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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพของโรงเรียน 3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 4) เพื่อศึกษาปัจจัยภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียน และ 5) เพื่อสร้าง
สมการพยากรณ์ของภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จานวน 326 คน เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการแจกแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบสมมติฐานด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า
1) ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก 2)การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนโดยภาพรวมและราย
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ด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 3) ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับสูงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4)ปัจจัยภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 มี 2
ด้าน คือ ด้านการกาหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น และด้านการ
กากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน โดยมีประสิทธิภาพการ
ทานายร้อยละ 43.50 5) สมการพยากรณ์ของภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่

ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพของโรงเรียนคือ Y =.450(X2)+.271(X3)
คาสาคัญ : ความสัมพันธ์; ภาวะผู้นา; ผู้บริหารสถานศึกษา; ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียน
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Abstract
The purposes of this research ware to 1 ) to study the level academic
leadership of school administrators. 2) To study the level of community learning
professional in the school. 3) To study the relationship between administrator’s
instructional leadership of school and the community of professional learning in
school4) study the factor of administrator’s instructional leadership that
affected to the community of professional learning in school and 5) regression
equation of administrator’s instructional leadership that affected to the
community of professional learning in school under the secondary educational
service area office 19. The samples were teachers and educational personnel
326 peoples. Data collection Questionnaire. Data analysis by software program.
Frequency, percentage, mean, and standard deviation. Test the hypothesis by
finding the Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis with
Enter method and Stepwise method.
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. 3)
Academic Leadership of School Administrators and Community-Based
Professional Learning Communities. Have a positive relationship at the .01 of
significance. 4) The academic leadership of the school administrators resulted in
a community of professional learning in the school at the .01 of significance.
There are 2 sides it's a common goal and goal setting and Supervising,
monitoring, and reflecting the learning process. The efficiency of the prediction
43.50 percent 5) Equation of Forecast of Academic Leadership of School
Administrators affect Being a community of professional learning in the school is

Y = .450 x 2  +.271 x3  .
Keywords: Relationship; Instructional Leadership; Professional Learning
Community of Schools
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บทนา

