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บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
(2) เพื่อศึกษาระดับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียน (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประชากร ที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จำนวนทั้งหมด 1,353 คน ผูวิจัยไดกำหนด
ขนาดกลุมตัวอยาง (Sample size) โดยใชตารางสำเร็จรูปคำนวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง R.V.Krejcie และ
D.W.Morgan และไดกลุมตัวอยาง จำนวน 302 คน ผูวิจัยไดทำการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified
Random Sampling) โดยยึดตามที่ตั้งโรงเรียน เพื่อใหกลุมตัวอยางไดครอบคลุมประชากร หลังจากนั้นผูวิจัย
ไดทำการสุมอยางงาย (Simple Sampling) ดวยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม มีคาความ
เชื่ อมั ่นทั ้งฉบับ ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์ของอัลฟาตามวิธีครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient)
เทากับ .899 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อ การวิจัย สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson
ผลการวิจัยพบวา (1) ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานทุก
ดานอยูในระดับมาก (2) การเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดานทุ ก
ดานอยูในระดับมาก และ (3) ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการเปนชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพของโรงเรียนมีความสัมพันธกันทางบวก อยูในระดับสูงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คำสำคัญ: ภาวะผูนำทางวิชาการ; ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ;
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Abstract
The purposes of this research ware to (1) study the level academic leadership of
school administrators. (2) study the level of community learning professional in the school.
And ( 3) study the relationship between administrator’s instructional leadership of school and
the community of professional learning in schools under Loei Primary Educational Area Office
2.The samples were 302 of the teachers in the schools, selected by stratified sampling and
simple random sampling. The tool used in this process was a questionnaire with its reliability,
analyzed by Cronbach’s Alpha coefficient, value of .899. The statistics used to analyzed the
data were: Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, and the Pearson correlation
coefficient.
Research finding found
(1) Academic Leadership of School Administrators the overall and individual aspects
are at a high level. (2) Being a community of professional learning in the school. The overall
and individual aspects are at a high level, and (3) Academic Leadership of School
Administrators and Community-Based Professional Learning Communities. Have a positive
relationship at the .01.
Keywords: Instructional Leadership; Professional Learning Community;

บทนำ
ปญหาคุณภาพผูเรียน ทุกระดับการศึกษา ไมวาจะเปนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
ควรเปนปญหาที่มีความเชื่อมโยงกับเปาหมาย (Goal) การจัดการศึกษา อันจะเปนเสนทางสูความสำเร็จของ
การจัดการศึกษา เมื่อผูเรียนไดรับการพัฒนา ยกตัวอยางปญหา ไดแก ผูเรียนขาดความรับผิดชอบ ขาดทักษะ
การคิดวิเคราะห ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการใชขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในการปฏิบัติ ความคิด
สรางสรรค และการสรางนวัตกรรม ซึ่งเปนปญหาสำคัญรวมกัน “ยึดปญหาของผูเรียนเปนสำคัญ” (สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2561)
ในยุคปจจุบันเปนที่ทราบกันดีแลววา ในแตละชั้นเรียนจะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากหลาย
และแตกตางกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช
2545 มาตรา 10 ที่ระบุวา การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษา
สำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรูหรือมี
รางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดให
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บุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ การศึกษาสำหรับคนพิการในวรรคสอง ให
จัดใหตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจายและใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับความชวยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษา นอกจากนี้แลวในมาตรา 22 ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได ตองจัดการศึกษาที่พัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูทุกคนมีความจำเปน
อย า งยิ ่ ง ที ่ จ ะต อ งแสวงหาวิ ธ ี ก ารที ่ จ ะช ว ยให น ั ก เรี ย นทุ ก คนสามารถเรี ย นรู  ไ ด ต ามเจตนารมณ ข อง
พระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งนวัตกรรมใหมที่ครูจะตองทราบคือ Professional Learning Community (PLC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พบปญหาดานคุณภาพการจัดการศึกษา
ผลการประเมินการอานคลองของผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6 ปการศึกษา 2562 (ประเมินเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ 2563 ซึ่งสถานศึกษาจัดประเมิน) พบวา โดยภาพรวมผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่
1 – 6 สามารถอานไดทันทีรอยละ 68.05 รองลงมาคืออานไดแตตองสะกดคำดวย รอยละ 23.67 อานไดแตชา
มากรอยละ 7.15 และอานไมไดรอยละ 1.13 ไดกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาหลายประการ รวมทั้ง
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะที่จำเปนในการแสวงหาความรูในโลก
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และพัฒนางานในหนาที่โดยใชนวัตกรรม รวมทั้งเสริมสรางศักยภาพ
อยางตอเนื่องผานกระบวนการ PLC ในการจัดการเรียนการสอนในยุคปจจุบันที่มีการใชระบบดิจิตอลและ
โซเซียลเน็ตเวิรค เขามาจัดการศึกษา รวมทั้งรูปแบบความหลากหลายในการแสวงหาความรู และการจัด
กระบวนการเรียนรู (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2, 2563: 16 – 17)
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสัม พันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารกับการเปน
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2
2. เพื่อศึกษาระดับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารกับการเปนชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

