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I 

ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ำเร็จลุล่วงได้อย่างด ีดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลอื

เป็นอย่างดีจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศกิานต์ เพียรธัญญกรณ์ ประธานกรรมการ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.รัชฎาพร งอยภูธร กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

ที่กรุณาแนะนำ เสนอแนะ และตรวจแก้ไขข้อบกพร้องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา  

ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จเรียบร้อย ผู้วจิัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอกราบ

ขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ใหก้ารช่วยเหลือการทำวิจัยครั้งนีเ้ป็นอย่างดี 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ ดร. สมพร หลิมเจริญ ดร. ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ และนางนันทิยา 

พรหมเมอืง ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมอืวิจัยครั้งนี้ 

เป็นอย่างดี 

 ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ หลักการ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งให้การ

สนับสนุนและเป็นกำลังใจใหก้ับผูว้ิจัย 

 ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ศกึษานิเทศก์กลุ่มนิเทศและติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 ทุกท่าน ที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยและอำนวยความสะดวก

ในการเก็บข้อมูลวจิัย จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  

 และที่สำคัญที่สุด ขอขอบพระคุณ ดร.อนุสิทธิ์ นามโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียน

ท่าแร่วทิยา นางจุฑารัตน์ ร่มโพธิ์ชัย นายพิษณุ พรหมสาขา ณ สกลนคร นายธนัทพงษ์  

วังทะพันธ์ นางสาวเฌอริญา พรหมสาขา ณ สกลนคร ที่ให้การสนับสนุนและคอย

ช่วยเหลอืในทุก ๆ ด้าน คอยดูแลอำนวยความสะดวกและใหก้ำลังใจแก่ผูว้ิจัยตลอดมา 

 คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานพินธ์ฉบับนี ้ผู้วจิัยขอมอบแด่บิดา มารดา 

ของผู้วจิัย และบูรพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนจนผู้วจิัยสามารถดำรงตน 

และบรรลุผลสำเร็จในปัจจุบัน  

      

      ขวัญเรอืน พรหมสาขา ณ สกลนคร 
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ชื่อเรื่อง    ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

    การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก 

    สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

ผู้วิจัย    ขวัญเรอืน  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

กรรมการที่ปรกึษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศกิานต์  เพียรธัญญกรณ์  

    ดร.รัชฎาพร  งอยภูธร 

ปริญญา    ค.ม.(การบริหารการศกึษา) 

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์    2565 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์  

หาอำนาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร 

และครูผูส้อน ปีการศกึษา 2564 จำนวน 250 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรยีน จำนวน 

58 คน และครูผูส้อน จำนวน 192 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie 

and Morgan และใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

ประกอบด้วย แบบสอบถามภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร มีค่าอำนาจจำแนก .239 

- .889 มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .940 และแบบสอบถามประสทิธิผลการ

ดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก มีค่าอำนาจจำแนก .251 

- .853 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .890 และแบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาภาวะ

ผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถี่ รอ้ยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test ชนิด Independent Samples 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) 

และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis)  



III 

 ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  2. ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีน

ขนาดเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

  3. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร จำแนกตามสถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่งโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 ส่วนจำแนกตามที่ตั้งของโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05  

  4. ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีน

ขนาดเล็ก จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

และที่ตัง้ของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  

  5. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารและประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (rxy = .671) 

  6. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร มีจำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์

ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 ได้แก่ ได้แก่ ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศกำกับ 

และติดตาม (x6) ด้านการพัฒนาผูเ้รียน (x4) และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จำนวน 1 ด้าน คอื ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา (x7) โดยมีอำนาจพยากรณ์ 

ร้อยละ 50.10 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±.30929 

  7. แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร ได้แก่  

ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/การนิเทศกำกับและติดตาม โดยผูบ้ริหาร 

และครูผูส้อนมีการระดมความคิดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทาง

เดียวกัน เพื่อพัฒนาและมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐานตามกำหนด 

ด้านการพัฒนาผูเ้รียน โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อพัฒนาผูเ้รียน  

โดยผ่านกระบวนการ PLC ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา ดำเนินการโดย 

มีภาคีเครือข่ายใหทุ้กฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อระดมทรัพยากรที่หลากหลาย 

คำสำคัญ:  ภาวะผูน้ำทางวิชาการ  ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to examine, compare, determine the 

relationship, identify the predictive power of administrators’ instructional leadership 

affecting the operational effectiveness of Professional Learning Community (PLC)  

in small-sized schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1. 

The sample size was determined using the Krejcie and Morgan table and Multi-Stage 

Random Sampling, which yielded a total of 250 participants consisting of 58 school 

administrators and 192 teachers in small-sized schools in the academic year 2021. 

The tools for data collection were two sets of five-point scale questionnaires, 

comprising a set of questionnaires on administrators’ instructional leadership with the 

discriminative values ranging from 0.239 to 0.889 and the reliability of 0.940, a set 

of questionnaires on the PLC operational effectiveness in small-sized schools with the 

discriminative values ranging from 0.251 to 0.853 and the reliability of 0.890, and 

a structured interview form examining the guidelines for developing administrators’ 

instructional leadership affecting the PLC operational effectiveness in small-sized 

schools. Statistics for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 

deviation, t-test Independent Samples, One-Way ANOVA, Pearson’s product-moment 

correlation coefficient, and Stepwise multiple regression analysis. 
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 The findings were as follows: 

  1. The administrators’ instructional leadership was overall at a high level. 

  2. The PLC operational effectiveness in small-sized schools was overall 

at the highest level. 

  3. The administrators’ instructional leadership, classified by different 

positions, and work experience was different at the .01 level of significance overall, 

whereas in terms of work experience, there was a difference at a .05 level of 

significance overall. 

  4. The PLC operational effectiveness of administrators, classified by 

positions, work experience, and school location as a whole showed no differences.   

  5. The administrators’ instructional leadership and the PLC operational 

effectiveness in small-sized schools had a positive relationship at the .01 level of 

significance with the medium level (rxy = .671).  

  6. The four aspects of administrators’ instructional leadership were able 

to predict the PLC operational effectiveness in small-sized schools at the .01 level of 

significance, namely the quality assessment of educational management/supervision and 

monitoring (x6), and learner development (x4), whereas only one aspect, the promotion 

of educational resources aspect (x7) reached the .05 level of significance. The predictive 

power of the aforementioned variables was 50.10 percent with a standard error estimate 

of ±.30929. 

  7. Guidelines for developing administrators’ instructional leadership  

consisted of the quality assessment of educational management/ supervision and 

monitoring. School administrators and teachers should brainstorm for knowledge 

sharing to create cohesive understanding to develop achievement motivation of 

educational management following the set standards for learner development. All 

parties should participate in planning for learner development through the PLC process. 

For promoting educational resources, the network partners should be involved in 

planning to mobilize a variety of resources. 

Keywords: Instructional Leadership, Operational Effective of Professional Learning Community 
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   การสอน  …………......................................................................…………...  

 

 

 

167 

21  เปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก  

   สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มสีถานภาพ 

   การดำรงตำแหน่งโดยรวมและรายด้าน  ……...............................………….. 

 

 

 

168 

22  เปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก  

   สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการ 

   ปฏิบัติงานต่างกัน โดยรวมและรายด้าน  ............................................... 

 

 

 

170 

23  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารของโรงเรียน 

   สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ในการ 

   ปฏิบัติงานแตกต่างกัน  ......................................................................... 

 

 

 

172 

    

    

    



XIII 

  บัญชีตาราง (ต่อ)  

ตาราง 
 
หน้า 

24  เปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก  

   สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนที่มทีี่ตั้งของโรงเรียนต่างกัน 

   โดยรวมและรายด้าน  ........................................................................... 

 

 

 

174 

25  เปรียบเทียบประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

   ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 

   สกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

   ที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่งโดยรวมและรายด้าน  ........................... 

 

 

 

176 

26  เปรียบเทียบประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

   ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 

   สกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอนที่มี 

   ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน โดยรวมและรายด้าน  ................ 

 

 

 

177 

27  เปรียบเทียบประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

   ในโรงเรยีนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

   สกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น ของผู้บริหารและครูผูส้อนที่อยู่ในเขต 

   และนอกเขตอำเภอเมอืงสกลนครโดยรวมและรายด้าน  ......................... 

 

 

 

179 

28  ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารกับ 

   ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีน 

   ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

   เขต 1  ……....…...........................................................................……….… 

 

 

 

181 

29  ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารกับ 

   ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีน 

   ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

   เขต 1 ด้านวิสัยทัศน์ร่วม (Y1)  ................................................................ 

 

 

 

183 

    

    



XIV 

  บัญชีตาราง (ต่อ)  

ตาราง 
 
หน้า 

30  ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารกับ 

   ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีน 

   ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

   เขต 1 ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ (Y2)  ........................................................ 

  

 

 

184 

31  ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารกับ 

   ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีน 

   ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

   เขต 1 ด้านภาวะผูน้ำร่วม (Y3)  .............................................................. 

 

 

 

185 

32  ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารกับ 

   ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีน 

   ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

   เขต 1 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ (Y4)  .................................. 

 

 

 

186 

33  ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารกับ 

   ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีน 

   ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

   เขต 1 ด้านนวัตกรรมการสอน (Y5)  ....................................................... 

 

 

 

187 

34  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

   ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

   ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 

   สกลนคร เขต 1 โดยรวม  ...................................................................... 

 

 

 

188 

35  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

   ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

   ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 

   สกลนคร เขต 1 ดา้นวิสัยทัศน์ร่วม (Y1)  …………………………………………………. 

 

 

 

190 

    

    



XV 

  บัญชีตาราง (ต่อ)  

ตาราง 
 
หน้า 

36  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

   ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

   ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 

   สกลนคร เขต 1 ดา้นทีมร่วมแรงร่วมใจ (Y2)  ......................................... 

 

 

 

191 

37  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

   ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

   ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 

   สกลนคร เขต 1 ดา้นภาวะผูน้ำร่วม (Y3)  …………………………………………….... 

 

 

 

192 

38  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

   ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

   ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 

   สกลนคร เขต 1 ดา้นการเรียนรูแ้ละการพัฒนาวิชาชีพ (Y4)  ................... 

 

 

 

194 

39  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

   ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

   ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 

   สกลนคร เขต 1 ดา้นนวัตกรรมการสอน (Y5)  ........................................ 

 

 

 

195 

40  ตัวแปรภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผล 

   การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก  

   สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  ........... 

 

 

196 

41  การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ 

   ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

   ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

   ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ด้านการประเมินคุณภาพการจัด 

   การศกึษา/การนเิทศกำกับและติดตาม  ................................................. 

 

 

 

 

203 

    



XVI 

  บัญชีตาราง (ต่อ)  

ตาราง 
 
หน้า 

42  การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

   ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

   ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

   ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ด้านการพัฒนาผูเ้รียน  ............................ 

 

 

 

213 

43  การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

   ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

   ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

   ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา   

 

 

 

217 

44  การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามภาวะผูน้ำทางวิชาการของ 

   ผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

   ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

   ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 โดยการหาค่าเฉลี่ยเพื่อดูดัชนี 

   ความสอดคล้อง IOC ของผู้เช่ียวชาญ  .................................................. 

 

 

 

 

307 

45  การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามประสทิธิผลของชุมชนแห่งการ 

   เรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

   การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 โดยการหาค่าเฉลี่ยเพื่อดูดัชนี 

   ความสอดคล้อง IOC ของผู้เช่ียวชาญ  .................................................. 

 

 

 

312 

46  ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่น 

   ของแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

   สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  ........... 

 

 

319 

47  ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่น 

   ของแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการ 

   เรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

   การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  ………………………………………………… 
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XVII 

  บัญชีภาพประกอบ  

ภาพประกอบ หน้า 

1  กรอบแนวคิดของการวิจัย  ....................................................................... 14 

  คุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทการศกึษาไทย  … 69 

3  สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร ประธานหลักสูตร 

   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตและครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหาร 

   การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  .............................................. 

 

 

339 
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บทที่ 1 

 

บทนำ 

 

ภูมิหลัง 

 การศกึษาเป็นกลไกพืน้ฐานในการพัฒนาคนและเป็นกระบวนการที่สังคม 
หวังพึ่งพาให้เป็นเครื่องมอืในการเตรยีมคนในฐานะคลังปัญญาของสังคมไทย ด้วยเหตุผลนี้ 

จงึเน้นความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารด้านการศกึษาจะต้องเป็นผู้มี

ความสามารถด้านการบริหารโรงเรียนจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดผูท้ี่มีบทบาท

สำคัญ คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนที่เปรียบเสมอืนหัวใจของโรงเรยีน โดยใช้ความสามารถในการ

บริหารกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถสร้างความผูกพันให้เกิดการยอมรับและการมสี่วนร่วม 

ของสมาชิก โดยผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมีภาวะผู้นำโดยเฉพาะภาวะผูน้ำทางวิชาการที่มกีาร

แสดงบทบาทหนา้ที่อย่างสร้างสรรค์ สามารถโน้มน้าวจูงใจ หรอืชีน้ำให้บุคลากร 

ในสถานศกึษาที่เกี่ยวข้องเข้าใจและตระหนักในจุดมุ่งหมายของการจัดการศกึษา 

เกิดการรวมพลัง ประสานสัมพันธ์กันเพื่อพัฒนาวิชาชีพและงานวิชาการซึ่งเกี่ยวข้อง 

โดยตรงกับคุณภาพของการจัดการเรยีนการสอนและคุณภาพของผู้เรยีนอันเป็นภารกิจหลัก 

ของสถานศกึษาให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยพฤติกรรมผูบ้ริหารโรงเรียนที่แสดงถึง

การมภีาวะผูน้ำทางวิชาการจะช่วยใหเ้กิดผลสำเร็จในการบริหารงานต่าง ๆ รวมทั้ง 

ผลสำเร็จในการดำเนินการชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (ข้าวทิพย์ ทีสุกะ, 2564,  

บทนำ) 

 ภาวะผูน้ำทางวิชาการเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผูบ้ริหารในการเสริมสร้าง 

การเรียนรูใ้ห้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ตามมาตรฐานการศกึษา 

กล่าวคือ ภาวะผูน้ำทางวิชาการที่เข้มแข็งของผูบ้ริหารสถานศกึษายุคใหม่ต้องมคีวามเป็น

ผูน้ำทางวิชาการที่เฉียบแหลมเป็นผู้ประสานชุมชนที่ดีเป็นผู้อำนวยความสะดวกที่เช่ียวชาญ 

และมีวสิัยทัศน์กว้างไกล (ธีระ รุญเจริญ, 2560, หน้า 43) เนื่องจากงานวิชาการเป็น

ภารกิจหลักของสถานศกึษาที่พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข 
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เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งใหก้ระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศกึษา

ให้มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศกึษาดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว 

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรยีน สถานศกึษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมสี่วนร่วม 

ทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศกึษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ 

สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้ง 

วัดปัจจัยเกื้อหนุน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ  

และมีประสิทธิภาพ 

 ดังนัน้ การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจของการบริหารสถานศกึษาจึงอยู่ที่ 

งานวิชาการซึ่งประกอบด้วย งานด้านหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน การจัด

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง การจัดสิ่งส่งเสริมด้านวิชาการรวมถึงงานด้านการวัดและประเมินผล   

 การใชภ้าวะผูน้ำเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง 

การแข่งขันที่มากขึ้น โรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรยีนดีเด่นต่าง ๆ ทั้งในสังกัดภาครัฐ 

และเอกชนต่างยอมรับว่าความสำเร็จนัน้เกิดจากผู้บริหารโรงเรียนทั้งสิ้น ในการปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานหรอืองค์การใด ๆ ก็ตาม ทรัพยากรบุคคลถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน

กลไกการทำงานให้ดำเนินไป เพื่อบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานหรอืองค์การนัน้ ซึ่งในการ

ขับเคลื่อนกลไกการทำงานนี้เองทำให้เกิดการใช้ภาวะผู้นำขึ้นในหน่วยงานหรอืองค์การ 

บุคคลที่สามารถใช้ภาวะผูน้ำจนทำให้ผูร้่วมปฏิบัติงานเกิดการยอมรับทั้งทางกายโดยการ

ลงมอืปฏิบัติตาม และทางใจ คอืการชื่นชมยินดี เห็นชอบด้วย โดยให้สมาชิกทุกคน 

เกิดความร่วมมอืร่วมใจ พึงพอใจทำให้บุคคลที่ใชภ้าวะผูน้ำถือเป็นผูน้ำในหน่วยงาน 

หรอืองค์กรนั้น ๆ (ไชยา ภาวะบุตร, 2560, หน้า 25)  

 การศกึษาถึงภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารจงึเป็นอีกทางหนึ่งอันจะนำไปสู่

การสรา้งความมปีระสิทธิภาพเป็นเลิศของโรงเรียน เพื่อมุ่งสู่การดำเนินงานนำพาองค์การ

ไปสู่เป้าประสงค์ที่วางไว้ให้สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงสามารถจัดการตามภารกิจ

ได้สำเร็จมปีระสิทธิภาพจึงต้องสร้างโรงเรยีนใหเ้ป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning 

School) (ธีระ รุญเจริญ, 2550, หน้า 207) ทั้งนีเ้พราะโรงเรยีนเป็นองค์การประเภทบริการ 

(Service Organization) ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในด้านการสอนและการเรียนรู ้โรงเรียน 

จงึควรเป็นองค์การประเภทองค์การแห่งการเรียนรู้มากกว่าองค์การประเภทอื่น (Hoy and 

Miskel, 2008, p. 33) ด้วยต้องเผชิญหน้ากับสังคมและสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก

ศตวรรษที่ 21 จงึมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ผูบ้ริหาร 
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จงึตอ้งมีทักษะภาวะผู้นำที่จำเป็นในการบริหารงานซึ่งจะนำพาโรงเรียนไปสู่เป้าหมาย 

ที่ตัง้ไว้ในระดับองค์การมกีารยอมรับกันว่าความสำเร็จขององค์การไม่ว่าจะเรียกเป็น 

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพหรอืประสิทธิผลลว้นแล้วแต่ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญา

ความคิดอ่านและแนวปฏิบัติที่สรา้งสรรค์ของผูน้ำในองค์กรทั้งสิน้ (กมลลักษณ์ สทิธิรัตน์ 

ณ นครพนม, 2558, หนา้ 68) 

 การบริหารงานด้านวิชาการ คอื หลักแห่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

(สุชนิ ประสานพันธ์, 2562, บทคัดย่อ) ให้สอดคล้องกับการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐาน

การศกึษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของสำนักทดสอบ 

ทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการของผูบ้ริหารสถานศกึษา หมายถึง การดำเนินการบริหารและ

จัดการของสถานศกึษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากรทางการศกึษา  

ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้กี่ยวข้องทุกฝ่าย 

มีส่วนร่วมในการจัดการศกึษาเพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศกึษากำหนดให้ 

ผูบ้ริหารมคีวามสามารถในการบริหารวิชาการและเป็นผูน้ำทางวิชาการ (สำนักทดสอบ

ทางการศึกษา, 2559, หนา้ 2)  

 นอกจากนีย้ังต้องมคีุณลักษณะเฉพาะหลายประการที่จะช่วยส่งเสริมนักเรียน 

ให้ได้รับการพัฒนาได้มากขึ้นโดยต้องพัฒนาพันธกิจของโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียน 

การสอน ส่งเสริมบรรยากาศทางการเรียนการสอนที่ดี ส่วนที่มอีิทธิพลมากที่สุดในภาวะ

ผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร คอื การจัดทำพันธกิจของโรงเรียน ความมปีระสิทธิผล 

ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูและความสำเร็จของนักเรียนมีความสัมพันธ์กัน  

การขับเคลื่อนผลักดันการจัดการศกึษาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้าง

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่น่าพอใจและมีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนเรียนเกิดทักษะ 

สู่ประชากรวัยเรียนมีสมรรถนะพร้อมทันยุคที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 นโยบายในการยกระดับ “คุณภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา”  

(สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2560, หน้า 1-2) โดยใช้แนวคิดของ 

“การสร้างกระบวนการเรียนรูแ้บบร่วมมอืรวมพลังของครูและผูท้ี่เกี่ยวข้องที่เรยีกว่า  

ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning community: PLC)” โดยตั้งอยู่บน 

พืน้ฐานของความเชื่อม่ันในการรวมพลังคนในวิชาชีพเดียวกัน การแบ่งปันความคิด ความรู ้

ทักษะ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาผูเ้รียนและวิชาชีพผ่านมุมมอง
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การสะท้อนคดิจากคนในวงวิชาชีพเดียวกันด้วยความเข้าใจและจรงิใจต่อกัน ซึ่งผลการวิจัย

ชีชั้ดถึงประสิทธิผลความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงจากการใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนา

วิชาชีพ ทั้งในมิติของผลลัพธ์ และผลกระทบ การกำหนดจุดมุ่งหมายใหโ้รงเรียนเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่โดดเด่นในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งของ

เครือข่ายสังคมองค์กรแห่งการเรียนรูโ้ดยโรงเรียนไม่ได้มุ่งสู่ความสำเร็จตามภารกิจ 

และประสิทธิผลของโรงเรียนเท่านั้นแต่ยังมีขอ้ผูกพันที่จะแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนเป็น 

ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ที่จะดำรงชีวติของประชาชน การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งการ

เรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ (Middlewood David & Lumby Jacky, 1998, p. 31)  

สอดคล้องกับแนวคิดของคิดทิงส์ (Keatings, 1998, pp. 706 –707) ที่กล่าวว่า  

หากเป้าหมายของการศกึษามุ่งใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ และมุ่งสรา้งสังคมแห่งการ 

เรียนรู ้โรงเรียนก็จำเป็นต้องเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ที่ทั้งสรา้งความมั่นใจให้เกิดการ 

พัฒนาในภารกิจทางการศกึษาอย่างต่อเนื่อง และสอนนักเรียนให้ทำหน้าที่อย่างดทีี่สุด 

ในสังคมเป็นองค์กรที่มโีครงสร้างและศูนย์รวมที่ก่อใหเ้กิดการเรยีนรู้ต่าง ๆ ทั้งระดับบุคคล  

ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ ผูบ้ริหารโรงเรียนยุคใหม่ต้องมีภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

(Instructional Leadership in School) ที่เข้มแข็งเป็นผู้จัดการที่เฉียบแหลม เป็นผู้ประสาน

ชุมชนที่ดี เป็นผูอ้ำนวยความสะดวกที่เช่ียวชาญ และเป็นผู้ที่มวีิสัยทัศน์กว้างไกล  

 หลักการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นการให้ความสำคัญ 

กับการเรียนรูท้ี่อยู่บนพืน้ฐานความเช่ือของการเรียนรู้แบบร่วมมอืรวมพลัง (collaborative 

Learning) โดยเชื่อม่ันในพลังของการรวมพลังและการแบ่งปันความคิดด้วยการสร้าง

วัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม หลีกเลี่ยงการทำงานของครูตามลำพังหรอืแยกส่วนชุมชน

การเรียนรูท้างวิชาชีพเป็นกระบวนการที่เปิดพื้นที่การเรียนรู้สำหรับครู มีประโยชน์ 

ต่อการเรียนรูท้ำให้เกิดการจัดการเรยีนการสอนของครูเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง 

ที่พัฒนาขึน้อย่างต่อเนื่องเกิดผลต่อผูเ้รียนโดยตรง งานวิจัยในต่างประเทศ พบว่า ชุมชน

การเรียนรูท้างวิชาชีพมคีุณค่าและมีความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมการทำงาน 

แบบร่วมมอืและเอือ้ประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและ 

รายกลุ่ม จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างศักยภาพครูเพิ่มประสิทธิผลของครูในการทำงาน 

ตามวิชาชีพโดยมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นการเรยีนรู้ของผูเ้รียน ซึ่งโรงเรยีนมีบทบาทสำคัญ 

ในการสนับสนุนและสร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมมอืส่งเสริมใหเ้กิดการ 

เปลี่ยนแปลงหรอืนำนโยบายแนวคิด วิธีการใหม่ ๆ ไปทดลองปฏิบัติใหเ้กิดประสทิธิผล
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อย่างยั่งยนื นอกจากนี้ยังเป็นการพบปะสนทนากันในพืน้ที่ที่โรงเรียนจัดสรร ซึ่งชุมชนการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึงการกำหนดพื้นที่ของการรวมตัวกันของครูเพื่อการเรียนรู้ 

ที่ลุ่มลกึมีความหมายมากกว่าการสนทนาและเปลี่ยนประสบการณ์แบบผวิเผนิ ซึ่งชุมชน 

การเรียนรูท้างวิชาชีพจะประสบผลสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกเต็มใจและเห็นคุณค่าของการ

ทำงาน สมาชิกมีความเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึน้ในชั้นเรียน มปีระสบการณ์ร่วมกัน

เกี่ยวกับปัญหาน้ันมีความไว้ใจซึ่งกัน เคารพในประสบการณ์และความหลากหลาย 

ของความคิด การได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเชื่อว่าจะเป็นหนทางที่จะช่วยขยายมุมมอง 

ในการหาวิธีการพัฒนาผูเ้รียน ดังนัน้ครูที่เข้าร่วมในกระบวนการจึงตอ้งมีการพัฒนาตนเอง

ให้มคีวามรูเ้พียงพอที่จะนำมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมงาน ไม่ใช่การเข้า

ประชุมกลุ่มเพื่อมารับฟังความคิดของผูอ้ื่นฝ่ายเดียวแต่ต้องเป็นกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์

สองทาง คือเป็นทั้งผู้ฟัง และผูพู้ดหรอืผูใ้ห้ประสบการณ์แก่เพื่อนครูที่อยู่ในกระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกัน การได้แลกเปลี่ยนสนทนาจงึเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เพื่อนร่วมงาน 

มีมุมมองที่เปิดกว้างออกไปเมื่อได้ฟังความคิดเห็นของการทำงานแบบร่วมมอืรวมพลัง 

เพื่อปรับปรุงสมรรถนะของโรงเรยีนช่วยเหลือการเรียนรู้ของผู้เรยีนใหอ้ยู่ในระดับสูง  

(สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2560, บทนำ) 

 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก (พ.ศ. 2562-2565) สำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) ตามแนวนโยบายและแนวทางการบริหาร

จัดการโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้วสิัยทัศน์ “โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศกึษาขั้นพื้นฐาน” จำนวนโรงเรยีนขนาดเล็กมีอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนโรงเรียน

ทั่วประเทศโดยสัดส่วนของครูต่อนักเรียนในโรงเรยีนขนาดเล็กอยู่ที่ครู 1 คน ต่อนักเรียน  

10 คน (1:10) จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กทั้งประเทศ 15,158 โรงเรียน สำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

ระยะ 4 ปี ไว้แล้ว (พ.ศ. 2562-2565) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “โรงเรยีนขนาดเล็กมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน” รวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ในการพัฒนา

คุณภาพโรงเรยีนขนาดเล็กดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศกึษาที่มคีุณภาพ 

และลดความเหลื่อมล้ำทางการศกึษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพื่อพัฒนาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึษา ยุทธศาสตร์ที่ 5  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
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 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีสถานศกึษา 

ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย มสีถานศกึษาทั้งสิน้จำนวน 175 แห่ง  

มจีำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 58 โรงเรียน ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา

ศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับประถมศกึษากำหนดปฏิบัติงานสนองนโยบาย

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาส่งเสริม

และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) (แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563, หนา้ 39-46) ส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนครูผูส้อนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson 

Study) ผ่านกระบวนการ PLC ไปใช้จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ทั้งนีเ้พื่อเป็นไปตามนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน เพื่อให้การบริหารจัดการ

เพิ่มศักยภาพของโรงเรียนขนาดเล็กผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพผูบ้ริหารโรงเรียน 

ขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ได้มนีโยบายใหโ้รงเรียนขนาดเล็กในสังกัดร่วมมอืร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน 

ขนาดเล็กในสังกัดขึน้ เพื่อเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มี

คุณภาพทัดเทียมกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน มผีลการทดสอบ O-NET, NT 

สูงขึ้น นักเรียนช้ันประถมศึกษาอ่านออกเขียนได้ทุกคน ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ 

มีขอ้จำกัด และประสบปัญหาหลายอย่าง และมีการพัฒนาคุณภาพได้ไม่เต็มที่ จงึมุ่งใหผู้ม้ี

ส่วนร่วมสำคัญในการเป็นผู้นำทางวิชาการและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นในการ

ยกระดับพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ  
 จากหลักการและแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น ภาวะผูน้ำของผู้บริหารสามารถ 
ช่วยพัฒนาโรงเรียนให้ไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายในด้านต่าง ๆ สามารถ

นำพาโรงเรียนขนาดเล็กไปสู่เป้าหมายภายใต้วสิัยทัศน์ได้อย่างมปีระสิทธิผล ดังนั้น ผูว้ิจัย 

จงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาถึงภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาที่มุ่งผล 

 

https://drive.google.com/file/d/100JnkQVbntvVtvK9VHOgbcuLOZR5zoT3/view
https://drive.google.com/file/d/100JnkQVbntvVtvK9VHOgbcuLOZR5zoT3/view
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ต่อความสำเร็จในการจัดการศกึษาโรงเรียนขนาดเล็กให้มคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ด้านการจัดการศกึษาให้พัฒนาดียิ่งขึ้นต่อไป 

คำถามของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดคำถามของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนอยู่ในระดับใด 

  2. ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคดิเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนอยู่ในระดับใด 

  3. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

และครูผูส้อนที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่ง และที่ตัง้ 

ของโรงเรียนต่างกัน แตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร 

  4. ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีน

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์

ในการปฏิบัติงานและที่ตั้งของโรงเรียนต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

  5. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารที่เลือกมาศกึษาครั้งนี้ มีความสัมพันธ์

กับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 หรอืไม่ อย่างไร 

  6. ภาวะผู้นำทางวิชาการใดบ้างที่มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการ

ดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

  7. แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 มีอะไรบ้าง 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. เพื่อศกึษาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

  2. เพื่อศกึษาประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  3. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและครูผูส้อนที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

และที่ตัง้ของโรงเรียนต่างกัน  

  4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธผิลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอนที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และที่ตั้งของโรงเรียนต่างกัน 

   5. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร 

กับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

  6. เพื่อศกึษาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่มีอำนาจพยากรณ์

ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

  7. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
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สมมตฐิานของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  2. ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ตามความคดิเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก 

  3. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

และครูผูส้อนที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และที่ตัง้ 

ของโรงเรียนต่างกัน แตกต่างกัน 

  4. ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีน

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน และที่ตัง้ของโรงเรียนต่างกัน แตกต่างกัน 

  5. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารมคีวามสัมพันธ์กันทางบวก 

กับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

  6. มภีาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารอย่างนอ้ย 1 ด้านทีส่ามารถ

พยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

ความสำคัญของการวจิัย 

 การวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 
การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ ดังนี้ 
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  1. ได้ทราบถึงระดับการดำเนินการเกี่ยวกับภาวะผูน้ำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหาร สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

  2. ได้ทราบถึงประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

  3. ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

กับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

  4. ได้เป็นข้อสนเทศที่สามารถนำไปเป็นข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริม 

และเสริมสร้างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

ขอบเขตของการวจิัย 

 การวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

ดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

  1. ขอบเขตด้านเน้ือหา  

   1.1 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 โดยจากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีหลักการ

และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ เพ็ญพัตร์ ภู่ศิลป์ (2557); ดำรง มูลป้อม (2558);  

บุญพา พรหมณะ (2559); ไชยา ภาวะบุตร (2560); นิตนิภา เสนาฤทธิ์ (2560); บาลกีส 

กาซา (2560); อัศนยี์ สุกิจใจ (2560); Chell (2001); Flemming and Fleming (2001); 

Lashway (2002); Cunningham and Cordeiro (2003); McEwan (2003); Mac Neill, 

Cavanagh and Silcox (2003); Van Deventer and Kruger (2003); Alig Mielcarek and 

Hoy (2005); Glickman (2007); Hallinger & Murphy (2014); Teach Many (2014); Davis 

& Thomas (2016) ผูว้ิจัยใชเ้กณฑ์ในการสังเคราะห์ที่มรีะดับความถี่ตั้งแต่ 8 ขึน้ไป  

หรอืตั้งแตร่้อยละ 50 ขึน้ไปจะได้ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร จำนวน 7 ด้าน ดังนี้ 

    1.1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน  

    1.1.2 การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน  

    1.1.3 การพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ  
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    1.1.4 การพัฒนาผูเ้รียน  

    1.1.5 การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้  

    1.1.6 การประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศกำกับ 

และติดตาม  

    1.1.7 การส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา 

   1.2 ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

ผูว้ิจัยได้ทำการสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแนวคิดของ  

วรลักษณ์ ชูกำเนิด และคณะ (2557); วิชัย วงษ์ใหญ่ (2558); พรทิพย์ อ้นเกษม (2559); 

อนุสรา สุวรรณวงศ์ (2559); ละดา ดอนหงษา และคณะ (2560); สำนักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาขั้นพื้นฐาน (2560); กมลวรรณ ทิพยเนตร (2561); ประจักษ์ ศรสาลี และคณะ 

(2561); รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2561); โรงเรียนนรสาร (2563); Hargreaves (2003); Stoll 

and Seashore Louis (2003); Schmoker (2004); Stoll & Thomas (2006); Dufour and 

Eaker (2008) and Stoehr, J., Banks, M., & Allen, L. (2011) ผูว้ิจัยใชเ้กณฑ์ในการ

สังเคราะห์ที่มรีะดับความถี่ตั้งแต่ 8 ขึน้ไป หรอืตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป จะได้ประสิทธิผล

การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จำนวน 5 ด้าน ดังนี้ 

    1.2.1 วิสัยทัศน์ร่วม  

    1.2.2 ทีมร่วมแรงร่วมใจ  

    1.2.3 ภาวะผู้นำร่วม 

    1.2.4 การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ  

    1.2.5 นวัตกรรมการสอน  
 

  2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

   2.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อน 

โรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ปีการศกึษา 2564 จำนวนทั้งสิน้ 600 คน แยกเป็นผู้บริหาร จำนวน 58 คน และครูผูส้อน 

จำนวน 542 คน จากทั้งหมด 65 โรงเรียน (สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1, 2564) 

   2.2 กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี ้คอื ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียน

ขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่ปฏิบัติงาน

ในปีการศกึษา 2564 ผูว้ิจัยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครชซี่ 
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และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610, อ้างถึงใน บุญชม ศรสีะอาด,  

2556, หนา้ 43) ได้เกณฑ์กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำจำนวน 234 คน แต่ในการวิจัยครั้งนี้ 

ได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิน้ 542 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร จำนวน 58 คน  

และครูผูส้อน จำนวน 192 คน จากโรงเรียน 65 โรงเรียน วิธีสุ่มตัวอย่างใชก้ารสุ่มแบบ

หลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 

 3. ตัวแปรที่ศึกษา 

  3.1 ตัวแปรอิสระ ดังนี้ 

   3.1.1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

    3.1.1.1 ผูบ้ริหาร 

    3.1.1.2 ครูผูส้อน 

   3.1.2 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

    3.1.2.1 น้อยกว่า 10 ปี 

    3.1.2.2 ระหว่าง 10-20 ปี 

    3.1.2.3 มากกว่า 20 ปี 

   3.1.3 ที่ตัง้โรงเรียน 

    3.1.3.1 อยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร 

    3.1.3.2 อยู่นอกเขตอำเภอเมอืงสกลนคร 

  3.2 ตัวแปรตาม 

   3.2.1 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

    3.2.1.1 ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ 

ของโรงเรียน 

    3.2.1.2 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 

    3.2.1.3 ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ 

    3.2.1.4 ด้านการพัฒนาผูเ้รียน 

    3.2.1.5 ด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

    3.2.1.6 ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศกำกับ

และติดตาม 

    3.2.1.7 ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา 
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   3.2.2 ประสิทธิผลของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

    3.2.2.1 วิสัยทัศน์ร่วม  

    3.2.2.2 ทีมร่วมแรงร่วมใจ 

    3.2.2.3 ภาวะผู้นำร่วม  

    3.2.2.4 การเรียนรูแ้ละการพัฒนาวิชาชีพ 

    3.2.2.5 นวัตกรรมการสอน 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 

 กรอบแนวคิดของการวิจัย มุ่งศึกษาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาการศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผูว้ิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการ

ของผู้บริหาร 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของ

โรงเรยีน 2) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 3) ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู/

ชุมชนวิชาชีพ 4) ด้านการพัฒนาผูเ้รียน 5) ด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้  

6) ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศกำกับและติดตาม 7) ด้านการ

ส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา ซึ่งได้จากการสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำทางวิชาการของ เพ็ญพัตร์ ภู่ศิลป์ (2557); ดำรง มูลป้อม (2558); 

บุญพา พรหมณะ (2559); ไชยา ภาวะบุตร (2560); นิตนิภา เสนาฤทธิ์ (2560); บาลกีส 

กาซา (2560); อัศนยี์ สุกิจใจ (2560); Chell (2001); Flemming and Fleming (2001); 

Lashway (2002); Cunningham and Cordeiro (2003); McEwan (2003); Mac Neill, 

Cavanagh and Silcox (2003); Van Deventer and Kruger (2003); Alig Mielcarek and 

Hoy (2005); Glickman (2007); Hallinger & Murphy (2014); Teach Many (2014);  

Davis & Thomas (2016) และประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก 5 ด้าน คือ 1) วิสัยทัศน์ร่วม 2) ทีมร่วมแรงร่วมใจ 3) ภาวะผู้นำร่วม  

4) การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ 5) นวัตกรรมการสอน ซึ่งได้จากการสังเคราะห์ 

เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ สุของ 

วรลักษณ์ ชูกำเนิด และคณะ (2557); วิชัย วงษ์ใหญ่ (2558); พรทิพย์ อ้นเกษม (2559); 

อนุสรา สุวรรณวงศ์ (2559); ละดา ดอนหงษา และคณะ (2560); สำนักงาน
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คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน (2560); กมลวรรณ ทิพยเนตร (2561); ประจักษ์  

ศรสาลี และคณะ (2561); รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2561); โรงเรียนนรสาร (2563); 

Hargreaves (2003); Stoll and Seashore Louis (2003); Schmoker (2004); Stoll & 

Thomas (2006); Dufour and Eaker (2008) and Stoehr, J., Banks, M., & Allen, L. (2011) 

จงึสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยปรากฏดังภาพประกอบ 1 

           ตัวแปรอิสระ                                             ตัวแปรตาม 

   (Independent Variable)                              (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

ประสิทธผิลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู ้

ทางวิชาชีพ 5 ด้าน 

1. วิสัยทัศน์ร่วม      2. ทีมร่วมแรงร่วมใจ 

3. ภาวะผู้นำร่วม     4. การเรยีนรูแ้ละการพัฒนาวิชาชีพ  

5. นวตักรรมการสอน  

 

 

 

      

 

1. สถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง 

  1.1 ผู้บริหารโรงเรยีน 

  1.2 ครูผู้สอน 

2. ประสบการณ ์

ในการปฏิบตัิงาน 

  2.1 น้อยกว่า 10 ป ี

  2.2 ระหวา่ง 10 – 20 ป ี

  2.3 มากกว่า 20 ป ี

3. ที่ตั้งโรงเรียน 

  3.1 อยูใ่นเขตอำเภอ

เมืองสกลนคร 

  3.2 อยูน่อกเขตอำเภอ

เมืองสกลนคร 

 

แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร 7 ด้าน 

1. ด้านการกำหนดวิสยัทัศน์พนัธกจิและเปา้ประสงค ์

ของโรงเรยีน 

2. ด้านการบรหิารจัดการหลกัสูตรและการสอน  

3. ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ  

4. ด้านการพัฒนาผู้เรยีน  

5. ด้านการจดับรรยากาศทีส่ง่เสรมิการเรียนรู้  

6. ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/ 

การนิเทศกำกับและตดิตาม  

7. ด้านการส่งเสรมิทรัพยากรทางการศึกษา     
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะ ไว้ดังนี้  

  1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหาร

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ที่แสดงถึงความรูค้วามสามารถในการบริหารเพื่อการโน้มนา้วหรอืจูงใจให้ทุกฝ่าย 

ในโรงเรยีนปฏิบัติงานในหน้าที่ตามความรับผดิชอบของตนอย่างเต็มที่จนนำไปสู่

ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเลือกมาศกึษา 7 ด้าน และวัดได้จากการรับรู้

ของบุคลากรในโรงเรียน ดังนี ้

   1.1 ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน

หมายถึง พฤติกรรมการดำเนินการของผู้บริหารที่แสดงถึงความสามารถในการกำหนด

ทิศทางภารกิจการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้ชัดเจน  

มุ่งนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน โดยมีการประชุมแบบมีส่วนร่วม วางแผนสื่อสารสร้างความ

เข้าใจที่เป็นรูปธรรมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายร่วมกับผูท้ี่เกี่ยวข้อง  

การวางแผน การสื่อสาร การกำหนดนโยบายการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการให้

ความสำคัญและน้ำหนักในการบริหารงานวิชาการ สร้างเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ 

ดำเนนิการให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ประมวลผลความก้าวหน้า 

ตามวิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน 

   1.2 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน หมายถึง ผูบ้ริหาร

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน เป็นแหล่งข้อมูล 

ทางวิชาการให้แก่ครู มคีวามสอดคล้องของหลักสูตรมาตรฐาน ทรัพยากรและการ

ประเมินผล และการบริหารหลักสูตร เพื่อให้ผูบ้ริหารใช้กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

และการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศกึษา การจัดทำ 

แผนการสอนของครูผู้สอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล  

   1.3 ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการ 

พัฒนางานของครูให้มคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพประกอบด้วยการวางแผน การกำหนด

ทิศทางการส่งเสริม การพัฒนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรยีนของผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มสมรรถนะของครู 

   1.4 ด้านการพัฒนาผูเ้รียน หมายถึง สมรรถนะของผูบ้ริหารและครู 

ในโรงเรียน ที่ดำเนนิการบริหารและจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการทีห่ลากหลาย 
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ให้เกิดการพัฒนาผูเ้รียน บริการผู้เรยีน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนา

ศักยภาพผูเ้รียนในด้านต่าง ๆ สามารถส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 

   1.5 ด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ หมายถึง การจัด

สภาพแวดล้อมที่เอือ้อำนวยและส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้เกิดสมรรถนะและ

คุณลักษณะอังพึงประสงค์ มีการปรับปรุงสถานที่ปรับภูมทิัศน์ในหอ้งเรียนนอกห้องเรียน 

ให้เกิดบรรยากาศน่าเรียน ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีพฤติกรรมในการบรรลุวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายของโรงเรียนประกอบด้วย การสร้างแรงจูงใจในการสร้างขวัญและกำลังใจ  

การส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเอง การใหค้วามมั่นคงและปลอดภัย 

   1.6 ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศกำกับ 

และติดตาม หมายถึง การประเมินคุณภาพผลผลิตของโรงเรยีนโดยรวม การประเมิน 

ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศกึษา โรงเรียนมีระบบการนิเทศ 

การจัดการเรียนการสอน 

   1.7 ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง สื่อประกอบ 

การเรียนการสอนในห้องเรียนและนอกห้องเรียนหมายความรวมถึงเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ครูอาจสร้างสรรค์ขึน้และหรือประยุกต์ให้ให้เหมาะสมกับ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในการวิจัยครั้งนีว้ัดภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

ได้จากแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลเิคอร์ท (Likert’s 5 Rating 

Scale) จากมากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย น้อยที่สุด ที่ผู้วจิัยสร้างขึ้น 

  2. ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง  

ผลการดำเนินงานของผู้บริหารและครูบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการให้การศกึษาได้มีการ

รวมตัวกัน เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพผ่านการทำงานและเรียนรู้ร่วมกัน โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ทางวิชาชีพดังกล่าวไปพัฒนาการเรียนของผู้เรยีนให้มคีุณภาพ 

ประกอบด้วย 

   2.1 วิสัยทัศน์ร่วม หมายถึง การมองเห็นภาพเป้าหมาย ทิศทาง เส้นทาง  

และสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงเป็นเสมอืนเข็มทิศในการขับเคลื่อน PLC ที่มทีิศทางร่วมกัน  

โดยมีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ทางวิชาชีพร่วมกัน คือ พัฒนาการการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

เป็นภาพความสำเร็จที่มุ่งหวังในการนำทางร่วมกัน ให้ผูร้่วมงานเห็นวิสัยทัศน์นัน้ร่วมกัน  

หรอืการมองเห็นจากแต่ละปัจเจกที่มวีิสัยทัศน์เห็นในสิ่งเดียวกัน 
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   2.2 ทีมร่วมแรงร่วมใจ หมายถึง การที่สมาชิกในองค์การมคีวามสามัคคี

ผนึกกำลังประสานงานในการปฏิบัติงานให้บังเกิดการเรียนรูร้่วมกันระหว่างสมาชิกด้วยกัน

ทีมเดียวกัน เป็นการพัฒนามาจากกลุ่มทีมที่ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ลักษณะ 

การทำงานร่วมกันแบบมีวสิัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และพันธกิจร่วมกันรวมกันด้วยใจ 

จนเกิดเจตจำนงในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เป็นกลุ่มทีมงานเพื่อให้บรรลุผล 

สู่การเรียนรู้ของผู้เรยีน ทีมร่วมแรงร่วมใจสู่การเรียนรู้ของครู บนพืน้ฐานงานที่มีลักษณะ 

ที่ตอ้งมกีารคิดร่วมกัน วางแผนร่วมกัน ความเข้าใจร่วมกัน ข้อตกลงร่วมกันการตัดสินใจ

ร่วมกันแนวปฏิบัติร่วมกัน การประเมินผลร่วมกันและการรับผดิชอบร่วมกันจาก

สถานการณ์หนา้งานจริงถือเป็นโจทย์ร่วมใหเ้ห็นและรู้เหตุปัจจัย กลไกในการทำงาน 

ซึ่งกันและกันแบบละวางตัวตนให้มากที่สุดจนเห็นและรู้ความสามารถของแต่ละคนร่วมกัน  

เห็นและรับรู้ถึงความรู้สกึร่วมกันในการทำงานจนเกิดประสบการณ์หรอืความสามารถ 

ในการทำงาน และพลังในการร่วมเรียนรู้ร่วมพัฒนาบนพืน้ฐานของพันธะร่วมกันที่เน้น 

ความสมัครใจและการสื่อสารที่มีคุณภาพ การรับฟังและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

   2.3 ภาวะผูน้ำร่วม หมายถึง ภาวการณ์เป็นผู้นำร่วมกันของสมาชิกชุมชน 

PLC ด้วยการกระจายอำนาจ เพิ่มพลังอำนาจซึ่งกันและกันใหส้มาชิกมีภาวะผูน้ำเพิ่มขึ้น 

จนเกิดเป็น “ผู้นำร่วมของครู” มี “อำนาจทางวิชาชีพ” เป็นอำนาจเชิงคุณธรรมที่มขี้อ 

ปฏิบัติที่มาจากเกณฑ์และมาตรฐานที่เห็นพ้องตรงกันหรอืกำหนดร่วมกันเพื่อยึดถือเป็น

แนวทางร่วมกันของผูป้ระกอบวิชาชีพครู  

   2.4 การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนา

ศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูให้ตรงกับภาระงาน คือ การมุ่งพัฒนาการสอน 

ของครูผู้สอน เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณภาพ  
   2.5 นวัตกรรมการสอน หมายถึง ผลสำเร็จจากการเรียนรูแ้ละการ

พัฒนาวิชาชีพของครู ดา้นสื่อการเรียนการสอนใหม่ ๆ ที่สรา้งขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหา

เกี่ยวกับการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ 

อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนพัฒนาให้ผู้เรยีน 

เกิดการเรยีนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ ในการวิจัยครั้งนี้ วัดประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้จากแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

ของลเิคอร์ท (Likert’s 5 Rating Scale) จากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  

ที่ผู้วจิัยสร้างขึ้น 
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  3. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง หมายถึง ตำแหน่งของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร  

เขต 1 ปีการศกึษา 2564 แบ่งออกเป็น 2 สถานภาพ ดังนี้ 

   3.1 ผูบ้ริหาร หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศกึษา 2564 

   3.2 ครูผูส้อน หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการ และ/หรอื 

ครูอัตราจา้งที่ปฏิบัติหนา้ที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ปีการศกึษา 2564 

  4. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ตามบทบาทหน้าที่ตามคำสั่งให้ดำรงตำแหน่ง หรือได้รับการแต่งตั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ 

ในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายตามบทบาทหนา้ที่ปัจจุบันที่ผ่านมาทั้งหมดโดยนับเป็น ดังนี้  

   4.1 น้อยกว่า 10 ปี 

   4.2 ระหว่าง 10-20 ปี 

   4.3 มากกว่า 20 ป ี

  5. ที่ตัง้โรงเรียน หมายถึง ตำแหน่งพิกัดที่ตัง้ของโรงเรียนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ปีการศกึษา 2564 

แบ่งเป็น 2 เขตที่ตัง้ ดังนี้ 

    5.1 ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร 

   5.2 ตั้งอยู่นอกเขตอำเภอเมืองสกลนคร 

  6. แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 หมายถึง การเสนอ

แนวทางเหมาะสมในการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

ซึ่งผูว้ิจัยดำเนินการโดยนำภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ด้านที่มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการ

ดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 โดยรวม ไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจำนวน 10 ท่าน 

เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 10 ท่าน นำเสนอวิธีหรอืแนวทางการพัฒนาด้านดังกล่าว 

ให้ดีเพิ่มขึน้กว่าที่มอียู่ 



19 

 

บทที่ 2 

 

เอกสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศกึษาครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิด

ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยสามารถสรุปสาระสำคัญตามลำดับ ดังนี้  

  1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

   1.1 ภาวะผู้นำ 

   1.2 ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

  2. ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 

   2.1 ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

   2.2 ความสำคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

   2.3 คุณลักษณะของความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

   2.4 องค์ประกอบการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 

    2.4.1 วิสัยทัศน์ร่วม  

    2.4.2 ทีมร่วมแรงร่วมใจ 

    2.4.3 ภาวะผูน้ำร่วม  

    2.4.4 การเรียนรูแ้ละการพัฒนาวิชาชีพ  

    2.4.5 นวัตกรรมการสอน  

  3. ขอ้มูลพืน้ฐานและบริบทของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 

  4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   4.1 งานวิจัยในประเทศ 

   4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร 

 1. ภาวะผู้นำ 

  ภาวะผูน้ำ (Leadership) ในการบริหารงานใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นการ

บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจและบริหารการศกึษา ผู้บริหารในฐานะเป็นผู้นำขององค์การ

จะต้องมภีาระหน้าที่ที่จะต้องสรา้งความร่วมมอืร่วมใจกันเป็นอย่างดีในการทำงานร่วมกัน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน การบริหารการศกึษาก็เช่นเดียวกันกับการบริหารธุรกิจ

อื่น ๆ ผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องสรา้งความร่วมมอืร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน  

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือ ให้ผูเ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ผูบ้ริหาร 

ในฐานะเป็นผู้นำในสถานศกึษาจะต้องสร้างความร่วมมือในการทำงานใหเ้กิดขึ้นใหไ้ด้นัน้

หมายความว่า ผูบ้ริหารจะต้องเป็นผู้นำ (Leadership) ผู้นำจะต้องมีความเป็นผู้นำ  

หรอืมภีาวะผูน้ำ (Leadership) จะต้องสร้างขึ้นให้ได้ (ไชยา ภาวะบุตร, 2555, หนา้ 278) 

สอดคล้องกับ อัศนยี์ สุกิจใจ (2560, หน้า 27) กล่าวว่า ภาวะผูน้ำ คอืความรู้

ความสามารถของบุคคลที่เป็นผู้นำในการปกครอง การบริหารหรอืบันดาลใจ การโน้มน้าว

ความคิดเห็นและพฤติกรรมของบุคคลอื่นที่อยู่ภายใต้การปกครองเพื่อให้เกิดความเชื่อม่ัน

ต่อผู้นำ และสนับสนุนส่งเสริมบุคคลที่มคีวามปรารถนาจะทำงาน ให้สามารถทำงานจน

ประสบผลสำเร็จตามนโยบายเป้าหมายแผนที่กลุ่ม หน่วยงาน หรอืองค์การวางไว้ร่วมกัน  

ซึ่งความหมายของคำว่า ภาวะผู้นำ (Leadership) ได้มนีักวิชาการหลายท่านให้ความหมาย 

ของภาวะผูน้ำไว้หลายประการ ดังนี้ 

   ไพจติร งิ้วสุภา (2556, หน้า 42) สรุปว่า ภาวะผูน้ำ คอืความสามารถ 

ในการใชก้ระบวนการในการบริหารงาน ใชอ้ำนาจที่มอียู่ในตนเองเพื่อก่อใหเ้กิดความ

ร่วมมอืมีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ รับผดิชอบในหน้าที่ ช่วยเหลอืส่งเสริมผู้ร่วมงาน 

มีความอดทน กล้าตัดสินใจ ภาวะผู้นำเป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้และสามารถวัดได้ 

จากการแสดงออกในการกระทำของผู้นำ และสามารถดำเนนิงานให้บรรลุเป้าหมาย 

ตามที่วางไว้ 

   รัตตกิรณ์ จงวิศาล (2556, หนา้ 14) สรุปว่า ภาวะผูน้ำ เป็นคุณลักษณะ

พฤติกรรมความสามารถ หรอืกระบวนการที่เป็นปฏิสัมพันธ์หรอืเป็นวิธีการดำเนินชีวติของ

บุคคลที่สามารถมีอิทธิพลต่อผูอ้ื่น กลุ่มคน สามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความ

ปรารถนาทำใหเ้กิดความเชื่อถือ ศรัทธา ยอมรับ ความพยายาม การอุทิศตน  
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การใชค้วามสามารถอย่างดีที่สุด และช่วยเพิ่มพลังอำนาจของผู้อื่นเพื่อให้บรรลุสำเร็จ 

ตามเป้าหมาย 

   รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2556, หนา้ 254) ได้ให้ความหมายของ ภาวะผู้นำ 

ไว้ว่า ภาวะผูน้ำ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกว่าพยายามใช้

อิทธิพลของตนเองหรอืกลุ่มตน กระต้น ชีน้ำ ผลักดัน ให้บุคคลอื่นหรอืกลุ่มบุคคลอื่น 

มีความเต็มใจและกระตอืรอืร้นในการทำสิ่งต่าง ๆ ตามต้องการ โดยมีความสำเร็จ 

ของกลุ่มหรอืองค์กรเป็นเป้าหมาย 

   ดุษฎีรัตน์ โกสุมภ์ศริ ิ(2558, บทนำ) สรุปว่าภาวะ ภาวะผูน้ำ  

(Leadership) ที่เหมาะสมที่สามารถจะจูงใจหรอืมีอทิธิพลต่อผูอ้ื่นที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์

ต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดการปฏิบัติการ และอำนวยการ โดยใช้กระบวนการสื่อสารความหมาย

หรอืการตดิต่อกันและกันเพื่อร่วมมอืกันดำเนินงานให้สำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค์  

สิ่งสำคัญต้องรูจ้ักเดินทางสายกลาง อย่างพอประมาณ มเีหตุผล มีความรู้มีคุณธรรม 

เป็นลักษณะนิสัย  

   ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 282) สรุปว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง  

ความสามารถของผู้นำในการใชศ้ลิปะ อทิธิพล อำนาจหนา้ที่และพลังอำนาจที่มอียู่เพื่อให้ 

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดำเนินงานในหนา้ที่รับผดิชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ที่ตัง้ไว้ 

   มนัส ทวีกัน (2561, หนา้ 19) สรุปว่า ภาวะผูน้ำ หมายถึง การใช้อิทธิพล

และศลิปะในการชัดจูง จูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา หรอืกลุ่มเพื่อให้ปฏิบัติหนา้ที่อย่างเต็ม

ความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  

   ชัยมงคล บุญชัย และคณะ (2563, หนา้ 212) ได้ให้ความหมายของภาวะ

ผูน้ําทางวิชาการ หมายถึง คุณลักษณะการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ สถานศกึษา 

เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ส่งผลใหก้ารจัดการเรียนการสอน 

มีประสิทธิผลไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนที่ดี 

   Donaldson (2001, p. 41) สรุปว่า ภาวะผูน้ำ หมายถึง การที่ผูน้ำใช้

ความสามารถในการทำให้ผู้ตามมคีวามเชื่อ ความคิด และยอมทำตามซึ่งความสัมพันธ์

ระหว่างผู้นำและผูต้าม 
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    Owens (2004, p. 263) ได้ให้ความหมาย ภาวะผูน้ำ หมายถึง  

การใชอ้ิทธิพลเหนอืคนอื่นเพื่อให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมาย ลดความขัดแย้งสร้างความ 

พึงพอใจแก่ผูต้าม  

   Richard L Daft (2008, p.5) ให้ความหมายภาวะผูน้ำ ว่าเป็นความสัมพันธ์ 

ระหว่างอทิธิพลของผูน้ำกับผูต้ามที่มีความตั้งใจจริงต่อผลการเปลี่ยนแปลงในจุดประสงค์ 

ร่วมกัน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับผู้ตาม การมอีิทธิพลความมุ่งมาดปรารถนา ความรับผดิชอบ

ส่วนบุคลและความซื่อสัตย์ การเปลี่ยนแปลงและการมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน  

   John J. Sosik and Don I. Jung (2010, p.47) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นำ 

เป็นระบบ (Leadership is a system) ที่มกีระบวนการเชื่อมโยงและการมปีฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างผู้นำผูต้าม สถานการณ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีก มากมาย เพื่อให้องค์กร

ดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย 

  Nahavandi (2018, pp. 6-7) สรุปว่า ภาวะผูน้ำ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ  

3 ส่วนด้วยกัน คอื 1) ปรากฏการณ์ของกลุ่มนั้น คอื ไม่มีผู้นำที่ปราศจากผู้ตาม  

ภาวะผูน้ำนั้น จะรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มอีิทธิพลต่ออีกคนหนึ่ง หรอืการที่

สามารถชักจูงใจผู้อื่นได้นั่นเอง 2) ผู้นำใช้อำนาจหรือชีน้ำกลุ่มให้เชื่อในการกระทำหรอื

ความสำเร็จในเป้าหมายนั้น ๆ ดังนัน้ ภาวะผูน้ำ คอืเป้าหมายของการดำเนินงานโดยตรง

และบทบาทที่แสดงในกลุ่มและองค์การ 3) การแสดงให้เห็นว่าเป็นผูน้ำนั้น สันนษิฐาน 

ได้จากการแบ่งกลุ่มหรอืการจัดลำดับช้ันภายในกลุ่ม บางกรณีลำดับช้ันเป็นปกติโดยทั่วไป 

ซึ่งง่ายต่อการบ่งบอกว่าใครเป็นผู้นำ นั่นคือผูน้ำจะอยู่ในลำดับบนสุด บางกรณีก็ซับซ้อน

บางกรณีก็ยืดหยุ่น 

  จากคำนิยามข้างต้นพอสรุปได้ว่า ภาวะผูน้ำ หมายถึง คุณลักษณะที่บุคคล

แสดงออกอย่างมอีิทธิพลต่อผูอ้ื่นหรอืกลุ่มบุคคลคน เพื่อทำให้เกิดความเชื่อถือ เชื่อม่ัน 

และเกิดความศรัทธาให้การยอมรับ อันจะช่วยส่งผลให้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมายของ

องค์กร 

 2. ภาวะผู้นำทางวชิาการ 

  ภาวะผูน้ำทางวิชาการ (Instructional Leadership) คือภาวะผูน้ำที่พัฒนา 

มาจากภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership) เป็นภาวะผู้นำโดยเฉพาะ 

ผูบ้ริหารโรงเรียน อาศัยการเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ ความรู้เกี่ยวกับการสอน 

และความรูเ้กี่ยวกับหลักสูตรเป็นพลังขับเคลื่อนทางการศกึษา ผู้นำทางวิชาการต้องมี
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ความสามารถในการสื่อสารและแสดงให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองเห็นว่าอะไรสำคัญ 

และมีคุณค่าในโรงเรยีน ผู้บริหารโรงเรียนตอ้งเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นแรงขับเคลื่อน  

เป็นผูน้ำทางวิชาการ (McEwans, 1998, อ้างถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 2560, หน้า 89)  

  แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา เป็นวิธีการ

ปฏิบัติงานที่ผูบ้ริหาร สถานศกึษาที่ตอ้งแสดงออกถึงความสามารถในการเป็นผู้นำในการ

บริหารงานทางวิชาการส่งเสริมพัฒนา ปรับปรุง การเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึน้และยังเป็นความสามารถในการนำบุคลากรในโรงเรียนใหร้่วมมือกัน ปฏิบัติงาน 

จนบรรลุเป้าหมายทางวิชาการของโรงเรยีน (Glickman, 2007, pp. 47-52) 

   2.1 ความหมายของภาวะผู้นำทางวิชาการ 

    นักวิชาการชาวไทยและชาวต่างประเทศหลายท่านได้ใหค้วามหมาย 

ของคำว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการ (Instructional Leadership) ดังนี้ 