โลกในปัจจุบันเป็นยุค โลกาภิวัตน์ เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง มีการหลั่งไหลของ
กระแสความเจริญก้าวหน้าที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านความรู้ ด้านเทคโนโลยี การคมนาคม
การศึกษา การสื่อสาร การเงิน การค้า และการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ดังกล่ าวส่ งผลกระทบต่อคุณ ภาพการดารงชีวิตของมนุษ ย์อย่างมาก ดังนั้ น การ
พัฒนาประเทศให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคปัจจุบัน สิ่งสาคัญ คือ การพัฒนาคนด้วย
กลไกการจัดการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า
และแก้ไขปัญ หาต่างๆ ในสังคม กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัด
การศึกษาของประเทศได้พยายามพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ด้วยการปฏิรูปโรงเรียน ซึ่งงานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษา เป็นงานเกี่ยวกับคุณภาพ
ของผู้ เรี ย นทั้ งในเชิ งคุ ณ ภาพและปริ ม าณ (รุ จิ ร์ ภู่ ส าระ และจั น ทรานี สงวนนาม, 2545)
การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีความจาเป็นและสาคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศ
เพราะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับทุกคน และคลอบคลุมการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งจะมีผลต่อ
ความเจริญ ก้าวหน้าของประเทศ (ธีระ รุญ เจริญ , 2546) น าไปสู่การเรีย นรู้ในสังคมอย่างมี
ความสุข (เตือนใจ สุกใส, 2561; วญาดา ลลิตธนภัทร, 2560)
การบริ ห ารงานวิ ช าการให้ มี คุ ณ ภาพและเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ นั้ น
องค์ประกอบสาคัญ คือ การมีภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารแสดงออก
ถึงความสามารถในการบริหารกิจกรรมโรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริม
วิชาการให้ได้ผลดียิ่งขึ้น เอื้อต่อการทางานของครู สนับสนุนให้คุณภาพการสอนของครูดีขึ้น ซึ่ง
จะส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในที่สุด หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้
ของผู้เรียนและครูผู้สอน กลไกสาคัญที่ช่วยให้การปฏิรูปดังกล่าวประสบความสาเร็จ คือ ต้อง
ปรับกระบวนทัศน์การบริหารสถานศึกษาแบบเดิมที่เคยปฏิบัติไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
“ชุ ม ชนทางวิ ช าชี พ ” เพื่ อ ให้ โรงเรี ย นมี บ รรยากาศและวั ฒ นธรรมแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน มีการสร้างความรู้และนวัตกรรมใหม่ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ ซึ่งการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เป็น การรวมตัวของกลุ่ม คนในวิชาชีพ ครูที่ มีความรู้ ความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง
มาร่วมแลกเปลี่ ย น แบ่ งปั น เรีย นรู้ในเรื่องนั้ น ๆ ร่วมกั น ท าให้ ได้ อ งค์ ค วามรู้ใหม่ เพื่ อ น าไป
ประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมได้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 19 มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดเลยและ
หนองบัวลาภู จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรีย นโดยสานักทดสอบทาง
การศึกษา พบว่า นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
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ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ต่อเนื่องกันหลายปี โดยพบว่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ หรือ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ประจาปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
2.เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ของโรงเรี ย น สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การเป็ น ชุม ชนแห่ งการเรียนรู้ ท างวิชาชี พ ของโรงเรียน สังกัด สานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 19
4.เพื่อศึกษาปัจจัยภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
5.เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ของภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
เป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ของโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 19
สมมติฐานการวิจัย
1. ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มีความสัมพันธ์กัน
2. มีปัจจัยภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างน้อย 1 องค์ประกอบ
สามารถพยากรณ์ การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ได้
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูว้ ิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยที่ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาตาม
แนวคิดของ Alig–Mielcarek & Hoy (2005) มี 3 องค์ป ระกอบ ดังนี้ 1) การส่งเสริมพั ฒ นา
วิชาชีพครูทั้ งโรงเรียน 2) การกาหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนั้ น
และ 3) การกากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนและการสอน และการ
เป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ (Professional Learning community : PLC) ของ
โรงเรียน ศึกษาตามแนวคิดของ Hord (1997) มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การสนับสนุนและ
การเป็ น ผู้ น าร่ ว มกั น 2) การสร้ า งค่ า นิ ย มและวิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว มกั น 3) การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ 4) การมีเงือ่ นไขที่สนับสนุน และ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 132 คนและครูผู้สอน จานวน 2,052 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 2,184 คน
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 326 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามเกี่ยวกับ ภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียน แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 46 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .986 สถิติที่ใช้
ในการหาคุณ ภาพของเครื่องมือ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีของ Cronbach สถิติ
พื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน วิเคราะห์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของ Pearson และศึกษาปัจจัยภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ ของโรงเรียน โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter และวิธี Stepwise
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์
การทางาน และขนาดของสถานศึกษา
รายการ
จานวน
ร้อยละ
1. ตาแหน่งหน้าที่
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
20
8.10
1.2 ครูผู้สอน
306
93.90
รวม
326
100.00
2. วุฒิทางการศึกษา
2.1 ปริญญาตรี
182
55.80
2.2 สูงกว่าปริญญาตรี
144
44.20
รวม
326
100.00
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 น้อยกว่า 10 ปี
108
33.10
3.2 10 – 20 ปี
90
27.60
3.3 มากกว่า 20 ปี
128
39.30
รวม
326
100.00
4. ขนาดของสถานศึกษา
4.1 โรงเรียนขนาดเล็ก
75
23.00
4.2 โรงเรียนขนาดกลาง
135
41.40
4.3 โรงเรี ย นขนาดใหญ่ แ ละใหญ่
116
35.60
พิเศษ
รวม
326
100.00
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2. ผลการวิเคราะห์ระดับ ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผลปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 19 โดย
ภาพรวม และรายด้าน
รายการ
1. การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน
2. การก าหนดเป้า หมายร่ ว มกั น และสร้ า ง
ความ
เข้าใจกับเป้าหมายนั้น
3. การกากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อน
ผลกระบวนการเรียนและการสอน
รวม

4.12
4.13

S.D.
0.647
0.565

แปลผล
มาก
มาก

3.99

0.752

มาก

4.13

0.620

มาก

X

3. ผลการวิเคราะห์ระดับ การเป็ น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผลปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน
รายการ
S.D.
แปลผล
X
1. การสนับสนุนและการเป็นผู้นาร่วมกัน
4.11
0.597
มาก
2. การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน
4.16
0.681
มาก
3. การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้
4.13
0.557
มาก
ความรู้
4. การมีเงื่อนไขสนับสนุน
4.07
0.698
มาก
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล
4.16
0.647
มาก
รวม
4.15
0.605
มาก
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4. ผลการวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผลปรากฏดังตารางที่ 4
ตัว
แปร
X1
X2
X3
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
X
Y

