ้รหิารใหค้วามส าคญักบับรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนจะสง่ผลต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  

1.2 จากผลการวจิยัพบว่า 
การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ดงันัน้ควรมกีารสง่เสรมิเพือ่พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารงานในโรงเรยีนใหอ้ยู่ในระดบัดมีา
กกว่าเดมิ เช่น วสิยัทศัน์ร่วม 
โดยใหบุ้คลากรมสีว่นร่วมก าหนดวสิยัทศัน์ของหน่วยงานชุมชนกลัยาณมติร 
โดยจดักจิกรรมทีส่นับสนุนและสง่เสรมิใหบุ้คลากรอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข 
โครงสรา้งสนบัสนุน โดยจดัโครงสรา้งการบรหิารงาน 
มอบหมายงานและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหช้ดัเจนตามความถนดัและความตอ้งการ 

1.3 จากผลการวจิยัพบว่า 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี
ของโรงเรยีน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก 
ดงันัน้ควรมกีารสง่เสรมิการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาและการเป็
นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน ทัง้ดา้นการบรหิารหลกัสตูรและการสอน  
การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ การสรา้งบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้วสิยัทศัน์ร่วม 
ชุมชนและ โครงสรา้งสนบัสนุน 
 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1 
ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษ
ากบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน ในโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอื่น 
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  2.2 
ควรศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็นชุ
มชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน ในตวัแปรหรอืองคป์ระกอบอื่น 
  2.3 ควรศกึษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ดา้นทีส่ง่ผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
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ภาคผนวก ก 
 

รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ ในการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ  
 

1. 
รองศาสตราจารย ์
ดร.สายนัต ์ บุญใบ 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติและหลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

2. 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติและหลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
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ดร.ธวชัชยั ไพใหล 
3. นางสาวสุพตัรา 
ปรชีาเสถยีร   

ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

4. นายมชียั 
กลยณีย ์  

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นสูงเนินสามคัค ี
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

5. ดร.รชัฎาพร  
งอยภูธร 

คร ูวทิยฐานะช านาญการพเิศษ 
โรงเรยีนอนุบาลเต่างอย  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายนามผู้เช่ียวชาญในการหาแนวทางการพฒันา 
 

1. รศ.ดร.สายนัต ์ 
บุญใบ 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติและหลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

2. 
ผศ.ดร.ธวชัชยั 
ไพใหล 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติและหลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

3. นายอนุกูล 
ทองนุ้ย   

ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

4. นายมชียั 
กลยณีย ์  

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นสูงเนินสามคัค ี 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

5. ดร.ยุทธนา ผูอ้ านวยการโรงเรยีนอนุบาลพรรณานิคม  
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อุทโธ   ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
6. 
นางสาวมนสัวรี ์
จนัทรงัษ ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเสาขวญักุดกอ้ม  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

7. 
นางสาวสุพตัรา 
ปรชีาเสถยีร   

ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

8. 
ดร.เกวยีนทอง 
ตน้เชือ้   

คร ูวทิยฐานะช านาญการพเิศษ โรงเรยีนอนุบาลพรรณานิคม  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

9. นางสาววจัณา 
อนิทรยี ์

คร ูวทิยฐานะช านาญการพเิศษ โรงเรยีนบา้นสงูเนินสามคัค ี 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

10. 
นางสาวภทัรวด ี
ทองแสง   

คร ูวทิยฐานะช านาญการพเิศษ โรงเรยีนบา้นเสาขวญักุดกอ้ม  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการวิจยั 
 

- หนงัสอืขอความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบเครื่องมอืการวจิยั 
- หนงัสอืรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร เลขทีใ่บรบัรอง 29/2563 
- หนงัสอืขอความอนุเคราะหท์ดลองใชเ้ครื่องมอืการวจิยั 
- หนงัสอืขอความอนุเคราะหเ์กบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่การวจิยั 
- หนงัสอืขอความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญเสนอแนวทางพฒันา 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจยั 
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หนังสือรบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร เลขท่ีใบรบัรอง 29/2563 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือการวิจยั 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญเสนอแนวทางพฒันา 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 
- แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
- แบบสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญเพือ่เสนอแนวทางในการพฒันา 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยัเรื่อง 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา         
กบัการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน                        

สงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
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ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามนี้เป็นเครื่องมอืวจิยั เรื่อง 
ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็นชุมชนแห่ง
การเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ซึง่ผลการวจิยัจะใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนยกระดบัภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถ
านศกึษา และการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ต่อไป 
จงึขอความอนุเคราะหใ์หท้่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจรงิ 
ค าตอบของท่านมคีุณค่าส าหรบังานวจิยัในครัง้นี้ 
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามฉบบันี้ผูว้จิยัจะเกบ็ไวเ้ป็นความลบัและน าเสนอผลการ
วจิยัในลกัษณะภาพรวมเท่านัน้ 
 2. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื 
  ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนที ่2 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 จ านวน 7 ดา้น 
  ตอนที ่3 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 จ านวน 6 ดา้น 
 ผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า คงไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากท่านเป็นอย่างด ี                       
จงึขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี 
 
 

นางสาวปานหทยั  ธรรมรตัน์ 
นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 
 
 
 
 

 
ตอนท่ี 1 

ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน        หน้าขอ้ความ 
ตามสภาพความเป็นจรงิทีท่่านปฏบิตังิานอยู่ 

1. สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  
ครผููส้อน  

2. ประสบการณ์ท างาน 
น้อยกว่า 10 ปี 
ระหว่าง 10-20 ปี 
มากกว่า 20 ปี 

3. ขนาดโรงเรยีน 
ขนาดเลก็(นกัเรยีนไม่เกนิ 120 คน) 
ขนาดกลาง(นกัเรยีนตัง้แต่ 121-300 คน) 
ขนาดใหญ่ (นกัเรยีนตัง้แต่ 301 คนขึน้ไป) 

4. ประเภทของโรงเรยีน 
ประถมศกึษา 
ขยายโอกาสทางการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี 2 
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน                       

สงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
 

ค าช้ีแจง  โปรดอ่านขอ้ความในแต่ละขอ้ต่อไปนี้ แลว้ท าเครื่องหมาย 
ลงในช่องความคดิเหน็ตามความคดิเหน็ของท่านว่าภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถ
านศกึษาของท่านอยู่ในระดบัใด 
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 ภาวะผูน้ าทางวชิาการ หมายถงึ 
การแสดงบทบาทหน้าทีพ่ฤตกิรรมอย่างสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ทีส่ามารถโน้มน้าว จงูใจ 
หรอืชีน้ าใหบุ้คลากรในสถานศกึษาและผู้เกีย่วขอ้งเขา้ใจและตระหนกัในจุดมุ่งหมายของการจั
ดการศกึษารวมพลงัและประสานสมัพนัธก์นัเพือ่ใหง้านวชิาการซึง่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัคุณภ
าพของการจดั 
การเรยีนการสอนและคุณภาพของผูเ้รยีนอนัเป็นภารกจิหลกัของสถานศกึษาบรรลุตามเป้าห
มายทีก่ าหนดไว ้ซึง่ในแต่ละระดบัมคีวามหมาย ดงันี้ 
  5 หมายถงึ ระดบัมากทีสุ่ด 
  4 หมายถงึ ระดบัมาก 
  3 หมายถงึ ระดบัปานกลาง 
  2 หมายถงึ ระดบัน้อย 
  1 หมายถงึ ระดบัน้อยทีสุ่ด 
ตวัอย่างการตอบแบบสอบถาม 