     สมคิด สรอ้ยน้ำ (2557, หน้า 41) ได้กล่าวถึงภาวะผูน้ำทาง 

วิชาการว่า การเป็นผู้ที่มคีวามรูค้วามเข้าใจในทฤษฎีและปรัชญาในหลักสูตรกลุ่มต่าง ๆ 

ตระหนักว่าไม่มีการสอนใดดีที่สุด ตระหนักถึงความสำคัญของหลักสูตร การพัฒนา 

ความเป็นมนุษย์ การเป็นตัวแบบเชงิวิชาการ การพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  

การจัดการใหเ้ป็นไปตามแผนการสอนและยึดผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

     บุญพา พรหมณะ (2559, หน้า 30) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นำทาง 

วิชาการ หมายถึง การบริหารจัดการของผูบ้ริหารในสถานศกึษาในการชีน้ำและส่งเสริม

สนับสนุนและโน้มนา้วจูงใจในการพัฒนางานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดภารกิจ 

ของโรงเรียน การพัฒนาการเรียนการสอน การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร และการสร้าง

บรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียนเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ 

     ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 115) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ำทาง

วิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา เป็นความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับกิจกรรมที่มีผลต่อความก้าวหนา้ของนักเรียน มุ่งเน้นที่พฤติกรรมของครู  

ซึ่งจะเพิ่มพูนการเรียนรู้ของนักเรียน การกำหนดวัตถุประสงค์ของโรงเรียน การจัดทำ 

พันธกิจของโรงเรยีน การจัดทำเป้าหมายโดยรวมของโรงเรยีนการบริหาร จัดการเรียน 

การสอน การส่งเสริมบรรยากาศของโรงเรียน การจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้เกิด 

การเรียนรู ้การนเิทศ การประเมินครู การประสานงานโครงการ การพัฒนาบุคลากร 
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รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดกีับผูบ้ริหารโรงเรียน ตลอดจนเพื่อนครู นักเรียน  

และชุมชน 

     สมจติร เจรญิกร (2561, หน้า 3) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ำทาง

วิชาการคือ การที่ผูน้ำใช้อทิธิพล จะโดยอำนาจหน้าที่หรอืโดยได้รับความเชื่อถือศรัทธา 

ที่มอียู่กับบุคคลที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม สร้างสรรค์หรือปลูกฝังศรัทธาความกลมเกลียว 

ความร่วมมอืร่วมใจใหเ้กิดขึ้นในระหว่าง ผูร้่วมงาน ผู้ตาม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป 

ในทิศทางที่ผู้นำหรอืผูบ้ริหารตอ้งการ อันเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ขององค์การ 

     ฉัตรชัย จันทา (2563, หน้า 24) สรุปไว้ว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

หมายถึง ลักษณะของผูน้ำทางวิชาการ ซึ่งตอ้งมบีทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ  

การเรียนการสอนในโรงเรยีน  

     ปิยพร บุญใบ (2563, หนา้ 34) สรุปไว้ว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศกึษาที่แสดงออกถึงความสามารถในการบริหาร

จัดการศึกษา ดา้นวิชาการในโรงเรียน โดยการกระตุ้น ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษา 

และพัฒนาบุคลากรในสถานศกึษาอันเกิดผลดีต่อการสอนของครูและผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรยีนของนักเรียน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถานศกึษาและบรรลุตามเป้าหมาย 

ที่กำหนดไว้ 

     Wildy & Dimmock (2000, pp. 42-61) ให้แนวคิดว่า ภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการ หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาผูบ้ริหารสถานศกึษาที่มภีาวะผู้นำ

ทางวิชาการน้ันต้องเป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญกับงานด้านวิชาการเป็นหลัก ต้องสามารถ

ทำวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นความจริงได้ รวมถึงการทำภาระงานของผูบ้ริหารเองหรอืการ

มอบหมายงานให้ผูอ้ื่นปฏิบัติแทนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

ประกอบด้วย ภาระงานที่สำคัญด้านต่าง ๆ ได้แก่ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน 

ของโรงเรียน เตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในกระบวนการเรียนการสอน กำกับ ติดตาม 

นิเทศการสอนของครู เป็นกรรมการอำนวยการหรอืประสานงาน ส่งเสริมสัมพันธภาพ 

ของบุคลากร 

     Girvin (2001, p. 1) ได้กล่าวถึงผู้บริหารในฐานะผู้นำทางวิชาการ

ว่าผู้บริหารถือเป็นแกนกลางของความพยายามในฐานะผูม้ีวสิัยทัศน์กว้างไกล ผู้จัด 
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ระเบียบองค์การ ผูน้ำ และผูป้ระเมิน เพื่อเป็นการรับประกันความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนรูสู้งขึ้น 

     Ma Ewan (2003, pp.135-148) ได้นยิามความหมายของ  

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ คือภาวะผูน้ำที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อกระบวนการเรียนการสอน 

ประกอบด้วยครูผู้สอน นักเรียนและหลักสูตร มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 

     Hoy and Hoy (2003, อ้างถึงใน พระมหาพิทยา จันทร์วงศ์, 2557, 

หนา้ 42) ได้กล่าวไว้ ภาวะผู้นำทางวิชาการ หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นผูน้ำ 

ทางการศึกษาที่ส่งเสริมความสำเร็จของนักเรียนทุกคนโดยการสนับสนุน บำรุง และรักษา 

วัฒนธรรมของโรงเรียนและโปรแกรมการเรยีนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

และบุคลากรทางการศกึษาให้เจรญิเติบโตอย่างมืออาชีพ 

     Glickman (2007, pp. 47-52) กล่าวไว้ว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

คือการบูรณาการการของงานเพื่อให้การช่วยเหลอืโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

นักเรียน การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาหลักสูตร 

     Heck and Hollinger (2009, pp. 6-9) กล่าวว่า ภาวะผู้นำ 

ทางวิชาการเกี่ยวข้องโดยตรงกับครูในเรื่องหลักสูตรและการสอน โดยมีภาระงาน 

ทีป่ระกอบด้วย การนเิทศ และการประเมินการสอน การประสานงาน การจัดและใช้

หลักสูตรและติดตามกำกับความก้าวหน้าของนักเรียน ในส่วนของการนิเทศและการ

ประเมินการสอนอย่างสม่ำเสมอ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๆ ที่ส่งเสริมการสอนของครู

และกำกับการสอนในห้องเรียน โดยการเข้าเยี่ยมห้องเรียนอย่างไม่เป็นทางการ  

และการจัดการปฏิบัติการต่าง ๆ ในหอ้งเรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน  

การประสานงานการจัดการและใช้หลักสูตร ผูบ้ริหารควรจัดโอกาสใหก้ลุ่มได้ร่วมกัน 

จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์งานบริหารการสอน  

มีหน้าที่กำกับความก้าวหน้าของนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนใชผ้ลการทดสอบเพื่อกำหนด

เป้าหมาย ประเมินหลักสูตร ประเมนิการสอน และวัดผลความก้าวหนา้ไปสู่เป้าหมาย 

ของโรงเรียน การส่งเสริมบรรยากาศเรียนรูท้ี่ดใีนโรงเรียน 

     Carter & Klotx (2012, pp. 36-40) ให้แนวคิดว่า ภาวะผูน้ำ

วชิาการ ต้องให้ความสำคัญกับงานด้านวิชาการและครูซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผูน้ำในการพัฒนา 

พฤติกรรมของผูเ้รียน ซึ่งผู้บริหารในลักษณะดังกล่าวจะยึดเอาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
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ของผู้เรยีนเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาและมีการส่งเสริมให้บุคลากรในทุกฝ่าย 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  

     Davis & Thomas (2016, p. 21) กล่าวว่าผู้นำทางวิชาการ คือ 

บทบาทสำคัญต่อครูใหญ่ที่จะเน้นกิจกรรมในด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

ในห้องเรยีนของครู สรุปได้ว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการ หมายถึง ผูท้ี่มคีวามสามารถในการใช้

กลยุทธ์ทางการเป็นผูน้ำ และการบริหาร สามารถนำกลุ่มให้กระทำกิจกรรมด้านวิชาการ

ให้บรรลุเป้าหมายและประสานงานที่เกี่ยวข้องดา้นการจัดการเรียนการสอนตลอดทั้งการ

สร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

    สรุปได้ว่าภาวะผู้นำทางวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมและบทบาทของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาในการใช้กลยุทธ์ทางการเป็นผูน้ำที่สามารถนำกลุ่มให้กระทำกิจกรรม

ด้านวิชาการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีศิลปะทั้งการบอกและการชีแ้นะสั่งการหรอื

อำนวยการเพื่อโน้มนา้วจติใจผู้ใต้บังคับบัญชาใหป้ฏิบัติหน้าที่ให้ดทีี่สุดให้สามารถบริหาร

จัดการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ตลอดทั้งการสร้างบรรยากาศในโรงเรียน 

ให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพให้การดำเนินงานขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันในการถ่ายทอด

แนวคิดไปสู่การปฏิบัติหรอืกล่าวอีกนัยหนึ่ง ภาวะผูน้ำเป็นกระบวนการในการจูงใจ 

และปฏิสัมพันธ์ใหทุ้กคนในองค์การเข้าใจวงการขององค์การเพื่อให้องค์การสามารถดำเนิน

กิจกรรมได้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผูเ้ป็นผู้นำนั้นต้องมี

บุคลิกภาพพิเศษหลายอย่างสามารถที่จะบังคับบัญชาผูอ้ื่นได้ โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ 

(Authority) จากตำแหน่ง และอำนาจบารม ี(Power) ที่ได้จากตัวของเขาเองเป็นเครื่องมอื 

และสามารถจะสร้างอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้มคีวามเชื่อถือ ยอมร่วมมอืหรือยอมรับ

ในตัวของเขาได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพลักษณะของความเป็นผู้นำความรู้ ความสามารถ 

ความคิดริเริ่ม การตัดสินใจ การมีปฏิสัมพันธ์ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา เพื่อใหบ้รรลุถึงจุดมุ่งหมายของกลุ่ม หรอืขององค์การได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลและบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร อันจะส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
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   2.2 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน 

    นักวิชาการชาวไทยและชาวต่างประเทศหลายท่านได้ให้แนวคิด

เกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน ดังนี ้

     เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์ (2557, หนา้ 5-6) ศกึษาและวิจัยพบว่า  

ภาวะผูน้ําทางวิชาการของผู้บริหารมอีงค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้ 

      1. ด้านการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน 

      2. ด้านการกำหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจ 

ในเป้าหมาย 

      3. ด้านกำกับติดตามและจัดใหม้ีการสะท้อนผลการจัดการ

เรียนการสอน 

      4. ด้านการพัฒนาบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

ของโรงเรียน 

      5. ด้านการรักษาความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างครูนักเรียน 

ผูป้กครอง และชุมชน 

      6. ด้านการสร้างนวัตกรรมทางวิชาการ 

     ดำรง มูลป้อม (2558, หน้า 172) ได้ค้นพบว่าองค์ประกอบ 

ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารมี 4 องค์ประกอบไว้ดังนี ้ 

      1. การพัฒนาครู  

      2. การกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการเรียนรู้  

      3. การบริหารหลักสูตรและการสอน  

      4. การพัฒนานักเรียน 

     บุญพา พรหมณะ (2559, หนา้ 32-35) ได้เสนอองค์ประกอบ 

ของภาวะผูน้ําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาไว้ 3 องค์ประกอบหลัก 11 ด้าน ดังนี้ 

      1. การกำหนดภาระกิจของโรงเรยีน  

       1.1 ด้านการกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน  

       1.2 ด้านการสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน  

      2. การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน  

       2.1 ด้านการนิเทศและการประเมินผลการสอนของครู  

       2.2 ด้านการประสานงานการใชห้ลักสูตร  
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       2.3 ด้านการตรวจสอบความกาวหน้าของนักเรียน  

      3. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน  

       3.1 ด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอน 

       3.2 ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด  

       3.3 ด้านการจัดสิ่งจูงใจให้กับครู  

       3.4 ด้านการส่งเสริมให้มกีารพัฒนาวิชาชีพครู  

       3.5 ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ 

       3.6 ด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ 

     ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 194-198) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า  

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน เป็นสิ่งสำคัญหนึ่งที่ผู้บริหารได้แสดงบทบาท

หนา้ที่อย่างสร้างสรรค์ ที่สามารถโน้มน้าวจิตใจ จูงใจ หรอืชีน้ำให้ครูและบุคลากรทุกคน 

ในโรงเรยีนได้เข้าใจ ตระหนักในจุดมุ่งหมายของการจัดการศกึษา รวมทั้งเป็นการรวมพลัง

และประสานความสัมพันธ์กันเพื่อให้งานวิชาการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพของการ

จัดการเรยีนการสอนและคุณภาพของผู้เรยีน อันเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนได้บรรลุ 

ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 6 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 

      1. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา 

      2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

      3. การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมวิชาการ 

      4. การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ 

      5. การเป็นผู้นำที่มปีระสิทธิภาพ 

      6. การประเมนิคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 

     นิตนิภา เสนาฤทธิ์ (2560, หนา้ 8) ได้กำหนดองค์ประกอบ 

ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา มี 7 ด้าน ดังนี้ 

      1. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร  

      2. ด้านการจัดการเรียนรู ้ 

      3. ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้  

      4. ด้านการพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้ 

      5. ด้านการวัดประเมินผลและวิจัย 

      6. ด้านการนเิทศการศกึษา  
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      7. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  

     บาลกีส กาซา (2560, หนา้ 8) ได้เสนอองค์ประกอบ 

ของภาวะผูน้ำทางวิชาการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ไว้ดังนี้ 

      1. การกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมาย พันธกิจของโรงเรียน  

      2. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

      3. การสร้างบรรยากาศทางวิชาการ  

      4. การนเิทศการศกึษา  

      5. การพัฒนาวิชาชีพ 

     อัศนยี์ สุกิจใจ (2560, หน้า 33) ได้เสนอภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 7 องค์ประกอบไว้ดังนี้ 

      1. การบริหารจัดการหลักสูตร 

      2. การจัดการเรียนรู้ 

      3. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 

      4. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

      5. การวัดประเมินผลการวิจัย 

      6. การนเิทศการศกึษา 

      7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

       ภาวะผูน้ำทางวิชาการมี 5 ประการ คือ  

        1) มีวสิัยทัศน์ต่อการจัดการศกึษาให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง  

        2) มีการรเิริ่ม การใชน้วัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน  

        3) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสานสนเทศมาใช้ในการ 

ปฏิรูปการเรียนรู ้ 

        4) มีศักยภาพในการพึ่งตนเองในการพัฒนาวิชาการ  

        5) มีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใช้ตลอดเวลา  

ส่วนหลักการบริหารสถานศึกษา หน้าที่หลักของการบริหารสถานศกึษามี 5 ประการ ดังนี้ 

1) การให้โอกาสทางการศึกษาและปรับปรุงการศกึษาในสถานศกึษา หรอืงานบริหาร

วิชาการ 2) การบริหารงานเกี่ยวกับชุมชน และการประชาสัมพันธ์สถานศกึษา  
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3) การบริหารงานบุคลากรในสถานศกึษา 4) การบริหารงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 

ธุรการ การเงนิ และการให้บริการ 5) การบริหารงานกิจการนักเรียน 

     Chell (2001, p. 9) ได้สรุปคุณลักษณะ หรือพฤติกรรม 

ของการเป็นผู้นำทางวิชาการ จากมูลฐานการวิจัยในโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ไว้ดังนี้ 

      1. มีการนิเทศและประเมินผลการสอน 

      2. มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

      3. มีการจัดหลักสูตรที่พัฒนาความรูแ้ละกิจกรรมนักเรียน 

      4. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 

      5. ส่งเสริมใหม้ีการทำงานวิจัย 

      6. พัฒนาบรรยากาศในโรงเรยีน 

      7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน Flemming 

and Flemming (2001, p. 6) กล่าวว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องได้รับการฝกึทักษะการเป็นผู้นำ

ทางวิชาการให้มีพฤติกรรม ดังนี้ 

       7.1 สนับสนุนวิธีการสอนและการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

       7.2 ให้การสนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการสอนแก่ครู 

       7.3 ให้ความสนใจเยี่ยมห้องเรียนเพื่อความมุ่งหมายต่อการ

พัฒนาการสอน 

       7.4 สร้างแรงจูงใจและบรรยากาศการมสี่วนร่วม 

การกำหนดเงื่อนไขและให้ผลสะท้อนกลับ 

       7.5 ใช้ขอ้มูลในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

เพื่อความสำเร็จของนักเรียน 

       7.6 ใช้ขอ้มูลของบุคลากรเพื่อกำหนดกิจกรรมพัฒนา

วิชาชีพครู 

     Lashway (2002, p. 95) ได้เสนอพฤติกรรมความเป็นผู้นำ 

ทางวิชาการไว้ 7 ประการ ไว้ดังนี้  

      1. กำหนดเป้าประสงค์ของโรงเรียน  

      2. สื่อสารให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทราบถึงความคาดหวัง 

ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนสูง  

      3. จัดหอ้งเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรยีนการสอนของครู  
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      4. อำนวยแหล่งทรัพยากรที่จำเป็นให้ครูในการจัดการเรยีนรู้  

      5. นิเทศผลการปฏิบัติงานของครู  

      6. ตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน  

      7. จัดสภาพแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู้และมีความเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย Cunningham and Cordeiro (2003, p. 12) กล่าวถึงภาวะผูน้ำไว้ดังนี้ 

       7.1 การพัฒนาหลักสูตร 

       7.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

       7.3 พัฒนาบุคลากร 

       7.4 ประเมินคุณภาพผูเ้รียน 

       7.5 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน

       7.6 การจัดเตรียมแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

     McEwan (2003, p. 13) กล่าวถึงองค์ประกอบบันได 7 ขั้น  

ในการที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำทางวิชาการที่มีประสิทธิผล ไว้ดังนี้ 

      1. กำหนดมาตรฐานการศกึษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล 

      2. เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน 

      3. สรา้งวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียนที่เอือ้ต่อการ

เรียนรู ้

      4. สื่อสารวิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรยีน 

      5. ตั้งความคาดหวังสูงต่อบุคลากรและตนเอง 

      6. พัฒนาบุคลากรครูใหเ้ป็นผู้นำ 

      7. พัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคตใินทางบวกกับนักเรียน  

บุคลากรครูและผูป้กครอง 

     Mac Neill, Cavanagh and Silcox (2003, pp. 14-17) ได้สรุป

องค์ประกอบพืน้ฐาน 5 ประการที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหาร ไว้ดังนี้ 

      1. การนกึถึงสิ่งที่สังคมคาดหวังในด้านคุณธรรมจริยธรรมจาก

โรงเรียน 

      2. มีวสิัยทัศน์ร่วมกันและให้มีการรับรู้ถึงพันธกิจด้านการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน 
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      3. สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนที่มีพันธกิจ 

      4. นำความรูค้วามชำนาญมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

ของผู้เรยีน 

      5. พัฒนาการสอนของครู 

      6. เน้นความผูกพันและการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

      7. ใช้ภาวะผูน้ำหลายรูปแบบ 

      8. เป็นผู้นำที่เน้นการจัดการเรียนการสอนมากกว่าการบริหาร 

      9. ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรูท้ั่วทั้งองค์กรและให้เกิด

ความสร้างสรรค์ 

      10. พัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน 

      11. ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรใหม้ีการพัฒนา 

     Van Deventer and Kruger (2003, p. 247) ได้สรุปองค์ประกอบ

พืน้ฐาน 5 ประการที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร ไว้ดังนี้ 

      1. กำหนดพันธกิจของโรงเรียน 

      2. การจัดการหลักสูตรและการสอน 

      3. การนเิทศการสอน 

      4. การตดิตามความก้าวหน้าของผู้เรยีน 

      5. การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 

     Alig Mielcarek and Hoy (2005, p. 115) ได้ทำการศกึษาและวิจัย

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ ในด้านความหมาย อิทธิพล ทฤษฎีและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำทางวิชาการ โดยได้ปรับแนวความคิดของ Hallinger เป็นรูปแบบ

ของภาวะผูน้ำทางวิชาการที่ประกอบไปด้วย 

      1. การพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรยีน 

      2. การกำหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจ 

ในเป้าหมาย 

      3. การกำกับและติดตามจัดให้มกีารสะท้อนผลการจัดการ

เรียนการสอนโดยการเยี่ยมช้ันเรยีน 
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     Glickman, 2007, p. 131) กล่าวไว้ว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการ คือ  

การบูรณาการงานเพื่อให้การช่วยเหลือโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักเรียน 

การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาหลักสูตร 

     Hallinger and Murphy (2014, pp. 221–224) ได้เสนอ

องค์ประกอบความเป็นผูน้ำทางวิชาการไว้ 11 ด้าน ดังนี้ 

      1. การกำหนดเป้าหมายโรงเรียน  

      2. การสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน  

      3. การนเิทศและประเมินผลด้านการสอน   

      4. การประสานงานการนำหลักหลักสูตรไปใช้  

      5. การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน   

      6. การควบคุมการใชเ้วลาในการจัดการเรยีนการสอน  

      7. การเอาใจใส่ต่อความคิดเห็นของครูและนักเรียน  

      8. การจัดให้มีสิ่งจูงใจสำหรับครู  

      9. การส่งเสริมให้มกีารพัฒนาวิชาชีพครู  

      10. การพัฒนาสร้างมาตรฐานด้านวิชาการของโรงเรียน  

      11. การจัดให้มีสิ่งส่งเสรมิสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 

     Tech Many (2014, pp. 114-117) พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการ

ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 

      1. ผู้บริหารจะต้องส่งเสรมิและสนับสนุนครู บุคลากรให้มี 

ส่วนร่วมในการรักษากฎระเบียบ ขอ้บังคับหรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของสถานศกึษา  

      2. ผู้บริหารเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ของบุคลากรและพร้อม 

ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

      3. ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

      4. ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทำงาน 

เป็นหมู่คณะ 

      5. ผู้บริหารมกีารกำกับ ดูแล นเิทศตดิตามบุคลากร 

อย่างเป็นระบบ 
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      6. ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง 

อยู่เสมอ 

     Davis & Thomas (2016, p. 40) ได้กำหนดองค์ประกอบของ

พฤติกรรมความเป็นผูน้ำทางวิชาการไว้ 8 ประการ ไว้ดังนี้  

      1. กระตุ้นใหค้รูเกิดความตระหนักและเห็นด้วยในการพัฒนา

โรงเรียนและมีความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึน้  

      2. มีบทบาทสำคัญในการใช้กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงงานโรงเรียน  

      3. สร้างสิ่งจูงใจให้ครูและใช้ระบบการให้รางวัลในการ

สนับสนุนงานด้านวิชาการ  

      4. กำกับติดตามดูแลความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ  

      5. ใชท้รัพยากรบุคคลและวัสดุอย่างสร้างสรรค์  

      6. สรา้งสภาพแวดล้อมในโรงเรยีนใหป้ลอดภัยและเป็นระเบียบ

เรียบร้อย  

      7. ตดิตามการปฏิบัติการสอนของครู  

      8. สังเกตการณ์สอนของครูและให้ข้อมูลย้อนกลับ 

  จากหลักการ แนวคิด และผลการวิจัยของนักวิชาการและนักการศกึษา 

ดังกล่าวข้างต้น ผู้วจิัยได้จัดทำเป็นตารางสังเคราะห์ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรยีน เพื่อใช้ศึกษาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

ดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งแสดงรายละเอียดการสังเคราะห์ ดังตาราง 1  
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ตาราง 1 สังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน 

 

 

 

ภาวะผู้นำทางวิชาการ 

1. 
เพ

็ญ
พัต

ร์ 
ภู่ศ

ลิป์
 (2

55
7)

 

2.
 ด

ำร
ง 

 ม
ูลป้

อม
 (2

55
8)

 

3.
 บ

ุญ
พา

  พ
รห

มณ
ะ 

(2
55

9)
 

4.
 ไช

ยา
  ภ

าว
ะบ

ุตร
 (2

56
0)

 

5.
 น

ิตน
ภิา

  เ
สน

าฤ
ทธิ์

 (2
56

0)
 

6.
 บ

าล
กีส

  ก
าซ

า 
(2

56
0)

 

7.
 อ

ัสนี
ย์ 

สุก
ิจใ

จ 
(2

56
0)

 

8.
 C

he
ll (

20
01

) 

9.
 F

lem
m

ing
 a

nd
 F

lem
ing

 (2
00

1) 

10
. L

as
hw

ay
  (

20
02

) 

11
. C

un
nin

gh
am

 a
nd

 C
or

de
iro

 (2
00

3)
 

12
. M

cE
w

an
 (2

00
3)

 

13
 . 

M
ac

 N
eil

l, 
Ca

va
na

gh
 a

nd
 S

ilc
ox

 

(2
00

3)
 

14
. V

an
 D

ev
en

te
r a

nd
 K

ru
ge

r (
20

03
) 

15
. A

lig
 M

iel
ca

re
k 

an
d 

Ho
y 

(2
00

5)
 

16
. G

lic
km

an
 (2

00
7)

 

17
. H

all
ing

er
 a

nd
 M

ur
ph

y 
(2

01
4)

 

18
. T

ec
h 

 M
an

y 
(2

01
4)

 

19
. D

av
is 

& 
Th

om
as

 (2
01

6)
 

คว
าม

ถี ่

ร้อ
ยล

ะ 

ใช
้ศึก

ษา
 

1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พัน

กิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

                   11 57.89  

2. ด้านการบริหารจัดการ

หลักสูตรและการสอน 

                   11 57.89  

3. ด้านการพัฒนาวิชาชีพ/ชุมชน

วิชาชีพ 

                   1
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63.15  
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ตาราง 1 (ต่อ)  
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4. ด้านการพัฒนาผูเ้รียน                    1

0 

52.63  

5. ด้านการจัดบรรยากาศ 

ที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ 

                   1

0 

52.63  

6. ด้านการประเมินคุณภาพ/ 

การนิเทศ กำกับและติดตาม 

                   1

4 

73.60  
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ตาราง 1 (ต่อ)  

 

 

 

ภาวะผู้นำทางวิชาการ 

1. 
เพ

็ญ
พัต

ร์ 
ภู่ศ

ลิป์
 (2

55
7)

 

2.
 ด

ำร
ง 

 ม
ูลป้

อม
 (2

55
8)

 

3.
 บ

ุญ
พา

  พ
รห

มณ
ะ 

(2
55

9)
 

4.
 ไช

ยา
  ภ

าว
ะบ

ุตร
 (2

56
0)

 

5.
 น

ิตน
ภิา

  เ
สน

าฤ
ทธิ์

 (2
56

0)
 

6.
 บ

าล
กีส

  ก
าซ

า 
(2

56
0)

 

7.
 อ

ัสนี
ย์ 

สุก
ิจใ

จ 
(2

56
0)

 

8.
 C

he
ll (

20
01

) 

9.
 F

lem
m

ing
 a

nd
 F

lem
ing

 (2
00

1) 

10
. L

as
hw

ay
  (

20
02

) 

11
. C

un
nin

gh
am

 a
nd

 C
or

de
iro

 (2
00

3)
 

12
. M

cE
w

an
 (2

00
3)

 

13
 . 

M
ac

 N
eil

l, 
Ca

va
na

gh
 a

nd
 S

ilc
ox

 

(2
00

3)
 

14
. V

an
 D

ev
en

te
r a

nd
 K

ru
ge

r (
20

03
) 

15
. A

lig
 M

iel
ca

re
k 

an
d 

Ho
y 

(2
00

5)
 

16
. G

lic
km

an
 (2

00
7)

 

17
. H

all
ing

er
 a

nd
 M

ur
ph

y 
(2

01
4)

 

18
. T

ec
h 

 M
an

y 
(2

01
4)

 

19
. D

av
is 

& 
Th

om
as

 (2
01

6)
 

คว
าม

ถี ่

ร้อ
ยล

ะ 

ใช
้ศึก

ษา
 

7. ด้านการตรวจสอบ

ความก้าวหน้าด้านวิชาการ 

                   4 21.05 - 

8. ดา้นการจัดกิจกรรมส่งเสริม

คุณภาพการศกึษาอย่าง

หลากหลาย 

                   5 26.31 - 

9. ดา้นกลยุทธ์การพัฒนา

วิชาการ 

                   3 15.78 - 
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ตาราง 1 (ต่อ)  
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10. ด้านการส่งเสริมทรัพยากร

ทางการศึกษา 

                   10 52.63  

11. ด้านการร่วมมอืกับชุมชน/

ผูป้กครอง/องค์กรอื่น 

                   3 15.78 - 

12. ดา้นการวิจัยในสถานศึกษา                    2 10.52 - 
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 จากการศกึษาองค์ประกอบของภาวะผูน้ำทางวิชาการ ผูว้ิจัยได้ใช้เกณฑ์ 

ความคิดเห็นของนักวิชาการที่เห็นสอดคล้องกันที่มคีวามถี่ตั้งแต่ระดับ 8 ขึน้ไป หรือตั้งแต่

ร้อยละ 50 ขึน้ไป แล้วนำมาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยภาวะผูน้ำทางวิชาการ

ของผู้บริหาร ซึ่งแยกเป็นรายด้านได้ ดังนี้ 

   ด้านที่ 1 ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน

   ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 

   ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ 

   ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาผูเ้รียน 

   ด้านที่ 5 ด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

   ด้านที่ 6 ด้านการประเมินคุณภาพ/การนเิทศกำกับและติดตาม 

   ด้านที่ 7 ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา 

 สรุปภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารทั้ง 7 ด้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน  

   ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารจำเป็นต้องมีสมรรถนะที่ตอ้ง

แสดงออกถึงพฤติกรรมด้านการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

ได้สรุปการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรยีนได้ 11 ประการ คอื  

1) การจัดการศกึษาให้สอดคล้องกับหลักการให้การศกึษาเพื่อประโยชน์ต่อผูเ้รียน 

และสังคมให้บรรลุความมุ่งหมายที่กำหนดซึ่งเป็นการศึกษาตลอดชวีิต 2) จัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานให้ทั้งนักเรียนปกติ นักเรียนพิการนักเรียนด้อยโอกาส และนักเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ 3) จัดการศกึษาโดยใช้รูปแบบการจัด 3 รูปแบบ คือ ในระบบ  

นอกระบบ และตามอัธยาศัยตามความเหมาะสม 4) ปฏิรูปการเรียนรูต้ามหลักการแนวทาง

ที่กำหนดไว้ อาทิเช่น จัดตามธรรมชาติและศักยภาพของนักเรียนแต่ละวัยและแต่ละคน 

จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรยีนตลอดทั้งจัดการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  

5) จัดทำหลักสูตรสถานศกึษาโดยปรับใช้หลักสูตรแกนกลางให้เหมาะกับสภาพปัญหาและ

ความตอ้งการของท้องถิ่นที่ตั้งโรงเรียน 6) จัดกระบวนการเรียนรูต้ลอดชีวติให้แก่ประชาชน

ในชุมชน โดยใหก้ารศกึษาอบรมตามความจำเป็นและความเหมาะสม 7) จัดให้มกีารวิจัย

เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตลอดทั้งส่งเสริมใหใ้ช้กระบวนการวิจัย 

เพื่อการเรียนรู้ 8) บริหารจัดการโรงเรียนตามการกระจายอำนาจการบริหารทั้งด้าน
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วชิาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไปสอดคล้องกับหลักการ

บริการโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเต็มที่ 9) จัดการ

ประกันคุณภาพการศกึษา ทั้งการประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามเกณฑ์ 

มาตรฐานการศกึษาที่กำหนด 10) พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร เพื่อจัดการเรียนการสอน

ได้สอดคล้องกับแนวทางหลักการที่กำหนดตามการปฏิรูปการศกึษา 11) แสวงหา

เทคโนโลยี ภูมปิัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ในโรงเรยีน ซึ่งต้องกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ความคาดหวังของสถานศกึษา 

ที่ตอ้งการใหบ้รรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของ 

สถานศกึษาและพันธ (Mission) หมายถึง ภารกิจที่สถานศกึษาต้องทำเพื่อให้ความคาดหวัง

ที่กำหนดไว้ประสบความสำเร็จ โดยในพันธกิจ เป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผล 

จากการดำเนินงานตามพันธกิจซึ่งนักการศกึษาได้ให้ความหมายและความสำคัญของการ

กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน ไว้ดังนี้ 

    ปรเมศร์ ชโลธร (2558, หน้า 9-10) คน้พบว่า การกำหนดภารกิจ 

ของโรงเรียนในการพิจารณาภาพรวมผลการวิจัย พบว่า สภาพที่เป็นจริงของภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี อยู่ในระดับมาก 

อาจเนื่องมาจากผูบ้ริหารโรงเรียนมกีารวางแผนกำหนดเป้าหมายและกรอบระยะเวลา 

ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารโรงเรยีน 

สอดคล้องกับแนวคิดของ Keefe และคณะ(1984) ที่กล่าวว่าโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศ

จำเป็นต้องมีผู้บริหารที่ทำการวางแผนอย่างรอบคอบและสมบูรณ์ ความเป็นเลิศจะเกิดขึ้น

ได้ก็ต่อเมื่อเป้าหมายของโรงเรียนถูกกำหนดขึ้นอย่างชัดเจนเพราะเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะเป็นกรอบแนวคิดสำหรับการตัดสินใจในเรื่องงบประมาณ  

การจัดการหลักสูตรและงานบริหารองค์การ ทั้งนีเ้มื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบย่อย  

ด้านการสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน พบว่า สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบุรี อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก

ผูบ้ริหารโรงเรียนได้มกีารทบทวนและเน้นย้ำเป้าหมายของโรงเรียนในการจัดการเรียน 

การสอนแก่ครูอย่างสม่ำเสมอและสามารถสื่อสารเป้าหมายที่ตอ้งการให้เกิดขึ้นในตัว

นักเรียนได้อย่างชัดเจน และเมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนประชาสัมพันธ์เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน 

ให้ผู้ปกครองทราบอย่างทั่วถึง อาจเนื่องมาจากผู้บริหารมกีารใชส้ื่อที่หลากหลาย เช่น 
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จดหมาย ระบบอินเทอร์เน็ต ขอ้ความทางโทรศัพท์ในการสื่อสารเป้าหมายและแนวทางใน

การดำเนินงานของโรงเรียน รวมทั้ง มกีารประชุมทำความเข้าใจกับผูป้กครองของนักเรียน

ทำให้ผู้ปกครองสามารถทราบการดำเนินงานของโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับ

เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538, หน้า 98) ที่กล่าวว่า การสื่อสารเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญ 

ต่อการเป็นผู้นำหรอืภาวะผู้นำที่ทำให้ผู้อื่นปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนราย

องค์ประกอบย่อยด้านการกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน พบว่า สภาพที่คาดหวังของภาวะ

ผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด 

แสดงให้เห็นว่าครูมีความต้องการให้ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่สามารถคาดการณ์ได้ว่า 

ในอนาคตโรงเรียนควรเป็นอย่างไร และจะต้องดำเนินการด้านการกำหนดเป้าหมายหลัก 

ของโรงเรียน เพื่อให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกคนยึดถือปฏิบัติใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่ว 

ทั้งโรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ Knezevich (1984, pp. 16-18) ที่ได้กำหนดบทบาท

สำคัญของผูบ้ริหารในการบริหารงานสถานศกึษาว่าเป็นผู้กำหนดทิศทางในการปฏิบัติงาน 

ผูบ้ริหารจะต้องช่วยใหอ้งค์การบรรลุเป้าหมายได้ มีความสามารถในการช้ีแจงทำความ

เข้าใจ เขียนวัตถุประสงค์ขององค์การ มคีวามรูแ้ละทักษะในระบบการจัดสรรงบประมาณ 

แบบโครงการและการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์และผลงาน 

    เธียรพัฒน์ ชุปวา (2559, หน้า 229) การกำหนดวิสัยทัศน์  

เป้าหมาย และพันธกิจของโรงเรยีน ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา  

ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียน ผูบ้ริหารมีการสื่อสาร 

วิสัยทัศน ์เป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมากที่สุด ทั้งนี้

เนื่องจากการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจจะประสบผลสำเร็จทุกฝ่ายที่มี 

ส่วนเกี่ยวข้องต้องรับทราบร่วมกันจะได้สร้างและนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุต่อความสำเร็จ 

ที่ตัง้ไว้ การกำหนดภารกิจเป็นการกำหนดกรอบขอบเขตของงานโรงเรียนที่ตอ้งรับผดิชอบ

เกี่ยวกับงานวิชาการ สร้างความเข้าใจให้ผูเ้กี่ยวข้องรับทราบ คอื มีการกำหนดเป้าหมาย 

การสื่อสารเป้าหมายใหค้รูผู้ปกครองของนักเรียนรับทราบเป้าหมายที่เน้นผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของนักเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนการสอนได้ตรงจุดประสงค์ ผูบ้ริหารในฐานะ

ผูน้ำทางวิชาการ เป็นผู้สื่อสารวิสัยทัศน์ของโรงเรียนต่อทีมงาน นักเรียน และผูป้กครอง

อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ซึ่งเข้าใจ และประยุกต์ใช้คุณลักษณะของความเป็นผู้นำ 

ทางวิชาการที่มปีระสิทธิภาพในการจัดการสาระการเรียนรู้ของโรงเรยีน 
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    สำนักงาน ก.พ. (อ้างถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 2560, หน้า 191)  

ระบุว่า ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จต้องสัมพันธ์โดยตรงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์ขององค์กรและมุ่งเน้นเฉพาะงานที่สำคัญอย่างยิ่งเท่านั้น ผูบ้ริหาร 

ควรจัดลำดับความสำคัญของงานในองค์กรเพื่อให้การบริหารงานมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ไม่ควรให้งานทุกงานที่กำลังทำอยู่เป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จขององค์กร 

    กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา, สำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 (2562, หน้า 20) ซึ่งกล่าวถึงรายละเอียด 

ไว้ดังนี ้1) วสิัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ทิศทางหรอืสภาพสถานศกึษาที่พึงปรารถนา 

ในอนาคตของสถานศกึษาควรมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจจะเป็น 3 หรอื 5 ปี  

ที่มคีวามเป็นไปได้โดยเมื่อสถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพสถานศกึษาจนประสบความสำเร็จ

ตามวิสัยทัศน์แล้ว สถานศกึษาควรแก้ไขและพัฒนาจุดที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น คงหรือเพิ่ม

จุดเด่นของสถานศกึษาให้มากขึ้นจนบรรลุวิสัยทัศน์ของสถานศกึษาเมื่อครบรอบระยะเวลา

ของวิสัยทัศน์ที่กำหนด สถานศกึษาสามารถปรับวิสัยทัศน์ของสถานศกึษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพสถานศกึษาให้สูงขึ้น วสิัยทัศน์ที่ดีควรมลีักษณะที่เป็นภาพเชิงบวกที่สะท้อนถึง

ความเป็นเลิศของสถานศกึษาคำนงึถึงผูเ้รียนเป็นสำคัญและมีความชัดเจน และสามารถ

นำไปปฏิบัติได้ 2) การกำหนดพันธกิจของสถานศกึษา (Mission) ดำเนินการโดยนำ

วิสัยทัศน์ของสถานศกึษาแต่ละคำสำคัญแต่ละข้อความแต่ละส่วน มากำหนดภาระงาน  

ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามกิจกรรม คำสำคัญ Keywords)/ 

ข้อความในวิสัยทัศน์ของสถานศกึษา 3) การกำหนดเป้าประสงค์ (Goals) คือสิ่งที่หน่วยงาน

ต้องการบรรลุหรอืเป้าหมายที่ตอ้งการบรรลุในแต่ละพันธกิจ (หลักการเขียน: ใคร ได้อะไร 

ด้วยคุณภาพอย่างไร) ซึ่งเป็นการกำหนดสิ่งที่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้นเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  

ดำเนนิการโดยนำพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่า ถ้าดำเนินการตามพันธกิจที่กำหนด 

แล้วจะเกิดผลผลิตอะไรบ้างซึ่งจะช่วยทำให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของสถานศกึษาได้อย่าง

ครบถ้วน 

  สรุปได้ว่า ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

หมายถึง พฤติกรรมการดำเนินการของผู้บริหารที่แสดงถึงความสามารถในการกำหนด

ทิศทางภารกิจการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้ชัดเจน 

นำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน โดยมีการประชุมแบบมีส่วนร่วม วางแผน สื่อสารสร้างความ

เข้าใจที่เป็นรูปธรรมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายร่วมกับผูท้ี่เกี่ยวข้อง  
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การวางแผน การสื่อสาร การกำหนดนโยบายการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การให้

ความสำคัญและน้ำหนักในการบริหารงานวิชาการ สร้างเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ 

ดำเนนิการให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ประมวลผลความก้าวหน้า 

ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน 

  2. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 

   การบริหารหลักสูตรและการสอนเป็นองค์ประกอบที่มคีวามสำคัญ 

เป็นลำดับที่สองซึ่งนับจากที่มีการประกาศใชพ้ระราชบัญญัติ การศกึษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง 

ด้านหลักสูตรการสอน เทคโนโลยีการศกึษาและการบริหาร จัดการซึ่งนำไปสู่การปฏิรูป

การศกึษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552–2561) นอกจากนี้กระทรวงได้กระจายอำนาจ 

การบริหารและการจัดการศกึษาทั้งในด้าน วชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล  

และการบริหารทั่วไปไปยังเขตพืน้ที่การศึกษาและสถานศกึษาโดยตรงผูบ้ริหารสถานศกึษา

จงึมบีทบาทสำคัญในการบริหารจัดการศกึษาในฐานะหัวหนา้หน่วยงานที่ใกล้ชิดกับครู 

และผูเ้รียนมากที่สุด ดังนัน้ ผูบ้ริหารสถานศกึษาจงึมีความจำเป็นที่จะต้องเป็นผูน้ำ 

ทางวิชาการ มศีักยภาพในการบริหารงาน วิชาการโดยเฉพาะการบริหารหลักสูตร 

และการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจและกลไกสำคัญในการปฏิรูปการศกึษาทศวรรษที่สอง

พฤติกรรมด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอนถือว่าเป็นพื้นฐานพฤติกรรมภาวะ

ผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา (ดำรง มูลป้อม, 2558, หนา้ 173) ผูบ้ริหาร

สถานศกึษามีหนา้ที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา การวางแผนและดำเนินการ

ใช้หลักสูตรการเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสถานศกึษาสามารถเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความตอ้งการของผู้เรยีนโดย 

ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา (อัศนยี์ สุกิจใจ, 2560,  

หนา้ 33) หลักสูตรเป็นหัวใจสำคัญต่อการจัดการศกึษา เพราะหลักสูตรเป็นเสมือนแม่บท 

ที่มคีวามสำคัญมากต่อการจัดการศึกษาทุกรูปแบบและทุกระบบการศกึษาทั้งระดับชาติ 

และระดับสถานศกึษา การจัดการศึกษาทุกระดับจะต้องมขี้อกำหนดว่าผูเ้รียนจะเรียน

ทำไม เรียนอะไร เรยีนอย่างไร จะทราบได้อย่างไรว่าผูเ้รียนบรรลุตามข้อกำหนดหรือไม่  

นักการศกึษาเรียกข้อกำหนดดังกล่าวว่า หลักสูตรการจัดการศึกษาและการพัฒนา 
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การศกึษาจะไม่สัมฤทธิ์ผล หากไม่มหีลักสูตรเป็นโครงสร้างและเป็นแนวทางในการจัด

การศกึษา การที่จะพัฒนาคนให้เป็นสมาชิกที่ดขีองสังคมจำเป็นจะต้องกำหนดแนวทางไว้

ในหลักสูตรเพื่อจะได้พัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลตามที่สังคมตอ้งการ ดังนัน้ ในแต่ละครัง้ 

ที่มกีารเปลี่ยนแปลงระบบการศกึษาจะต้องมหีลักสูตรเป็นพืน้ฐานหลักและเป็นแกนสำคัญ 

ที่ทุกฝ่ายจะต้องทำความเข้าใจใหต้รงกันเพื่อจะได้ใชเ้ป็นแนวทางในการนำไปสู่การจัดการ

เรียนรู้ให้บรรลุจุดประสงค์ของการจัดการศกึษาตามที่ได้กำหนดไว้ (ธงชัย ช่อพฤกษา, 

2548, อ้างถึงใน สุกัญญา จัตุรงค์ และคณะ, 2559, หน้า 3-5) โดยนักการศกึษาได้ให้

ความหมายและความสำคัญของการบริหารหลักสูตรและการสอนไว้ ดังนี้ 

   เธียรพัฒน์ ชุปวา (2559, หนา้ 229) กล่าวว่า ผูบ้ริหารให้การสนับสนุน

งบประมาณให้คำแนะนำในจัดการเรยีนการสอนและการวัดผลประเมินของครูในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ เนื่องจากผูบ้ริหารมบีทบาทในการ

อำนวยความสะดวกในการสนับสนุนงบประมาณให้คำแนะนำในการจัดการเรยีนการสอน

และการวัดผลให้มีประสิทธิภาพ  

  สรุปได้ว่า ด้านการบริหารหลักสูตรและการสอน หมายถึง ผูบ้ริหารส่งเสริม

และสนับสนุนใหค้รูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน เป็นแหล่งขอ้มูลทางวิชาการ

ให้แก่ครู มคีวามสอดคล้องของหลักสูตรการสอน มาตรฐาน ทรัพยากรและการประเมินผล  

และการบริหารหลักสูตรเพื่อให้ผู้บริหารใช้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนผ่านกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำแผนการสอน 

ของครูผู้สอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล  

  3. ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ 

   การปฏิรูปการศกึษา (Educational Reformation) โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาการจัดการศกึษาให้มปีระสิทธิภาพ มคีุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตกำลังคน 

ที่มคีุณภาพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) ครูเป็นบุคคลสำคัญในกระบวนการ

ปฏิรูปการศกึษาเพราะว่าครูเป็นกลุ่มบุคคลด้านหน้าและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา

คุณภาพผูเ้รียน และเนื่องจากสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงจงึมคีวามจำเป็นที่ต้องมีการ

พัฒนาครูและเตรียมครูที่จะเข้าสู่วิชาชีพให้มีสมรรถนะสูง เพราะครูต้องพัฒนา ผูเ้รียนให้

สามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนัน้ การศกึษาและพัฒนา

ครูเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพให้เกิดขึ้นจึงมคีวามสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างครู 

ให้บังเกิดศักยภาพทางสมรรถนะที่สูงก้าวสู่ความเป็น “ครูมอือาชีพ (Professional 
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Teacher)” ที่แท้จริง เป็นที่ยอมรับกันว่า ครูเป็นบุคคลสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาสังคมและ

การศกึษาของชาติ เพราะครูเป็นผูท้ี่ทำหน้าที่ในการพัฒนาบุคคลในสังคมใหม้ีความเจรญิ

งอกงามอย่างเต็มที่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป ดังนั้น  

การพัฒนาครูใหเ้ป็นบุคคลที่มศีักยภาพสูงสุดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ตอ้งกระทำอย่างจริงจัง 

และต่อเนื่อง กล่าวโดยสรุป การพัฒนาครูจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ (สุรศักดิ์ 

ปาเฮ, 2555, หนา้ 1-8) สรุปได้ดังนี ้ 

    1. ช่วยพัฒนาคุณภาพ และวิธีการทำงานของครู ทำให้ครู 

มีสมรรถภาพในการสอนมีความรู้เพิ่มขึ้น เข้าใจบทบาทหนา้ที่และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขข้อบกพร่องให้ดขีึน้  

    2. การพัฒนาครูช่วยให้เกิดการประหยัดเวลาและลดความสูญเปล่า 

ทางวิชาการ เพราะครูทีไ่ด้รับการพัฒนา จนเป็นครูที่มีคุณภาพย่อมไม่ทำสิ่งใดผิดพลาด 

ง่าย ๆ สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพทำการสอนนักเรียนได้ผลเต็มที่

และตรงตามจุดประสงค์  

    3. การพัฒนาครู ช่วยใหค้รูได้เรยีนรู้งานในหนา้ที่ได้เร็วขึน้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งครูบรรจุใหม่ หรอื ครูที่ย้ายไปทำการสอนที่แห่งใหม่ เป็นต้น  

    4. การพัฒนาครูช่วยแบ่งเบาหรอืลดภาระหน้าที่ของผูบ้ังคับบัญชา 

หรอืหัวหน้างาน เพราะครูที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีและต่อเนื่อง จะมีความเข้าใจในงาน 

การสอนและงานอื่น ๆ ได้เป็นอย่างด ี 

    5. การพัฒนาครูช่วยกระตุ้นให้ครูปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้า 

ในตำแหน่งหน้าที่การงาน กล่าวคือ ทำให้ครูทุกคนได้มโีอกาสก้าวหน้าไปสู่ตำแหน่ง 

ทางวิชาการหรอืการบริหารที่มสีถานภาพดีขึน้  

    6. การพัฒนาครูช่วยใหค้รูเป็นบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอทั้งในด้าน

ความรูแ้ละเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งหลักการปฏิบัติงานและเครื่องมอืเครื่องใช้ต่าง ๆ  

  อาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาครูเป็นการดำเนินงานที่พยายามจะสร้างเสริม

ความรูท้ักษะความสามารถให้บังเกิดสมรรถนะที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อวิชาชีพ  

การพัฒนาครูเป็นงานที่ตอ้งกระทำอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ เพราะการพัฒนาครูจะช่วย

พัฒนาคุณภาพและวิธีการทำงานของครู ช่วยประหยัดเวลาและลดความสูญเปล่า 

ทำให้รูง้านและทำงานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ทำให้ครูก้าวทันความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ

อยู่เสมอ โดยเฉพาะในยุคสังคมแห่งการเรยีนรู้ที่มเีปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  
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ซึ่งการพัฒนาและปฏิรูปวิชาชีพครูนั้นในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มกีาร 

กำหนดแนวทางการพัฒนาครูไว้หลากหลายยุทธศาสตร์ด้วยกันเพื่อให้สอดรับกับแนวทาง 

การปฏิรูปการศกึษาของประเทศ ซึ่งแนวทางหรอืมาตรการที่กำหนด เช่น ปฏิรูปในเชิง

โครงสรา้งของการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู โดยเริ่มทดลองใช้ต้ังแต่การพัฒนาวิชาชีพครู

ก่อนประจำการหรอืการเริ่มต้นวชิาชีพครูไปจนถึงการพัฒนาครูระดับปฏิบัติการหรือ  

ครูมอือาชีพเฉพาะทาง 2) รัฐใหก้ารสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในเชงิระบบ

ของการพัฒนาวิชาชีพครู ระหว่างองค์การภาครัฐกับองค์การอสิระ หรอืองค์การ

รัฐวิสาหกิจด้านการพัฒนาครู 3) มีการพัฒนาหรอืปรับปรุงระบบการประเมินครูในการ

ประกอบวิชาชีพตามสมรรถนะหรอืมาตรฐานรายวิชาที่รับผิดชอบ 4) ให้ความสำคัญหรอืมี

การจัดทำเกณฑ์ชีว้ัดสำหรับการประเมนิและการเตรียมการดา้นวิชาชีพครูที่มีความชัดเจน

ต่อการปฏิบัติ 5) จัดตัง้เตรียมการระบบการทำงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบของ

คณะกรรมการมาตรฐานทางวิชาชีพครู เพื่อควบคุมดูแลใหเ้ป็นระบบหรอืเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน 6) มีการกำหนดมาตรการจูงใจหรอืการกำหนดรูปแบบของค่าตอบแทนทาง

วิชาชีพให้มคีวามเหมาะสมต่อวิชาชีพ 7) ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบเพื่อเชื่อมโยง

กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูของภาครัฐกับสถาบันด้านครุศกึษาแห่งชาติ  

  จากที่กล่าวมาเบือ้งตน้จะเห็นได้ว่าการพัฒนาและปฏิรูปวิชาชีพครูของ

ต่างประเทศนัน้จะมีความหลากหลายในยุทธศาสตร์การทำงาน ซึ่งเป็นลักษณะ 

ของกระบวนการในเชิงระบบที่เน้นการพัฒนาทั้งกลุ่มครูก่อนประจำการ ครูประจำการ 

รวมทั้งการรักษาคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพโดยการประเมินสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง

และการสร้างขวัญกำลังใจในวิชาชพี ซึ่งในบางยุทธศาสตร์นัน้ก็นำมาปรับใช้ในประเทศไทย

ในปัจจุบัน และได้มนีักการศกึษาได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

   ข้อเสนอเชงิยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที่สอง  

(พ.ศ. 2552-2561) ในมาตรการเร่งด่วนที่ต้องเร่งปฏิรูปใน 4 ประการได้แก่ 1) การพัฒนา

คุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2) การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 3) การพัฒนาคุณภาพ

สถานศกึษาและแหล่งเรยีนรู้ยุคใหม่และ 4) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่นั้น 

ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ได้มกีารกำหนดแนวทางการปฏิรูปดังกล่าวนี ้ 

สรุปได้ว่าแนวทางต่าง ๆ ที่เป็นมาตรการเร่งด่วนในการปฏิรูปครูยุคใหม่ในทศวรรษที่สอง 

จะเป็นยุทธศาสตร์การทำงานเชิงระบบที่มุ่งเน้นการพัฒนาตั้งแต่ระบบการผลิตครู 

ก่อนประจำการ การพัฒนาครูประจำการ รวมทั้งการสร้างความมั่นคงในวิชาชีพ  



47 

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูประจำการที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนานั้นได้มุ่งเน้นระบบ

การปฏิบัติที่โรงเรยีนเป็นฐานสำคัญที่เรยีกว่าใชโ้รงเรียนเป็นฐานการพัฒนา (School-

Based Management) เพื่อสง่ผลต่อผูเ้รียนเป็นสำคัญในด้านการพัฒนาระบบการผลิตครู 

คณาจารย์และบุคลากรทางการศกึษามีมาตรการสำคัญดังนี ้(สำนักงานเลขาธิการ 

สภาการศกึษา, 2560, หนา้ ก-ฒ) 

    1. ปรับระบบการผลิต การคัดสรร ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

ให้สามารถดึงคนดีคนเก่งมีใจรักใน วิชาชีพมาเป็นครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ

ศกึษา เช่น มีระบบการให้ทุนการศึกษาแก่ผูเ้รียนดีมีใจรักมาเรยีนครูและรับประกันบรรจุ 

เป็นข้าราชการครูเมื่อสำเร็จการศกึษา หรอืจัดให้นิสติ/นักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

ฝกึประสบการณ์การสอนในสถานศกึษาไม่น้อยกว่า 1 ป ีและให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง 

ของมาตรฐานวิชาชีพครู เป็นต้น 

    2. ให้มสีถาบันอุดมศกึษาที่เน้นความเป็นเลิศด้านการผลิตครู  

วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวิชาชีพครู รวมทั้งมรีะบบประกันและรับรองมาตรฐานวิชาชีพ 

และสถาบันผลติครู  

    3. วางแผนการผลติ การพัฒนาและการใช้ครูคณาจารย์และบุคลากร 

ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความตอ้งการ ทั้งระดับพืน้ฐานอาชีวศกึษา

และอุดมศกึษา ทั้งการศกึษาในระบบและการศกึษานอกระบบ 

    4. จัดระบบเพื่อให้ผู้สำเร็จการศกึษาสาขาอื่นที่มใีจรักวิชาชีพครู 

มาเป็นครู โดยศกึษาวิชาครู เพิ่มเตมิตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษา 

ระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านและผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน/  

ท้องถิ่นเพื่อเป็นผู้สอนและพัฒนาการเรียนรู้  

    5. พัฒนาระบบการผลติครู คณาจารย์และบุคลากรสำหรับ 

การอาชีวศกึษาและอุดมศกึษา เชื่อมโยงความสามารถในการสอนและประสบการณ์ 

ในสถานประกอบการ รวมถึงการวจิัย และพัฒนานวัตกรรม ผลผลติเชิงพาณิชย์ สำหรับ

ด้านการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มมีาตรการสำคัญ ได้แก่  

1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบและหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูให้เชื่อมโยงกับ

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเรียนรู้เพื่อพัฒนาผูเ้รียนเป็นสำคัญ 2) เร่งรัด

การจัดตัง้กองทุนพัฒนาและกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

3) พัฒนาครูอาจารย์โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใหส้ามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
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ผูเ้รียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวิชาเอกให้สามารถ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมคีุณภาพ รวมทั้งให้มีระบบและมาตรการจูงใจให้ครู 

คณาจารย์และบุคลากรทางการศกึษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 4) พัฒนาคณาจารย์ 

ผูบ้ริหาร และบุคลากรด้านอาชีวศกึษาและอุดมศกึษาใหส้ามารถจัดการเรียนการสอน 

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและด้านการใชค้รู คณาจารย์และบุคลากรทางการ

ศกึษา มมีาตรการสำคัญ ได้แก่ 1) คืนครูให้แก่ผูเ้รียนโดยลดภาระงานอื่นที่ไม่จำเป็น 

และจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนให้เพียงพอเพื่อใหค้รูได้ทำหนา้ที่พัฒนาผูเ้รียน 

อย่างเต็มที่และมีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2) ปรับปรุงเกณฑ์กำหนดอัตราครู 

โดยพิจารณาจากภาระงานที่ชัดเจนร่วมด้วยและจัดให้มีจำนวนครูเพียงพอตามเกณฑ์ 

และมีวฒุิตรงตามวิชาที่สอน 3) แยกบัญชเีงินเดอืนและวิทยฐานะของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษาออกจากกัน 

  การพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ เป็นกระบวนการพัฒนาสมรรถนะและ

วิชาชีพครู โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง และดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนนั้น 

อย่างเป็นระบบ และให้สอดคล้องกับสภาพการในการปฏิบัติงานในความตอ้งการองค ์

ความรูใ้หม่ ๆ ตามนโยบาย และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานทางการศกึษาหรอืส่วนราชการ

ต้นสังกัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันในระดับสถานศกึษาหรอืระดับเครือข่าย  

หรอืระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) ดว้ยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมติรที่มวีิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย 

และภารกิจร่วมกัน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสรา้ง

นวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กล่าวโดยสรุป การพัฒนาครูเป็น

การดำเนินงานที่พยายามจะสร้างเสริมความรู ้ทักษะความสามารถใหบ้ังเกิดสมรรถนะ 

ที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อวิชาชีพ การพัฒนาครูเป็นงานที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง

ตลอดชวีิตเพราะการพัฒนาครูจะช่วยพัฒนาคุณภาพและวธิีการทำงานของครูช่วย

ประหยัดเวลาและลดความสูญเปล่าทำให้รูง้าน และทำงานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพทำให้

ครูก้าวทันความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มี

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งได้มนีักการศกึษาได้ศึกษาและทำงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความหมายของการพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ ไว้ดังนี้ 

   กัญญ์วรา เครื่องพาที (2556, หนา้ 58) ได้กล่าวว่า การพัฒนาวิชาชีพ

ครูเป็นกระบวนการที่ผูบ้ริหารโรงเรียนใช้วธิีการที่หลากหลายในการส่งเสริม  
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พัฒนา ปรุงปรุงให้ครูมคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพประกอบด้วย การวางแผนเพื่อพัฒนา

วิชาชีพครู การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูการส่งเสริมการทำวิจัยในช้ันเรียน

ร่วมกับครูในการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 

   เธียรพัฒน์ ชุปวา (2559, หนา้ 228) ได้ให้ความหมายการพัฒนาวิชาชีพ

ครูหมายถึง บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนใชว้ิธีการที่หลากหลายในการส่งเสริมพัฒนา

ปรับปรุงใหค้รูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย 1) การวางแผนเพื่อพัฒนา

วิชาชีพครู 2) การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู 3) การส่งเสริมการทำวิจัย 

ในชั้นเรียนร่วมกับครูในการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 

   เดชพงษ์ อุ่นชาติ (2562, ออนไลน์) นำเสนอว่า การพัฒนาตนเอง 

หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคลโดยมีแผนการพัฒนาตนเอง 

และดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน 

ความตอ้งการจำเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรอืตามนโยบาย หรอืแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

การศกึษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด โดยนำความรูค้วามสามารถ ทักษะที่ได้จากการ

พัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน ได้แก่  

1) จัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความตอ้งการจำเป็น 

หรอืตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศกึษา หรือส่วนราชการตน้สังกัด 2) พัฒนาตนเอง

ตามแผน 3) นำความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน 4) สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จาก

การพัฒนาตนเอง 5) เป็นแบบอย่างที่ดเีป็นผู้นำและการพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง 

กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการมสี่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับ

สถานศกึษา หรอืระดับเครือข่าย หรอืระดับชาติ และแสดงบทบาท ในชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร 

มีวสิัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร  

และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยนำความรู ้

ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้ 

ที่ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน ได้แก่ 1) เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 2) นำองค์ความรู้ 

ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

3) สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 4) สร้างเครือข่าย 
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ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 5) สร้างวัฒนธรรมทางการเรียนรู้ในสถานศกึษา 6) เป็นผู้นำ

การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อวงวิชาชีพ 7) เป็นแบบอย่างที่ดแีละเป็นผู้นำ 

  สรุปได้ว่า ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ หมายถึง 

กระบวนการพัฒนางานของครูใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพประกอบด้วยการวางแผน 