X1
1.00

X2

X3

Y1

.683** .609** .592**
1.00 .650** .658**
1.00 .632**
1.00

Y2

Y3

Y4

Y5

X

Y

.586**
.554**
.672**
.658**
1.00

.535**
.630**
.663**
.681**
.739**
1.00

.658**
.686**
.730**
.657**
.585**
.681**
1.00

.437**
.570**
.542**
.625**
.528**
.667**
.589**
1.00

.852**
.695**
.884**
.678**
.642**
.636**
.689**
.583**
1.00

.493**
.626**
.564**
.848**
.579**
.655**
.651**
.822**
.621**
1.00

** p< .01
จากตารางที่ 4 พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา (X) กับการเป็น
ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ของโรงเรี ย น (Y) สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวก อยู่ในระดับสูง (r=.621) อย่าง
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภาวะผู้นา
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
ในแต่ละด้านมีค่าอยู่ระหว่าง .437 – .739 เป็นความสัมพันธ์เชิงบวก และอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส่วนปัจจัยภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษารายด้าน ทั้ง 3 ด้าน
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษาเขต 19 อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .01 โดยเรีย งค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพัน ธ์จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการกาหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้าง
ความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น (X2) (r=.626**) ด้านการกากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผล
กระบวนการเรียนการสอน (X3) (r=.564**) และ ด้านการส่งเสริมการพั ฒ นาวิชาชีพครูทั้ ง
โรงเรียน (X1) (r=.493**) ตามลาดับ
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5.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19
1) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยนาตัวแปรทั้งหมดมาพยากรณ์การเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ด้วยวิธี Enter ปรากฏดังตารางที่ 5
P  Value

ตัวแปรพยากรณ์
t
Std.Error Beta
1.ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ
.002
.060
.003
.968
ครูทั้งโรงเรียน (X1)
.041
2.ด้านการกาหนดเป้าหมายร่วมกัน
.483
.065
.451
.000
และ
7.40
สร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น
2**
(X2)
3.ด้านการกากับติดตามและจัดให้มี
.219
.049
.272 4.425 .000
การ
**
สะท้อนผลกระบวนการเรียนการ
สอน
(X3)
ค่าคงที่ (Constant) 1.291
R = .659 R2 =.435
F=82.586**
**p< .01
จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3
ด้าน คือด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) ด้านกาหนดเป้าหมายร่วมกัน
และสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น (X2) และด้านการกากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อน
ผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .659 มีค่า
ประสิทธิภาพในการทานาย (R2) เท่ากับ .435 หมายความว่า องค์ประกอบปัจจั ยภาวะผู้นา
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 ด้าน สามารถร่วมกันทานายการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดย
ภาพรวม (Y) ได้ ร้ อ ยละ 43.50 และพบว่ า ปั จ จั ย ภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการกาหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมาย
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นั้น (X2) และด้านการกากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3)
ส่งผลต่ อ การเป็ น ชุ ม ชนแห่ งการเรีย นรู้ท างวิชาชี พ ของโรงเรีย น สังกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวม (Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
.01 ตามลาดับ ส่วนด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) ส่งผลต่อการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 19 โดยภาพรวม (Y) อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยนาตัวแปรทั้งหมดมาพยากรณ์ การเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ด้วยวิธี Stepwise ปรากฏดังตารางที่ 6
P  Value

ตัวแปรพยากรณ์
t
Std.Error Beta
1.ด้านการกาหนดเป้าหมาย
.482
.059
.450 8.187*
.000
ร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับ
*
เป้าหมายนั้น (X2)
2.ด้านการกากับติดตามและจัด
.218
.044
.271 4.922*
.000
ให้มีการสะท้อนผลกระบวนการ
*
เรียนการสอน (X3)
ค่าคงที่ (Constant) 1.289
R = .659 R2 =.435
F=124.262**
**p< .01
จากตารางที่ 6 พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 2 ด้าน คือ
ด้านการกากับ ติดตามและจัดให้มี การสะท้ อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) และด้าน
กาหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น (X2) ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดย
ภาพรวม (Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .01 ตามลาดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ ากับ .659 และมี ค่าประสิทธิภาพในการทานาย (R2) เท่ากับ .435
หมายความว่า องค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 2 ด้าน สามารถ
ร่วมกันทานายการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวม (Y) ได้ ร้อยละ 43.50
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6. สมการพยากรณ์ของภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็น
ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ของโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 19
สมการพยากรณ์ปัจจัยภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
เป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ของโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา

มั ธ ยมศึ ก ษาเขต 19 โดยภาพรวม (Y) สมการในรู ป คะแนนดิ บ Y =1.289 + .482(X2) +

.218(X3) และสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน Y = .450(X2) + .271(X3)
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า ตัว
แปรพยากรณ์ ที่ มี ค่าสั ม ประสิ ท ธิ์การถดถอยในรูป ของคะแนนมาตรฐานสู งสุ ด คื อ ก าหนด
เป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น (X2) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูป
คะแนนมาตรฐาน (Beta) =.450 และมีค่า Beta เป็นบวก หมายความว่า เมื่อกาหนดเป้าหมาย
ร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น (X2) มีค่าเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเพิ่ม ขึ้น รองลงมา คือ การกากับติด ตามและจัดให้มีการ
สะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน
(Beta) =.271 มีค่า Beta เป็นบวก หมายความว่า เมื่อการกากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อน
ผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) มีค่าเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนเพิ่มขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
1. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็น
ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ของโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ กันในทางบวก อยู่ ในระดับมาก (r=.621)
อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เป็นเพราะภาวะผู้นาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความสาคัญต่อโรงเรียน มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของบุคคลใน
โรงเรียนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียนต้องขับเคลื่อนไปสู่ความสาเร็จ สร้างโอกาส
มากกว่าที่ จ ะรอให้ โอกาสมาถึ งจึ งจะลงมื อ ท า มี ค วามกระตื อ รือ ร้น พร้อ มที่ จ ะคิ ด สิ่ งที่ เป็ น
ประโยชน์ ต่ อ สถานศึ ก ษา เป็ น ผู้ มี วิ สั ย ทั ศ น์ เป็ น ผู้ น าทางความคิ ด และการบริห ารจั ด การ
ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการท างาน มี ก ารก าหนดเป้ า หมายร่ ว มกั น ส่ ง เสริ ม
ความก้าวหน้าให้กับคณะครูอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง และกากับติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของครูอย่างสม่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ สอดคล้องกับ ธันยพร บุญ รักษา (2552) ได้ศึกษา
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดเลย พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน อยู่ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติระดับ .01 คือ ปัจจัยด้าน
บรรยากาศและวัฒนธรรมโรงเรียนปัจจัยด้านโครงสร้างโรงเรียน ปัจจัยด้านภาวะผู้นา ปัจจัย
ด้านพั น ธกิจและวิสั ยทั ศน์ ปั จจัยด้านการจูงใจ และปั จจัยด้านการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดเลย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 คือ ปัจจัยด้านบรรยากาศและ ปัจจัยด้าน
บรรยากาศและวัฒนธรรมโรงเรียน ปัจจัยด้านโครงสร้างโรงเรียน และปัจจัยด้านพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ที่สามารถพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย ได้ร้อยละ 78.40
2. ปัจจัยความสัมพันธ์ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการ
ส่งเสริมการพัฒ นาวิชาชีพ ครูทั้ งโรงเรียน (X1) ด้านกาหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความ
เข้าใจกับเป้าหมายนั้น (X2) และด้านการกากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการ
เรียนการสอน (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .659 โดยมีค่าประสิทธิภาพ
ในการทานาย (R2) เท่ากับ .435 ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวม (Y) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ สิวรี พิศุทธิ์สินธพ (2554) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิก พบว่า รูปแบบการพัฒนาชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิก มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาวะผู้นาแบบ
สนับสนุนและภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วมซึ่งความเป็นไปได้สาหรับแนวทางในการปฏิบัติจริงนั้นมี
3 ประการ คือ มีการแบ่งปันอานาจ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมีการส่งเสริมการพัฒนา
ภาวะผู้นา ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมซึ่งความเป็นไปได้สาหรับแนวทางในการปฏิบัติจริงนั้นมี 2