ข้อ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
 ด้านท่ี 1 การก าหนดภารกิจของโรงเรียน      

0 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาประชุมร่วมกบับุคลากรเพือ่ก าหนดวสิั
ยทศัน์ เป้าหมาย และพนัธกจิ 

     

  

 จากตวัอย่างแสดงว่า ท่านมคีวามคดิเหน็ว่า 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาของท่าน ดา้นที ่1 
การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน 
“ผูบ้รหิารสถานศกึษาประชุมร่วมกบับุคลากรเพือ่ก าหนดวสิยัทศัน์ เป้าหมาย และพนัธกจิ” 
อยู่ในระดบัมาก 
 

ข้อ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

 ด้านท่ี 1 การก าหนดภารกิจของโรงเรียน      
1 ผูบ้รหิารสถานศกึษาประชุมร่วมกบับุคลากรเพือ่ก าหนดวสิยัทศั

น์ เป้าหมาย และพนัธกจิ 
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2 ผูบ้รหิารสถานศกึษาน าวสิยัทศัน์ เป้าหมาย 
และพนัธกจิไปใชว้างแผนยุทธศาสตรเ์พือ่ด าเนินงานตามภารกจิ
ของโรงเรยีน 

     

3 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสือ่สารท าความเขา้ใจกบัครผููส้อนเกีย่วกบั
วสิยัทศัน์ เป้าหมายและพนัธกจิของโรงเรยีน 

     

4 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีารร่วมกนัสรา้งเกณฑม์าตรฐานวิ
ชาการและด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย 

     

5 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีารร่วมกนัก าหนดเป้าหมายผลสมั
ฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 

     

6 ผูบ้รหิารสถานศกึษากระตุน้ใหค้รผููส้อนมคีวามตระหนกัและเหน็ค
วามส าคญัในการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน 

     

7 ผูบ้รหิารสถานศกึษาก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานของผูเ้รยีน
และมุ่งเน้นใหค้รูจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนบรรลุผลตามม
าตรฐาน 

     

8 ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัใหม้กีารวดัผลและประเมนิผลความก้าว
หน้าในการน าวสิยัทศัน์ เป้าหมายและพนัธกจิไปสูก่ารปฏบิตัิ 

     

9 ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารน าผลการประเมนิและผลด าเนินการ 
ตามวสิยัทศัน์ 
มาปรบัปรุงทศิทางสถานศกึษาใหเ้กดิประสทิธภิาพอย่างต่อเนื่อ
งและยัง่ยนื 

     

 ด้านท่ี 2 การบริหารหลกัสูตรและการสอน      
10 ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหค้วามส าคญักบัการพฒันาหลกัสูตรสถา

นศกึษา 
     

11 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อนร่วมกนัจดัท าหลกัสตูรสถานศึ
กษาใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลาง 

     

 

ข้อ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

12 ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารประสานงานและสรา้งความเขา้ใจใหต้
รงกนักบัครผููส้อนในการใชห้ลกัสตูรเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายของห
ลกัสตูร 
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13 สถานศกึษามกีารประชาสมัพนัธก์ารใชห้ลกัสตูรกบัผูป้กครองแ
ละคณะกรรมการศกึษา ชุมชน เกีย่วกบัจุดหมาย หลกัการ 
โครงสรา้ง และการจดัประสบการณ์การเรยีน 

     

14 สถานศกึษามรีะบบบรหิารหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานวชิากา
รทีร่่วมกนัก าหนด 

     

15 สถานศกึษาแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรของโรงเรยีนเ
พือ่ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องโรงเรยีน 

     

16 สถานศกึษาพฒันาครใูหเ้ป็นทมีงานในโรงเรยีนโดยการจดัประชุ
ม ศกึษาดงูานอย่างต่อเนื่อง 

     

17 สถานศกึษามกีารตดิตามผลการใชห้ลกัสตูร 
ดแูลคุณภาพการจดัท าหลกัสตูรใหท้นัสมยัอยู่เสมอ 

     

18 สถานศกึษามกีารพจิารณาปรบัปรุงหลกัสตูรและการจดัการเรยี
นรูใ้หม้คีุณภาพและประสทิธภิาพอย่างสม ่าเสมอ 

     

19 สถานศกึษามกีารประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร 

     

20 ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหค้วามส าคญัในการประสานงานและก ากั
บดแูลการสอนของครู 

     

21 ผูบ้รหิารสถานศกึษาก าหนดเป้าหมายทางการเรยีนการสอนแล
ะก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิาน 

     

22 ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหข้อ้เสนอแนะเพือ่ปรบัปรุงการสอนของค
รอูย่างต่อเนื่อง 

     

23 ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารนิเทศการสอนของครเูพือ่ช่วยเหลอืใน
การปรบัปรุงการเรยีนการสอน 

     

 

ข้อ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

24 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิใหค้รใูชก้ารวจิยัในชัน้เรยีนเป็นสว่
นหน่ึงของกระบวนการเรยีนรู ้

     

25 ผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามรู ้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและวธิกีารวดัผลและประเมนิผลกา
รเรยีน 
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26 ผูบ้รหิารสถานศกึษาก ากบัตดิตามใหค้รวูดัและประเมนิผลตามตั
วชีว้ดัเพือ่ใหบ้รรลุมาตรฐานการเรยีนรู้ 

     

 ด้านท่ี 3 การพฒันาแหล่งเรียนรู้      
27 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิใหค้รแูละนกัเรยีนไดส้ ารวจแหล่งเรี

ยนรูท้ ัง้ในและนอกสถานศกึษา ชุมชน ทอ้งถิน่ 
     

28 สถานศกึษาจดัโครงการพฒันาแหล่งเรยีนรู้ 
ในชุมชนทีเ่อือ้ต่อการสรา้งองคค์วามรูข้องผูเ้รยีน 

     

29 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิใหค้รแูละนกัเรยีนใชแ้หล่งเรยีนรูท้ ัง้
ในและนอกสถานศกึษา ชุมชน ทอ้งถิน่ 

     

30 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุน 
และเปิดโอกาสใหชุ้มชนไดเ้ขา้มาใชแ้หล่งเรยีนรูใ้นสถานศกึษา 

     

31 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อบ
รรยากาศการเรยีนการสอนภายในสถานศกึษา 

     

32 สถานศกึษามกีารสรา้งเครอืขา่ยแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกหอ้งเ
รยีน 

     

 ด้านท่ี 4 การนิเทศการศึกษา      

33 สถานศกึษามกีารนิเทศตดิตาม ดแูล สง่เสรมิ 
และสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนของผูส้อนอย่างใกลช้ดิ  

     

34 สถานศกึษาสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างสถานศกึษากบัชุมชนเพื่
อร่วมมอืในดา้นการนิเทศภายใน 

     

35 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิขวญัและก าลงัใจในการท างานแก่คณะ
คร ู

     

 

 

ข้อ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

36 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถใหค้ าปรกึษา แนะน า ชีแ้จง 
ชีแ้หล่งวทิยาการทีเ่หมาะสมใหแ้ก่ครผููส้อน 

     

37 ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารนิเทศและประเมนิศกัยภาพครู      
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38 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิใหค้รนูิเทศชัน้เรยีนซึง่กนัและกนัของครใู
นโรงเรยีน 

     