การกำหนดทิศทางการส่งเสริม และการพัฒนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ  

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีน ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มสมรรถนะของครู 

  4. ด้านการพัฒนาผูเ้รียน 

   ปัจจุบันในประเทศและสังคมโลกที่มกีารพัฒนาก้าวไกลแล้วไม่ว่า 

จะเป็นด้านความเจรญิทางเทคโนโลยี การคมนาคม หรือการขนส่งต่าง ๆ นั้นลว้นแล้วแต่

เป็นปัจจัยเกื้อหนุนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมมนุษย์ได้ แมก้ระทั่งการศกึษาในยุค

ปัจจุบันก็ได้มกีารเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยอยู่ตลอดเวลาตามวิถีทางสังคมมนุษย์

และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไร้ขดีจำกัด การศกึษาไทย แมว้่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ตามยุคตามสมัย และวิถีความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะประเทศที่มกีาร

พัฒนา หลักสูตรและวิธีการจัดการเรยีนรู้ใหม่ ๆ ยังไม่สามารถบ่งช้ีให้ครูผูส้อนเห็นว่า

ผูเ้รียนเกิดความเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

ทั้งหมดทั่วประเทศได้ ซึ่งขณะเดียวกันครูผู้สอนก็ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาวิธีที่จะทำให้

ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้ที่เหมาะสม และนำมาเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้

สูงขึ้น ซึ่งในการพัฒนาผูเ้รียนสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 นั้น หมายความว่า เป็นวิธี

ที่ครูผู้สอนจะต้องสามารถบูรณาการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ 

ความสามารถของผู้เรยีน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21  

ตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 2551 ให้สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยการจัด 

การศกึษาของ UNESCO ประการแรก คือการเรียนเพื่อให้มคีวามรู้ในสิ่งต่าง ๆ อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อไปเช่น การรู้จักแสวงหาความรู้ การต่อยอดความรูท้ี่มอียู่ การสร้างความรู้ 

ขึน้ใหม่ (Learning to know) ประการที่สอง คือการเรียนเพื่อปฏิบัติลงมอืทำเพื่อนำไปสู่การ

ประกอบอาชีพจากความรูท้ี่ได้มา และการสร้างประโยชน์แก่สังคม (Learning to do) 

ประการที่สาม คอืการเรียนรู้เพื่อการดำเนินชีวติอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข เช่น 

การเรียน ครอบครัว สังคมและการทำงาน (Learning to live together) ประการสุดท้าย คือ 

การเรียนรูเ้พื่อรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ รู้ถึงศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของตนเอง  
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และสามารถวางแผนชีวติให้แก่ตนเองได้ (Learning to be) (ทรูปลูกปัญญา, 2559, 

ออนไลน์) 

   การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน หมายถึง บทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหาร 

โรงเรียนที่แสดงออกทางพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) การส่งเสริมครูในการจัดการ

เรียนรู ้2) การส่งเสริมการเรียนรูด้้วยตนเอง 3) การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในยุคปฏิรูปการศกึษานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนา 

ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหารโรงเรียน เพราะผูน้ำหรอืผูบ้ริหารโรงเรยีนเป็นตัวจักรสำคัญในการ

กำหนดภาพอนาคตของการจัดการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในโรงเรยีน นั่นหมายถึงการพัฒนา

ศักยภาพของนักเรียน ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีบทบาทและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ส่งเสริมครูในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมนีักการศกึษา 

ได้ให้ความหมายและความสำคัญของการการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนการตดิตาม

ความก้าวหน้าของผู้เรยีน ไว้ดังนี้ 

    วิจารณ์ พานิช (2560, ออนไลน์) ได้กล่าวถึงทักษะเพื่อการดำรงชีวติ 

ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ สาระวิชาก็มีความสำคัญแต่ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวติ

ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรูส้าระวิชา (content หรอื subject matter)  

ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะนำและช่วยออกแบบ

กิจกรรมที่ช่วยใหน้ักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรยีนรู้ 

ของตนเองได้แนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการกำหนด

แนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรยีนรู้ โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการ

เสริมสรา้งประสทิธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ทักษะ 

ความเช่ียวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผูเ้รียน เพื่อใช้ในการดำรงชีวติในสังคม 

แห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจากเครอืข่าย

องค์กรความร่วมมอืเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 (Partnership For 21st 

Century Skills) (www.p21.org) ที่มชืี่อย่อว่า เครือข่าย P21 ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิด 

เพื่อการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์ความรู ้ทักษะเฉพาะด้าน ความชำนาญ 

การและความรู้เท่าทันด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความสำเร็จของผู้เรียนทั้งดา้นการ

ทำงานและการดำเนินชีวติ กรอบแนวคิดเชงิมโนทัศน์สำหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  

เป็นที่ยอมรับในการสร้างทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 (Model of 21st Century 

Outcomes and Support Systems) ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเนื่องดว้ยเป็นกรอบ
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แนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผูเ้รียน (Student Outcomes) ทั้งในด้านความรูส้าระวิชาหลัก 

(Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยผูเ้รียนได้เตรียมความพร้อมใน

หลากหลายด้านรวมทั้งระบบสนับสนุนการเรียนรู ้ได้แก่ มาตรฐานและการประเมิน 

หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาครู สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียน 

ในศตวรรษที่ 21 

    ปรเมศร์ ชโลธร (2558, หน้า 6) ค้นพบว่า ด้านการบริหารจัดการ

ด้านการเรียนการสอนในการพิจารณาภาพรวมสภาพที่เป็นจรงิของภาวะผู้นำทางวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี ในด้านการบริหารจัดการด้านการเรียน

การสอนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบย่อยพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก

เช่นเดียวกัน โดยรายองค์ประกอบย่อยที่มคี่าเฉลี่ยสภาพที่เป็นจริงสูงที่สุดคือ ด้านการ

ติดตามตรวจสอบและดำเนินการดา้นความก้าวหน้าของนักเรียน รองลงมา คอื ดา้นการ

ประสานการใชห้ลักสูตร ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยสภาพที่เป็นจรงิต่ำที่สุดคือ ด้านการนเิทศ

และการประเมินการสอนของครู สำหรบัสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด  

เมื่อพจิารณาเป็นรายองค์ประกอบย่อยพบว่า สภาพที่คาดหวังที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ  

ด้านการติดตามตรวจสอบและดำเนินการด้านความก้าวหนา้ของนักเรียน รองลงมา  

คือ ด้านการประสานการใช้หลักสูตร ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยสภาพที่คาดหวังต่ำที่สุด  

คือ ด้านการนเิทศและการประเมินการสอนของครู ซึ่งตรงกับสภาพที่เป็นจริงเมื่อพิจารณา 

เป็นรายองค์ประกอบย่อยพบว่าองค์ประกอบย่อย ด้านการตดิตามตรวจสอบและ

ดำเนินการด้านความก้าวหน้าของนักเรียนทุกข้อมคี่าเฉลี่ยสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก 

โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยสภาพที่เป็นจรงิสูงที่สุดคือ ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดทำเอกสาร

ทางการเรยีนเพื่อแจ้งผลการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใหน้ักเรียนและผูป้กครอง

ทราบ ส่วนข้อเฉลี่ยที่มสีภาพที่เป็นจริงต่ำที่สุดคือ ผู้บริหารโรงเรียนกำกับติดตามการ

รายงานสรุปผลพัฒนาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียนอย่างต่อเนื่อง 

    เดชพงษ์ อุ่นชาติ (2562, ออนไลน์) ระบุว่า การพัฒนาผูเ้รียน 

(Student Development) หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  

การพัฒนาทักษะชีวติ สุขภาพกายและสุขภาพจติ ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจ 

ในความเป็นไทย การจัดระบบดูแลช่วยเหลอืผูเ้รียนเพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพ 
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    McNeill, Cavanagh, and Silcox, (2003) ได้กล่าวว่า ความรับผดิชอบ

ที่สำคัญของผูบ้ริหารโรงเรียน คอื ความรับผดิชอบต่อภารกิจหลักเกี่ยวกับการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนเป็นหลัก 

ต้องมีการกำหนดความคาดหวังสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนตัง้ความคาดหวังต่อการ

ปฏิบัติงานไว้สูง (High Expectations) เน้นผลการปฏิบัติของนักเรียนว่านักเรียนควรรู้อะไร

และสามารถทำอะไรได้เพื่อรักษาเกณฑ์มาตรฐานของนักเรียน  

   สรุปได้ว่า ด้านการพัฒนาผู้เรียน หมายถึง การประเมินคุณภาพผลผลิต

ของโรงเรียนโดยรวม การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศกึษา 

โรงเรียนมีระบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

  5. ด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้  

   การสรา้งบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ คือ การสร้างสรรค์ จัดสรร 

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสื่อการเรียนรู้ให้ครบกลุ่มสาระการเรียนรู้และเหมาะสมกับวัย  

จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกชั้นเรียนให้น่าเรียน น่าอยู่ ซึ่งการสร้างเสริม 

บรรยากาศที่ดแีละเหมาะสมจะช่วยส่งเสริการเรียนรู้ การรับรู้ของผูเ้รียนได้มปีระสิทธิภาพ

มากขึ้นเพราะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสนใจใคร่รู้ 

ใคร่เรียนให้แก่ผูเ้รียน ช้ันเรียนที่มบีรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ  

และความเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ต่อกันและกันย่อมเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรยีน 

รักการเรียน รักการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียน ช่วยปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรม ความประพฤติ

อันดีงามให้แก่นักเรียน การมีห้องเรียนที่มบีรรยากาศแจ่มใส สะอาด สว่าง กว้างขวาง 

พอเหมาะ มโีต๊ะเก้าอีท้ี่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีมุมวิชาการส่งเสริมความรู้ มีการตกแต่ง

หอ้งให้สดใสเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลทำให้ผูเ้รียนพอใจมาโรงเรียนเข้าหอ้งเรียนและพร้อม 

ที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนัน้ ผูเ้ป็นครูจงึตอ้งมคีวามรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ประเภทของบรรยากาศ หลักการจัดบรรยากาศ 

ในชั้นเรียนและการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีความสุขเพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีลักษณะตามที่ 

หลักสูตรได้กำหนดไว้แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการสรา้งบรรยากาศการเรียนรู้ 

เนื่องจากการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนมีความหมายว่า การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน 

ให้เอือ้อำนวยต่อการเรียนการสอน เพื่อช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนดำเนนิไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาตลอดจนช่วยสร้างเสริม 

ความมรีะเบียบวินัยใหแ้ก่ผูเ้รียน ซึ่งมีนักวิจัยหลายท่านได้ศึกษา ดังนี้ 
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    พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 ยึดหลักว่าผูเ้รียนทุกคนมคีวามสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเอง  

และถือว่าผูเ้รียนทุกคนมคีวามสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและตามศักยภาพ และส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถ 

จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการ

เรียนรูแ้ละมีความรอบรู้ 

    ปรเมศร์ ชโลธร (2558, หน้า 11) ค้นพบว่า องค์ประกอบย่อย 

ด้านการจัดให้มสีิ่งส่งเสรมิการเรียนรู้ทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันโดยข้อที่มคี่าเฉลี่ย

สภาพที่เป็นจริงสูงที่สุดคือ ผูบ้ริหารโรงเรียนจัดให้มีการยกย่องนักเรียนที่มีพัฒนาการ 

ด้านวิชาการดีเด่น ส่วนข้อเฉลี่ยที่มสีภาพที่เป็นจริงต่ำที่สุด คอื ผู้บริหารโรงเรียนจัดให้มี 

แหล่งและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเพียงพอ เช่น ห้องสมุด ห้องแนะแนว  

เคเบิล้ทีว ีระบบอินเตอร์เน็ต สื่อเเละอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่วนองค์ประกอบย่อยด้านการบริหาร

เวลาที่ใชส้ำหรับการเรียนการสอนพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสภาพที่เป็นจริงสูงสุด คือ ผูบ้ริหารโรงเรยีนส่งเสริมและกำหนดให้ครู ใช้เวลา 

ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรยีนอย่างมปีระสิทธิภาพ ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยสภาพ 

ที่เป็นจริงต่ำที่สุดเท่ากันคือ ผูบ้ริหารโรงเรียนตรวจเยี่ยมชัน้เรียนเพื่อให้แน่ใจว่าครูใชเ้วลา

ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ และผูบ้ริหารโรงเรียนให้เวลา และให้คำปรึกษา

หารอืแก่ครูได้ตามที่ครูต้องการสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า องค์ประกอบย่อยด้านการ

จัดให้มสีิ่งส่งเสริมการเรียนรู้ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ย

สภาพที่คาดหวังสูงที่สุดคือ ผูบ้ริหารโรงเรียนจัดให้มีการยกย่องนักเรียนที่มพีัฒนาการ 

ด้านวิชาการดีเด่น ส่วนข้อเฉลี่ยที่มสีภาพที่คาดหวังต่ำที่สุด คอื ผู้บริหารโรงเรียนมีการ

กำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจน ในการให้รางวัลทางวิชาการเพื่อกระตุน้การเรียนรูข้องนักเรียน

อย่างต่อเนื่องส่วนองค์ประกอบย่อยด้านการจัดให้มีสิ่งจูงใจใหก้ับครูพบว่าทุกข้ออยู่ใน

ระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยสภาพที่คาดหวังสูงสุด คือ ผู้บริหารโรงเรยีน

จัดให้ครูมหีอ้งทำงานอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใชท้ี่สะดวกสบายเอือ้ต่อการเรียนการสอน 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยสภาพที่คาดหวังต่ำที่สุดคือผูบ้ริหารโรงเรียนกล่าวยกย่องชมเชยครู 

ที่มผีลงานดีเด่นอย่างเป็นทางการ 

 



55 

    สุภาวดี เจรญิจิตร (2558, หนา้ 25) ได้สรุปไว้ว่า สภาพแวดล้อม 

และบรรยากาศด้านการจัดกิจกรรมผู้เรยีน หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทีโ่รงเรียนจัดขึน้ 

ด้วยความร่วมมอืของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมมกีารวางแผนร่วมกัน เป็นการจัด

ประสบการณ์เพิ่มเติม นอกเหนอืจากประสบการณ์ที่เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนและชีวติ

ความเป็นอยู่ของนักเรียนให้ปกติ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

พัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน ฝึกการดำรงชีวติในสังคมประชาธิปไตยสามารถอยู่ร่วม 

กับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุข โรงเรียนที่มุ่งหวังจะให้ผู้เรยีนแต่ละคนให้ได้รับความสำเร็จ 

ในด้านการศกึษาเล่าเรียนตลอดจนให้มกีารพัฒนาการต่าง ๆ ได้แก่ ทางร่างกาย 

สติปัญญา อารมณ์และสังคมไปด้วยดีจะต้องรับผิดชอบในการจัดดำเนินการควบคุม 

ให้งานด้านกิจกรรมผู้เรยีนดำเนินปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    บุญพา พรหมณะ (2559, หน้า 30) ได้กล่าวว่า การชีน้ำส่งเสริม 

สนับสนุน และโน้มน้าวจูงใจในการพัฒนางานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดภารกิจ 

ของโรงเรียน การพัฒนาการเรียนการสอน การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร และการสร้าง

บรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ 

    สุพรรษา กลมกูล (2560, หน้า 5-6) ที่ได้ทำการศกึษาความคิดเห็น 

ของครูต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร ดา้นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูอยู่ใน 

ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากผูบ้ริหารสถานศกึษาได้มกีารส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการ

จัดการเรยีนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ โดยใหค้รูจัดทำ

แผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญและความแตกต่างระหว่าง

บุคคล ส่งเสริมการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ 

การใชห้ลักสูตรให้เหมาะสม โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษาเพื่อให้สอดคล้อง 

กับความตอ้งการของผูเ้รียนและส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการวัดผลประเมินผลแต่ละ

รายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการ

เรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยในด้านการวัดผลประเมินผลใหเ้น้นการประเมิน

ตามสภาพจริงของผู้เรยีนอีกทั้งยังกระตุน้ให้ครูทำวิจัยในช้ันเรยีนเพื่อสามารถวิเคราะห์
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ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขหรอืพัฒนาได้ตรงตาม

ศักยภาพของผู้เรยีน 

    สมหญิง วงศ์พิทักษ์ (2560, หนา้ 10-12) ซึ่งทำการศกึษา 

ความคดิเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษาในการส่งเสริม

การจัดการเรียนรูข้องครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

พบว่า โดยภาพรวมครูมคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับมากแสดงว่าผูบ้ริหารให้การส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูเป็นอย่างด ีโดยการใหค้วามสำคัญในการใช้สื่อการ

เรียนรู้ที่ทันสมัยและมีการนำสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียน 

การสอนอย่างมปีระสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด  

   สรุปได้ว่า ด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ หมายถึง  

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้อำนวยและส่งเสริมการเรยีนรูข้องผูเ้รียนใหเ้กิดสมรรถนะ 

และคุณลักษณะอังพึงประสงค์ การปรับปรุงสถานที่ปรับภูมิทัศน์ในห้องเรียนนอกห้องเรียน 

ให้เกิดบรรยากาศน่าเรียนน่าอยู่ ผูเ้รียนรูส้ึกอบอุ่นปลอดภัย การสร้างแรงกระตุ้นเสริมแรง

ด้วยรางวัล การส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ของโรงเรียนประกอบด้วยการสร้างแรงจูงใจในการสร้างขวัญและกำลังใจ การส่งเสริม 

ให้บุคลากรเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การให้ความมั่นคงและปลอดภัย   

  6. ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศกำกับและติดตาม  

   เธียรพัฒน์ ชุปวา (2559, หนา้ 230-231) การนเิทศทางการศึกษา 

ผูบ้ริหารควรมีการประชุมร่วมกับคณะครูเพื่อกำหนดตารางการนิเทศร่วมกัน ผูบ้ริหาร

โรงเรียนมีคณะกรรมการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 

และผูบ้ริหารทุ่มเทเวลาในการทำงานทุกครั้งที่มกีิจกรรมการนเิทศ และข้อที่มคี่าเฉลี่ย 

น้อยที่สุด คือ ผูบ้ริหารมีการนิเทศโดยเยี่ยมชัน้เรียนและสังเกตการณ์เพื่อพัฒนา 

กระบวนการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับ While ได้แสดงแนวคิดว่าการนเิทศการศกึษา 

คือการช่วยเหลือ พัฒนาสภาวะการเรียนการสอนให้ดีขึ้น และการนเิทศการศกึษา 

เป็นกิจกรรมและบริการที่ช่วยปรับปรุงการสอน ช่วยให้ครูทำงานในหน้าที่ได้ดีขึ้น มีขวัญ 

และกำลังใจ มีมนุษยสัมพันธ์ดีขึ้น และกิจกรรมเหล่านีร้วมถึงการอบรมครูและการพัฒนา 

หลักสูตร ซึ่ง Glickman (cited in Wolfrom, 2009) กล่าวว่า โรงเรียนยังคงทำงานในการ

ออกแบบระบบการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพการสอน ขณะที่ผู้กำหนด

นโยบายยอมรับว่า การประกันคุณภาพเป็นจุดประสงค์หลักของการประเมิน ผู้บริหาร
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โรงเรียนต้องรับการฝึกใหม้ีทักษะการนเิทศเพื่อเป็นการส่งเสริมวชิาชีพครูนั่นคอื วิธีการ

นิเทศการศกึษาซึ่ง Oliva กล่าวว่า การนเิทศการศกึษามีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากถ้า

ปราศจากการนเิทศแล้ว ครูผูส้อนบางคนอาจไม่เปลี่ยนแปลงการสอนของตนเองได้เพราะ

ไม่มีผู้คอยช่วยเหลือช้ีแนะ ซึ่ง Marshall (Cited in Watkin, 2011) กล่าวไว้ว่าการนิเทศที่ 

จบลงอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ทักษะและความรูข้องครูจะพัฒนาขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อผลการ

เรียนรูข้องนักเรียนในระดับสูง 

   ดารณี สีดาโชติ (2560, หน้า 7) ซึ่งทำการศกึษาความคิดเห็น 

ของครูที่มตี่อภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 38 

สำนักงานเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าการนเิทศและประเมินผลด้านการ

สอนโดยรวมและ รายด้านอยู่ระดับมากที่สุดอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสังเกตการสอน 

อย่างไม่เป็นทางการอยู่เสมอ เช่น การเยี่ยมชั้นเรียนโดยใช้เวลาสัน้ ๆ และมีการกำหนด 

ล่วงหนา้โดยไม่มกีารบันทึก ทำให้ครูมคีวามกระตือรือร้นมากขึ้นในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนอีกทั้งผูบ้ริหารยังชีใ้ห้เห็นถึงจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในการสอน 

ของครู ผูบ้ริหาร ใหข้้อมูลย้อนกลับ และจัดให้มกีารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครู 

ด้วยกัน เพื่อช่วยใหค้รูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีบันทึก

การนเิทศและประเมินการจัดการเรียนการสอนว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 

ด้านวิชาการของโรงเรียนหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้บริหารสถานศกึษายังต้องตระหนักถึง

ความสำคัญของงานวิชาการว่าเป็นหัวใจหลักของสถานศกึษา 

   นุจเรศ ศาลางาม (2560, หน้า 8) ที่ได้ทำการศกึษาความคิดเห็นของครู

ที่มตี่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา เขตอำเภอสามโคก สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1 พบว่า ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน

ด้านการสอนของครู ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศกึษาเขตอำเภอสามโคก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาปทุมธาน ี

เขต 1 อยู่ในระดับมาก ทั้งนีเ้พราะผูบ้ริหารจัดให้มีการประชุมวางแผนการนเิทศการจัดการ

เรียนการสอนของครู มีการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาเพื่อร่วมในการวางแผนการนเิทศ

และกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู ผูบ้ริหารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดระบบ

นิเทศการศกึษาภายในสถานศกึษากับสถานศกึษาอื่นดูแลนเิทศตดิตามการจัดการเรียน

การสอนของครูอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลอืครูใหจ้ัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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   ศราวุฒิ ทองอากาศ (2560, หน้า 25) กล่าวว่า การนเิทศและการ

ประเมินการสอนของครูเป็นการนเิทศในห้องเรียนเพื่อช่วยเหลอืครูในการปรับปรุงการเรียน

การสอนซึ่งหนทางที่สามารถช่วยเหลอืปรับปรุงการสอนได้ดี คือ รูปแบบการนเิทศ 

แบบคลินิก ประกอบด้วยขั้นประชุมครูก่อนการสังเกตการสอน ขั้นสังเกตในห้องเรียน  

ขั้นอธิบายผลการสังเกต ขั้นการประชุมนเิทศและขั้นวิจารณ์การสอน ซึ่งการนเิทศ 

และการประเมินผลการสอน เป็นภาระหน้าที่ปฏิบัติได้โดยผู้บริหารโรงเรียนที่สามารถสร้าง

ความสัมพันธ์ที่จริงใจกับครู และปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางใจ การประเมินการสอนของครู

เป็นการกำหนดจุดมุ่งหมายวางแผนการประเมินผลการสอนของครูที่ชัดเจนอย่างเหมาะสม

และต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและสร้างความเข้าใจร่วมกันกับครูถึง

จุดมุ่งหมายในการประเมินผล และดำเนินการประเมินผลการสอนของครูตามแผนและ

โครงการที่กำหนดและเปิดโอกาสให้ครูผู้ถูกประเมินซักถามข้อสงสัยและผลการประเมิน 

ไปปรับปรุงการพัฒนาการจัดการเรียนและการสอน 

   สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2562, ออนไลน์)  

ได้ระบุว่า กลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผูป้ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 

ให้ได้ผูม้ีจิตวญิญาณของความเป็นครู มีความรูค้วามสามารถอย่างแท้จริงได้รับ 

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมกีลไก 

สร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู ปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนทุกระดับเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสรา้ง

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ 

และระดับพืน้ที่ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มทีักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการ

ออกแบบระบบการเรียนรูใ้หม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสทิธิภาพระบบบริหาร

จัดการศกึษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับแผนการศกึษา

แห่งชาติ พุทธศักราช 2560 – 2579 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย

และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายให้ผูเ้รียนมีทักษะและคุณลักษณะพืน้ฐาน

ของพลเมืองไทยทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะความรู้

ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษา มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนา

คุณภาพชีวติได้ตามศักยภาพสถานศกึษาทุกระดับการศกึษาสามารถจัดกิจกรรม/

กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ สื่อ 

ตำราเรียน และนวัตกรรม ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่มรีะบบ
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และกลไกการวัดการตดิตามและประเมินผลมีประสทิธิภาพมีระบบการผลติครูอาจารย์ 

และบุคลากรทางการศกึษาได้มาตรฐานระดับสากล ครู อาจารย์ตลอดจนบุคลากร

ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

   การนเิทศการศกึษาจงึมีความสำคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดการการศกึษา ในสถานศกึษา เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมี

ความรู ้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 

การศกึษา การพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศกึษาให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง  

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงึได้จัดทำแนวทาง 

การนเิทศบูรณาการโดยใช้พืน้ที่ฐานและการนเิทศภายในโรงเรยีนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน

เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งการนเิทศภายในโรงเรียนให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายการจัดการศกึษาประเทศไทย 4.0 

   Glickman, C.D. (2007, pp. 214) ได้เสนอองค์ประกอบของภาวะผู้นำทาง

วิชาการที่มีรากฐานมาจากการนเิทศการสอนอันเป็นบทบาทโดยตรงของผู้บริหารโรงเรยีน

ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนซึ่งประกอบด้วย 

3 ด้านใหญ่ๆ คือ ด้านองค์ความรู้พื้นฐานด้านภาระหนา้ที่และดา้นทักษะที่จำเป็น 

   สรุปได้ว่า ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศกำกับ

และติดตาม หมายถึง การประเมินคุณภาพผลผลิตของโรงเรยีนโดยรวม การประเมิน 

ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศกึษา โรงเรียนมีระบบการนิเทศ 

การจัดการเรียนการสอน 

  7. ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา 

   การทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง การบริหารทรัพยากร 

ทางการศึกษา (Educational Resource Management) คือ การจัดการใชท้รัพยากร 

ทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ บุคลากรทางการศกึษา งบประมาณเพื่อการศกึษา ทรัพยากร 

ในท้องถิ่น สื่อทางการศกึษา อาคาร สถานที่ และเวลา อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิด 

ประสิทธิผลสูงสุดในการจัดการศกึษา ซึ่งมีนักการศกึษาได้กล่าวให้ความหมาย 

และความสำคัญไว้ ดังนี้ 

    พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 9 กำหนดให้การจัดระบบโครงสรา้ง 
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และกระบวนการจัดการศกึษายึดหลักการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา 

สถานศกึษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในมาตรา 8 ที่ว่าด้วยทรัพยากร 

และการลงทุนเพื่อการศกึษา มาตรา 58 กำหนดใหม้ีการระดมทรัพยากรและการลงทุน 

ด้านงบประมาณการเงิน และสนิทรัพย์ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชพี สถาบันศาสนา 

สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้ในการจัดการศกึษา 

    อัจฉรา ทองทา (2560, หน้า 9) พบว่า การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ 

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื มกีารสำรวจ 

แหล่งเรียนรู้ ดังนั้น ผู้บริหารควรให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องสำรวจแหล่งเรยีนรู้ทุกปีการศกึษา

พร้อมจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ให้ขอ้มูลที่เป็นปัจจุบัน และโดยจัดทำเอกสารเผยแพร่

แหล่งเรียนรู้ สื่อต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศกึษาอื่น ๆ  

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

    Mckeown (2008) ได้นยิามคำว่า นวัตกรรม หมายถึง การทำ 

สิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต 

กระบวนการหรอืองค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติการเปลี่ยนอย่าง 

ถอนรากถอนโคน หรอืการพัฒนาต่อยอด ทั้งนี ้มักมีการแยกแยะความแตกต่างชัดเจน 

ระหว่างการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริ่ม และนวัตกรรมอันหมายถึงความคิดรเิริ่มที่นำมา

ประยุกต์ใช้อย่างสัมฤทธิ์ผล 

   สรุปได้ว่า ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา หมายถึง  

สื่อประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียนและนอกห้องเรียนหมายความรวมถึงเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ครูอาจสร้างสรรค์ขึน้และหรอืประยุกต์ให้เหมาะสมกับ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

 1. ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

  ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ เป็นเครื่องมอืในการดำรงชีวติของครูในยุค

ศตวรรษที ่21 ที่ครูตอ้งเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียน  

ให้ผู้เรยีนได้เรียนรูด้้วยการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรยีนเกิดทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21  

อีกทั้งยังเป็นเครื่องมอืให้ครูได้รวมตัวกันเป็นชุมชน เพื่อร่วมกันดำเนินการลงมอืทำ
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สร้างสรรค์นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ และยังเป็นเครื่องมอืที่จะ

ช่วยนำสู่การตัง้โจทย์และทำวิจัยในชัน้เรียนที่ทรงพลัง ช่วยการออกแบบวิธีวิทยาการวิจัย 

การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการสังเคราะห์ผลการวิจัยออกมาเป็นความรูใ้หม่ 

ที่เช่ือมโยงกับบริบทความเป็นจริงของสังคมเชื่อมโยงสู่ชีวติจริงของผูเ้รียน ซึ่งได้มีนัก 

การศกึษา นักวิชาการ ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้มากมาย ดังนี้ 

   ราชบัณฑติสภา (2558, หน้า 404) ได้ให้ความหมายของ PLC ในศัพท์

บัญญัติไว้ว่า เป็นการรวมกลุ่มกันของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในลักษณะของ

ชุมชนที่มเีป้าหมายพัฒนาคุณภาพของการศกึษาโดยใช้ขบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ 

ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันอย่างต่อเนื่อง เป็นแนวคิดที่นำเสนอโดย  

ริชาร์ด ดูโฟร์ และโรเบิร์ต เอเคอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1998  

   วิชัย วงษ์ใหญ่ (2558) ให้นิยาม ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ ไว้ว่า  

ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ เป็นนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาในปัจจุบัน

มีลักษณะแห่งความร่วมมอืร่วมใจกันทางวิชาการของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศกึษา

ที่มเีป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพในการเรียนรู ้คุณภาพของผู้เรยีน มกีารแลกเปลี่ยนความรู้

ซึ่งกันและกันร่วมมอืกันช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกัน และร่วมกันทำให้เกิด

การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง วิชัย วงษ์ใหญ่ ยังได้อ้างถึง Richad DuFour ว่าเป็นผู้ที่

เสนอแนะแนวคิดนี้ไว้ในหนังสือ Professional Learning Community at Work: Best 

Practices as for Enhancing Student Achievement ในปี 1997 โดยจุดเน้นสำคัญอยู่ที่การ

เรียนรู้แบบร่วมมอืกันเรียนรู้จากประสบการณ์ในพืน้ที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

การเน้นการเรียนรูร้่วมกัน และการทำงานร่วมกันในความรับผดิชอบ 

   ชูชาติ พ่วงสมจติร์ (2558, หนา้ 35) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ 

ทางวิชาชีพ หมายถึง วธิีการในการพัฒนาครูโดยการจัดบรรยากาศให้ครูได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลใหค้รูไม่รูส้ึกโดดเดี่ยวและมีเครอืข่ายในการทำงาน  

ทั้งนีโ้ดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

   เรวดี ชัยเชาวรัตน์ (2558, หนา้ 16) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ 

ทางวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรูจ้ากการปฏิบัติงาน 

ของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อทำงานร่วมกันและ สนับสนุนซึ่งกันและกันโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนร่วมกันวางเป้าหมายการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

และตรวจสอบสะท้อนผลการปฏิบัติทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึน้โดยรวมผ่าน
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กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารวิพากษ์วิจารณ์การทำงานร่วมกัน การร่วมมอืรวมพลัง 

โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม  

   วิทูล ทาชา (2559, หนา้ 90) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

หมายถึง การรวมตัวร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำและร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู อาจารย์ 

ผูบ้ริหาร และนักการศกึษาในโรงเรียน มหาวิทยาลัย วทิยาเขต บนพืน้ฐานวัฒนธรรม

ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่มีวสิัยทัศน์ คุณค่า ค่านิยม เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน

ดำเนนิการแบบทีมเรยีนรู้โดยครูอาจารย์เป็นผู้นำร่วมกัน และผูบ้ริหารแบบผูดู้แลสนับสนุน

อำนวยความสะดวก เพื่อร่วมเรียนรูแ้ละพัฒนาวิชาชีพ เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง 

สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผูเ้รียนเป็นสำคัญ  

และความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ 

   สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา (2559, หน้า 334) กล่าวว่า  

ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพไว้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพเป็นนวัตกรรม 

การพัฒนาคุณภาพการศกึษาที่มเีป้าหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

และคุณภาพของผู้เรยีน มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมมอืกัน ช่วยเหลอื 

สนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

   กุลธิดา ทุ่งคาใน (2560, บทนำ) กล่าวไว้ว่าชุมชนแห่งการเรียนรูว้ิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) หมายถึง Community of Practice (CoP)  

ในการทำหน้าที่ครู หรอือีกนัยหนึ่ง เป็นการรวมตัวกันทำงานไปพัฒนาทักษะและการเรียนรู้

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อศิษย์ โดยรวมตัวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  

ทำให้การทำหนา้ที่ครูเพื่อศิษย์เป็นการทำงานเป็นกลุ่มหรอืเป็นทีม ซึ่งอาจเป็นทีม 

ในโรงเรยีนเดียวกันก็ได้ต่างโรงเรียนกันก็ได้ หรอือาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้โดยแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ผ่าน ICT ทั้งนี ้หัวใจสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้กระบวนการ PLC ประสบ 

ความสำเร็จได้ คือ ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องหนุนเสริมโดยการเป็นที่ปรึกษาให้บุคลากรครู 

มีกำลังใจและแรงผลักดันในการทำงานร่วมกัน รวมถึงสามารถชี้นำทิศทางขับเคลื่อน

กระบวนการได้เพื่อใหก้ระบวนการ PLC มีความต่อเนื่องและยั่งยืน  

   ขจติ ฝอยทอง (2560) ได้ให้ความหมายของคำว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

เชงิวิชาชีพไว้ว่า Professional Learning Community ของครู หรือ PLC คือ การที่ครูอาจารย์ 

ผูบ้ริหาร ผู้ปกครอง รวมไปถึงผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder)ทั้งหมดได้รวมตัวกันระดม 
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ความคิด ประสานงานร่วมมอืกันเพื่อพัฒนาการศกึษา พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา

ผูเ้รียนใหเ้กิดศักยภาพมากที่สุด 

   ธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ (2560, ออนไลน์) ได้ให้ความหมายว่า ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional learning community : PLC หมายถึง การรวมตัว  

ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำและร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผูบ้ริหาร และนักการศกึษา 

บนพืน้ฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมติร ที่มวีิสัยทัศน์ คุณค่าเป้าหมาย  

และภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีมเรยีนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผูบ้ริหาร 

แบบผูดู้แลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพ

การจัดการเรียนรูท้ี่เน้นความสำเร็จหรอืประสิทธิผลของผู้เรยีนเป็นสำคัญ และความสุข

ของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน 

   Cibulka & Nakayama (2000, p. 3) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพเป็นกลุ่มของบุคลากรทางการศกึษาที่รวมตัวกันเพื่อทำงานอย่างประสาน 

ความร่วมมอืกันในฐานะผูท้ี่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา โดยมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

ทุกคนในโรงเรยีน  

   Stoll et. al, (2003, p. 5) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นการ

ทำงานร่วมกันของครูเพื่อที่จะสะท้อนแนวการปฏิบัติงาน ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงาน และผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน และสร้างการ

เปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในแต่ละหอ้งเรียน 

   Bulkley & Hick (2005, p. 21) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ของโรงเรียนเป็นลักษณะของปฏิสัมพันธ์ทีดตี่อเนื่องระหว่างครูผูส้อนเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานการเรียนการสอนรวมทั้งการเรยีนรู้ ของครูผูส้อนและนักเรียน 

   DuFour (2010, p. 6–11) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

เป็นการรวมตัวของบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรวิชาชีพที่มเีป้าหมายชัดเจนในการรวม 

ตัวกันเพื่อปฏิบัติภารกิจ หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมโรงเรียน 

(school culture) 

  กล่าวโดยสรุป ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) หมายถึง การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันเป็นความสัมพันธ์ 

แบบกัลยาณมติร มีวสิัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกัน 

แบบทีมการเรียนรู้เป็นผูน้ำร่วมกัน และผูบ้ริหารเป็นผู้ดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนา
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วิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรูท้างวิชาชีพดังกล่าว 

ไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสู่คุณภาพการผู้เรยีนที่เน้น

ความสำเร็จ ประสิทธิผลของผู้เรยีนเป็นสำคัญและความสุขของการทำงานร่วมกัน 

ของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ 

 2. ความสำคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

  ความสำคัญของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) นั้น อาจกล่าวได้ว่า 

มีพัฒนาการมาจากกลยุทธ์ระดับองค์กรที่มุ่งเน้นให้องค์กรมกีารปรับตัวต่อกระแส 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็วโดยเริ่มพัฒนาจากแนวคิดองค์กรแห่งการ

เรียนรู้และปรับประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้ร่วมกัน

ในทางวิชาชีพที่มีหนา้งานสำคัญ คือความรับผดิชอบการเรียนรู้ของผู้เรยีนร่วมกัน 

เป็นสำคัญ จากการศกึษาหลายโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมรกิาดำเนินการในรูปแบบ PLC 

พบว่าเกิดผลดทีางวิชาชีพครูและผูเ้รียนที่มุ่งพัฒนาการของผู้เรยีนเป็นสำคัญ  

จากผลการวิจัยของ Hord (1997) ที่ยืนยันว่าการดำเนินการในรูปแบบ PLC นำไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จากการสังเคราะห์

รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการจัดตั้ง PLC โดยใช้คำถามว่า โรงเรียนดังกล่าว 

มีผลลัพธ์อะไรบ้างที่แตกต่างไปจากโรงเรยีนทั่วไปที่ไม่มีชุมชนแห่งวิชาชีพ และถ้าแตกต่าง

แล้วจะมีผลดีต่อครูผูส้อนและต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง ซึ่งมีผลสรุป 2 ประเด็น ดังนี้ 

   ประเด็นที่ 1 ผลดตี่อครูผูส้อนพบว่า PLC ส่งผลต่อครูผู้สอน กล่าวคือ  

ลดความรูส้ึกโดดเดี่ยว งานสอนของครูเพิ่มความรูส้ึกผูกพันต่อพันธกิจ และเป้าหมาย 

ของโรงเรียนมากขึ้นโดยเพิ่มความกระตอืรอืร้นที่จะปฏิบัติใหบ้รรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน 

จนเกิดความรูส้ึกว่าต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวม 

ของนักเรียนถือเป็นพลังการเรียนรู้ซึ่งส่งผลใหก้ารปฏิบัติการสอนในช้ันเรยีนใหม้ีผลดียิ่งขึ้น 

กล่าวคือ มีการค้นพบความรู้และความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธกีารสอนและตัวผูเ้รียนซึ่งที่เกิดจาก

การคอยสังเกตอย่างสนใจ เข้าใจในด้านเนื้อหาสาระที่ต้องจัดการเรียนรูไ้ด้แตกฉานยิ่งขึ้น

จนตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมการสอนที่จะช่วยใหน้ักเรียนเกิดการเรยีนรู้ได้ดีที่สุด  

อีกทั้งการรับทราบข้อมูลสาระสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง 

และรวดเร็วขึ้นส่งผลดตี่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพได้ ตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลใหเ้กิด

แรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อศิษย์ ซึ่งเป็นทั้งคุณค่าและขวัญ

กำลังใจต่อการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึน้ ที่สำคัญคือยังสามารถลดอัตราการลาหยุดงานน้อยลง 
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เมื่อเปรียบเทียบกบัโรงเรียนแบบเก่ายังพบว่ามีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีการ

จัดการเรยีนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะผูเ้รียนได้อย่างเด่นชัดและรวดเร็วกว่าที่พบใน

โรงเรียนแบบเก่า มคีวามผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัด

และยั่งยืน  

   ประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผู้เรยีนพบว่า PLC ส่งผลต่อผู้เรยีน กล่าวคือ 

สามารถลดอัตราการตกซ้ำชั้นและจำนวนช้ันเรยีนที่ตอ้งเลื่อนหรอืชะลอการจัดการเรียนรู้

ให้นอ้ยลง อัตราการขาดเรียนลดลง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติศาสตร์และวิชาการอ่านที่สูงขึน้อย่างเด่นชัดเมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเก่าสุดท้าย

คือ ความแตกต่างดา้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มภีูมหิลังไม่

เหมอืนกันและลดลงชัดเจน  

  ชูชาติ พ่วงสมจติร์ (2558, หนา้ 37) ได้กล่าวไว้ว่า ความสำคัญของชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพควรมีลักษณะสำคัญ ดังต่อไปนี้ 1) เป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์

อันดีและอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข เพราะความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข เป็นบรรยากาศที่ช่วยใหค้รูและบุคลากรทางการศกึษาพร้อมที่จะแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ดีกว่าองค์กรที่ขาดคุณลักษณะเช่นนี้ 2) เป็นชุมชนที่มีฉันทะและ

ความศรัทธาในการทำงาน โดยครูที่เป็นสมาชิกของชุมชนมคีวามรักความศรัทธาในวิชาชีพ

ครูมีความปรารถนาดีและมุ่งพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนด้วยความจริงใจ 3) เป็นชุมชนที่เอื้อ

อาทร มีคุณธรรมและเป็นกัลยาณมิตรกันในทางวิชาการ โดยครู ผูบ้ริหารและบุคลากร 

อื่น ๆ พร้อมที่จะแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในทางวิชาการเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพ 

ของผู้เรยีน 4) เป็นชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได้  

โดยคุณลักษณะที่กล่าวถึงข้างตน้เป็นต้นทุนสำคัญที่ช่วยใหโ้รงเรียนสามารถพัฒนาความรู้

ความสามารถและทักษะของครูที่ส่งผลให้ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาในที่สุด ซึ่งการดำเนินการ

ดังกล่าวคือตัวบ่งชีว้่าครูได้รับการพัฒนาให้ยกระดับความเป็นนักวิชาชีพให้สูงขึ้นอย่างเป็น

รูปธรรม  

  เรวดี ชัยเชาวรัตน์ (2558, หนา้ 13-27) ได้กล่าวถึงความสำคัญไว้ว่า  

ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็นกระบวนการสร้าง 

การเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อทำงาน

ร่วมกัน และสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

ร่วมกันวางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรยีนและตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติงานทั้งใน
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ส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์

การทำงานร่วมกัน การร่วมมอืรวมพลังโดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 

อย่างเป็นองค์รวม โดยมีการดำเนินการอย่างนอ้ย 5 ประการ ดังนี้  

   1. มเีป้าหมายร่วมกันในการจัดการเรยีนรู้/การพัฒนาผูเ้รียนให้เกิด 

การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  

   2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน้างาน/สถานการณ์จริงของช้ันเรียน  

   3. ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องร่วมเรียนรูแ้ละรวมพลัง/หนุนเสริมให้เกิดการสร้าง

ความเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย  

   4. มีการวิพากย์ สะท้อนผลการทำงานพัฒนาผูเ้รียน  

   5. มีการสร้าง HOPE ให้ทีมงานอันประกอบด้วย  

    5.1 honesty & humanity เป็นการยึดขอ้มูลจรงิที่เกิดขึ้นและให้การ

เคารพกันอย่างจริงใจ  

    5.2 option & openness เป็นการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้เรยีน 

และพร้อมเปิดเผย / เปิดใจเรียนรูจ้ากผูอ้ื่น  

    5.3 patience & persistence เป็นการพัฒนาความอดทน 

และความมุ่งมั่นทุ่มเทพยายยามจนเกิดผลชัดเจน 

    5.4 efficacy & enthusiasm เป็นการสรา้งความเชื่อม่ันในผล 

ของวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผูเ้รียนว่าจะทำใหผู้เ้รียนเรียนรู้ และกระตือรอืร้น 

ที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่  

  สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา (2559, หน้า 25) กล่าวว่า ความสำคัญ

ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครูในช่วง 

3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559-2561) คือ การให้ความสำคัญกับการส่งเสริมชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านกิจกรรมส่งเสรมิสนับสนุน เงินอุดหนุนแก่ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการ

ศกึษาหน่วยงานทางการศึกษารวมทั้งกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู ในโครงการส่งเสริม สนับสนุน

เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพและบุคลากรทางการศกึษาแบบชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) โดยมีหลักการ 5 ประการ ดังนี้ 

   1. Shared values and norms คือ การสร้างโอกาสใหเ้กิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กันและกันในเรื่องคุณค่า อุดมการณ์และวสิัยทัศน์และการปฏิบัติที่ดี  
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   2. Collective focus on student learning คือ การร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่ 

การเรียนรูข้องผูเ้รียน  

   3. Collaboration คือ การทำงานแบบร่วมมอืรวมพลังช่วยเหลอืเกือ้กูลกัน

ของทุกคนในการเรียนรู้และสร้างสรรค์การปฏิบัติงาน  

   4. Expert advice and study visit คือ การเรียนรู้ของครูและชุมชน 

ที่ตอ้งใจกว้างเปิดรับคำชีแ้นะจากผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งอาจจะเป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย 

ศกึษานิเทศก์หรอืคนในชุมชน ที่เช่ียวชาญและมีการปฏิบัติที่ดีและมีการศกึษาช้ันเรียน 

หรอืมีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจรงิในห้องเรียนโดยเฉพาะห้องของเพื่อนครูในโรงเรียน

เดียวกัน  

   5. Reflection dialogue คือ การมสีุนทรียภาพ สนทนาเพื่อสะท้อนผล 

การปฏิบัติงาน เน้นหลักการการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกื้อกูล 

ระหว่างกัน  

  สุวิมล ว่องวาณิช (2561, หน้า 26-29) กล่าวถึงความสำคัญของชุมชน 

การเรียนรูท้างวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC) เป็นการสร้างกระบวนการ

เรียนรู้แบบร่วมมอืรวมพลังของครู โดยมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 

ในการพัฒนาผูเ้รียนเกิดมุมมองใหม่ในการหาวิธีการแก้ปัญหาหรอืส่งเสริมการเรียนรูข้อง

ผูเ้รียนใหบ้รรลุเป้าหมายที่กำหนดแนวคิดของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเกิดขึ้นภายใต้

ความเช่ือว่าการทำงานแบบร่วมมอืของเพื่อนร่วมวิชาชีพจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม

ใหม่สำหรับพัฒนาผูเ้รียน ดังนัน้ PLC จงึเป็นแนวคิดที่ยอมรับกันว่ามีความสำคัญต่อการ

ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของครูให้มคีวามเข้มแข็ง  

  DuFour (2004, pp. 6-11) กล่าวว่าถึงความสำคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพ ไว้ดังนี ้ 

   1. การสร้างความมั่นใจว่านักเรียนได้เกิดเรียนรู้ (Ensuring that students 

learn) ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ มีความเชื่อว่า ภารกิจหลักของการจัดการศกึษา 

ในโรงเรยีนไม่ใช่เพียงเพื่อให้แน่ใจว่า นักเรียนได้รับการสอนจากครู แต่เพื่อให้มั่นใจว่า

นักเรียนทุกคนได้เกิดการเรียนรู้จริง ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงที่เรยีบง่ายนี้จะมุ่งเน้นไปที่ 

การสอนเพื่อให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้สำหรับทุกคน ผูบ้ริหาร ครู 

และผูเ้กี่ยวข้องจะตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ อาทิ ลักษณะและการปฏิบัติ 

ของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการช่วยใหน้ักเรียนทุกคนบรรลุเป้าหมาย 
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ในระดับสูง การนำลักษณะและการปฏิบัติเหล่านั้นมาใช้ในโรงเรียน ข้อผูกพันในการสร้าง

โรงเรียน และการติดตามตัวบ่งช้ีเพื่อประเมินความก้าวหนา้ อันจะนำไปสู่รากฐาน 

ความแข็งแกร่งของโรงเรียนในอนาคต คำถามสำคัญที่ช่วยผลักดันการทำงานในชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามหลักการนี้ ได้แก่ 1) เราต้องการใหน้ักเรียนแต่ละคนเรียนรู้

อะไรบ้าง 2) เราจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนแต่ละคนได้ เรียนรู้ 3) เราจะตอบสนองอย่างไร 

เมื่อนักเรียนบางคนประสบปัญหาในการเรยีนรู้และ 4) เมื่อเรารู้ว่านักเรียนได้เรียนรู้แล้ว 

เราปฏิบัติต่อเขาอย่างไร  

   2. การมวีัฒนธรรมของการทำงานแบบร่วมมอืรวมพลัง (A culture of 

collaboration) ชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพต้องมีโครงสรา้งเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม 

การทำงานแบบร่วมมือรวมพลังให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรูส้ำหรับทุกคน การทำงาน 

แบบร่วมมอืรวมพลังที่มปีระสิทธิภาพเป็นกระบวนการเชิง ระบบที่ครูจะต้องทำงานร่วมกัน

เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนครูร่วมเรียนรู้

และทำงานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมและชีแ้นะให้เกิดการเรยีนรูอ้ย่างมีคุณค่าและมีความหมาย

อันนำไปสู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนทุกคน 

   3. การมุ่งเน้นไปสู่ผล (A focus on results) ประสิทธิภาพชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ วัดจากผลที่เกิดขึน้และตามมาของการทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุง

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอันเป็นงานหลัก และงานประจำของครูและ

ผูบ้ริหารทุกคนในโรงเรียน ครูทุกคนในทุกทีมต้องร่วมมอืรวมพลังกันเรียนรู้และสร้างสรรค์

อย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอนของกระบวนการอันได้แก่ การระบุระดับความสำเร็จและความ

ต้องการจำเป็นของนักเรียนในปัจจุบัน การกำหนดเป้าหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนาการทำงาน

ร่วมกันใหบ้รรลุเป้าหมายการเรียนรู้และแสดงหลักฐานความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ  

  กล่าวโดยสรุป ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพมคีวามสำคัญดังนี้ คือ  

เป็นการรวมกลุ่มเพื่อร่วมมือ รวมใจ ร่วมพลังมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อไปสู่

เป้าหมายเดียวกันของผู้ประกอบวิชาชีพด้วยกัน อันจะส่งผลใหเ้กิดบรรยากาศที่จะช่วย 

ให้ครูและบุคลากรทางการศกึษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันละกัน เกิดความเชื่อมั่น 

ในวิชาชีพและมุ่งพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนด้วยความจรงิใจอย่างเป็นกัลยณมิตรในทางวิชาการ

และช่วยลดความโดดเดี่ยว ช่วยใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได้  
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 3. คุณลักษณะของความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

  อนุสรา สุววรณวงศ์ (2559, หนา้ 167) ได้กล่าวสรุปว่า ผลการทบทวน

วรรณกรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพในบริบทการศกึษา

ไทยประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ 1) การมีวสิัยทัศน์ ค่านยิม และบรรทัดฐานร่วมกัน  

2) การร่วมเรียนรูแ้ละร่วมมือรวมพลัง 3) มุ่งเนน้การเรียนรู้ของผู้เรยีนเป็นสำคัญ  

4) การสะท้อนผลการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ และ 5) ภาวะผูน้ำร่วมทางการบริหาร  

กล่าวคือ ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในด้านนโยบายการบริหารโรงเรียนตามหลักการกระจายอำนาจการบริหาร

จัดการเพื่อสร้างครูผูน้ำ การพัฒนาวัฒนธรรมของโรงเรียนเพื่อสรา้งวัฒนธรรม

กัลยาณมติรทางวิชาการ และการพัฒนาทางวิชาชีพของครูที่มุ่งเนน้การพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อยกระดับผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน

ของผู้เรยีนอย่างมปีระสิทธิผล สรุปดังภาพประกอบ 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

ภาพประกอบ 2 คุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในบริบทการศกึษาไทย 

   1. การมวีิสัยทัศน์ ค่านิยม และบรรทัดฐานร่วมกัน หมายถึง ความมุ่งมั่น 

ในการพัฒนาทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่องของครูเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ทางการสอน พัฒนาการปฏิบัติงานทางการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับ

ชุมชนแห่งการ 

เรียนรู ้

ทางวิชาชีพ 

ภาวะผู้นำร่วม

ทางการบริหาร 
วสัิยทัศน์ ค่านิยม 

และบรรทัดฐานร่วม 

มุ่งมัน่การเรียนรู้

ของผู้เรียนเปน็

สำคัญ 
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ผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียนและพัฒนาโรงเรียน ทั้งระบบภายใต้การร่วมมอืรวมพลังของครู 

ทุกคนภายในโรงเรียนและมีความรับผดิชอบร่วมกันในผลการปฏิบัติงานโดยรวมของ

โรงเรียน  

   2. การร่วมเรียนรู้และร่วมมือรวมพลัง หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ 

การปฏิบัติงานร่วมกันของครูในโรงเรยีนเพื่อให้ความช่วยเหลอืสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรยีนและการพัฒนาโรงเรยีน ครูจะต้องร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ

ประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาทางวิชาชีพ เช่น การพัฒนาหลักสูตรและการจัด 

การเรียนการสอน ตลอดจนการแสวงหาองค์ความรูใ้หม่เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้น  

บรรลุเป้าประสงค์และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดไว้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   3. มุ่งเนน้การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง การมขี้อตกลง

ร่วมกันหรอืข้อผูกพันร่วมกันในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีนเพื่อส่งเสรมิพัฒนาการ

ทางดา้นสติปัญญา และการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยการจัดการเรยีนการสอนและการพัฒนา

ทางวิชาชีพของครูจะต้องสอดคล้องและ เชื่อมโยงกับความตอ้งการและความสนใจ 

ของผู้เรยีน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นของผู้เรยีน  

   4. การสะท้อนผลการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ หมายถึง การให้ขอ้มูล

ย้อนกลับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางวิชาชีพและการปรับปรุง

การปฏิบัติงาน ของครูในโรงเรียน การสะท้อนผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพ

สามารถกระทำได้หลายวิธี เช่น การสนทนาทางวิชาชีพ การสังเกตการจัดการเรียน 

การสอนของครูท่านอื่น การประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน การเปิดเผยการปฏิบัติงาน

ทางการสอน เป็นต้น 

   5. ภาวะผูน้ำร่วมทางการบริหารจัดการ หมายถึง เงื่อนไขสนับสนุน 

ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพซึ่งผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการกระจาย

อำนาจการบริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำให้แก่ครูเพื่อสนับสนุน 

ให้ครูมอีิสระ มีความคล่องตัวในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพด้าน 

ภาวะผูน้ำให้แก่ครูเพื่อเสริมสร้างครูผูน้ำ 

  สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ (2561, หนา้ 10-11) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคล

เพื่อยกระดับวิชาชีพของตนเองดว้ยกระบวนการเรียนรูร้่วมกันในวิชาชีพทางการศกึษา 

จะเป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้จากการรวมตัวกันของครูเพื่อร่วมกันและสนับสนุน 
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ซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาและวางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรยีนร่วมกันตรวจสอบ 

และแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงานที่สะท้อนถึงการเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่  

การมเีป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาผูเ้รียนใหส้ามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จรงิในช้ันเรยีน การร่วมเรียนรู้และส่งเสริมใหเ้กิด

การสรา้งการเปลี่ยนแปลงของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การวิพากษ์และสะท้อนผลการทำงาน

เพื่อพัฒนาผูเ้รียน ในการสร้างความคาดหวังที่จะยกระดับวิชาชีพที่ส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพผูเ้รียนอย่างแท้จริง PLC เป็นเครื่องมอืในการพัฒนาโดยการรวมตัว ร่วมใจ  

ร่วมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครูผู้บริหารและนักการศกึษาบนพืน้ฐาน

วัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมติรสู่คุณภาพการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นความสำเร็จ

ประสิทธิผลของผูเ้รียนเป็นสำคัญ มคีวามสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน

ด้วยความเชื่อว่าการเรียนรู้ของครูนำไปสู่การเรียนรู้ของผู้เรยีน แมค้รูจะมีความแตกต่างกัน

เมื่อมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันก็สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีนใหบ้รรลุ

เป้าหมายได้ การรวมตัวกันเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจึงเน้นสถานศกึษาให้เป็นชุมชน

การเรียนรูต้่อการพัฒนาผูเ้รียน ซึ่งทุกคนต้องมีบรรทัดฐานและค่านยิมร่วมกัน (Shared 

values and vision) ร่วมกันรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน (Collective responsibility 

forstudents learning) การสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective professional inquiry)  

และการรวมพลังสร้างความร่วมมอืของทุกฝ่าย (Collaboration)  

  คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพคุรุสภา (2563, ออนไลน์) ได้กำหนด

คุณลักษณะหลัก 5 ประการ ที่ควรเกิดในการพัฒนาเครอืข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ได้แก่ 

   1. shared velues and norms สร้างโอกาสใหเ้กิดคุณค่าและแลกเปลี่ยน

วิสัยทัศน์และการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 

   2. collective focus on student learning ร่วมมอืในการมุ่งเนน้การพัฒนา

เพื่อการเรียนรูข้องนักเรียน 

   3. collaboration การร่วมมือรวมพลังทุกคนในการเรียนรูแ้ละพัฒนา 

การปฏิบัติงาน 

   4. expert advice and study visit การเปิดรับคำแนะนำจากผู้เช่ียวชาญ

และศกึษาการปฏิบัติงานจริง และต้องมีกิจกรรม study visit นั่นคือการเยี่ยมชม

หอ้งปฏิบัติการของผู้เช่ียวชาญ 
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   5. Reflection dialogue การสนทนาเพื่อเป็นการสะท้อนสิ่งที่ได้วางแผน

และลงมอืปฏิบัติ โดยต้องเป็นการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (two way communication)  

ซึ่งสมาชิกในกลุ่ม PLC ประกอบไปด้วย  

    5.1. model teacher ครูผูส้อน  

    5.2. buddy teacher ครูร่วมเรียนรู้  

    5.3. mentor หัวหนา้กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ  

    5.4. administrator ผูบ้ริหาร  

    5.5. export ผูเ้ชี่ยวชาญ  

  และมีขั้นตอนการดำเนินการในการพัฒนาเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

   1. PLAN = shared velues and norms และ collective focus on student 

learning เริ่มต้นดว้ยการวางแผน กำหนดเป้าหมายของการแก้ปัญหา กำหนดวิสัยทัศน์ 

วางแผนออกแบบการแก้ปัญหาพร้อมทั้งพูดคุยเพื่อร่วมกันออกแบบการแก้ปัญหา 

   2. DO = collaboration และ expert advice and study visit ขั้นปฏิบัติการ

เช่น การสังเกตการสอน ควรทำอย่างน้อย 2 ครั้งใน 1 ภาคเรียน โดยต้องมกีารนเิทศ

ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

   3. SEE = Reflection dialogue การสะท้อนคดิผลการปฏิบัติงานเป็นการ

สะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน 

  Schein (1996, p. 6) ได้ระบุลักษณะ 7 ประการของชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพ ดังนี้  

   1. การให้ความสำคัญกับการเรียนรู ้ 

   2. ความเชื่อที่ว่าบุคลากรสามารถเรียนรูไ้ด้  

   3. ความเชื่อที่ว่าบุคลากรมีขีดความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดล้อมได้ 

   4. มีการจัดสรรเวลาเพื่อการเรียนรู้  

   5. ภาระผูกพันที่มรี่วมกันในการสนทนาร่วมกันอย่างเปิดเผย  

   6. ภาระผูกพันร่วมกันในการเรียนรู้ที่จะคิดอย่างเป็นระบบ  

   7. การทางานร่วมกันอย่างประสานความร่วมมอื  
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  Hargreaves (2003, p. 53) ได้กล่าวว่า ลักษณะที่สำคัญของโรงเรียน 

ที่มคีวามเป็นชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพไว้ใกล้เคียงกัน ดังนี้  

   1. ผูบ้ริหารโรงเรียนยึดหลักความมสี่วนร่วมในการบริหารงานสนับสนุน 

ให้เกิดการกระจาย ภาวะผู้นำไปยังบุคลากรในระดับต่าง ๆ มีการมอบอำนาจหน้าที่ 

ให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ  

   2. มีการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งวสิัยทัศน์

ร่วมดังกล่าวพัฒนามาจากภาระผูกพันที่ไม่เปลี่ยนแปลงของบุคลากรในโรงเรียนและเป็น

วิสัยทัศน์ที่คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ ทางการเรยีนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังเป็น

วสิัยทัศน์ร่วมที่สะท้อนใหถ้ึงการทำงานของบุคลากรภายในโรงเรียนด้วย  

   3. บุคลากรภายในโรงเรียนมีการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมาย 

ในการที่จะมุ่งตอบสนองต่อความตอ้งการของนักเรียน  

   4. มีการตดิตามพฤติกรรมภายในหอ้งเรียนของครูผู้สอน 

โดยผู้สังเกตการณ์เพื่อป้อนข้อมูลย้อนกลับและช่วยสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดขึ้น 

