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การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 2) เพ่ือศึกษาระดับการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 3) เพ่ือ 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 4) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และ 5) เพ่ือสร้างสมการ
พยากรณ์ของภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 326 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ด้วย
การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ Pearson (Pearson's Product Moment 
Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ด้วยวิธี Enter และวิธี Stepwise 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
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3) ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชา 
ชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มีความสัมพันธ์กันทางบวก 
อยู่ในระดับสูง (r=.621) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4) ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มี 2 ด้าน คือ ด้านการกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน 
(X2) และด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) โดยมี
ประสิทธิภาพการทํานายร้อยละ 43.50 (R2=.435) 

5) สมการพยากรณ์ของภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
คือ 

 


Y = .450(X2)+.271(X3) 
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The purposes of this research ware to 1)study administrator’s instructional 

leadership of schoolunder thesecondary educational service area office 19 2) study the 
community of professional learning in school under the secondary educational service 
area office 19 3) study the relationship betweenadministrator’s instructional leader-
shipof school and the community of professional learning in schoolunder the 
secondary educational service area office 19 4)studythe factor of administrator’s 
instructional leadership that affected to the community of professional learning in 
schoolunder the secondary educational service area office 19 and 5) regression 
equation of administrator’s instructional leadershipthat affected to the community of 
professional learning in school under the secondary educational service area office 19. 
The sample in this study is teachers in secondary educational service area office 19 
academic year 2559 326 people. The research tools used to collect data by using 
rating scale. Data analysis, the researcher processed data by using computer program 
to process data such asfrequency, percentage, Mean, and standard deviation. Statistics 
used to test the hypothesis are Pearson's product moment correlation coefficient and 
multiple regression analysis by enterregression andstepwise regression 

The research of the study were as follws: 
1) The administrator’s instructional leadershipunder the secondary educa-

tional service area office 19 had both overview and each aspects of instructional 
leadership at high level. 

2) The community of professional learning in school under the secondary 
educational service area office 19had both overview and each aspects of instructional 
leadership at high level. 
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3) The administrator’s instructional leadership of school andthe community 
of professional learning in school under the secondary educational service area office 
19 have a positive relationshipat high level(r=.621)with statically significance at .01 
level. 

4) The factor of administrator’s instructional leadership that affected to the 
community of professional learning in school under the secondary educational service 
area office 19 had statically significance at .01 level. There are 2 aspectsinclude goal 
setting, understanding that goal(X2), follow-up, and provide a reflection of the learning 
process (X3) effective regression equation 43.50 percent (R2=.435). 

5) The 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 is 


Y = .450(X2) + .271(X3). 
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ประกาศคุณปูการ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความเมตตา กรุณาอย่างสูงย่ิงจาก 
รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์อร สดเอ่ียม อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ให้คําแนะนําและ
ตรวจแก้ไขตลอดเวลา ในการดําเนินการจัดทํา ผู้ วิจัย รู้สึกซาบซึ้ ง ถึงพระคุณเป็นอย่างย่ิง               
จึงขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี  
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้และให้
คําแนะนําด้วยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ บุญช่วย ศิริเกษ ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์  ศรจันทร์ ดร.สมเจษฎ์  ศรีสมจักร และ พระครูปริยัติรังสี, ดร. ซึ่งเป็น
ผู้เช่ียวชาญท่ีกรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า ในการตรวจสอบคุณภาพ และให้คําแนะนําในการจัดทํา
แบบสอบถามในการวิจัย 
 ขอขอบพระคุณผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทําให้ข้อมูลครบถ้วน ขอบพระคุณคุณยาย บิดา 
มารดา ภรรยา และบุตร ธิดา พร้อมทั้งพ่ีน้องสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน ที่คอยให้กําลังใจ
และช่วยเหลือผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา และขอขอบพระคุณ คุณสุมาลี  ศิริสุนทร คุณอนงค์พร  แสนหาญ 
ที่ ใ ห้คําแนะนําและช่วยเหลือให้การทํางานวิจัยเล่มน้ีสําเร็จลุล่วงบรรลุ วัตถุประสงค์ และ
ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวถึง ณ ที่น้ี 
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้ วิจัยขอมอบแด่บิดา มารดา 
คณาจารย์ทุกท่าน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็น 
ผู้มีส่วนร่วมที่สําคัญย่ิงในการทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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(Y3) ด้วยวิธี Enter 107 
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ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ด้านการมีเง่ือนไขที่สนับสนุน (Y4) ด้วยวิธี Enter 109 
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ผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ด้านการมีเง่ือนไขที่สนับสนุน (Y4) ด้วยวิธี 
Stepwise 110 

4.23 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของการวิจัย 
โลกในปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization era) เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงมีการ

หลั่งไหลของกระแสความเจริญก้าวหน้าที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านความรู้ ด้านเทคโนโลยี การ
คมนาคม การศึกษา การสื่อสาร การเงิน การค้า และการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่าง ๆ ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การปกครอง ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีย่อมส่งผล
กระทบต่อคุณภาพการดํารงชีวิตของมนุษย์อย่างมาก ดังน้ัน การพัฒนาประเทศให้ทันกับการเปลี่ยน 
แปลงของสังคมยุคปัจจุบัน สิ่งสําคัญ คือ การพัฒนาคนด้วยกลไกการจัดการศึกษา เพราะการศึกษา
เป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคม เน่ืองจากการ 
ศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิต นับต้ังแต่การวางรากฐาน 
พัฒนาการของชีวิตต้ังแต่แรกเกิดอันจะนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ที่
จะดํารงชีวิต และประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและถือเป็นการพัฒนา
ประเทศให้มั่นคง มั่งคั่งและอย่างย่ังยืนได้ (พูนทรัพย์ โยธา, 2554) การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ.2552-2561) ได้กําหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” และ
กําหนดเป้าหมายหลักไว้สามประการคือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคน
ไทย 2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาทั้งน้ีได้กําหนดกรอบแนวทางการปฏิรูปการ 
ศึกษาไว้สี่ประการคือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 3) พัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ (เลขาธิการสภาการศึกษา, 
2552)  

แม้จะมีความพยายามขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติอย่างเป็น
ระบบมาโดยตลอด ทั้งการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับแก้ไข 2554 
มีการประกาศใช้กฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ รวมถึงแนวนโยบายที่เป็นวาระเร่งด่วนของชาติ แต่ยังพบว่า 
การจัดการศึกษาของประเทศยังประสบปัญหาหลายอย่าง ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ระบุว่า การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ 
นักเรียนขาดแรงจูงใจ ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน มาจากครอบครัวที่ขาดความพร้อม ขาด
ความเอาใจใส่ ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ มีปัญหาการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร ความสามารถ
ในการแข่งขันในเวทีโลกยังไม่มากพอ เป็นต้น ปัญหาท่ีเกิดจากครู เช่น ครูขาดเทคนิคการสอนท่ีน่า 
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สนใจและทันสมัย ครูมีภาระงานมาก ครูสอนไม่ครบช้ัน ครูสอนไม่ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา ครูขาด
ทักษะด้าน ITC และเทคโนโลยี และขาดสื่ออุปกรณ์การสอน เป็นต้น 

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของประเทศได้
พยายามพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนด้วยการปฏิรูปโรงเรียน มีการ
กําหนดมาตรการหลายอย่างที่เป็นการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนหลากหลายรูปแบบ เช่น โรงเรียน
ประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) หน่ึงอําเภอหน่ึง
โรงเรียนในฝัน โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสุขภาพดี โรงเรียนแห่งคุณภาพและการสร้างสรรค์ 
โรงเรียนมาตรฐานสากล Premium school ฯลฯ โดยมุ่งเพ่ิมคุณภาพด้านวิชาการ 

งานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษา เป็นงานเก่ียวกับคุณภาพของผู้เรียนทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณ (รุจิร์ ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม, 2545, หน้า 55) การบริหารงานวิชาการ
ให้มีคุณภาพและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้น้ัน องค์ประกอบสําคัญ คือ การมีภาวะผู้นําทาง
วิชาการของผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารแสดงออกถึงความสามารถในการบริหารกิจกรรมโรงเรียน  
ที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมวิชาการให้ได้ผลดีย่ิงขึ้น เอ้ือต่อการทํางานของครู 
สนับสนุนให้คุณภาพการสอนของครูดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในที่สุด เพราะมาตรฐานและ
คุณภาพของการบริหารสถานศึกษาสามารถพิจารณาได้จากผลสําเร็จของงานด้านวิชาการ ที่ดําเนิน 
งานเกี่ยวกับหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ถือได้ว่าเป็นหัวใจของสถานศึกษา ขณะที่ 
Alig - Mielcarek & Hoy (2005) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “A Model of School Successes : 
Instructional Leadership, Academic Press, and Student Achievement” โดยสังเคราะห์ตัว
แบบภาวะผู้นําทางวิชาการของ Hallinger and Murphy (1990) Murphy (1999) and Weber (1996) 
ได้ข้อสรุปว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารมี 3 ประการ ได้แก่ การส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครูทั้ง
โรงเรียน การกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น และการกํากับติดตาม
และจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนและการสอน  

ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารจึงถือเป็นปัจจัยสําคัญอย่างย่ิงในการบริหารงานวิชา 
การให้ประสบผลสําเร็จ (บุญทิพย์ สุริยวงศ์, 2544 อ้างถึงใน จุฑามาศ อินนามเพ็ง, 2552, หน้า 4) 
สอดคล้องกับ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2546) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารมีบทบาทสําคัญย่ิงในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาที่สําคัญของประเทศ ซึ่งภารกิจหลักของผู้บริหาร
โรงเรียน คือ การเป็นผู้นําในการขับเคล่ือนองค์กรให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้ังไว้ในยุคปฏิรูปการศึกษาที่
จําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร (Instructional Leadership) จึงจะสามารถ 
นําพาโรงเรียนสู่ความสําเร็จตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาได้ 

หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียนและครูผู้สอน กลไก
สําคัญที่ช่วยให้การปฏิรูปดังกล่าวประสบความสําเร็จ คือ ต้องปรับกระบวนทัศน์การบริหารสถาน 
ศึกษาแบบเดิมที่เคยปฏิบัติไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น “ชุมชนทางวิชาชีพ” (Professional 
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Community) เพ่ือให้โรงเรียนมีบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน มีการสร้างความรู้และนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ การสร้างพลังขับเคล่ือนให้การปฏิรูปการเรียนรู้ประสบผลสําเร็จ 
ส่งเสริมให้สมาชิกมีความเป็นผู้นําด้วยการมีเป้าหมายร่วมกัน ไว้วางใจกัน มีอิสระในการทํางาน เช่ือใน
ความสามารถของแต่ละคน ด้วยการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนให้เป็น “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ” (Professional Learning Community : PLC) ซึ่งเป็นนวัตกรรมและกระบวนทัศน์ใหม่
ทางการบริหารที่สําคัญ ท้าทาย และน่าสนใจมาก (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2549 ค้นเมื่อ 10 กันยายน 
2556 จากhttp://suthep. ricr. ac.th)  

ในต่างประเทศ การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน (Professional 
learning community in school : PLC) ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง Sergiovanni (1994 
อ้างถึงใน พิมพ์อร สดเอ่ียม, 2556, หน้า 4) เสนอแนวคิดไว้ในงานเขียนช่ือ Building Community 
in Schools โดยให้เปลี่ยนมุมมองโรงเรียนจากการเป็นองค์การแบบทางการ (formal organization) 
ไปสู่ความเป็นชุมชน (community) โดยให้เหตุผลว่า “ความเป็นชุมชน” จะยึดโยงภายในต่อกันด้วย
ค่านิยม (values) แนวคิด (ideas) และความผูกพันร่วมกันของทุกคนที่เป็นสมาชิก (commitments) 
ซึ่งเป็นแนวคิดตรงกันข้ามกับความเป็นองค์การ (organization) ที่ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเป็นไป
ในลักษณะลดหลั่นตามลําดับข้ันของสายบังคับบัญชา (hierarchical relationships) มีกลไกการ
ควบคุมและมีโครงสร้างที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบและวัฒนธรรมของการใช้อํานาจ (authority) ขณะที่ 
“ชุมชน” ใช้อิทธิพล (influence) ที่เกิดจากการมีค่านิยมและมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในเชิงวิชาชีพ (professional relationships) มีความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการ 
(collegiality culture) ยึดหลักพ่ึงพาอาศัยกันในการปฏิบัติงาน Sergiovanni จึงเห็นว่า ถ้ามอง
โรงเรียนในฐานะแบบองค์การดังกล่าว จะทําให้โรงเรียนมีความเป็นทางการที่สร้างความรู้สึกห่างเหิน
ระหว่างบุคลากร มีกลไกบังคับควบคุมมาก แต่ถ้ายอมรับว่า โรงเรียนมีฐานะเป็นชุมชนแล้ว จะทําให้
สมาชิกมีความผูกพันต่อกันด้วยวัตถุประสงค์ร่วม มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และมีบรรยากาศที่ทุกคน
ช่วยเหลือกัน 

โดยทั่วไป ครูมักทํางานตามลําพัง การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนระหว่าง
เพ่ือนครูมีน้อย การสังเกตการสอนของเพ่ือนครูและให้ข้อมูลย้อนกลับแล้วนําไปปรับเพ่ือให้ได้สิ่งที่ดี
ว่าแล้วนํากลับไปใช้ใหม่มีน้อย การบอกเล่าความล้มเหลวหรือปัญหาที่เกิดจากการสอนยังมีไม่มาก 
พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการขาดโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์การทํางานจากเพ่ือนครู ขาดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการขาดโอกาสการพัฒนาการสอนหรือการพัฒนาวิชาชีพของครู 
(Souhan, 2016, pp. 14-15) เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ และคนอ่ืน ๆ (2545, หน้า 13) ได้ให้ความ 
หมาย ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนในวิชาชีพครูที่มีความรู้ ความ
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สนใจในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง มาร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เรียนรู้ในเรื่องน้ัน ๆ ร่วมกัน ทําให้ได้องค์ความรู้
ใหม่เพ่ือนําไปประยุกต์และปรับใช้ 

เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ และคนอ่ืน ๆ (2545, หน้า 13) กล่าวว่า การเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนในวิชาชีพครูที่มีความรู้ ความสนใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
มาร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เรียนรู้ในเรื่องน้ัน ๆ ร่วมกัน ทําให้ได้องค์ความรู้ใหม่เพ่ือนําไปประยุกต์
และปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมได้ เป็นการรวมกลุ่มทํางานและสร้างวัฒนธรรม
การทํางานร่วมกันระหว่างครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และนักเรียนเพ่ือแสวงหาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (best 
practices) ในการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและพัฒนาการสอนของครูให้ดีขึ้น 
เป็นการสร้างบรรยากาศทางบวก (Kociuruba Jr., 2017) เป็นการรวมกันที่เน้นประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองให้ย่ังยืนและมุ่งที่ผลของการปรับปรุง มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้กันและกัน มีการพัฒนาภาวะผู้นําครู (teacher leadership) โดย
อาศัยความสามารถในการประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ 
(interrogating) มีการสะท้อนผลเพ่ือการไตร่ตรอง (reflective) และส่งเสริมความก้าวหน้าการ
ทํางานและการพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน มีวิสัยทัศน์การเรียนรู้ สืบเสาะค้นหาเพ่ือให้ได้ผลที่ดีกว่า หรือได้
แนวคิดใหม่ที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน มีการหารือเก่ียวกับความต้องการของ
ผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง เป็นวัฒนธรรมโรงเรียนที่ยอมรับและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและความสามารถ
พิเศษ (strengths and talents) ของคณะครู (Protheroe, 2008) สร้างยุทธศาสตร์เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เป็นกลยุทธ์ที่ส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิทธิผล
ในช่วงแห่งการปฏิรูปการศึกษา เป็นการให้คุณค่าของการมีส่วนร่วม เป็นการปรับวัฒนธรรมการ
ทํางานที่ครูเคยทํางานเพียงลําพังคนเดียวมาสู่ตัวแบบ (model) ของการทํางานที่สร้างสรรค์ตาม
แนวคิดใหม่ด้วยการทํางานเป็นทีมร่วมกัน (Gajda, 2005) มีการจัดสรรเวลาหรือเอ้ืออํานวยโอกาสให้
ครูมีเวลาพูดคุยกัน ส่งเสริมให้ครูเข้าใจฐานคิดเชิงทฤษฎีของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยของ Ratts (2015) พบว่า PLC มีผลทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนเพ่ิมสูงขึ้น สอดคล้องกับยุคของการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นให้ครูต้องพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนโดยใช้กระบวนการ PLC ซึ่ง DuFour and Fullan (2014) เสนอว่า PLC เปรียบเสมือนวง
ล้อที่เปลี่ยนโรงเรียนจากเชิงอุดมการณ์ไปสู่การมีวัฒนธรรมความร่วมมือในการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดเลยและหนองบัวลําภู จากผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนโดยสํานักทดสอบทางการศึกษา พบว่า นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ยังมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ต่อเน่ืองกัน
หลายปี โดยข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
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ศึกษา เขต 19 ทําให้ทราบว่า สภาพความสําเร็จและสภาพปัญหาของแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่าง
กัน ปัญหาที่สําคัญโดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่พบว่าคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบ
ระดับชาติ หรือ (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจําปีการศึกษา 2558 มี
ค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจํานวนนักเรียนมีแนวโน้มลดลง 

จากท่ีกล่าวมาน้ัน จะเห็นได้ว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
เป็นกระบวนการบริหารที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจ 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ข้อค้นพบที่ได้
จะเป็นประโยชน์อย่างมากท้ังต่อครู ผู้บริหารและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 รวมถึงผู้เกี่ยวข้องระดับนโยบายท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดอันจะส่งผลต่อการจัด
การศึกษาของประเทศโดยรวมต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  
1.2.2 เพ่ือศึกษาระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  
1.2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ

การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 19  

1.2.4 เพ่ือศึกษาปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

1.2.5 เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ของภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 19 
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1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
1.3.1 ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มีความสัมพันธ์กัน 
1.3.2 มีปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างน้อย 1 องค์ประกอบ

สามารถพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ได้ 

 

1.4 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง จึงได้กําหนด

กรอบแนวคิดของการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 1.1 
   
ตัวแปรพยากรณ์  ตัวแปรเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 1.5.1.1 ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา (Instructional Leader 

ship) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ศึกษาตามแนวคิดของ Alig–Mielcarek & 
Hoy (2005) มี 3 องค์ประกอบ ดังน้ี 

การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียน (Professional Learning 
Community : PLC) ศึกษาตามแนวคิด
ของ Hord (1997) มี 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 
1. การสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วมกัน 
2. การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
3. การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ 

ความรู้ 
4. การมีเง่ือนไขที่สนับสนุน 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล 

ภาวะผู้นําทางวิชาการ ของผู้บริหารสถาน 
ศึกษา(Instructional Leadership : IL) 
ศึกษาตามแนวคิดของ Alig–Mielcarek & 
Hoy (2005) มี 3 องค์ประกอบ ดังน้ี 
1. การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้ง

โรงเรียน 
2. การกําหนดเป้าหมายร่วมกัน และสร้าง

ความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน 
3. การกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อน 

ผลกระบวนการเรียน และการสอน 
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  1) การส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน 
  2) การกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน 
  3) การกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนและการ

สอน 
 1.5.1.2 การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning com-

munity : PLC) ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ศึกษาตามแนวคิด
ของ Hord (1997) มี 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 

  1)  การสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วมกัน 
  2)  การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
  3)  การเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์ใช้ความรู้ 
  4)  การมีเง่ือนไขที่สนับสนุน 
  5)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล 
1.5.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพ่ือศึกษาวิจัย ดังน้ี 
 1.5.2.1 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 132 คนและครูผู้สอน จํานวน 2,052 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 2,184 คน 
(สารสนเทศการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2559 : สืบค้น
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559) 

 1.5.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 20 คน และครูผู้สอน จํานวน 306 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 326 คนโดย
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970 อ้างถึงใน พิมพ์อร 
สดเอ่ียม, 2557, หน้า 35) 

1.5.3 ขอบเขตด้านตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้กําหนดตัวแปรเพ่ือศึกษาวิจัย ดังน้ี 
 1.5.3.1 ตัวแปรพยากรณ์ (Predictive variable) ได้แก่ ภาวะผู้นําทางวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาตามกรอบแนวคิดของ Alig–Mielcarek & Hoy (2005) มี 3 องค์ประกอบ
ดังน้ี 
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  1)  การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน 
  2)  การกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน 
  3)  การกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนและการสอน 
 1.5.3.2 ตัวแปรเกณฑ์ (Criterion variable) ได้แก่ การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ ศึกษาตามกรอบแนวคิดของ Hord (1997) มี 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 
  1) การสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วมกัน 
  2) การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
  3) การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ 
  4) การมีเง่ือนไขที่สนับสนุน 
  5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล 
 

1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.6.1 เป็นข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้บริหารและครูเก่ียวกับภาวะผู้นําทางวิชาการ การเป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

1.6.2 เป็นข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้บริหารและครูใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นํา
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและสภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ต่อไป 

1.6.3 เป็นข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้บริหารและครูได้ทราบถึงปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 

1.6.4 เป็นข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้บริหารและครูได้ทราบสมการพยากรณ์ของภาวะผู้นํา
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

1.6.5 เป็นข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้บริหารและครูใช้ผลจากการวิจัยช่วยให้ผู้เก่ียวข้อง
สามารถใช้เป็นข้อมูลประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารและพัฒนาการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งผู้บิหาร นักการศึกษาและนักวิชาการ
สามารถนําไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้ 
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1.7 คํานิยามศัพท์เฉพาะ 
การศึกษาคร้ังนี้ผู้ศึกษาได้กําหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังน้ี 
ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร (Instructional leadership) หมายถึงพฤติกรรม

ของผู้บริหารสถานศึกษาในการนําและการบริหารบุคคลในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้กระทํา
หรือจัดกิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผลสําเร็จ ทําให้กระบวนการจัด 
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 

การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (Promotes school-wide Professional 
development) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู
อย่างเป็นระบบ กระตุ้นครูให้พัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยส่งเสริมครูในการ
เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพในโรงเรียนโดยการวางแผนการพัฒนา
วิชาชีพที่จําเป็นและตรงตามความต้องการของครู วางแผนร่วมกันกับครูในการจัดอบรมในโรงเรียน
รวมท้ังจัดหาวัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยในการพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนจัดตารางอบรม
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างครูในโรงเรียน 

การกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น (Defines and 
communicates shared goals) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในการร่วมมือ
ทํางานกับครูเพ่ือกําหนด สื่อสาร และใช้เป้าหมายของโรงเรียนในการตัดสินใจ ทําให้การปฏิบัติการ
สอนมีความสอดคล้องตามเป้าหมาย ส่งเสริมให้ครูใช้ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน เป็นแนวทางใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความก้าวหน้าของ
นักเรียนมาใช้ รวมทั้งพัฒนาเป้าหมายและกําหนดความคาดหวังของโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมี
มาตรฐานมีความคาดหวังที่สูงและสามารถบรรลุได้ 

การกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนและการสอน(Monitors 
and provides feedback on the teaching and learning process) หมายถึง พฤติกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับงานวิชาการ ได้แก่ การบริหารหลักสูตร การปรากฏ
กายให้เห็นอยู่ทั่วไปในโรงเรียน การกํากับติดตามการปฏิบัติงาน ของครู ใช้เวลาส่วนใหญ่บริหารงานใน
โรงเรียน พูดคุยกับนักเรียนและครู สังเกตครูเพ่ือการพัฒนาวิชาการ ประเมินครูเพ่ือปรับปรุงการ
ปฏิบัติการสอน ให้คําชมและสะท้อนความคิดเห็นสู่นักเรียน ครูและชุมชนเก่ียวกับผลของการปฏิบัติงาน
ทางวิชาการ และสร้างความมั่นใจว่า เวลาการเรียนการสอนของโรงเรียนจะไม่ถูกรบกวน 

การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน (Professional learning com 
munity) หมายถึง การรวมตัวของบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้แก่ครูผู้สอน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง 
บุคลากรในชุมชนอ่ืน ๆ และนักเรียนในการทํากิจกรรมหรือการดําเนินการเพ่ือเป้าหมายของ “การ
เรียนรู้” มีวัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือ มีการทํางานเป็นทีม โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ ทุก
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ฝ่าย มีระบบสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกโดยการรวมตัวกันทําอย่างกระตือรือร้น และต่อเน่ือง โดย
สมาชิกในชุมชนเกิดแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) ในการร่วมกิจกรรมเพราะได้รับอิสระ ใน
การคิดทํางาน และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ตามความต้องการที่แท้จริงของตนเอง และองค์กร แบ่ง
ออกเป็น 5 ด้าน ดังน้ี 

การสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วมกัน (Supportive and shared leadership) 
หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา และครูในการร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติการให้โรงเรียน
ประสบผลสําเร็จ ในด้านนโยบายการปฏิบัติ มีการตัดสินใจร่วมกัน การปรับปรุงโรงเรียน การสนับ 
สนุนเพ่ือนร่วมงานให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ 

การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared values and vision) หมายถึง 
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการสร้างค่านิยมและกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันเกี่ยวกับ
การสอนของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและโรงเรียน มีประสิทธิผล 

การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ (Collective learning And application 
of learning) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย
ในการสอน มีหลักสูตรที่ทันสมัย มีการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียนและรู้ความต้องการของ
นักเรียน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูและนักเรียน 

การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน (Supportive conditions) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในการสร้างเง่ือนไขให้กับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้มีกําลังใจ มีการยกย่องชมเชย มีการ
ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีการสร้างหรือหานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล (Shared personal practice) หมายถึง พฤติ 
กรรมของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการลดช่องว่างระหว่างครูและนักเรียน มีการสร้างวัฒนธรรม
การนับถือซึ่งกันและกัน มีความเช่ือถือความไว้วางใจกัน อุทิศตนเพ่ืองานการพัฒนาตนเองและพัฒนา
โรงเรียน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 หมายถึง เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ประกอบด้วย พ้ืนที่จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลําภู ให้สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ต้ังอยู่ที่ อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่อยู่ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ซึ่งจําแนกเป็น 4 ขนาดดังน้ี 

1) โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียน ไม่ถึง 500 คน 
2) โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียน ต้ังแต่ 500 คน-1,499 คน 
3) โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียน ต้ังแต่ 1,500 คน-2,499 คน 
4) โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียน ต้ังแต่ 2,500 คนข้ึนไป 
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุแต่งต้ังตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับเงินเดือน จากงบประมาณ
แผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการท่ีปฏิบัติงาน ในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้สอน  

ผู้บริหารสถานศกึษา หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารโรงเรียน ได้แก่ ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา ผู้รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา และรองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

ครูผู้สอน หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหน่งครูและครูผู้ช่วย ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การศึกษาปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชน

แห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ใน
ครั้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องนําเสนอ ดังน้ี 

2.1 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้นําทางวิชาการ 
 2.1.1 ความหมายของผู้นํา  
 2.1.2 ความหมายของภาวะผู้นํา 
 2.1.3 ความหมายของภาวะผู้นําทางวิชาการ 
 2.1.4 ความสําคัญของภาวะผู้นําทางวิชาการ 
 2.1.5 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้นําทางวิชาการ 
 2.1.6 องค์ประกอบของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 2.1.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับภาวะผู้นําทางวิชาการ 
2.2 แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 2.2.1 ความหมายของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 2.2.3 บทบาทของผู้เก่ียวข้องกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 2.2.4 องค์ประกอบของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 2.2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
 