 ด้านท่ี 5 การพฒันาบุคลากรด้านวิชาการ      
39 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิการจดัประชุม อบรมในรูปแบบต่าง ๆ 

เพือ่สง่เสรมิใหค้รมูโีอกาสพฒันางานการเรยีนการสอน 
     

40 ผูบ้รหิารสถานศกึษากบัครูร่วมกนัก าหนดทศิทางการด าเนินโครงการ
และกจิกรรมของโรงเรยีนโดย 

     

41 ผูบ้รหิารสถานศกึษาประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่จดัโครงกา
รพฒันาบุคลากร 

     

42 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนใหค้รูมุ่งผลสมัฤทธิใ์นการปฏบิตังิาน      

43 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนใหค้รูมกีารบรหิารจดัการเรยีนรูท้ีด่ี      

44 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนใหค้รูมกีารพฒันาตนเองอยู่เสมอ      

45 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนการท างานเป็นทมี      

46 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนคุณธรรม 
จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีครู 

     

47 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยี
นรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพ 

     

48 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนการสรา้งภาวะผูน้ าครู      

 

 

 

 
 

ข้อ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

 ด้านท่ี 6 การสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้      
49 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสรา้งสิง่แวดลอ้ม 

บรรยากาศและวฒันธรรมของโรงเรยีนทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
     

50 ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัสิง่แวดลอ้มและบรรยากาศในโรงเรยีนใหเ้ป็นร
ะเบยีบและปลอดภยั 

     

51 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุน ดแูล เอาใจใสค่ร ู
นักเรยีนทีเ่กีย่วกบังานในหน้าทีแ่ละเรื่องสว่นตวัอย่างใกลช้ดิ 
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สม ่าเสมอ 
52 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิใหค้รทูีม่คีวามสามารถในการจดักจิกรรม

การเรยีนการสอนใหม้คีวามกา้วหน้าในวชิาชพี 
     

53 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิการมสีว่นร่วมในการจดับรรยากาศ 
มคีวามรูส้กึรกัและเป็นเจา้ของตลอดจนการใหค้วามส าคญักบัการจดัก
ารเรยีนรู ้และบนัทกึการสอนอย่างสม ่าเสมอ 

     

54 ผูบ้รหิารสถานศกึษาเปิดโอกาสใหค้รแูละนักเรยีนเขา้ปรกึษาหารอืดา้นก
ารเรยีนการสอนดว้ยบรรยากาศทีเ่ป็นกนัเองและเป็นมติร 

     

55 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิการประเมนิตนเองของครแูละน าผลมาป
รบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน 

     

56 ผูบ้รหิารสถานศกึษาวางแผนการนิเทศและประเมนิผลการเรยีนการส
อนร่วมกบัคร ู
และแจง้ใหค้รทูราบผลการประเมนิเพื่อปรบัปรุงการจดัการเรยีนการส
อน 

     

 ด้านท่ี 7 การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา      
57 ผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามรู ้

ความเขา้ใจเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศกึษา 
     

58 สถานศกึษามกีารก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
ร่วมกบับุคลากรอย่างเป็นระบบ 

     

59 สถานศกึษามกีารจดัท าแผนพฒันาการศกึษาจดัการศกึษาทีมุ่่งเน้นคุ
ณภาพตามมาตรฐาน 

     

60 สถานศกึษามกีารจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างสม ่าเสมอ 

     

 

ตอนท่ี 3 
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน                                     

สงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
 

ค าช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความในแต่ละขอ้ต่อไปนี้ แลว้ท าเครื่องหมาย  
ลงในช่องระดบัความคดิเหน็ 
ตามความคดิเหน็ของท่านว่าการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีนท่านอยู่ใ
นระดบัใด 
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 ชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน หมายถงึ 
การรวมตวักนัในการปฏบิตังิานร่วมกนัของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน 
ทีส่นใจแสวงหาความรู ้ถ่ายทอด สรา้งความรู้และใชป้ระโยชน์จากความรูค้วามเขา้ใจใหม่ ๆ 
รวมทัง้บรหิารจดัการและสามารถเปลีย่นพฤตกิรมของบุคคลภายในโรงเรยีน 
เพือ่เพิม่ศกัยภาพใหก้บับุคคลและการจดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 

ซึง่ในแต่ละระดบัมคีวามหมาย ดงันี้  
  5 หมายถงึ ระดบัมากทีสุ่ด  
  4 หมายถงึ ระดบัมาก  
  3 หมายถงึ ระดบัปานกลาง  
  2 หมายถงึ ระดบัน้อย  
  1 หมายถงึ ระดบัน้อยทีสุ่ด 
 

ตวัอย่างการตอบแบบสอบถาม 

ข้อ การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
ความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
 ด้านท่ี 1 วิสยัทศัน์ร่วม      

0 สถานศกึษาเปิดโอกาสใหทุ้กภาคสว่นทีเ่กี่ยวขอ้งมสีว่นร่วมในก
ารก าหนดวสิยัทศัน์การจดัการศกึษา 

     

จากตวัอย่างแสดงว่า ท่านมคีวามคดิเหน็ว่า 

สถานศกึษาเปิดโอกาสใหทุ้กภาคสว่นทีเ่กี่ยวขอ้งมสีว่นร่วมในการก าหนดวสิยัทศัน์การจดัก

ารศกึษา อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 

 

ข้อ การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
ความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
 ด้านท่ี 1 วิสยัทศัน์ร่วม      
1 สถานศกึษาเปิดโอกาสใหทุ้กภาคสว่นทีเ่กี่ยวขอ้งมสีว่นร่วมในก

ารก าหนดวสิยัทศัน์การจดัการศกึษา 
     

2 สถานศกึษามวีสิยัทศัน์ในการจดัการศกึษาทีช่ดัเจนน าสู่การปฏิ
บตัไิด ้

     

3 มกีารเผยแพร่วสิยัทศัน์ของสถานศกึษา      
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ใหบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบและเขา้ใจตรงกนั 
4 สถานศกึษาการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน 

ทีช่ดัเจนและเขา้ใจตรงกนั 
เพือ่การด าเนินงานใหเ้กดิความส าเรจ็ 

     

5 สถานศกึษามกีารก าหนดค่านิยมการมสีว่นร่วมของสมาชกิอย่าง
เป็นรูปธรรม ในการท างาน  

     

6 สถานศกึษาสง่เสรมิใหค้รูรบัรูร้่วมกนัในพนัธกจิของสถานศกึษา
เพือ่ขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

     

7 สถานศกึษามกีารก ากบั ตดิตาม 
ประเมนิผลการด าเนินการตามวสิยัทศัน์เป้าหมาย พนัธกจิ 
อย่างครอบคลุมต่อเนื่อง 

     

8 สถานศกึษามกีารน าผลการประเมนิและผลด าเนินการ 
ตามวสิยัทศัน์ 
มาปรบัปรุงทศิทางสถานศกึษาใหเ้กดิประสทิธภิาพอย่างต่อเนื่อ
งและยัง่ยนื 

     

 ด้านท่ี 2 ทีมร่วมแรงร่วมใจ      

 9 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีารวางแผนการท างานร่วมกนั      

10 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูร่วมกนัท างานเป็นทมี 
อย่างทุ่มเทเสยีสละ 

     

11 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมขีอ้ตกลงแนวปฏบิตั ิ
ในการท างานเพือ่ใหบ้รรลุผลร่วมกนัอย่างต่อเนื่อง 
จนเป็นวถิใีนการท างานร่วมกนั 