ทั้งในระดับตัวบุคลากรและโรงเรียน  

   5. เป็นโรงเรียนที่มกีารจัดเตรยีมสภาพทางกายภาพและศักยภาพ 

ของทรัพยากรมนุษย์ในการที่จะปฏิบัติให้เกิดลักษณะของการดำเนินงาน  

  Richardson (2003, p. 14) ได้นำเสนอมิติของการเป็นชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพว่าประกอบไปด้วย 5 มิติ ได้แก่  

   1. มิตทิี่เกี่ยวข้องกับการมสี่วนร่วมในการบริหารและการตัดสินใจร่วมกัน 

   2. มิตทิางด้านการเรียนรู้ของนักเรียนและวิสัยทัศน์ร่วมของบุคลากร 

ในการพัฒนาโรงเรียน  

   3. มิตทิางดา้นการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร  

   4. มิตทิางดา้นการนเิทศงานและการสะท้อนข้อมูลย้อนกลับ  

   5. มิตทิางดา้นการสร้างปัจจัยเงื่อนไขที่ช่วยสนับสนุนใหเ้กิดชุมชน 

การเรียนรูท้างวิชาชีพ  

  Stoll et at (2003, p. 3) ได้สรุปเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพ ดังนี้ 

   1. การที่บุคลากรในโรงเรียนมคี่านยิมร่วมกัน โดยที่ค่านิยมร่วมเหล่านั้น

มุ่งเนน้ไปที่การเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนเป็นสำคัญ  
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   2. บุคลากรภายในโรงเรียนมีความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

ร่วมกัน ผูบ้ริหารสนับสนุนใหบุ้คลากรเกิดความรู้สึกผูกพันต่อภาระหนา้ที่อย่างต่อเนื่อง

ยาวนาน และที่สำคัญผูบ้ริหารจะต้องลดความรู้สึกโดดเดี่ยวแปลกแยกไม่ให้เกิดขึน้กับครู

ในโรงเรยีน  

   3. ใหค้วามสำคัญของความกระตอืรอืร้นในการที่จะพัฒนาวิชาชีพ 

อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยผ่านกระบวนการปรึกษาหารอืพูดคุยในประเด็นของการศกึษา 

และการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง มีระบบ คอยตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเพื่อนร่วมงาน

อย่างสม่ำเสมอมีการสังเกตการณ์ร่วม มกีารนำแนวคิดและข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย 

มาปรับเปลี่ยนนำมาใช้แก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน 

   4. มีการประสานความร่วมมอืในกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ที่มี

วัตถุประสงค์ที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ร่วมกัน 

ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของความช่วยเหลือหรอืการสนับสนุน  

   5. การเรียนรู้แบบกลุ่มหรอืเดี่ยวได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

และสม่ำเสมอ และมองว่าครูทุกคนคือผู้เรยีนซึ่งเรียนรู้จากผู้ร่วมงานซึ่งกันและกัน  

  Townsend & Adam (2003, p. 25) นำเสนอลักษณะสำคัญของการเป็น 

ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพไว้ดังนี ้ 

   1. มีวสิัยทัศน ์พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายร่วมกัน  

   2. มีภาวะผู้นำที่คำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน  

   3. มีการทำงานประสานความร่วมมอืกันระหว่างบุคลากรทางการศึกษา

ภายในโรงเรียน  

   4. มีการนำความรูสู้่การปฏิบัติ  

   5. มีการแสวงหาความรูท้างวิชาชีพร่วมกันและมีการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง  

   6. มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใหด้ีที่สุด  

   7. มีการประเมินผลที่ meaningful การประเมินผลตอ้งเป็นไป 

อย่างต่อเนื่องและเป็นไปเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูข้องนักเรียนในมุมมองกว้าง  

  Schmoker (2004, p. 120) ที่ได้อธิบายว่าบุคลากรครูจะทำงานได้เกิด

ประสิทธิผลมากที่สุดถ้าความพยายามของพวกเขาได้รับการจดจำและรับรู้จากผู้อื่น 
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  Harris & Muijs (2005, p. 53) สรุปลักษณะที่สำคัญของโรงเรียนที่มีความ

เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ใกล้เคียงกัน ดังนี้  

   1. ผู้บริหารโรงเรียนยึดหลักความมสี่วนร่วมในการบริหารงาน สนับสนุน

ให้เกิดการกระจายภาวะผูน้ำไปยังบุคลากรในระดับต่าง ๆ รวมทั้งมีการมอบอำนาจหนา้ที่

ให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ  

   2. มีการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งวสิัยทัศน์

ร่วมดังกล่าวพัฒนามาจากภาระผูกพันที่ไม่เปลี่ยนแปลงของบุคลากรในโรงเรียน 

และเป็นวิสัยทัศน์ที่คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูข้องนักเรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ 

ยังเป็นวิสัยทัศน์ร่วมที่สะท้อนให้ถึงการทำงานของบุคลากรภายในโรงเรียนด้วย  

   3. บุคลากรภายในโรงเรียนมีการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมาย 

ในการที่จะมุ่งตอบสนองต่อความตอ้งการของนักเรียน  

   4. มีการตดิตามพฤติกรรมภายในหอ้งเรียนของครูผู้สอนโดย 

ผูส้ังเกตการณ์เพื่อป้อนขอ้มูลย้อนกลับและช่วยสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดขึ้นทั้งในระดับ 

ตัวบุคลากรและโรงเรียน  

   5. เป็นโรงเรยีนที่มกีารจัดเตรยีมสภาพทางกายภาพและศักยภาพ 

ของทรัพยากรมนุษย์ในการที่จะปฏิบัติให้เกิดลักษณะของการดำเนินงาน  

  Servage (2008, p. 103) สรุปลักษณะของการเป็นชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพว่าจะต้องประกอบไปด้วยความเชื่อพืน้ฐาน 3 ประการ ได้แก่  

   1. การพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรนั้น เป็นไปเพื่อการพัฒนา 

การเรียนรูข้องนักเรียน  

   2. การพัฒนาทางวิชาชีพจะเกิดประสทิธิผลมากที่สุดก็ต่อเมื่อ 

มีการประสานความร่วมมอืกัน 

   3. การทำงานร่วมกันควรที่จะเกิดขึ้นท่ามกลางการแสวงหาความรู้ 

และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นท่ามกลางบริบทของการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น 

ในชีวติประจำวัน  

  Gaspar (2010, p. 140) ได้นำเสนอลักษณะของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ที่สำนักงานการวิจัยและพัฒนาทางการศกึษาของประเทศสหรัฐอเมรกิาได้ทำการศกึษา 

พบว่าประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี ้ 

   1. มีความต่อเนื่องยาวนาน  
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   2. ทำการนับรวมการอบรม ฝึกปฏิบัติและข้อมูลย้อนกลับ  

   3. โอกาสที่บุคคลจะได้รับข้อมูลสะท้อนกลับและมีการแสวงหา 

แนววิธีปฏิบัติของกลุ่มร่วมกัน  

   4. มีการฝึกสอนและมีการกระบวนการตดิตามผล  

   5. ใชโ้รงเรียนเป็นฐานและผูกพันเข้ากับการทำงานของบุคลากรครู  

   6. มีการทำงานอย่างประสานความร่วมมอืระหว่างบุคลากรครู  

   7. กระตุ้นและสนับสนุนความคิดรเิริ่มของบุคลากรครู  

   8. หยั่งรากฝังลกึในความรู้พืน้ฐานสำหรับการสอน  

   9. ใชก้ารสร้างสรรค์องค์ความรูใ้หม่ ๆ ด้วยตัวเองของผู้เรียนในการเรียน

การสอนมากกว่าที่จะเรียนด้วยการรับองค์ความรูท้ี่ถูกถ่ายทอดมาเพียงอย่างเดียว  

   10. ตระหนักว่าครูคือวิชาชีพและผู้เรียนรูเ้ป็นผู้ใหญ่  

   11. จัดสรรเวลาที่เหมาะสมและการสนับสนุน  

   12. เขา้ถึงได้และมีความเป็นธรรม  

  Hord (2010, p. 5) กล่าวถึงลักษณะของการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ไว้ว่าองค์กรที่มลีักษณะของการเป็นชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ ประกอบด้วยลักษณะ  

5 ประการ ดังต่อไปนี ้ 

   1. กำหนดค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Values and Vision)  

ค่านยิมและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นข้อกำหนดที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้ครู

และคณะทำงานร่วมกันปฏิบัติเพื่อไปสู่เป้าหมายของโรงเรียนทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไป

ตามกำหนด การให้ครูคณะทำงานมีส่วนร่วมในการกำหนดค่านิยมและวิสัยทัศน์ในการ

ทำงานร่วมกัน จงึมคีวามสำคัญอย่างมากในการนำไปปฏิบัติเพื่อใหบ้ังเกิดผล  

   2. ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการเรียนรู ้(Intentional Collective Learning) 

โดยผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักการศกึษาตลอดจนผู้ร่วมงานทุกฝ่ายร่วมกันสืบเสาะ

ถึงปัญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อสรรสร้างวิธีการ 

ในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรยีน  

   3. สนับสนุนการมสี่วนร่วมในการเป็นผู้นำ (Supportive and Shared 

Leadership) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในโรงเรยีนจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดนีั้น 

ฝ่ายบริหารอันประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนต้องมอบ 
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ความไว้วางใจใหค้รูและผูร้่วมงานทุกฝ่ายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการเป็นผูน้ำ มอีำนาจ

และการตัดสินใจร่วมกัน  

   4. การสนับสนุนสภาวะแวดล้อม (Supportive Condition) สภาวะ

แวดล้อมในการสนับสนุนการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ประกอบด้วยสองส่วนคือ 

สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ เช่น เวลา ขนาดของโรงเรียน กฎเกณฑ์ในการจัดการเรียน

การสอนเหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ตอ้งนามาพิจารณาประกอบในการสร้างชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ และความสามารถของบุคคลทั้งดา้นสติปัญญา และทักษะก็เป็นปัจจัย 

สำคัญที่ส่งผลใหก้ารสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน  

   5. การร่วมกันปฏิบัติงานส่วนบุคคล (Shared Personal Practice)  

การที่ครูได้มสี่วนร่วมในการสังเกตชั้นเรยีน บันทึกกระบวนการปฏิบัติงานและร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภปิราย ช้ีแนะ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลอืในลักษณะของเพื่อน 

ช่วยเพื่อนที่ปราศจากการประเมินและการตัดสินคุณค่าการปฏิบัติงานจะทำให้การสร้าง

ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ในโรงเรียนประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 4. องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

  องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพเป็นแนวคิดเชงิวิธีการ  

หรอืกระบวนการที่มีการดำเนินการปฏิบัติร่วมกันในชุมชน ซึ่งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

จะสะท้อนเป็นคุณลักษณะหรอืเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนตามธรรมชาติความเป็นจรงิ 

ของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกันไปแต่เป็นกระบวนการที่เอื้อใหเ้กิดการรวมใจ

รวมตัว รวมแรงและรวมปัญญา ร่วมกันของครู ผูบ้ริหาร นักการศกึษาภายในชุมชนเพื่อ

ทำงานแบบมุ่งรวมพลังเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผูเ้รียน ถือเป็นหัวใจ

สำคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ซึ่งได้มนีักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าว 

ไว้ดังนี้ 

   วรลักษณ์ ชูกำเนิด และคณะ (2557, หน้า 124) ได้เสนอองค์ประกอบ

สำคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 6 ด้านด้วยกัน ดังนี้  

    1. วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)  

    2. ทีมร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative Teamwork)  

    3. ภาวะผูน้ำร่วม (Shared Leadership)  

    4. การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ (Professional learning and 

development)  
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    5. ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community)  

    6. โครงสร้างสนับสนุนชุมชน (Supportive structure)  

   วิชัย วงษ์ใหญ่ (2558, หน้า 334-338) ได้เสนอว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

    1. การแลกเปลี่ยนค่านิยมและวสิัยทัศน์ 

    2. วัฒนธรรมทางการร่วมมือ 

    3. พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 

    4. สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นผู้นำ 

    5. การปฏิบัติต่อเด็กอย่างร่วมมอืกัน 

   พรทิพย์ อ้นเกษม (2559, หนา้ 92) ได้เสนอว่าองค์ประกอบของ PLC  

ม ี6 องค์ประกอบสำคัญที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วยการเรียนรู้แบบสองทิศทาง 

อย่างต่อเนื่องและส่งผลกันเป็นลำดับ ประกอบด้วย  

    1. ชุมชนกัลยาณมิตรตามวิถีไทย  

    2. ภาวะผูน้ำ เร้าศักยภาพ  

    3. วิสัยทัศน์เชิงศรัทธาร่วม 

    4. รับเปิดแบบผนึกกำลัง มุ่งสู่ผู้เรยีน  

   5. ระบบทีมเรยีนรู้ทางวิชาชีพสู่วุฒิภาวะความเป็นครู 

    6. พืน้ที่เรียนรู้บนฐานงานจริงที่มลีักษณะเด่นชัดของพื้นที่เรยีนรู้ 

   อนุสรา สุวรรณวงศ์ (2559, หน้า 274) ได้เสนอคุณลักษณะ

องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในบริบทการศกึษาไทย ประกอบด้วย  

5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

    1. การมวีิสัยทัศน์ ค่านิยม และบรรทัดฐานร่วมกัน 

    2. การร่วมเรียนรู้และร่วมมือรวมพลัง 

    3. มุ่งเนน้การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

    4. สะท้อนผลการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 

    5. ภาวะผูน้ำร่วมทางการบริหาร 

   ละดา ดอนหงษา และคณะ (2560, หนา้ 174) ได้เสนอรูปแบบการสรา้ง

ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรยีนบ้านโนนสงเปลือย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ

หลัก ดังนี้ 
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    1. การเตรียมองค์กรเพื่อการเรียนรู้  

    2. การสรา้งค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม  

    3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานร่วมกัน 

    4. การประเมินผลที่คาดหวัง 

   สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2560, หนา้ 7-8)  

ได้ระบุองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning  

Community) ไว้ดังนี้ 

    1. วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) อาจเป็นการมองเริ่มจากผู้นำ 

หรอืกลุ่มผู้นำที่มี วิสัยทัศน์ทำหนา้ที่เหนี่ยวนาให้ผูร้่วมงานเห็นวิสัยทัศน์นัน้ร่วมกัน  

หรอืการมองเห็นจากแต่ละปัจเจกที่มวีิสัยทัศน์เห็นในสิ่งเดียวกัน  

    2. ทีมร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative Teamwork) ทีมร่วมแรงร่วมใจ  

เป็นการพัฒนามาจากกลุ่มที่ทำงาน ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ลักษณะการทำงานร่วมกัน

แบบมีวสิัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และพันธกิจร่วมกัน รวมกันด้วยใจ จนเกิดเจตจำนง 

ในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ บรรลุผลที่การเรียนรู้ของผูเ้รียน  

    3. ภาวะผูน้ำร่วม (Shared Leadership) ภาวะผู้นำร่วมใน PLC  

มีนัยสำคัญของการผูน้ำร่วม 2 ลักษณะสำคัญ คือ ภาวะผูน้ำผูส้ร้างใหเ้กิดการนำร่วม  

และภาวะ ผูน้ำร่วมกัน ให้เป็น PLCที่ขับเคลื่อนดว้ยการนาร่วมกัน  

    4. การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ (Professional learning and 

development) การเรียนรูแ้ละการพัฒนาวิชาชีพใน PLC มีจุดเน้นสำคัญ 2 ด้าน คือ  

ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และด้านการเรียนรู้เพื่อจิต วิญญาณความเป็นครู  

    5. ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community) กลุ่มคนที่อยู่ร่วมโดยมีวิถี 

และวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในชุมชน มีคุณลักษณะ คือ มุ่งเนน้ความเป็นชุมชน 

แห่งความสุข สุขทั้งการทำงานและการอยู่ร่วมกันที่มลีักษณะวัฒนธรรมแบบ “วัฒนธรรม 

แบบเปิดเผย” ที่ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความ คิดเห็นของตนเป็นวิถีแห่งอสิรภาพ  

และเป็นพืน้ที่ใหค้วามรูส้ึกปลอดภัย หรือปลอดการใช้อำนาจกดดันบนพืน้ฐาน 

ความไว้วางใจ เคารพซึ่งกันและกัน มีจริยธรรมแห่งความเอือ้อาทรเป็นพลังเชิงคุณธรรม  

คุณงามความดีที่สมาชิกร่วมกันทำงานแบบอุทิศตนเพื่อวิชาชีพโดยมีเจตคติเชิงบวก 

ต่อการศกึษา 
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    6. โครงสร้างสนับสนุนชุมชน (Supportive structure) โครงสรา้ง 

ที่สนับสนุนการก่อเกิดและคงอยู่ของ PLC มีลักษณะ ดังนี ้ลดความเป็นองค์การ 

ที่ยึดวัฒนธรรมแบบราชการ หันมาใช้วัฒนธรรมแบบกัลยาณมติรทางวิชาการแทน  

และเป็น วัฒนธรรมที่ส่งเสริมวิสัยทัศน์ การดำเนินการที่ต่อเนื่องและ มุ่งความยั่งยืน 

   กมลวรรณ ทิพยเนตร (2561, หนา้ 41) ได้เสนอองค์ประกอบของชุมชน 

การเรียนรูท้างวิชาชีพ (Professional Learning Community) จำนวน 4 องค์ประกอบดังนี้ 

    1. วิสัยทัศน์ร่วม  

    2. การเรียนรูแ้ละการพัฒนาวิชาชีพ  

    3. ทีมร่วมแรงร่วมใจ  

    4. ภาวะผูน้ำร่วม 

   ประจักษ์ ศรสาลี และคณะ (2561, ออนไลน์) เอกลักษณ์สำคัญ 

ของความเป็น PLC แสดงให้เห็นว่าความเป็น PLC จะทำให้ความเป็น “องค์กร” หรอื 

“โรงเรียน” มีความหมายที่การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนอย่างแท้จรงิซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ

ของ PLC ด้วยกลยุทธ์การสร้างความร่วมมอืที่ยึดเหนี่ยวกันด้วยวิสัยทัศน์ร่วม มุ่งการเรยีนรู้ 

ของผู้เรยีน การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ และชุมชนกัลยาณมติร แสดงถึงการรวมพลังของ 

ครูและนักการศกึษา ที่เป็นผูน้ำร่วมกัน ทำงานร่วมกัน แบบทีมร่วมแรงร่วมใจ มุ่งเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพภายใต้โครงสร้างอำนาจทางวิชาชีพ และอำนาจ 

เชงิคุณธรรมที่มาจากการร่วมคิด ร่วมทำร่วมนำ ร่วมพัฒนาของครู ผูบ้ริหาร นักการศกึษา

ภายใน PLC ที่ส่งถึงผูเ้กี่ยวข้อง และได้เสนอองค์ประกอบของชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ

ครูในบริบทสถานศกึษามีองค์ประกอบสำคัญ 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
    1. วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 

    2. ทีมร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative Teamwork) 

    3.ภาวะผูน้ำร่วม (Shared Leadership) 

    4. การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ (Professional learning and 

development) 

    5. ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community) 

    6. โครงสร้างสนับสนุนชุมชน (Supportive structure) 

   รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2561, หนา้ 274) ได้เสนอองค์ประกอบของชุมชน 

การเรียนรูท้างวิชาชีพครูในบริบทสถานศกึษามีองค์ประกอบสำคัญ 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
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    1. ด้านการร่วมมอืรวมพลัง 

    2. ด้านการเผชิญหน้ากับผู้ต่อต้านเป้าหมายร่วมของครู 

    3. ด้านการมคี่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

    4. ด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

    5. ด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำของตนเองและวางแผน 

    6. ด้านการกระจายความเป็นผู้นำทางวิชาชีพ 

   โรงเรียนนรสาร (2563, หน้า 4) ได้ระบุว่า องค์ประกอบของชุมชน 

การเรียนรูท้างวิชาชีพในบริบทสถานศกึษา PLC ในระดับสถานศกึษา หรอืระดับผูป้ระกอบ

วิชาชีพ แบ่งออกเป็น 6 องค์ประกอบ ดังนี ้ 

    1. วิสัยทัศน์ร่วม 

    2. ทีมร่วมแรงร่วมใจ  

    3. ภาวะผูน้ำร่วม  

    4. การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ  

    5. ชุมชนกัลยาณมิตร  

    6. โครงสร้างสนับสนุนชุมชน 

   Hargreaves (2003, pp. 265-267) ได้เสนอองค์ประกอบสำคัญ 4 ด้าน 

ดังนี้  

    1. วิสัยทัศน์ร่วม  

    2. ทีมร่วมแรง ร่วมใจ  

    3. ภาวะผูน้ำร่วม 

    4. การเรียนรู้/พัฒนาวิชาชีพ 

   Stoll and Seashore Louis (2003, pp. 221-258) องค์ประกอบสำคัญ  

3 ด้านดังนี้ 

    1. ทีมร่วมแรง ร่วมใจ  

    2. การเรียนรู/้พัฒนาวิชาชีพ  

    3. ชุมชนกัลยาณมิตร 

   Schmoker (2004, p. 120) ได้เสนอองค์ประกอบสำคัญ 4 ด้าน ดังนี้ 

    1. วิสัยทัศน์ร่วม  

    2. ทีมร่วมแรง ร่วมใจ  
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    3. ภาวะผูน้ำร่วม  

    4. การเรียนรู้/พัฒนาวิชาชีพ  

   Stoll & Thomas (2006, p.14) กล่าวว่า การเป็นชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพว่าประกอบไป ด้วย 5 มิติ ได้แก่  

    1. มิติที่เกี่ยวข้องกับการมสี่วนร่วมในการบริหารและการตัดสินใจ

ร่วมกัน  

    2. มิติทางด้านการเรียนรู้ของนักเรียนและวิสัยทัศน์ร่วมของบุคลากร 

ในการพัฒนาโรงเรียน  

    3. มิติทางดา้นการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร  

    4. มิติทางดา้นการนเิทศงานและการสะท้อนข้อมูลย้อนกลับ  

    5. มิติทางดา้นการสร้างปัจจัยเงื่อนไขที่ช่วยสนับสนุนใหเ้กิดชุมชน 

การเรียนรูท้างวิชาชีพ 

   DuFour และ Eaker (2008, pp. 6-11) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญ  

6 ประการที่ทำให้กระบวนการ PLC มีประสิทธิผล ได้แก่  

    1. การสร้างพันธกิจ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ชัดเจน มีค่านิยมที่กำหนด

เป็นพันธสัญญาร่วม การกำหนดเป้าหมายชัดเจนซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งช้ีเวลาในการ

ทำงาน และกลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายทั้งหมดเน้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งนีส้มาชิก 

ทุกคนมสี่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย รับรู้และยอมรับที่จะดำเนนิการให้บรรลุเป้าหมาย

ที่กำหนด  

    2. การสรา้งวัฒนธรรมการทำงานแบบร่วมมอืโดยมีจุดเน้นที่การ 

เรียนรู ้สมาชิกเต็มใจที่จะทำงานเป็นทีมในทุกขั้นตอนของการปรับปรุงพัฒนาผูเ้รียน  

    3. มีการใช้กระบวนการสบืสอบหรอืการวิจัยเป็นกลุ่มในการค้นหา

วิธีการใหม ่ๆ ในการพัฒนาผูเ้รียนและนำไปใช้ในสภาพบริบทจรงิ สมาชิกใหค้วามสนใจ

และมีใจเปิดกว้างในการมองหาทางเลือกใหม่ พยายามคิดค้นหาคำตอบใหม่  

    4. เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มุ่งม่ันในการทำงานในสภาพจริง  

การสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นและการพัฒนาสิ่งใหม่ ทดลองและประเมินผลที่เกิดขึ้นโดยการ

ทำงานร่วมกัน  
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    5. การมุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง คิดหาวิธีการต่าง ๆ  

เพื่อนำไปทดลองปฏิบัติ และหาร่องรอยหลักฐานการทำงานและผลที่เกิดขึ้น  

นำผลที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงใหด้ีขึ้นในวงจรต่อไป 

    6. ให้ความสำคัญกับผลที่เกิดขึ้น มีการประเมินที่สะท้อนสภาพจรงิ 

   Stoehr, J., Banks, M., & Allen, L. (2011, pp. 1-4) องค์ประกอบสำคัญ  

4 ด้าน ดังนี้ 

    1. วิสัยทัศน ์ความเชื่อ และค่านยิม (Vision, Beliefs & Values)  

    2. ความเป็นผู้นำ (Leadership)  

    3. การชีน้ำ (Leading)  

    4. สิ่งแวดล้อมเชิงบวก (Positive Environment)  

     5. การปฏิบัติส่วนบุคคล (Personal Practice)  

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนักวิชาการและนักการศกึษา

ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจัยได้จัดทำตารางสังเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพ ซึ่งแสดงรายละเอียดการสังเคราะห์ ดังตาราง 2  
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ตาราง 2 สังเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ  

 

 

 

ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ 

ทางวิชาชีพ 
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ใ์ห
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3)
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) 
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ใช
้ศึก

ษ
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1. วสิัยทัศน์ร่วม                 15 93.75  

2. ทีมร่วมแรงร่วมใจ                 14 88.00  

3. ภาวะผูน้ำร่วม                 13 63.15  

4. การเรียนรู้และการ

พัฒนาวิชาชีพ 

                13 81.25  

5. ชุมชนกัลยาณมิตร                 7 43.75 - 

6. โครงสร้างสนับสนุน

ชุมชน 

                7 43.75 - 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

 

 

 

ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ 

ทางวิชาชีพ 

 
1. 
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ใ์ห
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7. วัฒนธรรมทางความ

ร่วมมอื 

                5 31.25 - 

8. พัฒนาการเรียนรู้ 

ของเด็ก 

                5 31.25 - 

9. พืน้ที่เรียนรู้บนฐาน

งานจริงของพื้นที่เรียนรู้ 

                1 6.25  

- 

10. การเรียนรู้ของทีม                 2 13.00 - 
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ตาราง 2 (ต่อ)  

 

 

 

ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ 

ทางวิชาชีพ 

 
1. 

วร
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ใ์ห
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11. ปัจจัยเงื่อนไขที่ช่วย

สนับสนุนให้เกิดชุมชน 

การเรียนรูท้างวิชาชีพ 

                1 6.25 - 

12. การเรียนรูจ้ากการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน 

                2 13.00 - 

13. มุ่งเนน้การเรียนรู้

ของผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

                3 18.75 - 
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ตาราง 2 (ต่อ)  

 

 

 

ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ 

ทางวิชาชีพ 

 
1. 
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ใ์ห
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14. สะท้อนผลการ

ปฏิบัติทางวิชาชีพ 

                2 13.00 - 

15. การเตรียมองค์กร 

เพื่อการเรียนรู้ 

                2 13.00 - 

16. การประเมินผล 

ที่คาดหวัง 

                2 13.00 - 

17. สิ่งแวดล้อมเชิงบวก                 1 6.25 - 
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ตาราง 2 (ต่อ)  

 

 

 

ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ 

ทางวิชาชีพ 
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18. มุ่งหวังในการทำงาน

ร่วมกัน 

                1 6.25 - 

19. ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผู้เรยีน 

                1 6.25 - 

20. การวิจัย                 1 6.25 - 

21. มุ่งม่ันปรับปรุง

พัฒนา/หลักฐานการ

ทำงานและผลที่เกิด 

                1 6.25 - 

88 



94 

ตาราง 2 (ต่อ)  

 

 

 

ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ 

ทางวิชาชีพ 
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22. การนเิทศงาน                 1 6.25 - 

23. นวัตกรรมการสอน*                 9 57.00  
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 จากตารางที่ 2 องค์ประกอบที่ 19 เกิดจากตัวแปรที่มคีวามต่อเนื่องกัน 

มาพิจารณาแล้วตั้งเป็นองค์ประกอบใหม่ ได้ดังนี้ 

  องค์ประกอบตัวที่ 4 คือ การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ 

  องค์ประกอบตัวที่ 8 คือ พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 

  องค์ประกอบตัวที่ 10 คือ การเรียนรู้ของทีม  

  องค์ประกอบตัวที่ 12 คือ การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานร่วมกัน  

  องค์ประกอบตัวที่ 13 คือ มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นสำคัญ  

  องค์ประกอบตัวที่ 14 คือ สะท้อนผลการปฏิบัติทางวิชาชีพ  

  องค์ประกอบตัวที่ 16 คือ การประเมินผลที่คาดหวัง 

  องค์ประกอบตัวที่ 18 คือ มุ่งหวังในการทำงานร่วมกัน 

  องค์ประกอบตัวที่ 21 คือ มุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนา/หลักฐานการทำงาน 

และผลที่เกิด 

  * องค์ประกอบที ่23 คือ นวัตกรรมการสอน ผูว้ิจัยได้กำหนดเกณฑ์ระดับ

ความถี่ตัง้แต่ 8 ขึน้ไป ในการหาองค์ประกอบการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรูท้าง

วิชาชีพ ดังนั้น จะได้องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ร่วม 2) ทีมร่วมแรงร่วมใจ  

3) ภาวะผูน้ำร่วม 4) การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ และ 5) นวัตกรรมการสอน  

   1. วิสัยทัศน์ร่วม  

    วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หมายถึง การภาพของอนาคตเป็นสิ่งที่

แสดงถึงทิศทางที่เราต้องการจะมุ่งไปในอนาคตที่มีคุณค่า กล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบ

พฤติกรรมที่เราคาดหวัง ซึ่งคนในองค์กรยึดถือร่วมกันในการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ว่าจะทำอะไร 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นัน้อย่างมีภารกิจ หรอืพันธกิจ ซึ่งคือถ้อยแถลงที่แสดงถึงเหตุผล

หลักในการดำรงอยู่ขององค์กรแสดงให้เห็นว่าเรากำลังทำอะไรร่วมกัน มเีป้าหมายคือสิ่งที่

คนในองค์กรมีพันธะสัญญาที่จะทำร่วมกันเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคในระยะสั้นก่อนที่จะผ่านไปสู่

วิสัยทัศน์ร่วมกันกำหนดในวันข้างหนา้ (อ้างถึงใน ดร.ณัญวัฒน์ นิปกากร, 2564, ออนไลน์) 

กล่าวคือ เป็นการมองเห็นภาพเป้าหมาย ทิศทาง เส้นทาง และสิ่งที่จะเกิดขึ้นจรงิ 

เป็นเสมือนเข็มทิศในการขับเคลื่อน PLC ที่มทีิศทางร่วมกัน มีวสิัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ 

ทางวิชาชีพร่วมกัน การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน เป็นภาพความสำเร็จที่มุ่งหวังในการ

นำทางร่วมกัน อาจเป็นการมองทีเ่ริ่มจากผู้นำหรอืกลุ่มผูน้ำที่มีวิสัยทัศน์ทำหน้าที่เหนี่ยวนำ

ให้ผู้ร่วมงานเห็นวิสัยทัศน์นั้นร่วมกัน หรอืการมองเห็นจากแต่ละปัจเจกที่มวีิสัยทัศน์ร่วม 
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เห็นในสิ่งเดียวกัน (ประจักษ์ ศรสาลี และคณะ, 2561, ออนไลน์) วสิัยทัศน์ร่วมมีลักษณะ

สำคัญ 4 ประการ (4 Shared) ดังนี้ 

     1. วิสัยทัศน์หรอืการเห็นภาพและทิศทางร่วม (Shared Vision) 

จากภาพความเชื่อมโยงให้เห็นภาพความสำเร็จร่วมกันถึงทิศทางสำคัญของการทำงาน

แบบมอง “เห็นภาพเดียวกัน” 

     2. เป้าหมายร่วม (Shared Goals) เป็นทั้งเป้าหมาย ปลายทาง 

ระหว่างทาง และเป้าหมายชีวติของสมาชิกแต่ละคนที่สัมพันธ์กันกับเป้าหมายร่วม 

ของชุมชนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความเช่ือมโยงให้เห็นถึงทิศทางและเป้าหมายในการทำงาน

ร่วมกัน โดยเฉพาะเป้าหมายสำคัญ คือ พัฒนาการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

     3. คุณค่าร่วม (Shared Values) เป็นการเห็นทั้งภาพเป้าหมาย  

และที่สำคัญเมื่อเห็นภาพความเชื่อมโยงแล้ว ภาพดังกล่าวมีอทิธิพลกับการตระหนักถึง

คุณค่าของตนเองและของงานจนเชื่อมโยงเป็นความหมายของงานที่เกิดจากการตระหนักรู้

ของสมาชิกใน PLC จนเกิดเป็นพันธะสัญญาร่วมกัน หลอมรวมเป็น “คุณค่าร่วม”  

ซึ่งเป็นขุมพลังสำคัญที่จะเกิดพลังในการไหลรวมกันทำงานในเชิงอุดมการณ์ทางวิชาชีพ

ร่วมกัน 

     4. พันธกิจร่วม (Shared Mission) เป็นพันธกิจแนวทางการปฏิบัติ

ร่วมกันเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายร่วม รวมถึงการเรียนรู้ของครูในทุก ๆ ภารกิจ สิ่งสำคัญ

คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ที่มุ่งการเรยีนรู้ของผู้เรยีนเป็นหัวใจสำคัญ โดยการเริ่มจาก 

การรับผดิชอบในการพัฒนาวิชาชีพเพื่อศษิย์ร่วมกันของครู 

    หากผู้บริหารและครู ตลอดจนผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียนมีวสิัยทัศน์

หรอืการเห็นภาพและทิศทางร่วม มีเป้าหมายร่วม มีคุณค่าร่วมและมีพันธกิจร่วมกันแล้ว 

จะส่งผลใหก้ารดำเนินงานของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning  

Commu nity: PLC) ไปสู่เป้าหมายและทิศทางเดียวกันตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิผล  

เพื่อยกระดับวิชาชีพของตนเองดว้ยกระบวนการเรียนรูร้่วมกันจะเป็นกระบวนการสร้าง 

การเรียนรูจ้ากการรวมตัวกัน เพื่อร่วมกันสนับสนุนซึ่งกันและกัน พัฒนาและวางเป้าหมาย

การเรียนรูข้องผูเ้รียนร่วมกัน ตรวจสอบและแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงานที่สะท้อนถึง 

การเรียนรูใ้นลักษณะต่าง ๆ การร่วมเรียนรู้และส่งเสริมให้เกิดการสรา้งการเปลี่ยนแปลง

ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การวิพากษ์สะท้อนผลการทำงานเพื่อพัฒนาผู้เรยีน และการสร้าง

ความคาดหวังที่จะยกระดับวิชาชีพที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนอย่างแท้จริง  
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    สรุปได้ว่า วิสัยทัศน์ร่วม หมายถึง การมองเห็นภาพเป้าหมาย ทิศทาง 

เส้นทาง และสิ่งที่จะเกิดขึ้นจรงิเป็นเสมอืนเข็มทิศในการขับเคลื่อน PLC ที่มทีิศทางร่วมกัน 

โดยมีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ทางวิชาชีพร่วมกัน คือ พัฒนาการการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

เป็นภาพความสำเร็จที่มุ่งหวังในการนำทางร่วมกัน ให้ผูร้่วมงานเห็นวิสัยทัศน์นัน้ร่วมกัน 

หรอืการมองเห็นจากแต่ละปัจเจกที่มวีิสัยทัศน์เห็นในสิ่งเดียวกัน 

   2. ทีมร่วมแรงร่วมใจ  

    ทีมร่วมแรงร่วมใจเป็นองค์ประกอบของการทำงานเป็นกลุ่มหรอืการ

ทำงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบทีม กล่าวคือ การที่สมาชิกในองค์การอยู่ร่วมกัน

ปฏิบัติงานด้วยกันและเกิดการเรยีนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิก ซึ่งสมาชิกแต่ละคนในทีม 

จะมีอทิธิพลส่งเสริมการเรยีนรูซ้ึ่งกันและกันโดยปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้ 

ร่วมกันเป็นทีมเดียวกัน เป็นวินัยที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา อารมณ์ สังคมและจติใจ  

โดยเริ่มจากตนเอง และพัฒนาความรูร้่วมกับผูอ้ื่นในทีม เป็นการกระทำที่ต่อเนื่อง 

เป็นกระบวนการของการจัดแนวคิดแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกันมีจุดมุ่งหมายในการทำงาน

ให้บรรลุผลสำเร็จที่ตัง้ใจไว้ไปในแนวทางเดียวกันเป็นการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน  

เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่สมาชิกทุกคนต้องการอย่างแท้จริง ความสำคัญและประโยชน์ของการ

เรียนรู้เป็นทีม กล่าวคือ การเรียนรู้เป็นทีมเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานกับการ

เรียนรู้ให้เกิดขึน้ ในขณะทำงานอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งช่วยขยายความรูค้วามสามารถ 

ของพนักงานในขณะทำงานร่วมกัน  

    เนื่องจากการเรียนรู้เป็นทีมเป็นคุณลักษณะที่ปฏิบัติได้จรงิมใิช่แค่

ทฤษฎี อีกทั้งการที่เป็นทีมมคีวามร่วมแรงร่วมใจจะเป็นรูปแบบการพัฒนาการทำงานเป็น

ทีมที่มลีักษณะข้ามฝ่ายงาน (Cross Functional) ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ทีมร่วมแรงร่วมใจ

สามารถสร้างคุณค่าของทีมให้อยู่เหนือคุณค่าของบุคคลนำความแตกต่างและศักยภาพ

ของแต่ละคนในทีมนั้นผสมผสานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพเหล่าให้เกิดเป็น “พลังแห่งความ

หลากหลาย” ที่ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมจะมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ทีมร่วมแรง

ร่วมใจกันในระหว่างการทำงานร่วมกันช่วยสร้างความเชื่อ ค่านิยม เป้าประสงค์ขององค์กร 

นอกจากนีย้ังเสริมสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นใหค้นในองค์กร เห็นความสำคัญที่จะต้อง

เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัว

ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและความรูข้้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ  
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และความตอ้งการทางสังคมรวมทั้งบทบาทของทีมงานจะมีความสำคัญยิ่งในองค์การ 

ยุคสมัยใหม่เนื่องจากจะเป็นเวทีของการตัดสินใจที่สำคัญ 

    สรุปได้ว่า ทีมร่วมแรงร่วมใจ หมายถึง การที่สมาชิกในองค์การมี

ความสามัคคีผนึกกำลังประสานงานในการปฏิบัติงานใหบ้ังเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง

สมาชิกด้วยกันทีมเดียวกัน เป็นการพัฒนามาจากกลุ่มทีมที่ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

ลักษณะการทำงานร่วมกันแบบมีวสิัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และพันธกิจร่วมกันรวมกัน

ด้วยใจจนเกิดเจตจำนงในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เป็นกลุ่มทีมงานเพื่อให้

บรรลุผลสู่การเรียนรูข้องผูเ้รียน ทีมร่วมแรงร่วมใจสู่การเรียนรู้ของครู บนพืน้ฐานงาน 

ที่มลีักษณะที่ตอ้งมกีารคิดร่วมกัน วางแผนร่วมกัน ความเข้าใจร่วมกัน ขอ้ตกลงร่วมกัน 

การตัดสินใจร่วมกัน แนวปฏิบัติร่วมกัน การประเมินผลร่วมกัน และการรับผิดชอบร่วมกัน 

จากสถานการณ์หน้างานจริงถือเป็นโจทย์ร่วมให้เห็นและรู้เหตุปัจจัย กลไกในการทำงาน 

ซึ่งกันและกันแบบละวางตัวตนให้มากที่สุดจนเห็นและรู้ความสามารถของแต่ละคนร่วมกัน 

เห็นและรับรู้ถึงความรู้สกึร่วมกันในการทำงานจนเกิดประสบการณ์หรอืความสามารถ 

ในการทำงาน และพลังในการร่วมเรียนรู้ ร่วมพัฒนาบนพืน้ฐานของพันธะร่วมกัน 

ที่เน้นความสมัครใจและการสื่อสารที่มคีุณภาพ การรับฟังและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

   3. ภาวะผูน้ำร่วม  

    มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ถูกกำหนดโดยธรรมชาติให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม  

จำนวนสมาชิกของกลุ่มจะเป็นตัวบ่งช้ีถึงการยึดเหนี่ยวว่ามีมากน้อยเพียงใดอยู่ในระดับใด  

การที่บุคคลคงอยู่หรอืยินยอมเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มย่อมจึงมีความหมายว่าบุคคลมี

ความพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับจากกลุ่มในด้านต่าง ๆ เช่น ได้รับผลประโยชน์จากกลุ่ม  

ได้รับความสุขจากการยอมรับของกลุ่ม มีความสุขกับการทำงาน พร้อมด้วยการแสดงตัว 

ว่าไม่ต้องการที่จะแยกตัวออกจากกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ซึ่งคำว่า “ทีม” เป็นคำใน

ภาษาอังกฤษที่นำมาใช้ทับศัพท์โดยมีความหมายว่าเป็นการร่วมมอืกันทำงานอย่างใด 

อย่างหนึ่งอย่างมคีวามปรองดองและราบรื่นซึ่งนำมาสู่ความสำเร็จ แม้ว่าการรวมตัวกัน

ของบุคคลเป็นกลุ่มจะทำเพื่อจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมอืนกัน แต่ผลลัพธ์ของงาน

และประโยชน์ที่ต้องการเป็นเรื่องของแต่ละคนที่คิดช่วงชิงให้ได้มา จงึพบว่าในหลาย ๆ 

องค์การที่เรียกกลุ่มงานของตนว่า “ทีมงาน” อาจไม่ใช่ทีมงานที่แท้จริงถ้าผลผลติของงาน

เป็นการนำงานของแต่ละคนมารวมกัน  
 



94 

    ภาวะผูน้ำร่วม (Shared leadership) คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ 

ในการทำงานเป็นทีม คอื ภาวะผูน้ำร่วมในทีมงาน เนื่องจากการทำงานเป็นทีมนั้นได้เป็น

การนำเอาความสามารถที่หลากหลายของบุคคลที่เป็นสมาชิกในทีมเข้ามาทำงานร่วมกัน 

ดังนัน้ ภาวะผูน้ำจึงไม่จำกัดอยู่เฉพาะผูน้ำทีมเท่านั้น แต่สมาชิกทุกคนต้องมภีาวะผู้นำร่วม 

เพื่อช่วยส่งเสริมการทำงานและดำรงรักษาความเป็นทีมงานเอาไว้ เช่น การริเริ่มใหข้้อมูล 

แสวงหาข้อมูล ให้ความกระจ่าง การสรุป การทดสอบวิเคราะห์ความคิดความเป็นไปได้

ในทางปฏิบัติ การผสมผสานความคดิเพื่อแสวงหาจุดร่วม สอบถามตรวจสอบในการ

ตัดสินใจ การสนับสนุน และการประนีประนอม ดังนัน้ ภาวะผูน้ำจงึไม่จำกัดอยู่เฉพาะ 

ผูน้ำทีมเท่านั้น แต่สมาชิกทุกคนต้องมีความเป็นผู้มีภาวะผูน้ำร่วมด้วย เพื่อช่วยชุมชน PLC 

โดยการกระจายอำนาจ เพิ่มพลังอำนาจซึ่งกันและกันใหส้มาชิกมีภาวะผูน้ำเพิ่มขึน้  

จนเกิดเป็น “ผู้นำร่วมของครู” มี “อำนาจทางวิชาชีพ” เป็นอำนาจเชิงคุณธรรมที่มขี้อ 

ปฏิบัติที่มาจากเกณฑ์และมาตรฐานที่เห็นพ้องตรงกันหรอืกำหนดร่วมกัน เพื่อยึดถือ 

เป็นแนวทางร่วมกันของผูป้ระกอบวิชาชีพครู (สุภัททา ปิณฑะแพทย์, ออนไลน์) 

    สรุปได้ว่า ภาวะผูน้ำร่วม หมายถึง ภาวการณ์เป็นผู้นำร่วมกัน 

ของสมาชิกชุมชน PLC ด้วยการกระจายอำนาจ เพิ่มพลังอำนาจซึ่งกันและกันให้สมาชิก 

มีภาวะผูน้ำเพิ่มขึ้น จนเกิดเป็น “ผูน้ำร่วมของครู” มี “อำนาจทางวิชาชีพ” เป็นอำนาจ 

เชงิคุณธรรมที่มีข้อปฏิบัติที่มาจากเกณฑ์และมาตรฐานที่เห็นพอ้งตรงกันหรอืกำหนด

ร่วมกัน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางร่วมกันของผู้ประกอบวิชาชีพครู  

   4. การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ เกิดจากการเรียนรู้การปฏิบัติงาน 

และตรงกับภาระงาน กล่าวคือ เป็นกระบวนการพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพครู  
โดยการมสี่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศกึษา หรอืระดับเครือข่าย  

หรอืระดับชาติ และแสดงบทบาท ในชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมติร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย 

และภารกิจร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสรา้งนวัตกรรมจากการเข้าร่วม

ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนา

วิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูท้ี่ส่งผล ต่อคุณภาพผูเ้รียน โดยมีแผนการ

พัฒนาตนเอง และดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับสภาพ

การปฏิบัติงานความต้องการจำเป็น องค์ความรูใ้หม่ นโยบาย แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

การศกึษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันในระดับสถานศกึษา 
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หรอืระดับเครือข่าย หรอืระดับชาติ เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรม

จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นการปฏิบัติงานการจัดการเรียน 

การสอนเพื่อมุ่งสู่คุณภาพผูเ้รียน ซึ่งเป็นกระบวนพัฒนาวิชาชีพครูโดยการมสี่วนร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศกึษาหรอืระดับเครือข่าย หรอืระดับชาติ โดยนำ

ความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนาตนและพัฒนางานส่งผล

ต่อการพัฒนาผูเ้รียนในที่สุด 

    สรุปได้ว่า การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง การเรียนรู้ 

และการพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของครู 

ให้ตรงกับภาระงาน คือ การมุ่งพัฒนาการสอนของครูผูส้อน เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณภาพ  
   5. นวัตกรรมการสอน 

    นวัตกรรมการสอน คือ สิ่งที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพยิ่งขึ้น นวัตกรรมที่นำมาใช้อาจมีผู้คิดขึ้นก่อนแล้ว หรอืคิดขึ้นใหม่

เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ นวัตกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่มีลักษณะ 

เป็นแนวคิดหรอืวิธีการ เช่น รูปแบบการเรียนรูแ้บบร่วมมอื การจัดการเรยีนการสอนที่เน้น 

ผูเ้รียนเป็นสำคัญ หรอือาจมีลักษณะเป็นสื่อการเรียนการสอน เช่น บทเรียน  

บทเรียนสำเร็จรูป คอมพิวเตอร์ และชุดการสอน เป็นสิ่งที่นำมาใช้ในการจัดการเรียน 

การสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

    คำว่า “นวัตกรรม” เป็นคำที่ค่อนขา้งจะใหม่ในวงการศึกษาของไทย  

คำนี้เป็นศัพท์บัญญัติของคณะกรรมการพิจารณาศัพท์วิชาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 

มาจากภาษาอังกฤษว่า Innovation มาจากคำกริยาว่า innovate แปลว่า ทำใหม่

เปลี่ยนแปลงใหเ้กิดสิ่งใหม่ ในภาษาไทยเดิมใชค้ำว่า “นวกรรม” ต่อมาพบว่า คำนี้ 

มีความหมายคลาดเคลื่อนจึงเปลี่ยนมาใช้คำว่า นวัตกรรม (อ่านว่า นะ วัด ตะ กำ)  

หมายถึง การนำสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิจากวิธีการที่ทำอยู่เดิม เพื่อใหใ้ช้

ได้ผลดียิ่งขึ้น  

    ดังนัน้ ไม่ว่าวงการหรอืกิจการใด ๆ ก็ตาม เมื่อมีการนำเอาความ

เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรม 

ของวงการนั้น ๆ เช่น ในวงการศึกษานำเอามาใช้ ก็เรียกว่า “นวัตกรรมการศกึษา” 

(Educational Innovation) สำหรับผูท้ี่กระทำหรือนำความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ มาใช้นี ้

เรียกว่าเป็น “นวัตกรรม” (Innovator) (อ้างถึงใน กมลวรรณ ทิพยเนตร, 2560, ออนไลน์) 
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    สรุปได้ว่า นวัตกรรมการสอน หมายถึง ผลสำเร็จจากการเรียนรู้ 

และการพัฒนาวิชาชีพของครู ดา้นสื่อการเรียนการสอนใหม่ ๆ ที่สรา้งขึ้นมาเพื่อช่วย

แก้ปัญหาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผูเ้รียนสามารถเรียนรูอ้ย่างรวดเร็ว 

มีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนพัฒนาให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้  

ข้อมูลพื้นฐานและบริบทของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 
 

 การศกึษาในครั้งนี ้ผูว้ิจัยได้ศกึษาบริบทสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย ประวัติ วสิัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสรา้งการบริหาร

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 (2563, หน้า 2-4) 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีบริบททั่วไป ดังนี้ 

  1. สภาพทั่วไป 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย 

อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอ 

เต่างอย อำเภอภูพาน และอำเภอกุดบาก โดยมีอำเภอเมืองสกลนคร เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการ

ศูนย์กลางทางการศกึษา ศูนย์กลางทางการคมนาคม ศูนย์กลางทางดา้นเศรษฐกิจ 

และการค้า เป็นชุมชนเมืองที่มคีวามหนาแน่นรายล้อมด้วย ชุมชนชนบททางการเกษตร 

   ประชากรรวมทั้งสิน้ 287,748 คน ขนาดพืน้ที่ 2,928 ตร.กม. 

ประกอบด้วย อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 192,822 คน ขนาดพื้นที่ 1,023.37 ตร.กม. 

อำเภอกุสุมาลย์ 45,833 คน ขนาดพื้นที่ 454 ตร.กม. อำเภอโคกศรีสุพรรณ 33,876 คน 

ขนาดพืน้ที่ 212 ตร.กม.อำเภอโพนนาแก้ว 36,029 คน ขนาดพืน้ที่ 352 ตร.กม. อำเภอ 

เต่างอย 25,379 คน ขนาดพืน้ที่ 328 ตร.กม. อำเภอภูพาน 36,217 คน ขนาดพืน้ที่  

557 ตร.กม. และอำเภอกุดบาก 32,257 คน มีชนเผ่าพื้นเมืองเดิมประกอบด้วย เผ่าภูไท 

ย้อ กะเลิง โส้ ไทยลาวและโย้ย ภูมปิระเทศ และภูมอิากาศ พืน้ที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง  

สูงกว่า ระดับน้ำทะเลประมาณ 172 เมตร ตอนกลางเป็นที่ราบต่ำเหมาะแก่การทำนา  

มีหนองหารเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ มเีนือ้ที่ประมาณ 77,016 ไร่ อุณหภูมิโดยเฉลี่ย  

26.77 องศา เซลเซียส ปริมาณน้ำฝนโดนเฉลี่ย 1,449.9 มิลเิมตรต่อปี การคมนาคมเขต 
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พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 จัดตั้งที่อำเภอเมอืงสกลนคร เป็นศูนย์กลาง

การคมนาคมของจังหวัดและอำเภอเขตปริมณฑล การคมนาคมติดต่อทางรถยนต์อำเภอ 

ที่อยู่ไกลที่สุด 42 กิโลเมตร ได้แก่ อำเภอกุดบาก อำเภอที่ใกล้ที่สุด 22 กิโลเมตร ได้แก่ 

อำเภอโคกศรีสุพรรณ อาชีพและสถานภาพทางเศรษฐกิจ ในเขตชุมชนเมืองค้าขาย 

อุตสาหกรรมขนาดย่อม เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรรม สำหรับชุมชน

อำเภอรอบนอกมีการทำนา ทำไร่ มรีะบบชลประทานขนาดย่อม สนับสนุนส่งเสริมรายได้ 

และสภาพเศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่เกณฑ์ปานกลาง 

  2. วิสัยทัศน์ 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นองค์กร

หลักในการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐานใหม้ีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรวัยเรียน 

ได้อย่างทั่วถึง 

    1.2 พันธกิจ 

     พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาให้ประชากรวัยเรียน 

ทุกคน ได้รับการศกึษาอย่างมคีุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผูเ้รียนเป็นบุคคลที่มคีวามรู้ 

คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน และนำไปสู่การพัฒนา 

สู่คุณภาพระดับสากล 

  3. เป้าประสงค์ 

   3.1 ผูเ้รียนทุกคนมคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

   3.2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 15 ปี 

อย่างทั่วถึงและได้เรยีนรู้ตลอดชวีิต 

   3.3 ครูและบุคลากรทางการศกึษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ 

   3.4 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษามีความเข้มแข็ง 

ตามหลักธรรมาภบิาล และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศกึษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับ

มาตรฐานสากล 
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  4. กลยุทธ์ 

   4.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดับ ตามหลักสูตร 

และส่งเสริมความสามารถตามเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมอืในการเรียนรู้ 

   4.2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนกึในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวติ 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   4.3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผูเ้รียนได้รับโอกาส

การพัฒนาเต็มศักยภาพ 

   4.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถ 

จัดการเรยีนการสอนได้อย่างมคีุณภาพ 

   4.5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศกึษาเน้นการมสี่วนร่วม 

จากทุกภาคส่วน 

  5. จุดเน้น 

   5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อย

ร้อยละ 4 

   5.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ 

   5.3 เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ดา้นคณิตศาสตร์ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

   5.4 นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ 

   5.5 สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึง

โอกาสทางการศกึษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศกึษาต่อและประกอบอาชีพ 

   5.6 ส่งเสริมการจัดการศกึษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยการขยายผลสถานศกึษาพอเพียงตน้แบบ 

   5.7 นักเรียน ครู และสถานศกึษา ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อม 

สู่สากล 

   5.8 สถานศกึษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการศกึษามีระบบ

ประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมนิคุณภาพภายนอก 

   5.9 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานของสานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 
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  5. ขอบข่ายและภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นหน่วยงาน 

ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานมีหน้าที่ 

ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา 

38 แห่งพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 77แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546 และมีอำนาจหนา้ที ่ดังนี้ 

    1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศกึษาของเขตพืน้ที่

การศกึษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศกึษา แผนการศกึษา แผนพัฒนา

การศกึษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

    2. วเิคราะห์การจัดตัง้งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศกึษา 

และหน่วยงานในเขตพืน้ที่การศกึษาและแจง้จัดสรรงบประมาณที่ได้รับ ให้หน่วยงานข้างต้น

รับทราบ และกำกับ ตรวจสอบ ตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

    3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ

สถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 

    4. กำกับ ดูแล ตดิตาม และประเมินผลสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

และในเขตพืน้ที่การศกึษา 

    5. ศึกษา วเิคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้าน

การศกึษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 

    6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 

    7. จัดระบบประกันคุณภาพการศกึษา และประเมินผลสถานศกึษา 

ในเขตพืน้ที่การศกึษา 

    8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศกึษาของสถานศกึษาของ

เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพสถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศกึษา 

    9. ดำเนินการ และประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

การศกึษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 
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    10. ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและ

คณะทำงานด้านการศกึษา 

    11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ

เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักผู้แทนกระทรวงศกึษาธิการในเขต

พืน้ที่การศกึษา 

    12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพืน้ที่การศกึษาที่มไิด้

ระบุให้เป็นหนา้ที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  6. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) 

   การประเมนิสถานการณ์ภาวะแวดล้อม ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง - 

จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาส - ภัยคุกคาม) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สรุปได้ดังนี้ 

    6.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง - จุดอ่อน)  

ของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     6.1.1 Strengths (จุดแข็ง) 

      6.1.1.1 ผูบ้ริหารองค์กรใหค้วามสำคัญ เอาใจใส่ในการ

ปฏิบัติงานในความรับผดิชอบ 

      6.1.1.2 บุคลากรมีทักษะ มีความรู้ มีความสามารถมีความ 

ตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 

      6.1.1.3 องค์กรมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี สำหรับการ

บริหารจัดการในทุก ๆ ด้าน 

      6.1.1.4 บุคลากรมีส่วนร่วมในองค์กร มคีวามมุ่งมั่นในการ 

ให้บริการและเสียสละในการทำงาน 

      6.1.1.5 มีคู่มอืสำหรับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ทันสมัย 

     6.1.2 Weaknesses (จุดอ่อน) 

      6.1.2.1 ความก้าวหน้าในตำแหน่งหนา้ที่ไม่ชัดเจนและไม่ได้

นำมาปฏิบัติอย่างจรงิจัง 

      6.1.2.2 องค์กรขาดการประสานงานระหว่างกลุ่ม หน่วยงาน

อื่น ๆ รวมทั้งกับโรงเรียนในสังกัด 
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      6.1.2.3 บุคลากรมีความรู ้ความสามารถไม่สอดคล้องกับ

หนา้ที่ความรับผดิชอบ 

      6.1.2.4 บุคลากรมาจากหลายหน่วยงานทำให้มีวัฒนธรรม 

และวิธีการทำงานต่างกัน 

      6.1.2.5 หน่วยงานมีงบประมาณไม่เพียงพอ 

      6.1.2.6 บุคลากรมีความรูค้วามสามารถทางดา้นเทคโนโลยี 

ไม่เพียงพอ 

      6.1.2.7 บุคลากรขาดความร่วมมอืและทักษะการทำงาน 

เป็นทีมภายในกลุ่มต่าง ๆ 

      6.1.2.8 ภาระงานมีมากกรอบอัตรากำลังมนี้อยทำใหก้าร

ปฏิบัติงานไม่ครอบคลุม 

      6.1.2.9 บุคลากรยังขาดความรูค้วามข้าใจเกี่ยวกับการใชเ้งิน

งบประมาณดำเนนิงาน 

      6.1.2.10 องค์กรขาดเครื่องมอืวัสดุอุปกรณ์ที่ใชป้ฏิบัติงาน

เฉพาะด้าน 

      6.1.2.11 สถานที่และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานไม่เอือ้ 

ต่อการปฏิบัติงาน 

      6.1.2.12 ศกึษานิเทศก์ บางส่วนทำงานไม่เต็มศักยภาพ 

ขาดความยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง 

      6.1.2.13 สภาพภูมิศาสตร์ไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการ 

      6.1.2.14 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดมีจำนวนมาก 

      6.1.2.15 ผูบ้ริหารโรงเรียนยังไม่พึงพอใจในการรับบริการ 

      6.1.2.16 บุคลากรในสำนักงานบางรายไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ 

จากโรงเรยีน 

     6.1.3 Opportunities (โอกาส) 

      6.1.3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานมีการ

พัฒนาบุคลากร ครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 

      6.1.3.2 รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารเกี่ยวกับการศกึษาอย่างชัดเจน 
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      6.1.3.3 หน่วยงานต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณในการบริหาร

จัดการอย่างต่อเนื่อง 

      6.1.3.4 มีการแข่งขันการแสวงหาความรูข้องบุคลากร 

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 

      6.1.3.5 การประสานงานได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

      6.1.3.6 มีนโยบายทุกระดับเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน 

ที่ชัดเจน 

      6.1.3.7 มีเทคโนโลยีที่เอือ้ต่อการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

      6.1.3.8 ภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้การสนับสนุนการจัดการศกึษา 

     6.1.4 Threats (อุปสรรค) 

      6.1.4.1 ระบบอุปถัมภ์ทำให้ข้าราชการบางส่วนขาดขวัญ

กำลังใจในการปฏิบัติงาน 

      6.1.4.2 จำนวนบุคลากรลดลงเนื่องจากนโยบายการลดอัตรา

คนกำลังภาครัฐ 

      6.1.4.3 ข้าราชการบางส่วนไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ 

ของทางราชการ 

      6.1.4.4 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้นักเรียนเกิด

พฤติกรรมลอกเลียนแบบที่ไม่ดี 

      6.1.4.5 ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึษาเข้าใจนโยบาย 

ไม่เป็นไปในทางเดียวกัน 

      6.1.4.6 ระบบราชการมขีั้นตอนการปฏิบัติที่ซับซ้อน 

หลายขั้นตอน 

      6.1.4.7 ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเกิดปัญหาส่งผลต่อการ

ปฏิบัติงาน 

      6.1.4.8 สภาพภูมทิัศน์และการคมนาคมเป็นอุปสรรคไม่เอือ้ต่อ

การบริหารจัดการ 

      6.1.4.9 โรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนมาก 
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  7. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

   7.1 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

    7.1.1 กลยุทธ์ 

     7.1.1.1 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ตามหลักสูตร 

     7.1.1.2 พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศกึษาให้สอดคล้องกับ

บริบทของสถานศึกษา 

     7.1.1.3 พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 

     7.1.1.4 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย  

12 ประการ 

     7.1.1.5 ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

     7.1.1.6 สร้างความเข้มแข็งใหน้ักเรียนและสถานศกึษาในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

     7.1.1.7 ยกระดับทักษะการคิดวิเคราะห์และการใชก้ระบวนการ

ตัดสินใจ 

    7.1.2 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา 

     7.1.2.1 กลยุทธ์ 

     7.1.2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น 

มอือาชีพ 

     7.1.2.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มสีมรรถนะ 

ด้านการจัดการเรยีนรู 

    7.1.3 การประกันคุณภาพการศกึษา 

     7.1.3.1 กลยุทธ์ 

      1) นิเทศ กำกับ ตดิตาม ประเมินผลการจัดการศกึษา 

      2) ประเมินคุณภาพภายใน 

      3) ประเมินคุณภาพภายนอก 

      4) พัฒนาคุณภาพผูป้ระเมินการประกันคุณภาพภายใน 
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      5) พัฒนามาตรฐานสถานศึกษาให้มคีวามสอดคล้อง 