2.1 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้นําทางวิชาการ 
2.1.1 ความหมายของผู้นําและภาวะผู้นํา 
คําว่า ผู้นํา (Leader) ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้หลากหลาย ดังน้ี 
บุญช่วย ศิริเกษ (2540, หน้า 186) ได้ให้ความหมายของผู้นํา คือ บุคคลใดก็ตามที่

สามารถใช้อิทธิพลโน้มน้าวให้บุคคลอ่ืนยอมตามได้ในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นทางความคิดหรือการปฏิบัติ 
ผู้นําจึงอาจมีตําแหน่งเป็นผู้บริหารหรือไม่เป็นก็ได้ 
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ประพันธ์ สุริหาร (2541, หน้า 28) ได้ให้ความหมายของผู้นํา คือ ผู้ชักจูงให้ผู้อ่ืนที่เก่ียวข้อง
ร่วมแรงร่วมใจทํางาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ด้วยความสมัครใจ มีความกระตือรือร้นและ มุ่ง
ให้ได้ผลงานที่ดีย่ิงขึ้น เป็นผู้ที่เข้าใจ เห็นใจ ทําให้ผู้ร่วมงานเกิดความอบอุ่นใจ เคารพรักใคร่และไว้ 
วางใจผู้นํา 

อานันท์ ปันยารชุน (2542, หน้า 25) ได้ให้ความหมายของผู้นําว่า ผู้นําไม่ใช่ผู้ที่จะนําคน
อ่ืน แต่ผู้นําที่ดีคนอ่ืนอยากเดินตาม 

กิติ ตยัคคานนท์ (2543, หน้า 21) ได้ให้ความหมายว่า ผู้นํา คือ บุคคลที่ได้รับการแต่งต้ัง
หรือได้รับการยกย่องขึ้นเป็นหัวหน้าและเป็นผู้ตัดสินใจ เน่ืองจากเป็นผู้มีความสามารถในการปกครอง 
บังคับบัญชาและจะพาผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหมู่ชนไปในทางดีหรือทางช่ัวก็ได้ 

สมศักด์ิ ลือนาม (2543, หน้า 9) ได้ให้ความหมายว่า ผู้นํา คือ ผู้มีบทบาทหน้าที่ อิทธิพล
เหนือบุคคลอ่ืน ๆ ในกลุ่ม สามารถโน้มน้าวจิตใจหรือชักนําให้บุคคลในกลุ่มร่วมกิจกรรมของกลุ่มให้
สําเร็จตามเป้าหมายได้ 

ประสิทธิ์ อ้ึง (2544, หน้า 11) ได้ให้ความหมายผู้นําว่า หมายถึง คนที่สามารถอาศัยความ 
สัมพันธ์ใช้ความสัมพันธ์เรียกผู้อ่ืนให้มาทํางานแทน ผู้นําจําเป็นต้องใช้ความประพฤติและนิสัยของผู้นํา
มากระทบต่อการกระทําและความคิดของผู้อ่ืนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

พิชัย เสงี่ยมจิตต์ (2544, หน้า 6) ได้ให้ความหมายของผู้นําว่า หมายถึง ศิลปะในการใช้
ความสามารถที่จะนําบุคคลแต่ละคนไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยบุคคลเหล่าน้ัน มีความเชื่อ 
มั่นใจ เต็มใจเคารพนับถือ และให้ความร่วมมือด้วยความจริงใจ 

บุญทัน ดอกไธสงค์ (2545, หน้า 6) ได้ให้ความหมายของผู้นําว่า หมายถึง ผู้มีอิทธิพล  
มีศิลปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่มชนเพ่ือให้พวกเขามีความต้ังใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ 
เป็นผู้นําและแนะนํา เพราะผู้นํา ต้องคอยช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ตามความสามารถ 
และผู้นําไม่ใช่แต่ยืนอยู่เบ้ืองหลังกลุ่มที่คอยแต่วางแผนและผลักดัน แต่ผู้นําจะต้องยืนอยู่ข้างหน้ากลุ่ม 
และนํากลุ่มปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

ธีระ รุญเจริญ (2550, หน้า 140) ได้ให้ความหมายของผู้นําว่า หมายถึง บุคคลที่จะมา
ประสานช่วยให้คนทั้งหลายรวมกัน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ร่วมกันหรือทําการร่วมกันก็ตาม ให้พากันไป
ด้วยดีสู่จุดหมายที่ดีงาม 

Simon, Smithburg and Thompson (1968 อ้างถึงใน เศาวนิต เศาณานนท์, 2542, 
หน้า 2) ได้ให้ความหมายของผู้นําว่า หมายถึง บุคคลที่สามารถควบคุมให้ผู้อ่ืนร่วมมือดําเนินงานไปสู่
เป้าหมายได้ 

Huse and Boditch (1973 อ้างถึงในเทื้อน ทองแก้ว, 2542, หน้า 2) ได้ให้ความหมาย
ของว่า ผู้นํา คือ ผู้ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้อ่ืน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การและส่วนบุคคล 
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Fiedler and Garcia (1987 อ้างถึงในเทื้อน ทองแก้ว, 2542, หน้า 2) ได้ให้ความหมาย
ว่า ผู้นํา คือ บุคคลที่มาจากการเลือกต้ังหรือแต่งต้ังหรือการยกย่องขึ้นมาของกลุ่มเพ่ือให้ทําหน้าที่เป็น 
ผู้ช้ีแนะ และช่วยเหลือให้กลุ่มประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

Yukl (1989 อ้างถึงใน เศาวนิต เศาณานนท์, 2542, หน้า 1) ได้ให้ความหมายว่า ผู้นํา คือ 
บุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่ม และเป็นผู้ที่ต้องการปฏิบัติภาระหน้าที่ของตําแหน่งผู้นําที่รับ
มอบหมายบุคคลอ่ืนในกลุ่มที่เหลือก็คือผู้ตาม แม้จะเป็นหัวหน้ากลุ่มย่อยหรือผู้ช่วยในการปฏิบัติ
หน้าที่ต่าง ๆ ก็ตาม 

Stogdill (1999 อ้างถึงใน ศรีสุนันท์ ต่ายแสง, 2543, หน้า 7-8) ได้ให้ความหมายว่า ผู้นํา 
คือ ผู้ที่มีความกระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบ มีแรงกระตุ้นที่จะทํางานให้สําเร็จ เข้มแข็ง และเพียร
พยายามกล้าได้กล้าเสีย มีความเช่ือมั่นในตนเอง พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจและการ
กระทําของตน พร้อมที่จะรับความเครียดระหว่างบุคคล ทนต่อความคับข้องใจและความล่าช้า 

จากที่กล่าวมาน้ัน สรุปได้ว่า ผู้นํา หมายถึง บุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่ม ปฏิบัติหน้าที่ของ
ความเป็นผู้นํา เป็นผู้ผลักดัน ผู้ดลบันดาล ผู้สร้างพลังร่วม ผู้สร้างแรงจูงใจ กระตุ้น เป็นผู้ก่อให้เกิด
พลังการปฏิบัติการดําเนินการของมวลสมาชิกให้สู่เป้าหมายตามที่ต้องการ เน่ืองจากขอบเขตของการ
เป็นผู้นํามีความหมายตามทัศนะของนักวิชาการท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้ที่มีพฤติกรรมแสดง
บทบาทในการนํา จึงมีความเข้มแข็ง มีอํานาจเหนือบุคคลอ่ืน มีความสามารถในการควบคุมกลุ่มและ
ช้ีนําทางให้ผู้ร่วมงานเต็มใจมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังและ
คัดเลือกให้เป็นหัวหน้า เป็นผู้ที่มีอิทธิพลในกลุ่ม เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นผู้นํา คอยช้ีแนะ
ช่วยเหลือให้การทํางานของกลุ่มบรรลุสู่จุดหมายขององค์การตามที่วางไว้ได้ 

2.1.2 ความหมายของภาวะผู้นํา 
ภาวะผู้นํา (Leadership) เป็นการมีอิทธิพล (Influence) ซึ่งกันและกันระหว่างผู้นําและ ผู้

ตามเพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ (Objectives) และเกิดการเปลี่ยนแปลง
เน่ืองจากมีคํานิยามท่ีหลากหลายในเชิงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จึงได้รวบรวมคํานิยามท่ีน่าสนใจ 
มาศึกษาเรียนรู้เพียงบางส่วน เพ่ือจะได้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาเรื่องภาวะผู้นําต่อไป ดังน้ี 

สมยศ นาวีการ (2539, หน้า 141) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่การวางแผน การจัดองค์การ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร และการควบคุม เป็นผู้ที่มีการนําและ
การให้ทิศทางแก่พนักงานทุกคนเพ่ือบรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ 

บุญช่วย ศิริเกษ (2540, หน้า 185) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง กระบวน 
การใช้อิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มเพ่ือให้ได้รับความสําเร็จตามเป้าหมายต่าง ๆ  

วิโรจน์ สารรัตนะ (2542, หน้า 106) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง เป็น
กระบวนการที่ผู้บริหารจะให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อ่ืนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
จุดหมายขององค์การ 
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ประสิทธิ์ ทองอุ่น และคนอ่ืน ๆ (2542, หน้า 233) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นํา 
(Leadership) หมายถึง สภาวะหรือศักยภาพความสามารถของบุคคลในการสร้างกระบวนการเพ่ือ 
จูงใจให้ผู้อ่ืนให้ความร่วมมือ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน
และจุดประสงค์ที่วางไว้ เสริมสร้างศักยภาพของผู้นําให้เต็มความสามารถให้เกิดพลัง เป็นอิทธิพล
ครองใจผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติการดําเนินกิจกรรมใน ทุก
สถานการณ์ โดยใช้กระบวนการกลุ่มหรือกลุ่มปฏิสัมพันธ์หรือพลวัตกลุ่ม ใช้ศิลปะของการสื่อสารเป็น
พลังสนับสนุน เป็นปัจจัยในการบริหารให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย 

กิติ ตยัคคานนท์ (2543, หน้า 13) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง ศิลปะหรือ
ความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จะจูงใจหรือใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติการและอํานวยการโดยใช้กระบวนการส่ือความหมายหรือติดต่อกัน
และกันให้ร่วมใจกับตน ดําเนินการจนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด 

สมคิด บางโม (2545, หน้า 229) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง การท่ีผู้นําใช้
อิทธิพลต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายอิทธิพลดังกล่าวน้ีอาจ
เป็นไปได้ทั้งในทางบวกและทางลบ 

ไชยา ภาวะบุตร (2546, หน้า 315) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง กระบวน 
การที่ผู้นําใช้อิทธิพลหรืออํานาจที่ตนมีอยู่ในการชักนําหรือโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาภายในองค์การ
หรือในกลุ่มคนในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิ 
ภาพที่สุดให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2548, หน้า 128) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง กระบวน 
การมีอิทธิพล (Influence) ซึ่งกันและกันระหว่างผู้นําและผู้ตาม เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ขององค์การ (Achieve organizational objectives) และเกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) 

จุฑามาศ อินนามเพ็ง (2552, หน้า 26) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง 
กระบวนการท่ีบุคคลใช้วิธีการนําเพ่ือนํากลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันขององค์การ โดยมุ่งอิทธิพล 
แรงจูงใจ วิสัยทัศน์ ในการเป็นผู้นําเพ่ือให้สัมฤทธ์ิผลในทุกสถานการณ์ 

โดยสรุป ภาวะผู้นํา หมายถึง การใช้อิทธิพลและการใช้อํานาจหน้าที่โดยบุคคลเหนือผู้อ่ืน 
เพ่ือนํากลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันขององค์การ 

2.1.3 ความหมายของภาวะผู้นําทางวิชาการ 
ได้มีนักการศึกษา ได้ให้ความหมายภาวะผู้นําทางวิชาการ (Instructional leadership) 

และไว้หลายท่าน ดังน้ี 
มณเทียร ชมดอกไม้ (2541, หน้า 89) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการ หมาย 

ถึง ผู้ที่มีความสามารถในการนําและบริหารคนให้กระทํากิจกรรมทางด้านวิชาการให้บรรลุผล ซึ่งจะมี
ผลต่อการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน 
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ธิดาวัลย์ เสตะจันทร์ (2541 อ้างถึงใน สุนันทา ไกยเดช, 2545, หน้า 18) ได้ให้ความหมาย 
ไว้ว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการ หมายถึง การกระทําหรือกริยาท่าทางที่ผู้นําแสดงออกถึงความสามารถ ใน
การพัฒนาด้านวิชาการ โดยคิดริเริ่มนําทางให้เกิดแนวคิดใหม่ หรือให้การสนับสนุนและส่งเสริม การ
ปฏิบัติงานของครู เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนา 
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งผู้ร่วมงานสามารถรับรู้ และสังเกตเห็นการกระทําน้ัน
ได้อย่างชัดเจน 

พรพรรณ สีละมนตรี (2546, หน้า 11) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
หมายถึง การที่ผู้บริหารมีความสามารถในการนําความรู้ วิธีการ เทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษามาใช้ในการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาวิชาชีพให้กับ
นักเรียนในโรงเรียน การติดตามการปฏิบัติงานของครูผู้สอน การส่งเสริมด้านวิชาการและความสัมพันธ์
กับกลุ่มในโรงเรียน 

ประสิทธิ์ เขียวศรี และคณะ (2548) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
หมายถึง การปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือนําให้ครูและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ตาม
จุดมุ่งหมายและโครงสร้างสาระการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 

ภารดี อนันต์นาวี (2552 , หน้า 279-281) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
หมายถึง งานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอํานาจการบริหาร
จัดการไปให้สถานศึกษามากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดําเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว 
รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน และการมีส่วนร่วมของ  
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญทําให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการ
จัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมท้ังการวัด
ปัจจัยเกื้อหนุน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

อรุณี ราชพัฒน์ (2554, หน้า 73) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการ หมายถึง 
การกระทําที่ผู้บริหารแสดงออกหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนกระทําในสิ่งที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
การกระตุ้นให้ครูได้พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนให้มีประสิทธิภาพ และการบริหารสถาน 
ศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด 

Davenport (1984, p. 598) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการ หมายถึง ความ
เป็นผู้นําทางวิชาการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติโปรแกรมทางวิชาการที่ช่วยให้งานประสบผลสําเร็จ 

Greenfield (1987 อ้างถึงใน ถวิล มาตรเลี่ยม, 2544, หน้า 107) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
ภาวะผู้นําทางวิชาการ หมายถึง การท่ีผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการใด ๆ 
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เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน พัฒนานักเรียน สร้างความพึงพอใจให้กับครู 
อาจารย์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่ต้องการและดําเนินการเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพส่งเสริมความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่ง
เป็นคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหาร 3 ประการ ดังน้ี 

1. มีภาพอนาคต หรือวิสัยทัศน์เป็นเป้าหมายในการดําเนินการ 
2. ยึดวิสัยทัศน์เป็นแนวทางการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. เน้นกิจกรรมการสอน การจัดการในห้องเรียน 
Davis and Thomas (1989, p. 21) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการ 

หมายถึง ความเป็นผู้นําทางวิชาการเป็นบทบาทสําคัญของผู้บริหาร ที่จะทําให้เกิดกิจกรรมด้านการ
เรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยภาวะผู้นําทางวิชาการมีคุณลักษณะโดดเด่น
หลายประการ ดังน้ี 

1. มีวิสัยทัศน์ มองทะลุปรุโปร่งว่าโรงเรียนจะพัฒนาได้อย่างไรและกระตุ้นผู้ร่วมงาน
ตระหนักถึงวิสัยทัศน์น้ัน ๆ  

2. เป็นผู้นําที่ได้รับความคาดหวังสูง ทั้งในด้านผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนและการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร สังเกตการสอนในห้องเรียนและหรือมอบหมายงานให้ครู อาจารย์ ดําเนินการแทน ให้
คําแนะนําเชิงบวก สะท้อนความคิดเพ่ือปรับปรุงการสอน 

3. กระตุ้นให้บุคลากรใช้เวลาในการสอนให้มีประโยชน์สูงสุด 
4. ช่วยขจัดสิ่งรบกวนในการสอนให้หมดไป 
5. เน้นการใช้สื่อ และพัฒนาบุคลากรให้คิดและผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ 
6. กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากร 
7. เอาใจใส่ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ต่อการวาง

แผนการสอน 
Cunard (1990 อ้างถึงใน สุภัคกาญจน์ ฤทธ์ิละคร, 2548, หน้า 11) ได้ให้ความหมาย 

ไว้ว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการ หมายถึง เช่ือว่าบทบาทของภาวะผู้นําทางวิชาการจําเป็นต้องสร้างวิสัย 
ทัศน์ เช่น วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนักเรียนสําหรับสังคมไทยในอนาคต ผู้บริหารน้ัน
ต้องกําหนดแนวทางว่าต้องการให้โรงเรียนพัฒนาไปในแนวทางใด จะเลือกนําเอาวิธีการสอนรูปแบบ
ใด มาใช้ครูจะจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างไร มีข้อตกลงอะไรบ้าง และจะแต่งต้ังคณะทํางานให้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างไร เป็นต้น 

Murphy (1990) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการ หมายถึง ภาวะความเป็น
ผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร ควรจะให้มีความสําคัญในเรื่องของหลักสูตรเหมือนกับการสอน ในการ
บริหารด้านการศึกษา Murphy ได้ช้ีให้เห็นความสําคัญของหลักการบริหารที่ยึดเอาหลักสูตรเป็นแนว
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ปฏิบัติ ดังน้ี 1) จํานวนของเน้ือหา 2) การจัดเน้ือหา 3) การจัดเรียงลําดับเน้ือหา 4) ความชัดเจนและ
ความลึกซึ้งของเน้ือหา 5) ความหลากหลายของวิธีการให้ความรู้ 6) การบ้านหรืองานที่ได้รับมอบ 
หมาย 7) การวางแผนแนวปฏิบัติของหลักสูตร และ 8) คุณภาพของจุดประสงค์ 

กล่าวโดยสรุปว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารในการนําและการ
บริหารบุคคลในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ให้กระทําหรือจัดกิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้บรรลุผลสําเร็จ ทําให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  

2.1.4 ความสําคัญของภาวะผู้นําทางวิชาการ 
ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน มีผลต่อความมีประสิทธิภาพความเป็นเลิศของ

โรงเรียน เน่ืองจากผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ทําหน้าที่บริหารภายในโรงเรียนและเป็นผู้ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
คุณภาพการสอนของครู ดังจะเห็นได้จากนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความสําคัญของภาวะผู้นํา
ทางวิชาการไว้ ดังน้ี 

กิตติมา ปรีดีดิลก (2532, หน้า 48) ได้กล่าวถึงความสําคัญของภาวะผู้นําทางวิชาการว่า 
งานวิชาการมีความสําคัญเพราะเป็นงานหลักของโรงเรียนทุกประเภท ซึ่งมาตรฐานหรือคุณภาพการ 
ศึกษามักจะได้รับการพิจารณาจากผลงานวิชาการเป็นสําคัญ 

สุเทพ ทองประดิษฐ์ (2541, หน้า 165) ได้กล่าวถึงความสําคัญของภาวะผู้นําทางวิชาการ
ว่า งานวิชาการเป็นงานที่สําคัญเฉพาะด้าน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนต้องให้ความสําคัญและรับผิด 
ชอบเป็นอันดับแรก เพราะหน้าที่ของโรงเรียน คือ การให้บริการด้านวิชาการ 

รุ่ง แก้วแดง (2541, หน้า 17) ได้กล่าวถึงความสําคัญของภาวะผู้นําทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาว่า ภาพลักษณ์ของผู้บริหารจะต้องเปลี่ยนไป ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่จะต้อง
มีความเป็นผู้นําทางวิชาการ (Instructional leadership) ที่เข้มแข็ง เพ่ือปฏิวัติการบริหารสถาน 
ศึกษาไปสู่ความมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543, หน้า 31-32) ได้กล่าวถึง
ความสําคัญของภาวะผู้นําทางวิชาการว่า บทบาทของผู้บริหารในฐานะผู้นําทางวิชาการว่าต้องส่งเสริม
ให้บุคลากรในสถานศึกษาให้มีภาวะผู้นําทางวิชาการเพ่ือปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุผลตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 โดยสํารวจข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ มอบหมายงานให้ตรงตามความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้ครูมีส่วนในการทํางานโดย
ผู้บริหารเป็นผู้ให้คําปรึกษา ประชุมปรึกษาหารือคณะครูในโรงเรียนตามโอกาส ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนา
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม 

รุจิร์ ภู่สาระ และจันทรานี สงานนาม (2545, หน้า 55) ได้กล่าวถึงความสําคัญของภาวะ
ผู้นําทางวิชาการว่า งานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษา เป็นงานเก่ียวกับคุณภาพของผู้เรียนทั้ง
ในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
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ปัญญา แก้วกียูร และ สุภัทร พันธ์พัฒนากุล (2545, หน้า 17) ได้กล่าวถึงความสําคัญ
ของภาวะผู้นําทางวิชาการว่า งานวิชาการถือเป็นหัวใจสําคัญในการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา
เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักสูตรและการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ความสําคัญของภาวะผู้นําทางวิชาการมีอิทธิพลต่อ
คุณภาพการสอนของครูและนํามาซึ่งความมีประสิทธิผลของโรงเรียน เพราะงานวิชาการถือว่าเป็นงาน
หลักเป็นหัวใจสําคัญในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ที่
แสดง ออกให้ครูได้รับรู้อย่างชัดเจนและนํามาซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนและในสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงที่มีอย่างต่อเน่ืองและไม่หยุดน่ิง ผู้บริหารจึงต้องเปลี่ยนบทบาทเดิมและเน้นบทบาทการ
เป็นผู้นําทางวิชาการ โดยความร่วมมือของครูในโรงเรียน 

2.1.5 แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับภาวะผู้นําทางวิชาการ 
Bossert (1988 อ้างถึงใน ไกศิษฏ์ เปลรินทร์, 2552) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้นําทาง

วิชาการว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลในปัจจุบันน้ีต้องหลอมรวมลักษณะภาวะผู้นําแบบด้ังเดิม 
(Traditional school leadership) อันได้แก่ การประเมินครู การจัดงบประมาณ การจัดตารางการ
เรียนการสอน และการบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เข้ากับการเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งในเร่ือง
การสอนและการเรียน ผู้นําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผล (Effective instructional leaders) คือ ผู้ที่ใส่
ใจอย่างมากต่อการจัดหลักสูตรและเรื่องราวเก่ียวกับการสอนซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสําเร็จของ
นักเรียน งานวิจัยยืนยันว่าบทบาทที่สําคัญน้ีขยายวงกว้างเกินขอบข่ายงานของผู้บริหารโรงเรียนที่ต้อง
ใช้ลักษณะผู้นําแบบอ่ืน ๆ ด้วย ผู้มีบทบาทสําคัญในภาวะผู้นําทางวิชาการ ได้แก่ ผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้ประสานงานหลักสูตร ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ผู้ดูแลงาน
การเรียนการสอน  

Murphy (1990) ได้ศึกษารวบรวมภาวะผู้นําทางวิชาการไว้อย่างเป็นระบบและเข้าใจได้ง่าย
โดยได้สังเคราะห์จากผลของการวิจัยจากวรรณกรรม เอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีประสิทธิผล การ
ปรับปรุงโรงเรียน การพัฒนาครู และการเปลี่ยนแปลงองค์การ อาศัยการศึกษาวรรณกรรมน้ี Murphy 
ได้สร้างกรอบภาวะผู้นําทางวิชาการซึ่งรวมเอาการศึกษาวิจัยและข้อค้นพบไว้มาก กรอบงานน้ีประกอบ 
ด้วยมิติภาวะผู้นําทางวิชาการ 4 มิติ แล้วแยกออกเป็น 16 บทบาทหรือพฤติกรรม ภาวะผู้นําทาง
วิชาการ 4 มิติ ได้แก่ การสร้างพันธกิจและเป้าหมาย การบริหารหน้าที่ การผลิตทางการศึกษา การ
ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการ และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะได้กล่าวถึงและช้ีให้เห็น
บทบาทหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้นําทางวิชาการในแต่ละมิติ การสร้างพันธกิจและเป้าหมายเป็นเร่ือง
พ้ืนฐานในการสร้างความรู้สึกว่ามีจุดประสงค์ร่วมและเช่ือมโยงการทํางานต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่เก่ียว 
กับวิสัยทัศน์เดียวกัน Murphy ได้แยกมิติน้ีออกเป็นพฤติกรรมหลักของผู้บริหารโรงเรียนในการจัดทํา
กรอบเป้าหมายโรงเรียนและการสื่อสารเป้าหมายโรงเรียนให้เป็นที่เข้าใจ การจัดทํากรอบเป้าหมาย
โรงเรียนคือการกําหนดเป้าหมายท่ีเน้นผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนทุกคน โดยการรวบรวมข้อมูลผลการ
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เรียนของนักเรียนทั้งที่ผ่านมาและที่เป็นปัจจุบัน และการรวมหน้าที่รับผิดชอบของครูเพ่ือให้บรรลุเป้า 
หมาย สื่อสารเป้าหมายบ่อย ๆ ให้เป็นที่เข้าใจ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการแก่นักเรียน
ผู้ปกครองและครู เน้นยํ้าความสําคัญว่าเป้าหมายช่วยช้ีว่าโรงเรียนต้องมีกิจกรรมอะไรบ้าง การบริหาร
หน้าที่การผลิตทางการศึกษาของโรงเรียนเป็นมิติที่สองที่เน้นพฤติกรรม การบริหารของผู้บริหาร
โรงเรียน ผู้นําทางวิชาการส่งเสริมการสอนที่มีคุณภาพโดยการจัดประชุมและประเมินครู การเย่ียม
ห้องเรียน การให้คําแนะนําเฉพาะและสะท้อนผลการสอนและกระบวนการเรียนรู้ นอกจากน้ี ผู้บริหาร
โรงเรียนยังต้องจัดและป้องกันเวลาการสอนโดยให้ถือว่าเป็นนโยบายและกลยุทธ์ของโรงเรียนผู้บริหาร
โรงเรียนร่วมกับครูบริหารจัดการหลักสูตร เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานของรัฐ แบบการประเมินของรัฐ และหลักสูตรของเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้นําทางวิชาการกํากับ
ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนบ่อย ๆ ผู้นําทางวิชาการเป็นแบบอย่างในการใช้ข้อมูลเพ่ือกําหนด
เป้าหมายและประเมินการสอน กรอบแนวคิดภาวะผู้นําทางวิชาการของ Murphy (Murphy’s 
instructional leadership comprehensive framework) ที่แสดงให้เห็นในตารางที่ 1 ทําให้เห็น 
การทดสอบเพ่ิมเติมเก่ียวกับผู้นําทางวิชาการ อย่างไรก็ตาม กรอบแนวคิดน้ี ซึ่งพัฒนามาจากการ
สังเคราะห์เอกสาร ก็ยังไม่ได้ทดสอบให้เป็นที่ประจักษ์ ยังไม่เห็นชัดเจนว่า ผู้นําที่แสดงพฤติกรรมจาก
ทุกมิติ เป็นผู้มีความตระหนักอย่างมากจากเป้าหมายพ้ืนฐานของโรงเรียน น่ันคือ ผลสัมฤทธ์ิสูงของ
นักเรียน 