     

12 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีารตดัสนิใจร่วมกนั      
 

ข้อ 
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 

ความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

13 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานร่วม
กนั 

     

14 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมคีวามรบัผดิชอบร่วมกนั      
15 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีารสือ่สารกนัภายในกลุ่มอย่างสร้

างสรรค ์
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16 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีารเรยีนรูร้่วมกนัมทีมีงานอย่างกั
ลยาณมติร 

     

17 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีารร่วมชื่นชมยนิดใีนความส าเรจ็ร่
วมกนั 

     

 ด้านท่ี 3 ภาวะผู้น าร่วม      
18 ท่านมกีารแสวงหาความรู ้

ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
     

19 ท่านสรา้งโอกาสใหเ้พือ่นร่วมงานมสีว่นร่วมในการแกปั้ญหาการ
ศกึษาร่วมกนั 

     

20 ท่านเป็นผูน้ าในการท างานโดยค านึงถงึการมสีว่นร่วมในสถานศกึษ
า 

     

21 ท่านมทีกัษะในการก าหนดแนวคดิ/แนวทางในการจดัการศกึษา      
22 ท่านมคีวามมุ่งมัน่และทุ่มเทในการท างานเพือ่พฒันาคุณภาพกา

รศกึษา 
     

23 ท่านยอมรบัในความเป็นผูน้ าทางการศกึษาของเพือ่นร่วมงานอ
ย่างจรงิใจ 

     

24 ท่านมทีกัษะในการสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้พือ่นร่วมงานสามารถ
ท างานร่วมกนัอย่างราบรื่น มปีระสทิธภิาพ 

     

25 ท่านยดึหลกัการท างานใหเ้กดิประสทิธภิาพ 
ภายใตค้วามถูกตอ้งและหลกัคุณธรรม 

     

 

 

ข้อ การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
ความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
 ด้านท่ี 4 การเรียนรู้และการพฒันาวิชาชีพ       

26 ท่านมกีารเรยีนรูเ้พือ่พฒันาวชิาชพีอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ      
27 ท่านมโีอกาสเขา้รบัการพฒันาตนเองทางวชิาชพี 

ตามความตอ้งการของตนเองและสถานศกึษา 
     

28 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีารจดัการแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระส
บการณ์ทางวชิาชพีเป็นประจ าและต่อเนื่อง 

     

29 ครผููส้อนจดัการเรยีนการสอนโดยยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั      
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30 ครผููส้อนมกีารเสาะแสวงหาความรู ้
มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการพฒันาสือ่และกระบวนการเรยีน
การสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

     

31 ครผููส้อนมจีติวญิญาณความเป็นคร ูโดยรูจ้กัตนเอง 
การเรยีนรูต้นเอง 
การเรยีนรูสู้ผู่เ้รยีนเขา้ใจธรรมชาตคิวามเป็นมนุษยอ์ย่างชดัเจน 

     

32 ครผููส้อนมกีารจดัการสะทอ้นผลการจดัการเรยีนรู ้
เพือ่น าผลมาปรบัการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

     

 ด้านท่ี 5 ชุมชนกลัยาณมิตร      
33 สถานศกึษามบีรรยากาศการท างานอย่างมคีวามสุข      
34 สถานศกึษามวีฒันธรรมในการท างานร่วมกนัอย่างอบอุ่นปลอด

ภยั 
     

35 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมคีวามเอือ้อาทรต่อกนัและมกีารเสริ
มสรา้งพลงัเชงิบวกซึง่กนัและกนั 

     

36 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมคีวามเคารพซึง่กนัและกนั      
37 ครผููส้อนจดัการเรยีนการสอนโดยมุ่งเน้นผูเ้รยีนเป็นหวัใจส าคญั

ในการพฒันาวชิาชพี 
     

38 ครผููส้อนมเีสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ในงานเป็นวถิแีห่งอิ
สรภาพ 

     

 

ข้อ การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
ความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
39 สถานศกึษาสรา้งเครอืข่ายชุมชนแห่งการเรยีนรู ้สูส่งัคม ชุมชน 

และมบีรรยากาศความเป็นกลัยาณมติร 
     

40 สถานศกึษาเปิดโอกาสใหชุ้มชนและภูมปัิญญาทอ้งถิน่เขา้มามสี่
วนร่วมในการพฒันาผูเ้รยีนอย่างกลัยาณมติร 

     

41 ครผููส้อนมกีารปรบัตวัเพือ่รบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยู่เสมอ      
 ด้านท่ี 6 โครงสร้างสนับสนุน      

42 สถานศกึษามกีารสรา้งสมัพนัธภาพในการท างานของครูอย่างเข้
มแขง็และยัง่ยนื 

     

43 สถานศกึษามโีครงสรา้งทางวชิาการทีช่ดัเจน      
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44 สถานศกึษามวีฒันธรรมการท างานทีเ่อือ้ต่อการแลกเปลีย่นเรยี
นรู ้

     

45 สถานศกึษามแีผนงานโครงการสนับสนุนคร ู
ในการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

     

46 สถานศกึษาสนับสนุนปัจจยัในการจดัการเรยีนการสอนแก่ครผููส้
อนอย่างสม ่าเสมอและเพยีงพอ 

     

47 สถานศกึษาจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการจดั
การศกึษาทีม่คีวามถูกตอ้ง 
ชดัเจนและตรงตามความตอ้งการในการใชง้าน 

     

48 สถานศกึษามกีารวางระบบการสือ่สารทีเ่ปิดกวา้งและสะทอ้นผล
ต่อการจดัการศกึษาอย่างแทจ้รงิ 

     

49 สถานศกึษามบีรบิทและสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนกา
รสอน 

     

50 สถานศกึษามกีารระดมสรรพก าลงัจากทุกภาคสว่นเขา้มามสีว่น
ร่วมในการจดัการศกึษา 

     

 

 
 

แบบสมัภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเพื่อเสนอแนวทางในการพฒันา 
ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

กบัการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
สงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 

ชื่อผูว้จิยั นางสาวปานหทยั  ธรรมรตัน์ 
นกัศกึษาปรญิญาโท  สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา  
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

คณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ รศ.ดร.ไชยา  ภาวะบุตร      
ประธานทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์
ดร.ชรนิดา   พมิพบุตร       
กรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์
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ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์ 
ต าแหน่ง  
สถานทีท่ างาน  
วนัเดอืนปีทีส่มัภาษณ์  
เริม่การสมัภาษณ์เวลา  
สิน้สุดการสมัภาษณ์เวลา  
 

1. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 1.1 
ท่านมขีอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ด้านการบริหารหลกัสูตรและการสอน อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 1.2 
ท่านมขีอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ด้านการพฒันาบุคลากรด้านวิชาการ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
 1.3 
ท่านมขีอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
การสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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2. การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
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 2.1 
ท่านมขีอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรี
ยน  ด้านวิสยัทศัน์ร่วม อย่างไร 
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 2.2 
ท่านมขีอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรี
ยน  ด้านชุมชนกลัยาณมิตร อย่างไร 
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 2.3 
ท่านมขีอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรี
ยน  ด้านโครงสร้างสนับสนุน อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………



269 
 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  

ค่าคณุภาพเครื่องมือ 
 

- ค่าความเทีย่งตรงของแบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
- ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมัน่แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 
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ตาราง 43 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของผูเ้ชีย่วชาญ แบบสอบถามเพือ่การวจิยัเรื่อง 

ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการเป็น
ชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

ตาราง 43 (ต่อ) 

ข้อ รายการ 
ผลการประเมนิของผู้

เชีย่วชาญคนที ่ รวม 
IO
C 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 

ภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา         
 ด้านท่ี 1 การก าหนดภารกิจของโรงเรียน         

1 ผูบ้รหิารสถานศกึษาประชมุร่วมกบับุคลากรเพื่อก าห
นดวสิยัทศัน์ เป้าหมาย และพนัธกจิ 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.0
0 

ใชไ้ด ้

2 ผูบ้รหิารสถานศกึษาน าวสิยัทศัน์ เป้าหมาย 
และพนัธกจิไปใชว้างแผนยุทธศาสตรเ์พื่อด าเนินงาน
ตามภารกจิของโรงเรยีน 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.0
0 

ใชไ้ด ้

3 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสื่อสารท าความเขา้ใจกบัครผููส้
อนเกีย่วกบัวสิยัทศัน์ เป้าหมายและ    
พนัธกจิของโรงเรยีน 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.0
0 

ใชไ้ด ้

4 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครมูกีารร่วมกนัสรา้งเกณฑ์
มาตรฐานวชิาการและด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.0
0 

ใชไ้ด ้

5 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครมูกีารร่วมกนัก าหนดเป้า
หมายผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.0
0 

ใชไ้ด ้

6 ผูบ้รหิารสถานศกึษากระตุน้ใหค้รผููส้อนมคีวามตระหนั
กและเหน็ความส าคญัในการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของผูเ้รยีน 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.0
0 

ใชไ้ด ้

7 ผูบ้รหิารสถานศกึษาก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิา
นของผูเ้รยีนและมุ่งเน้นใหค้รจูดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิ
ใหผู้เ้รยีนบรรลุผลตามมาตรฐาน 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.0
0 

ใชไ้ด ้

8 ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัใหม้กีารวดัผลและประเมนิผ
ลความกา้วหน้าในการน าวสิยัทศัน์ 
เป้าหมายและพนัธกจิไปสู่การปฏบิตั ิ

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.0
0 

ใชไ้ด ้
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ตาราง 43 (ต่อ) 

ข้อ รายการ 
ผลการประเมนิของผู้

เชีย่วชาญคนที ่
รว
ม 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
9 ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารน าผลการประเมนิและ

ผลด าเนินการ ตามวสิยัทศัน์ 
มาปรบัปรุงทศิทางสถานศกึษาใหเ้กดิประสทิธภิา
พอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

 ด้านท่ี 2 การบริหารหลกัสูตรและการสอน         
10 ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหค้วามส าคญักบัการ

พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

11 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อนร่วมกนัจั
ดท าหลกัสตูรสถานศกึษาใหม้คีวามสอดคล้
องกบัหลกัสตูรแกนกลาง 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

12 ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารประสานงานและสรา้ง
ความเขา้ใจใหต้รงกนักบัครผููส้อนในการใชห้ลกัสู
ตรเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของหลกัสตูร 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

13 สถานศกึษามกีารประชาสมัพนัธก์ารใชห้ลกัสตูร
กบัผูป้กครองและคณะกรรมการศกึษา ชมุชน 
เกีย่วกบัจุดหมาย หลกัการ โครงสรา้ง 
และการจดัประสบการณ์การเรยีน 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

14 สถานศกึษามรีะบบบรหิารหลกัสตูรตามเกณฑม์า
ตรฐานวชิาการทีร่ว่มกนัก าหนด 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

15 สถานศกึษาแตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตู
รของโรงเรยีนเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องโ
รงเรยีน 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

16 สถานศกึษาพฒันาครใูหเ้ป็นทมีงานในโรงเรยีนโ
ดยการจดัประชมุ ศกึษาดงูานอย่างต่อเนื่อง 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

17 สถานศกึษามกีารตดิตามผลการใชห้ลกัสตูร 
ดแูลคุณภาพการจดัท าหลกัสตูรใหท้นัสมยัอยู่เส
มอ 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

ข้อ รายการ ผลการประเมนิของผูเ้ชี่
ยวชาญคนที ่ รวม IOC แปลผ

ล 
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ตาราง 43 (ต่อ) 

1 2 3 4 5 
18 สถานศกึษามกีารพจิารณาปรบัปรุงหลกัสตูรแล

ะการจดัการเรยีนรูใ้หม้คุีณภาพและประสทิธภิา
พอย่างสม ่าเสมอ 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

19 สถานศกึษามกีารประสานงานกบัหน่วยงานต่า
งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

20 ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหค้วามส าคญัในการประสา
นงานและก ากบัดแูลการสอนของครู 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

21 ผูบ้รหิารสถานศกึษาก าหนดเป้าหมายทางการเ
รยีนการสอนและก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิ
าน 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

22 ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรบัป
รุงการสอนของครอูย่างต่อเนื่อง 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

23 ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารนิเทศการสอนของค
รเูพื่อช่วยเหลอืในการปรบัปรงุการเรยีนการสอ
น 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

24 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิใหค้รใูชก้ารวจิยัใน
ชัน้เรยีนเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู ้

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

25 ผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามรู ้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและวธิกีารวดัผลแ
ละประเมนิผลการเรยีน 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

26 ผูบ้รหิารสถานศกึษาก ากบัตดิตามใหค้รวูดัและ
ประเมนิผลตามตวัชีว้ดัเพื่อใหบ้รรลุมาตรฐานก
ารเรยีนรู ้

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

 ดา้นที ่3 การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้ +
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

27 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิใหค้รแูละนักเรยีน
ไดส้ ารวจแหล่งเรยีนรูท้ัง้ในและนอกสถานศกึษ
า ชุมชน ทอ้งถิน่ 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

28 สถานศกึษาจดัโครงการพฒันาแหล่งเรยีนรู ้
ในชุมชนทีเ่อือ้ต่อการสรา้งองคค์วามรูข้องผูเ้รยี
น 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

ข้อ รายการ 
ผลการประเมนิของผู้

เชีย่วชาญคนที ่
รวม IOC 

แปล
ผล 
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ตาราง 43 (ต่อ) 

1 2 3 4 5 
29 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิใหค้รแูละนกัเ

รยีนใชแ้หล่งเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกสถานศกึ
ษา ชุมชน ทอ้งถิน่ 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

30 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุน 
และเปิดโอกาสใหชุ้มชนไดเ้ขา้มาใชแ้หล่งเ
รยีนรูใ้นสถานศกึษา 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

31 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนการจดัสภา
พแวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่บรรยากาศการเรยีนก
ารสอนภายในสถานศกึษา 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

32 สถานศกึษามกีารสรา้งเครอืขา่ยแหล่งเรยีน
รูท้ ัง้ในและนอกหอ้งเรยีน 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

 ด้านท่ี 4 การนิเทศการศึกษา         
33 สถานศกึษามกีารนิเทศตดิตาม ดแูล 

สง่เสรมิ 
และสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนของ
ผูส้อนอย่างใกลช้ดิ  

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

34 สถานศกึษาสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างสถา
นศกึษากบัชุมชนเพือ่ร่วมมอืในดา้นการนิเ
ทศภายใน 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

35 ผูบ้รหิารสถานศกึษาส่งเสรมิขวญัและก าลงัใจในการ
ท างานแก่คณะคร ู

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

36 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถใหค้ าปรกึษา 
แนะน า ชีแ้จง 
ชีแ้หล่งวทิยาการทีเ่หมาะสมใหแ้ก่ครผููส้อน 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