กับมาตรฐานการศกึษาของระดับจังหวัด 

   7.1.4 พัฒนาผูเ้รียนและงานวิจัยให้มคีวามสอดคล้องกับความตอ้งการ 

ของจังหวัดสกลนคร 

    7.1.4.1 กลยุทธ์ 

     1) พัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐานใหม้ีความสอดคล้องกับเขต

เศรษฐกิจพิเศษ 

     2) พัฒนาการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้สอดคล้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

   7.1.5 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 

    7.1.5.1 กลยุทธ์ 

     1) พัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศกึษา 

ในสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

ในสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ไปสู่ประเทศไทย 4.0 

     3) ออกแบบ/ พัฒนา Application เพื่อการศกึษาในสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     4) เรียนรู้ผ่านระบบ DLTV/ DLIT ในสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     5) ส่งเสริมการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

ในสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

   7.1.6 การบริหารจัดการ 

    7.1.6.1 กลยุทธ์ 

     1) บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมุ่งสู่คุณภาพ 

     2) โรงเรียนประชารัฐหรอืโรงเรียนพี่โรงเรียนนอ้งหรอืโรงเรียน 

คู่พัฒนา 

     3) ส่งเสริมการบริหารการศึกษาในรูปแบบประชารัฐ 

     4) สร้างขวัญและกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศกึษา 
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   7.1.7 การพัฒนาสถานศกึษาเป็นแหล่งเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

    7.1.7.1 กลยุทธ์ 

     1) เพิ่มประสิทธิภาพทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพและมาตรฐานของ

แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา 

     2) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างศูนย์การเรียนรู้ภูพาน 

ศูนย์การเรียนรูต้ำบล ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรูใ้นสถานศึกษา 

ทุกแห่ง 

     3) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีิตของผูเ้รียนและประชาชน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   7.1.8 การพัฒนาการเกษตรพืชสมุนไพรในสถานศกึษา 

    7.1.8.1 กลยุทธ์ 

     1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรในสถานศกึษา 

     2) พัฒนาศักยภาพในการผลิตและใชพ้ืชสมุนไพรแก่ผูเ้รียน 

และชุมชน 

     3) พัฒนายุวเกษตรกรรุ่นใหม่ 

   7.1.9 พัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรยีน 

    7.1.9.1 กลยุทธ์ 

     1) สร้างทางเลือกเพื่อการประกอบอาชีพ 

     2) สร้างเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

ของคนทุกกลุ่ม 

     3) โรงเรียนคู่แฝดวถิีธรรม 

     4) หนึ่งโรงเรียน หนึ่งหลักสูตรท้องถิ่น 

     5) หนึ่งผู้เรียน หนึ่งอาชีพ 

บริบทโรงเรียนขนาดเลก็ สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 

 โรงเรียนขนาดในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร  
เขต 1 ประกอบด้วย โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมอืงสกลนคร และนอกเขตอำเภอเมือง
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สกลนคร จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอ 

โพนนาแก้ว อำเภอเต่างอย อำเภอภูพาน และอำเภอกุดบาก อำเภอที่อยู่ไกลที่สุด  

42 กิโลเมตร ได้แก่ อำเภอกุดบาก อำเภอที่ใกล้ที่สุด 22 กิโลเมตร ได้แก่ อำเภอ 

โคกศรีสุพรรณ อาชีพและสถานภาพทางเศรษฐกิจ ในเขตชุมชนเมืองค้าขาย อุตสาหกรรม 

ขนาดย่อม เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า ผลติภัณฑ์จากเกษตรกรรม สำหรับชุมชนอำเภอรอบนอก 

มีการทำนา ทำไร่ มรีะบบชลประทานขนาดย่อม สนับสนุนส่งเสริมรายได้ และสภาพ

เศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่เกณฑ์ปานกลาง โรงเรียนขนาดเล็กที่ตัง้อยู่ในเขตอำเภอเมอืงสกลนคร  

มีจำนวน 33 โรงเรียน และตั้งอยู่นอกเขตอำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 32 โรงเรียน ได้แก่ 

อำเภอกุสุมาลย์ จำนวน 10  โรงเรียน อำเภอเต่างอย จำนวน 2 โรงเรียน อำเภอ 

โคกศรีสุพรรณ จำนวน 8 โรงเรยีน อำเภอโพนนาแก้ว จำนวน 5 โรงเรียน อำเภอภูพาน 

จำนวน 3 โรงเรียนและอำเภอกุดบาก จำนวน 4 โรงเรียน 

  สรุปได้ว่า สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และดำเนินการตามโครงการตามแผนปฏิบัติ

การประจำปีของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 แผนปฏิบัติการ

ประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของรัฐตามวิสัยทัศน์

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และจุดเน้น มีการกำกับ ตดิตาม และพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาในสังกัดอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ 
 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  สำหรับงานวิจัยในประเทศ ผูว้ิจัยขอเสนองานวิจัยของนักการศกึษา 

หลายท่าน ดังต่อไปนี้ 

   1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

    ดำรง มูลป้อม (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนา

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเขตตรวจราชการที่ 11 สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเขตตรวจราชการที่ 11 สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กเขตตรวจราชการที่ 11 สังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
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การศกึษาขั้นพื้นฐาน ม ี4 องค์ประกอบคือ 1) การพัฒนาครู 2) การกำหนดวิสัยทัศน์และ

เป้าหมายการเรียนรู้ 3) การบริหารหลักสูตรและการสอน 4) การพัฒนานักเรียน รูปแบบ

การพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เขตตรวจราชการที่ 11 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ระยะก่อน

ปฏิบัติการ ระยะปฏิบัติการ และระยะติดตามผล และผลการทดลองใชรู้ปแบบการพัฒนา

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กพบว่า คะแนนทดสอบหลังการอบรม

สูงกว่าก่อนการอบรมคิดเป็นค่าร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 82.84 ผูบ้ริหารโรงเรียน

ขนาดเล็กมีความก้าวหน้าในการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการคิดเป็นค่าร้อยละ

ความก้าวหน้าเท่ากับ 64.65 และผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กมีความก้าวหนา้และมีความ

คงสภาพของภาวะผูน้ำทางวิชาการ แสดงว่ารูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เขตตรวจราชการที่ 11 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานเป็นรูปแบบที่มคีวามเหมาะสมและสามารถนำไปใช้ได้ 

    ธัญธร เลิศนา (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 5 ได้ศกึษา ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

นครราชสีมา เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีภาวะผูน้ำ

ทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรยีน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  

เขต 5 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 5 จำแนกตามตำแหน่ง

หนา้ที่โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 การเปรียบเทียบ 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 5 จำแนกตามวุฒกิารศกึษาของผู้บริหาร

สถานศกึษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

การเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็กสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำแนกตามประสบการณ์ 
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ทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05  

    ผกากรอง ศรีประไหม (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่อง การศกึษา

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การประถมศกึษา

กาฬสินธุ์ เขต 3 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศกึษา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำทาง

วิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 เมื่อพจิารณาแต่ละองค์ประกอบหลัก พบว่า การเป็นผูน้ำที่มีประสิทธิภาพ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การประเมินคุณภาพการศกึษา 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน  

ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา จำแนกตามที่มี 

ประสบการณ์ในการทำงานต่างกันพบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณา 

แต่ละองค์ประกอบหลัก พบว่า การเป็นผูน้ำที่มีประสิทธิภาพ แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาจำแนกตามที่ปฏิบัติงานอยู่ในขนาดของโรงเรียน 

ต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบหลัก พบว่า การเป็น

ผูน้ำที่มปีระสิทธิภาพ แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่น ๆ  

ไม่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา  

จำแนกตามในเขตอำเภอที่โรงเรยีนตั้งอยู่ พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา

แต่ละองค์ประกอบหลัก พบว่า การเป็นผูน้ำที่มปีระสิทธิภาพ แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และการประเมินคุณภาพการศกึษา แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกันผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาจำแนกตามสถานศกึษาที่จัดการเรียนการสอน

ระดับช้ันต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบหลัก 

พบว่า การเป็นผูน้ำที่มปีระสิทธิภาพและการประเมินคุณภาพการศกึษา แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 

    บุญพา พรหมณะ (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 
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สุราษฎร์ธานี เขต 1 ศกึษาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าดา้นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื 

ด้านการกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน รองลงมา คือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียน

อย่างใกล้ชิด ด้านการจัดสิ่งจูงใจใหก้ับครู ด้านการจัดให้มสีิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ 

ด้านการประสานงานการใช้หลักสูตร ด้านการสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน ดา้นการ

ตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน ด้านการควบคุมการใชเ้วลาในการสอน ดา้นการ

ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาวิชาชีพครู ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการและดา้น

ที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอืด้านการนเิทศและการประเมินผลการสอนของครู และภาวะผู้นำ

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

สุราษฎร์ธานี เขต 1 ตามประเภทของโรงเรยีน พบว่าโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตามประสบการณ์ในการทำงานพบว่าไม่แตกต่างกัน 

    ปารณีย์ ดอนอินทรัพย์ (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะประจำสายงานของครู 

ในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ภาวะผูน้ำ

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะประจำสายงานของครู 

ในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา อยู่ระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน

เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรกดังนี ้1) การส่งเสริมให้มกีารพัฒนาวิชาชีพ  

การจัดให้มีสิ่งจูงใจใหก้ับครู และการจัดให้มีการส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ 2) สมรรถนะ

ประจำสายงานของครูในสถานศกึษาอยู่ระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้านเรียงลำดับ

จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรกดังนี้ การพัฒนาผูเ้รียน การจัดช้ันเรียนและการสร้าง

ความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 3) ภาวะผูน้ำทางวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศกึษาประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน การจัดใหม้ีการ

ส่งเสริมสภาพการเรียนรู ้การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน การนเิทศและการ

ประเมินผลการสอน การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ การจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู  

และการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะ 
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ประจำสายงานของครูในสถานศกึษา โดยร่วมกันทำนายได้รอ้ยละ 49.90 อย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

    เพ็ญนภา พลับฉิม (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาราชบุรี เขต 2 ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาราชบุรี เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศกึษาอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี ้ 

การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การวางแผน การจัดการและการนเิทศ 

ด้านประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้านเรียงลำดับจาก 

มากไปน้อย ดังนี้ ดา้นครู ด้านกระบวนการเรียนการสอน ดา้นกระบวนการบริหาร 

และด้านผู้บริหาร และภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษาได้แก่ การส่งเสริม

บรรยากาศทางวิชาการ การจัดการและการวางแผนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียน โดยสามารถร่วมกันทำนายได้รอ้ยละ 82.60 อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 

    อ้อย หงส์เวียงจันทร์ (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่อง  

ความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาท

หนา้ที่ของครูในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 3 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนา้ที่ของครูในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สุพรรณบุรี เขต 3 พบว่า ผู้บริหารสถานศกึษามีภาวะผู้นำทางวิชาการ อยู่ในระดับมากทั้ง

ภาพรวมและรายด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้นำ ภาวะผู้นำการบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง 

ปฏิสัมพันธ์และพัฒนาเพื่อนร่วมงานความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษากับชุมชน การระดม

ทรัพยากรเพื่อการศกึษา และการนเิทศเพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรูไ้ด้  

การปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่ของครูในสถานศกึษา อยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและ

รายด้าน เรยีงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี ้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร 

ที่เกิดแก่ผูเ้รียนตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเ้รียน มุ่งมั่น

พัฒนาผูเ้รียนใหเ้ต็มตามศักยภาพร่วมมอืกับผูอ้ื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน พัฒนาสื่อการ
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เรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพอยู่เสมอ ร่วมมือกับผูอ้ื่นในสถานศกึษาอย่างสร้างสรรค์  

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผูเ้รียน แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ปฏิบัติ

กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ พัฒนาแผนการสอน 

ให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจรงิรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรยีนได้อย่างมีระบบ

สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรูไ้ด้ทุกสถานการณ์ส่วนความเป็นผู้นำทางวิชาการของ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรมผู้นำ ภาวะผูน้ำ การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่าง

สถานศกึษากับชุมชน การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง ปฏิสัมพันธ์และพัฒนา 

เพื่อนร่วมงาน และการนเิทศเพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ เป็นปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่ของครูในสถานศกึษา โดยร่วมกันทำนายได้รอ้ยละ 36 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

    อัศนยี์ สุกิจใจ (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาศกึษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

พบว่า การจัดการศกึษาทุกประเภททุกระดับนั้น งานด้านวิชาการนับเป็นงานที่มี

ความสำคัญยิ่งเพราะจุดมุ่งหมายของการบริหารวิชาการอยู่ที่การสร้างผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพ 

มีความรู้ มจีรยิธรรม และมีคุณสมบัติตามที่ตอ้งการ งานวิชาการเป็นงานหลัก เป็นงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผูเ้รียนในเชงิคุณภาพและปริมาณการบริหารงานวิชาการ 

จะประกอบด้วยการพัฒนาหลักสูตร การดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัด

ตารางสอน การจัดชัน้เรียน การจัดครูเข้าสอน การปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อเป็น 

การพัฒนาครูผูส้อนให้ก้าวทันวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ การจัดสื่อการเรียนการสอน  

การจัดห้องสมุดเป็นที่รวมหนังสอื สิ่งพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งวิทยาการ  

การจัดการศกึษา สิ่งเหล่านี้ให้บรรลุเป้าหมายนั้นได้ จำเป็นต้องอาศัยผูน้ำโดยเฉพาะผูน้ำ

ทางดา้นการศกึษา เพราะผู้นำในองค์กรทางการศกึษาหรอืผูบ้ริหารสถานศกึษาซึ่งเป็น

บุคคลที่มคีวามสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรทางการศกึษา เพราะผูน้ำทางวิชาการหรอื

ผูบ้ริหารสถานศกึษาจะบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 

และเป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ ดังนั้น ผูน้ำเป็นบุคคลที่มคีวามสำคัญที่สุด 

ต่อความสำเร็จหรอืความล้มเหลวขององค์กร ผูน้ำเป็นบุคคลที่มอีิทธิพลในการบังคับ

บัญชามอบหมายในกำกับดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร และผูน้ำจำเป็น 

ต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นอยู่เสมอ การจัดการเรียนการสอนนั้นจำเป็นต้องอาศัย
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ผูน้ำที่มคีวามรอบรู้ทางด้านวิชาการ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริหารสถานศกึษาที่มีภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการย่อมสามารถบริหารปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมวิชาการให้ได้ผลดยีิ่งขึน้     

    พิพัฒน์พงษ์ วิเศษ (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 พบว่า ภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนครเขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูผู้สอนในโรงเรยีน ที่มีประสบการณ์

ในการทำงานแตกต่างกัน โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ในโรงเรยีน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 จำแนกตามสถานภาพโดยรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จำแนกตามวุฒิการศกึษาโดยรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จำแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

และจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดยรวมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน

ในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

มคีวามสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .423) ภาวะผูน้ำ

ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 คือ ภาวะผูน้ำ

วิชาการด้านการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจการเรียนรู้ และภาวะผูน้ำวิชาการ 

ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหางงาน

วิชาการในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

โดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และภาวะผูน้ำวิชาการด้านการพัฒนา

คุณภาพครูมีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมอย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 
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   1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

    สมุทร สมปอง (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ 

การสรา้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในโรงเรยีนประถมศึกษา : การวิจัยปฏิบัติการ 

แบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการของการ

สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในโรงเรยีนประถมศกึษา 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการ

สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในโรงเรยีนประถมศกึษา โดยใช้กระบวนการวิจัย

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3) เพื่อศึกษาผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 

ตามรูปแบบที่พัฒนาขึน้ ในด้านความรูค้วามเข้าใจ ความสามารถในการสร้างชุมชน 

การเรยีนรู้ทางวิชาชีพครู พฤติกรรมการสอน ผลงานการพัฒนาการเรียนการสอน  

ความพึงพอใจต่อรูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรูท้าวิชาชีพครู ความร่วมมอืและ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของครู กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาสภาพปัจจุบัน

และปัญหา ได้แก่ ผูบ้ริหารและครูจากโรงเรยีนประถมศกึษาทั่วประเทศ จำนวน  

379 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมจำนวน 758 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

(Multistage Radom Sampling) กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูล ได้แก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนที่มวีิธีปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ได้มากโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 

3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาหนองบัวลำพู เขต 1 เครื่องมอื

ที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้สถิตวิิจัยพืน้ฐาน ได้แก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย ปรากฏว่า 1. สภาพปัจจุบันในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 

ของโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อน มีความคิดเห็นโดยรวมทั้ง 5  

อยู่ในระดับมาก ด้านความต้องการในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในโรงเรยีน

ประถมศึกษา พบว่า ผู้บริหารและครูผูส้อนมคีวามคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

2. รูปแบบการสรา้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูของโรงเรียนที่ร่วมวจิัย ประกอบด้วย  

4 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การเตรียมองค์กรเพื่อการเรียนรู้ 2) การสร้างค่านิยมและ

วิสัยทัศน์ร่วม 3) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานร่วมกัน 4) ผลที่คาดหวัง 3. ผลการประเมิน

การสรา้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในด้านความรูค้วามเข้าใจ พบว่า ครูมคีวามรู้ 

ความเข้าใจในระดับมาก ด้านความสามารถในการสร้างชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพครูของ

ครู พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านพฤติกรรมการสอนของครู พบว่า ครูมีการเปลี่ยน
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พฤติกรรมการสอนอยู่ในระดับมาก ด้านผลงานการพัฒนาการเรียนการสอนของครู พบว่า 

ครูมีผลงานสอดคล้องกับบทเรียนอยู่ในระดับมาก ด้านความพึงพอใจต่อรูปแบบการสร้าง

ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพครูในโรงเรียน พบว่า ครูมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมากและ

ด้านความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของครู พบว่า ครูมคีวามร่วมมอื

ในการจัดการเรียนการสอนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและมีการพัฒนาตนเองมากขึ้น 

    ละดา ดอนหงษา และคณะ (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่อง  

การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรยีน “การส่งเสริมการอ่าน

เพื่อความเข้าใจ” กรณีศกึษาโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชน

การเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียน “การส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจ”: กรณีศึกษา

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการสรา้งชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ  

1) การเตรียมองค์กรเพื่อการเรียนรู้ 2) การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม 3) การเรียนรู้

จากการปฏิบัติงานร่วมกัน 4) การประเมินผลที่คาดหวังและมีผลการประเมินรูปแบบ 

ในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน คอื ดา้นบริบท ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้

และด้านความถูกต้อง ครอบคลุม และ 2) ผลการใชร้ปูแบบพบว่านักเรียนช้ัน ป. 1 – 6  

มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน เพื่อความเข้าใจเฉลี่ยทุกช้ันเท่ากับร้อยละ 80.11  

ครูมีพฤติกรรมการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ

การสรา้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน ในระดับมาก 

    อนัฏตยิา ซาระวงศ์ (2561, หนา้ 160-162) ได้ทำวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำ

ทางวิชาการที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรูข้องผูบ้ริหารโรงเรียน พบว่า 

ระดับองค์การแห่งการเรยีนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามสถานะของผูต้อบแบบสอบถาม 

พบว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความคิดเห็นต่อระดับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ของผู้บริหารสถานศกึษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คอื  

การเพิ่มบทบาทให้กับบุคลากร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการจัดการความรู้  

และครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อระดับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร

สถานศกึษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คอื การปรับเปลี่ยน

องค์การ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการจัดการความรูท้ี่ทำให้การทำงานทำให้ได้ผล

ผลติสูง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างใหผู้้ร่วมงาน เห็นประโยชน์จากการปฏิบัติ และมีวิสัยทัศน์
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ที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และมีความเป็นไปได้ผู้ร่วมงานยอมรับในพฤติกรรม 

การปฏิบัติงาน ถ่ายทอดความคิดที่สำคัญให้เห็นถึงค่านิยมและความเชื่อของตนสามารถ

แสดงให้ผู้ร่วมงานมองเห็นภาพความสำเร็จในอนาคตได้อย่างชัดเจน และสร้างความมั่นใจ 

แก่ผูร้่วมงานว่าทุกคนสามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ส่งเสริมให้ผูร้่วมงานนำประเด็น

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมาคิดพิจารณา เพื่อหาทางป้องกันล่วงหนา้ ส่งเสริมการกำหนดปัญหา

โดยใช้เหตุผล และหลักฐานข้อมูลมากกว่าความรู้สกึ และสนับสนุนให้ผูร้่วมงาน

ตั้งสมมตฐิานเมื่อเกิดข้อสงสัยในการปฏิบัติงาน บุคลากรสามารถปรับปรุงระบบ 

การจัดเก็บข้อมูลได้สอดคล้องกับความตอ้งการการปฏิบัติงานของตน โรงเรียนมเีครื่อง

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พร้อมใช้และทันสมัย และมีการประเมินผลการใชข้้อมูลสารสนเทศ 

และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

    ธีรชัย รัตนรังษี (2562, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ

การสรา้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

ของครูภาษาไทยในการพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษา ได้ทำการศกึษาการพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทยในการพัฒนาทักษะ 

การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษา พบว่า ข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับ 

การสรา้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพความสามารถการจัดการเรยีนรู้ ทักษะการสื่อสาร

อย่างสร้างสรรค์ รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูควรเกิดจากความสมัครใจของครู ครูจัดการ

เรียนรู้โดยบูรณาการกับชีวิตจรงิ รูปแบบ PLC มีกระบวนการ 5 ขั้นตอน คอื การสร้าง

วิสัยทัศน์ร่วมกัน Share Vision: S การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม Team Learning: T  

การจัดการเรียนรูสู้่นักเรียน Instruction: I การโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน Peer Coaching: P 

การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ After Action Review: A และประสิทธิผลของรูปแบบ 

ครูมีความรูค้วามเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ก่อนและหลังแตกต่างกัน มคีวามสามารถ 

ในการจัดการเรียนรูแ้ละมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก นักเรียนมคีวามรูค้วามเข้าใจ 

เรื่องทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน ก่อนและหลังแตกต่างกัน มทีักษะ 

การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในระดับดีเยี่ยมและมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรยีนรู้ 

อยู่ในระดับ มากที่สุด 

    จริัชภัญช์ ใจเมอืง (2563, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่อง รูปแบบการ

บริหารเพื่อพัฒนาชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน
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เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา พบว่า องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามี 6 องค์ประกอบ 

ได้แก่ การมวีิสัยทัศน์ร่วม ทีมร่วมแรงร่วมใจ การสร้างภาวะผูน้ำร่วม การเรียนรู้  

และการพัฒนาวิชาชีพ การสร้างชุมชนกัลยาณมิตร โครงการสนับสนุนชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ แนวทางการบริหารเพื่อพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา ประกอบด้วย  

3 ขั้นตอน ได้แก่ ขัน้ตอนการวางแผน ขั้นตอนการนำสู่การปฏิบัติ และขั้นตอนการ

ประเมินผล และรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรยีน

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาประกอบด้วย 1) องค์ประกอบ

ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษา 6 องค์ประกอบ 2) แนวทางการบริหารเพื่อพัฒนาชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

ประกอบด้วย การบริหารตามกระบวนการ PIE Model ได้แก่ ขั้นการวางแผนนำสู่การ

ปฏิบัติ และการประเมินผล 3) ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการบริหารตามกระบวนการบริหาร

เพื่อพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาประกอบด้วย ผลผลติด้านคุณภาพครู และผลลัพธ์ด้านคุณภาพ

ผูเ้รียนและ 4) ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่เกิดจากการบริหารเพื่อพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพของโรงเรียนขนาดเล็กประกอบด้วยการมสี่วนร่วม และความเข้มแข็งของ

องค์กร  

    วัชรพร แสงสว่าง (2563, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนา 

แนวทางการส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศกึษาสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 พบว่า สภาพปัจจุบันการส่งเสริมชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์การ

ส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และการพัฒนา

แนวทางการส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศกึษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประกอบด้วย 6 ด้าน 29 แนวทาง ได้แก่ 

ด้านวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม มี 4 แนวทาง ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ มี 5 แนวทาง  
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ด้านภาวะผูน้ำร่วม มี 6 แนวทาง ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ มี 4 แนวทาง  

ด้านชุมชนกัลยาณมิตร มี 5 แนวทาง และ ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน มี 5 แนวทาง  

ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องและอรรถประโยชน์  

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน โดยรวมความเหมาะสม ความถูกต้องและอรรถประโยชน์ 

อยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
 

 2. งานวิจัยต่างประเทศ 

  สำหรับงานวิจัยต่างประเทศผูว้ิจัยขอเสนองานวิจัยของนักการศกึษา 

หลายท่าน ดังต่อไปนี้ 

   2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำทางวิชาการ 

    Anderson (2000, p. 156) ได้ทำวิจัยเรื่อง The Importance of 

Instructional Leadership Behavior as Percevied by Middle School Teacher, Middle 

School Principal, and Educational Leadership Professors ศกึษาพฤติกรรมภาวะผู้นำ 

ทางวิชาการที่มปีระสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศกึษา และครูผูส้อนที่เป็นผู้นำทาง

การศกึษาจากกลุ่มตัวอย่าง 132 คน โดยมีพฤติกรรมดังนี้ คือ 1) การกำหนดภารกิจ 

ของโรงเรียนและการสื่อสารการจัดการหลักสูตร และการสอน 2) การควบคุมดูแล 

การนเิทศ การสอน 3) การตรวจสอบ 4) ความก้าวหน้าของนักเรียน และ 5) การสงเสริม

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ ผลการวิจัย พบว่า มีความ

แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเพียง 1 มิติ คอื การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 

    Mickey (2000, p. 99) ได้ทำวิจัยเรื่อง Instructional Leadership:  

A vehicle for one urban principal to effective pedagogical restructuring in a Middle 

School ภาวะผูน้ำทางวิชาการในเรื่องของวิธีการที่ผู้บริหารสถานศกึษาท้องถิ่นใช้ในการ

เปลี่ยนโครงสรา้งการทำงานของครูในโรงเรยีนขนาดกลาง การศกึษาครั้งนี้ต้องการ 

หลอมรวมการเรียนการสอนเข้ากับการบริหารการศกึษา จากการศกึษาพบว่า ผู้บริหาร

สถานศกึษาในฐานะผูน้ำทางวิชาการใชว้ิธีเชิงระบบในการปรับโครงสร้างการทำงาน  

ให้รับรู้ถึงความสำคัญของอำนาจในตำแหน่งหรอืบทบาทที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลง  

และพบว่าภาวะผูน้ำแบบร่วมกันทำงานเป็นรูปของภาวะผูน้ำที่มคีวามสำเร็จสูง ในการ

ปรับเปลี่ยนโครงสรา้งผู้บริหารจะสนับสนุนการสร้างทีมงาน และการร่วมมอืระหว่าง

หน่วยงาน นอกจากนั้น ยังคำนึงถึงความปลอดภัยกฎระเบียบและบรรยากาศในการทำงาน

ผูบ้ริหารจะช่วยใหม้ีการพัฒนาศักยภาพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอันจะนำไปสู่ความสำเร็จ  
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และในการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งนีเ้ป็นการปฏิบัติ ซึ่งต้องใชเ้วลามากจำต้องอาศัยการ 

วางแผนการจัดการที่ดีอาศัยความร่วมมือของครู ผู้บริหารจะเป็นผู้มีความสามารถ  

ผูอ้ำนวยความสะดวก และคอยกระตุน้รวมทั้งจะต้องเต็มใจสละอำนาจ และยอมรับ

บทบาทใหม่จากผู้ร่วมงานหรอืครูได้ศกึษากระบวนการรับรู้ความรูค้วามเข้าใจในทางสังคม

ของนักเรียน และวิธีการสอนของครูที่มอีิทธิผลตอการจูงใจของนักเรียน ความเข้าใจได้

นิยามว่าเป็นความรูส้ึกรับรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับความสามารถ ความเป็นอิสระและความ

ผูกพันในโรงเรียน วิธีการสอนของครูนยิามว่าครูใช้วธิีการที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 

พบว่า รูปแบบการปฏิบัติการทดสอบแสดงให้เห็นกระบวนการโดยมีลักษณะภูมิหลัง 

ของนักเรียน บริบทโรงเรียนและตัวแปรทางจิตวิทยา ซึ่งสามารถส่งอทิธิพลตอการจูงใจ 

    Yamada (2000, p. 143) ได้ทำวิจัยเรื่อง Elementary School 

Principals Perceptions of Responsibilities and Competencies for Instructional leadership 

ความรับผดิชอบและสมรรถภาพในการเป็นผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา

ประถมศึกษาเมืองเฟสโนรัฐแคลิฟอร์เนีย พบว่า ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารโรงเรียน

ขึน้อยู่กับ 1) เตรยีมการในด้านการศกึษา 2) ประสบการณ์ในด้านการบริหาร 3) เพศ  

4) จำนวนครั้งในการนเิทศผู้ร่วมงาน และ 5) ขนาดของโรงเรยีน ส่วนสมรรถภาพ 

ของผู้บริหารในการเป็นผู้นำทางวิชาการน้ันขึน้อยู่กับ 1) เพศ 2) การเตรียมการในด้าน

การศกึษา 3) ประสบการณ์ในการบริหาร 4) จำนวนครั้งในการนเิทศผู้ร่วมงาน  

และ 5) ขนาดของโรงเรียน ในการศกึษายังพบว่า มหาวิทยาลัยและโรงเรยีนในเขตพืน้ที่

การศกึษา ควรจะได้มีโปรแกรมการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศกึษาในขอบข่ายของภาวะ

ผูน้ำทางวิชาการซึ่งสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร และเป็นผู้นำทางวิชาการ 

แก่ครูผูส้อนรวมทั้งสามารถประเมินผลเพื่อช่วยเหลอืคณะครูในฐานะผูน้ำทางวิชาการ 

ที่มปีระสิทธิภาพจากที่กล่าวมา 

    Muhammod Azeem (2012, pp. 242-247) ได้ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีนในระดับประถมศึกษาในรัฐปัญจาบ ประเทศปากีสถาน 

องค์ประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียนมี 17 องค์ประกอบ พบว่า ความเป็นผู้นำ 

ของผู้บริหารโรงเรียนเป็นกุญแจสำคัญในประสิทธิผลของโรงเรียน รวมถึงความสัมพันธ์ 

กับชุมชน การพัฒนาครูและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ โดยออกแบบ

หลักสูตรตามความตอ้งการของสังคมและการเรียนการสอน โดยคำนงึถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 
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    Jafarzadeh (2014, Abstract) ได้ทำวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง

ทักษะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาใน เมืองคาราจประเทศ

อิหรา่น ซึ่งมวีัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดในด้านทักษะการบริหารของ 

Robertkatz ซึ่งมีทักษะ 3 ทักษะ คอื ทักษะเชงิเทคนิค ทักษะเชงิมนุษย์ และทักษะเชิงมโน

ทัศน ์โดยใชร้ะบวนการวิจัยเชงิสำรวจ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหาร  

3 ทักษะ คือ ทักษะเชิงเทคนิค ทักษะเชงิมนุษย์ และทักษะเชงิมโนทัศน์ ของผูบ้ริหาร

โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา ทักษะใดที่ผู้บริหารมเีพิ่มขึน้ 

ประสิทธิผลของโรงเรียนก็จะเพิ่มขึน้ตามความสัมพันธ์กันทางบวก 

   2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

    Andreaws and Lewis (2002, p. 28) ได้ทำวจิัยเรื่อง เรื่อง

ประสบการณ์ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: รูปแบบใหม่ของการพัฒนาตนเองของครู

และเพื่อนร่วมงาน พบว่า ครูผู้สอนเปลี่ยนแปลงตนเองโดยรายงานนิสัยและพฤติกรรม 

ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกัน พูดคุยเกี่ยวกับการเรียนการสอนและความแตกต่างกัน

ของกลยุทธ์การสอน ความสัมพันธ์ของผู้นิเทศที่จะตรวจสอบและเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ 

ในชั้นเรียนของพวกเขา การมีส่วนร่วมอำนวยความสะดวกภายในและภายนอกอย่างมี 

นัยสำคัญในการให้บริการ โครงสรา้งของกลุ่มและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การ

สนับสนุนการดูแล เพิ่มความชอบธรรมให้กับความพยายามของกลุ่มความคิดและให้

แนวทางที่จะรักษาความพยายามของกลุ่มความคิดนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในองค์กรของ

โรงเรียน ทั้งมุมมองของครูเกี่ยวกับการเรียนรูข้องนักเรียน และมุมมองของโรงเรียนภายใน

บริบทที่กว้างขึ้นของชุมชน 

    Dunne, Nave, and Lewis (2002, pp. 2-10) ได้ทำวจิัยเรื่อง 

กรณีศกึษาชุมชนการเรียนรู้ Lucent พบว่า การมสี่วนร่วมของครูได้เพิ่มขึ้นจากเดิม  

อย่างต่อเนื่องกว่าสามปี การสำรวจข้อมูลโดยรวมแสดงให้เห็นการตอบสนองในเชิงบวก 

ของครูต่อประสบการณ์ของพวกเขาในชุมชนการเรียนรู ้การใส่ใจเป็นพิเศษและความลึก 

ของงานที่ทำในชุมชนการเรียนรู้ คอื เมื่อตัวแปรสำคัญ สภาพแวดล้อมโดยรอบที่ 

หลอมรวมกันของชุมชนการเรียนรู้ เป็นความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลง โดยขึน้อยู่กับบริบท

ที่แตกต่างกัน ความสำเร็จของชุมชนการเรียนรู้จะขึน้อยู่กับทักษะ และความมุ่งม่ันของโค้ช

และครูผูส้อน และเมื่อวัฒนธรรมโรงเรยีนส่งเสริมโดยผู้นำในโรงเรยีน 
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    Supoviz (2002, pp. 1591–1626) ได้ทำวจิัยเรื่อง การส่งเสริม

วัฒนธรรมการทำงานร่วมกันอย่างมอือาชีพในสามโรงเรียนประถมศกึษาที่ได้รับการ

คัดเลือก พบว่า แต่ละโรงเรียนจะแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึน้คงที่ในอัตราร้อยละของ

นักเรียน ประสิทธิภาพเหนอืระดับ หรือเกรดในวิชาคณิตศาสตร์และการอ่านทั่วทั้งสาม

โรงเรียน ความร่วมมอืของครูที่เน้นผูเ้รียนในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเวลาผ่านไปครูมี

ความพยายามร่วมกันที่จะขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน จนประสบ

ความสำเร็จที่ผลการเรียนของผู้เรยีน เป็นแนวทางสำคัญสำหรับการปลูกฝังความรู้สกึ 

การรับรู้ความสามารถของครูที่ประสบความสำเร็จ ไปสู่ครูรุ่นใหม่ของโรงเรียนเหล่านี้ 

    Leonard and Leonard (2003, pp. 238-264) ได้ทำวจิัยเรื่อง  

The physical properties of compost พบว่า โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จต่อมาพบว่า

ล้มเหลวในการแบ่งปันเทคนิคการสอนระหว่างครูในโรงเรียน และโรงเรียนที่ไม่สามารถ

สร้างการแบ่งปันเทคนิคการสอนระหว่างครูในโรงเรยีน มีสาเหตุมาจากโครงสร้างการ

ปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน ประเด็นเรื่องเวลา โรงเรียนไม่มีวัฒนธรรมของการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผูบ้ริหารไม่ใหค้วามสำคัญ คณะครูปฏิเสธการแบ่งปันเทคนิคการสอน

ระหว่างกัน 

    Supovitz, J.A. & Christman, J.B. (2003, pp. 2-4) ได้ทำวจิัยเรื่อง  

ชุมชนการพัฒนาการสอนของครู บทเรียนจาก Cincinnati และ Philadelphia พบว่า  

การเรียนรูชุ้มชนขนาดเล็กที่ช่วยใหค้รูผูส้อนที่รู้สกึราวกับว่าโรงเรียนของพวกเขาปลอดภัย

และเป็นระเบียบเรียบร้อย ใหม้ีโอกาสดีกว่าที่จะติดต่อสื่อสาร และทำงานร่วมกับเพื่อนครู 

ความคิดริเริ่มการอ่านออกเขียนได้ ให้การเรียนรู้ชุมชนขนาดเล็กที่เน้นความเข้มแข็งชุมชน

มอือาชีพทั่วทั้ง Cincinnati และ Philadelphia มีความพยายามปฏิรูปอิทธิพลวัฒนธรรมของ

โรงเรียนในทางบวก แต่ไม่ได้โดยอัตโนมัติแปลไปยังการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการเรียน

การสอนเฉพาะ เมื่อมีความพยายามร่วมกันของชุมชน ครูมุ่งเนน้ไปที่การปฏิบัติที่สอนอยู่ 

การปรับปรุงที่วัดได้จริงจากนักเรียน การเรยีนรู้ในหลายกรณี ชุมชนครูใช้เวลาน้อย มุ่งเนน้

ไปที่การเรียนการสอนการปฏิบัติ หรอืการวางแผนหลักสูตร เพื่อใหก้ารพัฒนาในชุมชน

สำหรับการเรียนรูข้องนักเรียนทุกคน 

    Calcasola (2009, pp.1406-1417) ได้ทำวิจัยเรื่อง Episode-based 

performance measurement and payment: Making it a reality พบว่า ความสัมพันธ์

ระหว่างประสทิธิภาพร่วมของครู และชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ส่งผลใหน้ักเรียนมีผลการ
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เรียนดีมากขึ้น และคณะครูที่รูส้ึกว่าคณะครูมีประสิทธิภาพร่วมในโรงเรียน รับรู้ว่าโรงเรียน 

ของพวกตนเป็นชุมชนชนการเรียนรู้วชิาชีพเช่นกัน ดังนั้นจงึเป็นการเพิ่มการรับรู้

ความสำเร็จของครูที่เป็นปัจจุบัน และสร้างความคาดหวังต่อไปในอนาคต ความผูกพันจาก

การทางานร่วมกัน มีความเชื่อมโยงไปถึงประสทิธิภาพแห่งตนของครู เมื่อครูมกีารควบคุม

การตัดสินใจในระดับหอ้งเรียน 

    Owen (2014, pp. 54-77) ได้ทำวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหาร 

มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครูรวมทั้งการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพของครู

ผลการวิจัยพบว่า บทบาทการปฏิบัติที่มีต่อการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพของครู

ผูบ้ริหารสถานศกึษาส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ทำให้อาจจะกล่าวได้ว่า

ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพของครูยังเป็นประเด็นใหม่ในสถานศกึษาที่เพิ่งเริ่มต้นระยะแรก 

ใช้เป็นองค์ประกอบของการเข้าสู่วิทยะฐานะของครู ดังนั้น ผูบ้ริหารส่วนหนึ่งยังอาจมีการ

ปฏิบัติที่มากบ้างนอ้ยบ้าง การปฏิบัติตามบทบาทของผู้บริหารที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน

การเรียนรูว้ิชาชีพของครูจำเป็นจะต้องมีการศกึษาเพิ่มเติม 

    Parry Graham (2015, apstract) ได้ทำวิจัย เรื่อง การปรับปรุง

ประสิทธิผลการทำงานของครูผ่านการเรียนรู้แบบร่วมมอื: กรณีศกึษาของการสร้างชุมชน

แห่งการเรียนรู้ (Improving Teacher Effectiveness through Structured Collaboration:  

A Case Study of a Professional Learning Community) ศกึษาผลการใชก้รณีศกึษาผลการ

ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรูร้ะดับมอือาชีพ (PLC)  

การพัฒนาครูในโรงเรียนมัธยมตอนต้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผูส้อน ระดับเกรด 6 

เกรด 7 และ เกรด 8 โดยใช้แบบสำรวจการพัฒนาตนเอง การสัมภาษณ์ครู และเอกสาร

โรงเรียน ผลการศกึษาพบว่า การจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้อย่างมอือาชีพ เปรียบเทียบ

ระหว่างครูวิชาเดียวกัน ครูเกรดเดียวกัน พบว่า ครูมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพในการ

จัดการเรยีนการสอนอย่างมีนัยสำคัญ ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ คอื 

ความเป็นผู้นำและการจัดการองค์กร รายละเอียดกิจกรรม การพบปะกันของชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาชุมชนระหว่างทีมงาน 

  จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งงานวิจัยในประเทศ 

และต่างประเทศ สรุปได้ว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารจะสามารถช่วยพัฒนา

โรงเรียนขนาดเล็กใหไ้ปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายในด้านต่าง ๆ รวมไปถึง

การส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก 
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โดยจากตารางสังเคราะห์ภาวะผูน้ำทางวิชาการผูบ้ริหารทีมี่ความถี่ทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน ด้านการบริหารจัดการ

หลักสูตรและการสอน ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมวิชาชีพ ด้านการพัฒนาของผูเ้รียน 

ด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/

การนเิทศกำกับและติดตาม และด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษาและจะนำภาวะ

ผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารนั้นมาหาความสัมพันธ์และอำนาจพยากรณ์กับประสิทธิผล

การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมี 5 ด้าน ได้แก่  

ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ ด้านภาวะผูน้ำร่วม ด้านการเรียนรู้และการ

พัฒนาวิชาชีพ และด้านนวัตกรรมการสอน ซึ่งเป็นผลที่ได้จากกระบวนการดำเนินงาน

พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก (พ.ศ. 2562 - 

2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผูว้ิจัยจะนำข้อมูลที่ได้จาก

การศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการดำเนนิการวิจัย เรื่อง ภาวะผู้นำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ต่อไป 
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บทที่ 3 

 

วิธีการดำเนินการวจิยั 

 การวิจัยเรื่องภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ผูว้ิจัยได้ดำเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

  ตอนที่ 1 การศกึษาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย 

   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2. เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

   3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

   5. สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ตอนที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตอนที่ 1 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรยีน

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1. ประชากร 

   ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน  

และครูผูส้อนโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ปีการศกึษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 600 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร จำนวน  

58 คน และครูผูส้อน จำนวน 542 คน จากทั้งหมด 65 โรงเรียน (ข้อมูลข้าราชการครู 
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และบุคลากรทางการศกึษา สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1, 

2563) 

  2. กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บริหาร 

และครูผูส้อนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

สกลนคร เขต 1 ที่ปฏิบัติงานในปีการศกึษา 2564 กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

สูตรของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610, อ้างถึงใน บุญชุม 

ศรสีะอาด, 2560, หนา้ 43) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 234 คน แต่ในการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัย 

จงึกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 250 คน โดยกำหนดสัดส่วนผู้บริหาร : ครูผู้สอน 

ในสัดส่วน 1 : 3 ดังนัน้จะเป็นกลุ่มผู้บริหาร จำนวน 58 คน และครูผู้สอน จำนวน 192 คน 

จากโรงเรยีนขนาดเล็กทั้งหมด 65 โรงเรียน วธิีสุ่มกลุ่มตัวอย่างใชก้ารสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling) ดังนัน้จะได้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผูบ้ริหารจำนวน 

58 คน และครูผูส้อนจำนวน 192 คน  

   การสุ่มตัวอย่างดำเนินการดังนี้ 

    2.1 เลือกโรงเรยีนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ทุกโรงเรยีน 

    2.2 เจาะจงผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นหน่วยการสุ่มทุกโรงเรียน จำนวน 

58 คน 

    2.3 ใช้การสุ่มอย่างง่ายครูผู้สอน โดยวิธีการจับสลากแบบใส่คืน 

โรงเรียนละ 3 คน  

   ดังนัน้จะได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 250 คน เป็นผูบ้ริหาร จำนวน 58 คน  

และครูผูส้อน จำนวน 192 คน รายละเอียดนำเสนอในตาราง 3 
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ตาราง 3  จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 
             การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
 

ตาราง 4  จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างผูบ้ริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก  

             จำแนกเป็นที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมอืงสกลนคร และนอกเขตอำเภอเมืองสกลนคร     

             จำนวน 65 โรงเรียน  

โรงเรียนขนาดเล็ก 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร 30 268 298 30 99 129 

นอกเขตอำเภอเมอืงสกลนคร 28 274 302 28 93 121 

รวมทั้งสิน้ 58 542 600 58 192 250 

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร       

1. บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 1 7 8 1 3 4 

2. บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) 1 8 9 1 3 4 

3. ดอนเชยีงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 1 8 9 1 3 4 

4. ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 1 9 10 1 3 4 

5. บ้านดอนเชียงคูณ 1 5 5 1 3 4 

6. ดงชนเหล่าแมดบำรุงวทิย์ 1 7 8 1 3 4 

7. บ้านกุดแข้ 1 7 8 1 3 4 

8. บ้านนาแก 1 6 7 1 3 4 
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ตาราง 4 (ต่อ)   
 

 

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

9. บ้านดงขวาง 0 8 8 0 3 3 

10. บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1 5 6 1 3 4 

11. บ้านนากับแก้ 1 3 4 1 3 4 

12. บ้านพะโค 1 7 8 1 3 4 

13. นาอ้อยคำสะอาด 1 7 8 1 3 4 

14. ธาตุนาเวงวิทยา 1 10 11 1 3 4 

15. ห้วยปลาใยผดุงวิทยา 1 10 11 1 3 4 

16. ผักแพวบำรุงวทิยา 1 10 11 1 3 4 

17. บ้านโพนยางคำ กรป.กลาง

พัฒนา 

0 7 7 0 3 3 

18. บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 1 9 10 1 3 4 

19. บ้านหนองปลาดุกศรวีิทยา 1 11 12 1 3 4 

20. บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 1 11 12 1 3 4 

21. บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศลิป์ 1 11 12 1 3 4 

22. บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ 1 8 9 1 3 4 

23. บ้านพังขว้างเหนอื 909 กรป.กลาง

อุปถัมภ ์
1 7 8 1 3 4 

24. ห้วยทรายวิทยา 1 13 14 1 3 4 

25. บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน) 1 7 8 1 3 4 

26. บ้านท่าม่วง 1 8 9 1 3 3 

27. บ้านดอนสัมพันธ์ 1 6 7 1 3 4 
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ตาราง 4 (ต่อ)   

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

28. บ้านสายปลาหลาย  

(คุรุราษฎร์ผดุง) 

1 8 9 1 3 4 

29. บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง  

สาขาบา้นนาขาม 

0 7 7 0 3 4 

30. บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1 8 9 1 3 4 

31. บ้านหนองสระ 1 7 8 1 3 4 

32. บ้านดอนยาง 

(สหราษฎร์บำรุงวทิย์) 

1 12 13 1 3 4 

33. บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1 11 12 1 3 4 

รวม 30 268 298 30 99 129 

นอกเขตอำเภอเมอืงสกลนคร       

อำเภอกุสุมาลย์       

34. บ้านซ่งเต่า 1 11 12 1 3 4 

35. บ้านกุงศรี 1 11 12 1 3 3 

36. บ้านหนองปลาตอง 

(ประชาวิทยาคาร) 

1 13 14 1 3 4 

37. นาเพียงสว่างวิทยานุกูล  

(สาขาศรคีงคำ) 

0 0 0 0 0 0 

38. บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 1 10 11 1 3 4 

39. บ้านนาดี 1 11 12 1 3 4 

40. บ้านอุ่มจาน 1 13 14 1 3 4 

41. บ้านโคกสะอาด 1 7 8 1 3 4 

42. แก้งคำประชาสามัคคี 1 7 8 1 3 3 
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ตาราง 4 (ต่อ)   

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

43. บ้านสนามบิน 1 5 6 1 3 4 

รวม 9 88 97 9 27 36 

อำเภอเต่างอย       

44. บ้านหว้ยหวด 0 5 5 0 3 3 

45. บ้านกวนบุ่น 1 6 7 1 3 4 

รวม 1 11 12 1 6 7 

อำเภอโคกศรีสุพรรณ       

46. บ้านด่านม่วงคำ 1 6 7 1 3 4 

47. บ้านลาดคอ้ 1 8 9 1 3 4 

48. บ้านป่าปอสหพัฒนศกึษา 1 7 8 1 3 4 

49. บ้านนามนประชาสามัคคี 1 7 8 1 3 4 

50. บ้านนาสีนวล 1 12 13 1 3 4 

51. บ้านหว้ยแคน 1 8 9 1 3 4 

52. บ้านหนองแข้โนนมาลา 1 12 13 1 3 4 

53. บ้านดงหนองเหยีน 1 9 10 1 3 4 

รวม 8 69 77 8 24 32 

อำเภอโพนนาแก้ว       

54. บ้านโคกแก้ว 0 6 6 0 3 3 

55. บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์ 1 6 7 1 3 4 

56. บ้านโพนบกผดุงศาสตร์ 1 7 8 1 3 4 

57. โพนงามโคกวิทยา 1 10 11 1 3 4 

58. บ้านวังปลาเซือม 1 7 8 1 3 4 

รวม 4 36 40 4 15 19 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

อำเภอภูพาน       

59. บ้านสร้างแก้ว 1 9 10 1 3 4 

60. บ้านสะพานสาม 1 8 9 1 3 4 

61. บ้านใหม่พัฒนา 0 11 12 0 3 3 

รวม 2 28 30 2 9 11 

อำเภอกุดบาก       

62. บ้านค้อนอ้ย 1 10 11 1 3 4 

63. บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 1 16 17 1 3 4 

64. บ้านกุดน้ำใส 1 9 10 1 3 4 

65. บ้านเชิงดอย 1 7 8 1 3 4 

รวม 4 42 46 4 12 16 

รวมในเขตอำเภอเมอืงสกลนคร 30 268 298 30 99 129 

รวมนอกเขตอำเภอเมอืงสกลนคร 28 274 302 28 93 121 

รวมทั้งสิน้ 58 542 600 58 192 250 
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ตาราง 5  จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างผูบ้ริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก 

             จำนวน 65 โรงเรียน  

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

1. บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 1 7 8 1 3 4 

2. บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) 1 8 9 1 3 4 

3. ดอนเชยีงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 1 8 9 1 3 4 

4. ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 1 9 10 1 3 4 

5. บ้านดอนเชียงคูณ 1 5 5 1 3 4 

6. ดงชนเหล่าแมดบำรุงวทิย์ 1 7 8 1 3 4 

7. บ้านกุดแข้ 1 7 8 1 3 4 

8. บ้านนาแก 1 6 7 1 3 4 

9. บ้านดงขวาง 0 8 8 0 3 3 

10. บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1 5 6 1 3 4 

11. บ้านนากับแก้ 1 3 4 1 3 4 

12. บ้านพะโค 1 7 8 1 3 4 

13. นาอ้อยคำสะอาด 1 7 8 1 3 4 

14. ธาตุนาเวงวิทยา 1 10 11 1 3 4 

15. หว้ยปลาใยผดุงวิทยา 1 10 11 1 3 4 

16. ผักแพวบำรุงวทิยา 1 10 11 1 3 4 

17. บ้านโพนยางคำ กรป.กลาง

พัฒนา 

0 7 7 0 3 3 

18. บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 1 9 10 1 3 4 

18. บ้านหนองปลาดุกศรวีิทยา 1 11 12 1 3 4 

20. บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 1 11 12 1 3 4 

21. บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศลิป์ 1 11 12 1 3 4 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

22. บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ 1 8 9 1 3 4 

23. บ้านพังขว้างเหนอื 909 กรป.กลาง

อุปถัมภ ์

1 7 8 1 3 4 

24. ห้วยทรายวิทยา 1 13 14 1 3 4 

25. บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน) 1 7 8 1 3 4 

26. บ้านท่าม่วง 1 8 9 1 3 3 

27. บ้านดอนสัมพันธ์ 1 6 7 1 3 4 

28. บ้านสายปลาหลาย  

(คุรุราษฎร์ผดุง) 

1 8 9 1 3 4 

29. บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง  

สาขาบา้นนาขาม 

0 7 7 0 3 4 

30. บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1 8 9 1 3 4 

31. บ้านหนองสระ 1 7 8 1 3 4 

32. บ้านดอนยาง 

(สหราษฎร์บำรุงวทิย์) 

1 12 13 1 3 4 

33. บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1 11 12 1 3 4 

34. บ้านซ่งเต่า 1 11 12 1 3 4 

35. บ้านกุงศรี 1 11 12 1 3 3 

36. บ้านหนองปลาตอง 

(ประชาวิทยาคาร) 

1 13 14 1 3 4 

37. นาเพียงสว่างวิทยานุกูล  

(สาขาศรคีงคำ) 

0 0 0 0 0 0 

38. บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 1 10 11 1 3 4 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

39. บ้านนาดี 1 11 12 1 3 4 

40. บ้านอุ่มจาน 1 13 14 1 3 4 

41. บ้านโคกสะอาด 1 7 8 1 3 4 

42. แก้งคำประชาสามัคคี 1 7 8 1 3 3 

43. บ้านสนามบิน 1 5 6 1 3 4 

44. บ้านห้วยหวด 0 5 5 0 3 3 

45. บ้านกวนบุ่น 1 6 7 1 3 4 

46. บ้านดา่นม่วงคำ 1 6 7 1 3 4 

47. บ้านลาดคอ้ 1 8 9 1 3 4 

48. บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 1 7 8 1 3 4 

49. บ้านนามนประชาสามัคคี 1 7 8 1 3 4 

50. บ้านนาสีนวล 1 12 13 1 3 4 

51. บา้นห้วยแคน 1 8 9 1 3 4 

52. บ้านหนองแข้โนนมาลา 1 12 13 1 3 4 

53. บา้นดงหนองเหียน 1 9 10 1 3 4 

54. บ้านโคกแก้ว 0 6 6 0 3 3 

55. บา้นนำ้พุคุรุราษฎร์ 1 6 7 1 3 4 

56. บา้นโพนบกผดงุศาสตร ์ 1 7 8 1 3 4 

57. โพนงามโคกวิทยา 1 10 11 1 3 4 

58. บา้นวังปลาเซือม 1 7 8 1 3 4 

59. บา้นสร้างแก้ว 1 9 10 1 3 4 

60. บ้านสะพานสาม 1 8 9 1 3 4 

61. บ้านใหม่พัฒนา 0 11 12 0 3 3 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิยั 

 การวิจัยเรื่องภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ผูว้ิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 

ในการวิจัยโดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 

  1. ลักษณะเครื่องมือ 

   ในการวิจัยครั้งนี้เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) จำนวน 4 ชุด สำหรับผู้บริหารและครูผู้สอน เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้นมาใหม่ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ำทางวิชาการ

ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

แบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื 

    ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) โดยการสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดที่ตั้งโรงเรียน มรีายละเอียดดังนี้ 

 

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

62. บ้านคอ้น้อย 1 10 11 1 3 4 

63. บา้นนามอ่งดงนมิิตวิทยา 1 16 17 1 3 4 

64. บ้านกุดนำ้ใส 1 9 10 1 3 4 

65. บา้นเชิงดอย 1 7 8 1 3 4 

รวม 59 542 600 58 192 250 
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     1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

      1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน 

      1.2 ครูผูส้อน 

     2. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

      2.1 น้อยกว่า 10 ปี 

      2.2 ระหว่าง 10 - 20 ปี 

      2.3 มากกว่า 20 ปี 

     3. ที่ตัง้โรงเรียน 

      3.1 อยู่ในเขตอำเภอเมอืงสกลนคร 

      3.2 อยู่นอกเขตอำเภอเมอืงสกลนคร 

    ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นภาวะผู้นำทาง

วิชาการของผูบ้ริหารในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 จำนวน 7 ด้าน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีคิดลิเคอร์ท (Rensis Likert’s) (บุญชม ศรสีะอาด, 2560, 

หนา้ 82) ดังนี้ 

     5 หมายถึง ภาวะผูน้ำทางวิชาการ ระดับมากที่สุด 

     4 หมายถึง ภาวะผูน้ำทางวิชาการ ระดับมาก 

     3 หมายถึง ภาวะผูน้ำทางวิชาการ ระดับปานกลาง 

     2 หมายถึง ภาวะผูน้ำทางวิชาการ ระดับน้อย 

     1 หมายถึง ภาวะผูน้ำทางวิชาการ ระดับน้อยที่สุด 

    ตอนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน

ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 แบบสอบถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

โดยกำหนดตามวิธีคิดของลิเคอร์ท (Rensis Likert’s) (บญุชม ศรีสะอาด, 2560, หน้า 82)  

แบ่งเป็นการวัด 5 ระดับ ดังนี้ 

     5 หมายถึง ประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน ระดับมากที่สุด 

     4 หมายถึง ประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน ระดับมาก 
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     3 หมายถึง ประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน ระดับปานกลาง 

     2 หมายถึง ประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน ระดับน้อย 

     1 หมายถึง ประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน ระดับน้อยที่สุด 

    การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจัยได้กำหนดการวัดระดับ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน/ประสิทธิผลการ

ดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพภายในโรงเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

เป็นเป็นตัวชีว้ัด ซึ่งกำหนดเกณฑ์ดังนี ้(บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หนา้ 121) 

     1. ระดับภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

      4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด 

      3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก 

      2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหาร อยู่ในระดับปานกลาง 

      1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อย 

      1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

     2. ระดับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพ  

      4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด 

      3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก 

      2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง 
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      1.51– 2.50 หมายถึง ระดับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับน้อย 

      1.00– 1.50 หมายถึง ระดับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

     3. การหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมอื 

      การสรา้งและหาคุณภาพของแบบสอบถาม ผูว้ิจัยดำเนินการ 

ดังนี้ 

       3.1 ศกึษาค้นคว้าจากเอกสาร ตำรา บทความและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง  

       3.2 นำข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 มาประมวลเป็นองค์ความรู้ 

และนำมาสร้างเป็นนิยามตัวแปร 

       3.3 นำตัวบ่งช้ีหรอืตัววัดคุณภาพในนิยามตัวแปร 

มาสร้างเป็นแบบสอบถามใหค้รอบคลุมเนือ้หา  

     4. ดำเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 

validity) ของแบบสอบถาม โดยนำแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จำนวน 5 คน 

และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม โดยเลือกข้อที่มคี่าดัชนี 

ความสอดคล้องตัง้แต่ .50 ขึน้ไป นำมาปรับปรุงแก้ไขสำนวนภาษาที่ใช้ ตลอดจนเนื้อหา 

ให้สอดคล้อง (Internal Consistency) ถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามเนือ้หาที่ศึกษา 

ซึ่งคุณสมบัติและรายชื่อผู้เช่ียวชาญมีดังนี้ 

      4.1 นักวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ที่สำเร็จการศกึษาระดับ 

ปริญญาเอกและมีประสบการณ์ในการสอนระดับบัณฑิตศกึษา สาขาการบริหารการศกึษา

ไม่ต่ำกว่า 10 ปี 

       4.1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดี 

คณะครุศาสตร์ ประธานหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎี

บัณฑติ และสาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

       4.1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพลินพศิ ธรรมรัตน์ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎี

บัณฑติ และสาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
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      4.2 นักบริหารการศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ทางสาขา

การศกึษามีประสบการณ์ในการบริหารงานไม่น้อยกว่า 10 ปี 

       4.2.1 ดร.สมพร หลิมเจรญิ ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผูอ้ำนวยการกลุ่มนิเทศก์ติดตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

      4.3 ผูบ้ริหารสถานศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกทางด้านการบริหาร

การศกึษา มีประสบการณ์ในการบริหารงานไม่น้อยกว่า 10 ปี 

       4.3.1 ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

โรงเรียนบ้านนาแก อำเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

      4.4 ครูผูส้อนในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีวุฒทิางการศกึษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศกึษา  

มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานศกึษาไม่น้อยกว่า 10 ป ี

       4.4.1 นางนันทิยา พรหมเมือง ครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

     สรุปการหาค่า IOC ของผู้เช่ียวชาญในการประเมิน 

ความสอดคล้องของแบบสอบถามเรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 โดยเลือกข้อที่มคี่าดัชนี

ความสอดคล้องตัง้แต่ .50 ขึน้ไป ด้านภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร มคีวาม

สอดคล้องทั้ง 35 ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 1.0 ทุกข้อ ด้านประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก มคีวามสอดคล้องทั้ง 29 ข้อ มคี่า IOC 

เท่ากับ 1.0 ทุกข้อ 

     5. นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญ 

มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากนั้นจึงได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง 
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     6. ทำหนังสอืขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ออกโดยคณะกรรมการจรยิธรรม 

การวิจัยในมนุษย์ เลขที่ 134/2564 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

     7. นำแบบสอบถามที่พัฒนา แก้ไขสมบูรณ์แล้วนำไปทดลองใช้ 

(Try out) กับผูบ้ริหารและครูผู้สอนในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ปีการศกึษา 2564 โรงเรียนละ 2 คน  