 
ตารางที่ 2.1 รูปแบบภาวะผู้นําทางวิชาการของ Murphy (1990) 

 

พัฒนาพนัธกิจ 
และเปา้หมาย 

บริหารหนา้ท่ี การผลิต
ทางการศึกษา 

ส่งเสริมบรรยากาศ  
การเรียนรูเ้ชิงวิชาการ 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้

- จัดทํากรอบ 
เป้าหมายของ
โรงเรียน 

- สื่อสารเป้าหมาย
ของโรงเรียนให้เป็น
ที่เข้าใจ 

 

- สนับสนุนส่งเสริม
การสอนที่มีคณุภาพ 

- นิเทศและประเมิน
การสอน 

- จัดหาเวลาและ
ปกป้องเวลาของการ
สอน 

- ประสานงานการจัด
และใช้หลักสูตร 
 

- สร้างความคาดหวัง
และมาตรฐานที่เป็น
บวก 

- ปรากฏกายให้เห็น
อยู่บ่อย ๆ  

- ให้ขวัญกําลังใจแก่
ครูและนักเรียน 

- ส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพครู 

 

- สร้างสิ่งแวดล้อม
แห่งการเรียนรู้ที่เป็น
ระเบียบและ
ปลอดภัย 

- จัดโอกาสให้นักเรียน
มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง
มีความหมาย 

- พัฒนาให้มีความ
ร่วมมือและความ
สามัคคีในหมู่ครู 

 



21 
 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

พัฒนาพนัธกิจ 
และเปา้หมาย 

บริหารหนา้ท่ี การผลิต
ทางการศึกษา 

ส่งเสริมบรรยากาศ  
การเรียนรูเ้ชิงวิชาการ 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้

 - กํากับติดตาม
ความก้าวหน้าของ
นักเรียน 

 

 - รักษาทรัพยากรภาย 
นอกที่สนับสนุน
เป้าหมาย 

- โรงเรียนสร้างความ 
สัมพันธ์ระหว่างบ้าน
กับโรงเรียนให้เข้ม 
แข็ง 

 
Weber (1996) กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนจําเป็นต้องมีภาวะผู้นําทางวิชาการโดยไม่

คํานึงถึงโครงสร้างองค์การของโรงเรียน Weber สรุปว่า งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ถ้าความเป็นผู้นําทาง
วิชาการไม่มีอยู่ในตัวผู้บริหารโรงเรียน ก็ยังจําเป็นที่จะต้องกําหนดให้ผู้นํามีลักษณะเช่นน้ัน วิธีการท่ีไม่
มีผู้นําคณะทํางานต่องานวิชาการของโรงเรียน ก็ถือว่ามีคุณภาพที่น่าสนใจอย่างมาก แต่คนละระดับ
มืออาชีพกลุ่มใหญ่ก็ยังจําเป็นต้องมีจุดเล็ก ๆ จุดเดียวที่ต้องคอยใส่ใจและสนับสนุนอย่างแข็งแรงต่อ
การเรียนการสอน ความคิดเห็นของ Weber เป็นเรื่องน่าสะเทือนใจเกี่ยวกับภาวะผู้นําร่วมและการ
บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภาวะผู้นําทางวิชาการจึงต้องได้รับความใส่ใจต่อไป โดยไม่ต้อง
คํานึงถึงธรรมชาติสายงานการบริหารองค์การของโรงเรียน 

Weber ได้จัดลักษณะจําเป็น 5 ประการเก่ียวกับภาวะผู้นําทางวิชาการได้แก่ 1) การ
กําหนดพันธกิจของโรงเรียน 2) การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 3) การส่งเสริมบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่เป็นบวก 4) การสังเกตและปรับปรุงการสอน และ 5) การประเมินการสอน Weber 
บรรยายว่า การกําหนดพันธกิจของโรงเรียนเป็นกระบวนการความร่วมมือที่แข็งขัน และเป็นกระบวน 
การสะท้อนความคิดเห็นเพ่ือสร้างพันธกิจที่ชัดเจนและซื่อตรง พันธกิจของโรงเรียนจะเป็นสิ่งผูกมัดครู 
นักเรียน และผู้ปกครองให้มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผู้นําทางวิชาการให้โอกาสผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้อภิปราย
คํานิยามและความคาดหวังของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันสร้างพันธกิจ
ร่วมเพ่ือโรงเรียน การบริหารหลักสูตรและการสอนต้องสอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน ความรู้
ความสามารถของผู้นําทางวิชาการเก่ียวกับการปฏิบัติทางวิชาการและการนิเทศการปฏิบัติในห้อง 
เรียนทําให้ครูได้รับการจัดทรัพยากรที่จําเป็นเพ่ือให้โอกาสนักเรียนประสบผลสําเร็จได้ ผู้นําช่วยครูใช้
งานวิจัยเพ่ือการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดและใช้งานวิจัยเพ่ือกลยุทธ์ทางวิชาการให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมาย
เพ่ือผลการเรียนของนักเรียน การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นบวกประกอบด้วย ความคาดหวัง
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และเจตคติของโรงเรียนโดยรวม แท้จริงแล้วในจํานวนองค์ประกอบที่สําคัญทั้งหมดที่ปรากฏว่ามีผล
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนน้ัน สิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดอาจเป็นการกําหนดความเช่ือ ค่านิยมและเจตคติ
ที่ฝ่ายบริหารครูและนักเรียนยึดถือเกี่ยวกับการเรียนรู้ (Weber, 1996) ผู้นําสามารถส่งเสริมบรรยากาศ 
การเรียนรู้ให้เป็นบวกได้โดยการสื่อสารเป้าหมายทางวิชาการให้เป็นที่เข้าใจ การต้ังความคาดหวังไว้
สูงเพ่ือผลการปฏิบัติงาน การสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นระเบียบที่มีความคาดหวังทางวินัย
ชัดเจนและทํางานเพ่ือให้ครูเพ่ิมความมุ่งมั่นในการทํางานเพ่ือโรงเรียน การสังเกตและการปรับปรุง
การสอนเร่ิมด้วยการที่ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับครู Weber 
(1996) เสนอว่า การสังเกตการณ์เป็นโอกาสการปฏิสัมพันธ์เชิงอาชีพ ปฏิสัมพันธ์น้ีทําให้เกิดโอกาสใน
การพัฒนาอาชีพ 

สําหรับผู้สังเกตการณ์ และผู้รับการสังเกตการณ์ อาจกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ต่างตอบ
แทนซึ่งกันและกันได้เกิดขึ้นจากสองคนท่ีเก่ียวข้องโดยได้รับสารสนเทศท่ีมีค่าเพ่ือความก้าวหน้าทาง
อาชีพผู้บริหารโรงเรียนโดยเน้นงานวิจัยให้เป็นพ้ืนฐานในการริเริ่มกลยุทธ์การสอน การซ่อมเสริม  
และการเข้าใจความแตกต่างของบทเรียน มิติสุดท้ายของ Weber เกี่ยวกับภาวะผู้นําทางวิชาการ คือ 
การประเมินโครงการสอน ผู้นําทางวิชาการริเริ่มและช่วยเหลือในการวางแผน การออกแบบ การ
บริหาร และการวิเคราะห์ การประเมินที่ประเมินความมีประสิทธิผลของหลักสูตร การตรวจสอบ
โครงการสอนอย่างต่อเน่ือง รูปแบบภาวะผู้นําทางวิชาการ Weber ได้รวมเอาการวิจัยเก่ียวกับภาวะ
ผู้นําร่วมและการมอบอํานาจของผู้นําแบบไม่เป็นทางการเพื่อสร้างโรงเรียนที่มีคะแนนตํ่าให้เน้นงาน
วิชาการและเน้นผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนทุกคน ได้สรุปเป็นตาราง ดังน้ี 

 
  



23 
 

ตารางที่ 2.2 รูปแบบภาวะผู้นําทางวิชาการของ Weber (1996) 
 

การกําหนดพนัธกิจ
ของโรงเรียน  
ให้ชัดเจน 

การบริหาร
หลักสูตรและ 

การสอน 

การส่งเสริม
บรรยากาศ การ
เรียนรู้ที่เป็นบวก 

การสังเกตและ 
การพัฒนา  
การสอน 

การประเมิน 
โครงการสอน 

 
ผู้นําทางวิชาการ
ร่วมมือกับผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
สร้างวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายของ 
โรงเรียนด้วยกัน 
 

ผู้นําทางวิชาการ 
กํากับติดตามการ 
ปฏิบัติการสอนใน
ห้องเรียนให้สอด 
คล้องกับพันธกิจ
ของโรงเรียน จัด
วัสดุ อุปกรณ์สื่อ
การสอนทรัพยากร 
และสนับสนุนการ
ใช้ประโยชน์เพ่ือ
การปฏิบัติการ
สอนที่ดีที่สุดและ
เป็นแบบอย่างและ
สนับสนุนการใช้
ข้อมูลในการขับ 
เคลื่อนการสอน 

ผู้นําทางวิชาการ 
ส่งเสริมให้ม ี
บรรยากาศการ 
เรียนรู้โดยการ 
สื่อสารให้เข้าใจ 
เป้าหมาย สร้าง 
ความคาดหวัง 
สร้างสิ่งแวดล้อม 
การเรียนรู้ที่เป็น 
ระเบียบ 
 

ผู้นําทางวิชาการ 
เข้าสังเกตการ 
สอนและปรับปรุง 
การสอนโดยการ
เข้าสังเกตการณ์ใน 
ห้องเรียนและโดย 
การจัดโอกาสใน
การพัฒนาวิชาชีพ
ครู 
 

ผู้นําทางวิชาการ 
ช่วยเหลือในการ 
วางแผน การออก 
แบบ การควบคุม
การสอบและการ
วิเคราะห์ การ
ประเมินที่ประเมิน
ความมีประสิทธิผล
ของหลักสูตร 
 

   
McEwan (1998 อ้างถึงใน สวาท มาปัสสา, 2554,หน้า 54) มีแนวคิดเก่ียวกับผู้นําทาง

วิชาการว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นผู้นําทางวิชาการจะต้องทํางานต่าง ๆ ให้เกิดผลดีต่อชีวิตของนักเรียน
และครู องค์ประกอบในการปฏิบัติสู่ภาวะผู้นําทางวิชาการที่มีประสิทธิผลมี 6 ประการดังน้ี 1) สร้าง
เกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ และดําเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการน้ัน 2) ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นบุคคลที่เป็นแหล่งข้อมูลทาง
วิชาการให้แก่ครูได้ 3) สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียนที่มุ่งการเรียนรู้ 4) สื่อสารสร้างความ
เข้าใจกับนักเรียนและครูเก่ียวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 5) พัฒนาครูแกนนํา 6) พัฒนาและ
รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียน 

Blasé & Blasé (2001) ได้ศึกษางานวิจัยเก่ียวกับภาวะผู้นําทางวิชาการ และได้ข้อสรุป
ส่วนหนึ่งว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มีภาวะผู้นําทางวิชาการเน้นการปฏิบัติที่เห็นได้ชัดเจนแสดงบทบาท
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ผสมผสาน โดยใช้ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ภาวะผู้นําแบบมีส่วน
ร่วม (Participative leadership) และการตัดสินใจร่วมกัน (Shared decision making) ผู้บริหาร
โรงเรียนที่มีภาวะผู้นําทางวิชาการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของครูในห้องเรียน ทําให้เกิดผลอย่างมากต่อ
ครูในทางความรู้ ความรู้สึกและพฤติกรรม เมื่อเปรียบเทียบความรู้ที่ได้จากงานวิจัย มีข้อเสนอสําหรับ
การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนว่า ผู้บริหารโรงเรียนควรพิจารณาให้รูปแบบภาวะผู้นําทางวิชาการท่ี
เน้นเรื่องต่อไปน้ี 

1. เน้นการเรียนการสอนเป็นอันดับสําคัญที่สุด 
2. สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์และการวิพากษ์ 
3. มีการตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับงานการเรียนการสอน 
4. สร้างข้อตกลงของกลุ่มและขององค์การ 
McEwan (2001) มีแนวคิดเก่ียวกับผู้นําทางวิชาการว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มีภาวะผู้นําทาง

วิชาการจะต้องทําการต่าง ๆ ให้เกิดผลต่อชีวิตของนักเรียนและครู องค์ประกอบในการปฏิบัติสู่ภาวะ
ผู้นําทางวิชาการที่มีประสิทธิผลมี 7 ประการ ดังน้ี 

1. สร้างเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการและดําเนิน 
การให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการน้ัน 

2. ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นบุคคลที่เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการให้แก่ครูได้ 
3. สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียนที่มุ่งการเรียนรู้ 
4. สื่อสารสร้างความเข้าใจกับนักเรียนและครูเก่ียวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 
5. ต้ังความคาดหวังต่าง ๆ ไว้สูงสําหรับครูและผู้บริหารโรงเรียนเอง 
6. พัฒนาครูแกนนํา 
7. พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียน 
MacNeill, Cavanagh, and Silcox MacNeill and others (2003) ได้ระบุว่า ผู้นํา

ทางวิชาการมีพฤติกรรมหลายประการ ดังน้ี 
1. คํานึงถึงความคาดหวังของสังคมท่ีมีต่อโรงเรียน โดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2. กําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจเก่ียวกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่เน้นการมีส่วนร่วม 
3. ทําให้ครูและนักเรียนมีความมุ่งมั่น และรับผิดชอบต่อพันธกิจ 
4. นําความรู้ของผู้เช่ียวชาญมาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียน 
5. พัฒนาการสอนของครู 
6. เปิดโอกาสให้ครูได้รับการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการบริหาร 
7. ให้ภาวะผู้นําหลายด้านกับครู 
8. ให้ความสําคัญแก่การสอนมากกว่าการบริหารท่ัวไป 
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9. สร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนความรู้ภายในโรงเรียน 
10. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
11. ทบทวนและปรับปรุงวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
Hoy & Hoy (2003) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนว่า บทบาทท่ีสําคัญที่สุดของ

ผู้บริหารโรงเรียน คือ เป็นผู้นําทางวิชาการ (Instructional leader) แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้บริหาร
โรงเรียนคนเดียวเท่าน้ันที่รับผิดชอบต่อภาวะผู้นําในการสอน ภาวะผู้นําทางวิชาการควรเกิดขึ้นเอง  
ทั้งในตัวผู้บริหารโรงเรียนและจากครู ทั้งน้ีครูเป็นผู้ทําการสอนในช้ันเรียน เป็นผู้รู้ดีเก่ียวกับหลักสูตร
และการสอน และเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้อย่างดีเย่ียมในตัว ผู้บริหารโรงเรียนเพียงแต่มีหน้าที่รับผิดชอบ
การพัฒนาบรรยากาศของโรงเรียนที่ยังผลให้เกิดการปฏิบัติการสอนที่ดีที่สุด คงไม่มีวิธีการใดวิธีเดียวที่
จะทําให้เกิดความร่วมมือที่จะยังผลเช่นน้ัน ได้ผู้ที่เป็นผู้นําทางวิชาการจําเป็นต้องใช้เวลาในห้องเรียน
เหมือนเป็นเพ่ือนร่วมงานและพูดคุยกับครูเก่ียวกับการเรียนการสอน การปรับปรุงการสอนและการ
เรียนเป็นกระบวนการต่อเน่ืองไม่ใช่ผู้บริหารโรงเรียนเข้าสังเกตการณ์พอเป็นพิธีปีละคร้ังสองครั้ง ควร
จะมีการพูดคุยเก่ียวกับอาชีพของตนและพัฒนาอาชีพอันเกี่ยวเน่ืองกับการปรับปรุงการสอน จะ
ปรับปรุงการเรียนการนักเรียนอย่างไร สิ่งบ่งบอกถึงการพัฒนาที่ได้ผลดีและใช้แทนการนิเทศตามแบบ
เก่า ได้แก่ การให้ความร่วมมือ ความเป็นเพ่ือนร่วมงาน ความชํานาญการและทีมงาน 

2.1.6 องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการ 
Ubben and Hughes (1987, pp. 97-99 อ้างถึงใน สุชาธิษณ์ เหลียงแฉล้ม, 2554, หน้า 

21) ได้กําหนดองค์ประกอบของความเป็นผู้นําทางวิชาการ ไว้ 7 ด้าน ดังน้ี 1) การทํางานตามเวลา ที่
กําหนด 2) การจัดบรรยากาศท่ีดีของโรงเรียน 3) การมุ่งเน้นด้านวิชาการ 4) การคาดหวังต่อคณะครู
และผลการปฏิบัติงานของครู 5) การทํางานด้านหลักสูตร 6) การเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพ 7) การ
ประเมินผลและการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 

Davis and Thomas (1989, p. 40) กล่าวว่าองค์ประกอบของความเป็นผู้นําทางวิชา 
การมี 8 ด้าน ได้แก่ 

1. การเพ่ิมความตระหนักในการประชุมโรงเรียนและมีความคาดหมายในผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของนักเรียนสูง 

2. มีความกระตือรือร้นในการใช้กลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงโรงเรียน 
3. การให้แรงจูงใจและรางวัลกับบุคคลหรือกลุ่มที่ทํางานด้านวิชาการ 
4. การตรวจสอบความก้าวหน้าด้านวิชาการ 
5. การใช้ทรัพยากรและบุคคลอย่างสร้างสรรค์ 
6. การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยู่เป็นระเบียบและปลอดภัย 
7. การตรวจสอบการปฏิบัติการสอนของครู 
8. การสังเกตการณ์สอนของครูและการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
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Krug (1992 อ้างถึงใน ไกศิษฎ์ เปลรินทร์, 2552) กล่าวถึงพฤติกรรมหรือการกระทําที่แสดง
ให้เห็นถึงภาวะผู้นําทางวิชาการที่มีประสิทธิผล โดยจัดเป็นองค์ประกอบที่สําคัญได้ 5 องค์ประกอบ  
ซึ่งถือว่าครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้นําทางวิชาการที่มีประสิทธิผล ดังน้ี 1) การกําหนดพันธกิจ 
(Defining mission) 2) การบริหารหลักสูตรและการสอน (Managing curriculum and instruction) 
3) การนิเทศการสอน (Supervising teaching) 4) การกํากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน 
(Monitoring student progress) 5) การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน (Promoting instruct-
tional climate) 

Chell (2001: 6; citing Rutherford, 1987 อ้างถึงใน สุนันทา ไกยเดช, 2545, หน้า 22) 
ได้ศึกษาพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการท่ีมีคุณภาพมี 4 ประการคือ  

1. มีวิสัยทัศน์ ทํางานไปสู่เป้าหมาย เน้นความก้าวหน้าที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การ
ประสานงานหลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผล เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติงาน
เป็นทีมให้ความสําคัญกับเป้าหมายของโรงเรียนอย่างเต็มที่ 

2. สร้างสภาวะแวดล้อมที่สนับสนุนบรรยากาศการเรียนรู้ 
3. มีความรู้เก่ียวกับความเป็นไปในโรงเรียน มีความรู้ดีเกี่ยวกับวิธีการท่ีครูและนักเรียน

ปฏิบัติ 
4. ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ มีความยืดหยุ่นต่อความแตกต่างของรูปแบบและกลยุทธ์ในการ

สอนของครูแต่ละคน เข้าแทรกแซงก้าวก่ายเท่าที่จําเป็น 
Chell (2001, p. 6 ; citing Rutherford ( 1987 อ้างถึงใน สุนันทา ไกยเดช, 2545, หน้า 

22) ได้ศึกษาพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการท่ีมีคุณภาพมี 4 ประการคือ 
1. มีวิสัยทัศน์ ทํางานไปสู่เป้าหมาย เน้นความก้าวหน้าที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การ

ประสานงานหลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผล เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติงาน
เป็นทีม ให้ความสําคัญกับเป้าหมายของโรงเรียนอย่างเต็มที่ 

2. สร้างสภาวะแวดล้อมที่สนับสนุนบรรยากาศการเรียนรู้ 
3. มีความรู้เก่ียวกับความเป็นไปในโรงเรียน มีความรู้ดีเกี่ยวกับวิธีการท่ีครูและนักเรียน

ปฏิบัติ 
4. ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ มีความยืดหยุ่นต่อความแตกต่างของรูปแบบและกลยุทธ์ใน 

การสอนของครูแต่ละคน เข้าแทรกแซงก้าวก่ายที่จําเป็น 
Lashway (2002, p. 2 อ้างถึงใน สุนันทา ไกยเดช, 2545, หน้า 22) ได้จําแนกองค์ประกอบ 

ของภาวะผู้นําวิชาการเป็น 5 องค์ประกอบ คือ 1) การกําหนดพันธกิจของโรงเรียน (Defining school 
mission) 2) ส่งเสริมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (Promoting positive learning climate) 3) การ
สังเกตและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู (Observing and giving feedback to teachers) 4) การจัดการ
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เก่ียวกับหลักสูตรและการสอน (Managing curriculum and instruction) และ 5) การประเมินผล
โปรแกรมการสอน (Assessing the instructional program) 

Alig-Mielcarek & Hoy (2005) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “A Model of School Sucsess : 
Instructional Leadership, Academic Press, and Student Achievement” โดยสังเคราะห์ตัว
แบบภาวะผู้นําทางวิชาการของ Hallinger and Murphy (1990) Murphy (1999) and Weber 
(1996) ได้ข้อสรุปว่า ตัวแบบดังกล่าวมีความสอดคล้องและคล้ายคลึงกัน 3 ประการ กล่าวคือ การ
ส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน การกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน 
และการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนและการสอน  

U.S.A. Department of Education (2005) กระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาได้
กําหนดองค์ประกอบของภาวะผู้นําทางวิชาการ ดังน้ี 

1. การจัดลําดับความสําคัญ (Prioritization) ให้ถือว่าการสอนและการเรียนเป็นเรื่อง
สําคัญที่สุดเสมอ ภาวะผู้นําเป็นสมดุลของการบริหารจัดการกับวิสัยทัศน์ ทั้งที่ผู้นําต้องปฏิบัติภารกิจ
อ่ืน ๆ งานการเรียนการสอนก็ยังต้องเป็นเรื่องที่ผู้นําต้องจัดเวลาให้ 

2. การให้ความสําคัญกับการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ เก่ียวกับการอ่าน (Scientifically-
based reading research) ผู้นําทางวิชาการต้องเป็นผู้รู้ดีโดยอาศัยงานวิจัยเก่ียวกับการอ่าน และรู้ดี
เก่ียวกับการสอนท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือที่จะช่วยให้สามารถเลือกใช้อุปกรณ์การสอนและสามารถกํากับ
การใช้ประโยชน์ได้ สามารถช่วยครูในการพัฒนาวิชาชีพครูได้ จะช่วยทําให้ครูรับรู้ตลอดเวลาและจะ
ช่วยให้การกํากับติดตามได้ใกล้ชิดมากย่ิงขึ้น 

3. การเน้นความสอดคล้องต่อหลักสูตร การสอน การประเมินผลและมาตรฐาน (Focus on 
alignment of curriculum, instruction, assessment, and standards) ถ้าหากความสําเร็จของ
นักเรียน คือ เป้าหมาย และเป้าหมายนั้นสามารถวัดได้ด้วยการประเมินที่อาศัยมาตรฐานเป็นเกณฑ์
หลักสูตร การสอนและการประเมิน เหล่าน้ีต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน หากไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ก็คงแสดงให้เห็นเป็นหลักฐานไม่ได้ว่านักเรียนมีผลสําเร็จ ความสอดคล้องตรงกันเป็นกระบวนการที่ต้อง
มีและดําเนินต่อไปเร่ือย ๆ ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร และการประเมินหมุนเวียนผ่านขั้นตอน
การพัฒนาไปเรื่อย ๆ  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิน้ัน ผู้นําที่มีประสิทธิผลจะ
ใช้แหล่งข้อมูลหลากหลายเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน การตัดสินใจทุกระดับจะต้องอาศัยข้อมูลที่
ตรงกับปัญหา เจ้าหน้าที่ที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถใช้ข้อมูลเพ่ือช่วยผู้บริหารโรงเรียนให้ 
เป็นผู้นําที่มีประสิทธิผลมากขึ้น และเจ้าหน้าที่ก็สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นนโยบายและหลัก 
สูตร ผู้บริหารโรงเรียนสามารถใช้ข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางเน้นงานการเรียนการสอนและเป็นแนวทางการ
พัฒนาวิชาชีพของครู ผู้มีหน้าที่กํากับดูแลก็สามารถช่วยครูในการใช้ข้อมูลเพ่ือการจัดกลุ่มนักเรียนและ
เพ่ือช้ีชัดความต้องการของนักเรียนได้ 
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5. มีวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองสําหรับผู้ใหญ่ (Culture of continuous learning 
for adults) การสอนที่มีประสิทธิผลน้ันเป็นทักษะที่ไม่มีวันสมบูรณ์ ครูทุกคนสามารถใช้เวลาที่เหลือทํา
ประโยชน์เพ่ือปรับปรุงการสอนของตนเอง งานวิจัยช้ีให้เห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลย่อม 
เห็นว่า การปรับปรุงการสอนเป็นกระบวนการที่ต้องดําเนินการไปอย่างต่อเน่ือง ผู้นําที่เห็นความสําคัญ
ของการคงสภาพการเรียนรู้ย่อมจัดหาเวลาให้ครูได้รับการฝึกอบรมในเรื่องเกี่ยวข้องกันน้ี ผู้นําจะคอย
ติดตาม กํากับและให้การสนับสนุนให้การเรียนรู้ใหม่น้ีมีความย่ังยืน 

Hoy & Miskel (2008) กล่าวว่า ภาวะผู้นําด้านการศึกษาประกอบด้วย 1) การกําหนด
จุดมุ่งหมายการสอน 2) การออกแบบหน่วยการเรียน 3) การพัฒนาและการนําหลักสูตรไปปฏิบัติ 4) 
การประเมินผลและเลือกวัสดุหลักสูตร 5) การประเมินการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรการเรียนการ
สอน 6) การผลิตสื่อการสอน 7) การนิเทศแบบคลินิก และ 8) การวางแผนเพ่ือความก้าวหน้าของ
บุคลากร 

สําหรับการวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดและงานวิจัยหลายเร่ืองดังได้แสดงก่อนน้ีแล้ว 
จึงอาศัยกรอบแนวคิดของ Alig-Mielcarek & Hoy (2005) ที่แบ่งภาวะผู้นําทางวิชาการ เป็น 3 
องค์ประกอบ ผู้วิจัยนํามาสร้างเป็นตัวแบบการวัดภาวะผู้นําทางวิชาการ สําหรับการวิจัยในคร้ังน้ี ดัง
ภาพประกอบที่ 2.1  

 
 
 
  
  
  
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2.1 ตัวแบบการวัดภาวะผูน้ําทางวิชาการ 
 
จากแผนภูมิที่ 2.1 ผู้วิจัยได้นํามากําหนดเป็นองค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการท่ีใช้ในการ

วิจัยคร้ังน้ี ได้ 3 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (Promotes School-Wide 

professional development) 

1. การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้ง 
โรงเรียน 

2. การกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้าง 
ความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน 

3. การกํากับติดตามและจัดให้มีการ 
สะท้อนผลกระบวนการเรียนและการสอน 

ภาวะผูน้ําทางวิชาการ 
(Instructional Leadership) 
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องค์ประกอบที่ 2 การกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน 
องค์ประกอบที่ 3 การกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนและการ

สอนรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ มีดังน้ี 
องค์ประกอบที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (Promotes School-

Wide professional development) 
Jucius (1971, p. 243) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้ง