37 ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารนิเทศและประเมนิศกัย
ภาพคร ู

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

38 ผูบ้รหิารสถานศกึษาส่งเสรมิใหค้รนูิเทศชัน้เรยีน
ซึง่กนัและกนัของครใูนโรเรยีน 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

ข้อ รายการ 
ผลการประเมนิของผู้

เชีย่วชาญคนที ่
รว
ม 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
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ตาราง 43 (ต่อ) 

 ด้านท่ี 5 การพฒันาบุคลากรด้านวิชาการ         
39 ผูบ้รหิารสถานศกึษาส่งเสรมิการจดัประชมุ 

อบรมในรปูแบบต่างๆ 
เพื่อส่งเสรมิใหค้รมูโีอกาสพฒันางานการเรยีนกา
รสอน 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

40 ผูบ้รหิารสถานศกึษากบัครรู่วมกนัก าหนดทศิทาง
การด าเนินโครงการและกจิกรรมของโรงเรยีนโด
ย 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

41 ผูบ้รหิารสถานศกึษาประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่
วขอ้งเพื่อจดัโครงการพฒันาบคุลากร 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

42 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนใหค้รูมุ่งผลสั
มฤทธิใ์นการปฏบิตังิาน 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

43 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนใหค้รูมกีารบ
รหิารจดัการเรยีนรูท้ีด่ ี

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

44 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนใหค้รูมกีารพั
ฒนาตนเองอยู่เสมอ 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

45 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนการท างานเ
ป็นทมี 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

46 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนคุณธรรม 
จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีครู 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

47 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนการบรหิารห
ลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูใ้หม้ปีระสทิธิ
ภาพ 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

48 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนการสรา้งภา
วะผูน้ าครู 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

 ด้านท่ี 6 
การสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

        

49 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสรา้งสิง่แวดลอ้ม 
บรรยากาศและวฒันธรรมของโรงเรยีนทีส่่งเสรมิ
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

ข้อ รายการ 
ผลการประเมนิของผู้

เชีย่วชาญคนที ่
รว
ม 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
50 ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัสิง่แวดลอ้มและบรรยากา + + + + + 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ศในโรงเรยีนใหเ้ป็นระเบยีบและปลอดภยั 1 1 1 1 1 

51 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนับสนุน ดแูล เอาใจใส่คร ู
นักเรยีนทีเ่กีย่วกบังานในหน้าทีแ่ละเรื่องส่วนตวัอ
ย่างใกลช้ดิ สม ่าเสมอ 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

52 ผูบ้รหิารสถานศกึษาส่งเสรมิใหค้รทูีม่คีวามสามา
รถในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหม้คีวาม
กา้วหน้าในวชิาชพี 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

53 ผูบ้รหิารสถานศกึษาส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในกา
รจดับรรยากาศ 
มคีวามรูส้กึรกัและเป็นเจา้ของตลอดจนการใหค้ว
ามส าคญักบัการจดัการเรยีนรู ้
และบนัทกึการสอนอย่างสม ่าเสมอ 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

54 ผูบ้รหิารสถานศกึษาเปิดโอกาสใหค้รแูละนกัเ
รยีนเขา้ปรกึษาหารอืดา้นการเรยีนการสอนด้
วยบรรยากาศทีเ่ป็นกนัเองและเป็นมติร 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

55 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิการประเมนิต
นเองของครแูละน าผลมาปรบัปรุงการจดัก
ารเรยีนการสอน 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

56 ผูบ้รหิารสถานศกึษาวางแผนการนิเทศและ
ประเมนิผลการเรยีนการสอนร่วมกบัคร ู
และแจง้ใหค้รทูราบผลการประเมนิเพือ่ปรั
บปรุงการจดัการเรยีนการสอน 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

ข้อ รายการ 
ผลการประเมนิของผู้

เชีย่วชาญคนที ่
รว
ม 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
 ด้านท่ี 7 

การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถาน
ศึกษา 

        

57 ผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามรู ้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศกึษ

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้
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า 

58 สถานศกึษามกีารก าหนดมาตรฐานการศกึษาขอ
งสถานศกึษา ร่วมกบับุคลากรอย่างเป็นระบบ 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

59 สถานศกึษามกีารจดัท าแผนพฒันาการศกึษาจดั
การศกึษาทีมุ่่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

60 สถานศกึษามกีารจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานตน้สงักดั 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างสม ่าเสมอ 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรี
ยน 

        

 ด้านท่ี 1 วิสยัทศัน์ร่วม         

1 สถานศกึษาเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง
มส่ีวนร่วมในการก าหนดวสิยัทศัน์การจดัการศกึ
ษา 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

2 สถานศกึษามวีสิยัทศัน์ในการจดัการศกึษาทีช่ดัเ
จนน าสู่การปฏบิตัไิด ้

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

3 มกีารเผยแพร่วสิยัทศัน์ของสถานศกึษา 
ใหบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบและเขา้ใจตรงกนั 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

4 สถานศกึษาการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน 
ทีช่ดัเจนและเขา้ใจตรงกนั 
เพื่อการด าเนินงานใหเ้กดิความส าเรจ็ 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

5 สถานศกึษามกีารก าหนดค่านิยมการมส่ีวนร่วมข
องสมาชกิอย่างเป็นรปูธรรม ในการท างาน  

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

ข้อ รายการ 
ผลการประเมนิของผู้

เชีย่วชาญคนที ่
รว
ม 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
6 สถานศกึษาส่งเสรมิใหค้รรูบัรูร้่วมกนัในพนัธกจิขอ

งสถานศกึษาเพื่อขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามเป้า
หมาย 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

7 สถานศกึษามกีารก ากบั ตดิตาม 
ประเมนิผลการด าเนินการตามวสิยัทศัน์เป้าหมาย 
พนัธกจิ อย่างครอบคลมุต่อเนื่อง 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้
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8 สถานศกึษามกีารน าผลการประเมนิและผลด าเนิน
การ ตามวสิยัทศัน์ 
มาปรบัปรุงทศิทางสถานศกึษาใหเ้กดิประสทิธภิาพ
อย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

 ด้านท่ี 2 ทีมร่วมแรงร่วมใจ         

 9 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีารวางแผนการ
ท างานร่วมกนั 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

10 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูร่วมกนัท างานเป็
นทมี อย่างทุ่มเทเสยีสละ 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

11 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมขีอ้ตกลงแนวปฏบิั
ต ิ
ในการท างานเพือ่ใหบ้รรลุผลร่วมกนัอย่างต่อเนื่
อง จนเป็นวถิใีนการท างานร่วมกนั 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

12 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีารตดัสนิใจร่ว
มกนั 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

13 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีารประเมนิผล
การปฏบิตังิานร่วมกนั 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

14 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมคีวามรบัผดิชอ
บร่วมกนั 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

15 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีารสือ่สารกนั
ภายในกลุ่มอย่างสรา้งสรรค์ 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

16 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีารเรยีนรูร้่วม
กนัมทีมีงานอย่างกลัยาณมติร 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

ข้อ รายการ 
ผลการประเมนิของผู้

เชีย่วชาญคนที ่ รวม IOC แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
17 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีารร่วมชื่นช

มยนิดใีนความส าเรจ็ร่วมกนั 
+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

 ด้านท่ี 3 ภาวะผู้น าร่วม         

18 ท่านมกีารแสวงหาความรู ้
ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานเป็นประจ าอย่างต่อเ
นื่อง 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