สมมติฐานการวิจัย
ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารมีความสัมพันธกับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใช
กรอบแนวคิด โดยที่ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาศึกษาตามแนวคิดของ Alig–Mielcarek &
Hoy (2005) มี 3 องคประกอบ ดังนี้ 1) การสงเสริมพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน 2) การกำหนดเปาหมาย
รวมกันและสรางความเขาใจกับเปาหมายนั้น และ 3) การกำกับติดตามและจัดใหมีการสะทอนผลกระบวนการ
เรียนและการสอน และการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning community :
PLC) ของโรงเรียน ศึกษาตามแนวคิดของ Hord (1997) มี 5 องคประกอบ ดังนี้ 1) การสนับสนุนและการเปน
ผูนำรวมกัน 2) การสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน 3) การเรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรู 4) การมี
เงื่อนไขที่สนับสนุน และ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล
ตัวแปรที่ 1
ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาศึกษา
1. การสงเสริมพัฒนาวิชาชีพ
ครูทั้งโรงเรียน
2 . กา รกำห นดเป า หมาย
ร ว มกั น และสรา งความเข า ใจกั บ
เปาหมายนั้น
3. การกำกับติดตามและจัดให
มีการสะทอนผลกระบวนการเรียน
และการสอน

ตัวแปรที่ 2

การเป น ชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู  ท างวิ ช าชี พ
( Professional Learning community : PLC)
ของโรงเรียน
1. การสนับสนุนและการเปนผูนำรวมกัน
2. การสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน
3. การเรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรู
4. การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
ในการวิจัย เรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารกับการเปนชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (quantitative research) โดยใชระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากร ที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จำนวนทั้งหมด 1,353 คน จำแนกตามอำเภอ แบงเปน 6 อำเภอ ไดแก
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อำเภอผาขาว จำนวน 247 คน อำเภอภูกระดึง จำนวน 201 คน อำเภอภูห ลวง จำนวน 146 คน อำเภอ
วังสะพุง จำนวน 454 คน อำเภอหนองหิน จำนวน 126 คน และอำเภอเอราวัณ จำนวน 179 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง จำนวน 302 คน ผูวิจัยไดทำการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) โดยยึดตามที่ตั้งโรงเรียน เพื่อใหกลุมตัวอยางไดครอบคลุมประชากร หลังจากนั้นผูวิจัยไดทำการ
สุมอยางงาย (Simple Sampling) ดวยการจับสลาก
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยไดนำมาบางสวนจากแบบสอบถามของผูวิจัยทานอื่น ๆ มาดัดแปลงเพื่อให
เหมาะสม แบบสอบถามมีเนื้อหาประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม ประกอบดวย ระดับการศึกษา และประสบการณการ
ทำงาน เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating
scale) ของลิเคอรท (Likert) โดยแบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด แปลผล
ขอมูลตามเกณฑ ดังนี้
5 หมายถึง มีภาวะผูนำทางวิชาการมากที่สุด
4 หมายถึง มีภาวะผูนำทางวิชาการมาก
3 หมายถึง มีภาวะผูนำทางวิชาการปานกลาง
2 หมายถึง มีภาวะผูนำทางวิชาการนอย
1 หมายถึง มีภาวะผูนำทางวิชาการนอยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ การเปนชุม ชนแหง การเรียนรู ทางวิช าชีพ ของโรงเรีย นสั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตรสวนประมาณ
คา (Rating scale) ของลิเคอรท (Likert) โดยแบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด แปลผลขอมูลตามเกณฑ ดังนี้