โรงเรียน หมายถึง กระบวนการช่วยเพ่ิมพูนความถนัด ทักษะและความสามารถของบุคคลในองค์การ
ให้ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างดีย่ิงขึ้น 

Hallinger and Murphy (1985, p. 223) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพครูทั้งโรงเรียน หมายถึง การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ ผู้บริหารควรให้โอกาสแก่ครูในการ
พัฒนาวิชาชีพ โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมขณะประจําการ รวมท้ังการช่วยเหลือครูได้เรียนรู้ถึงการ
ผสมผสานทักษะต่าง ๆ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรและช่วยให้ครูสามารถนําไปใช้ในห้องเรียนได้ 

Alig-Mielcarek & Hoy (2005) กล่าวว่า การส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาวิชาชีพครูทั้ง
โรงเรียน เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้นําทางวิชาการส่งเสริมให้ครูได้เรียนรู้เกี่ยว 
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้มากขึ้น โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล โอกาสในการพัฒนา
วิชาชีพครูที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน และจัดหนังสือเก่ียวกับอาชีพของครู จัดตําราและ
แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ให้ครู ซึ่งได้กําหนดตัวช้ีวัดการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (Promotes 
school-wide professional development) ไว้ดังน้ี 

1. สนับสนุนให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้า 
ประสงค์ของโรงเรียน 

2. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติการสอนที่ดีที่สุด 
3. วางแผนการพัฒนาวิชาชีพครูที่จําเป็นต่อครูและที่ครูต้องการ 
4. ส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาวิชาชีพของครูเป็นรายบุคคล 
5. วางแผนร่วมกับครูในการจัดอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียน 
6. จัดหาวัสดุอุปกรณ์และแหล่งความรู้ทางวิชาชีพให้แก่ครู 
7. จัดตารางเวลาการฝึกอบรมภายในเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในหมู่ครู 
กิติมา ปรีดีดิลก (2532, หน้า 118) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู

ทั้งโรงเรียน หมายถึง กระบวนการหรือกรรมวิธีต่าง ๆ ที่มุ่งเพ่ิมพูนความรู้ ความชํานาญ ประสบการณ์
ให้กับบุคลากรในองค์การ ตลอดจนพัฒนาทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางที่ดีมีความ
รับผิดชอบต่องานอันจะทําให้งานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น การพัฒนาตนเองและผู้ร่วมงานมีความสําคัญ
จําเป็นอย่างย่ิงในการบริหารการศึกษา ถึงแม้ว่าบุคลากรทุกประเภทของโรงเรียนจะมีความสามารถ
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เพียงใดก็ตาม ถ้าเวลาผ่านไปนาน ๆ บรรดาความรู้ความชํานาญก็ย่อมจะอ่อนลงไปเป็นของธรรมดา 
หรือบางทีการทํางานจําเจอยู่เสมอ ๆ งานที่ทําอาจจะกลายเป็นความเบ่ือหน่ายได้เหมือนกัน ถ้าเปลี่ยน 
แปลงงานเป็นคร้ังคราว การได้ออกไปพบปะสังสรรค์กับครูหรือบุคลากรของโรงเรียนอ่ืน ๆ บ้าง อาจ
ช่วยให้มีความสดช่ืน มีพลังและมีกําลังใจเกิดขึ้นใหม่ ทํางานได้ดีขึ้นก็ได้ ดังน้ัน การให้ครูหรือบุคลากร
ของโรงเรียนได้เข้าร่วมสัมมนา เข้าร่วมฝึกอบรม เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ การให้ได้ ทัศนศึกษา การ
จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน มีโอกาสรู้จักกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทําให้บรรยากาศ
ของการทํางานเป็นไปอย่างฉันท์มิตร งานที่ได้ดําเนินการจัดทําก็น่าจะได้ผลดี กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น 
เป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงที่โรงเรียนควรพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองและผู้ร่วมงานให้มีความ
เข้มแข็ง ทันสมัย และทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

สุวรรณี หาญกล้า (2550, หน้า 68) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ
ครูทั้งโรงเรียน หมายถึง การส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู เป็นการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้มีการพัฒนา วิชา 
ชีพของตนให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้ว่า 
“ครู” คือ ผู้ประกอบวิชาชีพช้ันสูงทีได้รับการยกย่องจากสังคม ดังน้ัน ผู้ประกอบอาชีพ ครูจึงต้องได้ 
รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยมีการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ ผู้เรียน มีความสําคัญที่สุด 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง นอกจากนี้ ครูจะต้องมุ่งมั่น สร้างเสริมสมรรถนะและศักยภาพของตน ให้เป็นวิชาชีพช้ันสูง 
และคงอยู่ในความวิชาชีพได้อย่างย่ังยืน 

กล่าวโดยสรุปว่า การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (Promotes schoolwide 
professional development) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างเป็นระบบ กระตุ้นครูให้พัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยส่งเสริมครู
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพในโรงเรียน โดยการวางแผนการ
พัฒนาวิชาชีพที่จําเป็นและตรงตามความต้องการของครู วางแผนร่วมกันกับครูในการจัดอบรมใน
โรงเรียน รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยในการพัฒนาวิชาชีพตลอดจนจัดตาราง
อบรมเพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างครูในโรงเรียน 

องค์ประกอบที่ 2 การกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น
Hallingger and Murphy (1985) ) ได้ให้ความหมายว่า การกําหนดเป้าหมายของโรงเรียนน้ันจะ 
ต้องมีความชัดเจน โดยเน้นที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยให้ทีมงานมีส่วนในการกําหนด
เป้าหมายทางวิชาการของโรงเรียน ซึ่งจะต้องรวมถึงความรับผิดชอบของคณะครูเพ่ือให้บรรลุเป้า 
หมายสูงสุด เป้าหมายด้านการปฏิบัติงานจะต้องแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่สามารถวัดได้ 
นอกจากน้ัน เป้าหมายของโรงเรียนจะต้องมีลักษณะที่ง่ายต่อครูในการท่ีจะจําไปสอนได้ตรงตาม
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วัตถุประสงค์ในห้องเรียน การวางแผนงานทางวิชาการในสถานศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติ
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

Massie and Drauglas (1981, p. 220-222 อ้างถึงใน จุฑามาศ อินนามเพ็ง, 2552, 
หน้า 33) ได้ให้ความหมายการกําหนดเป้าหมายทางด้านวิชาการของโรงเรียนไว้ว่า หมายถึง การ
กําหนดเป้าหมายของสถานศึกษาของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการกําหนดเป้าหมายของการทํางาน เช่น การวางแผนการรับนักเรียน การปรับ 
ปรุงการเรียนการสอน ซึ่งควรรวบรวมความคิดเห็นของฝ่ายต่าง ๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร 
การศึกษาการสร้างความเข้าใจหรือการสื่อสารเป้าหมายน้ันผู้บริหารจะต้องจัดข้ึนเพื่อให้ครู ผู้ปกครอง
และนักเรียนได้ทราบทั่วกันทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การประชุมคณะครู การช้ีแจงในหนังสือ
คู่มือของโรงเรียน ฯลฯ และโดยรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยกับครู เป็นต้น การติดต่อ 
สื่อสารเป็นกระบวนการท่ีสําคัญในการบริหาร การอํานวยการทุกข้ันตอนของการบริหารย่อม มีการ
ติดต่อสื่อสารเข้าไปเก่ียวข้องอยู่ด้วยเสมอ การติดต่อสื่อสารทําให้เกิดความเข้าใจที่ดีมีเหตุผลและเป็น
การปลูกฝังความสามัคคีในองค์การ การจัดให้มีระบบการสื่อสารที่ดีในองค์การเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร 
และเป็นสิ่งสะท้อนถึงความสามารถของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 

Heck and Others (1990, pp. 110-122) ได้ให้ความหมายว่า ผู้บริหารจะต้องสื่อสาร
เป้าหมายด้านวิชาการ หรือเป้าหมายการเรียนการสอนให้ครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองได้ทราบ
โดยทั่วกัน 

Hoy and Miskel (2001, pp. 190-192) ได้ให้ความหมายการติดต่อสื่อสารในโรงเรียน
ว่าหมายถึง การแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้แก่ 
การสื่อสารระหว่าง ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองตลอดจนผู้เกี่ยวข้องและการสื่อสารของผู้บริหาร
เป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้ผู้บริหารประสบความสําเร็จ การติดต่อสื่อสารจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อ
ผู้รับข่าวสารได้เข้าใจเหมือนกับผู้ที่ส่งข่าวสารต้ังใจส่งข่าวสารน้ัน 

Alig-Mielcarek & Hoy (2005) ได้ให้ความหมายว่า การกําหนดเป้าหมายร่วมกันและ 
สร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน หมายถึง ผู้นําทํางานกับครูอย่างมีความร่วมมือเพ่ือกําหนดสื่อสาร
และใช้เป้าหมายร่วมของโรงเรียน ใช้เป้าหมายในการตัดสินใจงานขององค์การ ในการทําให้การปฏิบัติ 
การสอนมีความสอดคล้องตามเป้าหมาย ในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสูตรและจัดให้มีจุดหมายเพ่ือ
ก้าวหน้า เป้าหมายเหล่าน้ีมุ่งเน้นให้ครูบรรลุพันธกิจร่วมกัน ซึ่งได้กําหนดตัวช้ีวัดไว้ดังน้ี 

1. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนเป็นแนวทางในการออกแบบการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ 

2. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของนักเรียนมาใช้ 
3. ผู้บริหารร่วมมือกับครูสร้างเป้าหมายทางวิชาการโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน 
4. ผู้บริหารทําความเข้าใจกับคณะครูเก่ียวกับเป้าหมายทางวิชาการของโรงเรียน 
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5. ผู้บริหารร่วมทํางานกับครูในการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผล การเรียนของนักเรียน 
เพ่ือนําไปใช้ในการสอน 

6. ใช้เป้าหมายของโรงเรียน เป็นแนวทางในการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงานวิชาการ 
7. พัฒนาเป้าหมายและกําหนดความคาดหวังของโรงเรียนที่ส่งเสริม ให้นักเรียนมี

มาตรฐานและความคาดหวังที่สูง 
8. ต้ังมาตรฐานของนักเรียนที่สูงและสามารถบรรลุผลได้ 
กล่าวโดยสรุปว่า การกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น 

(Defines and communicates shared goals) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียน ในการ
ทํางานกับครูอย่างมีความร่วมมือ เพ่ือกําหนด สื่อสารและใช้เป้าหมายร่วมของโรงเรียน ใช้เป้าหมาย
ในการตัดสินใจในงานขององค์การ การทําให้การปฏิบัติการสอนมีความสอดคล้องตามเป้าหมาย 
ส่งเสริมให้ครูใช้ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สนับสนุนให้
ครูนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลความก้าวหน้าของนักเรียนมาใช้ รวมทั้งพัฒนาเป้าหมายและกําหนด
ความคาดหวังของโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีมาตรฐาน มีความคาดหวังสูงและสามารถบรรลุได้ 

องค์ประกอบที่ 3 การกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนและการ
สอนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2541, หน้า 18) ได้ให้ความหมายว่า การติดตามหมายถึง 
การกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ ในด้านปัจจัย กิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นระหว่างดําเนินโครงการและเป็น
กระบวนการที่ต่อเน่ือง การติดตามผลมีวัตถุประสงค์เพ่ือพยายามหาข้อบกพร่องปัญหา อุปสรรคของ
การดําเนินโครงการเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพ่ือจะได้แก้ปัญหาหรืออุปสรรคได้ทันท่วงที 

อุทุมพร จามรมาน (2542) ได้ให้ความหมายว่า การกํากับดูแล หมายถึง กระบวนการควบ 
คุมดูแลการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยใช้ระบบรายงานกลับอย่างต่อเน่ือง กระบวนการกํากับ
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) กําหนดเป้าหมายของการกํากับให้ชัดเจนและแน่นอน 2) กําหนด
มาตรฐานและกําหนดเกณฑ์ในการกํากับ 3) ประเมินผลการกํากับโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานงาน 
ที่กําหนดไว้ และ 4) แก้ไขปรับปรุงการกํากับให้ถูกต้อง 

รัชวุฒิ เพิ่มไกรศรี (2548) ได้ให้ความหมายว่า การกํากับติดตาม หมายถึง การที่โรงเรียน
จัดกิจกรรมการกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามแนวทางการกํากับติดตามของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2541ซึ่งมีอยู่ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 2) ขั้นดําเนินการ
กํากับติดตาม และประเมินผล 3) ขั้นประมวลผล รายงานและประชาสัมพันธ์ 

1. ขั้นเตรียมการกํากับ ติดตาม และประเมินผล ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติ
งาน จัดทําแผนกํากับ ติดตาม และประเมินผล จัดต้ังงบประมาณตามแผนกํากับติดตามและประเมินผล 
และจัดทําเกณฑ์มาตรฐานผลสําเร็จของการดําเนินงาน 



33 
 

2. ขั้นดําเนินการกํากับ ติดตาม และประเมินผล ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดทําเคร่ืองมือที่
ใช้ในการกํากับ ติดตาม และประเมินผล แต่งต้ังคณะทํางานหรือผู้รับผิดชอบ ดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามแผน 

3. ขั้นประมวลผล รายงานและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย กิจกรรมการประมวลผลการ
รายงานผล การประมวลผลไปยังหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป ตามลําดับ จัดทํารายงาน ทั้งต่อหน่วยงาน
ระดับสูงข้ึนไปและสาธารณชน 

สุเทพ บุญเติม (2549, หน้า 33) ได้ให้ความหมายว่า การกํากับติดตาม (Monitoring) 
หมายถึง กระบวนการตรวจสอบดูแลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ มีตัวบ่งช้ีความสําเร็จ
ของโครงการ โดยมีการกําหนดเป้าหมายการกํากับให้ชัดเจน มีการกําหนดมาตรฐานและเกณฑ์ตัวบ่งช้ี
และมีการประเมินผล (Evaluation) ควบคู่กันกับการกํากับติดตาม โดยอาจมีการประเมินผลเปรียบ 
เทียบกับมาตรฐาน และสามารถนํามาแก้ไข ปรับปรุงแผนงานโครงการให้ดีย่ิงขึ้น ย่ิงกว่าน้ัน ยังช่วยให้
ผู้บริหารทราบว่า มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ (Inputs) เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้หรือไม่มีการดําเนิน 
การต่าง ๆ เป็นไปตามกระบวนการ (Process) ที่วางไว้หรือไม่ และผลงานที่ออกมา (Outputs) เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ นอกจากน้ี การกํากับติดตาม (Monitoring) ยังเป็นหน้าที่ทางการบริหาร
จัดการ โดยเฉพาะกับผู้บริหาร ผู้วางแผน กลุ่มหัวหน้างานและผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษา เป็น
กลไกสําคัญในการให้ข้อมูลสารสนเทศความก้าวหน้าโครงการในทุกระดับและทุกระยะของการ
ดําเนินการ ผู้บริหารต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานในการตัดสินใจท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของกระบวน 
การจัดการและอํานวยการโครงการ ในขณะที่นักวางแผนต้องการข้อมูล จุดแข็งจุดอ่อนของการวาง 
แผนเพ่ือบ่งช้ีช่องว่างที่เป็นไปได้ระหว่างการวางแผนกับการดําเนินการจริงในขณะน้ัน ผู้บริหารโครง 
การสนใจการกํากับติดตามที่ ต้ังอยู่บนข้อสรุปว่าโครงการสามารถไปถึงผู้รับบริการหรือผู้รับผล 
ประโยชน์ได้หรือไม่ 

Seameo Innotech (1997 อ้างถึงใน Asia-Pacific Programme of Education for 
All, 1999) ได้ให้ความหมายว่า การกํากับติดตาม (Monitoring) ไว้ประกอบด้วย 1) หมายถึง ระบบ
ของ (1) สิ่งที่เกิดข้ึนจากการวางแผน (2) การจัดการกับข้อมูลที่ได้มา และ (3) การเผยแพร่ข้อมูลที่
ผ่านกระบวนการแปลผลไปยังหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 2) หมายถึงกรอบที่เป็นระบบในการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทุกกรณีในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือนําไปปรับปรุงการจัดการ  
3) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมและ
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ือทําการแก้ไข 4) หมายถึง ความรับผิดชอบในการ
จัดการ ซึ่งรวมถึง การวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการและการปฏิบัติตามโครงการ การแปรรูป
ข้อมูล การส่งข้อมูลสารสนเทศให้แก่ผู้ปฏิบัติอย่างรวดเร็วเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในระหว่างการดําเนินงาน
ตามโครงการ 5) หมายถึง ความมุ่งมั่น อย่างเป็นระบบในการวัด (1) ขอบเขตของโครงการที่มุ่งถึง
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ประชากรเป้าหมาย (ความครอบคลุมของโครงการ) และ (2) ขอบเขตของการให้บริการตามท่ีได้มุ่ง 
หวังไว้ (กระบวนการของโครงการ) การกํากับติดตามดังกล่าว จึงเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึง 1) ความ
เป็นระบบที่เป็นกระบวนการท่ีมีการออกแบบที่ดี และ 2) เป็นความมุ่งหมายสําคัญที่สุด ในการ
ก่อให้เกิดสารสนเทศที่นําไปปรับปรุงการดําเนินการโครงการ 

Alig-Mielcarek & Hoy (2005) ได้ให้ความหมายว่า การกํากับติดตามและจัดให้มีการ
สะท้อนผลกระบวนการสอนและการเรียน หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้นําทางวิชาการในเรื่องของ
หลักสูตร กิจกรรมเหล่าน้ี ได้แก่ การปรากฏกายให้เห็นอยู่ทั่วไปในโรงเรียน การพูดคุยกับนักเรียนและ
ครู ให้คําชมและสะท้อนความคิดเห็นสู่นักเรียน ครู และชุมชนเก่ียวกับผลของการปฏิบัติงานทางวิชา 
การและสร้างความมั่นใจว่า เวลาการเรียนการสอนของโรงเรียนจะไม่ถูกรบกวน ซึ่งได้กําหนดตัวช้ีวัด
เกี่ยวกับการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการสอนและการเรียน (Monitors and 
provides feedback on the teaching and learning process) ดังน้ี 

1. เข้าเย่ียมห้องเรียนเพ่ือให้มั่นใจว่า การสอนในห้องเรียนตรงตามเป้าหมายของโรงเรียน 
2. กํากับติดตามการปฏิบัติงานในห้องเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรของเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
3. ทํางานกับนักเรียนในเร่ืองทางวิชาการ 
4. ผู้บริหารใช้เวลาส่วนใหญ่บริหารงานในโรงเรียน 
5. สังเกตครูเพ่ือการพัฒนาวิชาการ ไม่ใช่เพ่ือการประเมิน 
6. ประเมินครูเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติการสอน 
7. ให้ผลสะท้อนเฉพาะตัวต่อการสอนของครู 
8. ให้ผลสะท้อนเฉพาะตัวต่อการเรียนของนักเรียน 
กล่าวโดยสรุปว่า การกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนและการ

สอน (Monitors and provides feedback on the teaching and learning process) หมายถึง 
พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกับงานวิชาการ ได้แก่ การบริหาร
หลักสูตร การปรากฏกายให้เห็นอยู่ทั่วไปในโรงเรียน การกํากับติดตามการปฏิบัติงานของครู ใช้เวลา
ส่วนใหญ่บริหารงานในโรงเรียน พูดคุยกับนักเรียนและครู สังเกตครู เพ่ือการพัฒนาวิชาการประเมินครู
เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติการสอน ให้คําชมและสะท้อนความคิดเห็นสู่นักเรียน ครู และชุมชนเกี่ยว กับ
ผลของการปฏิบัติงานทางวิชาการและสร้างความมั่นใจว่า เวลาการเรียนการสอนของโรงเรียนจะไม่ถูก
รบกวน 

2.1.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นําทางวิชาการ 
 2.1.7.1 งานวิจัยในประเทศ 
 จตุรงค์ ภูอยู่เย็น (2541) ได้ศึกษาพฤติกรรมความเป็นผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนและการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
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แตกต่างกัน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
1) พฤติกรรมความเป็นผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
สูงและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนตํ่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และระดับปานกลาง ตาม 
ลําดับ 2) การปฏิบัติงานด้านวิชาการในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงและผล 
สัมฤทธ์ิของนักเรียนตํ่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และปานกลาง ตามลําดับ 3) พฤติกรรมความเป็น
ผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนตํ่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) การปฏิบัติงานวิชาการใน
โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงกับการปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตํ่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 พิสิทธิ์ จันทรเนตร (2542) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า สภาพการปฏิบัติ 
งานในการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่โรงเรียนขนาดกลาง มีสภาพการปฏิบัติ 
งานในการบริหารงานวิชาการมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการปฏิบัติงานใน
การบริหารงานวิชาการมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่และเล็กในด้านการจัดการงานวิชาการ โรงเรียน
ขนาดกลางมีสภาพปฏิบัติงานในการบริหารงานวิชาการมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กในด้านการวางแผน
งานวิชาการ การจัดการงานวิชาการ การวัดผลและการประเมินผลการเรียน งานทะเบียนนักเรียน 
นอกน้ัน ไม่พบความแตกต่าง 

 สกุล กังวาลไกล (2542) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 1) ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการโดยภาพรวม ด้านพัฒนาครู-อาจารย์ และด้านงานบริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านงานจัดการเรียนการสอน และงานส่งเสริมวิชา 
การอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาโรงเรียน
เอกชน และสังกัดเทศบาล มีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร โดยรวมและเกือบทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารงานวิชาการในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ทั้งโดยรวมและเกือบทุกด้านอยู่ในระดับ 
ปานกลาง 

 สมแพน จําปาหวาย (2542) ได้วิจัยเร่ือง การศึกษาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า มีสภาพการ
บริหารงานทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านบริหารหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการ
เรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านห้องสมุด ด้านการนิเทศภายในงานวิชาการและด้าน
การประชุมอบรมทางวิชาการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ปัญหาการบริหารงานทั้ง 7 ด้านอยู่ใน
ระดับมาก 
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 ประภาพันธ์ เจริญกิตติ (2543) ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร 
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 
ผู้สอน เก่ียวกับพฤติกรรมภาวะผู้นําในงานวิชาการของผู้บริหารระดับมัธยมศึกษา 7 ด้าน ผู้ตอบแบบ 
สอบถามเห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี 1) ด้านเป็นผู้ให้
การยอมรับงานวิชาการ 2) ด้านเป็นผู้ให้ความช่วยเหลืองานวิชาการ 3) ด้านเป็นผู้ริเริ่มในงานวิชาการ 
4) ด้านเป็นผู้รู้จักปรับปรุงงานวิชาการ 5) ด้านเป็นนักพูดที่ชํานาญในงานวิชาการ 6) ด้านเป็นผู้
ประสานงานวิชาการ และ 7) ด้านเป็น ผู้เข้าสังคมได้ดีเพ่ือประโยชน์ในงานวิชากร 

 วิรุฬห์จิต ใบลี (2547, หน้า 76-77) ได้ศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1-2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นําทางวิชาการ
ของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืน ที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1-2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ซึ่งด้านที่มีค่าเฉล่ียสูง 3 อันดับแรก คือ ด้านการวางแผนเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้า ในวิชาชีพของครู
รองลงมาได้แก่ด้านการประเมินผลนักเรียนและด้านมุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านหลัก 
สูตร ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ด้านการจัดโครงการสําหรับเด็กที่มี ความต้องการพิเศษ 2) ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1-2 จําแนกตามตําแหน่ง โดยภาพรวมพบว่า 

 ครูผู้สอนที่มีตําแหน่งตํ่ากว่าอาจารย์ 2 และต้ังแต่อาจารย์ 2 ขึ้นไป มีความคิดเห็น
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น ของครูผู้สอน ใน
โรงเรียนเก่ียวกับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวลําภู 
เขต 1-2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม พบว่า ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
กลางและใหญ่ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผลการเปรียบ 
เทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนเก่ียวกับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร สังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1-2 จําแนกตามท่ีต้ังโรงเรียน โดยภาพรวมพบว่า ครูผู้สอน
ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีที่ต้ังอยู่ในเขตเทศบาล และเขตองค์การบริหารส่วนตําบล มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ประสิทธิ์ เขียวศรี และคณะ (2548) ได้ทําการวิจัยรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม
ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อภิปรายว่า การแสดงพฤติกรรมภาวะผู้นํา
ทางวิชาการน้ัน นอกจากผู้บริหารโรงเรียนจะเน้นการบริหารจัดการหลักสูตรแล้ว จะต้องมี 1) การ
บริหารจัดการโรงเรียน และ 2) การบริหารตนเอง ทีมงานและชุมชนด้วยซึ่งถือว่าเป็นพ้ืนฐานของการ
แสดงพฤติกรรมภาวะผู้นําทางวิชาการ ผลการวิจัยน้ีช้ีให้เห็นว่า รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมภาวะ 
ผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผู้เช่ียวชาญ เห็นว่าเหมาะสมมากคือ 1) การ
ประเมินพฤติกรรมภาวะผู้นําทางวิชาการโดยหน่วยงานกลาง 2) การปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาที่ใช้ 
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เป็นฐานในการประเมิน อาศัยหลักการพัฒนา ณ สถานที่ปฏิบัติงาน(Site-based development) 3) 
การเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่ผลการประเมินบ่งช้ี และ 4) การให้รางวัลโดยยึดตามผลงาน กรณี
ผ่านการประเมิน (Performance-based reward) ประสิทธ์ิ เขียวศรีและคณะ มีข้อเสนอแนะในการ
ทําวิจัยคร้ังต่อไปว่า ควรศึกษาเชิงลึก โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพ่ือวิเคราะห์
ความต้องการในการพัฒนาของผู้บริหารการศึกษา โดยจําแนกกลุ่มตามสภาพความพร้อม สภาพ
ภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อมที่โรงเรียนต้ังอยู่และสภาพปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียน นอกจากน้ี 
ประสิทธ์ิ เขียวศรีและคณะ (2548) ได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็นการเสริมบรรยากาศทางวิชาการว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความคิดเห็นหรือคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ได้ ควรกระจาย
อํานาจและความรับผิดชอบให้กับทุกคน ควรให้ครูมีเสรีภาพทางความคิด มีเสรีภาพในการจัดการเรียน
การสอนซึ่งถือว่าเป็นเสรีภาพทางวิชาการและควรอยู่ในขอบเขตดังน้ี 1) เสรีภาพที่จะสอนเก่ียวกับ
ความหมายและขอบเขตของแนวคิดใด ๆ 2) เสรีภาพที่จะทําการค้นคว้า วิจัยเพ่ือนําไปสู่คําตอบที่ต้อง 
การ 3) เสรีภาพที่จะแสดงออกด้วยวาจาและการเขียนเก่ียวกับข้อเท็จจริงที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยน้ัน 
เสรีภาพท่ีจะอภิปรายแนวความคิดของคนโดยปราศจากการข่มขู่ 4) เสรีภาพท่ีจะสอนหรือถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกับผลแห่งการค้นคว้าวิจัยในแนวน้ันหรือสาขาที่ตนมีความสามารถน้ัน 5) เสรีภาพในฐานะ
ประชาชนคนหนึ่งที่จะพูดหรือเขียนในสังคมวิชาการได้เต็มที่  