19 ท่านสรา้งโอกาสใหเ้พือ่นร่วมงานมสีว่นร่ว
มในการแกปั้ญหาการศกึษาร่วมกนั 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้
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20 ท่านเป็นผูน้ าในการท างานโดยค านึงถงึการมสี่
วนร่วมในสถานศกึษา 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

21 ท่านมทีกัษะในการก าหนดแนวคดิ/แนวทา
งในการจดัการศกึษา 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

22 ท่านมคีวามมุ่งมัน่และทุ่มเทในการท างานเ
พือ่พฒันาคุณภาพการศกึษา 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

23 ท่านยอมรบัในความเป็นผูน้ าทางการศกึษ
าของเพือ่นร่วมงานอย่างจรงิใจ 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

24 ท่านมทีกัษะในการสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้
พือ่นร่วมงานสามารถท างานร่วมกนัอย่างร
าบรื่น มปีระสทิธภิาพ 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

25 ท่านยดึหลกัการท างานใหเ้กดิประสทิธภิา
พ ภายใตค้วามถูกตอ้งและหลกัคุณธรรม 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

 ด้านท่ี 4 
การเรียนรู้และการพฒันาวิชาชีพ  

        

26 ท่านมกีารเรยีนรูเ้พือ่พฒันาวชิาชพีอย่างต่
อเนื่องสม ่าเสมอ 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

27 ท่านมโีอกาสเขา้รบัการพฒันาตนเองทางวิ
ชาชพี 
ตามความตอ้งการของตนเองและสถานศกึ
ษา 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

28 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีารจดัการแล
กเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ทางวชิาชพีเป็
นประจ าและต่อเนื่อง 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

ข้อ รายการ 
ผลการประเมนิของผู้

เชีย่วชาญคนที ่ รว
ม IOC แปล

ผล 1 2 3 4 5 
29 ครผููส้อนจดัการเรยีนการสอนโดยยดึผูเ้รยี

นเป็นส าคญั 
+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

30 ครผููส้อนมกีารเสาะแสวงหาความรู ้
มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการพฒันาสือ่
และกระบวนการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิ
ธภิาพ 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

31 ครผููส้อนมจีติวญิญาณความเป็นคร ู
โดยรูจ้กัตนเอง การเรยีนรูต้นเอง 
การเรยีนรูสู้ผู่เ้รยีนเขา้ใจธรรมชาตคิวามเป็
นมนุษยอ์ย่างชดัเจน 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 43 (ต่อ) 

32 ครผููส้อนมกีารจดัการสะทอ้นผลการจดัการ
เรยีนรู ้
เพือ่น าผลมาปรบัการเรยีนการสอนอย่างต่
อเนื่อง 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

 ด้านท่ี 5 ชุมชนกลัยาณมิตร +
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

33 สถานศกึษามบีรรยากาศการท างานอย่างมี
ความสุข 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

34 สถานศกึษามวีฒันธรรมในการท างานร่วม
กนัอย่างอบอุ่นปลอดภยั 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

35 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมคีวามเอือ้อาท
รต่อกนัและมกีารเสรมิสรา้งพลงัเชงิบวกซึง่
กนัและกนั 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

36 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมคีวามเคารพ
ซึง่กนัและกนั 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

37 ครผููส้อนจดัการเรยีนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้
เรยีนเป็นหวัใจส าคญัในการพฒันาวชิาชพี 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

38 ครผููส้อนมเีสรภีาพในการแสดงความคดิเห็
นในงานเป็นวถิแีห่งอสิรภาพ 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

39 สถานศกึษาสรา้งเครอืข่ายชุมชนแห่งการเ
รยีนรู ้สูส่งัคม ชุมชน 
และมบีรรยากาศความเป็นกลัยาณมติร 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

ข้อ รายการ 
ผลการประเมนิของผู้

เชีย่วชาญคนที ่ รว
ม IOC แปล

ผล 1 2 3 4 5 
40 สถานศกึษาเปิดโอกาสใหชุ้มชนและภูมปัิ

ญญาทอ้งถิน่เขา้มามสีว่นร่วมในการพฒันา
ผูเ้รยีนอย่างกลัยาณมติร 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

41 ครผููส้อนมกีารปรบัตวัเพือ่รบัการเปลีย่นแ
ปลงทีเ่กดิขึน้อยู่เสมอ 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

 ด้านท่ี 6 โครงสร้างสนับสนุน +
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

42 สถานศกึษามกีารสรา้งสมัพนัธภาพในการ
ท างานของครอูย่างเขม้แขง็และยัง่ยนื 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

43 สถานศกึษามโีครงสรา้งทางวชิาการทีช่ดัเจ
น 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

44 สถานศกึษามวีฒันธรรมการท างานทีเ่อือ้ต่ +
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 44 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) 

และค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเพือ่การวจิยัดา้นภาวะผูน้ าทางวชิาการขอ
งผูบ้รหิารสถานศกึษา 

 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ขอ้ ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1. การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน 1 .812 

ค่าความเชื่อมัน่รายดา้นเท่ากบั 0.909 2 .781 
 3 .672 
 4 .583 
 5 .736 
 6 .541 
 7 .779 
 8 .542 
 9 .428 

อการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
45 สถานศกึษามแีผนงานโครงการสนับสนุนค

ร ู
ในการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็
นส าคญั 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

46 สถานศกึษาสนับสนุนปัจจยัในการจดัการเ
รยีนการสอนแก่ครผููส้อนอย่างสม ่าเสมอแล
ะเพยีงพอ 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

47 สถานศกึษาจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศเพือ่
การบรหิารและการจดัการศกึษาทีม่คีวามถู
กตอ้ง 
ชดัเจนและตรงตามความตอ้งการในการใช้
งาน 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

48 สถานศกึษามกีารวางระบบการสือ่สารทีเ่ปิ
ดกวา้งและสะทอ้นผลต่อการจดัการศกึษาอ
ย่างแทจ้รงิ 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

49 สถานศกึษามบีรบิทและสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่
อการจดัการเรยีนการสอน 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้

50 สถานศกึษามกีารระดมสรรพก าลงัจากทุก
ภาคสว่นเขา้มามสีว่นร่วมในการจดัการศกึ
ษา 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 

5 1.00 ใชไ้ด ้
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2. การบรหิารหลกัสตูรและการสอน 10 .427 

ค่าความเชื่อมัน่รายดา้นเท่ากบั 0.896 11 .490 
 12 .453 
 13 .528 
 14 .422 
 15 .519 
 16 .478 
 17 .503 
 18 .608 
 19 .404 
 20 .677 
 21 .674 
 22 .723 
 23 .613 
 24 .624 
 25 .467 
 26 .682 

ตาราง 44 (ต่อ) 
 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ขอ้ ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
3. การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้ 27 .729 

ค่าความเชื่อมัน่รายดา้นเท่ากบั 0.897 28 .672 
 29 .770 
 30 .712 
 31 .760 
 32 .721 
4. การนิเทศการศกึษา 33 .738 

ค่าความเชื่อมัน่รายดา้นเท่ากบั 0.890 34 .824 
 35 .526 
 36 .748 
 37 .706 
 38 .716 
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5. การพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ 39 .424 
ค่าความเชื่อมัน่รายดา้นเท่ากบั 0.915 40 .771 

 41 .868 
 42 .839 
 43 .764 
 44 .806 
 45 .695 
 46 .846 
 47 .431 
 48 .324 
6. การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 49 .706 