จาก 25 โรงเรียน จำนวน 50 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

      7.1 โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จำนวน 30 คน  

จาก 15 โรงเรียน  

      7.2 โรงเรียนที่ตัง้อยู่นอกเขตอำเภอสว่างแดนดิน จำนวน  

20 คน จาก 10 โรงเรียน 

     8. นำแบบสอบถามที่ทดลองใช ้ไปหาคุณภาพของเครื่องมอื  

โดยนำขอ้มูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าอำนาจการจำแนก (Discrimination) และค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถาม ผูว้ิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์หาค่าอำนาจการจำแนกรายข้อ 

โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product-moment correlation) ระหว่างคะแนน

รายข้อกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation) และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธี 

หาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient of alpha) ของครอนบาค (Cronbach) คิดข้อคำถาม 

ที่มคี่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.23 ขึน้ไปไว้ใช ้มคี่าคุณภาพเครื่องมอืดังนี้ 

      8.1 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรยีนขนาดเล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 มีค่าอำนาจจำแนก 

อยู่ระหว่าง .239 - .889 และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .940 

       8.1.1 ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์

ของโรงเรียนค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .501 - .590 และมีค่าความเชื่อม่ัน 

รายด้านเท่ากับ .711 

       8.1.2 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน  

ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .396 - .767 และมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 

.724 

       8.1.3 ด้านการพัฒนาวิชาชีพ/ชุมชนวิชาชีพ ค่าอำนาจ

จำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .481 - .889 และมคี่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .883  
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       8.1.4 ด้านการพัฒนาผูเ้รียน ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

อยู่ระหว่าง .483 - .666 และมีค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .793  

       8.1.5 ด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู ้ 

ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .399 - .787 และมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 

.756  

       8.1.6. ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา/ 

การนเิทศกำกับและติดตาม ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .239 - .843 และมี 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .813  

       8.1.7 ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา  

ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .252 - .809 และมีค่าความเชื่อมั่นรายด้าน เท่ากับ  

.709  

      8.2 ประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .239 - .889 และมีค่า 

ความเช่ือมั่น เท่ากับ .940 

       8.2.1 ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

อยู่ระหว่าง 278 - .535และมีค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .679   

       8.2.2. ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

อยู่ระหว่าง 265 - .779 และมีค่าความเชื่อม่ันรายด้าน เท่ากับ .808  

       8.2.3. ด้านภาวะผู้นำร่วม ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

อยู่ระหว่าง .272 - .776 และมีค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .801   

       8.2.4. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ  

ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .584 - .853 และมีค่าความเชื่อมั่นรายด้าน 

เท่ากับ .851 

       8.2.5. ด้านนวัตกรรมการสอน ค่าอำนาจจำแนก 

รายข้ออยู่ระหว่าง .251 - .718 และมคี่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .726   

     9. นำร่างแบบสอบถามที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการวทิยานิพนธ์

อีกครั้ง 

     10. จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

  เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศกึษาครั้งนี้ โดยดำเนินการเก็บข้อมูล

ผูบ้ริหาร และครูผูส้อนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 250 คน และได้ดำเนินการตามขั้นตอน  

ดังนี้ 

   1. ขอหนังสอืจากบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

   2. นำแบบสอบถามที่จัดทำขึน้ไปดำเนนิการเก็บข้อมูลกับผูบ้ริหาร 

และครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยชีแ้จงวัตถุประสงค์ในการศกึษาให้ทราบและขอรับ

แบบสอบถามคนืหลังจากตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว พรอ้มทั้งตรวจสอบ 

ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

   3. รวบรวมแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลเรยีบร้อยแลว้แต่ละชุด 

นำไปลงรหัส 

   4. การประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

การวิเคราะหข์้อมูล 
 

 ผูว้ิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการรวบรวมข้อมูล มีลำดับดังนี้       

  1. การนำข้อมูลที่ลงรหัสแล้วกรอกลงในแบบฟอร์มการลงรหัสทั่วไป 

(general coding form) ซึ่งเป็นการเตรียมขอ้มูล เพื่อส่งไปบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป  

  2. ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรต้น (ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม) ได้แก่ สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติ 

และที่ตัง้โรงเรียน ใช้สถิตคิ่าร้อยละ (Percentage) 

  3. การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร 

กับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  
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สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅)  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ด้วยการกำหนดเกณฑ์ 

และความหมายของข้อมูลจากค่าเฉลี่ย (X̅)  

  4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนเกี่ยวกับ

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งและที่ตั้งของโรงเรียนแตกต่างกัน วิเคราะห์ 

การทดสอบค่า t (t-test) ชนิด Independent samples ส่วนการจำแนกตามประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงานใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เมื่อพบ

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .01 หรอื .05 ทำการทดสอบอย่างง่าย

ตามวิธีการของ Scheffe’ หรอื LSD. ตามความเหมาะสม 

  5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร 

กับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

และครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กันทางบวก โดยการกำหนดค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และสร้าง

สมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ ใชส้ถิตกิารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน 

(Stepwise Multiple Regression analysis) ค่าระหว่าง -1 ถึง +1 ถ้าค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เป็น 0 แสดงว่าตัวแปรไม่มคีวามสัมพันธ์กันโดยทิศทางของความสัมพันธ์

พิจารณาจากเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่คำนวณได้ กล่าวคือ ถ้าเป็นไปใน

ทางบวก แสดงว่าค่าตัวแปรทั้งสองมคีวามสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกัน ถ้าเป็นไป

ในทิศทางลบ แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมคีวามสัมพันธ์กันในทางตรงกันข้ามหรอืผกผันกัน 

โดยจะพจิารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามเกณฑ์ ต่อไปนี ้(บุญใจ ศรสีถิตนรากูร, 

2553, หนา้ 377) 

   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.91-1.00 แสดงว่า ภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรียนขนาดเล็ก มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 
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   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.71-0.90 แสดงว่า ภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก มีความสัมพันธ์ระดับสูง 

   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.31-0.70 แสดงว่า ภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง  

   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.01-0.30 แสดงว่า ภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก มีความสัมพันธ์ระดับต่ำ 

   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0 แสดงว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารกับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน

ขนาดเล็ก ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 

  6. วเิคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ใช้สถิตกิารวิเคราะห์ 

การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มุลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์โดยใช้สถิต ิดังนี้ 

  1. สถิตพิืน้ฐาน ได้แก่ 

   1.1 ค่าความถี่ (Frequency) 

   1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) 

   1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

   1.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  2. สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ 

   2.1 หาค่า IOC (Index of item objective congruence) ของแบบสอบถาม

โดยใช้สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) 

   2.2 การวิเคราะหห์าค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach Alpha-Coefficient) 



143 

  3. สถิตทิี่ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 

   3.1 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและครูผูส้อน สถิตทิี่ใช ้คอื ค่าเฉลี่ย (X̅) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

   3.2 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถม 

ศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก  

สถิตทิี่ใช ้คอื ค่าเฉลี่ย (X̅) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   3.3 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 3 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่งและที่ตั้ง 

ของโรงเรียนต่างกัน แตกต่างกัน สถิตทิี่ใช ้คอื t-test ชนิด Independent samples  

ส่วนการเปรียบเทียบประสบการณ์ในตำแหน่ง ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .01 หรอื .05 

ทำการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe’ หรอื LSD. ตามความเหมาะสม 

   3.4 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนที่มสีถานภาพ

การดำรงตำแหน่งประสบการณ์ในตำแหน่ง และที่ตัง้ของโรงเรียนต่างกัน แตกต่างกัน  

สถิตทิี่ใช ้คอื t-test ชนิด Independent samples ส่วนการเปรียบเทียบประสบการณ์ 

ในตำแหน่ง ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA Analysis)  

เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .01 หรือ .05 ทำการทดสอบค่าเฉลี่ย

รายคู่ตามวิธีการของ Scheffe’ หรอื LSD. ตามความเหมาะสม 

   3.5 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 5 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารมี

ความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สถิต ิ

ที่ใช ้คอื ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-moment correlation) สำหรับเกณฑ์

การแปลความหมายความสัมพันธ์ เป็นดังนี้ (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2553, หน้า 376) 
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    ค่า r เป็นลบ แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กันในทิศทาง 

ตรงกันข้ามกัน คอื ถ้า X เพิ่ม Y จะลด แต่ถ้า X ลด Y จะเพิ่ม 

    ค่า r เป็นบวก แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กันในทิศทาง 

ตรงเดียวกัน คือ ถ้า X เพิ่ม Y จะเพิ่ม แต่ถ้า X ลด Y จะลด 

    ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกันและมคีวามสัมพันธ์กันมาก 

    ค่า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

ตรงกันข้ามมีความสัมพันธ์กันมาก 

    ถ้า r มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

ในเชิงเส้นตรง 

    ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กันน้อย 

     การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะพิจารณาจากค่า Sig. (2-tailed)  

หากค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวมคีวามสัมพันธ์กัน 

ในทิศทางตรงกันข้าม หากค่า Sig. (2-tailed) มีค่ามากกว่า .05 แสดงว่าตัวแปรสองตัว

แปรไม่มคีวามสัมพันธ์กัน หลังจากนั้นจงึจะทำการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร

โดยจะพจิารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามเกณฑ์ ต่อไปนี ้(บุญใจ ศรสีถิตนรากูร, 

2553, หนา้ 377) 

      ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .91-1.00 แสดงว่า

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 

      ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .71-.90 แสดงว่า

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

     ในโรงเรยีนขนาดเล็ก มีความสัมพันธ์ระดับสูง 

      ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .31-.70 แสดงว่า

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

     ในโรงเรยีนขนาดเล็ก มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

      ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .01-.30 แสดงว่า

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก มีความสัมพันธ์ระดับต่ำ 
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      ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ .00 แสดงว่าภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ในโรงเรียน 

ขนาดเล็ก ไม่มีความสัมพันธ์กันในเชิงเส้นตรง 

   3.6 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 6 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร

อย่างน้อย 1 ด้านทีม่ีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 สถิตทิี่ใช ้คอื การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขัน้ตอน (Stepwise Multiple 

Regression) 
 

ตอนที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิาร 

ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพี 

ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1  

 เมื่อวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารมอีำนาจพยากรณ์

ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัด 

นักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผูว้ิจัยจึงนำภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารในด้านที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

เขต 1 มาสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจำนวน 10 ท่าน แล้วสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 มีรายละเอียดดังนี้ 

  1. คุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญแนวทางพัฒนามีดังนี้ 

   1.1 นักวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ที่สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก 

และมีประสบการณใ์นการสอนระดับบัณฑติศกึษา สาขาการบริหารการศกึษาไม่ต่ำกว่า  

10 ปี 

    1.1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณะบดีคณะครุศาสตร์ 

ประธานหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑติ 

และสาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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    1.1.2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. เพลินพศิ ธรรมรัตน์ อาจารย์ประจำ 

หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต และสาขาวิชาการ

บริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    1.1.3 รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ครุศาสตร์มหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑติ และสาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   1.2 นักบริหารการศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท  

ทางสาขาการศกึษามีประสบการณ์ในการบริหารงานไม่นอ้ยกว่า 10 ปี 

    1.2.1 ดร.สมพร หลิมเจริญ ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผูอ้ำนวยการกลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

   1.3 ศกึษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 สำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ทางสาขาการศกึษา มีประสบการณ์ 

ในการบริหารงานไม่นอ้ยกว่า 10 ปี 

    1.3.1 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

   1.4 ผูบ้ริหารสถานศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกทางด้านการบริหาร

การศกึษา มีประสบการณ์ในการบริหารงานไม่น้อยกว่า 10 ปี 

    1.4.1 ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้าน 

นาแก อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 

    1.4.2 ดร.กรุณา โถชารี ผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ  

โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

   1.5 ครูผูส้อนในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีวุฒทิางการศกึษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศกึษา  

มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานศกึษาไม่น้อยกว่า 10 ป ี
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    1.5.1 นายเสริมโชค บุระเนตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้าน 

ท่าเยี่ยมนำ้พุง อำเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

    1.5.2 นายเรอืงวัฒนา พรหมเมอืง ครูชำนาญการพิเศษ  

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร สำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

    1.5.3. นางมลวิัลย์ เลิศศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้าน 

โพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

  2. เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

   ในการหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ผูว้ิจัยได้นำภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร มาร่างเป็น

แบบสัมภาษณ์ แล้วนำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความถูกต้อง

เหมาะสมแลว้นำไปใช้สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญต่อไป 

  3. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

   การนำเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 นำเสนอโดยใช้เทคนิค 

การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
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บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจัย เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ผูว้ิจัยได้นำเสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล ตามลำดับ ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

ดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

   1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล   

   2. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

   3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  ตอนที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตอนที่ 1 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีในโรงเรียนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  

ผูว้ิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

  N  แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 

  X̅  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  %  แทน ร้อยละ 
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  t  แทน ค่าสถิตกิารแจกแจง t (t - distribution) 

  F  แทน ค่าสถิตกิารแจกแจง F (F - distribution) 

  *  แทน มีนัยสำคัญทางสถิติที่รับ .05 

  **  แทน มีนัยสำคัญทางสถิติที่รับ .01 

  Xt  แทน ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

  X1  แทน การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

  X2  แทน การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 

  X3  แทน การพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ 

  X4  แทน การพัฒนาผูเ้รียน 

  X5  แทน การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ 

  X6  แทน การประเมนิคุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศกำกับ 

      และติดตาม 

  X7  แทน การส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา 

  Yt  แทน ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 

      ในโรงเรยีนขนาดเล็ก 

  Y1  แทน วิสัยทัศน์ร่วม 

  Y2  แทน ทีมร่วมแรงร่วมใจ 

  Y3  แทน ภาวะผูน้ำร่วม 

  Y4  แทน การเรียนรูแ้ละการพัฒนาวิชาชีพ 

  Y5  แทน นวัตกรรมการสอน 

  Xt  แทน ผลรวมภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน 

  Yt  แทน ผลรวมประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

      ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก 

  SS  แทน ผลรวมของคะแนนยกกำลังสอง 

  MS แทน คะแนนเฉลี่ยยกกำลังสอง 

  Df  แทน ช้ันแห่งความอิสระ 

  R  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ  

  R2  แทน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์หรอืประสิทธิภาพ 

      ในอำนาจพยากรณ์  
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  𝛼  แทน ค่าคงที่ของพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

  B  แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

  β  แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  S. E. b แทน ค่าความคลาดเคลื่อนคะแนนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์

      ตัวแปรพยากรณ์ 

  S.E.est แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 

ลำดับขั้นในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 ผูว้ิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด จำนวน 250 ฉบับ โดยเป็นผู้บริหาร 

จำนวน 58 คน และครูผูส้อน จำนวน 192 คน ได้รับแบบสอบถามกลับมา และมีความ

สมบูรณ์จำนวน 250 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของทั้งหมด จากนั้นได้ตรวจให้คะแนน 

ตามเกณฑ์การให้คะแนนตามที่กำหนดไว้แลว้ ดำเนนิการวิเคราะห์ข้อมูลและแปล 

ความหมายผลการวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และที่ตัง้โรงเรียน 

โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 

  2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานของการวิจัย 

   2.1 การทดสอบสมมตฐิาน ข้อที่ 1 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครูผู้สอน สถิติที่ใช ้คอื ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation: S.D.)  

   2.2 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน สถิตทิี่ใช ้ 

คือ ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   2.3 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 3 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่งและที่ตั้ง 

ของโรงเรียนต่างกัน แตกต่างกัน สถิตทิี่ใช ้คอื t-test ชนิด Independent samples  
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ส่วนการเปรียบเทียบประสบการณ์ในตำแหน่ง ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA Analysis) เมื่อพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ.01 

หรอื .05 ทำการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe’ หรอื LSD. ตามความ

เหมาะสม 

   2.4 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 4 ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนที่มสีถานภาพ

การดำรงตำแหน่ง และที่ตัง้ของโรงเรียนต่างกัน แตกต่างกัน สถิตทิี่ใช ้คอื t-test ชนิด 

Independent samples ส่วนการเปรียบเทียบประสบการณ์ในตำแหน่งใช้การวิเคราะห์ 

ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA Analysis) เมื่อพบความแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตริะดับ ระดับ .01 หรอื .05 ทำการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ 

ตามวิธีการของ Scheffe’ หรอื LSD. ตามความเหมาะสม 

   2.5 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 5 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

สถิตทิี่ใช ้คอื ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-moment correlation) 

   2.6 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 6 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

อย่างน้อย 1 ด้านที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 สถิตทิี่ใช ้คอื การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขัน้ตอน (Stepwise Multiple 

Regression analysis) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และที่ตั้งโรงเรียน  

โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ปรากฏดังตาราง 6 
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ตาราง 6 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพ 

            การดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และที่ตั้งโรงเรียน 
 

ตัวแปร จำนวน (คน) ร้อยละ 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

     ผูบ้ริหาร 

     ครูผูส้อน 

 

58 

 

23.20 

192 76.80 

รวม 250 100 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

     น้อยกว่า 10 ปี 

     ระหว่าง 10 – 20 ปี 

     มากกว่า 20 ปี 

 

97 

 

38.80 

58 23.20 

95 38.00 

รวม 250 100 

ที่ตั้งโรงเรียน 

     อยู่ในเขตอำเภอเมอืงสกลนคร 

     อยู่นอกเขตอำเภอเมืองสกลนคร  

 

129 

 

51.60 

121 48.40 

รวม 250 100 

 จากตาราง 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผูบ้ริหาร จำนวน 58 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 23.20 และครูผู้สอน จำนวน 192 คน คิดเป็นรอ้ยละ 76.80 กลุ่มตัวอย่าง

เป็นผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า 

ประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี จำนวน  97 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 ประสบการณ์ระหว่าง 

10 – 20 ปี จำนวน 58 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.20 และประสบการณ์มากกว่า 20 ปี จำนวน   

95 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.00 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและครูผูส้อน จำแนกตามที่ตั้ง

โรงเรียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตั้งโรงเรียนอยู่ในเขตอำเภอเมอืงสกลนคร จำนวน 129 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 51.60 และกลุ่มตัวอย่างที่ตั้งโรงเรียนอยู่นอกเขตอำเภอเมอืงสกลนคร 

จำนวน 121 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.40 ผูว้ิจัยขอนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลำดับ

ต่อไปนี ้
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 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานของการวิจัย 

  2.1 การทดสอบสมมตฐิาน ข้อที่ 1 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและครูผูส้อน สถิตทิี่ใช ้คอื ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation: S.D.) ปรากฏดังตาราง 7  

ตาราง 7 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

            ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน  

            โดยรวมและรายด้าน 
 

 จากตาราง 7 พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ

ครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.49) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ 

มากที่สุด จำนวน 4 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ การบริหาร 

จัดการหลักสูตรและการสอน (X̅= 4.54) การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้  

(X̅ = 4.53) การประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา/การนิเทศกำกับและติดตาม (X̅= 4.52)  

 

ด้านที่ ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

ผลการ

วิเคราะห์ แปลผล 

X̅ 
 

S.D. 

1 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ 

ของโรงเรียน 

4.50 0.59 มาก 

2 การบรหิารจัดการหลักสูตรและการสอน  4.54 0.59 มากที่สุด 

3 การพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ 4.51 0.52 มากที่สุด 

4 การพัฒนาผู้เรยีน 4.48 0.57 มาก 

5 การจัดบรรยากาศทีส่่งเสรมิการเรยีนรู้ 4.53 0.50 มากที่สุด 

6 
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/การนิเทศ

กำกับและติดตาม 

4.52 0.47 มากที่สุด 

7 การส่งเสรมิทรัพยากรทางการศึกษา 4.41 0.55 มาก 

 รวม 4.49 0.65 มาก 
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การพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ (X̅= 4.51) ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก เรียงลำดับ 

จากมากไปหาน้อย คอื การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน  

(X̅= 4.50) การพัฒนาผูเ้รียน (X̅= 4.48) และการส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา  

(X̅= 4.47) 

 ผลการสมมตฐิานข้อที่ 1 ที่ว่า “ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรยีน 

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก จากการทดสอบค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก” ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน

การวิจัยที่ตัง้ไว้ 

ตาราง 8 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน 

            ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

            เขต 1 ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน  

            โดยรวมและรายข้อ 

ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าประสงค์ของโรงเรยีน 

ค่าสถิติ 
แปลผล 

X̅ 
 

S.D. 

1. ผู้บริหารมกีารกำหนดกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าประสงค์โดยยึดการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

ทุกฝ่ายได้อย่างเหมาะสมชัดเจน 

4.55 0.59 มากที่สุด 

2. ผู้บริหารมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์  

พันธกิจและเป้าประสงค์ให้กับบุคลากรได้อย่างชัดเจน 

4.50 0.62 มาก 

3. ผูบ้ริหารมกีารดำเนินการวัดผลและประเมินผล

ความก้าวหน้าในการนำวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ 

สู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 

4.45 0.67 มาก 

รวม 4.50 0.59 มาก 

 จากตาราง 8 พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ 

ของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
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อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือ ผูบ้ริหารมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์

โดยยึดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายได้อย่างเหมาะสมชัดเจน (X̅= 4.55)  

ส่วนข้อที่เหลอือยู่ในระดับมาก  

ตาราง 9 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน 

            ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

            เขต 1 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน โดยรวมและรายข้อ 

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 
ค่าสถิติ 

แปลผล 
X̅ S.D. 

1. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับ 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

4.54 0.62 มากที่สุด 

2. ผู้บริหารใหค้วามสำคัญในการประสานงาน 

และกำกับดูแลการสอนของครู 

4.57 0.58 มากที่สุด 

3. ผูบ้ริหารมกีารประเมินวัดผลและประเมินผล

ความก้าวหน้าในการนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าประสงค์สู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน 

4.50 0.67 มาก 

รวม 4.54 0.59 มากที่สุด 
 

 จากตาราง 9 พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอนโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (X̅= 4.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ 

เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ผูบ้ริหารให้ความสำคัญในการประสานงาน

และกำกับดูแลการสอนของครู (X̅= 4.57) และผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ (X̅= 4.54) ส่วนข้อที่เหลือ 

อยู่ในระดับมาก 
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ตาราง 10 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน 

             ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

             เขต 1 ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ โดยรวมและรายข้อ 

ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ 
ค่าสถิติ 

แปลผล 
X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารมกีารกำหนดทิศทางเพื่อส่งเสริมและพัฒนา 

ด้านวิชาการ วชิาชีพครู ชุมชนวิชาชีพโดยยึดการมี 

ส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายได้อย่างเหมาะสมชัดเจน 

4.48 0.62 มาก 

2. ผู้บริหารมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 

4.45 0.64 มาก 

3. ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 4.57 0.62 มากที่สุด 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูมีการบริหารจัดการเรียนรู้ที่ดี 4.54 0.62 มากที่สุด 

5. ผู้บริหารกับครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 4.58 0.56 มากที่สุด 

6. ผูบ้ริหารสนับสนุนการสร้างภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของครูผู้สอน 

4.49 0.64 มาก 

7. ผู้บริหารกระตุ้นใหค้รูบริหารหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้ให้มีประสทิธิภาพ 

4.45 0.63 มาก 

รวม 4.51 0.52 มากที่สุด 
 

 จากตาราง 10 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารตามความคิดเห็น 

ของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (X̅= 4.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ เรยีงลำดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ผูบ้ริหารกับครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (X̅= 4.58) 

ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (X̅= 4.57) และผูบ้ริหารสนับสนุน

ให้ครูมกีารบริหารจัดการเรียนรู้ที่ดี (X̅= 4.54) ส่วนข้อที่เหลอือยู่ในระดับมาก 
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ตาราง 11 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน 

             ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

             เขต 1 ด้านการพัฒนาผูเ้รียน โดยรวมและรายข้อ 

ด้านการพัฒนาผู้เรยีน 
ค่าสถิต ิ

แปลผล 
X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารมกีารส่งเสริมให้นักเรียนสบืค้นความรู้ 

และสร้างความรูด้้วยตนเอง 

4.47 0.66 มาก 

2. ผู้บริหารมุ่งให้ครูจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อความก้าวหน้า 

ของนักเรียน มุ่งเน้นที่พฤติกรรมการบริหารจัดการช้ันเรียน

เชงิบวกของครูในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ 

ของนักเรียน 

4.50 0.63 มาก 

3. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูมีการวางแผนวิเคราะห์

ความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน 

4.46 0.61 มาก 

4. ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนและส่งเสริม 

ให้ครูนำเสนอพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

4.48 0.63 มาก 

5. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูร่วมกันวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและนำผลการวิเคราะห์ 

มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

4.50 0.62 มาก 

 

รวม 4.48 0.57 มาก 
 

 จากตาราง 11 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านการพัฒนาผูเ้รียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.48) 

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย 3 ลำดับ ดังนี้ คือ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนและนำผลการวเิคราะห์มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน (X̅= 4.50) ผูบ้ริหารมุ่งใหค้รูจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าของนักเรียน 

มุ่งเนน้ที่พฤติกรรมการบริหารจัดการช้ันเรยีนเชงิบวกของครูในการพัฒนาและส่งเสริม 

การเรียนรูข้องนักเรียน (X̅= 4.50) ผูบ้ริหารตดิตามความก้าวหน้าของนักเรียนและส่งเสริม

ให้ครูนำเสนอพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน (X̅= 4.48) 
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ตาราง 12 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน 

             ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

             เขต 1 ด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยรวมและรายข้อ 
 

ด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสรมิการเรียนรู้ 
ค่าสถิติ 

แปลผล 
X̅ S.D. 

1. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน จัดใหม้ีสิ่งแวดล้อม

บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ส่งเสริม 

การเรียนรูข้องนักเรียน 

4.56 0.57 มากที่สุด 

2. ผูบ้ริหารจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรยีน 

ให้เป็นระเบียบและปลอดภัย 

4.53 0.59 มากที่สุด 

3. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการมสี่วนร่วมในการ 

จัดบรรยากาศมคีวามรูส้ึกศรัทธาและเห็นคุณค่า 

ของสถานศกึษา 

4.55 0.53 มากที่สุด 

4. ผูบ้ริหารใช้ขอ้มูลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพื่อสะท้อน

ผลการปฏิบัติงานของครู 

4.49 0.60 มาก 

รวม 4.53 0.50 มากที่สุด 
 

 จากตาราง 12 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (X̅= 4.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ 

เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือผูบ้ริหารส่งเสริม สนับสนุนจัดให้มี

สิ่งแวดล้อมบรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ของนักเรียน  

(X̅= 4.56) ผูบ้ริหารส่งเสริมสนับสนุนการมสี่วนร่วมในการจัดบรรยากาศมคีวามรูส้ึก 

ศรัทธาและเห็นคุณค่าของสถานศกึษา (X̅= 4.55) และผู้บริหารจัดสิ่งแวดล้อมและ

บรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นระเบียบและปลอดภัย (X̅= 4.53) ส่วนข้อที่เหลืออยู่ใน 

ระดับมาก 
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ตาราง 13 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน 

             ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

             เขต 1 ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/การนเิทศกำกับและติดตาม 

             โดยรวมและรายข้อ 

ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/การนิเทศ

กำกับและติดตาม 

ค่าสถิติ 
แปลผล 

X̅ S.D. 

1. มีการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 4.54 0.57 มากที่สุด 

2. มีการนเิทศกำกับและติดตามการจัดการเรียนการสอน

แบบกัลยาณมติร 

4.55 0.58 มากที่สุด 

3. ผู้บริหารกำกับให้ครูสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 4.48 0.60 มาก 

4. ผู้บริหารกำกับ ตดิตามการสอนของครูให้สอดคล้อง

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

4.52 0.53 มากที่สุด 

5. ผู้บริหารมกีารตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้  

และบันทึกการสอนอย่างสม่ำเสมอ 

4.49 0.57 มาก 

6. ผู้บริหารส่งเสริมการประเมินตนเองของครูและนำผล 

มาปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน 

4.54 0.54 มากที่สุด 

7. ผูบ้ริหารวางแผนการนเิทศและประเมินผลการเรียน 

การสอนร่วมกับครูและแจง้ให้ครูทราบผลการประเมิน 

เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

4.49 0.58 มาก 

8 ผูบ้ริหารเชญิคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ผูป้กครอง ชุมชนมาร่วมวางแผนในการพัฒนาสถานศกึษา 

4.54 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.47 มากที่สุด 
 

 จากตาราง 13 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศกำกับ

และติดตามโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.52) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน

ระดับมากที่สุด 5 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี ้คือ มีการนเิทศกำกับ

และติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร (X̅= 4.55) ผูบ้ริหารส่งเสริม 
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การประเมนิตนเองของครูและนำผลมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน (X̅= 4.54) มกีาร

ประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา (X̅= 4.54) ผู้บริหารเชญิคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนมาร่วมวางแผนในการพัฒนาสถานศกึษา  

(X̅= 4.54) ผูบ้ริหารกำกับ ติดตามการสอนของครูให้สอดคล้องวสิัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าประสงค์ของโรงเรียน (X̅= 4.52) ส่วนข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับมาก  

ตาราง 14 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน 

             ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

             เขต 1 ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา โดยรวมและรายข้อ 

ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา 
ค่าสถิติ 

แปลผล 
X̅ S.D. 

1. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ

ปรับปรุงซ่อมแซม การสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ 

และจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์จากหน่วยงานต้นสังกัด 

4.29 0.81 มาก 

2. มีการวางแผนงานในการจัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ 

จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน 

4.48 0.62 มาก 

3. มีการใช้สื่อวัสดุ อุปกรณ์บางอย่างร่วมระหว่าง

สถานศกึษาและหน่วยงานใกล้เคียง 

4.34 0.79 มาก 

4. ส่งเสริมการผลติและพัฒนาสื่อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ 

ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

4.50 0.55 มาก 

5. มีการควบคุม ปรับปรุง ดูแลรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 

ให้ใชง้านได้อยู่เสมอ 

4.45 0.65 มาก 

รวม 4.41 0.55 มาก 
 

 จากตาราง 14 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X̅= 4.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 5 ข้อ เรียงลำดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี้ มีส่งเสริมการผลติและพัฒนาสื่อวัสดุ อุปกรณ์

เพื่อใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน (X̅= 4.50) มีการวางแผนงานในการจัดหาสื่อ
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วัสดุอุปกรณ์จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน (X̅= 4.48) และข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คอื สถานศกึษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม การสร้าง

อาคารเรยีน อาคารประกอบ และจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์จากหน่วยงานต้นสังกัด (X̅= 4.29)  

  ผลการสมมตฐิานข้อที่ 1 ที่ว่า “ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก จากการทดสอบค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก” ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 

การวิจัยที่ตัง้ไว้ 

  2.2 ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีน

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน สถิตทิี่ใช้ คอื ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) โดยรวมและรายด้าน แล้วเปรียบเทียบเกณฑ์การแปลผลที่กำหนดไว้ ปรากฏดัง

ตาราง 15 

ตาราง 15 ประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก   

             สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

             ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน โดยรวมและรายด้าน 
 
 

ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ค่าสถิติ 
แปลผล 

X̅ S.D. 

1. วิสัยทัศน์ร่วม 4.53 0.50 มากที่สุด 

2. ทีมร่วมแรงร่วมใจ  4.58 0.47 มากที่สุด 

3. ภาวะผูน้ำร่วม 4.52 0.54 มากที่สุด 

4. การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ 4.59 0.50 มากที่สุด 

5. นวัตกรรมการสอน 4.48 0.48 มาก 

รวม 4.54 0.43 มากที่สุด 
 

 จากตาราง 15 พบว่า ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.54) 
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เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย ดังนี้ คือ การเรียนรูแ้ละการพัฒนาวิชาชีพ (X̅= 4.59) ทีมร่วมแรงร่วมใจ  

( x  = 4.58) วิสัยทัศน์ร่วม (X̅= 4.53) และภาวะผูน้ำร่วม (X̅= 4.52) ส่วนนวัตกรรม 

การสอนอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.48)  

ตาราง 16 ประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก 

             สังกัด สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

             ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน ด้านวิสัยทัศน์ร่วม 

ด้านวิสัยทัศน์ร่วม 
ค่าสถิติ 

แปลผล 
X̅ S.D. 

1. ครูมีการประชุมเพื่อปรึกษาปัญหาและวางแผน 

ร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน 

4.59 0.56 มากที่สุด 

2. ครูเข้าใจเป้าหมายของการดำเนินงานของสถานศกึษา

ตรงกัน 

4.51 0.54 มากที่สุด 

3. ครูมกีารสื่อสารกันอย่างเปิดเผยเพื่อสรา้งบรรยากาศ 

ในการไว้วางใจกัน 

4.51 0.56 มากที่สุด 

4. ครูมคีวามมุ่งมั่น เพียรพยายามในการทำงาน 

ไปสู่เป้าหมาย 

4.53 0.56 มากที่สุด 

5. ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงาน 

ของสถานศกึษา 

4.52 0.62 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.50 มากที่สุด 

 จากตาราง 16 พบว่า ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน ด้านวิสัยทัศน์ร่วม โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (X̅= 4.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 

โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับดังนี้คือ ครูมีการประชุมเพื่อปรึกษา

ปัญหาและวางแผนร่วมแก้ปัญหาดว้ยกัน (X̅= 4.59) ครูมีความมุ่งมั่น เพียรพยายาม 
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ในการทำงานไปสู่เป้าหมาย (X̅= 4.53) และครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ 

การบริหารงานของสถานศึกษา (X̅= 4.52)  

ตาราง 17 ประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก  

             สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

             ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ 
 

ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ 
ค่าสถิติ 

แปลผล 
X̅ S.D. 

1. มีการประชุมและจัดตัง้ทีมงานวางแผนการดำเนินงาน 

เพื่อร่วมแก้ปัญหาดว้ยกัน 

4.58 0.55 มากที่สุด 

2. เป้าหมายของสถานศกึษาสำเร็จได้เกิดจากการทำงาน 

ของสมาชิกทุกคน 

4.62 0.53 มากที่สุด 

3. มีการกำหนดกิจกรรมให้ครูและบุคลากรได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

4.55 0.56 มากที่สุด 

4. ส่งเสริมนำประเด็นปัญหาของครูและบุคลากรมาพูดคุย

แลกเปลี่ยนระหว่างกัน 

4.54 0.56 มากที่สุด 

5. ครูและบุคลากรแสวงหาวิธีที่ดทีี่สุดมาช่วยเหลอืแบ่งปัน

เผยแพร่ให้แก่กันและกันในการทำงาน 

4.62 0.52 มากที่สุด 

6. ครูและบุคลากรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ในการทำงานร่วมกัน 

4.61 0.58 มากที่สุด 

7. ครูและบุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน

ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม 

4.60 0.53 มากที่สุด 

8. มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตสื่อใช้ร่วมกัน 

อย่างเพียงพอ 

4.51 0.62 มากที่สุด 

รวม 4.58 0.47 มากที่สุด 
 

 จากตาราง 17 พบว่า ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (X̅= 4.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ  
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โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี ้คือ ครูและบุคลากรแสวงหาวิธี 

ที่ดทีี่สุดมาช่วยเหลอืแบ่งปันเผยแพร่ให้แก่กันและกันในการทำงาน (X̅= 4.62)  

เป้าหมายของสถานศกึษาสำเร็จได้เกิดจากการทำงานของสมาชิกทุกคน (X̅= 4.62)  

และครูและบุคลากรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทำงานร่วมกัน (X̅= 4.61) 

ตาราง 18 ประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก  

             สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

             ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน ด้านภาวะผูน้ำร่วม 

ด้านภาวะผู้นำร่วม 
ค่าสถิติ 

แปลผล 
X̅ S.D. 

1. มีการกระจายอำนาจโดยยึดการมสี่วนร่วมในการ

ดำเนนิงาน 

4.55 0.60 มากที่สุด 

2. การกำหนดกิจกรรมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ซึ่งกันและกัน 

4.49 0.64 มาก 

3. ส่งเสริมนำประเด็นปัญหาของบุคลากรมาพูดคุย

แลกเปลี่ยนระหว่างกัน 

4.50 0.64 มาก 

4. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 4.51 0.64 มากที่สุด 

5. การจัดการประชุมเพื่อให้บุคลากรได้ปรึกษาปัญหา 

และวางแผนร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน 

4.52 0.65 มากที่สุด 

6. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมให้มสีมรรถนะสูงขึ้น 

อยู่ตลอดเวลา โดยใหม้ีผลงานเชงิประจักษ์ 

4.52 0.61 มากที่สุด 

7. ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 

และภายนอกสถานศกึษา 

4.54 0.57 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.54 มากที่สุด 

 จากตาราง 18 พบว่า ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน ด้านภาวะผูน้ำร่วม โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (X̅= 4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ข้อ  

โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ มีการกระจายอำนาจโดยยึดการมี 
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ส่วนร่วมในการดำเนินงาน (X̅= 4.55) ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างแหล่งเรียนรูท้ั้งภายใน 

และภายนอกสถานศกึษา (X̅= 4.54) ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมให้มสีมรรถนะสูงขึ้น 

อยู่ตลอดเวลาโดยให้มีผลงานเชงิประจักษ์ (X̅= 4.52) การจัดการประชุมเพื่อใหบุ้คลากร 

ได้ปรึกษาปัญหาและวางแผนร่วมแก้ปัญหาดว้ยกัน (X̅= 4.52) และการยอมรับฟัง 

ความคิดเห็นของผู้อื่น (X̅= 4.51) ส่วนข้อที่เหลอือยู่ในระดับมาก 

ตาราง 19 ประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก  

             สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

             ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน ด้านการเรียนรู้ 

             และการพัฒนาวิชาชีพ 
 

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวชิาชีพ 
ค่าสถิติ 

แปลผล 
X̅ S.D. 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักในองค์กรและร่วมกัน

พัฒนาสถานศกึษา 

4.59 0.53 มากที่สุด 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองผ่านการอบรม 

ตามที่สนใจอย่างต่อเนื่อง 

4.62 0.53 มากที่สุด 

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบบูรณาการ 

โดยทีมงานครู 

4.57 0.57 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.50 มากที่สุด 
 

 จากตาราง 19 พบว่าประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวชิาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน ด้านการเรียนรูแ้ละการพัฒนาวิชาชีพ

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ 

มากที่สุด 3 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ส่งเสริมให้บุคลากร 

ได้พัฒนาตนเองผ่านการอบรมตามที่สนใจอย่างต่อเนื่อง (X̅= 4.62) ส่งเสริมใหบุ้คลากร

เกิดความรักในองค์กรและร่วมกันพัฒนาสถานศกึษา (X̅= 4.59) และส่งเสริมการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยทีมงานครู (X̅= 4.57)  
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ตาราง 20 ประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก  

             สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

             ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน ด้านนวัตกรรมการสอน 

ด้านนวัตกรรมการสอน 
ค่าสถิติ 

แปลผล 
X̅ S.D. 

1. ครูมกีารส่งเสริมการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 

เพื่อให้สามารถพัฒนาและแก้ปัญหา 

4.50 0.55 มาก 

2. ครูเข้าใจองค์ประกอบที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนสูงขึ้น 

4.53 0.54 มากที่สุด 

3. ครูจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน 

ได้อย่างเหมาะกับการเรียนการสอน 

4.51 0.54 มากที่สุด 

4. ครูมีการผลติสื่อใช้ร่วมกันอย่างเพียงพอ 4.47 0.62 มาก 

5. ครูมนีวัตกรรมจากการแก้ปัญหา จุดบกพร่อง 

ในการจัดการเรียนการสอน  

4.43 0.59 มาก 

6. ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมในการ 

จัดการเรยีนการสอน 

4.45 0.53 มาก 

รวม 4.48 0.48 มาก 

 จากตาราง 20 พบว่า ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน ด้านนวัตกรรมการสอนโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X̅= 4.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ  

โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี ้คือ ครูเข้าใจองค์ประกอบที่ทำให้ผล

สัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้น (X̅= 4.53) และครูจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม 

การเรียนรูใ้นห้องเรียนได้อย่างเหมาะกับการเรียนการสอน (X̅= 4.51) ส่วนข้อที่เหลอื 

อยู่ในระดับมาก 

  ดังนัน้ ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ว่า “ประสิทธิผลการดำเนินงาน

ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก” 
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จากการทดสอบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานการวิจัยที่ตัง้ไว้ 

  2.3 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ

ครูผูส้อนที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และที่ตั้งของ

โรงเรียนต่างกันมีความแตกต่างกัน สถิตทิี่ใช้ในการทดสอบสถานภาพการดำรงตำแหน่ง

และที่ตัง้ของโรงเรียน คือ การทดสอบ t-test ชนิด Independent samples ส่วนการ

เปรียบเทียบประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใชก้ารวิเคราะห์คามแปรปรวนทางเดียว  

(One way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หรือ .05 

ทำการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe’ หรอื LSD. ตามความเหมาะสม 

แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผลที่กำหนดไว้ ปรากฏดังตาราง 21 - 24  

   2.3.1. การเปรียบเทียบภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรยีน

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ตาราง 21 เปรียบเทียบภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัด 

             สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น 

             ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

             โดยรวมและรายด้าน              

ภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหาร 

ผู้บริหาร

โรงเรยีน 

N = 58 

ครูผู้สอน 

 

N = 192 
t-test 

 
Sig. 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

4.74 0.40 4.43 0.62 4.382** 0.000 

2. การบริหารจัดการหลักสูตร 

และการสอน  

4.75 0.40 4.47 0.62 3.937** 0.000 

3. การพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชน

วิชาชีพ 

4.67 0.39 4.46 0.55 3.290** 0.001 

4. การพัฒนาผูเ้รียน 4.60 0.41 4.45 0.60 2.187* 0.030 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

ภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหาร 

ผู้บริหาร

โรงเรยีน 

N = 58 

ครูผู้สอน 

 

N = 192 
t-test 

 
Sig. 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

5. การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม

การเรียนรู้ 

4.63 0.42 4.51 0.52 1.729 0.087 

6. การประเมินคุณภาพการจัด

การศกึษา/การนเิทศกำกับ 

และติดตาม 

4.66 0.37 4.48 0.49 2.963** 0.004 

7. การส่งเสริมทรัพยากร 

ทางการศึกษา 

4.49 0.53 4.39 0.56 1.162 0.246 

รวม 4.64 0.33 4.45 0.49 3.397** 0.001 

  * มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (𝛼 = .05; t248 = 1.96) 

  ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (𝛼 = .01; t248 = 2.58) 

 จากตาราง 21 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารในโรงเรยีนขนาดเล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่  ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน  

ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ และด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/ 

การนเิทศกำกับและติดตาม และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คือ  

การพัฒนาผูเ้รียน โดยผู้บริหารมคีวามคิดเห็นมากกว่าครูผูส้อน ส่วนด้านอื่น ๆ  

ไม่แตกต่างกัน 

   2.3.2 การเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรยีน

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน แตกต่างกัน 
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สถิตทิี่ใช ้คอื การทดสอบ F (F-test) แบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย จะทำการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี 

ของเชฟเฟ่ ปรากฏดังตาราง 22  

ตาราง 22 เปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัด 

              สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น 

              ของผูบ้ริหารและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน  

              โดยรวมและรายด้าน 

ภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหาร 

แหล่ง 

ความ

แปรปรวน 

SS 

 
 

df 

 

MS 

 

F 

 

sig. 

1. การกำหนดวิสัยทัศน์  

พันธกิจและเป้าประสงค์ 

ของโรงเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 2.68 2 1.34 3.88* 0.022 

ภายในกลุ่ม 85.37 247 0.34   

รวม 88.06 249    

2. การบริหารจัดการ

หลักสูตรและการสอน  

ระหว่างกลุ่ม 1.94 2 0.97 2.82 0.061 

ภายในกลุ่ม 85.34 247 0.34   

รวม 87.28 249    

3. การพัฒนาวิชาชีพครู/ 

ชุมชนวิชาชีพ 

 

ระหว่างกลุ่ม 1.93 2 0.96 3.54* 0.031 

ภายในกลุ่ม 67.52 247 0.27   

รวม 69.45 249    

4. การพัฒนาผูเ้รียน 

 

ระหว่างกลุ่ม 3.99 2 1.99 6.37** 0.002 

ภายในกลุ่ม 77.54 247 0.31   

รวม 81.54 249    

5. การจัดบรรยากาศ 

ที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 1.84 2 0.92 3.65* 0.027 

ภายในกลุ่ม 62.28 247 0.25   

รวม 64.13 249    

6. การประเมินคุณภาพ

การจัดการศกึษา/การ

นิเทศกำกับและติดตาม 

ระหว่างกลุ่ม 1.24 2 0.62 2.80 0.060 

ภายในกลุ่ม 54.74 247 0.22   

รวม 55.98 249    
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ตาราง 22 (ต่อ) 

ภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหาร 

แหล่ง 

ความ

แปรปรวน 

SS 

 
 

df 

 

MS 

 

F 

 

sig. 

7. การส่งเสริมทรัพยากร

ทางการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 3.11 2 1.56 5.23** 0.000 

ภายในกลุ่ม 73.68 247 0.29   

รวม 76.80 249    

ภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 2.22 2 1.11 5.31** 0.000 

ภายในกลุ่ม 51.69 247 0.20   

รวม 53.92 249    

  * มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (𝛼 .05; F2, 247 = 3.04) 

  ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (𝛼 .01; F2, 247 = 4.70) 

 จากตาราง 22 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารในโรงเรยีนขนาดเล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน โดยรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็น

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาผูเ้รียน

และการส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา และแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.05 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน  

การพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ และการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ส่วนด้านที่

เหลือรายด้านไม่แตกต่างกัน จึงนำภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโดยรวม และด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยรายคู่ที่มคีวามแตกต่างกันไปทำการทดสอบรายคู่ตาม วธิีการของ Scheffe 

(Scheffe’s Method) หรอื LSD. ตามความเหมาะสม ปรากฎดังตาราง 23 
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ตาราง 23 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารของโรงเรียน 

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความ 

              คิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

ภาวะผู้นำทางวิชาการ

ของผู้บริหาร (X) 

วิธีการ

เปรยีบเทียบ 

ประสบการ

ณ์ในการ

ปฏิบัติงาน 
X̅ 

ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

น้อยกว่า 

10 ป ี

10-20 

ป ี

มากกว่า 

20 ป ี

4.63 4.47 4.39 

การกำหนดวสิัยทัศน์ 

พันธกจิและ

เป้าประสงค์ของ

โรงเรยีน (X1) 

LSD. 

น้อยกว่า  

10 ป ี

4.63 - .17 .24* 

10-20 ป ี 4.47 - - .08 

มากกว่า 

20 ป ี

4.39 - - - 

การพัฒนาวิชาชีพครู/ 

ชุมชนวิชาชีพ (X3) 
LSD. 

 X̅ 4.62 4.48 4.42 

น้อยกว่า 

10 ป ี

4.62 - .14 .20* 

10-20 ป ี 4.48 - - .06 

มากกว่า 

20 ป ี

4.42 - - - 

การพัฒนาผู้เรยีน (X4) 
Scheffe’s 

Method. 

 X̅ 4.64 4.38 4.38 

น้อยกว่า 

10 ป ี

4.64 - .26* .26* 

10-20 ป ี 4.38 - - - 

มากกว่า 

20 ป ี

4.38 - - - 

การจัดบรรยากาศ 

ที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ 

(X5) 

 

LSD. 

นอ้ยกว่า 10 

ปี 

4.64 - .15 .18* 

 10-20 ปี 4.49 - - .03 

 มากกว่า 20 

ปี 
4.46 - - - 

 

 



173 

ตาราง 23 (ต่อ) 

ภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหาร (X) 

วิธีการ

เปรียบเทียบ 

ประสบการ

ณ์ในการ

ปฏิบัติงาน 
X̅ 

ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

น้อยกว่า 

10 ป ี

10-20 

ป ี

มากกว่า 

20 ป ี

4.64 4.49 4.46 

การส่งเสริม

ทรัพยากรทางการ

ศกึษา (X7) 

 

Scheffe’s 

Method. 

 X̅ 4.52 4.45 4.27 

นอ้ยกว่า  

10 ปี 
4.52 - .07 .25** 

10-20 ปี 4.45 - - .18 

มากกว่า  

20 ปี 
4.27 - - - 

ภาวะผู้นำทาง

วิชาการ 

ของผู้บริหาร 

ในภาพรวม (Xt) 

Scheffe’s 

Method. 

 X̅ 4.61 4.46 4.40 

นอ้ยกว่า  

10 ปี 
4.61 - .15 .21* 

10-20 ปี 4.46 - - .06 

มากกว่า  

20 ปี 
4.40 - - - 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 จากตาราง 23 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอนมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

แตกต่างกันในส่วนของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโดยรวม ภาวะผูน้ำทางวิชาการ

ของผู้บริหารด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน การพัฒนา

วิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการส่งเสริมทรัพยากร

ทางการศึกษา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

น้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ  

มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 



174 

  ส่วนด้านการพัฒนาผูเ้รียน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่อด้านการพัฒนาวิชาชีพครู/

ชุมชนวิชาชีพมากกว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ  

มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

   2.3.3. การเปรียบเทียบภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรยีน

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนที่มทีี่ตัง้ของโรงเรียนต่างกัน ปรากฏดังตาราง 24  
 

ตาราง 24 เปรียบเทียบภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

              ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มทีี่ตัง้ของโรงเรียนต่างกัน 

              โดยรวมและรายด้าน 

ภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหาร 

อยู่ในเขต

อำเภอเมือง

สกลนคร 

N = 129 

อยู่นอกเขต

อำเภอเมือง

สกลนคร 

N = 121 

t-test 

 
 

Sig. 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

4.44 0.61 4.56 0.56 1.605 0.110 

2. การบริหารจัดการหลักสูตร 

และการสอน  

4.44 0.62 4.64 0.53 2.639** 0.009 

3. การพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชน

วชิาชีพ 

4.44 0.55 4.59 0.48 2.263* 0.025 

4. การพัฒนาผูเ้รียน 4.41 0.59 4.56 0.55 2.057* 0.041 

5. การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม 

การเรียนรู้ 

4.46 0.51 4.48 0.52 2.529* 0.012 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

ภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหาร 

อยู่ในเขต

อำเภอเมือง

สกลนคร 

N = 129 

อยู่นอกเขต

อำเภอเมือง

สกลนคร 

N = 121 

t-test 

 
 

Sig. 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

6. การประเมินคุณภาพการจัด

การศกึษา/การนเิทศกำกับ 

และติดตาม 

4.48 0.48 4.56 0.46 1.208 0.228 

7. การส่งเสริมทรัพยากร 

ทางการศึกษา 

4.37 0.58 4.45 0.52 1.132 0.259 

รวม 4.43 0.49 4.56 0.42 2.270* 0.024 

  *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (𝛼 = .05; t248 = 1.96) 

  **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (𝛼 = .01; t248 = 2.58) 

 จากตาราง 24 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารในโรงเรยีนขนาดเล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครูผู้สอน จำแนกตามที่ตัง้โรงเรียนโดยรวม แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับรายด้าน พบว่า มคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน และแตกต่าง

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ดา้นการพัฒนาวิชาชีพครู/

ชุมชนวิชาชีพ ด้านการพัฒนาผูเ้รียน และด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

โดยผู้บริหารและครูผูส้อนที่โรงเรียนตั้งอยู่นอกเขตอำเภอเมืองสกลนคร มีความคิดเห็น

มากกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่โรงเรยีนตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร สำหรับด้าน 

อื่น ๆ มคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

  ดังนัน้ ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ว่า “ภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอนที่มสีถานภาพการดำรง

ตำแหน่งประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และที่ตัง้ของโรงเรียนต่างกัน แตกต่างกัน”  
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จากการทดสอบ พบว่า สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตัง้ไว้ทั้ง 3 ตัวแปรอิสระ คือ 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และที่ตัง้ของโรงเรียน 

ที่แตกต่างกัน 

  2.4 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอนที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และที่ตั้งของโรงเรียนต่างกัน แตกต่างกัน สถิตทิี่ใช้ในการ

ทดสอบสถานภาพการดำรงตำแหน่งและที่ตัง้ของโรงเรียน คือ t-test ชนิด Independent 

samples ส่วนการเปรียบเทียบประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใช้การวิเคราะห์ 

ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA Analysis) เมื่อพบความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 หรือ .05 ทำการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ 

Scheffe’ หรอื LSD. ตามความเหมาะสม ปรากฏดังตาราง 25-27 

   2.4.1 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่ง

โดยรวมและรายด้าน 

ตาราง 25 เปรียบเทียบประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

              ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

              เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มสีถานภาพ 

              การดำรงตำแหน่งโดยรวมและรายด้าน 

ประสิทธิผลการดำเนินงาน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียน 

ขนาดเล็ก 

ผู้บริหาร

โรงเรยีน 

N = 58 

 

ครูผู้สอน 

N = 192 t-test 

 
Sig. 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. วสิัยทัศน์ร่วม 4.56 0.47 4.52 0.50 0.550 0.583 

2. ทีมร่วมแรงร่วมใจ  4.62 0.40 4.56 0.48 0.797 0.426 

3. ภาวะผูน้ำร่วม 4.57 0.42 4.50 0.57 0.986 0.326 

4. การเรียนรู้และการพัฒนา

วิชาชีพ 

4.66 0.45 4.57 0.51 1.279 0.204 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการดำเนินงาน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียน 

ขนาดเล็ก 

ผู้บริหาร

โรงเรยีน 

N = 58 

 

ครูผู้สอน 

N = 192 t-test 

 
Sig. 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

5. นวัตกรรมการสอน 4.47 0.49 4.49 0.48 0.233 0.816 

รวม 4.57 0.39 4.52 0.44 0.727 0.468 

 จากตาราง 25 พบว่า ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง โดยรวมและรายด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

   2.4.2 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ต่างกัน โดยรวมและรายด้าน ปรากฏดังตาราง 26 

ตาราง 26 เปรียบเทียบประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

              ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

              เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ 

              ในการปฏิบัติงานต่างกัน โดยรวมและรายด้าน 
 

ประสิทธิผลการดำเนินงาน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียน 

ขนาดเล็ก 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS 

 

 

df 

 

MS 

 

F 

 

sig. 

1. วสิัยทัศน์ร่วม ระหว่างกลุ่ม 0.20 2 0.10 0.41 .660 

ภายในกลุ่ม 62.06 247 0.25   

รวม 62.26 249    
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ตาราง 26 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการดำเนินงาน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียน 

ขนาดเล็ก 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS 

 

 

df 

 

MS 

 

F 

 

sig. 

2. ทีมร่วมแรงร่วมใจ  

 

ระหว่างกลุ่ม 0.52 2 0.26 1.18 0.30 

ภายในกลุ่ม 54.61 247 0.22   

รวม 55.13 249    

1.3 ภาวะผูน้ำร่วม 

 

ระหว่างกลุ่ม 1.89 2 0.94 3.24* 0.04 

ภายในกลุ่ม 72.10 247 0.29   

รวม 47.00 249    

4. การเรียนรู้และการพัฒนา

วิชาชีพ 

ระหว่างกลุ่ม 0.66 2 0.33 1.31 0.27 

ภายในกลุ่ม 62.60 247 0.25   

รวม 63.27 249    

5. นวัตกรรมการสอน 

 

ระหว่างกลุ่ม 0.22 2 0.11 0.47 0.62 

ภายในกลุ่ม 57.74 247 0.23   

รวม 57.96 249    

ประสิทธิผลการดำเนินงาน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 0.54 2 0.27 1.42 0.24 

ภายในกลุ่ม 47.23 247 0.19   

รวม 47.77 249    

  * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (𝛼 = .05; F2, 247 = 3.04) 

  ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (α = .01; F2, 247 = 4.71) 

 จากตาราง 26 พบว่า ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประสิทธิผล 

ด้านภาวะผูน้ำร่วมมคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ  

ไม่มีความแตกต่างกันจงึนำด้านภาวะผูร้่วมทำการเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีการ LSD.  
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   2.4.3 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอนที่อยู่ในเขตและนอกเขตอำเภอเมือง

สกลนครโดยรวมและรายด้าน ปรากฏดังตาราง 27 

ตาราง 27 เปรียบเทียบประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

              ในโรงเรยีนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

              เขต 1 ตามความคิดเห็น ของผูบ้ริหารและครูผูส้อนที่อยู่ในเขตและนอกเขต 

              อำเภอเมอืงสกลนครโดยรวมและรายด้าน 

ประสิทธิผลการดำเนินงาน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียน 

ขนาดเล็ก 

อยู่ในเขตอำเภอ

เมืองสกลนคร 

N = 129 

อยู่นอกเขต

อำเภอเมอืง

สกลนคร 

N = 121 

t-test 

 
Sig. 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. วสิัยทัศน์ร่วม 4.57 0.50 4.49 0.49 1.210 0.227 

2. ทีมร่วมแรงร่วมใจ  4.61 0.45 4.54 0.48 1.143 0.254 

3. ภาวะผูน้ำร่วม 4.54 0.56 4.49 0.52 0.780 0.436 

4. การเรียนรู้และการพัฒนา

วิชาชีพ 

4.62 0.48 4.56 0.52 0.993 0.321 

5. นวัตกรรมการสอน 4.56 0.44 4.40 0.51 2.578* 0.011 

รวม 4.58 0.44 4.49 0.42 1.513 0.131 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (𝛼 = .05; t248 = 1.96) 

 ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (𝛼 = .01; t248 = 2.58) 

 จากตาราง 27 พบว่า ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามที่ตั้งของโรงเรียน 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิผลด้านนวัตกรรม 

การสอนมคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยผู้บริหารและ 
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ครูผูส้อนที่โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหาร 

และครูผูส้อนที่โรงเรียนตั้งอยู่นอกเขตอำเภอเมืองสกลนคร 

  ดังนัน้ ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 4 ที่ว่า “ประสิทธิผลของชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนที่มสีถานภาพ

การดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และที่ตัง้ของโรงเรียนต่างกัน  

แตกต่างกัน จากการทดสอบพบว่า ไม่มีความสอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตัง้ไว้ 

ทั้ง 3 ตัวแปรอิสระ คอื สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

และที่ตัง้ของโรงเรียนที่แตกต่างกัน 

  2.5 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารมคีวามสัมพันธ์กันทางบวก 

กับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 สถิตทิี่ใช้ คือ  

การหาค่าอย่างง่าย (Pearson’s Product Moment Correlation) ปรากฏดังตาราง 28 
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ตาราง 28 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน            

              ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ตัวแปร Xt X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Yt Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

Xt               

X1 .886**              

X2 .905** .839**             

X3 .913** .859** .851**            

X4 .907** .800** .764** .859**           

X5 .818** .613** .689** .703** .775**          

X6 .849** .666** .708** .683** .693** .685**         

X7 .677** .462** .510** .466** .500** .442** .669**        

Yt .671** .555** .553** .585** .598** .495** .683** .542**       

Y1 .586** .508** .489** .537** .476** .421** .590** .484** .839**      

Y2 .568** .474** .452** .487** .546** .439** .575** .426** .877** .646**     

Y3 .680** .601** .601** .628** .622** .436** .622** .537** .906** .598** .766**    

Y4 .590** .490** .492** .483** .535** .456** .638** .438** .909** .704** .766** .798**   

Y5 .499** .341** .370** .412** .427** .411** .560** .480** .838** .620** .668** .686** .704**  

 ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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 จากตาราง 28 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร (X) กับประสิทธิผล

การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก (Y) สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กัน

ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  สรุปภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

โดยรวม (xt) กับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียน

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (yt)  

มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ 

อยู่ในระดับปานกลาง (r = .671) 

  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโดยรวมและ 

รายด้าน มคีวามสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางถึงสูงมาก (r = .442 – .907) 

  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารกับประสิทธิผล 

การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก มีความสัมพันธ์กัน

ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง  

(r = .341 – .680) 

  ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวมและรายด้านทุกด้าน มีความสัมพันธ์กันทางบวก

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงถึงระดับสูงมาก  

(r = .598 – .909) 
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ตาราง 29 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผล 

              การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

              ด้านวิสัยทัศน์ร่วม (Y1) 

 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหาร 

ประสิทธผิลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู ้

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ด้านวิสัยทัศน์ร่วม (Y1) 

Pearson’s Correlation ระดับความสัมพันธ ์

1. การกำหนดวสิัยทศัน ์พันธกจิ 

และเป้าประสงค์ของโรงเรยีน (X1) 
.508** ปานกลาง 

2. การบรหิารจัดการหลักสูตร 

และการสอน (X2) 

.489** ปานกลาง 

3. การพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชน 

วิชาชีพ (X3) 

.537** ปานกลาง 

4. การพัฒนาผู้เรยีน (X4) .476** ปานกลาง 

5. การจัดบรรยากาศทีส่่งเสรมิ 

การเรียนรู ้(X5) 

.421** ปานกลาง 

6. การประเมนิคุณภาพการจดั 

การศึกษา/การนิเทศกำกับ 

และตดิตาม (X6) 

.590** ปานกลาง 

7. การส่งเสรมิทรัพยากรทางการ

ศึกษา (X7) 

.484** ปานกลาง 

รวม (Xt) .586** ปานกลาง 

 จากตาราง 29 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารมีความสัมพันธ์กัน

ทางบวกกับประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียน 

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านวิสัยทัศน์

ร่วม (Y1) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับ 

ปานกลาง (r = .586**) โดยด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศกำกับ

และติดตาม มีความสัมพันธ์กันสูงสุด โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง  
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(r = .590**) ส่วนที่มคีวามสัมพันธ์กันต่ำสุด ได้แก่ ด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม 

การเรียนรู ้โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = .421**) 

ตาราง 30 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผล 

              การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

              ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ (Y2) 

 

ภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหาร 

ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการ

เรยีนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ด้านวิสัยทัศน์ร่วม (Y2) 

Pearson’s 

Correlation 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

1. การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าประสงค์ของโรงเรียน (X1) 

.474** ปานกลาง 

2. การบริหารจัดการหลักสูตร 

และการสอน (X2) 

.452** ปานกลาง 

3. การพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ  

(X3) 

.487** ปานกลาง 

4. การพัฒนาผูเ้รียน (X4) .546** ปานกลาง 

5. การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม 

การเรียนรู ้(X5) 

.439** ปานกลาง 

6. การประเมินคุณภาพการจัด 

การศกึษา/การนเิทศกำกับและตดิตาม  

(X6) 

.575** ปานกลาง 

7. การส่งเสริมทรัพยากรทางการ

ศกึษา (X7) 

.426** ปานกลาง 

รวม (Xt) .568** ปานกลาง 

 จากตาราง 30 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียน 



185 

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านทีมร่วมแรง

ร่วมใจ (Y2) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับสูง  

(r = .568**) โดยด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/การนเิทศกำกับและติดตาม  

มีความสัมพันธ์กันสูง โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = .575**) ส่วนที่มี 

ความสัมพันธ์กันต่ำสุด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษาโดยมีความสัมพันธ์ 

กันในระดับปานกลาง (r = .426**)  
 

ตาราง 31 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผล 

             การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัด 

             สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ด้านภาวะผู้นำร่วม  

             (Y3) 

 

ภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหาร 

ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน

ขนาดเล็กด้านวิสัยทัศน์ร่วม (Y3) 

Pearson’s 

Correlation 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

1. การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าประสงค์ของโรงเรียน (X1) 

.601** ปานกลาง 

2. การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน  

(X2) 

.601** ปานกลาง 

3. การพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ (X3) .628** ปานกลาง 

4. การพัฒนาผูเ้รียน (X4) .622** ปานกลาง 

5. การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้  

(X5) 

.436** ปานกลาง 

6. การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/ 

การนเิทศกำกับและติดตาม (X6) 

.622** ปานกลาง 

7. การส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา (X7) .537** ปานกลาง 

รวม (Xt) .680** ปานกลาง 
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 จากตาราง 31 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียน 

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านภาวะผูน้ำ

ร่วม (Y3) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาพรวมมคีวามสัมพันธ์ระดับ 

ปานกลาง (r = .680**) โดยด้านการพัฒนาผูเ้รียนมีความสัมพันธ์กันสูงสุด  

โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = .622**) ส่วนที่มคีวามสัมพันธ์กันต่ำสุด 

ได้แก่ ด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับ 

ปานกลาง (r = .436**) 

ตาราง 32 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผล 

              การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

              ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ (Y4) 

 

ภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหาร 

ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีน

ขนาดเล็กด้านวิสัยทัศน์ร่วม (Y4) 

Pearson’s 

Correlation 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

1. การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าประสงค์ของโรงเรียน (X1) 

.490** ปานกลาง 

2. การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน  

(X2) 

.492** ปานกลาง 

3. การพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ (X3) .483** ปานกลาง 

4. การพัฒนาผูเ้รียน (X4) .535** ปานกลาง 

5. การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้(X5) .456** ปานกลาง 

6. การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/  

การนเิทศกำกับและติดตาม (X6) 

.638** ปานกลาง 

7. การส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา (x7) .438** ปานกลาง 

รวม (Xt) .590** ปานกลาง 
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 จากตาราง 32 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียนขนาด

เล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ด้านการเรียนรูแ้ละ

การพัฒนาวิชาชีพ (Y4) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์

ระดับปานกลาง (r = .590**) โดยด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา/การนิเทศ

กำกับและติดตามมีความสัมพันธ์กันสูงสุด โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง  

(r = .638**) ส่วนที่มีความสัมพันธ์กันต่ำสุด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมทรัพยากร 

ทางการศึกษา โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = .438**)  

ตาราง 33 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผล 

              การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

              ด้านนวัตกรรมการสอน (Y5) 

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีน 

ขนาดเล็กด้านวิสัยทัศน์ร่วม (Y5) 

Pearson’s 

Correlation 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

1. การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าประสงค์ของโรงเรียน (X1) 

.341** ปานกลาง 

2. การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน  

(X2) 

.370** ปานกลาง 

3. การพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ (X3) .412** ปานกลาง 

4. การพัฒนาผูเ้รียน (X4) .427** ปานกลาง 

5. การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (X5) .411** ปานกลาง 

6. การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/ 

การนเิทศกำกับและติดตาม (X6) 

.560** ปานกลาง 

7. การส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา (X7) .480** ปานกลาง 

รวม (Xt) .499** ปานกลาง 
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 จากตาราง 33 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียน 

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านนวัตกรรม

การสอน (Y5) อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับ 

ปานกลาง (r = .499**) โดยด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศกำกับ 

และติดตามมีความสัมพันธ์กันสูงสุด โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง  

(r = .560**) ส่วนที่มีความสัมพันธ์กันต่ำสุด ได้แก่ ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าประสงค์ของโรงเรียน โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = .341**) 

  ดังนัน้ ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 5 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครูผู้สอนมคีวามสัมพันธ์กันในทางบวก จากการทดสอบโดยหาค่าสหสัมพันธ์

อย่างงายของเพียร์สัน (Pearson's Product Moment Correlation) พบว่า สอดคล้องกับ

สมมตฐิานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

  2.6 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 6 ที่ว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหาร

อย่างน้อย 1 ด้าน มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ตามคามคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน สถิตทิี่ใช ้คอื การวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) ปรากฏดังตาราง 35 

ตาราง 34 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

             ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

             ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

             เขต 1 โดยรวม 

ตัวแปรพยากรณ ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E. 𝛃 t Sig. 