 พัฒนา อําท้าว (2548) ได้ศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารกลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้บริหารและครูผู้สอนของสถานศึกษาในอําเภอหนองเรือ จํานวน 66 โรงเรียนรวมท้ังหมด 234 
คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธ์ิ ความเที่ยง 0.96 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติ
เพ่ือคํานวณค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการศึกษา ภาวะผู้นําทาง
วิชาการของผู้บริหารโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียง
ตามลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังน้ีคือ ด้านวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยน 
แปลง ด้านการแสวงหาความรู้ใหม่มาปรับใช้ตลอดเวลา ด้านภาวะผู้นําในการริเริ่มการใช้นวัตกรรม
เพ่ือการเรียนการสอน ด้านศักยภาพการพ่ึงตนเองในการพัฒนางานวิชาการ และด้านการส่งเสริมการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ 

 ไกศิษฏ์ เปลรินทร์ (2552) เร่ือง การพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้นําทางวิชาการสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการพัฒนาตัวบ่งช้ี ปรากฏว่า ได้ตัวบ่งช้ีภาวะผู้นําทางวิชาการสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 60 ตัวบ่งช้ี ที่เป็นไปตามหลักการ แนวคิดทฤษฎี ที่เก่ียวข้อง 
ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ีการกําหนดวิสัยทัศน์ เป้ าหมายและพันธกิจการเรียนรู้ จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี
การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน จํานวน 13 ตัวบ่งชี ตัวบ่งช้ีการพัฒนาศักยภาพ จํานวน 12 ตัว
บ่งช้ี ตัวบ่งช้ีการพัฒนาครู จํานวน 10 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี
และผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างภาวะผู้นําทางวิชาการสําหรับผู้บริหารสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า มีความสอดคล้องกันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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 ไพเราะ พัตตาสิงห์ (2554, หน้า 90-91) เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นําทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําทางวิชาการใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการจัดบรรยากาศในโรงเรียนและด้านการกําหนดภารกิจของโรงเรียน 2) ผู้บริหารสถานศึกษามี
การส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ 
ด้านการยกย่องเชิดชูครูทําวิจัยในช้ันเรียน ด้านการส่งเสริมการนําผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าตําแหน่งหน้าที่การงานของครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน ด้าน
การส่งเสริมให้ครูทําวิจัยในช้ันเรียนและด้านการส่งเสริมให้ความรู้ครูทําวิจัยในช้ันเรียน 3) ภาวะผู้นํา
ทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง (r = .798) โดยตัวแปรทั้งสองมีความผัน
แปรร่วมกัน ประมาณร้อยละ 64 

 ละอองดาว ปะโพธิง (2554, หน้า 82) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิผลของครูในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดเลย พบว่าภาวะผู้นําทางวิชาการ
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
รองลงมาคือด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีด้านการวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริงและการนําผลการประเมินไปใช้ ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่ากว่าด้านอ่ืน ๆ คือด้านการวิจัย
ในช้ันเรียน 

 2.1.7.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 Liu (1985, p. 816) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้นําในการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ โดยใช้เคร่ืองมือที่เรียกว่า Instructional Leadership 
Behavior Questionnaire (ILBQ) ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเป็นผู้นําทางวิชาการของ
ผู้บริหารมีความสัมพันธ์สูง กับความสําเร็จของโรงเรียน 

 Mccilvan (1986, p. 1969 อ้างถึงใน จุฑามาศ อินนามเพ็ง, 2552, หน้า 48) ศึกษา 
เก่ียวกับการพัฒนาความ เป็นผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ภายใต้การฝึกอบรม
ประจําการเพ่ือเป็นโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้เคร่ืองมือของ Hallinger 
(1983, p. 221) ที่เรียกว่า The instructional management rating scale survey วัดความเป็นผู้นํา
ทางวิชาการของผู้บริหาร ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารทําให้ผู้บริหาร
สามารถนิเทศงานวิชาการได้ และมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ไปในทางที่ดีขึ้น 
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 Kijai (1987, p. 829) ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ
จากปัจจัยพ้ืนฐาน 5 ประการ ได้แก่ บรรยากาศของโรงเรียน ภาพพจน์ของโรงเรียน ความเป็นผู้นํา
ทางวิชาการ ความสามารถในการคิดคํานวณ และความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ผลการศึกษา
พบว่า ความเป็นผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับความสําเร็จของโรงเรียนสูงกว่าปัจจัย
ด้านอ่ืน 

 Heck, et al. (1990, pp. 94-125) ได้ศึกษาเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน : ความ
ถูกต้องของรูปแบบเชิงเหตุผล โดยมีความมุ่งหมายที่จะทดสอบทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบเชิงเหตุผลที่ว่า 
ครูใหญ่ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีใช้พฤติกรรมภาวะผู้นําทางวิชาการอย่างสม่ําเสมอ 
จะสามารถมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ผลการวิจัยยืนยันว่า พฤติกรรม ด้านภาวะ
ผู้นําทางวิชาการของครูใหญ่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจริง 

 Panteliders (1991, p. 768) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเฉพาะ
ของพฤติกรรมภาวะผู้นําทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูใหญ่ จํานวน 90 คน โดยการสุ่มเป็นระบบตามสัดส่วนจาก 
รัฐอลิโซน่า ไอโอวา และเวอร์จิเนีย เครื่องมือเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะพ้ืนฐานของไอโอว่า 
(ITBS) โดยให้ครูใหญ่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามฉบับน้ี ส่วนการวัดพฤติกรรมภาวะผู้นําทางวิชาการของ
ครูใหญ่ ให้ครูเป็นผู้ตอบแบบสอบถามโรงเรียนละ 8 คน รวมท้ังสิ้น 567 คน ผลการวิจัยพบว่าไม่มี
องค์ประกอบใดของพฤติกรรมภาวะผู้นําทางวิชาการของครูใหญ่ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนรวม
ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้ 

 Alig-Mielcarek & Hoy (2005) ได้ทําการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ตามหลักทฤษฎี
และที่ปรากฏเกี่ยวกับธรรมชาติ ความหมายและอิทธิพลของภาวะผู้นําทางวิชาการ มีข้อสรุป จากการ
วิจัยว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเป็นหน้าที่สําคัญ แต่ภาวะผู้นําทางวิชาการเพียง
อย่างเดียวคงไม่สามารถช่วยให้มีผลสัมฤทธ์ิในระดับสูงได้ ความจริงแล้ว บทบาทน้ีมีผลทางอ้อม ที่ได้ 
ผลตรงน้ันเกิดจากการมุ่งเน้นทางวิชาการของโรงเรียน รูปแบบและการวัดผลภาวะผู้นําทางวิชาการที่
พัฒนาขึ้นในงานวิจัยน้ี ได้จากการศึกษาวรรณกรรมที่สําคัญและช่วยให้นักวิจัยคนอ่ืน ๆ มีเครื่องมือที่
เช่ือถือได้ เป็นที่สงสัยกันว่า ความเข้าใจเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในบริบทของโรงเรียน
จะประสบผลสําเร็จได้ดีกว่าที่มีบริบทเหมาะสมเพื่อการใช้ภาวะผู้นํา ผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นผู้มี
ประสิทธิผลในการเพ่ิมพูนผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ถ้าหากว่าพวกเขาเหล่าน้ันหันไปใส่ใจกับการพัฒนา
บรรยากาศของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นทางวิชาการให้มากสร้างเป้าหมายร่วมกันกับครู จัดให้มีการ
สะท้อนความคิดเห็นต่อครูเก่ียวกับความก้าวหน้าของนักเรียนฟังเสียงของครู และจัดให้มีกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพครูในเรื่องที่เก่ียวข้องกันเพ่ิมความขลังที่สั่งสมกันมาให้กับโรงเรียน และส่งเสริมความ
ร่วมมือและความไว้เน้ือเช่ือใจระหว่างครู ผู้ปกครองและนักเรียน ภาวะผู้นําทางวิชาการไม่ใช่กระสุน
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มหัศจรรย์ แต่ก็เป็นส่วนหน่ึงของหลักการของผู้บริหารโรงเรียนที่จะใช้พัฒนาบริบทของโรงเรียนให้ครู
และนักเรียนประสบความสําเร็จได้ถึงเวลาที่จะต้องเคลื่อนไปให้มากกว่าคําบรรยายสวยหรูของคําว่า
ภาวะผู้นํา ไปสู่การทํางานหนัก เพ่ือเข้าใจธรรมชาติที่ซับซ้อนในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ ของนักเรียนใน
โรงเรียน ในท้ายที่สุด เราก็ต้องหาสมบัติมีค่าของโรงเรียนต่อไป สมบัติมีค่าอย่างเช่น การเน้นทาง
วิชาการ ซึ่งผู้นําสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาชนะความล้าหลังที่เป็นลบของสถานะต่ําทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

  

2.2 แนวคิดเก่ียวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
2.2.1 ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
การปฏิรูปการศึกษามีเจตนารมณ์ประการหน่ึง คือ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาจากแนวทางดําเนินการแบบเดิมไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานมากข้ึน ปัจจุบัน มีแนวคิดการปรับกระบวนทัศน์ให้โรงเรียนเป็น “ชุมชนแห่งวิชาชีพ” 
(Professional community) เพ่ือให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ สมาชิกทุกคนมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรม
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ ช่วยสร้างพลังขับเคล่ือนให้การปฏิรูปการ
เรียนรู้ประสบผลสําเร็จตามเจตจํานงของการปฏิรูปการศึกษา (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2549) คําว่า 
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” มาจากคําภาษาอังกฤษว่า Professional Learning Community 
เรียกโดยย่อว่า PLC นักวิชาการหลายคนให้นิยามชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ ดังน้ี 

เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ และคนอ่ืน ๆ (2545, หน้า 13) ได้ให้ความหมาย ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนในวิชาชีพครูที่มีความรู้ ความสนใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
มาร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เรียนรู้ในเรื่องน้ัน ๆ ร่วมกัน ทําให้ได้องค์ความรู้ใหม่เพ่ือนําไปประยุกต์
และปรับใช้ตามแต่สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ชุมชนแห่งการเรียนรู้จะเปลี่ยนแปลงการ
ทํางานของครูจากวัฒนธรรมแบบเดิมที่ทํางานอย่างโดดเด่ียว มาเป็นการทํางานร่วมกันเป็นทีม โดย
มุ่งมั่นให้เกิดผลลัพธ์ต่อสมรรถนะทางวิชาชีพสําหรับครูและทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน ทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและเกิดสังคมแห่งความรู้ที่อาศัยความร่วมมือเป็นฐานในการปรับตัวและสรรสร้างสิ่ง
ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เป็นชุมชนที่ทําให้เกิดการปรับปรุงทักษะ เจตคติ 
ความเข้าใจ กระตุ้นการปฏิบัติงานของครูและกลุ่มครู เป็นการพัฒนาตนเอง (Self Development) 
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) กลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครู และสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงเรียนรู้ของครูอย่างต่อเน่ือง (Continuous improvement) 

สุมาลี สังข์ศรี (2548) ได้ให้ความหมายว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
หมายถึง ชุมชนที่ประชาชนตระหนักถึงความจําเป็นของการเรียนรู้ว่าเป็นปัจจัยหลักของ สังคมในยุค
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ปัจจุบันที่จะช่วยสร้างความพร้อมและสร้างพลังให้กับประชาชนในการเผชิญกับสภาพของ สังคมที่
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนช่วยพัฒนาตนเองและสังคม ประชาชนในชุมชนจะช่วยสร้างความเข้า ในสถาน 
การณ์ของชุมชนแล้ววิเคราะห์ว่าจะต้องปรับปรุงตนเองและสังคมอย่างไร และใช้ประโยชน์ ของการ
เรียนรู้มาพัฒนาสังคมให้มีความสอดคล้องกับความท้าทายต่าง ๆ ในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ 

วิจารณ์ พานิช (2549) ได้ให้ความหมายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพว่า หมายถึง 
กระบวนการที่ครูและนักการศึกษาทํางานร่วมกันอย่างต่อเน่ือง ในวงจรของการร่วมกันต้ังคําถามและ
การทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือบรรลุผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียน โดยมีความเช่ือว่าหัวใจของการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้นอยู่ที่การเรียนรู้ที่ฝังอยู่ในการทํางานของผู้บริหารและครู 

ราชบัณฑิตยสถาน (2551, หน้า 255) ได้ให้ความหมายชุมชนแห่งการเรียนรู้ว่า เป็นสังคม
หรือกลุ่มคน ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้สอนและผู้เรียนที่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และ
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ร่วมกันเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งมีการปรับ
โครงสร้างหรือหลักสูตรที่ให้ความสําคัญแก่การสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ ทั้งด้าน กายภาพและ
สังคม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่เรียน ในด้านการบริหารการศึกษา ผู้บริหารต้อง
รับผิดชอบสร้างสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริมการเรียนรู้ของ นักเรียนร่วมกับ
บุคคลและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งบุคคลในชุมชน ได้แก่ ครู อาจารย์ ผู้บริหาร บุคคล ทางการศึกษา 
นักเรียน ผู้ปกครอง จะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ (2552, หน้า 5) ได้ให้ความหมายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ว่า หมายถึง บุคคลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันทํา และร่วมกันทํา ไม่มีกําแพงก้ันระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียนกับ 
บุคลากรภายนอกโรงเรียน ชุมชนต้องได้รับเชิญให้มามีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาการเรียนรู้ของ 
นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างวัฒนธรรมการทํางานร่วมกัน 

วิจารณ์ พานิช (2555, หน้า 135-136) ได้ให้ความหมายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ว่า หมายถึง การมีคุณค่าร่วมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันและการนําสิ่งที่เรียนรู้ไปประ
ยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรูปแบบน้ีเป็นเหมือนแรงผลักดัน โดยความต้องการและ
ความสนใจของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพสู่มาตร 
ฐาน การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลัก  

วรลักษณ์ ชูกําเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง (2557, หน้า 93) ได้ให้ความหมายของชุมชน
แห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพว่า หมายถึง การรวมกัน รวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้
บริหาร และนักการศึกษาในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ลดความโดดเด่ียวของมวลสมาชิก
วิชาชีพครูของโรงเรียนในการทํางาน เพ่ือปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน การเป็นผู้นําร่วมกัน ของครู 
หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็นประธานในการเปลี่ยนแปลง  
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ราชบัณฑิตยสถาน (2558) ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพว่า 
หมายถึง การรวมกลุ่มกันของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ในลักษณะของชุมชนเชิงวิชาการ  
ที่มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by 
Doing) การถอดบทเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง  

Astuto and Colleagues (1993 อ้างถึงใน Hord, 1997) ได้ให้ความหมายของชุมชน
แห่งการเรียนรู้แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพว่า หมายถึง ครูในโรงเรียนและ ฝ่ายบริหารของโรงเรียน
สร้างสังคมในโรงเรียน ให้โอกาสท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงบทบาทในสิ่งที่เรียนรู้มาซึ่งเป้าหมาย
ของการแสดงบทบาทต่าง ๆ น้ีก็เพ่ือจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อเด็ก
นักเรียน  

Sergiovanni (2001, p. 88) ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพว่า 
หมายถึง โรงเรียนที่เป็นเหมือนกับ “ชุมชนเครือข่าย” (nested communities) เป็นแหล่งรวมของ
บุคคลที่เกาะเกี่ยวกันด้วยค่านิยมพ้ืนฐานที่นําไปสู่ความผูกพันกันทั้งความถูกต้องและความรับผิดชอบ  

Mc Dermont and Synder (2002) ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้แห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพว่า หมายถึง การเช่ือมต่อระหว่างการเรียนรู้แบบ e-Learning กับการจัดการความรู้ 
ซึ่งการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ค่อนข้างจะแสดงชัดเจนในการเรียนรู้กับผู้อ่ืน 
ซึ่งอาจจะดีกว่าการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบร่วมมือจะเต็มไปด้วย 17 พลังแห่งความต่ืนตัว
เมื่อเกิดขึ้นในบริบทของชุมชนแห่งการเรียนรู้ และในบริบทของการเรียนรู้แบบ ร่วมมือไม่ใช่แค่เป็น
การนําความรู้ไปบรรจุไว้ในสมองของบุคคลเท่าน้ัน แต่เป็นการสร้างโอกาสเข้าถึง กระบวนการของ
การแบ่งปันการทํางานในชุมชน 

DuFour (2002) ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพว่า หมายถึง การ
รวมพลังความร่วมมือของครู (collaborative of teachers) ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และนักเรียนให้
ทํางานร่วมกันเพ่ือแสวงหาวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) โดยใช้กระบวนการดังกล่าวในช้ัน
เรียน เป็นการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและมุ่งที่ผลของการปรับปรุง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เป็นกระบวนการที่ดําเนินการเพ่ือสร้างวัฒนธรรมของโรงเรียนให้มุ่งพัฒนาภาวะผู้นําของครู (teacher 
leadership) พยายามปรับปรุงโรงเรียนให้ย่ังยืน  

Reichstetter (2006) ได้ให้ความหมายว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึงการ
รวมพลังร่วมมือกัน (collaborate) ของสมาชิกของทีม เพ่ือปรับปรุงโรงเรียนโดยการประชุมสนทนา
กันเก่ียวกับความต้องการของผู้เรียนที่ต้องให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ยึดตามหลักสูตร และ
ต้องอาศัยความสามารถของครูและผู้บริหารในการประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความท้าทายของบริบทของแต่ละโรงเรียน  

DuFour, & Marzano (2009) ได้ให้ความหมายว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
หมายถึง การรวมพลังร่วมมือกันของครู (collaborative of teachers) ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และ
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นักเรียนให้ทํางานร่วมกันเพ่ือแสวงหาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) เป็นการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ืองและมุ่งที่ผลของการปรับปรุง สร้างวัฒนธรรมการทํางานในโรงเรียนให้มุ่งพัฒนาภาวะผู้นําของ
ครู (teacher leadership) ปรับปรุงโรงเรียนให้ย่ังยืน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเก่ียวกับความ
ต้องการและการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

Salarzar (2010) ได้ให้ความหมาย “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ของนักวิชาการ
กลุ่มหน่ึงที่ให้ไว้ ดังน้ี 

1. เป็นกระบวนการดําเนินการผ่านครูและผู้บริหารโรงเรียนที่รวมพลังร่วมมือทํางาน
ด้วยกัน (work collaboratively) ค้นหาและเรียนรู้ร่วมกัน (shared learning) ปฏิบัติการเรียนรู้
ร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่ส่งเสริมประสิทธิผลที่เป็นประโยชน์ของนักเรียน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเป็นการปฏิบัติงานที่ทําให้ห้องเรียนมีลักษณะเป็นชุมชน มีการนําบุคลากรเข้ามาร่วมปฏิบัติ 
งานในโรงเรียนมากขึ้นเพ่ือส่งเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นการช่วยเหลือนักเรียน ครู
และผู้บริหารในเวลาเดียวกัน (Hord, 1997) 

2. เป็นกลุ่มของบุคคลท่ีมีการซักถามพูดคุยแลกเปลี่ยน (interrogating) ในระหว่างการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน มีการไตร่ตรอง (reflective) การรวมพลังร่วมมือกัน (collaborative) ปฏิบัติการ
เรียนรู้ร่วมกันและใช้วิธีส่งเสริมความก้าวหน้าร่วมกัน (McRel, 2003) 

3. เป็นการรวมกลุ่มของบุคคล (inclusive group of people) ที่ได้รับการจูงใจโดยมีวิสัย 
ทัศน์การเรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมและทํางานด้วยกัน เรียนรู้ร่วมกันเพ่ือค้นหาแนวคิดใหม่ที่เหมาะสมต่อ
การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน (Stoll, et al., 2005) 

4. คือการที่นักการศึกษาผูกพันกับการรวมพลังร่วมมือทํางานด้วยกันในการสืบเสาะค้นหา
และดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ได้ผลที่ดีกว่าและเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือค้นหาแนวคิดใหม่ที่
เหมาะสมต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน (DuFour, et al., 2006) 

5. คือการที่สมาชิกของทีมใช้กฎเกณฑ์การรวมพลังร่วมมือกัน การประชุมร่วมกันเพ่ือ
ปรับปรุงเก่ียวกับความต้องการของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง (Reichstetter, 2008) 

6. เป็นวัฒนธรรมโรงเรียนที่ยอมรับและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและความสามารถพิเศษ 
(strengths and talents) ของคณะครู (Protheroe, 2008)  

7. เป็นยุทธศาสตร์การเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนด้วยการเพ่ิมวัฒนธรรมรวม
พลังร่วมมือที่มุ่งการเรียนรู้ (Feger & Arruda, 2008) 

8. เป็นการมีวิสัยทัศน์ร่วมหรือการขับเคลื่อนโรงเรียนโดยทุก ๆ คนมีส่วนร่วม สามารถ
ช่วยเหลือและพัฒนาครูให้ได้รับการกระตุ้นส่งเสริมให้ทํากิจกรรมร่วมกันและสะท้อนผลการปรับปรุง
ผลการเรียนของนักเรียน (Ontario Ministry of Education, 2005) 
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จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
(Professional learning community) หมายถึง เป็นการรวมตัวของบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้แก่
ครูผู้สอน ผู้บริหารผู้ปกครอง บุคลากรในชุมชนอ่ืน ๆ และนักเรียนในการทํากิจกรรมหรือการ
ดําเนินการเพ่ือเป้าหมายของ “การเรียนรู้” มีวัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือมีการทํางานเป็นทีม 
โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีระบบสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกโดยการรวมตัวกันทําอย่าง
กระตือรือร้น และต่อเน่ืองโดยสมาชิกในชุมชนเกิดแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) ในการ
ร่วมกิจกรรมเพราะได้รับอิสระในการคิดทํางาน และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ตามความต้องการท่ีแท้จริง
ของตนเอง และองค์กร 

2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
วิจารณ์ พานิช (2549) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นกิจกรรมท่ีซับซ้อน 

(complex) มีหลายองค์ประกอบ จึงมีการนิยามจากหลายมุมมอง โดยมีแง่มุมที่สําคัญได้แก่ เน้นการ
เรียนรู้ มีวัฒนธรรมร่วมมือกันเพ่ือการเรียนรู้ของทุกคน ทุกฝ่าย ร่วมกันต้ังคําถามต่อวิธีการท่ีดีและต้ัง
คําถามต่อสภาพปัจจุบัน เน้นการลงมือทํา มุ่งการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเน้นผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้
ของนักเรียน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นการรวมตัวกันของครูในโรงเรียนหรือเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือปรับปรุงวิธีจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะท่ีพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
กระแสโลกาภิวัตน์ของศตวรรษท่ี 21 โดยผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้บริหารการศึกษาระดับประเทศร่วมจัดระบบสนับสนุนให้เกิดการ
ปรับปรุงโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง มีการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเป็นวงจรไม่รู้จบ หรือที่
เรียกว่า CQI (Continuous Quality Improvement) ซึ่งการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนที่แท้จริงต้องมีการทําอย่างเป็นระบบ มีผู้เข้าร่วมขับเคลื่อนในหลากหลายบทบาท โดยมี
เป้าหมายเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนักเรียน  

สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน ์ (2551, หน้า 17) ให้แนวคิด การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ดังน้ี 

1. การมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญระหว่างกัน ซึ่งเป็นการนําเอาประเด็นปัญหาที่พบ เห็นจาก
การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของครูขึ้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ช่วยให้แต่ละคนได้  
วิเคราะห์และสะท้อนมุมมองของตนในประเด็นน้ันต่อกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน ทําให้ทุกคนได้มีโอกาส  
เกิดการเรียนรู้ และได้ข้อสรุปต่อปัญหาจากหลากหลายมุมมองยิ่งขึ้น บรรยากาศเช่นน้ีก่อให้เกิดความ  
ร่วมมือร่วมใจขึ้นในหมู่ครูผู้สอน เพ่ือช่วยกันปรับปรุงด้านการเรียนการสอนให้มีผลดีย่ิงขึ้นแต่กิจกรรม 
น้ีจะสําเร็จราบรื่นได้ก็ต่อเมื่อแต่ละคนต้องยอมเปิดใจกว้าง รับฟังการประเมินจากเพ่ือร่วมกลุ่ม 
ระหว่างการสนทนาเชิงสร้างสรรค์ดังกล่าว 

2. การลดความโดดเด่ียวระหว่างปฏิบัติงานสอนของครู เป็นกิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู กล่าวคือ ครูมีโอกาสแสดงบทบาททั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลและได้แสดง บทบาท
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การเป็นที่ปรึกษา การเป็นพ่ีเลี้ยงหรืออาจเป็นผู้เช่ียวชาญ ก็ได้ในระหว่างที่ให้ความช่วยเหลือ เพ่ือน  
ด้วยกัน ทั้งน้ีเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า วิชาชีพครูแตกต่างกับวิชาชีพอ่ืนตรงที่ ผู้ปฏิบัติมักทํางาน  
ในลักษณะโดดเด่ียวตามลําพัง ซึ่งเป็นผลให้ครูไม่สามารถท่ีจะเรียนรู้จากผู้อ่ืนได้ และขาดประโยชน์ที่
จะได้รับผลการวิเคราะห์และการให้ข้อมูลป้อนกลับด้านการสอนจากผู้อ่ืนที่มีต่องานสอนของตน ด้วย
เหตุน้ี ถ้าผู้นําสถานศึกษาต้องการให้เกิดกิจกรรมการเสวนาใคร่ครวญระหว่างครูขึ้น ก็จําเป็นต้อง
พิจารณาให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการโดดเด่ียวในการสอนของครูให้ได้เสียก่อน 

3. รวมกลุ่มเพ่ือมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ดีมากแต่ยุ่งยากตรงประเด็น
ให้ครูเกิดจุดมุ ่งเน้นอย่างไรก็ตาม การมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพคือ ลักษณะสําคัญของ
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ที่มีเจตจํานงมุ่งสร้างผลลัพธ์คือการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้นแล้วก็ต้องให้
ความสําคัญอันดับแรกกับกิจกรรมที่สร้างความงอกงามของผู้เรียน ซึ่งค่อนข้างยากลําบากอยู่ไม่น้อย 
ด้วยเหตุน้ี การที่ชุมชนแห่งวิชาชีพมีกิจกรรมให้ครูได้มาเสวนาใคร่ครวญ เพ่ืออภิปรายและวิเคราะห์  
ด้านหลักสูตร และกลยุทธ์ด้านการสอนของครู ซึ่งแม้จะใช้เวลามากก็ตาม แต่ทั้งหลายทั้งปวงก็เพ่ือให้ 
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ผลดีย่ิงขึ้น และเพ่ือที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้สามารถ 
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ต่อไป 

4. สร้างจุดเร่ิมแห่งความร่วมมือร่วมใจ กล่าวคือ เมื่อครูหลุดพ้นจากสภาพการต้องทํางาน
แบบโดดเด่ียว และสามารถแสวงหาความเช่ียวชาญจากเพ่ือนคนอ่ืนที่อยู่ในชุมชนวิชาชีพ ของตนได้
แล้วก็ตาม แต่ความเป็นมืออาชีพของครูก็อาจไม่สามารถบรรลุได้ ถ้าครูยังขาดการปรับปรุง และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ดังน้ัน ความร่วมมือร่วมใจทางวิชาชีพต่อกันของครู จะก่อให้
เกิดพลังในการร่วมวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการอันซับซ้อนของผู้เรียนแต่ละคนได้ บรรยากาศ 
แห่งความร่วมมือร่วมใจกันน้ีจะช่วยเสริมการปฏิบัติงานประจําวันของครูแต่ละคนได้อย่างถาวร 

5. ทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านค่านิยม และปทัสถานร่วม เมื่อบุคคลต่าง ๆ ในวิชาชีพทั้ง
ครูผู้สอน ครูแนะแนว ครูนิเทศ และผู้บริหารมาร่วมกันในชุมชนแห่งวิชาชีพแล้ว  