ประการ คือ มีค่านิยมและวิสัยทัศน์เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีค่านิยมและวิสัยทัศน์เพื่อ
การทางานร่วมกันของบุคลากร การเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์การเรียนรู้ ซึ่งความเป็นไปได้
สาหรับแนวทางในการปฏิบัติจริงนั้นมี 2 ประการคือมีการเรียนรู้ร่วมกัน และมีการประยุกต์
ความรู้เพื่อประโยชน์ของผู้เรียน สภาพการณ์ที่สนับสนุนซึ่งความเป็นไปได้สาหรับแนวทางใน
การปฏิบัติจริงนั้นมี 2 ประการ คือมีโครงสร้างทางกายภาพและมีโครงสร้างทางทรัพยากรบุคคล
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แนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันซึ่งความเป็นไปได้สาหรับแนวทางในการปฏิบัติจริงนั้นมี 2 ประการ คือ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับและ ความเป็นเลิศแห่งความ
เป็นมนุษย์ ซึ่งความเป็นไปได้สาหรับแนวทางในการปฏิบัติจริงนั้นมี 2 ประการ คือ มีการพัฒนา
มิติบุคคล และมีการพัฒนามิติสังคม
5. สมการพยากรณ์ ข องปั จจัย ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูป
ของคะแนนมาตรฐานสูงสุด คือ กาหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น
(X2) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Bata=.450) มีค่า (Bata) เป็นบวก
และการก ากั บ ติ ด ตามและจั ด ให้ มี ก ารสะท้ อ นผลกระบวนการเรี ย นการสอน (X3) มี ค่ า
สัม ประสิท ธิ์การถดถอยในรูป คะแนนมาตรฐาน (Bata=.271) มี ค่า(Bata)เป็ นบวก โดยมี ค่ า
ประสิ ท ธิภ าพในการท านาย (R2) เท่ ากั บ .435 หมายความว่า องค์ ป ระกอบภาวะผู้ น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ ง 2 ด้าน สามารถร่วมกัน ทานายการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดย
ภาพรวม (Y) ได้ ร้อยละ 43.50 กล่าวคือ ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงความสามารถทาง
วิชาการในการนาความรู้ เทคนิค และทั กษะการบริห ารงาน ที่มีการวางกลยุทธ์ไว้อย่างดีที่
เกี่ยวข้องกับการนาบุคลากรในสถานศึกษาให้ร่วมมือปฏิบัติงานพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วย่อมส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ เฉลิมชาติ เมฆแดง อรุณ จุติผล และ ธีระ รุญเจริญ (2558) ได้ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเอกชน โดยศึกษาในโรงเรียนเอกชนที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน ศึกษาการเป็น ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ตามแนวคิด ของ Hord and Rutherford (2007) ที่มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ภาวะ
ผู้นาแบบสนับสนุนและมีส่วนร่วม 2) การเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์การเรียนรู้ 3) มีค่านิยม
และวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) การมีเงื่อนไขและสภาพการณ์ที่สนับสนุน และ 5) การมีแนวปฏิบัติที่ดี
ร่วมกัน ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ดีของสถานศึกษาเอกชน
ครอบคลุ ม 5 ลั ก ษณะ คื อ 1) สถานศึ ก ษามี ภ าวะผู้ น าแบบสนั บ สนุ น และมี ส่ ว นร่ ว ม 2)
สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์การเรียนรู้ร่วมกัน 3) สถานศึกษามีค่านิยม
และวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) สถานศึกษามีเงื่อนไขและสภาพการณ์ที่สนับสนุน และ 5) สถานศึกษา
มีแนวการปฏิบัติที่ดีร่วมกัน
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ข้อเสนอแนะ
ผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นที่ต้องมีการกากับ
ติดตามและจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดขวัญกาลังใจ
และสามารถปฏิ บัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความไว้วางใจและการยอมรับ ความเอื้อ
อาทรต่อบุคลากรในสถานศึกษา นอกจากนี้ควรสร้างภาวะผู้นาด้านการกาหนดเป้าหมายร่วมกัน
และสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่คาดหวังไว้ จะนาไปสู่การ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิ ชาชีพของโรงเรียน สาหรับนักวิจัยอื่นควรที่จะมองถึง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน โดยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน ร่วมกับทฤษฎีภาวะผู้นาด้านอื่น เช่น ภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิผลของโรงเรียน เพื่อให้ได้องค์ความรู้เพิ่มเติมและเป็นการหาตัว
แปรร่วมในการพยากรณ์ และควรศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
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