5 หมายถึง มีการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพมากที่สุด
4 หมายถึง มีการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพมาก
3 หมายถึง มีการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพปานกลาง
2 หมายถึง มีการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพนอย
1 หมายถึง มีการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพนอยที่สุด
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคลากรใน โรงเรียน
พระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย เปนแบบสอบถามปลายเปด (open ended)
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะนำขอมูลไปวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป
ซึ่งมีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถี่ รอยละ
2. วิเคราะหขอมูลภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 และการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เพื่อหาคาเฉลี่ยเพื่อหาคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ทำการแปลความหมายของคาเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ ดังนี้ (วนิดา วาดีเจริญ, รังสรรค เลิศในสัตย, และสมบัติ ทีฆ
ทรัพย, 2560: 315)
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 กำหนดใหอยูในเกณฑมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 กำหนดใหอยูในเกณฑดีมาก
คาเฉลีย่ 2.50 – 3.49 กำหนดใหอยูในเกณฑปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 กำหนดใหอยูในเกณฑนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 กำหนดใหอยูในเกณฑนอยที่สุด
3. วิเคราะหหาคาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารกับการเปนชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ใชการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’ product moment correlation coefficient) โดยใชเกณฑ
การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ดังนี้ (จักรกฤษณ โพดาพล และสุพรรณี บุญหนัก, 2563: 215)
คา r อยูในชวง 0.70 - 0.10 หมายความวา มีความสัมพันธระดับสูง
คา r อยูในชวง 0.30 - 0.69 หมายความวา มีความสัมพันธระดับปานกลาง
คา r อยูใ นชวง 0.01 - 0.29 หมายความวา มีความสัมพันธระดับต่ำ
คา r มีคาเปนบวก (+) หมายความวา ตัวแปรมีความสัมพันธกันในทางบวก
คา r มีคาเปนบวก (-) หมายความวา ตัวแปรมีความสัมพันธกันในทางลบ
คา r มีคาเปนบวก 0 หมายความวา ตัวแปรไมมีความสัมพันธกัน
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ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารกับการเปนชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 สามารถ
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวม
ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร
S.D.
แปลผล
x�
1. การสงเสริมพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน
4.22
0.60
มาก
2. การกำหนดเปา หมายรวมกันและสราง
4.25
0.55
มาก
ความเขาใจกับเปาหมายนั้น
3. การกำกับติดตามและจัดใหมีการสะทอน
4.12
0.75
มาก
ผลกระบวนการเรียนและการสอน
4.20
0.60
มาก
รวม
จากตารางที่ 1 พบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบ ริห ารโรงเรีย นสังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�X= 4.20, S.D. = 0.60) และเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน สามารถเรียงจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานการกำหนดเปาหมาย
รวมกันและสรางความเขาใจกับเปาหมายนั้น (�X = 4.25, S.D. = 0.55) ดานการสงเสริมพัฒนาวิชาชีพครูทั้ง
โรงเรียน (X�= 4.22, S.D. = 0.60) และดานการกำกับติดตามและจัดใหมีการสะทอนผลกระบวนการเรียนและ
การสอน (X�= 4.12, S.D. = 0.75) ตามลำดับ

2. การเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
การเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
S.D.
แปลผล
x�
1. การสนับสนุนและการเปนผูนำรวมกัน
4,45
0.44
มาก
2. การสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน
4.14
0.79
มาก
3. การเรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรู
4.25
0.57
มาก
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การเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
4. การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล
รวม

x�
4.05
4,40
4.26

S.D.
0.80
0.49
0.55

แปลผล
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบวา การเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื ้ น ที ่ ก ารศึ กษาประถมศึก ษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก ( �X= 4.26, S.D. = 0.55) และเมื่ อ
พิ จ ารณาเป นรายดา น พบวา อยูในระดับ มากทุกดาน สามารถเรีย งจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานการ
สนับสนุนและการเปนผูนำรวมกัน (X� = 4.45, S.D. = 0.44) ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล (𝑋𝑋�=
4.40, S.D. = 0.49) ดานการเรียนรูรว มกันและประยุก ตใชความรู (�X= 4.25, S.D. = 0.57) ดานการสร า ง
คานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน (𝑋𝑋�= 4.14, S.D. = 0.79) และดานการมีเงื่อนไขที่สนับสนุน (𝑋𝑋�= 4.05, S.D. =
0.80) ตามลำดับ
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารกับการเปนชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารกับการ
เปน ชุม ชนแหง การเรีย นรูทางวิช าชีพของโรงเรียนสัง กัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2
การเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
ภาวะผูนำทางวิชาการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 (Y)
ของผูบริหาร (X)
(Y1)
(Y2)
(Y3)
(Y4) (Y5)
(Y)
ระดับ
ก า ร ส  ง เ ส ร ิ ม พั ฒ น า
ปาน
วิ ช าชี พ ครู ท ั ้ ง โรงเรีย น .692**
.686**
.635** .758** .537** 593**
กลาง
(X1)
การกำหนดเป า หมาย
ร ว มกั น และสรา งความ
.758**
.654**
.730** .786** .670** 726**
สูง
เข า ใจกั บ เปา หมายนั้น
(X2)
การกำกับติดตามและจัด
ปาน
ใ ห  ม ี กา ร ส ะท  อนผล
.732**
.72**
.763** .830** .642** 664**
กลาง
กระบวนการเรี ย นและ
การสอน (X3)
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การเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 (Y)
(Y1)
(Y2)
(Y3)
(Y4) (Y5)
(Y)
ระดับ

ส ร ุ ปภ า ว ะผ ู  น ำ ท า ง
วิ ช าการของผู  บ ริ ห าร .778**
.742**
(X)
** มีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญที่สถิติ ที่ระดับ .01

.736**

.789** .683**

721**

สูง

จากตารางที่ 3 พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร (X) กับการเปน
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 (Y)
ในภาพรวม มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาความสัมพันธกันใน
ทางบวกหรือมีความสัมพันธ ในระดับสูง

การอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารกับการเปนชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีประเด็นสำคัญ
ที่ควรนำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน สามารถเรียง
จากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานการกำหนดเปาหมายรวมกันและสรางความเขาใจกับเปาหมายนั้น ดานการ
สงเสริมพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน และดานการกำกับติดตามและจัดใหมีการสะทอนผลกระบวนการเรียน
และการสอน ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารมีเปาหมายจากการรับนโยบายดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนอยางชัดเจน จึงไดมีการกำหนดเปาหมายและการสื่อสารทำความเขาใจในลักษณะนโยบาย
อยางเปนทางการ สอดคลองกับ ปยะวรรณ แวววรรณจิตต ชไมพร ดิสถาพร และจันทรัศม ภูติอริยวัฒน
(2561: 1) ไดศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตทุงครุ พบวา ระดับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตทุงครุโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาอยู ในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือดานการกำหนดภารกิจ ของ
โรงเรียน ดานการจัดการดานการเรียนการสอน และดานการเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน
2. การเป น ชุ มชนแห ง การเรีย นรู  ทางวิช าชี พ ของโรงเรีย นสั ง กั ดสำนัก งานเขตพื ้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุก
ดาน สามารถเรียงจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานการสนับสนุนและการเปนผูนำรวมกัน ดานการแลกเปลี่ยน
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เรียนรูระหวางบุคคล ดานการเรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรู ดานการสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน
และดานการมีเงื่อนไขที่สนับสนุน ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารมองเห็นถึงประโยชนจากการ
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในฐานะเครื่องมือและเปนนวัตกรรมทางการบริหารที่ชวยใหเกิด
ผลประโยชนในการบริห ารแบบองคร วม บูรณาการทุกมิติใหเกิดขึ้น กับ องคกร สอดคลองกับ นันทนภัส
ชัยสงคราม (2560: บทคัดยอ) ไดศึกษา การเสริมสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 พบวา การเสริมสรางชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน สามารถเรียงจากมากไปหานอยได
ดังนี้ ดานนโยบายทิศทางและกลยุทธสถานศึกษา ดานการสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึ กษา
และดานการเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูในองคกร ตามลำดับ
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร (X) กับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 (Y) ในภาพรวม มีความสัมพันธ
กันทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ
ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการเสริมสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนจะเกิดขึ้นไดตอง
อาศัยความเขาใจและเล็งเห็นความสำคัญของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนจากตัวผูบริหาร
ซึ่งถือวาเปนผูมีวิสัยทัศนยาวไกลและเห็นประโยชนที่จะไดรับจากการดำเนินการจึงสนับสนุนและอำนวยการให
เกิดขึ้นสอดคลองกับ ชาญชัย นันทะผา และ พิมพอร สดเอี่ยม (2561: 221 – 222) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูนำทางวิชาการของผูบ ริหารสถานศึกษากับ การเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชี พของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบ ริหาร
สถานศึกษากับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนมีความสัมพันธกันทางบวก อยูในระดับสูง
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารกับการเปนชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัย สามารถนำขอเสนอแนะทางนโยบายไดดังนี้
1. ดานการสงเสริมพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน ผูบริหารควรแสดงใหเห็นถึงความจริงจังในการ
สนับสนุนใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพในสถานศึกษา
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2. ดานการกำหนดเปาหมายรวมกันและสรางความเขาใจกับเปาหมายนั้น ผูบริหารควรเปดโอกาส
ใหบุคลากรมีสวนรวมในการกำหนดเปาหมายรวมกัน และสื่อสารสรางความเขาใจกับเปาหมายใหบุคลากรทุก
ภาคสวน
3. ดานการกำกับติดตามและจัดใหมีการสะทอนผลกระบวนการเรียนและการสอนจากกระบวนการ
ชุนชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ ผูบริหารสถานศึกษาควรตระหนักและใหความสำคัญและความจำเปนที่ตองมีการ
กำกับติดตามและจัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรมีการศึก ษาวิจัยเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอพัฒนาภาวะผูน ำทางวิชาการของผูบ ริห าร
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
2. ควรมีการศึกษาเชิงพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงานชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

องคความรูที่ได
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร (X) กับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 (Y) ในภาพรวม มีความสัมพันธ
กันทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ
ในระดั บ สู ง เมื่อพิจ ารณาคา สัมประสิท ธิ์สหสัม พันธร ะหวางตัวแปรภาวะผูนำทางวิชาการของผูบ ริหาร
สถานศึ ก ษากั บ การเปน ชุ มชนแห ง การเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ ของโรงเรี ย น ในแต ล ะดา นมี ค  า อยู  ร ะหว า ง
.537 – .830 เปนความสัมพันธเชิงบวก และอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนปจจัยภาวะผูนำทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษารายดาน ทั้ง 3 ดาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับการเปนชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพของโรงเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรียงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจากมากไป
หานอย ดังนี้ ดานการกำหนดเปาหมายรวมกันและสรางความเขาใจกับเปาหมายนั้น (X2) (r=.726**) ดานการ
กำกับติดตามและจัดใหมีการสะทอนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) (r=.664**) และ ดานการสงเสริมการ
พัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) (r=.593**) ตามลำดับ
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