Senge (1990) ได้เสนอแนวคิด ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการพัฒนาทีมของครู
ที่มีประสิทธิผลและเป็นกลยุทธ์ที่เต็มด้วยพลังเพ่ือความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
โรงเรียน แนวคิด คือ ชุมชนมีความสําคัญที่จะทําให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพประสบความ 
สําเร็จ กระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพต้องเป็นกระบวนการที่สะท้อนว่าความเจริญ
ทั้งของคนและชุมชน มีความสัมฤทธ์ิผล ในระหว่างทีมจะต้องมีวิสัยทัศน์ร่วม (shared vision) ซึ่ง 
แสดงความเห็นว่าการมีวิสัยทัศน์ร่วมเก่ียวข้องกับทักษะการมองภาพอนาคตร่วมกันที่ส่งเสริมให้เกิด
ความผูกพันต่อกัน  

Louis & Kruse (1995) มีแนวคิดว่า การมองอนาคตภาพ (scenario) ร่วมกันของครูอยู่
บนพ้ืนฐานของสิ่งที่ครูปฏิบัติในขณะที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนซึ่งเป็นเร่ืองสําคัญของการปรับโครงสร้าง 
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โดยการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเน้นความเช่ือที่ว่า ถ้าครูไม่มุ่งมั่นในหน้าที่และการจัด
สภาพแวดล้อมการทํางานให้ดี ก็คาดหวังไม่ได้ว่าครูจะสอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  

Pinchot (1996, p. 27) กล่าวถึงองค์การสมัยใหม่ว่า องค์การต้องเป็นชุมชน เป็นการ
สร้างบรรยากาศหรือปรากฏการณ์ของ “จิตวิญญาณความเป็นชุมชน” (community spirit) เพราะ
ความเป็นชุมชนสามารถสร้างสรรค์ผู้นําได้มากขึ้น ผู้นําจะโน้มน้าวผู้ปฏิบัติงานให้ทํางานเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย มีความไว้วางใจ มีอิสระที่จะทํางานให้ดีมากขึ้น และถ้าผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งขององค์การ รู้สึกปลอดภัย ได้รับการเอาใจใส่ จะมีความผูกพันต่อพันธกิจและค่านิยม และจะมี
ความเช่ือว่าทุกคนอยู่ด้วยการพ่ึงพาอาศัยกัน เขาจะทํางานอย่างเต็มที่ มุ่งมั่นใช้ภาวะผู้นําเพ่ือสร้าง 
สรรค์ สิ่งที่ดีให้องค์การให้ได้มากที่สุด ดังน้ัน ผู้นําที่มีประสิทธิผลในปัจจุบัน จึงต้องสร้างองค์การให้
เป็นชุมชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์การท่ีมีขนาดเล็กที่สมาชิกต้องทํางานร่วมกัน เผชิญหน้ากันสามารถ
สร้างความเป็นชุมชนได้โดยง่าย  

Hord (1997) ได้ให้แนวคิด ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นโรงเรียนที่ที่ผู้บริหารและ
ครูแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองและเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของนักเรียนและนําสิ่งที่ได้จาก
การเรียนรู้ไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นการขยายการเรียนการสอนจากในห้องเรียนไปสู่ชุมชนและนําบุคคล
ในชุมชนเข้ามาส่งเสริมโรงเรียนทั้งด้านหลักสูตรและการเรียนของนักเรียน หรือส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียน ครูและผู้บริหารได้เรียนรู้ไปด้วยกัน  

DuFour & Eaker (1998) กล่าวว่า หากจะให้โรงเรียนมีประสิทธิผลอย่างมีนัยสําคัญมาก
ขึ้น ต้องเปลี่ยนวิธีการบริหารตามตัวแบบอุตสาหกรรม (industrial model) เป็นการสร้างสรรค์และ
ปรับเปลี่ยนหน้าที่ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (learning organization : LO) ซึ่งลักษณะของ
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะมากกว่าคือการให้โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Pro-
fessional learning communities : PLC) กล่าวคือ คําว่า “องค์การ” (organization) บอกถึงความ
เป็นหุ้นส่วน (partnership) ที่ประกอบด้วย คําว่าประสิทธิภาพ (efficacy) ความสะดวก (expediency) 
และสนใจในสิ่งเดียวกัน (mutual interest) ขณะที่ คําว่า “ชุมชน” (community) เน้น มากในเรื่อง
ของความสัมพันธ์ (relationship) การแลกเปลี่ยนความคิด (shared ideas) และความเข้มแข็งของ
วัฒนธรรม (strong culture) องค์ประกอบทั้งหมดที่กล่าวมามีความสําคัญต่อการปรับปรุงโรงเรียน 
เป็นความท้าทายให้นักการศึกษาต้องสร้าง “ชุมชนของความผูกพัน” (community of commitment)  

Sergiovanni (1998) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพว่า ผู้นํา
สถานศึกษาสามารถจัดทําได้เป็น 3 ระดับ โดยแต่ละระดับซึ่งมีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ย่อย ได้
แก่ ระดับนักเรียน ระดับวิชาชีพ และระดับชุมชน กล่าวคือ  

ระดับที่ 1 ระดับนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและร่วมมือให้เกิดการ เรียนรู้ขึ้น 
จากครูและเพ่ือนนักเรียนอ่ืนให้ทํากิจกรรมเพ่ือแสวงหาคําตอบที่สมเหตุสมผลสําหรับตน นักเรียนจะได้
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รับการพัฒนาทักษะที่สําคัญ คือ ทักษะการเรียนรู้วิธีการเรียน และทักษะการสืบค้น ความรู้ด้านเน้ือหา
ของวิชาที่กําลังศึกษา นักเรียนสามารถทําการเรียนรู้อย่างแท้จริง ได้ต่อเน่ืองจน บรรลุเป้าหมาย ของการ
เป็นผู้เรียนเชิงรุก และการเป็นนักต้ังปัญหา และการเป็นนักแก้ปัญหาที่มี ประสิทธิผลในที่สุด กล่าวโดย
สรุปความสําคัญของการมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนใน สถานศึกษา ก็เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก และการสร้างความหมายจากสิ่งที่เรียน
น่ันเอง  

ระดับที่ 2 เป็นระดับผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยครูผู้สอนและผู้บริหาร ของโรงเรียน 
โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ในระดับที่สองจะมีลักษณะเด่นตรงที่มีการจัดต้ังสิ่งที่เรียกว่า ชุมชนแห่งวิชา
ชีพ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญอย่างย่ิงต่อความสําเร็จของการเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ การมีชุมชนแห่งวิชา
ชีพจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งครูผู้สอนและผู้บริหารได้ใช้หลักการแห่งวิชาชีพ ของตน ไปเพ่ือการ
ปรับปรุงด้านวิธีสอน และด้านทักษะภาวะผู้นํา โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ไตร่ตรอง การ
ใช้วิธีเสวนา และการได้รับข้อมูลย้อนกลับ ที่แต่ละคนมีต่อกันกลับคืนมา เป็นต้น ในการที่จะบรรลุความ
เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ได้น้ัน ทุกคนจะต้องมาร่วมกันพิจารณา ทบทวนเรื่องนโยบาย การปฏิบัติ 
ต่าง ๆ และกระบวนการบริหารจัดการต่าง ๆ ของโรงเรียนเสียใหม่ โดยยึดหลักในการปรับปรุงแก้ไขสิ่ง
เหล่าน้ีก็เพ่ือให้สามารถบริการด้านการเรียนรู้ แก่นักเรียนได้อย่างมี ประสิทธิผล อีกทั้งเพ่ือให้การ
ปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว นํามาสู่การสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงาน วิชาชีพของครูผู้สอน และผู้บริหาร
ให้มีคุณภาพและประสิทธิผลสูงย่ิงข้ึน มีบรรยากาศและ สภาพแวดล้อมของการทํางานที่ดีต่อกันของ
ทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง 

ระดับที่ 3 เป็นระดับการเรียนรู้ของชุมชน ที่ครอบคลุมถึงผู้ปกครอง สมาชิก ชุมชนและผู้นํา
ชุมชน โดยบุคคลกลุ่มน้ีจําเป็นต้องมีส่วนเข้ามาร่วมสร้างและผลักดันวิสัยทัศน์ของ โรงเรียนให้บรรลุผล
ตามเป้าหมาย กล่าวคือ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้อาวุโสในชุมชนตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ของชุมชนเหล่าน้ี 
ต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเป้าหมายการเรียนรู้ของชุมชนและโรงเรียน กล่าวคือผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ทางการศึกษาได้โดยการให้การดูแลแนะนําการเรียนที่บ้านของนักเรียน รวมท้ังให้ความสนับสนุนแก่ 
ครู และผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่บุตรหลานของตนผู้อาวุโสในชุมชนสามารถ 
เป็นอาสาสมัครถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของตนแก่โรงเรียน และ ชุมชนของตน สําหรับหน่วย
งานและสถาบันที่อยู่ในชุมชนซึ่งอาจเป็นภาคธุรกิจเอกชนหรือสถาบัน อุดมศึกษา ก็มีส่วนสําคัญในการ
ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็น โลกแห่งความเป็นจริงในสังคม ที่
โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้ ด้วย เครือข่ายการมีส่วนร่วมอย่าง 
กว้างขวางจากชุมชน ไม่ว่าประชาชนที่อาศัยภาคธุรกิจต่าง ๆ และสถาบัน อ่ืนอย่างหลาก หลายเช่นน้ี 
จึงทําให้กรอบความคิดและนิยามของชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามระดับที่ 3 น้ี ขยายตัวกว้างขวางออกไป
อีกมาก 
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Gajda (2005) เสนอหลักการสําคัญเกี่ยวกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพว่า 
คือ การท่ีคนเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองเพียงลําพัง แนวคิดของการเรียนรู้เป็นทีมคือ
การให้ความสนใจให้ครูทํางานส่งเสริมการเรียนการสอนในช้ันเรียนมิใช่การส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือ
วิชาชีพของครู  

Louis (2006) กล่าวว่าแนวคิดที่อยู่เบ้ืองหลังของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ 
การบูรณาการมโนทัศน์ (concept) 2 ประการที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน แนวคิดแรก คือ ความเป็น
วิชาชีพ (professional) ซึ่งอยู่บนฐานของความรู้ที่เฉพาะและเน้นการตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ แนวคิดที่สอง คือ ชุมชน (community) อยู่บนฐานของความเอาใจใส่ การส่งเสริมและ
ความรับผิดชอบร่วมกันภายในกลุ่ม 

Edgerson & Kritsonis (2006) กล่าวว่า กิจกรรมที่ดําเนินการมิใช่ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
แต่ความสําเร็จของ PLC วัดที่ความผูกพันและการที่แต่ละคนกระทําด้วยการรวมพลังร่วมมือกัน 
อย่างดีและเป็นระบบซึ่งเป็นผลจากการสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน จากการศึกษาเอกสารจํานวน 
มากพบว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) เป็นแนวคิดของวัฒนธรรมการทํางานร่วมกันใน
โรงเรียนและในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นความพยายามในการนําสาระสําคัญของการปฏิรูป
การศึกษาไปใช้ ในความเป็นจริง คือ โรงเรียนที่มีประสิทธิผลมากจะต้องลดการทํางานแบบเดิมของ 
ครู คือ การปรับวัฒนธรรมการทํางานที่ครูเคยทํางานเพียงลําพังคนเดียวมาสู่ตัวแบบ (model) ของ
การทํางานที่สร้างสรรค์ตามแนวคิดใหม่ของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ การทํางาน
เป็นทีมร่วมกัน  

Hoy & Miskel (2008, pp. 18-19) โรงเรียนเป็นสังคมเปิดที่ได้รับผลกระทบจากการเมือง 
เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม เป็นสถานท่ีที่หลายคนเข้ามามีส่วนร่วมใช้ความสามารถสร้างสรรค์เพ่ือ
บรรลุผลสัมฤทธ์ิ เป็นที่ที่แต่ละคนได้รับการกระตุ้นให้คิด มีแรงบันดาลใจร่วมกันในการบํารุงรักษา เป็น
ที่ที่ใช้เรียนรู้ร่วมกันและเป็นที่ขยายขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือแก้ปัญหาได้  

Sergiovanni (2009) เสนอแนวคิดว่า การจัดการศึกษาของประเทศจะต้องดําเนินการให้
บรรลุเป้าหมายในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพ่ือเป็นองค์ประกอบสําคัญในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาและยกระดับการศึกษาของประเทศ ให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากลได้ 
จากบทบาทหน้าที่ดังกล่าวสถานศึกษา จึงต้องเผชิญกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ซับซ้อนแปลก
ใหม่ และท้าทายต่อการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารงาน บริหารคน ตลอดจนการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีศิลป์ เพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงเป็นการพัฒนาคุณภาพของคน ซึ่งเป็น
บทบาทและหน้าที่หลักของโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ อบรม
สั่งสอนให้ผู้เรียนเป็นคนดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข น่ันคือเน้นคุณภาพของผู้เรียน 
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ซึ่งถือว่าเป็นตัวบ่งช้ีสําคัญของประสิทธิผลของโรงเรียน และถ้ามองโรงเรียนในรูปขององค์การเชิง
ระบบสังคม ก็จัดได้ว่าเป็นองค์การประเภทให้บริการที่ผูกพันกับเร่ืองของการสอนและการเรียนรู้เป็น
หลัก ดังน้ันเป้าหมายสูงสุด (ultimate goal) ของโรงเรียน คือ การเรียนรู้ของนักเรียน (student 
learning)  

Sergiovanni (2009, p. 31, 107) ได้เสนอการปรับกระบวนทัศน์ใหม่โดยให้โรงเรียนเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional learning community : PLC) เพราะโรงเรียนเป็นที่
รวมของบุคคลที่มีแนวคิด ความผูกพันและค่านิยมร่วมกัน มุ่งความก้าวหน้า สืบเสาะค้นหาคําตอบ
และเรียนรู้เจตคติจากการทํางานร่วมกัน ผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่พัฒนาโรงเรียนสู่ลักษณะดังกล่าว 
โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์เชิงพัฒนา สร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนที่ประสบผลสําเร็จ สร้าง
จิตสํานึกความเป็นชุมชน ให้ความสําคัญกับมาตรฐานและการประเมินผล การจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจูงใจ การสร้างความผูกพันและการจัดสภาพแวดล้อมการทํางานให้
ครูและการมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง 

DuFour (2004) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโรงเรียนในฐานะเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพกับโรงเรียนตามแนวคิดด้ังเดิมที่เป็นการปรับวัฒนธรรมของการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน (Cultural shifts in a PLC) ดังตารางที่ 2.3 
 
ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโรงเรียนตามวัฒนธรรมด้ังเดิมและโรงเรียนใน

ฐานะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

โรงเรียนตามวัฒนธรรมด้ังเดิม  
(Traditional school) 

โรงเรียนในฐานะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้
แบบมืออาชีพ (PLC) 

ปรับวัตถุประสงค์พื้นฐาน (A shift in fundamental purpose) 
1. เน้นการสอน เน้นการเรียนรู้ 
2. เน้นสิ่งที่จะสอน เน้นว่าอะไรคือสิ่งที่นักเรียนควรเรียน 
3. เน้นเน้ือหา แสดงให้เห็นผลกําไรที่ได้ 
4. มีการจัดเอกสารหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานตาม 

ที่กําหนดให้ครู 
เป็นการรวมพลังร่วมมือกันเป็นทีมสร้างองค์
ความรู้ด้วยกันตามกรอบของหลักสูตร 

ปรับการประเมินผล (A shift in use of assessments) 
5. ใช้ประเมินผลแบบรวบยอด (Summative  

 assessments) 
ใช้การประเมินผลย่อย (Formative assess-
ments) 
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ) 
 

โรงเรียนตามวัฒนธรรมด้ังเดิม  
(Traditional school) 

โรงเรียนในฐานะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้
แบบมืออาชีพ (PLC) 

6. ประเมินผลแบบได้ตก ตามเกณฑ์ที่กําหนด ประเมินผลนักเรียนด้วยการจําแนกความต้อง 
การเวลาที่เพ่ิมขึ้นและการสนับสนุนนักเรียนเป็น
รายคน 

7. ประเมินหลาย ๆ อย่างบ่อย ๆ  ประเมินเพียงบางสิ่ง แต่บ่อย ๆ  
8. ครูแต่ละคนตัดสินนักเรียนโดยใช้เกณฑ์ของ 

งานที่ทํา 
ประเมินการพัฒนาจากการร่วมมือกันเป็นทีม 
 

9. เน้นคะแนนเฉล่ีย กําหนดเกณฑ์ให้ชัดเจนโดยการรวมพลังร่วมมือ
กันของทีมเมื่อต้องการประเมินผลนักเรียน 
ติดตามกํากับผลท่ีเกิดกับนักเรียนแต่ละคนใน
ทุก ๆ ทักษะที่สําคัญ 

ปรับการตอบสนองเม่ือนักเรียนไม่ต้องการเรียน (A shift in the response when students 
do not learn) 
10. ครูแต่ละคนตัดสินใจตอบสนองด้วยตนเอง มีระบบตัดสินใจที่สนับสนุนนักเรียนให้เรียน 
11. มีการเชิญชวนสนับสนุนนอกเวลาทํางาน มีการสนับสนุนในระหว่างเวลาทําการโดยตรง 
12. ใช้การเยียวยา (remediation) ใช้เคร่ืองมือสอดแทรก (intervention) 
13. มีโอกาสคร้ังเดียวที่แสดงให้เห็นการเรียนรู้ มีโอกาสหลายคร้ังที่แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ 

 
ที่มา : ค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2554 จาก http://allthingsplc.info  

 
DuFour (2004) เสนอแนวคิดที่เป็นวัตถุประสงค์พ้ืนฐานของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพในโรงเรียนว่า “การเรียนรู้สําคัญมากกว่าการสอน” (Learning rather than teaching is 
the fundamental purpose of your school) และ DuFour ยังได้กล่าวถึงคติฐานพ้ืนฐาน (Funda 
mental assumption) ของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน ดังน้ี  

1. โรงเรียนสามารถสร้างความแตกต่างได้ คือ วิธีที่ทําให้โรงเรียนมีประสิทธิผลมากขึ้น 
2. การปรับปรุงวัตถุประสงค์ของบุคคล คือ กุญแจสําคัญของการปรับปรุงโรงเรียน 
3. ความสําคัญของการปรับปรุงโรงเรียน คือ การส่งผลต่อการเรียนการสอน 
ในปี 2016 Richard DuFour, Rebecca Dufour, Robert Eaker, Thomas W. Many 

and Mike Mattos ได้เขียนหนังสือช่ือ “Learning by Doing : A Handbook for Professional 
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Learning Communities at work” เสนอแนวคิดหลักที่สําคัญของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียน 3 ประการของ PLC ดังน้ี  

1. เน้นการเรียนรู้ (A Focus on Learning) เป็นแนวคิดแรกและเป็นแนวคิดที่สําคัญที่สุด 
ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดที่ว่า โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ให้มากที่สุดและสูงที่สุด โดยครู
เรียนรู้จากผู้เรียน ใช้ผู้เรียนเป็นบทเรียน (Lesson learned) จึงเป็นจุดสําคัญที่ต้องปรับเปลี่ยน
โรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning community) โดยครูมีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมาย มีค่านิยม
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกัน ครูต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ครูร่วมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ มีทักษะ และเจริญงอกงามและทําให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมาย โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่สถานศึกษา 

2. สร้างวัฒนธรรมความร่วมมือและความรับผิดชอบร่วมกัน (A Collaborative Culture 
and Collective Responsibility) นักการศึกษาต้องทํางานร่วมกันและรับผิดชอบนักเรียนทุก 
คนร่วมกัน นักการศึก๖องทํางานแบบพึ่งพาอาศัยกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกันที่เป็นการเรียนรู้
สําหรับทุกคน (learning for all) การร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือ เป็นทั้งกระบวนการและเป้าหมาย 
ความร่วมมือครอบคลุมงานหลากหลายชนิด ทั้งการสอนและงานในฝ่าย ความร่วมมือจึงเป็นกระบวน 
การเชิงระบบท่ีครูทํางานด้วยกัน พ่ึงพาอาศัยกัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ต่อทีมและ
เป็นผลดีต่อโรงเรียน การทํางานด้วยกันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยวิธีที่ดีที่สุดเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายของทีม  

3. มุ่งไปสู่ผลลัพธ์ (A Result Orientation) นักการศึกษาใน PLC เน้นที่ผลลัพธ์ คือ การ
เรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นฐานในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
เพ่ือตอบสนองผู้เรียนที่ต้องการนวัตกรรมและการส่งเสริม ซึ่งเป็นการมุ่งที่ผลลัพธ์มากกว่าความต้ังใจ  

จากที่กล่าวมาน้ัน จะเห็นได้ว่า แนวคิดเก่ียวกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มี
ความหลากหลายตามทัศนะของนักวิชาการที่สนใจการเปลี่ยนมโนทัศน์ใหม่ในการปรับปรุงโรงเรียน 
โดยให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมการทํางานร่วมกัน การสร้างสรรค์พัฒนางานด้วยกัน การสร้าง มนุษย
สัมพันธ์ในชุมชนโรงเรียน ใช้ความยืดหยุ่น เน้นการเสริมสร้างความผูกพันกันเพ่ือยึดเหน่ียว ให้มุ่งมั่น
ในการปรับปรุงโรงเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้มากกว่าการสอน อันจะนําไปสู่ความสําเร็จตาม
เป้าหมายของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสําคัญ 

2.2.3 บทบาทของผู้เก่ียวข้องกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
Senge (1990) กล่าวว่า บทบาทของผู้บริหารในโรงเรียนที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพแตกต่างจากผู้บริหารโรงเรียนที่ยังบริหารแบบดั้งเดิม ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพต้องปรับกระบวนทัศน์ ซึ่งเกิดขึ้นจากการคิดและจากการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
ผู้บริหารจะเน้นว่า เมื่อเรียนสิ่งใดไปแล้ว จะใช้จุดเด่นของการเรียนรู้น้ันไปใช้ปฏิบัติเพ่ือความเข้มแข็ง 
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ได้อย่างไร (DuFour & Mazarno, 2009) นอกจากนี้ ผู้บริหารจะประเมินครูด้วยวิธีการหลากหลายมี
การรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงาน เช่น การเสนอเน้ือหา การใช้กลยุทธ์การสอน การใช้คําถามหลาย 
ระดับ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน ความผูกพันกับนักเรียน และผู้บริหารมีการจัดตารางเพ่ือให้
คณะครูมีโอกาสสนทนากันเก่ียวกับการเรียนรู้ของนักเรียนทุกสัปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละหน่ึงช่ัวโมง 
เพ่ือส่งเสริมการรวมพลังร่วมมือกันระหว่างครู Huffman (2003) เสนอว่าผู้บริหารต้องสนับสนุนครู
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน หากครูมีความพร้อมหรือมีประสบการณ์ไม่มากพอ ผู้บริหารต้อง
เพ่ิมการพัฒนาให้มากขึ้น ผู้บริหารขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ด้วยภาวะผู้นําแบบร่วมมือ และใช้ภาวะผู้นําแบบ
กระจาย (Distributed leadership) คือการแบ่งอํานาจซึ่งกันและกัน แบ่งความรับผิดชอบกัน มีความ
ผูกพัน ทํากิจกรรมท่ีเน้นการมีเป้าหมายร่วมกัน ผู้บริหารต้องมีความสามารถมีทักษะ และมีความ
ชํานาญในการบริหาร (Copland, 2003 ; Mollar & Pankake, 2006 cited in Kincannon, 2009,  
p. 44)  

บทบาทของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (Role of Stakeholders) 
Hord (1997) กล่าวว่า แม้จะมีการเน้นยํ้าการปฏิรูปโรงเรียนทั้งหมดและการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมครู การปฏิรูปความพยายามของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละคน ซึ่งองค์การไม่ได้เปลี่ยน แต่คน
ทําให้องค์การเปลี่ยน จากแนวคิดของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ต้องมีวิสัยทัศน์และค่านิยม
ร่วม และมีเป้าหมายเพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน (DuFour, DuFour, & Eaker, 2008 ; Hord, 1997) 
ดังน้ัน บทบาทของผู้เกี่ยวข้องจึงต้องมุ่งที่การเรียนรู้ คติฐานของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ 
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ 1) นักการศึกษาเช่ือว่า
นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้และ 2) นักการศึกษายอมรับในความรับผิดชอบที่ต้องทําให้ผล
ลัพธ์เป็นความจริงสําหรับนักเรียนทุกคน (Buffman, Mattos, & Weber, 2009) ขณะที่ Fleming 
(2004) เสนอแนะว่า ผู้บริหารและครูต้องใช้ภาวะผู้นําแบบร่วมมือ (shared leadership) เพ่ือให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น ให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง
อย่างต่อเน่ือง มีการนําความรู้ใหม่ ๆ ที่รวบรวมได้ไปใช้ และมีการรวมพลังร่วมมือกันสะท้อนผล
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนและผู้บริหารต้องประเมินครูด้วยวิธีการหลากหลาย ส่วน Moller 
(2004) เสนอว่า ต้องให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างสําหรับการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม ครูต้องมี
ประสบการณ์และใช้ภาวะผู้นําในระดับมาก และการตัดสินใจต้องให้เสียหายน้อยที่สุดและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน (The role of the school principals) 
DuFour & Mazarno (2009) เสนอแนะว่า ในโรงเรียนที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบ 

มืออาชีพ ผู้บริหารต้องมีทีมครูเพ่ือร่วมประเมินผลและตัดสินการประเมินผลงานของนักเรียน ช่วย
ส่งเสริมครูอย่างชัดเจนทั้งในวิชาและการสอนทั้งที่ผ่านมาและที่จะต้องดําเนินต่อไป และผู้บริหารต้อง
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มีภาวะผู้นําและใช้การมีส่วนร่วมในการบริหาร Fullan (2001) อธิบายลักษณะสําคัญที่จําเป็นที่จะ
ช่วยให้ผู้นํามีประสิทธิผลมากข้ึน บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณธรรม คือ ต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลง 
สร้างมนุษยสัมพันธ์ สร้างสรรค์และแบ่งปันความรู้และสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกัน ปัจจัยเหล่าน้ีจะ
ช่วยให้ผู้บริหารนํา PLC ไปใช้ในโรงเรียนได้ผลดีมากข้ึน  

DuFour & Eaker (1998) เสนอแนะว่าผู้บริหารโรงเรียนจะต้องทํางานหรือให้ความสําคัญ 
เพ่ือพัฒนาลักษณะการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดังน้ี 1) ผู้บริหารต้องสามารถเป็นตัวแบบ
ในการมีวิสัยทัศน์และค่านิยมมากกว่าการผ่ากฎและกระบวนการต่าง ๆ 2) ผู้บริหารต้องสามารถ
เก่ียวข้องกับครูที่เป็นสมาชิกในกระบวนการตัดสินใจท่ีเช่ือมโยงกับการเรียนรู้ของนักเรียนและการ
สอนดีเท่า ๆ กับการเสริมพลังอํานาจของแต่ละคนในการร่วมตัดสินใจ 3) ผู้บริหารต้องสามารถสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิผลกับความเป็นสมาชิกของชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยการจัดหาข้อมูลสารสนเทศ 
ตามที่ครูต้องการเพ่ือการตัดสินใจท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 4) ผู้บริหารต้องสามารถ
สร้างความเช่ือถือได้ในพฤติกรรมที่เป็นตัวแบบที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยมของโรงเรียน และ 
5) ผู้บริหารต้องดําเนินการเก่ียวกับผลการดําเนินการด้วยการกํากับและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความ 
ก้าวหน้าของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