ค่าความเชื่อมัน่รายดา้นเท่ากบั 0.944 50 .779 
 51 .864 
 52 .749 

 

ตาราง 44 (ต่อ) 
 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ขอ้ ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
 53 .850 
 54 .801 
 55 .855 
 56 .837 
7. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 57 .641 

ค่าความเชื่อมัน่รายดา้นเท่ากบั 0.818 58 .706 
 59 .721 
 60 .525 

ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.968  ระหว่าง 0.404 – 0.864 
 

จากตาราง 44 พบว่า ดา้นภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ม ี 
ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามรายขอ้ (r) มคี่าอยู่ระหว่าง 0.404 – 0.864 
และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.968 
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ตาราง 45 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) 
และค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเพือ่การวจิยัดา้นการเป็นชุมชนแห่งการเรี
ยนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 

 

การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน ขอ้ ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1. วสิยัทศัน์ร่วม 1 .648 

ค่าความเชื่อมัน่รายดา้นเท่ากบั  0.921 2 .795 
 3 .683 
 4 .753 
 5 .744 
 6 .707 
 7 .789 
 8 .790 

 

 
ตาราง 45 (ต่อ) 
 

การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน ขอ้ ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
2. ทมีร่วมแรงร่วมใจ 9 .810 

ค่าความเชื่อมัน่รายดา้นเท่ากบั 0.964 10 .816 
 11 .856 

 12 .907 
 13 .889 
 14 .904 
 15 .805 
 16 .835 
 17 .867 
3. ภาวะผูน้ าร่วม 18 .563 

ค่าความเชื่อมัน่รายดา้นเท่ากบั 0.923 19 .835 
 20 .800 
 21 .825 
 22 .752 
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 23 .629 
 24 .768 
 25 .776 
4. การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี   26 .349 

ค่าความเชื่อมัน่รายดา้นเท่ากบั 0.817 27 .471 
 28 .354 

 29 .712 
 30 .745 
 31 .753 
 32 .543 

 

 

 
ตาราง 45 (ต่อ) 
 

การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน ขอ้ ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
5. ชุมชนกลัยาณมติร 33 .525 

ค่าความเชื่อมัน่รายดา้นเท่ากบั 0.947 34 .909 
 35 .905 
 36 .814 
 37 .889 
 38 .784 
 39 .893 

 40 .786 
 41 .681 
6. โครงสรา้งสนับสนุน 42 .444 

ค่าความเชื่อมัน่รายดา้นเท่ากบั 0.875 43 .565 
 44 .536 
 45 .744 
 46 .655 
 47 .740 
 48 .563 
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 49 .664 
 50 .616 

คา่ความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.973 รวม ระหว่าง 0.349–0.909 
 

จากตาราง 45 พบว่า ดา้นภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ม ี 
ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามรายขอ้ (r) มคี่าอยู่ระหว่าง 0.349 – 0.909 และ               
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.973 
 
 
 
ตาราง 46 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) 

และค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเพือ่การวจิยัเรื่อง 
ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา         
กบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน สงักดัส านกังาน     
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

 

ดา้น อ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมัน่ 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 0.404–0.864 0.968 
การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 0.349–0.909 0.973 

รวม - 0.969 
 

จากตาราง 46 พบว่า 
แบบสอบถามเพือ่การวจิยัเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิาร 
สถานศกึษากบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 
เท่ากบั 0.969 จ าแนกเป็นดา้นภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) อยู่ระหว่าง 0.404 – 0.864 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.968 
และดา้นการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) 
อยู่ระหว่าง 0.349 – 0.909 และ ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.973 
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ภาคผนวก จ  

ภาพประกอบการวิจยั 
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ภาพประกอบ 2  สมัภาษณ์ รองศาสตราจารย ์ดร.สายนัต ์ บุญใบ 
กรรมการบรหิารหลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร  เมื่อวนัที ่28 มกราคม 2564 

 

 
ภาพประกอบ 2  สมัภาษณ์ รองศาสตราจารย ์ดร.สายนัต ์ บุญใบ 

กรรมการบรหิารหลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร  เมื่อวนัที ่28 มกราคม 2564 
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ภาพประกอบ 4  สมัภาษณ์นายอนุกูล ทองนุ้ย   
ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
เมื่อวนัที ่27 มกราคม 2564 
 

 
 

ภาพประกอบ 5  สมัภาษณ์ นายมชียั กลยณีย ์ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นสงูเนินสามคัค ี 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
เมื่อวนัที ่26 มกราคม 2564 
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ภาพประกอบ 6  สมัภาษณ์ ดร.ยุทธนา อุทโธ  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนอนุบาลพรรณานิคม   
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
เมื่อวนัที ่29 มกราคม 2564 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 สมัภาษณ์นางสาวมนสัวรี ์จนัทรงัษ ี 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเสาขวญักุดกอ้ม 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  เมื่อวนัที ่29 
มกราคม 2564 
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ภาพประกอบ 8  สมัภาษณ์นางสาวสุพตัรา ปรชีาเสถยีร  ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
เมื่อวนัที ่29 มกราคม 2564 

 

 
 

ภาพประกอบ 9  สมัภาษณ์ ดร.เกวยีนทอง ตน้เชือ้  คร ูวทิยฐานะช านาญการพเิศษ   
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โรงเรยีนอนุบาลพรรณานิคม 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 เมื่อวนัที ่29 
มกราคม 2564 

 
 

ภาพประกอบ 10 สมัภาษณ์นางสาววจัณา อนิทรยี ์คร ูวทิยฐานะช านาญการพเิศษ  
โรงเรยีนบา้นสงูเนินสามคัค ี 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  เมื่อวนัที ่25 
มกราคม 2564 
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ภาพประกอบ 11  สมัภาษณ์นางสาวภทัรวด ีทองแสง  คร ูวทิยฐานะช านาญการพเิศษ  
โรงเรยีนบา้นเสาขวญักุดกอ้ม  

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  เมื่อวนัที ่29 

มกราคม 2564 
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ประวติัย่อของผูวิ้จยั 
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ประวติัย่อของผูวิ้จยั 
ชื่อ - สกุล นางสาวปานหทยั  ธรรมรตัน์ 
วนั เดอืน ปีเกดิ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 
สถานทีอ่ยู่ปัจจุบนั 30/2 ซ.ร่วมพฒันา ถ.นิตโย ต.ธาตุเชงิชุม อ.เมอืงสกลนคร 

จ.สกลนคร  47000 
ต าแหน่งปัจจุบนั คร ู
สถานทีท่ างาน โรงเรยีนบา้นสงูเนินสามคัค ี 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
ประวตักิารศกึษา  
 พ.ศ. 2557 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  

โรงเรยีนสกลราชวทิยานุกูล 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 23 
อ าเภอเมอืงสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร. 

 พ.ศ. 2561 ปรญิญาตร ีครุศาสตรบณัฑติ (ค.บ.) (เกยีรตนิิยมอนัดบั 1) 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 พ.ศ. 2564 ปรญิญาโท ครุศาสตรมหาบณัฑติ (ค.ม.)  

สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

ประวตักิารท างาน  
 พ.ศ. 2561 ต าแหน่ง ครผููช้่วย โรงเรยีนบา้นสงูเนินสามคัค ี

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

 พ.ศ.2563–ปัจจุบนั ต าแหน่ง คร ูโรงเรยีนบา้นสูงเนินสามคัค ี 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

 
 
 
 
 
 