ด้านการประเมนิ 

คุณภาพการจัด 

การศึกษา/การนิเทศ 

กำกับและติดตาม (X6) 

.683 .467 .465 .398 .067 .431 5.945** .000 
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ตาราง 34 (ต่อ) 

ตัวแปรพยากรณ ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E. 𝛃 t Sig. 

ด้านการพัฒนาผู้เรยีน 

(X4) 

.705 .497 .493 .176 .048 .230 3.703** .000 

ด้านการส่งเสรมิ

ทรัพยากรทางการ

ศึกษา (X7) 

.712 .507 .501 .109 .048 .139 2.297* .022 

α = 1.468   S.E.est = .30929 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ตาราง 34 พบว่า ตัวแปรภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 7 ด้าน พบว่ามี  

2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก โดยรวม (Yt) ได้มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการ 

ประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศกำกับและติดตาม (X6) ด้านการพัฒนาผูเ้รียน 

(X4) และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมทรัพยากร

ทางการศึกษา (X7) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ด้านการประเมินคุณภาพ 

การจัดการศกึษา/การนเิทศกำกับและติดตาม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์เท่ากับ .431 รองลงมาได้แก่ด้านการพัฒนาผู้เรียน มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

ของการพยากรณ์เท่ากับ .230 ส่วนด้านทีม่ีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

ต่ำทีสุ่ดคือ ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

ของการพยากรณ์เท่ากับ .139 ซึ่งตัวแปรภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารทั้ง 3 ด้านนี ้

สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรยีนขนาดเล็กได้รอ้ยละ 50.10 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์

เท่ากับ ±.30929 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

  สมการการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนดิบ  

   Y’ = 1.468 + .398X6 + .176X4 + .109X7  
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  สมการการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

    Z’ = .431Z6 + .230Z4 + .139Z7  

ตาราง 35 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

              ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

              ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

              เขต 1 ด้านวิสัยทัศน์ร่วม (Y1) 

 

ตัวแปรพยากรณ ์

 

R 

 

R2 

Adjusted 

R2 

 

B 

 

S.E. 

 

𝛃 

 

t 

 

Sig. 

ด้านการประเมนิ

คุณภาพการจัด

การศึกษา/การนิเทศ

กำกับและติดตาม 

(X6) 

.590 .348 .346 .333 .085 .315 3.901** .000 

ด้านการพัฒนา

วิชาชีพ/ชุมชนวิชาชีพ 

(X3) 

.618 .382 .377 .235 .064 .249 3.662** .000 

ด้านการส่งเสรมิ

ทรัพยากรทางการ

ศึกษา (X7) 

.629 .39

5 

.388 .141 .060 .157 2.346* .020 

α = 1.343   S.E.est = .39125 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 35 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 7 ด้าน พบว่า  

มี 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก ด้านวิสัยทัศน์ร่วม (Y1) ได้มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้าน

การประเมนิคุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศกำกับและตดิตาม (X6) ด้านการพัฒนา

วิชาชีพ/ชุมชนวิชาชีพ (X3) และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คือ  

ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา (X7)  
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  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ด้านการประเมินคุณภาพการจัด

การศกึษา/การนเิทศกำกับและตดิตาม (X6) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์

เท่ากับ .315 รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ (X3) โดยมีค่า

สัมประสิทธิถ์ดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ .249 ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการ

ศกึษา (X7) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ต่ำสุดเท่ากับ .157 ซึ่งตัวแปร

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการ

ดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รอ้ยละ 38.80  

มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±.39125 ซึ่งสามารถเขียน 

สมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

  สมการการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนดิบ  

     Y1’ = 1.343 + .333X6 + .235X3 + .141X7 

  สมการการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

     Z1’ = .315Z6 + .249Z3 + .157Z7 

ตาราง 36 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

              ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

              ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

              เขต 1 ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ (Y2) 

 

ตัวแปรพยากรณ ์

 

R 
 

R2 
Adjusted 

R2 

 

B 

 

S.E. 
 

𝛃 

 

t 
 

sig 

ด้านการประเมนิ 

คุณภาพการจัด 

การศึกษา/การนิเทศ 

กำกับและติดตาม (X6) 

.575 .330 .328 .375 .069 .378 5.403** .000 

ด้านการพัฒนาผู้เรยีน 

(X4) 

.610 .373 .367 .234 .057 .285 4.075** .000 

α = 1.834   S.E.est = .37425 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 36 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 7 ด้าน พบว่า ม ี2 
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ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพใน

โรงเรียนขนาดเล็ก ด้านร่วมแรงร่วมใจ (Y2) ได้มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่  

ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/การนิเทศกำกับและติดตาม (X6) ด้านการ

พัฒนาผูเ้รียน (X4)  

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ดา้นการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม

การเรียนรู ้(X6) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ .378 รองลงมา 

คือ ด้านการพัฒนาผูเ้รียน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ .285  

ซึ่งตัวแปรภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารทั้ง 2 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์

ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก ได้รอ้ยละ 

36.70 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±.37425 ซึ่งสามารถ 

เขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

  สมการการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนดิบ  

   Y’2 = 1.834 + .375X6 + .234X4  

  สมการการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

   Z’2 = .378Z6 + .285Z4 

ตาราง 37 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

             ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

             ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

             เขต 1 ด้านภาวะผูน้ำร่วม (Y3) 

ตัวแปรพยากรณ ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E. 𝛃 

 

t 

 

sig 

ด้านการพัฒนาวิชาชพีครู/

ชุมชนวิชาชพี (X3) 

.628 .395 .392 .284 .092 .275 3.076** .002 

ด้านการส่งเสริมทรัพยากร 

ทางการศึกษา (X7) 

.686 .471 .466 .182 .059 .185 3.083** .002 

ด้านการประเมนิคณุภาพ 

การจัดการศกึษา/การนิเทศ 

กำกับและตดิตาม (X6) 

.700 .489 .438 .326 .089 .283 3.658** .000 

 

 



193 

ตาราง 37 (ต่อ) 

ตัวแปรพยากรณ ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E. 𝛃 

 

t 

 

sig 

ด้านการจัดบรรยากาศ 

ที่ส่งเสริมการเรียนรู ้(X5) 

.709 .502 .494 .290 .080 .270 3.624** .000 

ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X4) .722 .521 .511 .292 .095 .306 3.077** .002 

α = .973   S.E.est = .38112 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ตาราง 37 พบว่า ตัวแปรภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 7 ด้าน พบว่า  

มี 5 ด้านที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก โดยรวม (Y3) ได้มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการ 

พัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ (X3) ดา้นการส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา (X7)  

ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/การนิเทศกำกับและติดตาม (X6) ด้านการ 

จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (X5) และด้านการพัฒนาผูเ้รียน (X4) ตัวแปรที่มีอำนาจ

พยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ด้านการพัฒนาผูเ้รียน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์เท่ากับ .306 รองลงมาคือ ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศ

กำกับและติดตาม (X6) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ .283  

ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์

เท่ากับ .275 ดา้นการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิถ์ดถอย

ของการพยากรณ์เท่ากับ .270 และด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา (X7) โดยมีค่า

สัมประสิทธิถ์ดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ .185 ซึ่งตัวแปรภาวะผูน้ำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารทั้ง 5 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก ได้รอ้ยละ 51.10 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ของการพยากรณ์เท่ากับ ±.38112 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

  สมการการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนดิบ  

   Y’3 = .973 + .284X3 + .182X7 + .326X6 + .290X5 + .292X4 
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  สมการการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

   Z’3 = .275Z3 + .185Z7 + .283Z6 + .270Z5 + .306Z4  

ตาราง 38 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

              ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

              ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

              เขต 1 ด้านการเรียนรูแ้ละการพัฒนาวิชาชีพ (Y4) 

ตัวแปรพยากรณ ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E. 𝛃 t Sig. 

ด้านการจัดบรรยากาศ 

ที่ส่งเสรมิการเรียนรู ้

(X6)  

.638 .407 .404 .546 .071 .514 7.667** .000 

ด้านการพัฒนาผู้เรยีน 

(X4) 

.651 .423 .418 .158 .059 .179 2.669** .008 

α = 1.418   S.E.est = .38440 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ตาราง 38 พบว่า ตัวแปรภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 7 ด้าน พบว่ามี  

2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ (Y4) โดยมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (X6) และด้านการพัฒนา

ผูเ้รียน (X4) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม

การเรียนรู ้(X6) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ .514 รองลงมา 

ได้แก่ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ (Y4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์เท่ากับ .179 ซึ่งตัวแปรภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารทั้ง 2 ด้านนี ้ 

สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก ได้ร้อยละ 41.80 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์

เท่ากับ ±.38440 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
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  สมการการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนดิบ  

   Y’4 = 1.418 + .546X6 + .158X4  

  สมการการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

    Z’4 = .514Z6 + .179Z4  

ตาราง 39 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

              ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

              ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

              เขต 1 ด้านนวัตกรรมการสอน (Y5) 

ตัวแปรพยากรณ ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E. 𝛃 t sig 

ด้านการจดับรรยากาศ 

ที่ส่งเสรมิการเรียนรู ้

(X6)  

.560 .314 .311 .440 .071 .432 6.180** .000 

ด้านการส่งเสรมิ

ทรัพยากรทางการ

ศึกษา (X7) 

.578 .334 .328 .166 .061 .191 2.736** .007 

α = 1.761   S.E.est = .39540 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ตาราง 39 พบว่า ตัวแปรภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 7 ด้าน พบว่า  

มี 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมการสอน (Y5) โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ได้แก่ ด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู ้(X6) และด้านการส่งเสริมทรัพยากร

ทางการศึกษา (X7)  

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ดา้นการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม

การเรียนรู ้(X6) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ .432 รองลงมา 

ได้แก่ ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา (X7) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์เท่ากับ .191 ซึ่งตัวแปรภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารทั้ง 2 ด้านนี้  

สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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ในโรงเรยีนขนาดเล็กได้รอ้ยละ 32.80 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์

เท่ากับ ±.39540 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

   สมการการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนดิบ  

     Y’5 = 1.761 + .440X6 + .166X7  

   สมการการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

     Z’5 = .432Z6 + .191Z7  

 ดังนัน้ ผลการวิจัยครั้งนีส้อดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 6 ที่ว่า “ภาวะผู้นำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารอย่างน้อย 1 ด้าน มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงาน

ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1”   

ตาราง 40 ตัวแปรภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผล 

             การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัด 

             สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  
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การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธะกิจ 

และเป้าประสงค์ของโรงเรียน (X1) 

      ไม่จำเป็น 

ต้องพัฒนา 

การบริหารจัดการหลักสูตร 

และการสอน (X2) 

      ไม่จำเป็น 

ต้องพัฒนา 

การพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชน

วิชาชีพ (X3) 

      ไม่จำเป็น 

ต้องพัฒนา 

การพัฒนาผูเ้รียน (X4)       ต้องพัฒนา 
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ตาราง 40 (ต่อ) 
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การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม 

การเรียนรู ้(X5) 

      ไม่จำเป็น 

ต้องพัฒนา 

การประเมนิคุณภาพการจัด

การศกึษา/การนเิทศกำกับ 

และติดตาม (X6) 

      ต้องพัฒนา 

การส่งเสริมทรัพยากรทางการ

ศกึษา (X7) 

      ต้องพัฒนา 

 หมายถึง มอีำนาจพยากรณ์ 

  หมายถึง ไม่มอีำนาจพยากรณ์ 

 จากตาราง 40 พบว่า ตัวแปรภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 7 ตัว  

มีเพียง 3 ตัว ที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กโดยรวมและรายด้าน คือ ดา้นการประเมินคุณภาพการจัด

การศกึษา/การนเิทศกำกับและตดิตาม ด้านการพัฒนาผูเ้รียน และด้านการส่งเสริม

ทรัพยากรทางการศกึษา ผู้วิจัยจึงนำตัวแปรภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารทั้ง 3 ตัว 

ไปหาแนวทางพัฒนาเพื่อให้ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ำทางวิชาการทั้ง 3 ตัว สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบัน 
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ตอนที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิาร 

ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพี 

ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1  

 ผูว้ิจัยนำภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการประเมิน

คุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศกำกับและติดตาม ด้านการพัฒนาผูเ้รียน และด้านการ

ส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษาที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยนำทั้ง 4 ด้าน ไปสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 ท่าน  

เพื่อให้ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาใหภ้าวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน

สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

  1. ผูว้ิจัยกำหนดคุณลักษณะของผูเ้ชี่ยวชาญไว้ ดังนี้ 

   1.1 นักวิชาการในสถาบันอุดมศกึษาที่สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก 

และมีประสบการณ์ในการสอนระดับบัณฑติศกึษา สาขาการบริหารการศกึษาไม่ต่ำกว่า  

10 ปี 

    1.1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์

ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    1.1.2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. เพลินพศิ ธรรมรัตน์ อาจารย์ประจำ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    1.1.3 รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   1.2 นักบริหารการศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโททางสาขา

การศกึษามีประสบการณ์ในการบริหารงานไม่น้อยกว่า 10 ปี 
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    1.2.1 ดร.สมพร หลิมเจริญ ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผูอ้ำนวยการกลุ่มนิเทศก์ติดตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

   1.3 ศกึษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 สำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ทางสาขาการศกึษา มีประสบการณ์ 

ในการบริหารงานไม่นอ้ยกว่า 10 ปี 

    1.3.1 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

   1.4 ผูบ้ริหารสถานศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกทางด้านการบริหาร

การศกึษา มีประสบการณ์ในการบริหารงานไม่น้อยกว่า 10 ปี 

    1.4.1 ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้าน 

นาแก อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 

    1.4.2 ดร.กรุณา โถชารี ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  

โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

   1.4 ครูผู้สอนในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีวุฒทิางการศกึษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศกึษา  

มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานศกึษาไม่น้อยกว่า 10 ปี 

    1.4.1 นายเสริมโชค บุระเนตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านท่า

เยี่ยมนำ้พุง อำเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

    1.4.2 นายเรอืงวัฒนา พรหมเมอืง ครูชำนาญการพิเศษ  

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร สำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

    1.4.3. นางมลวิัลย์ เลิศศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้าน 

โพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
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 ผูว้ิจัยนำภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 มาร่างเป็นแบบสัมภาษณ์แล้วนำไปสัมภาษณ์

ผูเ้ชี่ยวชาญจำนวน 10 ท่าน จากนั้นนำมาวิเคราะห์เนื้อหา นำเสนอเป็นแนวทางพัฒนา ดังนี้ 

  1. ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศกำกับและติดตาม 

   คำสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คือ 

ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/การนิเทศกำกับและติดตาม ดังนี้ 

    “...ระบบการประเมนิคุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศกำกับ 

และติดตาม เป็นเป้าหมายหลักในสถานศกึษา ผูบ้ริหารควรมีความรูค้วามเข้าใจใน

แผนพัฒนาการจัดการศกึษายึดมาตรฐานและตัวชี้วัดทางการศกึษา จัดระบบบริหาร

สารสนเทศ ปฏิบัติตามแผน ตดิตามและตรวจสอบ รายงานประจำปี และควรจัดให้มีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผูบ้ริหารควรใช้วธิีการอันหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับบุคคล

และมาตรฐานการประเมินคุณภาพ โดยต้องอาศัยความรูแ้ละประสบการณ์ที่มีอยู่เป็น

ทุนเดิม ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ใหด้้อยไปกว่าเดิม ทำใหด้ีตอ้งทำอย่างไร และต้องทำให้

สำเร็จ ควรมกีารชีแ้จง แนะนำวิธีการประเมิน การเป็นผูน้ำเพื่อให้บุคลากรเข้าใจ 

และปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จคอยใหค้ำช้ีแนะ...” 

         (ไชยาภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2564) 

    “...กำหนดเป็นนโยบายการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา/ 

การนเิทศกำกับและติดตาม โดยมีคณะทำงานรับผิดชอบ และมีการประชาสัมพันธ์ให้

บุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผน (PLC) โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน มีการสรุปงาน 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา...” 

          (เพลินพศิ ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์, 6 ตุลาคม 2564) 

    “...สนับสนุนและส่งเสริมให้ผูบ้ริหารเข้ารับการอบรม/ประชุม สัมมนา

ทางวิชาการในด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา เพื่อนำความรู้และทักษะมาใช้ 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีทักษะในการนเิทศ กำกับติดตามตรวจสอบ 
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การปฏิบัติงาน...” 

         (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 6 ตุลาคม 2564) 

    “...ผู้บริหารมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ มคีวามตระหนัก และมีความ

เชื่อมั่น บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ มพีฤติกรรมที่เหมาะสม การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มคีวาม

กล้าที่จะนำพารูปแบบ วธิีการดำเนินงานด้านวิชาการที่มุ่งสู่ประสทิธิผลของการประเมิน

คุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศกำกับและติดตามว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนา 

การจัดการศกึษาที่มมีาตรฐานตามที่ตั้งไว้...” 

         (สมพร หลิมเจริญ, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2564) 

    “...ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารกระตุ้นใหค้รูเกิดความตระหนัก

ในการพัฒนาสถานศกึษา มีความคาดหวังให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึน้ โดยการใช้กลยุทธ์ 

เพื่อปรับปรุงงานในสถานศึกษา สรา้งแรงจูงใจใหค้รูและใช้ระบบการให้รางวัลในการ

สนับสนุนในด้านวิชาการ กำกับติดตามและดูแลความก้าวหน้าทางด้านวิชาการในการ

พัฒนาความก้าวหนา้ของตนเองให้สูงขึ้น...” 

         (วัชรพงษ์ ภูยางสมิ, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564) 

    “...ผู้บริหารมีความรูค้วามเข้าใจในการประเมิน ซึ่งที่สำเร็จ คือ  

ให้มกีารประเมินระดับช้ันเรียน ระดับสถานศกึษา และประเมินในภาพรวม โดยใช้รูปแบบ

การประเมนิตามสภาพจรงิ โดยผู้บริหารควรศกึษาแนวทางปฏิบัติการวัดประเมินผล 

เสริมสรา้งองค์ความรู่อยู่เสมอ เขา้ใจทักษะและเทคนิควิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริม

สนับสนุนให้ครูสร้างเครื่องมอืการประเมินผลการจัดการศกึษาของตนเอง อีกทั้งผู้บริหาร

ยังต้องมีการนเิทศและตรวจสอบใหค้รบทุกมาตรฐานทั้งระดับปฐมวัยและระดับขั้นพืน้ฐาน

โดยเน้นความสำเร็จของการจัดการเรยีนการสอนต้องเกิดชิ้นงานเพื่อเป็นการพัฒนา 

และบ่มเพาะให้การจัดการเรียนการสอนมุ่งทีผ่ลสัมฤทธิ์...” 

         (ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ, สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2564) 
. 

    “...ผู้บริหารสถานศกึษาควรมกีารส่งเสริมพัฒนาระบบประกัน 

คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

โดยส่งเสริมให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกฝ่ายทั้งในและนอกสถานศกึษาได้ร่วมขับเคลื่อน 

ในทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมสอดคล้องตามบริบทและการจัดการศกึษาทั้งสถานการณ์ 
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ปกติและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

มีการกำหนดแผนงานและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศกึษาของ 

สถานศกึษาและการดำเนินงานตามแผน รวมทั้งส่งเสริมการนเิทศ กำกับติดตาม  

มีการวางแผนการจัดทำแผนการนเิทศ การดำเนินการนิเทศด้วยเทคนิควิธีการที่เหมาะสม  

การนเิทศออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งเสริมพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ 

งานวิชาการและนำผลการนิเทศมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง...” 

         (กรุณา โถชาร ีสัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2564) 
 

    “...ผู้บริหารควรมกีารประชุมช้ีแจงขอ้ปฏิบัติ แนวทางให้เป็นไป 

ในแนวทางเดียวกันทั้งสถานศกึษาโดยอาศัยหลักคุณธรรม จรยิธรรมมาเป็นตัวเชื่อม 

เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน...” 

         (เสริมโชค บุระเนตร, สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2564) 
 

    “...ผูบ้ริหารควรประชุม ชีแ้จง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนเิทศ  

และต้องแต่งตั้งคณะกรรมการการนเิทศการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานการจัดการเรยีนรู้ของครูผูส้อน ให้เกิดการพัฒนาโดยนิเทศ 

กำกับ และตดิตามอยู่เสมอ สิ่งสำคัญคือต้องให้กำลังใจ ช่ืนชมบุคลากรโดยเท่าเทียมกัน...” 

        (เรืองวัฒนา พรหมเมอืง, สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 2564) 

    “...ผู้บริหารคนมหีลักการในการนเิทศกำกับและติดตามการจัดการ

เรียนการสอนของครูในสถานศกึษา โดยประชุม ชีแ้จงใหเ้กิดความเข้าใจอันดตี่อการปฏิบัติ

ที่เป็นแนวทางเดียวกัน ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมในแต่ละ

สถานการณ์ตามบริบทของสถานศกึษาเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการจัดการศกึษา

ให้มปีระสิทธิภาพ...” 

         (มลิวัลย์ เลิศศรี, สัมภาษณ์, 13 ตุลาคม 2564
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ตาราง 41 การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน 

             แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1   

             ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศกำกับและติดตาม  

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะแนวทางยกระดับ 

คนที่  

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

คนที่  

6 

คนที่  

7 

คนที่  

8 

คนที่  

9 

คนที่  

10 

รวม ร้อยละ 

1. ผู้บริหารมคีวามตระหนักรู้และเข้าใจ มกีาร

สื่อสารที่ดี การใช้กลยุทธ์วิเคราะห์สถานการณ์ 

โดยวิเคราะห์จากปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน 

          8 80 

2. ผูบ้ริหาร คณะกรรมการสถานศกึษา บุคลากร

ในสถานศกึษาร่วมกันกำหนดมาตรฐานและ

เกณฑการประเมินของโรงเรียนจัดทำเป้าหมาย

คุณภาพภาพโรงเรยีน เพื่อจัดทำแผนและวางแผน

พัฒนารวมทั้งแผนปฏิบัติการประจำป สำหรับใช

กำกับการดำเนินงานของโรงเรียน รวมถึงการ

พัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน และเตรียม

ความพรอมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ 

ทุกด้าน ให้มกีารดำเนินการประกันคุณภาพ 

อย่างตอ่เนื่องและเป็นระบบ  

          10 100 
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ตาราง 41 (ต่อ)  

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะแนวทางยกระดับ 

คนที่  

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

คนที่  

6 

คนที่  

7 

คนที่  

8 

คนที่  

9 

คนที่  

10 

รวม ร้อยละ 

3. ผู้บริหารสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยใช้

กระบวนการ PLC ให้เกิดความเข้าใจถูกต้อง 

ตรงกันเกี่ยวกับการประเมนิคุณภาพการจัด

การศกึษา/การนเิทศกำกับและตดิตาม จะทำให้

ครูคลายความวิตกกังวลและพร้อมที่จะให้

ความร่วมมอืกับผูน้ิเทศ 

          7 70 

4. แต่งตัง้คณะกรรมการการประเมินคุณภาพ

การจัดการศกึษา/การนเิทศกำกับและติดตาม 

โดยใหบุ้คลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วม  

          8 80 

5. ผูบ้ริหารทำความเข้าใจร่วมกันกับบุคลากร

ในสถานศกึษาเกี่ยวกับบทบาทและหนา้ที่ของ 

ผูน้ิเทศและผูเ้ข้ารับการนเิทศรวมทั้งผู้ที่

เกี่ยวข้อง จะทำให้ผู้นเิทศสามารถปฏิบัติงาน

ด้วยความสบายใจ ไม่อึดอัด  

          6 60 
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ตาราง 41 (ต่อ)  

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะแนวทางยกระดับ 

คนที่  

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

คนที่  

6 

คนที่  

7 

คนที่  

8 

คนที่  

9 

คนที่  

10 

รวม ร้อยละ 

6. ผู้บริหารสถานศกึษาควรส่งเสริมพัฒนา 

ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เหมาะสม 

สอดคล้องตามบริบทและการจัดการศกึษา 

ทั้งสถานการณ์ปกติและสถานการณ์การแพร่ 

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) มกีารกำหนดแผนงานและจัดทำ 

ปฏิทินปฏิบัติงานการนเิทศออนไลน์ผ่านสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง 

          7 70 
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 จากคำสัมภาษณ์ของผูเ้ชี่ยวชาญข้างตน้ สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาภาวะ

ผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/การนเิทศกำกับและติดตาม 

ดังนี้ 

  1.1 ผูบ้ริหารมคีวามรูค้วามเข้าใจการจัดการศกึษาตามมาตรฐานและตัวชีว้ัด

โดยใช้วธิีการอันหลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพ 

  1.2 ผูบ้ริหารมกีารประชุมช้ีแจงขอ้ปฏิบัติ และหรอืแนวทางให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันสถานศกึษาโดยอาศัยหลักคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นตัวเชื่อมเพื่อขับเคลื่อน

การปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จ 

  1.3 ผูบ้ริหารสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม/ประชุม 

สัมมนาทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษาเพื่อนำความรู้และทักษะ 

มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

  1.4 ผูบ้ริหารใช้รูปแบบการประเมินตามสภาพจริง เพื่อเป็นการพัฒนางาน 

และบ่มเพาะให้การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

  1.5 ผูบ้ริหารควรประชุมช้ีแจงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนเิทศแต่งตั้ง

คณะกรรมการการนิเทศการจัดการเรยีนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนผล 

การดำเนินงานการจัดการเรียนรูข้องครูผูส้อนอยู่เสมอ 

  1.6 ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

และมาตรฐานการศกึษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมสอดคล้องตามบริบท 

และการจัดการศกึษาทั้งสถานการณ์ปกติและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มกีารกำหนดแผนงานและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน 

การนเิทศออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง 

  2. ดา้นการพัฒนาผูเ้รียน  

   คำสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน ดังนี้ 
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    “...การพัฒนาผูเ้รียน คือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ผูบ้ริหารและบุคลากร

ในสถานศกึษาควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมระดมความคิดเห็น แสดงออก 

ถึงความเป็นผู้นำเพื่อช่วยกันแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน วธิีการให้มเีวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีการในการพัฒนาผูเ้รียนใหเ้กิดผล 

สำเร็จ...” 

        (ไชยาภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2564) 

    “...ผูบ้ริหารควรมนีโยบาย/โครงการ นอกเหนอืจากที่สถานศกึษา

กำหนด เพื่อพัฒนาผูเ้รียนแบบองค์รวม มีผูร้ับผิดชอบแต่ละฝ่าย ระดมความคิดของ 

บุคลากรโดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาผูเ้รียนด้วย โยมีการตดิตามประเมินผล 

การพัฒนาผูเ้รียนใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด...” 

        (เพลินพศิ ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์, 6 ตุลาคม 2564) 

    “...สนับสนุนและส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับ

การฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ ในด้านการพัฒนาผูเ้รียนและจัดศกึษาดูงานโรงเรียน 

ที่ปฏิบัติเป็นเลิศในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน...” 

        (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 6 ตุลาคม 2564)  

    “...ผู้บริหารมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ มคีวามตระหนัก และมีความ

เชื่อมั่น บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ มพีฤติกรรมที่เหมาะสม การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  

มีความกล้าที่จะนำพารูปแบบ วธิีการดำเนินงานด้านวิชาการที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

ว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาการจัดการศกึษาที่มมีาตรฐานตามที่ตั้งไว้...” 

        (สมพร หลิมเจริญ, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2564) 

    “...ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารในการพัฒนาผูเ้รียนตอ้งนำ

สภาพปัญหาที่เกิดขึน้ในสถานศกึษาของตนเองดา้นผลสัมฤทธิ์มาศกึษาถึงปัญหาที่เกิดขึน้

นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแล้วนำเสนอในที่ประชุม เพื่อจัดทำเครื่องมือใน

การแก้ปัญหาที่พบ โดยให้บุคลากรทุกคนมสี่วนร่วมในการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาให้ผูเ้รียน

บรรุตามมาตรฐานของสถานศกึษาที่กำหนดไว้...” 

        (วัชรพงษ์ ภูยางสมิ, สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2564) 
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    “....ผูบ้ริหารและบุคลากรในสถานศกึษาต้องศึกษาเรียนรูเ้ข้าใจการ

พัฒนาหลักสูตรก่อนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนเพื่อให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้

จากกระบวนการนัน้ และควรให้เกิดการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัด

การศกึษาในโรงเรยีนทุกระดับตามกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นวเิคราะห์ยุทธศาสตร์

จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่...” 

        (ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ, สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2564) 
 

     “...ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรส่งเสริมการจัดทำแผนบริหารวิชาการ 

ในการพัฒนาคุณภาพ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีนที่มี 

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของสถานศกึษาที่ใช้ใน 

สถานการณ์ปกติและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) การจัดการเรียนรูรู้ปแบบปกติที่โรงเรียน (On Site) การจัดการเรยีนรู้ 

ผ่านออนไลน์ (Online) และการจัดการเรียนรูผ้่านโทรทัศน์ (On-air) อื่น ๆ การส่งเสริม 

กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ในการ 

แก้ปัญหาหรอืพัฒนาการจัดการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน การส่งเสริมเครอืข่ายความร่วมมอืกับ 

ชุมชน องค์กรหรอืหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

อย่างรอบด้าน การส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาศักยภาพการจัดการเรยีนรู้ในการใชส้ื่อ 

เทคโนโลยีดจิทิัลที่ทันสมัย น่าสนใจ ในการสร้างแรงจูงใจการเรียนรู้และการส่งเสริมให้ 

นักเรียนมคีวามฉลาดรู้ในการใชส้ื่อเทคโนโลยีดิจทิัล (Digital Literacy) เพื่อการแสวงหา 

ความรูท้ี่มปีระสิทธิภาพและความปลอดภัย สอดคล้องตามสิทธิ กฎ กติกา มารยาทในการ 

ใช้สื่อเทคโนโลยีหรอืสื่อออนไลน์ของนักเรียน...” 

        (กรุณา โถชารี, สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2564) 

    “...ผู้บริหารควรสร้างความตระหนักให้บุคลากรในสถานศกึษา 

เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน เกิดความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 

ของคุณภาพการจัดการศกึษาไปในแนวทาง ทิศทางเดียวกัน และที่สำคัญควรพัฒนา

บุคลากรก่อนให้เกิดคามเข้าใจกันอีไปในแนวทางเดียวกัน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้พัฒนา

ตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพราะการพัฒนาผูเ้รียนเริ่มต้นต้องพัฒนาครูก่อน...” 

        (เสริมโชค บุระเนตร, สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2564) 
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    “....ผูบ้ริหารต้องเข้าใจและใหค้วามสำคัญต่อครูผูส้อนใหม้ากในด้าน

การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเองและนำสู่การพัฒนาการเรียนรู้ การจัดการเรยีน 

การสอนให้ผูเ้รียนมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน เน้นครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

ทั้งนีต้้องมกีารตดิตามตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเฉพาะ

ในยุคคิด 19 ผูบ้ริหารตอ้งเข้าใจและตระหนัก ร่วมมอืประชุมชีแ้จงกับบุคลากรทุกฝ่าย 

เพื่อดำเนนิกิจกรรมการเรยีนการสอนให้เกิดในยุคโควดิ-19 ระบาด...” 

        (เรืองวัฒนา พรหมเมอืง, สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 2564) 

    “...ผู้บริหารควรมวีิสัยทัศน์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับบุคลากร 

ในโรงเรยีน เพราะการพัฒนาผูเ้รียน คอื หัวใจสำคัญที่ผู้บริหารตอ้งเล็งเห็นเป็นสิ่งแรกว่า

จะมีวธิีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ครูผู้สอนเข้าใจในทิศทางการจัดการศกึษาโดยใหเ้กิด

การพัฒนาผูเ้รียนได้อย่างต่อเนื่องและดำเนินไปด้วยความราบรื่น...” 

         (มลิวัลย์ เลิศศรี, สัมภาษณ์, 13 ตุลาคม 2564) 
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ตาราง 42 การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน 

             แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ด้านการพัฒนาผูเ้รียน 

 ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะแนวทางยกระดับ 

คนที่  

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

คนที่  

6 

คนที่  

7 

คนที่  

8 

คนที่  

9 

คนที่  

10 

รวม ร้อยละ 

1. ผูบ้ริหารให้ความตระหนักสนับสนุนส่งเสริม 

ให้บุคลากรในการศกึษา มีการวิเคราะห์ผูเ้รียน

เป็นรายบุคคล โดยคำนึงถึงลักษณะการเรียนรู้

ของผู้เรยีนแต่ละคนที่มีภูมิหลัง สติปัญญา 

ความสามารถ ความถนัด รูปแบบการเรียนรู ้

ความสนใจ และความต้องการที่แตกต่างกัน 

และจัดการเรียนรูใ้ห้เหมาะสมกับพืน้ฐาน 

ของผู้เรยีนและสนองความต้องการของผู้เรยีน

ช่วยใหเ้กิดการเรยีนรู้ได้ดี มีพัฒนาการที่เป็นไป

ตามความสามารถ และเต็มตามศักยภาพ 

ของแต่ละคน 
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ตาราง 42 (ต่อ)  

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะแนวทางยกระดับ 

คนที่  

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

คนที่  

6 

คนที่  

7 

คนที่  

8 

คนที่  

9 

คนที่  

10 

รวม ร้อยละ 

2. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร 

จัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้จัดเตรียม

เลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม  

นำภูมปิัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และดูแล

ช่วยเหลอืผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู ้มปีระเมิน

ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรยีนด้วย

วิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติ 

ของวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และระดับพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำผลมา

ใช้และพัฒนาผูเ้รียนรวมทั้งปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ของตนเองดว้ยกระบวนการวิจัยเพื่อการ

พัฒนาผูเ้รียนใหบ้รรลุขีดความสามารถเต็มตาม

ศักยภาพ  
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ตาราง 42 (ต่อ)  

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะแนวทางยกระดับ 

คนที่  

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

คนที่  

6 

คนที่  

7 

คนที่  

8 

คนที่  

9 

คนที่  

10 

รวม ร้อยละ 

3. ผู้บริหารควรมีการประชุมระดมความคิดจาก

บุคลากรทุกฝ่ายที่มสี่วนเกี่ยวข้อง ร่วมวางแผน

ในการพัฒนาผูเ้รียนและมีแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาผูเ้รียน โดยนำมาตรฐานตัวชีว้ัด

ด้านผู้เรยีนมาเป็นตัวกำหนดเป้าหมายหลัก 

ที่ตอ้งพัฒนาใหค้รอบคลุม 

          9 90 

4. ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับทุก

องค์กรพันธมิตรในการสนับสนุนส่งเสริมความ

ร่วมมอืในการพัฒนาผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศ 

          9 90 

5. ผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายต้องเรียนรู ้

ศกึษาและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอจัดการ

เรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีบูรณาการ ดูแล 

เอาใจใส่พัฒนาผูเ้รียน 

          9 90 
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 จากคำสัมภาษณ์ของผูเ้ชี่ยวชาญข้างตน้ สามารถสรุปแนวทางการพัฒนา 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการ

เรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 ด้านการพัฒนาผูเ้รียน ดังนี้ 

  2.1 บริหารให้ความตระหนักสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในการศึกษา  

มีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล โดยคำนึงถึงลักษณะการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน 

ที่มภีูมหิลัง สตปิัญญา ความสามารถ ความถนัด รูปแบบการเรียนรู ้ความสนใจ และความ

ต้องการที่แตกต่างกันและจัดการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกับพืน้ฐานของผูเ้รียนและสนอง 

ความตอ้งการของผู้เรียนช่วยใหเ้กิดการเรยีนรู้ได้ดี มีพัฒนาการที่เป็นไปตามความสามารถ  

และเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน   

  2.2 ผูบ้ริหารส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรจัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

จัดเตรียมเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมปิัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรูแ้ละดูแลช่วยเหลอืผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้  

มีประเมินความก้าวหนา้ในการเรียนรูข้องผูเ้รียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับ

ธรรมชาติของวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับพัฒนาการของผูเ้รียน เพื่อนำผล

มาใช้และพัฒนาผูเ้รียนรวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของตนเองดว้ยกระบวนการวิจัย

เพื่อการพัฒนาผูเ้รียนใหบ้รรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ  

  2.3 ผูบ้ริหารควรมีการประชุมระดมความคิดจากบุคลากรทุกฝ่าย 

ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง ร่วมวางแผนในการพัฒนาผู้เรียนและมีแผนการดำเนินงานโครงการ

พัฒนาผูเ้รียน โดยนำมาตรฐานตัวช้ีวัดด้านผูเ้รียนมาเป็นตัวกำหนดเป้าหมายหลัก 

ที่ตอ้งพัฒนาใหค้รอบคลุม 

  2.4 ควรมีการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับทุกองค์กรพันธมิตร 

ในการสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมอืในการพัฒนาผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศ 

  2.5 ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายต้องเรยีนรู ้ศึกษาและพัฒนาตนเอง 

อย่างสม่ำเสมอจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีบูรณาการ ดูแลเอาใจใส่พัฒนาผู้เรียน 

  3. ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา 

   คำสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน 
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โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา ดังนี้ 

    “...ผูบ้ริหารควรมีการส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรทางการศกึษา 

ที่หลากหลาย ส่งเสริมใหบุ้คลากรใช้ทรัพยากรเพื่อตอบสนองต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

ในเชิงวิชาการ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใชท้รัพยากรที่มอียู่อย่างจำกัดด้วยกัน 

ให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด...” 

        (ไชยาภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2564) 

    “...ผู้บริหารควรมกีารกำหนดการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร

ทางการศึกษาที่เหมาะสม ยุติธรรมลงสู่ผูเ้รียน เน้นการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการนำ

ทรัพยากรมาใช้ในการทำงานอย่างเต็มที่ มีการระดมความคิด PLC มีคณะทำงานที่ส่งเสริม

สนับสนุนบุคลากรทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ ความรู ้ทักษะ และติดตามประเมินผลการทำงาน

การใชท้รัพยากรอย่างต่อเนื่อง...” 

        (เพลินพศิ ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์, 6 ตุลาคม 2564) 

    “...ให้ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันหาแนวทางในการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาหลากหลายวิธีการ ร่วมกันตัดสินใจ เลือกแนวทางที่ดีที่สุด ในการส่งเสริม

การระดมทรัพยากร โดยการให้ชุมชน ผูป้กครอง มีส่วนร่วมให้มากที่สุด...” 

        (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 6 ตุลาคม 2564) 

    “...ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง รูแ้ละเข้าใจ ตระหนัก และเชื่อมั่น 

น่าเชื่อถือ มพีฤติกรรมที่เหมาะสม การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มคีวามกล้าที่จะเป็นผู้นำ

การเปลี่ยนแปลง มีความเป็นกัลยณมิตร มีการสร้างเครอืข่ายดำเนินงานสนับสนุน  

ส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษาทุกประเภท...” 

        (สมพร หลิมเจริญ, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2564) 

    “...ในการส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา ผูน้ำที่ดตี้องสามารถระดม

ทรัพยากรเพื่อนำมาเป็นปัจจัยในการบริหารงานให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมคีุณภาพ

และประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยดังกล่าว คือ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางกายภาพต่าง ๆ 

ทรัพยากรทางการเงิน หรอืทรัพยากรอื่น ๆ ที่ใช้แทนเงินได้ และข้อมูลสารสนเทศ  
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โดยเฉพาะข้อมูลความรูเ้พื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุตามมาตรฐานที่

สถานศกึษากำหนดไว้...” 

        (วัชรพงษ์ ภูยางสมิ, สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2564) 

    “...บทบาทของผูบ้ริหารควรมีการระดมทรัพยากร แหล่งทรัพยากร 

ประเภททรัพยากร ให้บุคลากรและคณะกรรมการสถานศกึษารวมถึงชุมชน ภาคีเครือข่าย 

เข้ามามีบทบาท มสี่วนร่วม สนับสนุนทรัพยากรทุกประเภท เน้นการใช้ทรัพยากร 

ที่สนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

หลักยุติธรรม หลักนิติธรรม ความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยผู้บริหารต้องมี 3 ขั้นตอน คอื 

1) วางแผน กำหนดนโยบายเป้าหมายความตอ้งการ 2) ดำเนินการแสวงหา ระดม จัดสรร 

สร้างเครือข่ายและ 3) ประเมินผล ควบคุม กำกับการใช้ทรัพยากร...” 

        (ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ, สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2564) 
 

    “...ผู้บริหารสถานศกึษาส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษาโดยมีการ 

จัดทำแผนบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ มกีารส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมอืกับชุมชน องค์กรหรอืหน่วยงานต่าง ๆ  

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรอืรับการสนับสนุนการจัดการศกึษาของสถานศกึษา ทั้งด้าน 

งบประมาณ สื่อเทคโนโลยีดจิทิัล สัญญาณอินเทอร์เน็ต วัสดุ อุปกรณ์ การส่งเสริม 

ความร่วมมอืในการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ส่งเสริมการบริหารจัดการ 

อาคารสถานที่ ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ สุขอนามัยใหเ้หมาะสม เพียงพอต่อจัดการเรียนรู้ 

ที่มคีุณภาพทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19)...” 

        (กรุณา โถชาร ีสัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2564) 

    “...ผู้บริหารให้ความสำคัญในการใช้จุดเด่นและจุดด้อยบริบทของ

ชุมชนที่สถานศกึษาตั้งอยู่ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม

สนับสนุนทรัพยากรทางการศกึษา การเข้าถึงชุมชน การสร้างภาคีเครือข่ายในชุมชน อาทิ

เช่น ด้านจุดเด่นในสถานศกึษามีทรัพยากรอะไรบ้าง ดำเนินงานในทรัพยากรนั้นให้ต่อเนื่อง 

พัฒนาและปรับปรุงใหด้ีขึ้นเรื่อย ๆ ด้านจุดด้อยขนาดเล็กงบประมาณน้อย ทรัพยากรใด 
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ควรทุ่มเทให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่คิดว่าคุ้มค่าและจะส่งผลดีโดยรวมต่อผูเ้รียน 

สถานศกึษาและชุมชนก็ควรตัดสินใจโดยรู้จักการมองการณ์ไกล...” 

        (เสริมโชค บุระเนตร, สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2564) 

    “....ผูบ้ริหารต้องส่งเสริม ใหก้ารสนับสนุนบุคลากรในสถานศกึษา 

ให้เกิดความตระหนักและเข้าใจในทรัพยากรด้านบุคลากรที่มนี้อย ไม่ครบช้ันเรยีน  

อีกทั้งงบประมาณน้อย กิจกรรมใดที่จะยังประโยชน์ต่อผูเ้รียนมากที่สุด ควรส่งเสริม 

และสนับสนุนและพัฒนาสถานศกึษาเพื่อพัฒนาผูเ้รียนเป็นสำคัญ......” 

        (เรืองวัฒนา พรหมเมอืง, สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 2564) 

    “...ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับทรัพยากรที่มอีย่างจำกัดให้เกิด

ความคุ้มค่าต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนให้มากที่สุดและให้ความสำคัญ 

เข้าใจบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กถึงขอ้จำกัดที่เรามี และควรส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร

ทางการศึกษาด้านวัสดุอุปกรณ์แก่ครูผูส้อน...” 

        (มลิวลัย์ เลิศศร,ี สัมภาษณ์, 13 ตุลาคม 2564) 
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ตาราง 43 การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน 

              แห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

              ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา 

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะแนวทางยกระดับ 

คนที่  

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

คนที่  

6 

คนที่  

7 

คนที่  

8 

คนที่  

9 

คนที่  

10 

รวม ร้อยละ 

1. ผูบ้ริหารควรส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร 

ทางการศึกษาที่หลากหลาย ให้บุคลากรใช้

ทรัพยากรเพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ 

ของผู้เรยีนในเชิงวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และใช้ทรัพยากรที่มอียู่อย่างจำกัดด้วยกัน 

ให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด 

          9 90 

2. ผูบ้ริหารและบุคลากรระดมทรัพยากร 

ทางการศึกษาหลากหลายวิธีการ แล้วร่วมกัน

ตัดสินใจเลือกแนวทางการศกึษาหลากหลาย

วิธีการ แล้วร่วมกันตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด

ในการส่งเสริมระดมทรัพยากรโดยการให้ชุมชน 

ผูป้กครองมีส่วนร่วมให้มากที่สุด 

          9 90 
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ตาราง 43 (ต่อ)  

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะแนวทางยกระดับ 

คนที่  

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

คนที่  

6 

คนที่  

7 

คนที่  

8 

คนที่  

9 

คนที่  

10 

รวม ร้อยละ 

3. ผู้บริหารควรใช้จุดเด่นและจุดด้อยบริบท 

ของชุมชนที่สถานศกึษาตั้งอยู่ เพื่อนำมาเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม

สนับสนุนทรัพยากรทางการศกึษา การเข้าถึง

ชุมชน การสร้างภาคีเครือข่ายในชุมชน  

          10 100 

4. ผูบ้ริหารควรมกีารกำหนดการจัดสรร

งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 

ที่เหมาะสม ยุตธิรรมลงสู่ผู้เรียน เนน้การมี 

ส่วนร่วม ส่งเสริมการนำทรัพยากรมาใชใ้นการ

ทำงานอย่างเต็มที่ มกีารระดมความคดิ PLC  

มีคณะทำงานที่ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร 

ทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ ความรู้ ทักษะและติดตาม

ประเมินผลการทำงานการใช้ทรัพยากร 

อย่างต่อเนื่อง 

          10 100 
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ตาราง 43 (ต่อ)  

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะแนวทางยกระดับ 

คนที่  

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

คนที่  

4 

คนที่  

5 

คนที่  

6 

คนที่  

7 

คนที่  

8 

คนที่  

9 

คนที่  

10 

รวม ร้อยละ 

5. ผู้บริหารตอ้งสามารถระดมทรัพยากรมนุษย์  

หรอืทรัพยากรอื่น ๆ และข้อมูลสารสนเทศ  

สื่อเทคโนโลยีดิจทิัล สัญญาณอินเทอร์เน็ต  

วัสดุ อุปกรณ์ส่งเสริมความร่วมมอืในการใช้ 

แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรยีนที่มคีุณภาพ 

ทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา  

2019 (COVID-19) 

          10 100 
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 จากคำสัมภาษณ์ของผูเ้ชี่ยวชาญข้างตน้ สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาภาวะ

ผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 การส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา ดังนี้ 

  3.1 ผูบ้ริหารควรส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทางการศกึษาที่หลากหลาย  

ให้บุคลากรใชท้รัพยากรเพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรยีนในเชิงวิชาการ แลกเปลี่ยน

เรียนรู้และใช้ทรัพยากรที่มอียู่อย่างจำกัดด้วยกันให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนมากที่สุด 

  3.2 ผูบ้ริหารและบุคลากรระดมทรัพยากรทางการศกึษาหลากหลายวิธีการ 

แล้วร่วมกันตัดสินใจเลือกแนวทางการศกึษาหลากหลายวิธีการ แล้วร่วมกันตัดสินใจเลือก 

ทางที่ดีที่สุดในการส่งเสริมระดมทรัพยากรโดยการใหชุ้มชน ผูป้กครองมีส่วนร่วม 

ให้มากที่สุด 

  3.3 ผูบ้ริหารควรใช้จุดเด่นและจุดด้อยบริบทของชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่  

เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทางการศกึษา 

การเข้าถึงชุมชน การสร้างภาคีเครือข่ายในชุมชน 

  3.4 ผูบ้ริหารควรมกีารกำหนดการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร

ทางการศึกษาที่เหมาะสม ยุติธรรมลงสู่ผูเ้รียน เน้นการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการนำ

ทรัพยากรมาใช้ในการทำงานอย่างเต็มที่ มีการระดมความคิด PLC มีคณะทำงานที่ส่งเสริม

สนับสนุนบุคลากรทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ ความรู ้ทักษะ และติดตามประเมินผลการทำงาน

การใชท้รัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

  3.5 ผูบ้ริหารต้องสามารถระดมทรัพยากรมนุษย์ หรอืทรัพยากรอื่น ๆ  

และข้อมูลสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยีดจิทิัล สัญญาณอินเทอร์เน็ต วัสดุ อุปกรณ์ส่งเสริม 

ความร่วมมอืในการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนที่มีคุณภาพทั้งในสถานการณ์ 

ปกติ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
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บทที่ 5 

 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่องภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 สรุปผลตามลำดับ ดังนี้ 

  1. ความมุ่งหมายของการวจิัย 

  2. สมมตฐิานของการวิจัย 

  3. วิธีดำเนนิการวิจัย 

   3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

   3.2 เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

   3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   3.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

  4. สรุปผล 

  5. อภิปรายผล 

  6. ขอ้เสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

  2. เพื่อศกึษาประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  3. เพื่อศกึษาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น 
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ของผู้บริหารและครูผูส้อนที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

และที่ตัง้ของโรงเรียนต่างกัน  

  4. เพื่อศกึษาประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน และที่ตัง้ของโรงเรียนต่างกัน 

   5. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร 

กับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

  6. เพื่อศกึษาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่มีอำนาจพยากรณ์

ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

และสมการพยากรณ์ 

  7. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารในโรงเรยีน 

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

สมมตฐิานของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานของการวิจัย ไว้ดังนี้ 
  1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  2. ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีน

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  3. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

และครูผูส้อนที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และที่ตัง้ 

ของโรงเรียนต่างกัน แตกต่างกัน 

  4. ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีน 

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
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ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และที่ตั้งของโรงเรียนต่างกัน แตกต่างกัน 

  5. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารมคีวามสัมพันธ์กันทางบวก 

กับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

  6. มีภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารอย่างนอ้ย 1 ด้านที่สามารถ

พยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
 

วธิีดำเนินการวจิัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน

โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ปีการศกึษา 2564 จำนวนทั้งสิน้ 600 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร จำนวน 58 คน  

และครูผูส้อน จำนวน 542 คน จากทั้งหมด 65 โรงเรียน  

  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน 

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ที่ปฏิบัติงานในปีการศกึษา 2564 กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครจซี่ 

และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610, อ้างถึงใน บุญชุม ศรีสะอาด, 

2560, หนา้ 43) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 234 คน แต่ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงกำหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 250 คน โดยกำหนดสัดส่วนผู้บริหาร: ครูผู้สอนในสัดส่วน  

1:3 ดังนั้น จะเป็นกลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 58 คน และครูผู้สอน จำนวน 192 คน  

จากโรงเรยีนขนาดเล็กทั้งหมด 65 โรงเรียน  

   การสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน  

(Multi Stage Random Sampling) ดังนั้น จะได้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผูบ้ริหารจำนวน 58 คน 

และครูผูส้อนจำนวน 192 คน โดยการสุ่มตัวอย่างดำเนินการดังนี้ 

    2.1 เลือกโรงเรยีนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ทุกโรงเรยีน 
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    2.2 เจาะจงผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยการสุ่มทุกโรงเรียน  

จัดกลุ่มผูบ้ริหาร จำนวน 58 คน 

    2.3 ใช้การสุ่มอย่างง่ายครูผู้สอน โดยวิธีการจับสลากแบบใส่คืน 

โรงเรียนละ 3 คน  

   ดังนัน้จะได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 250 คน เป็นผูบ้ริหาร จำนวน 58 คน  

และครูผูส้อน จำนวน 192 คน รายละเอียดนำเสนอในตาราง 3 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 

เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

   ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) โดยการสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดที่ตั้งโรงเรียน 

   ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

   ตอนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน

ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 แบบสอบถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

   ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยนำขอ้มูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าอำนาจ

จำแนก (Discrimination) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ผูว้ิจัย 

ได้ดำเนินการวเิคราะห์หาค่าอำนาจการจำแนกรายข้อโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson product-moment correlation) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม  

(Item-Total Correlation) และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันโดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Coefficient of alpha) ของครอนบาค (Cronbach) ผลการทดลองใชเ้ครื่องมอืได้ค่าคุณภาพ

เครื่องมือ ดังนี้ 

    แบบสอบถามภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหาร มีค่าอำนาจจำแนก 

อยู่ระหว่าง .239 - .889 มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .940 
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    แบบสอบถามประสทิธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก มคี่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .251 - .853 มีค่าความเชื่อมั่น

ทั้งฉบับเท่ากับ .890 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจิัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการรวบรวมข้อมูลมีลำดับดังนี้ 

   1. นำข้อมูลที่ลงรหัสแลว้กรอกลงแบบฟอร์มในคอมพิวเตอร์ 

   2. วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้โปนแกรมคอมพิวเตอร์

สำเร็จรูป ทั้งนีไ้ด้วเิคราะห์ตามสมมติฐานการวิจัย 

   3. วิเคราะห์สถิติ โดยใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (X̅) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ชุดนำไปลงรหัส 

   4. การประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ผูว้ิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการรวบรวมข้อมูล มีลำดับดังนี้  

   1. การนำข้อมูลที่ลงรหัสแล้วกรอกลงในแบบฟอร์มการลงรหัสทั่วไป 

(general coding form) ซึ่งเป็นการเตรียมขอ้มูล เพื่อส่งไปบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป  

   2. ขอ้มูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรต้น (ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม) ได้แก่ สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติ 

และที่ตัง้โรงเรียน ใช้สถิตคิ่าร้อยละ (Percentage) 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สรุปผลได้ ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 4 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน การจัดบรรยากาศ 

ที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/การนเิทศกำกับและติดตาม 

การพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมาก 

ไปหาน้อย คอื การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน การพัฒนา

ผูเ้รียน และการส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา  

  2. ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีน 

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  

ดังนี้ คือ การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ทีมร่วมแรงร่วมใจ  วสิัยทัศน์ร่วม และภาวะผูน้ำ 

ส่วนนวัตกรรมการสอนอยู่ในระดับมาก 

  3. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

และครูผูส้อนที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และที่ตัง้ของ

โรงเรียน พบว่า 

   3.1. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่  ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าประสงค์ของโรงเรียน ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน ด้านการ

พัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ และด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศ

กำกับและติดตาม และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คอื การพัฒนา

ผูเ้รียน โดยผู้บริหารมีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกันและ

ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/การนิเทศกำกับและติดตาม และมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คือ การพัฒนาผูเ้รียน โดยผู้บริหารมีความคิดเห็น

มากกว่าครูผูส้อน ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 
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   3.2 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาผูเ้รียน และการ

ส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา และแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน  

การพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ และการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้  

ส่วนด้านที่เหลือรายด้านไม่แตกต่างกัน  

   3.3 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

และครูผูส้อน จำแนกตามที่ตั้งโรงเรียนโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 สำหรับรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน และแตกต่าง 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ดา้นการพัฒนาวิชาชีพครู/

ชุมชนวิชาชีพ ด้านการพัฒนาผูเ้รียน และด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

โดยผู้บริหารและครูผูส้อนที่โรงเรียนตั้งอยู่นอกเขตอำเภอเมืองสกลนคร มีความคิดเห็น

มากกว่าผูบ้ริหารและครูผู้สอนที่โรงเรยีนตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร สำหรับด้าน 

อื่น ๆ มคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  

  4. ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีน 

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน และที่ตัง้ของโรงเรียนต่างกัน แตกต่างกันจากการทดสอบ พบว่า  

ไม่มีความสอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตัง้ไว้ทั้ง 3 ตัวแปรอิสระ คอื สถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และที่ตัง้ของโรงเรียน พบว่า 

   4.1 ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง โดยรวมและรายด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
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   4.2 ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประสิทธิผลด้านภาวะผูน้ำร่วม 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่มีความ 

แตกต่างกัน จงึนำด้านภาวะผูน้ำร่วมทำการเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีการของ LSD. 