นอกจากน้ี DuFour (2004) ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า การที่จะทําให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพประสบความสําเร็จได้ ผู้บริหารต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี  

1. แน่ใจว่านักเรียนทุกคนได้เรียน (Ensure all students learn) ในชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ การใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องมือสอดแทรกทรงปิรามิด (Pyramid interventions) จะ
ช่วยเพ่ิมเวลาและส่งเสริมความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ของนักเรียนได้มากข้ึน  

2. สร้างวัฒนธรรมการรวมพลังร่วมมือ (Create collaborative culture) ในชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทีมทํางานของครูเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเพ่ือปรับปรุงแต่ละคน
และปรับปรุงการดําเนินงานของโรงเรียน ประสานแรงพลังในการแก้ปัญหา แน่ใจในแนวทางการเรียน
การสอน และเพ่ิมโอกาสการพัฒนาวิชาชีพ 

3. เน้นที่ผล (Focus on result) ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นักวิชาการต้องเข้าใจ
สภาพปัจจุบันของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน สร้างเป้าหมาย รวมพลังร่วมมือกันเพ่ือทํางาน
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด มีวิธีการตัดสินใจที่แม่นยํา 

2.2.4 องค์ประกอบของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

มีนักวิชาการและนักวิจัยเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพไว้ มีทั้งสอดคล้องกันและแตกต่างกัน ผู้วิจัยนําเสนอบางส่วน ดังน้ี 

ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม (2553, หน้า 19-21) ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยแล้วสรุป
องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพว่ามีองค์ประกอบที่สําคัญ 5 ประการ คือ 1) การมี
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บรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน 2) การวางเป้าหมายร่วมกันสู่การเรียนรู้ของนักเรียน 3) การร่วมมือ
รวมพลัง 4) การช้ีแนะการปฏิบัติ 5) การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflective Dialogue) 

วรลักษณ์ ชูกําเนิด และ เอกรินทร์ สังข์ทอง (2557, หน้า 93-102) ได้ศึกษาแนวคิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียน โดยวิธีวิเคราะห์เน้ือหา บทความและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง พบว่า องค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังน้ี 

1) วิสัยทัศน์ร่วม ประกอบด้วยการเห็นภาพและทิศทางร่วม เป้าหมายร่วม คุณค่าร่วม 
ภารกิจร่วม 2) ทีมร่วมแรงร่วมใจ 3) ภาวะผู้นําร่วม ประกอบด้วยภาวะผู้นําผู้สร้างให้เกิดการนําร่วม 
และภาวะผู้นําร่วมกันให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยการนําร่วมกัน 4) การเรียนรู้และ
การพัฒนาวิชาชีพ 5) ชุมชนกัลยาณมิตร 6) โครงสร้างสนับสนุนชุมชน 

Hord (1997) จําแนกองค์ประกอบหลักของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็น 
5 มิติ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ได้แก่ 1) การสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วม 
กัน (supportive and shared leadership) 2) การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (shared 
values and vision) 3) การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ (collective learning applica- 
tion) 4) การมีเง่ือนไขที่สนับสนุน ( supportive conditions) และ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคคล(shared practice) 

DuFour & Eaker (1998, pp. 23-29) กล่าวถึงลักษณะที่สําคัญของการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพว่ามี 6 ประการ คือ 1) มีพันธกิจ วิสัยทัศน์ ความเข้าใจ ค่านิยม และมีแนวทาง 
การทํางานร่วมกัน 2) การสืบเสาะค้นหาวิธีการใหม่ ๆ 3) มีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมความรู้และ
ทักษะ 4) ปฏิบัติการและเต็มใจในการทดลอง 5) ปฏิบัติการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 6) เน้นผลสัมฤทธ์ิ
มากกว่าความต้ังใจ 

Hipp & Huffman (2002 cited in Weathers, 2009, p. 52) กําหนดองค์ประกอบของ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ภาวะผู้นําแบบสนับสนุนและ
แบบร่วมกัน (supportive and shared leadership) 2) การมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม (shared 
values and vision) 3) การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้(collective learning and 
application of learning) 4) การมีเง่ือนไขสนับสนุน( supportive conditions) และ 5) การ
ปฏิบัติงานร่วมกัน (shared practice) 

DuFour (2004) กล่าวถึงลักษณะขององค์ประกอบของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 3 มิติ ได้แก่ 1) เน้นการเรียนรู้ (focus on learning) 2) วัฒนธรรมการรวมพลังร่วมมือกัน 
และ 3) เน้นผลที่เกิดขึ้น (focus on results) DuFour กล่าวว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชา 
ชีพจะเต็มไปด้วยพลัง (powerful) เมื่อครูทํางานเป็นทีม มีเวลาพูดคุยกันในระหว่างวันปฏิบัติงาน 
และมีข้อเสนอต่อกันเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และการสนทนากันต้องก่อให้เกิด
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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Haberman (2004) จําแนกคุณลักษณะที่สําคัญของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพที่ประสบความสําเร็จที่ครอบคลุมโครงสร้างสายช้ันของโรงเรียน ดังน้ี 1) การเป็นแบบอย่างทาง
บทบาท (role model) คือ การที่ครูสามารถแนะแนวนักเรียนได้ ซึ่งทั้งครูและผู้บริหารต้องเป็นแบบ 
อย่างในด้านการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 2) การแลกเปลี่ยนความคิดอย่างต่อเน่ืองครูแลกเปลี่ยน
ความคิดกันทุก ๆ วันในเรื่องความเสมอภาคท่ีสําคัญ การเรียนการสอน การทดสอบประเมินโรงเรียน
และค่านิยมในความรู้เฉพาะอย่าง 3) การรวมพลังร่วมมือ (collaborative) ครูต้องทํางานร่วมกันเป็น
ทีมในเร่ืองการเรียนการสอน การพัฒนาโปรแกรม การเขียน การวิจัย 4) มีผลงานในระดับสูง (high 
products) คือ ครูต้องเพ่ิมภาระงานที่รับผิดชอบให้มากข้ึน เพ่ิมกิจกรรมใหม่ รายวิชาใหม่ ๆ และทํา
วิจัยมากข้ึน 5) การเป็นชุมชน (community) คือ สมาชิกในโรงเรียนต้องได้รับการสนับสนุนเพ่ือขับ 
เคลื่อนโรงเรียนให้ก้าวไปข้างหน้า 6) การนําไปใช้ในการปฏิบัติ (practical applications) ครูต้องเตือน
ตนเองเพ่ือช่วยนักเรียน  

Stoll et al. (2006) สนับสนุนและเห็นด้วยกับแนวคิดองค์ประกอบการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของ Hord (1997) และได้เพ่ิมลักษณะอ่ืน ๆ เข้าไปอีก คือ ความไว้วางใจซึ่งกัน
และกันระหว่างสมาชิกทั้งหมด การเป็นเครือข่ายและเป็นหุ้นส่วนกันในฐานะที่โรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ขณะที่มีนักวิชาการอีกกลุ่มหน่ึงที่เห็นด้วยกับแนวคิดของ Hord และ Stoll et al. แต่ได้เพ่ิม
ลักษณะบางอย่าง ได้แก่ การสะท้อนการไตร่ตรอง การปฏิบัติงานที่ลดความเป็นส่วนตัว ความ 
ก้าวหน้าในวิชาชีพและลักษณะอ่ืน ๆ ที่เน้นการปรับปรุงการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
โรงเรียน  

Vescio, Ross & Adams (2008, pp. 81-91) อธิบายลักษณะของการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพว่า มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สร้างวิสัยทัศน์ ค่านิยมและปทัสถานร่วม เกี่ยว 
กับความคิดที่ต้องร่วมกันเกี่ยวกับนักเรียน ความสามารถในการเรียนรู้ บทบาทของผู้ปกครอง ครู 
ผู้บริหาร การใช้เวลาในโรงเรียน 2) เน้นการเรียนรู้ของนักเรียน 3) มีการไตร่ตรอง สนทนากันเก่ียวกับ
หลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนานักเรียน) 4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานระหว่างบุคคล 
วิธีพัฒนางาน การแก้ปัญหา เพ่ือนําไปพัฒนาผู้เรียน 5) รวมพลังร่วมมือกันปฏิบัติงาน 

Council (2009, p. 8) ได้เสนอองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดังน้ี 1) 
การเรียนรู้ของนักเรียน 2) การมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน 3) การทํางานเป็นทีมร่วมกัน 4) ความสามารถ
ในการทํางานของครู 5) ความสามารถในการเป็นผู้นํา 6) การพัฒนาวิชาชีพ และ 7) การเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง  

Kincannon (2009) ศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ โดยใช้กรอบ
แนวคิดการศึกษา PLC ของ DuFour, DuFour & Eaker (2006 cited in Kincannon, 2009, pp. 
87-92) โดยเสนอองค์ประกอบของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 7 องค์ประกอบ ดังน้ี 
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1. วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีมาก (A clear and compelling purpose) การเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพค้นหาการสร้างความผูกพันที่ความสอดคล้องกันผ่านการขับเคลื่อนจากการ
พูดคุย ปรึกษาหารือกันไปสู่การกระทํา การปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามมโนทัศน์ที่ร่วมกันกําหนดไว้ คือ 
พันธกิจที่ชัดเจน (clearly mission) วิสัยทัศน์ (shared vision) และค่านิยมร่วม (shared value) 

2. เน้นการเรียนรู้ (A focus learning) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสร้างสรรค์การเน้น
การเรียนรู้อย่างเข้มข้นด้วยการกําหนดสิ่งที่นักเรียนต้องเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน โดยการติดตามนักเรียน
เป็นรายคนภายใต้พ้ืนฐานของเวลา แนวการปฏิบัติมีดังน้ี คือ เป้าหมายการปฏิบัติที่สามารถวัดได้ การ
สื่อสารที่มีประสิทธิผลตามความสําคัญของโรงเรียน กําหนดสิ่งที่นักเรียนต้องเรียนและต้องทําไว้อย่าง
ชัดเจน ประเมินผลสิ่งที่นักเรียนได้ทําตามหลักสูตร 

3. การตอบสนองกรณีนักเรียนบางคนไม่เรียน (Responding when some students 
don’ learn) โรงเรียนที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีกระบวนการจัดสรรเวลาเพ่ิมพิเศษให้
นักเรียนและช่วยเหลือสนับสนุนเมื่อนักเรียนต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ยาก ซึ่งเป็นสาเหตุทําให้นักเรียนไม่
ต้องการเรียน มีแนวปฏิบัติดังน้ี คือ มีเครื่องมือสอดแทรกที่เป็นระบบ (systematic intervention) 
และจัดเวลาเพ่ิมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นพิเศษ  

4. การสร้างวัฒนธรรมการรวมพลังร่วมมือ (Building a collaborative culture) สมาชิก
ในของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพต้องยอมรับในความล้มเหลวท่ีไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ของนักเรียนที่ต้ังไว้ในระดับสูงที่เกิดข้ึนจากการขาดการรวมพลังร่วมมือกัน ดังน้ัน การรวม
พลังร่วมมือกันจึงเป็นหัวใจสําคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีแนวปฏิบัติดังน้ี คือ เน้น
ประเด็นสําคัญที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

5. เน้นผลลัพธ์ (Focus orientation) สมาชิกของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มุ่ง
ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลอย่างต่อเน่ืองทั้งด้านความรู้ ทักษะ และประเด็นสําคัญที่มีแนวโน้มสู่ความ 
สําเร็จ มีแนวปฏิบัติดังน้ี คือ เน้นผลท่ีกระทบต่อโรงเรียน ทีมและครู เป็นการรวมพลังร่วมมือกันของ
ครูที่สามารถสร้างทั้งเป้าหมายประจําปีและเป้าหมายระยะสั้นของกิจกรรม ด้วยการทําแผนปฏิบัติ
การของแต่ละกิจกรรมแล้วรวบรวมผลท่ีเกิดขึ้น 

6. ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อปรับปรุงผลท่ีเกิดข้ึน (Using information to improve 
result) ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นักวิชาการกระหายต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยการ
เสาะหาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน มีแนวปฏิบัติดังน้ี คือ การเน้นผลที่เกิดขึ้น โดย
การรวมพลังร่วมมือกันของสมาชิกทีมของครูในการวิเคราะห์ผลที่เกิดข้ึนจากกระบวนการในการเรียน
การสอน ทีมครูมีความกระหายใคร่รู้ข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวกับการเรียนของนักเรียน รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย 
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7. การตอบสนองความขัดแย้ง (Responding to conflict) สมาชิกของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมองความขัดแย้งว่าเป็นแหล่งของพลังและเป็นโอกาสของการสร้างสรรค์ความรู้
ร่วมกัน สมาชิกจะสร้างกลยุทธ์ที่สามารถรู้ความคิดของแต่ละคน และพยายามเข้าใจซึ่งกันและกัน มี
แนวปฏิบัติดังน้ี คือ การตอบสนองที่มีประสิทธิผลต่อความขัดแย้ง คือการที่สมาชิกมองความขัดแย้ง
ว่าเป็นแหล่งของพลังและเป็นโอกาสของการสร้างความรู้ร่วมกัน 

Lieberman & Miller (2008, p. 38) กล่าวว่า แนวคิดหลัก (big ideas) หรือ theme 
ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพประกอบด้วยแนวคิด 5 ประการ หรือเรียกว่า 5Cs ดังน้ี 

1. บริบท (Context) ได้แก่ ปัจจัย เช่น ทําเลที่ต้ัง วัฒนธรรม วิถีชีวิต และเง่ือนไขของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่จะเช่ือมโยงระหว่างสมาชิกกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

2. ความผูกพัน (Commitment) ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สมาชิกต้องเรียนรู้ซึ่ง
กันและกันและสร้างปทัสถานความไว้วางใจต่อกันก่อนที่สมาชิกจะมีความผูกพันต่อกระบวนการของ
การเรียนรู้จากคนอ่ืน ขณะที่สมาชิกพัฒนาอัตลักษณ์ (identification) ของกลุ่ม จะเกิดความผูกพันที่
ลึกซึ้ง ซึ่งความผูกพันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในและนอกเวลาของการปฏิบัติงาน 

3. ความสามารถ (Capacity) ความสามารถมีความสําคัญอย่างเต็มที่ต่อการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบมืออาชีพ ซึ่งจะเพ่ิมมากขึ้นตามความผูกพันที่เพ่ิมมากขึ้น สมาชิกจะเรียนรู้
วิธีคุยกันแบบตรงไปตรงมา (honesty) มีสมาชิกต้องความรู้ในการทํางานทั้งในฐานะผู้ผลิตและผู้รับ 
บริการตามแนวคิดและทฤษฎีใหม่ ๆ และสมาชิกต้องเรียนรู้วิธีบอกเล่าเรื่องหรือเปิดเผยการสอนของ
ตนเองต่อเพ่ือนครูอย่างพินิจพิเคราะห์ รอบคอบ สมาชิกต้องปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ให้เป็นครูที่มีความ
สนุกสนานในอาชีพของตน และต้องมีภาวะผู้นําในเร่ืองของการเรียนและการสอน 

4. เน้ือหา (Content) ในขณะที่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ความสําคัญอย่างมาก
ต่อการเรียนการสอน สมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพต้องจดจ่อและให้ความสนใจอย่าง
มากกับกระบวนการที่ทําให้ชุมชนมีชีวิตชีวา และแข็งแกร่ง และต้องมีความสมดุลระหว่างเน้ือหาและ
กระบวนการ 

5. ความท้าทาย (Challenge) สังคมที่คลุมเครือย่อมเผชิญกับความท้าทาย ความท้าทายที่
สําคัญเป็นสิ่งหนึ่งที่นําไปสู่ความผิดพลาดระหว่างสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับสมาชิก
ในโรงเรียนและในหมู่บ้านที่มักมีการปฏิบัติที่ต่างกัน สมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจึงต้อง
ช่วยเหลือคนอ่ืนเหล่าน้ันเพ่ือพัฒนาสมาชิกทั้งสองกลุ่มไปพร้อม ๆ กัน 

DuFour, DuFour & Eaker (2008) กล่าวถึงองค์ประกอบของการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพว่ามี 6 องค์ประกอบ คือ 1) การมีพันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายที่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนร่วมกัน 2) วัฒนธรรมการร่วมแรงร่วมใจกันโดยเน้นการเรียนรู้ 3) การร่วมกันสืบเสาะ
ค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและความเป็นจริงที่ปัจจุบันที่สุด 4) การปฏิบัติที่เป็นการเรียนรู้โดยการกระทํา 
5) ความผูกพันต่อการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และ 6) การประเมินผลของการปฏิบัติงาน 
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Johnson-Estes (2009) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนําการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพไปใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน รัฐ Texas โดยผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียนนําจาก คะแนนผลการสอบวัดความรู้และทักษะปี 2007 ที่เรียกว่า “Texas 
Assessment of Knowledge and Skills” (TAKS) และวัดการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ด้วยเคร่ืองมือที่พัฒนาจาก Hord (1997) กับ DuFour & Eaker (1998) ที่เรียกว่า “The Organiza-
tional Structure Self Assessment” (OSSA) มีองค์ประกอบ 4 มิติ ได้แก่ 1) ความเกี่ยวข้องของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (Involvement of all stakeholders) 2) เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Focus 
on continuous improvement) 3) การรวมพลังร่วมมือกันเป็นทีมที่เน้นการเรียนรู้ด้วยกัน 
(Collaboration of team members on learning together) และ 4) ภาวะผู้นําแบบร่วมกันและ
แบบสนับสนุนเพ่ือสร้างศักยภาพอย่างย่ังยืน (Shared and supportive leadership to build the 
capacity for sustainability)  

Passi (2010) ศึกษาวิจัยเร่ืองมิติของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนรัฐ New York : กรณีการสอบศิลปะภาษา 
อังกฤษ เป็นการศึกษาเพ่ือพรรณนาความสําคัญและการมีอยู่จริงของชุมชนแห่งการเรียนรู้ Passi แบ่ง
องค์ประกอบของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเน้นการ
เรียนรู้(A focus of learning) 2) วัฒนธรรมความร่วมมือ (collaborative culture) 3) การมีวิสัย 
ทัศน์ร่วม (shared vision) และ 4) การมีเง่ือนไขสนับสนุนด้านโครงสร้าง (supportive structural 
conditions)  

Stegall (2011) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของครู (teacher 
efficacy) กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ใช้กรอบแนวคิดการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของ Oliver, Hipp & Huffman (2008) และใช้เคร่ืองมือวิจัยเรียกว่า The Professional 
Learning Community Assessment-Revised (PLCA-R) ตามแนวคิดของ Oliver, Hipp & 
Huffman (2008) มีข้อคําถาม 52 ข้อ มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 1) การมีภาวะผู้นําแบบ
ร่วมกันและแบบสนับสนุน (shared and supportive leadership) การมีวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม 
(shared vision and value) การเรียนรู้ร่วมกันและการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ (collective learning 
and application of learning) การแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานระหว่างบุคคล (shared personal 
practice) การมีเง่ือนไขสนับสนุนทั้งด้านความสัมพันธ์และด้านโครงสร้าง (supportive conditions 
including relationship and structure)  

จากแนวคิดและผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ดังได้แสดงมาน้ัน จะเห็นว่า แนวคิดของนักวิชาการสําคัญ ๆ ได้แก่ Hord (1997) 
DuFour (2002) DuFour, DuFour, & Eaker (2008) DuFour et al. (2006) Oliver, Hord และ
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คณะ (2010 : 21) Hipp & Huffman (2008 cited in Stegall, 2011) ซึ่งนักวิชาการกลุ่มน้ีได้ศึกษา
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดมาอย่างต่อเน่ือง  

สําหรับการวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดและงานวิจัยหลายเร่ืองดังได้แสดงก่อนน้ีแล้ว 
จึงอาศัยกรอบแนวคิดของ Hord (1997) ที่แบ่งการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็น 5 
องค์ประกอบผู้วิจัยนํามาสร้างเป็นตัวแบบการวัดการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสําหรับการ
วิจัยในครั้งน้ี ดังแผนภูมิที่ 2.2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2.2 รูปแบบการวัดการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพีของโรงเรียน 
 
จากแผนภูมิที่ 2.2 ผู้วิจัยได้มากําหนดเป็นองค์ประกอบการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพของโรงเรียน ได้ 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 
องค์ประกอบที่ 1 การสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วมกัน 
องค์ประกอบที่ 2 การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
องค์ประกอบที่ 3 การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ 
องค์ประกอบที่ 4 การมีเง่ือนไขสนับสนุน 
องค์ประกอบที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล 
ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ดังน้ี 
องค์ประกอบที่ 1 การสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วมกัน 
ความหมายของการสนับสนุนและการเป็นผู้นาํร่วมกัน 
Oliver, Hipp & Huffman (2008 cited in Stegall, 2011) ได้ให้ความหมายว่าเป็น 

การสนับสนุนและการมีภาวะผู้นําร่วมกัน (shared and supportive leadership) หมายถึง การท่ี
ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันทํางานตามอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ มีการตัดสินใจร่วมกัน
ตามระบอบประชาธิปไตย รวมท้ังมีการส่งเสริมและรักษาภาวะผู้นําของครู 

1. การสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วมกัน 

2. การสร้างค่านิยมและวิสัยทศัน์ร่วมกัน 

3. การเรียนรู้รว่มกันและการประยุกต์ใช้

4. การมีเง่ือนไขสนับสนุน  

5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล 

การเป็นชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ของโรงเรียน 
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สํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานคณะการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2560, หน้า 23-27) ภาวะผู้นําร่วม (Shared Leadership) ภาวะ
ผู้นําร่วมใน PLC มีนัยสําคัญของการนําร่วม 2 ลักษณะ คือ ภาวะผู้นําผู้สร้างให้เกิดการนําร่วมและ
ภาวะผู้นําร่วมกันให้เป็น PLC ที่ขับเคลื่อนด้วยการนําร่วมกัน รายละเอียด มีดังน้ี   

ภาวะผู้นําผู้สร้างให้เกิดการนําร่วม เป็นผู้นําที่สามารถทําให้สมาชิกใน PLC เกิดการเรียนรู้
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงทั้งตนเองและวิชาชีพ (Kotter & Cohen, 2002) จนสมาชิกเกิดภาวะผู้นําใน
ตนเองและเป็นผู้นําร่วมขับเคลื่อน PLC ได้ โดยมีผลจากการเสริมพลังอํานาจจากผู้นําทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยเฉพาะการเป็นผู้นําที่เริ่มจากตนเองก่อนด้วยการลงมือทํางานอย่างตระหนักรู้และใส่ใจ 
ให้ความสําคัญกับผู้ร่วมงาน ทุก ๆ คน (Oliver & Hipp, 2006) จนเป็นแบบที่มีพลังเหน่ียวนําให้ผู้ร่วม 
งานมีแรงบันดาลใจและมีความสุขด้วยการทํางานด้วยกันอย่างมีวิสัยทัศน์ร่วม (Hargreaves, 2003) 
รวมถึงการนําแบบไม่นํา โดยทําหน้าที่ผู้สนับสนุนและเปิดโอกาสให้สมาชิกเติบโตด้วยการสร้างความ
เป็นผู้นําร่วม ผู้นําที่จะสามารถสร้างให้เกิดการนําร่วมดังกล่าวควรมีคุณลักษณะสําคัญ ดังน้ีมีความ 
สามารถในการลงมือทํางานร่วมกัน การเข้าไปอยู่ในความรู้สึกของคนอ่ืนได้ การตระหนักรู้ในตนเอง 
ความเมตตากรุณา การคอยดูแลช่วยเหลือเก้ือกูลกัน การโค้ชผู้ร่วมงานได้ การสร้างมโนทัศน์ การมี
ความมุ่งมั่นความทุ่มเทต่อการเติบโตของผู้อ่ืน เป็นต้น (Thompson, Gregg, & Niska, 2004)  

ภาวะผู้นําร่วมกัน เป็นผู้นําร่วมกันของสมาชิก PLC ด้วยการกระจายอํานาจ เพ่ิมพลัง
อํานาจ (empowerment) ซึ่งกันและกัน ให้สมาชิกมีภาวะผู้นําเพ่ิมขึ้น จนเกิดเป็น “ภาวะผู้นําร่วม
ของครู” (Shared teacher leadership) (Hargreaves, 2003) ในการขับเคลื่อน PLC มุ่งการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยยึดหลักแนวทางการบริหาร การสนับสนุน การกระจาย
อํานาจ การสร้างแรงบันดาลใจของครู โดยครูเป็นผู้ลงมือกระทํา หรือครูมีหน้าที่เป็นประธานเพ่ือสร้าง
การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้นําร่วมจะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อมีบรรยากาศส่งเสริมให้ครูสามารถ
แสดงออกด้วยความเต็มใจ อิสระ ปราศจากอํานาจครอบงําที่ขาดความเคารพในวิชาชีพ แต่ถือปฏิบัติ
ร่วมกันใน PLC น่ันคือ “อํานาจทางวิชาชีพ” (Hargreaves, 2003) เป็นอํานาจเชิงคุณธรรมที่มีข้อ
ปฏิบัติจากเกณฑ์และมาตรฐานที่เห็นพ้องตรงกันหรือกําหนดร่วมกันเพ่ือยึดถือเป็นแนวทางร่วมกัน
ของผู้ประกอบวิชาชีพครูใน PLC (Thompson et al.,2004) 

Hord (1997) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการที่ครูอาจารย์และผู้บริหารมีความพยายามใน
การประสานความ ร่วมมือระหว่างกัน เป็นการเติมเต็ม ภาวะผู้นําของทุกคนในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ซึ่งภาวะผู้นํา ในบริบทของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะนําทั้งครูอาจารย์และผู้บริหารไปสู่
การเรียนรู้ร่วมกัน การให้กําลังใจระหว่างกัน การประสานความร่วมมือและการตัดสินใจท่ีเกี่ยวข้อง
สําหรับโรงเรียน ในการปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือให้ได้มาซึ่งความสําเร็จของวิสัยทัศน์ 

Louis & Kruse (1995) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการสร้างภาวะผู้นําในชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพน้ัน ควรมุ่งเน้น ให้ครูและผู้บริหารโรงเรียน มีภาวะผู้นําร่วมกันเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วม 
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และสนับสนุนทั้งความคิดและการดําเนินงาน มีการ พูดคุย ประชุม ปรึกษาหารือระหว่างกันเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็นกิจวัตรประจําวัน ทําให้การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียนมี
การบริหารความขัดแย้งภายในสถานศึกษาและมีการเรียนรู้เป็นกลุ่มเครือข่ายทั้งโรงเรียน 

Hord & Sommers (2008) ได้ให้ความหมายว่า เป็นความสําเร็จในการสร้างภาวะผู้นํา
ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน ขึ้นอยู่กับความปลาบปลื้มยินดี และความปรารถนาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในการไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง เมื่อผู้บริหาร โรงเรียน ให้ความสําคัญ ในการ
สร้างภาวะผู้นําให้กับครูภายใน สถานศึกษาแล้ว ครูจะรู้สึกว่าตนได้รับเกียรติและยอมรับความคิดเห็น 
ความพยายามของตนจะไม่ สูญเปล่า 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น โดยสรุปว่า การสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วมกัน (Supportive 
and shared leadership) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา และครูในการร่วมกัน
สนับสนุนการปฏิบัติการให้โรงเรียนประสบผลสําเร็จ ในด้านนโยบายการปฏิบัติการตัดสินใจร่วมกัน 
หรือการปรับปรุงโรงเรียนสนับสนุนเพ่ือนร่วมงาน ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและเพ่ิมประสบการณ์
การเรียนรู้ 