   4.3 ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามที่ตั้งของโรงเรียนโดยรวม

ไม่แตกต่างกัน เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิผลด้านนวัตกรรมการสอน 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารและครูผูส้อน 

ที่โรงเรียนตัง้อยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อน 

ที่โรงเรียนตัง้อยู่นอกเขตอำเภอเมอืงสกลนคร 

  5. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารมคีวามสัมพันธ์กันทางบวก 

กับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโดยรวมกับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

โดยรวม มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (XY = .671) 

  6. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 7 ด้าน พบว่า มี 2 ด้าน ที่สามารถ

พยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก 

โดยรวม (Yt) ได้มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการประเมินคุณภาพการจัด

การศกึษา/การนเิทศกำกับและตดิตาม (X6) ด้านการพัฒนาผูเ้รียน (X4) และมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา (X7) 

   ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ด้านการประเมินคุณภาพการจัด

การศกึษา/การนเิทศกำกับและตดิตาม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์

เท่ากับ .431 รองลงมาได้แก่ด้านการพัฒนาผูเ้รียน มคี่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ
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พยากรณ์เท่ากับ .230 ส่วนด้านที่มคี่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ต่ำที่สุดคือ 

ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์

เท่ากับ .139 ซึ่งตัวแปรภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกัน

พยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก

ได้รอ้ยละ 50.10 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±.30929  

ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

    สมการการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนดิบ  

     Y’ = 1.468 + .398X6 + .176X4 + .109X7  

    สมการการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

     Z’ = .431Z6 + .230Z4 + .139Z7  

  7. แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารในโรงเรยีน 

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน จำนวน 3 ด้าน จากทั้งหมด 7 ด้าน คือ ด้านการประเมิน

คุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศกำกับและติดตาม ด้านการพัฒนาผูเ้รียน ด้านการ

ส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา ที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สรุปจากคำสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ดังนี้ 

   7.1 ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศกำกับ 

และติดตาม  

    แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ด้านการประเมินคุณภาพ 

การจัดการศกึษา/การนเิทศกำกับและติดตาม ดังนี้ 

     7.1.1 ผูบ้ริหารมกีารสื่อสารที่ด ีสถานศึกษามีการวิเคราะห์ 

สถานการณ โดยวิเคราะห์จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 

     7.1.2 คณะผูบ้ริหารกรรมการสถานศกึษาและบุคลากร 

ในสถานศกึษาร่วมกันกำหนดมาตรฐานและเกณฑก์ารประเมินของโรงเรียนจัดทำเป้าหมาย

คุณภาพภาพโรงเรยีน เพื่อจัดทำแผนและวางแผนพัฒนาหน่วยงานรวมทั้งแผนปฏิบัติการ

ประจำปีและแผนงานต่าง ๆ สำหรับใช้กำกับการดำเนินงานของโรงเรียน รวมถึงการพัฒนา 
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ระบบสารสนเทศของโรงเรียน และเตรียมความพรอมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ

ทุกด้านให้มกีารดำเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

     7.1.3 ผูบ้ริหารสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยใช้กระบวนการ PLC 

ให้เกิดความเข้าใจถูกต้อง ตรงกันเกี่ยวกับการประเมนิคุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศ

กำกับและติดตาม จะทำให้ครูคลายความวิตกกังวลและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ 

ผูน้ิเทศ 

     7.1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมนิคุณภาพการจัด

การศกึษา/การนเิทศกำกับและตดิตาม โดยใหบุ้คลากรในหน่วยงานมสี่วนร่วม 

     7.1.5 ผูบ้ริหารทำความเข้าใจร่วมกันกับบุคลากรในสถานศกึษา

เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของผูน้ิเทศและผูเ้ข้ารับการนิเทศรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง จะทำให้ 

ผูน้ิเทศสามารถปฏิบัติงานด้วยความสบายใจ ไม่อึดอัด  

     7.1.6 ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรส่งเสริมพัฒนาระบบประกัน 

คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมสอดคล้อง 

ตามบริบทและการจัดการศึกษาทั้งสถานการณ์ปกติและสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการกำหนดแผนงานและจัดทำปฏิทิน 

ปฏิบัติงานการนเิทศออนไลน์ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง 

   7.2 ด้านการพัฒนาผูเ้รียน 

    แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านการพัฒนาผูเ้รียน ดังนี้ 

     7.2.1 ผูบ้ริหารให้ความตระหนักสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร 

ในการศกึษา มีการวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล โดยคำนึงถึงลักษณะการเรียนรู้ 

ของผู้เรยีนแต่ละคนที่มีภูมิหลัง สติปัญญา ความสามารถ ความถนัด รูปแบบการเรียนรู้ 

ความสนใจ และความต้องการที่แตกต่างกันและจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพืน้ฐาน 

ของผู้เรยีนและสนองความต้องการของผู้เรยีนช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ได้ดี มีพัฒนาการ 

ที่เป็นไปตามความสามารถ และเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน   

     7.2.2 ผูบ้ริหารส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรจัดบรรยากาศ 

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดเตรียมเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมปิัญญาท้องถิ่น 

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลอืผูเ้รียน 
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ให้เกิดการเรยีนรู้ มปีระเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรยีนด้วยวิธีการที่หลากหลาย

เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้และระดับพัฒนาการของ

ผูเ้รียน เพื่อนำผลมาใช้และพัฒนาผูเ้รียนรวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

ด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาผูเ้รียนใหบ้รรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ  

     7.2.3 ผูบ้ริหารควรมกีารประชุมระดมความคิดจากบุคลากร 

ทุกฝ่ายทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมวางแผนในการพัฒนาผูเ้รียนและมีแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาผูเ้รียน โดยนำมาตรฐานตัวชีว้ัดด้านผูเ้รียนมาเป็นตัวกำหนดเป้าหมายหลัก

ที่ตอ้งพัฒนาใหค้รอบคลุม 

     7.2.4 ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับทุกองค์กร

พันธมิตรในการสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมอืในการพัฒนาผูเ้รียนสูค่วามเป็นเลิศ 

     7.2.5 ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายต้องเรียนรู ้ศึกษาและพัฒนา

ตนเองอย่างสม่ำเสมอจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีบูรณาการ ดูแลเอาใจใส่พัฒนา

ผูเ้รียน 

   7.3 ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา 

    แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ด้านการส่งเสริม 

ทรัพยากรทางการศกึษา 

     7.3.1 ผูบ้ริหารควรส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทางการศกึษา 

ที่หลากหลาย ให้บุคลากรใช้ทรัพยากรเพื่อตอบสนองต่อการเรียนรูข้องผู้เรยีนในเชิง

วิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ทรัพยากรที่มอียู่อย่างจำกัดด้วยกันให้คุ้มค่า 

เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด 

     7.3.2 ผูบ้ริหารและบุคลากรระดมทรัพยากรทางการศึกษา

หลากหลายวิธีการ แล้วร่วมกันตัดสินใจเลือกแนวทางการศกึษาหลากหลายวิธีการ  

แล้วร่วมกันตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดในการส่งเสริมระดมทรัพยากรโดยการให้ชุมชน 

ผูป้กครองมีส่วนร่วมให้มากที่สุด 

     7.3.3 ผูบ้ริหารควรใช้จุดเด่นและจุดด้อยบริบทของชุมชน 

ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสนับสนุน

ทรัพยากรทางการศกึษา การเข้าถึงชุมชน การสร้างภาคีเครือข่ายในชุมชน 
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     7.3.4 ผูบ้ริหารควรมีการกำหนดการจัดสรรงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศกึษาที่เหมาะสม ยุติธรรมลงสู่ผูเ้รียน เนน้การมีส่วนร่วมส่งเสริมการนำ 

ทรัพยากรมาใช้ในการทำงานอย่างเต็มที่ มีการระดมความคิด PLC มีคณะทำงานที่ส่งเสริม

สนับสนุนบุคลากรทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ ความรู ้ทักษะ และติดตามประเมินผลการทำงาน 

การใชท้รัพยากรอย่างต่อเนื่อง  

     7.3.5 ผูบ้ริหารตอ้งสามารถระดมทรัพยากรมนุษย์ หรือทรัพยากร

อื่น ๆ และข้อมูลสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยีดิจทิัล สัญญาณอินเทอร์เน็ต วัสดุ อุปกรณ์

ส่งเสริมความร่วมมือในการใช้แหล่งเรยีนรู้ทั้งในและนอกโรงเรยีนที่มคีุณภาพทั้งใน

สถานการณ์ปกติ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

 ในการวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผูว้ิจัยขอนำเสนอ 

การอภิปรายผลในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ

ครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ เมื่อพิจารณา 

รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 4 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ คือ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน ด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม

การเรียนรู ้ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศกำกับและติดตาม  

และด้านการพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก เรียงลำดับ

จากมากไปหาน้อย คอื การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน  

ด้านการพัฒนาผูเ้รียน และด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

ผูบ้ริหารโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพใหค้วามสำคัญ

กับงานวิชาการและให้ความสำคัญกับครูผูส้อนและผูเ้รียนรวมถึงมีการสนับสนุนครูผู้สอน

ให้ได้รับการพัฒนาตนเองโดยการเพิ่มพูนองค์ความรูใ้หม่ ๆ อยู่เสมอ อย่างต่อเนื่อง  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธัญธร เลิศนา (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องภาวะ

ผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่
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การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก มีภาวะผูน้ำทางวิชาการอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ ผกากรอง ศรปีระไหม (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำวจิัยเรื่อง การศกึษาภาวะ

ผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศกึษา

กาฬสินธุ์ เขต 3 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศกึษา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

บุญพา พรหมณะ (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

สถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  

ศกึษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ด้านการกำหนด

เป้าหมายของโรงเรียน รองลงมา คือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด 

ด้านการจัดสิ่งจูงใจใหก้ับครู ด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ด้านการ

ประสานงานการใช้หลักสูตร ดา้นการสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน ด้านการตรวจสอบ

ความก้าวหน้าของนักเรียน ด้านการควบคุมการใชเ้วลาในการสอน ด้านการส่งเสริมให้มี

การพัฒนาวิชาชีพครู ดา้นการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด คือ ด้านการนเิทศและการประเมินผลการสอนของครู 

  2. ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีน

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน เรยีงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ  

การเรียนรูแ้ละการพัฒนาวิชาชีพ ทีมร่วมแรงร่วมใจ วิสัยทัศน์ร่วม และภาวะผูน้ำ  

ส่วนนวัตกรรมการสอนอยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อน 

มีความรูค้วามเข้าใจและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม

จากการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันผ่านกระบวนการ PLC ทำให้

บุคลากรจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดเตรียมเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม 

นำภูมปิัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 



234 

และดูแลช่วยเหลอืผูเ้รียนให้เกิดการเรยีนรู้ มปีระเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาในแต่ละกลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้และระดับพัฒนาการของผู้เรยีน เพื่อนำผลมาใช้และพัฒนาผูเ้รียนรวมทั้ง

ปรับปรุงการจัดการเรียนรูข้องตนเองดว้ยกระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาผูเ้รียนให้บรรลุ

ขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ ธีรชัย รัตนรังษี (2562, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบ

การสรา้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

ของครูภาษาไทยในการพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศกึษา ได้ทำการศึกษาการพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรยีนรู้ 

ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรูข้องครูภาษาไทยในการพัฒนา

ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษา พบว่า ครูจัดการเรียนรู้ 

โดยบูรณาการกับชีวติจรงิ รูปแบบ PLC มีกระบวนการ 5 ขั้นตอน คอื การสร้างวิสัยทัศน์

ร่วมกัน Share Vision : S การเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม Team Learning : T การจัดการเรียนรู้ 

สู่นักเรียน Instruction : I การโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน Peer Coaching : P การถอดบทเรียน

หลังปฏิบัติการ After Action Review : A และประสิทธิผลของรูปแบบครูมีความรู้ 

ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมากและยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชาญชัย นันทะผา และคณะ. (2559, 

บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศกึษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษา มัธยมศกึษา เขต 19 พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 

ของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งยังสอดคล้องกับ  

วัชรพร แสงสว่าง (2563, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการส่งเสริม

ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษายโสธร เขต 2 พบว่า สภาพปัจจุบันการส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพของครูในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษายโสธร

เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์การส่งเสริมชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

ยโสธร เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
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ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประกอบด้วย 6 ด้าน 29 แนวทาง ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ 

และค่านิยมร่วม มี 4 แนวทาง ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ มี 5 แนวทาง ด้านภาวะผูน้ำร่วม  

ม ี6 แนวทาง ด้านการเรียนรู้ และการพัฒนาวิชาชีพ มี 4 แนวทาง ด้านชุมชนกัลยาณมิตร 

ม ี5 แนวทาง และ ดา้นโครงสรา้งสนับสนุนชุมชน มี 5 แนวทาง ผลการประเมิน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องและอรรถประโยชน์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน 

โดยรวมความเหมาะสม ความถูกต้องและอรรถประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด  

และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 

 3. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

และครูผูส้อนที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

และที่ตัง้ของโรงเรียนต่างกัน 

  3.1 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมแตกต่างกัน 

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกัน จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ การกำหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 

การพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ และการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศ

กำกับและติดตามโดยผู้บริหารมคีวามคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอนที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะ 

ผูบ้ริหารมองว่าตนเองเป็นผู้นำในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ

โรงเรียน ตนเองเป็นผูด้ำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน รวมถึงเป็นผู้ริเริ่ม 

ในการพัฒนาวิชาชีพครู รวมถึงชุมชนวิชาชีพตลอดจนได้ประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา

ในโรงเรยีนที่ตนบริหารอยู่ ในขณะเดียวกัน ครูผูส้อนได้มองว่าสิ่งที่ผู้บริหารดำเนินการ 

ไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญธร เลิศนา (2558, บทคัดย่อ)  

ได้ทำการวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 5 ผลการวิจัย 

พบว่า การเปรียบเทียบภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 5 จำแนกตาม 

ตำแหน่งหน้าที่โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  3.2 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

และครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน โดยรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มคีวามคิดเห็น 

แตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ การพัฒนาผูเ้รียน  

และการส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา และแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของ

โรงเรียน การพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ และการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

พบว่า โดยในภาพรวม ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

น้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ใน

การปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะ ครูรุ่นใหม่ที่เป็นครูผูส้อนส่วนใหญ่

จะเป็นผู้ที่สำเร็จการศกึษาสาขาการศกึษาที่เป็นหลักสูตร 5 ปี ส่วนผูท้ี่เป็นผู้บริหารจะต้อง

สำเร็จการศกึษาทางดา้นการบริหารการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้ 

จะได้รับแนวคิดใหม่ ๆ จากการศกึษาในช่วงดังกล่าว จึงมองเห็นพฤติกรรมของผู้บริหาร 

ที่แสดงออกถึงภาวะผูน้ำทางวิชาการได้มากกว่า ส่วนครูที่มีประสบการณ์การทำงาน

มากกว่า 20 ปี ซึ่งน่าจะมีมุมมองแนวคิดในเชิงวิชาการแบบเก่า ซึ่งไม่ทันกับสภาพ 

ความเป็นจริงในปัจจุบัน ผลการวิจัยของผูว้ิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ พิพัฒน์พงษ์ วิเศษ  

(2561, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจยัเรื่อง ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผล การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน  

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร และครูผูส้อนในโรงเรียน ที่มปีระสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน โดยภาพรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  3.3 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

และครูผูส้อน จำแนกตามที่ตั้งโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 สำหรับรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน และแตกต่าง

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ดา้นการพัฒนาวิชาชีพครู/
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ชุมชนวิชาชีพ ด้านการพัฒนาผูเ้รียน และด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

โดยผู้บริหารและครูผูส้อนที่โรงเรียนตั้งอยู่นอกเขตอำเภอเมืองสกลนคร มีความคิดเห็น

มากกว่าผูบ้ริหารและครูผู้สอนที่โรงเรยีนตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร อาจเป็น

เพราะว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนที่ตัง้อยู่นอกเขตอำเภอเมอืงสกลนคร เป็นโรงเรียนที่มผีู้บริหาร 

ที่ได้รับบรรจุแต่งตัง้ใหม่ เพราะผูบ้ริหารเดิมที่มปีระสบการณ์ในการบริหารงานสูงส่วนใหญ่

ย้ายเข้าไปปฏิบัติงานในโรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร ซึ่งมีความพร้อมมากกว่า 

ดังนัน้ ผูบ้ริหารโรงเรียนที่บรรจุใหม่ที่ไปบริหารโรงเรียนที่อยู่นอกเขตอำเภอเมืองตอ้งใช้

ศักยภาพและความสามารถในเชิงวิชาการ เพื่อการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะ

ด้านวิชาการ ผู้บริหารดังกล่าวจึงจำเป็นต้องแสดงภาวะผูน้ำทางวิชาการออกมาให้เด่นชัด 

เพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนในโรงเรียน ตลอดจนผูป้กครองและ

ชุมชน สอดคล้องกับคำสัมภาษณ์ของ ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ (2564, สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 

2564) ที่ว่า “ผูบ้ริหารควรมีความรูแ้ละมีความเข้าใจในหลักการบริหาร ซึ่งผูบ้ริหารที่ดำรง

ตำแหน่งในโรงเรียนที่มขีนาดแตกต่างกัน ที่ตัง้ของโรงเรียนอาจจะอยู่ในเขตอำเภอเมอืง

สกลนคร หรือนอกเขตอำเภอเมืองสกลนครก็ตาม สิ่งที่เป็นหลักในการดำเนินงาน 

เพื่อนำพาสถานศกึษาให้มีการพัฒนาด้านงานวิชาการหรอืงานด้านอื่น ๆ ย่อมขึ้นอยู่กับ 

ความร่วมมอืของทุก ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จุดแข็งที่จะช่วยเพิ่มพลังในการไปสู่

เป้าหมายของการจัดการศึกษา คอื ความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวของคณะครูและนักเรียน 

ในโรงเรยีน ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนโดยการให้ทุกฝ่ายได้มสี่วนร่วมทุกกระบวนการ 

ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการพัฒนาและบ่มเพาะให้การจัดการเรยีนการสอนมุ่งที่

ผลสัมฤทธิ์ โดยผู้บริหารควรศกึษาถึงแนวทางปฏิบัติเสริมสร้างองค์ความรู้อยู่เสมอ  

เข้าใจทักษะและเทคนิควิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาให้ครบ 

ทุกมาตรฐานทั้งระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐานโดยเน้นความสำเร็จของการจัดการเรียน

การสอนเพื่อเป็นการพัฒนาและบ่มเพาะให้การจัดการเรียนการสอนมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์” 

 4. ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีน 

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน และที่ตัง้ของโรงเรียนต่างกัน พบว่า ผู้บริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับประสิทธิผลของชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะไม่ว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อนที่รับราชการใหม่ ๆ  
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หรอืรับราชการมาเป็นเวลานาน อยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมอืงสกลนคร 

หรอืนอกเขตอำเภอเมืองสกลนคร ต่างมคีวามตระหนักและให้ความสำคัญในจุดมุ่งหมาย 

เป้าหมายเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คอื มาตรฐานและสัมฤทธิผลของการจัดการศกึษา 

ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการ 

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สอดคล้องกับคำสัมภาษณ์ของ สมพร หลิมเจริญ (2564, 

สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2564) ที่ว่า “ผูบ้ริหารและครูผูส้อนต้องยึดหลักในการปฏิบัติงาน 

ที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) ความตระหนัก 2) บุคลิกภาพที่เหมาะสมน่าเชื่อถือ  

และ 3) คุณธรรม เพราะผูป้ระกอบวิชาชีพครูไม่จะดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรอืครูผู้สอน 

มีที่ตัง้โรงเรียนอยู่ในเขตอำเภอเมอืงสกลนคร หรือนอกเขตอำเภอเมืองสกลนคร  

และรวมถึงการมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานผ่านการบรรจุมานานหรอืบรรจุใหม่ทุกคน

ที่ประกอบวิชาชีพครูเสมือนหนึ่งคนเดียวกัน เนื่องจากวิชาชีพครูมคีวามสำคัญใน

จุดมุ่งหมาย เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ มาตรฐานการจัดการศกึษาและสัมฤทธิผล

ของการจัดการศกึษา มุ่งให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานอันเดียวกันตามที่กำหนดไว้ ซึ่งมุ่งสู่

ผลสัมฤทธิ์ให้เกิดแก่ผูเ้รียนทั้งสิน้” 

 5. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารมคีวามสัมพันธ์กันทางบวกกับ

ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ภาวะผู้นำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโดยรวมกับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีน

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวม  

มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ 

ในระดับปานกลาง (XY = .671) ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร คือผูท้ีม่ีบทบาทสำคัญ 

ในการใชพ้ฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของตนในการพัฒนาคุณภาพการเรียน 

การสอน เพื่อยกระดับคุณภาพของผูเ้รียนให้สูงขึ้น ซึ่งคือเป้าหมายสูงสุดของการจัด

การศกึษาที่มีคุณภาพซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนได้พัฒนาตนเองตรงตามมาตรฐาน 

การจัดการศกึษาจนเกิดกลายเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

ณัฐิกา นครสูงเนิน (2558, บทคัดย่อ) ที่พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงมากกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 (r = 0.852) อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร
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ทุกด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุดได้แก่ ด้านการกำกับติดตาม

และจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนและการสอน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน อยู่ในระดับสูงมาก (r = 0.823) และยังสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ชาญชัย นันทะผา และคณะ (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย เรื่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษากับการเป็นชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา มัธยมศึกษา 

เขต 19 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษากับการเป็นชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับสูงอย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาส่งผลการ  

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 6. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 7 ด้าน พบว่า มี 2 ด้าน ที่สามารถ

พยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก 

โดยรวม (Yt) ได้มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการประเมินคุณภาพการจัด

การศกึษา/การนเิทศกำกับและตดิตาม (X6) ด้านการพัฒนาผูเ้รียน (X4) และมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา (X7)  

ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารมคีวามรูค้วามเข้าใจการจัดการศึกษา และได้เช่ือม่ันใน

แนวคิดว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา ตลอดจนการนเิทศกำกับและติดตาม 

เป็นสิ่งที่จะทำให้ครูผูส้อนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

โดยเฉพาะหน้าที่ในด้านการพัฒนาผูเ้รียน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในการแสดงออก

ถึงการมีภาวะผูน้ำทางวิชาการ รวมถึงการที่ผูบ้ริหารส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา  

ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาผูเ้รียนประสบความสำเร็จ ดังนัน้จึงมีการประชุม 

ชีแ้จงข้อปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยอาศัยหลักคุณธรรมจริยธรรมมาเป็น

ตัวเชื่อมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จ  

ทั้งยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม/ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 

เพื่อนำความรูแ้ละทักษะมาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน มีการประเมินตามสภาพจริง 

เพื่อเป็นการพัฒนางานและบ่มเพาะให้การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ อีกทั้ง 

บุคลากรทุกฝ่ายให้ความตระหนักและเห็นความสำคัญกับผูเ้รียน โดยคำนึงถึงลักษณะ 
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การเรียนรูข้องผูเ้รียนแต่ละคนที่มีภูมิหลัง สติปัญญา ความสามารถ ความถนัด รูปแบบ

การเรียนรู ้ความสนใจ และความตอ้งการที่แตกต่างกันและจัดการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกับ

พืน้ฐานของผูเ้รียนและสนองความต้องการของผูเ้รียนช่วยใหเ้กิดการเรยีนรู้ได้ดี  

มีพัฒนาการที่เป็นไปตามความสามารถ และเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน การส่งเสริม

สนับสนุนและจัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ การเตรียมเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับ

กิจกรรม การนำภูมปิัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ

เรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ มปีระเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 

ของผู้เรยีนด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาในแต่ละกลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้และระดับพัฒนาการของผู้เรยีน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของ ชาญชัย  

นันทะผา และคณะ (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ 

ผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 19 พบว่า ภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ของโรงเรียนมคีวามสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 ปัจจัยภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษามี 2 ด้าน คอื ด้านการ

กำหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น และด้านการกำกับติดตาม

และจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอนส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพของโรงเรียนอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีประสิทธิภาพ 

การทำนายร้อยละ 43.50  

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 

 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

  ผูว้ิจัยขอนำเสนอแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

   1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารในโรงเรียน

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 

ที่ตัง้ไว้ เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 4 ด้าน เรียงลำดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน  

ด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/ 
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การนเิทศกำกับและติดตาม และด้านการพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ ส่วนด้านการ

กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน การพัฒนาผูเ้รียน และการ

ส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา อยู่ในระดับมาก ดังนั้นหน่วยงานที่รับผดิชอบ เช่น 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ควรจัดอบรม หรอืจัด

ประชุมสัมมนา (Work Shop) ให้ผู้บริหารโรงเรยีนที่อยู่ในสังกัด หรอืสอดแทรกเนือ้หา 

การพัฒนาดังกล่าวในการประชุมประจำเดือน 

   1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน เรยีงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย ดังนี้ คอื การเรียนรูแ้ละการพัฒนาวิชาชีพ ทีมร่วมแรงร่วมใจ วสิัยทัศน์ร่วม 

ภาวะผูน้ำ ส่วนนวัตกรรมการสอน อยู่ในระดับมาก ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

งานเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการสอน เพื่อให้ครูผูส้อนในแต่ละโรงเรียนมศีักยภาพ 

ในการพัฒนานวัตกรรมการสอน ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียนทางดา้นวิชาการ  

   1.3 จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร 

มคีวามสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโดยรวมกับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 โดยรวม มีความสัมพันธ์กันทางบวก ดังนัน้ ผูบ้ริหาร ต้องแสดงบทบาท

สำคัญในการใชพ้ฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของตน ในการพัฒนาคุณภาพ 

การเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพของผูเ้รียนให้สูงขึ้น ซึ่งคือเป้าหมายสูงสุดของการ

จัดการศึกษาที่มคีุณภาพซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนได้พัฒนาตนเองตรงตามมาตรฐาน 

การจัดการศกึษาจนเกิดกลายเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ 

   1.4 จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่นำมาวเิคราะห์จำนวน 7 ด้าน 

พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร 2 ด้าน คือ การประเมินคุณภาพการจัด
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การศกึษา/การนเิทศกำกับและตดิตาม (X6) และการพัฒนาผูเ้รียน (X4) ดังนัน้ ผู้บริหารต้อง

ตระหนักและให้ความสำคัญในการประเมนิคุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศกำกับและ

ติดตาม (X6) การพัฒนาผูเ้รียน (X4) และการส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา (X7) ใหม้าก

เพื่อจะทำให้เกิดประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียน

ขนาดเล็ก  

  2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

   2.1 ควรมีการศกึษาตัวแปร และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่หลากหลาย 

ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก  

   2.2 ควรมกีารศกึษาตัวแปร และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่หลากหลาย 

การดำเนินงานประสิทธิผลชองชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ ในโรงเรียนขนาดเล็ก  

    2.3. ในการศกึษาและทำวิจัยควรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทตามรูปแบบบริบท 

ที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน 
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            สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
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            มหาบัณฑิตและและหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 
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            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

3. ดร.สมพร หลิมเจรญิ        ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

            ผูอ้ำนวยการกลุ่มนิเทศตดิตาม 

            และประเมินผลการจัดการศกึษา  

            สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

            สกลนคร เขต 1 

4. ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ        ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านนาแก  

            อำเภอเมือง สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

            ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

5. นางนันทิยา พรหมเมือง        ครูชำนาญการพิเศษ  

            โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง อำเภอเมือง 

            สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

            สกลนคร เขต 1 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญเสนอแนวทางพัฒนาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร    คณบดีคณะครุศาสตร์  

             ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

             และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  

             สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

             มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. เพลินพศิ ธรรมรัตน์  อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร 

             มหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร 

             ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

             การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

             สกลนคร 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ไพใหล    อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร 

             มหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร 

             ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

             การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

             สกลนคร 

4. ดร.สมพร หลิมเจรญิ         ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

             ผูอ้ำนวยการกลุ่มนิเทศตดิตาม 

             และประเมินผลการจัดการศกึษา  

             สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

             ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

5. นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม         ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

             สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

             ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

 



265 

6. ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ         ผูอ้ำนวยการเชี่ยวชาญ 

             โรงเรียนบ้านนาแก อำเภอเมอืง  

             จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพืน้ที่ 

             การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร

             เขต 1 

7. ดร.กรุณา โถชารี          ผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ  

             โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา  

             อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

             สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

             ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

8. นายเสริมโชค บุระเนตร         ครูชำนาญการพิเศษ  

             โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง อำเภอเมือง  

             จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพืน้ที่ 

             การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

9. นายเรอืงวัฒนา พรหมเมือง       ครูชำนาญการพิเศษ  

             โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์  

             อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

             สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

             ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

10. นางมลวิัลย์ เลิศศรี          ครูชำนาญการพิเศษ  

             โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลาง 

             พัฒนา อำเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร  

             สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

             ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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แบบสอบถาม 
 

เรื่อง ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน 

 แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน 

 เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 

คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม โดยการสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงานและขนาดที่ตัง้โรงเรียน 

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อประสิทธิผล 

การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต 

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

 2. ข้อมูลที่ท่านตอบในแบบสอบถามนี้ จะไม่มีผลต่อตัวท่านแต่ประการใด 

เพราะผูว้ิจัยจะนำผลไปวิเคราะห์ในภาพรวม คำตอบของท่านจะก่อเกิดประโยชน์ 

เป็นอย่างยิ่งต่อการวิจัยและพัฒนาการศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

 3. ผูต้อบแบบสอบถามนี้ คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน 

ในโรงเรยีนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

 ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

นางขวัญเรือน พรหมสาขา ณ สกลนคร 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน (  ) หน้าข้อความตามสภาพความเป็นจริงของท่าน  

 

1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

 (  ) ผูบ้ริหารโรงเรียน 

 (  ) ครูผูส้อน 

2. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 (  ) น้อยกว่า 10 ปี 

 (  ) ระหว่าง 10 – 20 ปี 

 (  ) มากกว่า 20 ปี 

3. ที่ตั้งโรงเรียน 

 (  ) อยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร 

 (  ) อยู่นอกเขตอำเภอเมอืงสกลนคร 
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ตอนที่ 2 

ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
 

คำชี้แจง 

 1. ภาวะผู้นำทางวิชาการแบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ 

  1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

  1.2 การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน  

  1.3 การพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ 

  1.4 การพัฒนาผูเ้รียน 

  1.5 การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

  1.6 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/การนิเทศกำกับและติดตาม 

  1.7 การส่งเสริมทรัพยากรทางการศกึษา 

 2. โปรดอ่านแบบสอบถามในแต่ละข้ออย่างชัดเจน แล้วทำเครื่องหมาย   

ลงในช่องว่างทางขวามอืช่องใดช่องหนึ่งที่ตรงกับความเป็นจรงิที่เกิดขึ้น  

เพียงข้อละ 1 เครื่องหมายตามเกณฑ์ ดังนี้ 

  5 หมายถึง ระดับมากที่สุด 

  4 หมายถึง ระดับมาก 

  3 หมายถึง ระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง ระดับน้อย 

  1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ 
 

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

ระดับ 

ความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

 1. การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ 

ของโรงเรยีน 

     

0 ผูบ้ริหารมกีารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าประสงค์ให้กับบุคลากรได้อย่างชัดเจน 
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 ตัวอย่างขอ้ 0 ท่านทำเครื่องหมาย ในช่อง มาก แสดงว่าท่าน มภีาวะผูน้ำ

ทางวิชาการของผู้บริหาร การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

โดยผู้บริหารมกีารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ 

ให้กับบุคลากรได้อย่างชัดเจน ในระดับมาก 
 

 

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 
ระดับ 

ความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

1. การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน      

1.1 ผูบ้ริหารมกีารกำหนดกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าประสงค์โดยยึดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย 

ได้อย่างเหมาะสมชัดเจน 

     

1.2 ผูบ้ริหารมกีารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าประสงค์ให้กับบุคลากรได้อย่างชัดเจน 

     

1.3 ผูบ้ริหารมกีารดำเนินการวัดผลและประเมินผลความก้าวหน้า

ในการนำวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์สู่การปฏิบัติ 

ได้อย่างชัดเจน 

     

2. การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน      

2.1 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัด 

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     

2.2 ผูบ้ริหารให้ความสำคัญในการประสานงานและกำกับดูแล 

การสอนของครู 

     

2.3 ผูบ้ริหารมกีารประเมินวัดผล และประเมินผลความก้าวหน้า 

ในการนำวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์สู่การปฏิบัติ 

อย่างชัดเจน 

     

3. การพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ      

3.1 ผูบ้ริหารมกีารกำหนดทิศทางเพื่อส่งเสริมและพัฒนา 

ด้านวิชาการ วชิาชีพครู ชุมชนวิชาชีพโดยยึดการมสี่วนร่วม 

ของบุคลากรทุกฝ่ายได้อย่างเหมาะสมชัดเจน 
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ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 
ระดับ 

ความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

3. การพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ (ต่อ)      

3.2 ผูบ้ริหารมกีารประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดโครงการ

พัฒนาบุคลากร 

     

3.3 ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน      

3.4 ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูมีการบริหารจัดการเรียนรู้ที่ดี      

3.5 ผูบ้ริหารกับครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ      

3.6 ผูบ้ริหารสนับสนุนการสร้างภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของครูผู้สอน 

     

3.7 ผูบ้ริหารกระตุ้นใหค้รูบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

ให้มปีระสิทธิภาพ 

     

4. การพัฒนาผู้เรยีน      

4.1 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมใหน้ักเรียนสบืค้นความรู้ 

และสร้างความรูด้้วยตนเอง 

     

4.2 ผูบ้ริหารมุ่งให้ครูจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อความก้าวหน้า 

ของนักเรียน มุ่งเน้นที่พฤติกรรมการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก

ของครูในการพัฒนาและส่งเสริมการเรยีนรู้ของนักเรียน 

     

4.3 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูมีการวางแผนวิเคราะห์ความก้าวหน้า

ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน 

     

4.4 ผูบ้ริหารตดิตามความก้าวหน้าของนักเรียนและส่งเสริมใหค้รู

นำเสนอพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

     

4.5 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูร่วมกันวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและนำผลการวิเคราะห์ 

มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

     

5. การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้      

5.1 ผูบ้ริหารส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีสิ่งแวดล้อม บรรยากาศ

และวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ของนักเรียน 
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ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 
ระดับ 

ความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

5. การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (ต่อ)      

5.2 ผูบ้ริหารจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรยีน 

ให้เป็นระเบียบและปลอดภัย 

     

5.3 ผูบ้ริหารส่งเสริมสนับสนุนการมสี่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ

มีความรูส้ึกศรัทธาและเห็นคุณค่าของสถานศกึษา 

     

5.4 ผูบ้ริหารใช้ขอ้มูลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพื่อสะท้อนผล 

การปฏิบัติงานของครู 

     

6. การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/การนิเทศกำกับ 

และติดตาม 

     

6.1 มีการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา      

6.2 มีการนเิทศกำกับและติดตามการจัดการเรียนการสอน 

แบบกัลยาณมติร 

     

6.3 ผูบ้ริหารกำกับให้ครูสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้      

6.4 ผูบ้ริหารกำกับ ตดิตามการสอนของครูให้สอดคล้องวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

     

6.5 ผูบ้ริหารมกีารตรวจสอบแผนการจัดการเรยีนรู้  

และบันทึกการสอนอย่างสม่ำเสมอ 

     

6.6 ผูบ้ริหารส่งเสริมการประเมินตนเองของครูและนำผล 

มาปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน 

     

6.7 ผูบ้ริหารวางแผนการนเิทศและประเมินผลการเรียนการสอน

ร่วมกับครูและแจ้งให้ครูทราบผลการประเมินเพื่อปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน 

     

6.8 ผูบ้ริหารเชิญคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง 

ชุมชนมาร่วมวางแผนในการพัฒนาสถานศกึษา 
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ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 
ระดับ 

ความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

7. การส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา      

7.1 สถานศกึษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง

ซ่อมแซม การสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ และจัดซือ้วัสดุ

ครุภัณฑ์จากหน่วยงานต้นสังกัด 

     

7.2 มีการวางแผนงานในการจัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ 

จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน 

     

7.3 มีการใชส้ื่อวัสดุ อุปกรณ์บางอย่างร่วมระหว่างสถานศกึษา

และหน่วยงานใกล้เคียง 

     

7.4 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรม

การจัดการเรียนการสอน 

     

7.5 มีการควบคุม ปรับปรุง ดูแลรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 

ให้ใชง้านได้อยู่เสมอ 

     

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี) ………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนที่ 3 

ประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรยีน 

ขนาดเล็กสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 

คำชีแ้จง 
 

 1. ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีน 

ขนาดเล็กแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คอื 

  1.1 วิสัยทัศน์ร่วม 

  1.2 ทีมร่วมแรงร่วมใจ  

  1.3 ภาวะผูน้ำร่วม 

  1.4 การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ 

  1.5 นวัตกรรมการสอน 

 2. โปรดอ่านแบบสอบถามในแต่ละข้ออย่างชัดเจน แล้วทำเครื่องหมาย   

ลงในช่องว่างทางขวามอืช่องใดช่องหนึ่งที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

เพียงข้อละ 1 เครื่องหมายตามเกณฑ์ ดังนี้ 

  5 หมายถึง มปีระสิทธิผลระดับ มากที่สุด 

  4 หมายถึง มปีระสิทธิผลระดับ มาก 

  3 หมายถึง มีประสิทธิผลระดับ ปานกลาง 

  2 หมายถึง มีประสิทธิผลระดับ นอ้ย 

  1 หมายถึง มปีระสิทธิผลระดับ นอ้ยที่สุด 
 

  

ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ระดับความเป็นจริง 

ข้อ 5 4 3 2 1 

 1. วิสัยทัศน์ร่วม      

0 ครูมีความมุ่งม่ัน เพียรพยายามในการทำงานไปสู่เป้าหมาย      

 ตัวอย่างขอ้ 0 ท่านทำเครื่องหมาย ในช่อง มาก แสดงว่าท่าน มปีระสิทธิผล 

การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านวิสัยทัศน์ร่วม  

โดยครูมีความมุ่งมั่น เพียรพยายามในการทำงานไปสู่เป้าหมาย ในระดับมาก 
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ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ระดับ 

ความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

1. วิสัยทัศน์ร่วม      

1.1 ครูมีการประชุมเพื่อปรึกษาปัญหาและวางแผนร่วมแก้ปัญหา

ด้วยกัน 

     

1.2 ครูเข้าใจเป้าหมายของการดำเนินงานของสถานศกึษาตรงกัน      

1.3 ครูมีการสื่อสารกันอย่างเปิดเผยเพื่อสรา้งบรรยากาศ 

ในการไว้วางใจกัน 

     

1.4 ครูมีความมุ่งมั่น เพียรพยายามในการทำงานไปสู่เป้าหมาย      

1.5 ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงาน 

ของสถานศกึษา 

     

2. ทมีร่วมแรงร่วมใจ      

2.1 มีการประชุมและจัดตัง้ทีมงานวางแผนการดำเนินงาน 

เพื่อร่วมแก้ปัญหาดว้ยกัน 

     

2.2 เป้าหมายของสถานศกึษาสำเร็จได้เกิดจากการทำงาน 

ของสมาชิกทุกคน 

     

2.3 มีการกำหนดกิจกรรมให้ครูและบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ซึ่งกันและกัน 

     

2.4 ส่งเสริมนำประเด็นปัญหาของครูและบุคลากรมาพูดคุย

แลกเปลี่ยนระหว่างกัน 

     

2.5 ครูและบุคลากรแสวงหาวิธีที่ดทีี่สุดมาช่วยเหลือแบ่งปัน

เผยแพร่ให้แก่กันและกันในการทำงาน 

     

2.6 ครูและบุคลากรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทำงาน

ร่วมกัน 

     

2.7 ครูและบุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความสามารถ

ในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม 

     

2.8 มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตสื่อใช้ร่วมกันอย่างเพียงพอ      
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ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ระดับ 

ความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

3. ภาวะผู้นำร่วม      

3.1 มีการกระจายอำนาจโดยยึดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน      

3.2 การกำหนดกิจกรรมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ซึ่งกันและกัน 

     

3.3 ส่งเสริมนำประเด็นปัญหาของบุคลากรมาพูดคุยแลกเปลี่ยน

ระหว่างกัน 

     

3.4 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น      

3.5 การจัดการประชุมเพื่อใหบุ้คลากรได้ปรึกษาปัญหา 

และวางแผนร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน 

     

3.6 ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมใหม้ีสมรรถนะสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

โดยใหม้ีผลงานเชงิประจักษ์ 

     

3.7 ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างแหล่งเรยีนรูท้ั้งภายใน 

และภายนอกสถานศกึษา 

     

4. การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ      

4.1 ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักในองค์กรและร่วมกันพัฒนา

สถานศกึษา 

     

4.2 ส่งเสริมใหบุ้คลากรได้พัฒนาตนเองผ่านการอบรมตามที่สนใจ

อย่างต่อเนื่อง 

     

4.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบบูรณาการ 

โดยทีมงานครู 

     

5. นวัตกรรมการสอน      

5.1 ครูมีการส่งเสริมการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 

เพื่อให้สามารถพัฒนาและแก้ปัญหา 

     

5.2 ครูเข้าใจองค์ประกอบที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนสูงขึ้น 
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ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ระดับ 

ความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

5. นวัตกรรมการสอน      

5.3 ครูจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน 

ได้อย่างเหมาะสมกับการเรียนการสอน 

     

5.4 ครูมีการผลิตสื่อใช้ร่วมกันอย่างเพียงพอ      

5.5 ครูมีนวัตกรรมจากการแก้ปัญหา จุดบกพร่องในการ 

จัดการเรยีนการสอน 

     

5.6 ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมในการจัดการเรียน 

การสอน 

     

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี) ………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือรับรองจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 
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ภาคผนวก จ 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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ตาราง 44 การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร  

             ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 

             ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

             โดยการหาค่าเฉลี่ยเพื่อดูดัชนีความสอดคล้อง IOC ของผูเ้ชี่ยวชาญ 

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

 

ผล 

1 2 3 4 5 

ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าประสงค์ของโรงเรยีน 

        

1.1 ผูบ้ริหารมกีารกำหนดกำหนดวิสัยทัศน์  

พันธกิจและเป้าประสงค์โดยยึดการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรทุกฝ่ายได้อย่างเหมาะสมชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

1.2 ผูบ้ริหารมกีารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ให้กับ

บุคลากรได้อย่างชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

1.3 ผูบ้ริหารมกีารดำเนินการวัดผลและ

ประเมินผลความก้าวหน้าในการนำวิสัยทัศน์ 

พันธกิจและเป้าประสงค์สู่การปฏิบัติ 

ได้อย่างชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2. การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน         

2.1 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน

เป็นสำคัญ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2.2 ผูบ้ริหารให้ความสำคัญในการประสานงาน

และกำกับดูแลการสอนของครู 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2.3 ผูบ้ริหารมกีารประเมินวัดผล และ

ประเมินผลความก้าวหน้าในการนำวิสัยทัศน์ 

พันธกิจและเป้าประสงค์สู่การปฏิบัติ 

อย่างชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 44 (ต่อ) 

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
ผล 

1 2 3 4 5 

3. การพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ         

3.1 ผูบ้ริหารมกีารกำหนดทิศทางเพื่อส่งเสริม 

และพัฒนาด้านวิชาการ วชิาชีพครู ชุมชน

วิชาชีพโดยยึดการมสี่วนร่วมของบุคลากร 

ทุกฝ่ายได้อย่างเหมาะสมชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3.2 ผูบ้ริหารมกีารประสานหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3.3 ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3.4 ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูมีการบริหาร 

จัดการเรยีนรู้ที่ดี 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3.5 ผูบ้ริหารกับครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3.6 ผูบ้ริหารสนับสนุนการสร้างภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการของครูผูส้อน 

       ใช้ได้ 

3.7 ผูบ้ริหารกระตุ้นใหค้รูบริหารหลักสูตร 

และการจัดการเรียนรูใ้ห้มปีระสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4. การพัฒนาผู้เรยีน         

4.1 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมใหน้ักเรียนสบืค้น

ความรูแ้ละสร้างความรูด้้วยตนเอง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4.2 ผูบ้ริหารมุ่งให้ครูจัดกิจกรรมที่ส่งผล 

ต่อความก้าวหน้าของนักเรียน มุ่งเนน้ที่ 

พฤติกรรมการบริหารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก 

ของครูในการพัฒนาและส่งเสริมการเรยีนรู้ 

ของนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 44 (ต่อ) 

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

 

ผล 

1 2 3 4 5 

4.3 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูมีการวางแผน

วิเคราะห์ความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรยีนของนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4.4 ผูบ้ริหารตดิตามความก้าวหน้าของ

นักเรียนและส่งเสริมให้ครูนำเสนอพัฒนา 

การเรียนรูข้องนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4.5 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูร่วมกันวิเคราะห์

ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนและนำผลการวิเคราะห์มาพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5. การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้         

5.1 ผูบ้ริหารส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มี

สิ่งแวดล้อม บรรยากาศและวัฒนธรรม 

ของโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรูข้องนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5.2 ผูบ้ริหารจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ 

ในโรงเรยีนใหเ้ป็นระเบียบและปลอดภัย 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5.3 ผูบ้ริหารส่งเสริมสนับสนุนการมสี่วนร่วม 

ในการจัดบรรยากาศมคีวามรูส้ึกศรัทธา 

และเห็นคุณค่าของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5.4 ผูบ้ริหารใช้ขอ้มูลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของครู 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 44 (ต่อ) 

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
ผล 

1 2 3 4 5 

6. การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/

การนิเทศกำกับและติดตาม 

        

6.1 มีการประเมินคุณภาพการศกึษา 

ของสถานศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

6.2 มีการนเิทศกำกับและติดตามการ 

จัดการเรยีนการสอนแบบกัลยาณมติร 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

6.3 ผูบ้ริหารกำกับให้ครูสอนตามแผน 

การจัดการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

6.4 ผูบ้ริหารกำกับ ตดิตามการสอนของครู 

ให้สอดคล้องวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

6.5 ผูบ้ริหารมกีารตรวจสอบแผนการจัดการ

เรียนรู้ และบันทึกการสอนอย่างสม่ำเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

6.6 ผูบ้ริหารส่งเสริมการประเมินตนเอง 

ของครูและนำผลมาปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

6.7 ผูบ้ริหารวางแผนการนิเทศและประเมินผล 

การเรียนการสอนร่วมกับครูและแจง้ใหค้รูทราบ

ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

6.8 ผูบ้ริหารเชิญคณะกรรมการสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนมาร่วมวางแผน 

ในการพัฒนาสถานศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 44 (ต่อ) 

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
ผล 

1 2 3 4 5 

7. การส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา         

7.1 สถานศกึษาได้รับการสนับสนุน

งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม  

การสรา้งอาคารเรียน อาคารประกอบ  

และจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์จากหน่วยงาน 

ต้นสังกัด 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

7.2 มีการวางแผนงานในการจัดหาสื่อวัสดุ 

อุปกรณ์จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐ 

และเอกชน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

7.3 มีการใชส้ื่อวัสดุ อุปกรณ์บางอย่างร่วม 

ระหว่างสถานศกึษาและหน่วยงานใกล้เคียง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

7.4 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อวัสดุ 

อุปกรณ์เพื่อใชใ้นกิจกรรมการจัดการเรียน 

การสอน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

7.5 มีการควบคุม ปรับปรุง ดูแลรักษา 

ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ใหใ้ช้งานได้อยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 

 ตาราง 44 พบว่า การหาค่า IOC ของผู้เช่ียวชาญในการประเมินความ 

สอดคล้องของแบบสอบถาม เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ด้านภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการของผู้บริหาร มีความสอดคล้องทั้ง 35 ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 1.0 ทุกข้อ 
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ตาราง 45 การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามประสทิธิผลของชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

              ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 

              สกลนคร เขต 1 โดยการหาค่าเฉลี่ยเพื่อดูดัชนีความสอดคล้อง IOC  

              ของผูเ้ชี่ยวชาญ 

ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

 

ผล 

1 2 3 4 5 

1. วิสัยทัศน์ร่วม         

1.1 ครูมกีารประชุมเพื่อปรึกษาปัญหา 

และวางแผนร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

1.2 ครูเข้าใจเป้าหมายของการดำเนินงาน 

ของสถานศกึษาตรงกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

1.3 ครูมีการสื่อสารกันอย่างเปิดเผยเพื่อสร้าง

บรรยากาศในการไว้วางใจกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

1.4 ครูมีความมุ่งมั่น เพียรพยายาม 

ในการทำงานไปสู่เป้าหมาย 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

1.5 ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ 

การบริหารงานของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2. ทมีร่วมแรงร่วมใจ         

2.1 มกีารประชุมและจัดตัง้ทีมงานวางแผนการ

ดำเนนิงานเพื่อร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2.2 เป้าหมายของสถานศกึษาสำเร็จได้เกิดจาก

การทำงานของสมาชิกทุกคน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2.3 มกีารกำหนดกิจกรรมให้ครูและบุคลากร 

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2.4 ส่งเสริมนำประเด็นปัญหาของครู 

และบุคลากรมาพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 45 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

 

ผล 

1 2 3 4 5 

2.5 ครูและบุคลากรแสวงหาวิธีที่ดีทีสุ่ดมาช่วย 

เหลือแบ่งปันเผยแพร่ให้แก่กันและกัน 

ในการทำงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2.6 ครูและบุคลากรมีความเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกันในการทำงานร่วมกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2.7 ครูและบุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อ

เพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน

เป็นทีม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2.8 มกีารสนับสนุนปัจจัยการผลิตสื่อใช้ร่วมกัน

อย่างเพียงพอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3. ภาวะผู้นำร่วม         

3.1 มีการกระจายอำนาจโดยยึดการมีส่วนร่วม 

ในการดำเนินงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3.2 การกำหนดกิจกรรมให้บุคลากร 

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3.3 ส่งเสริมนำประเด็นปัญหาของบุคลากร 

มาพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3.4 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3.5 การจัดการประชุมเพื่อใหบุ้คลากร 

ได้ปรึกษาปัญหาและวางแผนร่วมแก้ปัญหา

ด้วยกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3.6 ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมใหม้ีสมรรถนะสูง

ขึน้อยู่ตลอดเวลา โดยใหม้ีผลงานเชิงประจักษ์ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3.7 ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างแหล่งเรยีนรู้ 

ทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 45 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

 

ผล 

1 2 3 4 5 

4. การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ         

4.1 ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักในองค์กร 

และร่วมกันพัฒนาสถานศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4.2 ส่งเสริมใหบุ้คลากรได้พัฒนาตนเอง 

ผ่านการอบรมตามที่สนใจอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 

แบบบูรณาการโดยทีมงานครู 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5. นวัตกรรมการสอน         

5.1 ครูมีการส่งเสริมการวิเคราะห์นักเรียน 

เป็นรายบุคคลเพื่อให้สามารถพัฒนา 

และแก้ปัญหา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5.2 ครูเข้าใจองค์ประกอบที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของนักเรียนสูงขึ้น 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5.3 ครูจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

ในห้องเรยีนได้อย่างเหมาะกับการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5.4 ครูมีการผลิตสื่อใช้ร่วมกันอย่างเพียงพอ 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5.5 ครูมีนวัตกรรมจากการแก้ปัญหา

จุดบกพร่องในการจัดการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5.6 ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรม 

ในการจัดการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 

 ตาราง 45 พบว่า การหาค่า IOC ของผู้เช่ียวชาญในการประเมิน 

ความสอดคล้องของแบบสอบถาม เรื่อง ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ด้านประสิทธิผล 
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การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในโรงเรียนขนาดเล็ก มคีวามสอดคล้องทั้ง  

29 ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 1.0 ทุกข้อ 
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ภาคผนวก ฉ 

ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่น 
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ตาราง 46 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่น 

             ของแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารสังกัดสำนักงาน 

             เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร ข้อ 
 

ค่าอำนาจจำแนก (r) 

1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์

ของโรงเรยีน 

          ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .501 - .590 

          ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .711     

1 .513 

2 .590 

3 .501 

2. ด้านการบริหารหลักสูตรและการสอน 

         ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .396 - .767 

         ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .724       

1 .767 

2 .508 

3 .396 

3. ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู / ชุมชนวิชาชีพ 

        

         ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .481 - .889 

         ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .883 

          

1 .481 

2 .641 

3 .859 

4 .792 

5 .746 

6 .764 

7 .748 

4. ด้านการการพัฒนาผู้เรียน 
         

        ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .483 - .666 

        ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .793 

 

1 .561 

2 .666 

3 .618 

4 .541 

5 .483 

5. ด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสรมิการเรียนรู้ 
 

         ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .399 - .787 

         ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .756 

1 .513 

2 .399 

3 .787 

4 .571 
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ตาราง 46 (ต่อ) 

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร ข้อ 
 

ค่าอำนาจจำแนก (r) 

6. ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา /  

การนิเทศกำกับและติดตาม 

 
         ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .239 - .843 

         ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .813 

 

1 .553 

2 .333 

3 .525 

4 .843 

5 .776 

6 .456 

7 .239 

8 .553 

7. ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา 

 

        ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .252 - .809 

        ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .709 

 

1 .699 

2 .809 

3 .245 

4 .252 

5 .453 

ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .239 - .889 และมีคา่ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

เกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหาร เท่ากับ .940 
 

 จากตาราง 46 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .239 - .889 และมีค่า 

ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร เท่ากับ .940  

เมื่อพจิารณารายด้าน ดังนี้ 

  1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียนค่าอำนาจ 

จำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .501 - .590 และมคี่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .711 

  2. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

อยู่ระหว่าง .396 - .767 และมีค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .724 

  3. ด้านการพัฒนาวิชาชีพ/ชุมชนวิชาชีพ ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  

.481 - .889 และมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .883  

  4. ด้านการพัฒนาผูเ้รียน ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .483 - .666 

และมคี่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .793 



321 

  5. ด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

อยู่ระหว่าง .399 - .787 และมีค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .756  

  6. ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา/การนเิทศกำกับและติดตาม  

ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .239 - .843 และมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 

.813  

  7. ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

อยู่ระหว่าง .252 - .809 และมีค่าความเชื่อม่ันรายด้าน เท่ากับ .709  
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ตาราง 47 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่น 

             ของแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

             ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

             ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ข้อ 

 

ค่าอำนาจจำแนก (r) 

1. ด้านวิสัยทัศน์ร่วม 
         

     ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .278 - .535 

        ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .679 

1 .504 

2 .404 

3 .449 

4 .535 

5 .278 

2. ด้านทมีร่วมแรงร่วมใจ 

 

          

       ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .265 - .779 

         ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .808 

 

1 .661 

2 .449 

3 .265 

4 .542 

5 .602 

6 .339 

7 .779 

8 .601 

3. ด้านภาวะผู้นำร่วม 

 
          
       ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .272 - .776 

         ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .801 

1 .569 

2 .329 

3 .787 

4 .454 

5 .272 

6 .598 

7 .776 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ข้อ 

 

ค่าอำนาจจำแนก (r) 

4. ด้านการเรยีนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ 

         ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .584 - .853 

         ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .851 

1 .746 

2 .853 

3 .584 

5. ด้านนวัตกรรมการสอน 

 

         ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .251 - .718 

         ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .726 

1 .402 

2 .718 

3 .655 

4 .251 

5 .465 

6 .291 

ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .251 - .853 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

เกี่ยวกับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก  

เท่ากับ .890 
 

 จากตาราง 47 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .251 - .853 และมีค่าความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก เท่ากับ .890  เมื่อพจิารณารายด้าน  ดังนี้ 

  1. ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 278 - .535 

และมคี่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .679   

  2. ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 265 - .779 

และมคี่าความเชื่อมั่นรายด้าน เท่ากับ .808  

  3. ด้านภาวะผู้นำร่วม ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .272 - .776  

และมคี่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .801 

  4. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

อยู่ระหว่าง .584 - .853 และมีค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .851 

  5. ด้านนวัตกรรมการสอน ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  

.251 - .718 และมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .726 
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ภาคผนวก ช 

ตัวอย่างการวเิคราะห์ผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนวทางพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสทิธิผลการดำเนนิงานชมุชนแห่งการเรยีนรู้ 

ทางวชิาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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แบบสัมภาษณส์ำหรบัผู้เชี่ยวชาญ 

 เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร 

ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนนิงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพี 

ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 

ชื่อผู้วจิัย นางขวัญเรอืน พรหมสาขา ณ สกลนคร นักศึกษาปรญิญาโท  

สาขาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประธานท่ีปรกึษา รศ.ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ 

กรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ดร.รัชฎาพร งอยภูธร 

ชื่อผู้สัมภาษณ์ ………………………………………………………………………….……………………….. 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ …………………………………………………………………….……………….……….. 

สถานท่ีสัมภาษณ์ …………………………………………………………………….……………………….. 

วัน เดือน ปี ท่ีสัมภาษณ์ ………………………………………………………….……………………….. 

เริ่มสัมภาษณ์เวลา ………………………. จบการสัมภาษณ์เวลา ............................ 

ประเด็นคำถาม 
 

 1. ท่านมีแนวทาง วิธีการ หรือกระบวนการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ 

ทางวิชาการของผู้บริหาร ดา้นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/การนิเทศ 

กำกับและตดิตาม อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 2. ท่านมีแนวทาง วิธีการ หรือกระบวนการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ 

ทางวิชาการของผู้บริหาร ดา้นการพัฒนาผู้เรียน อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 3. ท่านมีแนวทาง วิธีการ หรอืกระบวนการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ 

ทางวิชาการของผู้บริหาร ดา้นการส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

ภาพประกอบการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



339 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางพัฒนา 

ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร  

       ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตและครุศาสตร 

        มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

           มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 

 
 

ภาพประกอบ 4 สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลนิพศิ ธรรมรัตน์  

           อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

      และครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  

       มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  
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ภาพประกอบ 5 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล 

   อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

           และครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร 

                               การศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 

 
 

  

 

 

 

 

        
 

ภาพประกอบ 6 สัมภาษณ์ ดร.สมพร หลมิเจริญ ศึกษานเิทศก์ชำนาญการพิเศษ  

                    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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ภาพประกอบ 7 สัมภาษณ์ นายวัชรพงษ์ ภูยางสมิ  ศึกษานเิทศก์ 

                               ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

                               ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 
 

 

  

 

  

 

 
ภาพประกอบ 8 สัมภาษณ์ ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  

          โรงเรยีนบา้นนาแก อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
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ภาพประกอบ 9 สัมภาษณ์ ดร.กรุณา โถชารี ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  

            โรงเรยีนบา้นโพนบกสหราษฎร์อุทิศ อำเภอเมือง  

                        จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

                        สกลนคร เขต 1  

 

 

 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 10 สัมภาษณ์ นายเสรมิโชค บุระเนตร ครูชำนาญการพิเศษ    

                       โรงเรยีนบา้นท่าเยี่ยมนำ้พุง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

            สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
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ภาพประกอบ 11 สัมภาษณ์ นายเรอืงวัฒนา พรหมเมือง ครูชำนาญการพิเศษ  

            โรงเรยีนบา้นม่วงไข่ประชาสุขสันต์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ 

                        จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

          สกลนคร เขต 1  

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 12 สัมภาษณ์ นางมลวิัลย์ เลศิศรี ครูชำนาญการพิเศษ  

                            โรงเรยีนบา้นโพนยางคำ กรป. กลางพัฒนา อำเภอเมือง  

                              จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

                              ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
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ประวัติย่อของผู้วจิัย 
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ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 

ชื่อ - สกุล      นางขวัญเรือน  พรหมสาขา ณ สกลนคร  

วัน เดือน ปีเกิด    วัน 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2521 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   105 ซอย คำสะอาด 5 ถนนสกลนคร–นาแก  

       ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

ตำแหน่งปัจจุบัน    ครู 

สถานที่ทำงาน     โรงเรียนท่าแร่วทิยา 

ประวัติการศกึษา  

 พ.ศ. 2536   ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสกลนครพัฒนศกึษา 

       อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2539   ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

       อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2541   ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) บริหารธุรกิจ 

       สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีภาค- 

       ตะวันออกเฉียงเหนอืสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2544   ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญาตร)ี ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.) 

       สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏสกลนคร 

 พ.ศ. 2565   ปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) 

       สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประวัติการทำงาน 

 พ.ศ. 2544   ครูอัตราจา้ง-พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคี 

       ราษฎร์บำรุง อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  

 พ.ศ. 2557   พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง อำเภอเมือง  

       จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2560   ครูผูช่้วย โรงเรียนท่าแร่วทิยา สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

       ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 พ.ศ. 2562   ครู โรงเรียนท่าแร่วทิยา สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

       ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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