องค์ประกอบที่ 2 การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
ความหมายของการสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
Hord (1997) ได้ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการพัฒนาและการได้มาของวิสัยทัศน์

ร่วมกัน โดยผ่านค่านิยม และความเช่ือในโรงเรียน ศูนย์กลางอยู่ที่การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและความ 
เช่ือที่มีร่วมกันว่านักเรียน ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ 

Sparks (1999) ได้ให้ความหมายว่า เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพควรให้ความสําคัญ 
กับการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม ที่จูงใจให้ครูอาจารย์มุ่งเน้นการทําให้วิสัยทัศน์ที่มีร่วมกัน ในการ
พัฒนาเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ให้เกิดข้ึนจริงและแนะนําว่า ครูอาจารย์ทุกคนใน
โรงเรียน ต้องประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือกันและกัน เพ่ือเติมเติมวิสัยทัฒน์ของแต่ละคน และการ 
มีความรับผิดชอบร่วมกัน ควรได้รับการปลูกฝังในค่านิยมของทุกคนในโรงเรียน 

DuFour et al. (2006) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการสร้างความเห็นพ้องกันระหว่างครู
อาจารย์และผู้บริหารในโรงเรียน ให้ความสนใจร่วมกัน และมองไปในทิศทางเดียวกันในการสร้าง
เป้าหมายของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักเรียน 

Hipp & Huffman (2003) ได้ให้ความหมายว่า เป็น โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จใน
การสร้างครู อาจารย์ และผู้บริหารให้มีความเช่ือ วิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกันน้ัน มีเป้าหมายเดียวกัน 
คือการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน มีความพยายามอย่างสอดคล้องกัน  
ในการ แสดงออกซึ่งความไวว้างใจระหว่างกัน ประสานความร่วมมือและมีการสื่อสารแบบให้เกียรติซึ่ง
กันและกัน 
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Oliver, Hipp & Huffman (2008 cited in Stegall, 2011) การมีค่านิยมและวิสัยทัศน์
ร่วมกัน (shared values and vision) หมายถึง การท่ีผู้บริหารและครูมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ในการปรับปรุงโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ของนักเรียน มีค่านิยมที่สนับสนุนปทัสถานของพฤติ 
กรรมที่เป็นแนวทางการตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับการเรียนการสอน  

จากที่กล่าวมาข้างต้น โดยสรุปว่า การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared values 
and vision) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการสร้างค่านิยมและกําหนด
วิสัยทัศน์ร่วมกันเกี่ยวกับด้านการสอนของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีประสิทธิ 
ภาพและโรงเรียนมีประสิทธิผล 

องค์ประกอบที่ 3 การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ 
ความหมายของการเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ 
Hord (1997) ได้ให้ความหมายว่า เป็นกุญแจสําคัญของการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน ใน

ชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือองค์ความรู้ที่ ครูและผู้บริหารได้รับ และการนําความรู้น้ันไปประยุกต์ 
ใช้กับนักเรียน ต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ ของ
นักเรียน 

DuFour & Eaker (1998) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการทําให้เกิดการเรียนรู้ไป พร้อม ๆ 
กัน ใน ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพน้ัน ครูและผู้บริหารต้องมีความเช่ือร่วมกันว่านักเรียนสามารถ 
เรียนรู้ได้มีความไวว้างใจระหว่างกัน ภายในสถานศึกษาทุกคนมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจ ของ
ตนเอง มีแนวคิดและการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน มีการประเมินอย่างต่อเน่ืองและ ให้ ข้อมูลย้อน 
กลับถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

Hord & Sommers (2008) ได้ให้ความหมายว่า เป็นความเช่ือหลักของการเรียนรู้ ไป
พร้อม ๆ กัน ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคือการ เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะทําให้เกิดวัฒนธรรม
ของการเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทําให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษามีพัฒนาการสมรรถนะ
ในการทํางานของตนไปด้วยกัน Roberts & Pruitt (2009) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงไปสู่ชุมชน การ
เรียนรู้ทางวิชาชีพต้องเปลี่ยน จากวัฒนธรรมแบบต่างคนต่างทํางาน เป็นวัฒนธรรมที่มีการสื่อสาร
สนทนาระหว่างกันในสถานศึกษา มุ่งเน้นให้การตอบสนองระหว่างครูและผู้บริหาร 

Oliver, Hipp & Huffman (2008 cited in Stegall, 2011) การเรียนรู้ร่วมกันและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ (collective learning and application) หมายถึง การท่ีครูในโรงเรียน ใช้ข้อมูล
สารสนเทศร่วมกัน ทํางานแบบรวมพลังร่วมมือกัน (collaboration) ในการวางแผน แก้ปัญหาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการสะสมความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ การค้นหาความรู้ ทักษะและกลยุทธ์
ใหม่ ๆ ด้วยกัน และนําความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

จากที่กล่าวมาข้างต้น โดยสรุปว่า การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ (Collective 
learning and application of learning) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการ
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ใช้เทคนิควิธีการท่ีหลากหลายในการสอนมีหลักสูตรที่ทันสมัยมีการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียนและรู้ความต้องการของนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูและนักเรียน 

องค์ประกอบที่ 4 การมีเงื่อนไขสนับสนุน 
ความหมายของการมีเงื่อนไขสนับสนุน 
Hord (2004) ได้ให้ความหมายว่า เป็นความสัมพันธ์ระหว่างครูใน คือความสามารถของครู

อาจารย์ในชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพในการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน การมีภาวะผู้นําร่วมกันและการ
แบ่งปันเทคนิค การจัดการเรียนการสอนระหว่างกัน ในบรรยากาศที่ครูคอยช่วยเหลือเก้ือกูล ซึ่งกันและ
กัน ให้เกิดการเรียนรู้ครูแต่ละคนจึงเป็นผู้เข้าร่วมกระบวนการสร้างโรงเรียน ให้เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาการอย่างแท้จริง 

Gilrane, Roberts & Russell (2008) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการสะท้อนความคิดและ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของครูได้รับ อิทธิพลจากการสนทนาเพ่ือช่วยเหลือกัน ในการพัฒนาวิชาชีพ
ของครูใฎนโรงเรียน โครงสร้างของโรงเรียนก็มีผลต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของครูอาจารย์เช่น 
สถานที่ตั้งโรงเรียน และการจัดตารางเวลาเพ่ือให้คณะครูมีการประสานความร่วมมือระหว่างกัน และ
แหล่ง เรียนรู้ที่ครูสามารถนํามาใช้เป็นสื่อการสอน 

Oliver, Hipp & Huffman (2008 cited in Stegall, 2011) ได้ให้ความหมายว่า การมี
เง่ือนไขสนับสนุน (supportive conditions) หมายถึง การมีสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นบริบท
ของโรงเรียนที่จําเป็น มีการกําหนดเวลาพิเศษให้สําหรับนักเรียนได้เรียนรู้เพ่ิมเติม โรงเรียนมีการปรับ
โครงสร้างหรือวัฒนธรรมการทํางาน มีการจัดเวลาพิเศษให้ครู ลดการทํางานโดยลําพังของครู เพ่ิม
ศักยภาพของครู เอาใจใส่ครู จัดสภาพแวดล้อมและปรับปรุงคุณภาพกิจกรรมการเรียนของนักเรียน 
เง่ือนไขสนับสนุนแบ่งเป็น 2 ด้าน ดังน้ี 

1. เง่ือนไขสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ (supportive condition-relationship) หมายถึง 
การมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่ส่งเสริมการปรับปรุงโรงเรียนนําไปสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ประกอบด้วย การยอมรับและความไว้วางใจกัน มีปทัสถาน (norms) 
ของการสืบเสาะค้นหาคําตอบ มีการปรับปรุงและดูแลเอาใจใส่นักเรียนร่วมกัน 

2. เง่ือนไขสนับสนุนด้านโครงสร้าง (supportive condition-structure) หมายถึง การมี
สถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของครู ประกอบด้วยการจัดสรร
เวลาให้ครูได้พบและพูดคุยกันเก่ียวกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน การให้ครูใกล้ชิดกับเพ่ือนครู และมี
ระบบการติดต่อสื่อสารที่ดี  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น โดยสรุปว่า การมีเง่ือนไขที่สนับสนุน (Supportive conditions) 
หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการสร้างเง่ือนไขให้กับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้มี
กําลังใจมีการยกย่องชมเชยมีการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มีการสร้างหรือหา
นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดี 
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องค์ประกอบที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล 
ความหมายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล 
สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2551, หน้า 19) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหว่างบุคคล (shared personal practices) หมายถึง ผู้นําสถานศึกษาคอยเอาใจใส่ดูแลบุคคล
เหล่าน้ีอย่างใกล้ชิด ต้องให้กําลังใจและความหวังที่ดีกว่า ตลอดจนช้ีทางเลือกที่ให้ประโยชน์มากกว่า
เมื่อโรงเรียนแห่งการเรียนรู้เกิดขึ้นเช่น มีแรงจูงใจในด้านผลตอบแทนที่จะได้รับ หรือมีการปรับเปลี่ยน
ด้านโครงสร้างแล้วทําให้ทุกคนมีความสะดวกคล่องตัวในการทํางาน มีชุมชนแห่งวิชาชีพของตนที่ให้
ความช่วยเหลือ เอ้ืออาทรต่อกันมีลักษณะการทํางานแบบกลุ่มก้อนหรือทีมงานมากขึ้น เป็นต้น 
นอกจากน้ีผู้นําสถานศึกษาควรให้การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน 

Oliver, Hipp & Huffman (2008 cited in Stegall, 2011) ได้ให้ความหมายว่าการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล (shared personal practices) หมายถึง การท่ีครูเย่ียมช้ันเรียนของ
เพ่ือนครู มีการสังเกตห้องเรียนและกระตือรือร้นให้ข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับการเรียนการสอนของ
เพ่ือนครูเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน มีการทบทวนการทํางาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
และมีการเพ่ิมความสามารถของครูแต่ละคน 

วิจารณ์ พานิช (2555, หน้า 174-177 อ้างถึงใน DuFour and others. 2010) ได้ให้
ความหมายว่า เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล (shared personal practices) หมายถึง 
การเอาใจใส่รายละเอียดทุกขั้นตอนที่จะไม่ให้แรงต้านการเปลี่ยนแปลง (ทั้งจงใจและโดย ไม่รู้ตัว)  
เข้ามาเป็นอุปสรรค ฝ่ายเขตพ้ืนที่การศึกษา ครูใหญ่ และครูแกนนํา จึงต้องร่วมกันประกาศว่า สิ่งที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในทุกโรงเรียน คือ 

1. มีการจัดครูทํางานร่วมมือกัน 
2. แต่ละทีมจัดการเรียนรู้ให้ศิษย์ทุกคนได้เรียนรู้ ความรู้และทักษะที่จําเป็นไม่ว่านักเรียน

คนน้ันจะมีใครเป็นครูประจําช้ัน ซึ่งหมายความว่า ครูในทีมรับผิดชอบการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกัน 
และร่วมกันกําหนดความรู้และทักษะที่จําเป็นที่จะร่วมกันจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน 

3. แต่ละทีมร่วมกันกําหนดรายละเอียดของ การประเมินเพ่ือพัฒนาท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือ
ติดตามความก้าวหน้าของการเรียน สําหรับนํามาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยมีหลักว่า
ต้องประเมินบ่อย ๆ  

4. กําหนดให้มีแผนอย่างเป็นระบบของทั้งโรงเรียน สําหรับช่วยให้นักเรียนที่เรียนอ่อนหรือ
ตามไม่ทัน เรียนสําเร็จตามกําหนด 

นริศ ภูอาราม (2560 หน้า 104-105) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคคล (shared personal practices) หมายถึง การพูดคุยสนทนากันระหว่างสมาชิกใน
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ชุมชนการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างย่ิงระหว่างครูผู้สอน ผู้เช่ียวชาญ นักการศึกษาและผู้บริหารเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานสอนและการจัดการเรียนรู้เพ่ือสะท้อนผลการปฏิบัติงาน รวมท้ังร่วมกันเสนอแนะแนว
ทางการปฏิบัติที่ช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดได้ดีขึ้น การสะท้อนผลและการชี้แนะการปฏิบัติ
เป็นเคร่ืองมือหรือกลไกในการทบทวนประเด็นพ้ืนฐานสําคัญที่จะก่อให้เกิดผลทางบวกต่อการเรียน
การสอนและคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน หรือช่วยพัฒนาการจัดการเรียนรู้และส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นในการจัดการเรียนรู้จะพบว่านักเรียนมีความต้องการท่ีหลาก 
หลายแตกต่างกันไปครูผู้สอนจึงไม่สามารถจัดการเรียนรู้แบบเฉพาะเจาะจงหรือใช้แนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมือนกันทุกครั้งได้ ดังน้ันในการเตรียมการสอนหรือวางแผนการสอนแต่ละคร้ัง ครู 
ผู้สอนที่เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพควรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระบุขอบเขตความรู้ที่
สําคัญที่นักเรียนควรได้เรียนรู้และพิจารณาเลือกจากสิ่งที่สําคัญที่สุด กําหนดแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับเน้ือหาและสัมพันธ์กับความต้องการของผู้เรียน ต้องอาศัยการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในการเลือกใช้และพัฒนาเทคนิค วิธีการสอนแนวทางรวมท้ังรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ยอมรับเทคนิค วิธีการสอน แนวทางรวมท้ังรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือ
สิ่งที่ครูผู้สอนเกิดการเรียนรู้จากการนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะและ
นําไปปรับใช้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนและของครูผู้สอนที่เป็นสมาชิกในชุมชน
แห่งการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาแนวทางจัดการเรียนรู้ของตนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย
การวางแผนการทํางานร่วมกันเพ่ือทดลองใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ร่วมกันพัฒนาขึ้น พิจารณาใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งโดยอาจให้ผู้สอนท่านอ่ืนนําแผนดังกล่าวไปใช้
เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปรับปรุงและแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้จนได้แผน 
การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทมากที่สุด 

การสร้างสรรค์การเรียนรู้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้น้ันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
ของทีมเรียนรู้ เป็นบรรยากาศที่เปิดพ้ืนที่การเรียนรู้แบบนําตนเองของครูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ อย่างต่อเน่ืองเป็นสําคัญ การปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันของผู้บริหารและครูในการแบ่ง 
ปันความรู้วิธีการการทบทวนและสะท้อนแนวความคิดการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายในการปฏิบัติ 
งานเพ่ือนําไปสู่การเสาะหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดปรับปรุง หรือพัฒนาเทคนิควิธีการให้สามารถ
นําไปปฏิบัติได้อย่างครอบคลุมทั้งโรงเรียน ตลอดจนพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนข้อมูลสารสนเทศให้ครูคนอ่ืนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในช้ันเรียนได้ การเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพต้องเปลี่ยนจากวัฒนธรรมแบบต่างคนต่างทํางานเป็นวัฒนธรรมที่มีการสื่อสาร
สนทนาระหว่างกันในโรงเรียน มุ่งเน้นให้มีการตอบสนองระหว่างครูและผู้บริหารมีความเช่ือร่วมกันว่า
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้มีความไว้วางใจระหว่างกันภายในโรงเรียน ทุกคนมีความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจของตนเองมีแนวคิดและการปฏิบัติในทิศทางเดียวกันมีการประเมินอย่างต่อเน่ืองและให้
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ข้อมูลย้อนกลับถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานการดําเนินการดังกล่าวต้องทําเป็นกระบวนการที่ครู
ทุกคนมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้เทคนิคการสอนท่ีสามารถครูคนอ่ืนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ช้ันเรียนได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น โดยสรุปว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล (Shared 
personal practice) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการลดช่องว่างระหว่าง
ครูและนักเรียนมีการสร้างวัฒนธรรมการนับถือซึ่งกันและกันมีความเช่ือถือความไว้วางใจกันอุทิศตน
เพ่ืองานการพัฒนาตนเองและพัฒนาโรงเรียนเพ่ือนําไปสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

2.2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า งานวิจัยในประเทศยังไม่ปรากฏมากนัก ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเสนอ
งานวิจัยที่ศึกษาจากต่างประเทศเป็นส่วนมาก ดังต่อไปนี้ 

 2.2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 ธันยพร บุญรักษา (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเลย ผลการวิจัย พบว่า การเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเลย และปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอยู่ในระดับสูงมากอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ .01 คือ 
บรรยากาศและวัฒนธรรมโรงเรียน โครงสร้างโรงเรียน ภาวะผู้นํา พันธกิจและวิสัยทัศน์ การจูงใจ 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ บรรยากาศและวัฒนธรรมโรงเรียน โครงสร้างโรงเรียน และพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ สามารถร่วมกันพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย ได้ร้อยละ 78.40  

 สิวรี พิศุทธิ์สินธพ (2554) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิก พบว่า รูปแบบการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพใน
สถาบันอุดมศึกษาคาทอลิก มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาวะผู้นําแบบสนับสนุนและภาวะผู้นําแบบมี
ส่วนร่วมซึ่งความเป็นไปได้สําหรับแนวทางในการปฏิบัติจริงน้ันมี 3 ประการ คือ มีการแบ่งปันอํานาจ 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมีการส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้นํา ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมซึ่งควา
เป็นไปได้สําหรับแนวทางในการปฏิบัติจริงน้ันมี 2 ประการ คือ มีค่านิยมและวิสัยทัศน์เพ่ือการเรียนรู้
ของผู้เรียน และมีค่านิยมและวิสัยทัศน์เพ่ือการทํางานร่วมกันของบุคลากร การเรียนรู้ร่วมกันและ
ประยุกต์การเรียนรู้ ซึ่งความเป็นไปได้สําหรับแนวทางในการปฏิบัติจริงน้ันมี 2 ประการคือมีการ
เรียนรู้ร่วมกัน และมีการประยุกต์ความรู้เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียน สภาพการณ์ที่สนับสนุนซึ่งความ
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เป็นไปได้สําหรับแนวทางในการปฏิบัติจริงน้ันมี 2 ประการ คือมีโครงสร้างทางกายภาพและมีโครง 
สร้างทางทรัพยากรบุคคล แนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันซึ่งความเป็นไปได้สําหรับแนวทางในการปฏิบัติจริง
น้ันมี 2 ประการ คือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับและ ความ
เป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย์ ซึ่งความเป็นไปได้สําหรับแนวทางในการปฏิบัติจริงน้ันมี 2 ประการ คือ 
มีการพัฒนามิติบุคคล และมีการพัฒนามิติสังคม 

 พิมพ์อร สดเอ่ียม (2555) ได้วิจัยการพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร บรรยากาศของโรงเรียน ความผูกพันต่อโรงเรียน
ของครูและภาวะผู้นําของครูสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาได้ ร้อยละ 81 โดยปัจจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมี
อิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมา คือ ภาวะผู้นําของครู ความผูกพันต่อโรงเรียนของครูและบรรยากาศของ
โรงเรียน ตามลําดับ 

  พิเชฐ เกษวงษ์ (2556) ศึกษาการนําเสนอแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประกอบ 
ด้วย 1) การสร้างจุดเร่ิมต้นแห่งความร่วมมือร่วมใจ เช่นส่งเสริมให้ครูมีการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 2) การจัดให้ครูมีโอกาสเสนาใคร่ครวญระหว่างกัน เช่น นําประเด็นปัญหาจากการ
ปฏิบัติงานของครูมาพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกัน 3) การเสริมสร้างให้มีการรวมกลุ่มเพ่ือมุ่งเน้นที่การ
เรียนรู้ของนักเรียนเช่น ส่งเสริมให้มีการใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 4) การส่งเสริมให้มีการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ด้านค่านิยมและปทัสถานร่วมเช่น กําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงานให้บรรลุตามเป้า 
หมาย และ 5) การสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันในการทํางานเช่น ส่งเสริมการร่วมกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหา
ร่วมกันของครู โดยแนวทางทั้ง 5 ด้านมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทุกรายการ 

  ปองทิพย์ เทพอารีย์ และ มารุต พัฒผล (2557) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสําหรับครูประถมศึกษา มีวิธีดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยคือ ครูกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์และครูกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์จํานวน 12 คน จากโรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ทําการทดลองในปี 2556 ภาคเรียนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้
ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบประเมินการสอน แบบประเมินตนเอง สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพสําหรับครูประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ วัฒนธรรมการเรียนรู้ 
การคิด แบบปฏิบัติที่ดี และการพัฒนาเชิงวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง ประสิทธิผลของรูปแบบ พบว่า 
สมรรถนะเชิงวิชาชีพของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนการทดลอง รวมท้ังทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ิม
สูงขึ้น และผลการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 วรลักษณ์ ชูกําเนิด เอกรินทร์ สังข์ทอง และชวลิต เกิดทิพย์ (2557) ได้ศึกษารูป 
แบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย พบว่า 
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย มี
องค์ประกอบสําคัญ 6 ด้าน ได้แก่ ชุมชนกัลยาณมิตรตามวิถีไทย ส่งผลให้เกิดความไว้วางใจและรับฟัง 
ภาวะผู้นําเร้าศักยภาพ ทําให้เกิดการเผยตนของผู้นําการเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์เชิงศรัทธาร่วม ทําให้
เกิดพลังเข็มทิศวิสัยทัศน์ร่วม ระบบเปิดแบบผนึกกําลังมุ่งสู่ผู้เรียนทําให้เกิดการเผยตนเป็นเจ้าของงาน
การเรียนรู้ ระบบทีมเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่วุฒิภาวะและจิตวิญญาณความเป็นครู ทําให้เกิดเจตจํานงร่วม
พัฒนาวิชาชีพ พ้ืนที่เรียนร่วมแบบร่วมแรงร่วมใจบนฐานงานจริงทําให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงบนฐานงานจริง เมื่อแต่ละพ้ืนที่มีการพัฒนาในรูปแบบดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองจนกลาย 
เป็นวิถีปกติขององค์กร 

  เฉลิมชาติ เมฆแดง อรุณ จุติผล และ ธีระ รุญเจริญ (2558) ได้ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเอกชน โดยศึกษาในโรงเรียนเอกชนที่จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน ศึกษาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของ Hord and Rutherford (2007) ที่มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ภาวะผู้นาแบบสนับสนุน
และมีส่วนร่วม 2) การเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์การเรียนรู้ 3) มีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) การ
มีเง่ือนไขและสภาพการณ์ที่สนับสนุน และ 5) การมีแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน ผลการวิจัย พบว่า  

  1. ลักษณะความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ดีของสถานศึกษาเอกชนครอบคลุม 5 
ลักษณะ คือ 1) สถานศึกษามีภาวะผู้นําแบบสนับสนุนและมีส่วนร่วม 2) สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนรู้
ร่วมกันและประยุกต์การเรียนรู้ร่วมกัน 3) สถานศึกษามีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) สถานศึกษามี
เง่ือนไขและสภาพการณ์ที่สนับสนุน และ 5) สถานศึกษามีแนวการปฏิบัติที่ดีร่วมกัน 

  2. แนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเอกชน มีดังน้ี 1) พัฒนา
ภาวะผู้นําแบบสนับสนุนและมีส่วนร่วม 2) จัดให้มีการเรียนรู้และประยุกต์การเรียนรู้ร่วมกัน 3) สร้าง
ค่านิยม วิสัยทัศน์ของความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 4) สร้างการมีเง่ือนไข และสภาพการณ์ที่
สนับสนุนความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน และ 5) สร้างแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน 

 3. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ พบว่า อยู่ในระดับมาก 

  มินตรา ลายสนิทเสรีกุล และ ปิยพงษ์ สุเมตติกุล (2558) ศึกษากลยุทธ์การบริหาร
โรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้งทาวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา 
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ความต้องการจําเป็น 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม และพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา กรุงเทพมหานคร ศึกษา
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ตามแนวคิดของ Hord (1997) ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร
โรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในภาพรวมและรายด้านทุกด้านปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับความต้องการจําเป็นได้เป็น 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน และ 
3) ด้านการวัดและประเมินผล ด้านที่เป็นจุดแข็ง คือ การวัดและประเมินผล ด้านที่เป็นจุดอ่อน คือ 
หลักสูตร กับการจัดการเรียนการสอน สําหรับกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก 3 กล
ยุทธ์ กลยุทธ์รอง 12 กลยุทธ์ และ วิธีดําเนินการ 29 วิธี 

  วงศา อุ่นแก้ว (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบ
มืออาชีพ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย พบว่า การเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเลย อยู่
ในระดับมาก บุคลากรที่เก่ียวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย  
มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร การเสริมพลังอํานาจของครูและ
วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ โดยภาพรวมแต่ละตัวแปรอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหาร การเสริมพลังอํานาจของครูและวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดเลย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร การ
เสริมพลังอํานาจของครูและวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ ตามลําดับ ตัวแปรทั้ง 3 ร่วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
ประสิทธิภาพในการทํานายร้อยละ 73.60 (R2 = .763)  

 2.2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
  Huffman (2003) ศึกษาวิจัยการเป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู พบว่า โรงเรียนที่

ประสบความสําเร็จในการทําให้ครูและผู้บริหารให้มีวิสัยทัศน์ ความเช่ือและค่านิยมร่วมกันมีเป้าหมาย
เดียวกัน คือ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความพยายามสอดคล้อง
กันในการแสดงออกซึ่งความไว้วางใจระหว่างกัน ประสานความร่วมมือ และมีการส่ือสารแบบให้
เกียรติซึ่งกันและกัน 

 Vescio และคณะ (2006) ศึกษาวิจัยการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู พบว่า 
การใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู และการ
เรียนของนักเรียน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้หากผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุน และเห็นคุณค่า และการที่
ครูมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพส่งผลให้ครูมองเห็นความสําคัญมากขึ้นกับการจัดการเรียนการ
สอนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
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 Gilrane, Roberts and Russell (2008) ศึกษาวิจัยกรณีศึกษาการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ พบว่า การสะท้อนความคิด และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของครูได้รับอิทธิพลจากการ
สนทนาเพ่ือช่วยเหลือกันในการพัฒนาวิชาชีพระหว่างครูในโรงเรียน โครงสร้างทางกายภาพ เช่น สถาน
ที่ต้ังโรงเรียน และการจัดตารางเวลาเพื่อให้คณะครูมีการประสานความร่วมมือระหว่างกัน การได้รับ
กําลังใจจากเพ่ือนครู และบุคลากรในโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ที่ครูสามารถนํามาใช้เป็นสื่อการสอน 

 Cormier (2009) ศึกษาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : คุณลักษณะ 
ผู้บริหารและครู โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพขับเคลื่อนไปข้างหน้าในฐานะที่เป็นกระบวนการ  
ที่สามารถเห็นได้ในการพิจารณาความต้องการการปรับปรุงโรงเรียน มีคําถามวิจัย 3 ข้อ คือ โรงเรียน
ที่มีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีลักษณะอย่างไร ผู้บริหารมีบทบาทอย่างไรในการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และครูมีบทบาทอย่างไรในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ทบทวนวรรณกรรมที่มีการศึกษาวิจัยและกรอบแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ผู้วิจัยได้เสนอกรอบแนวคิดที่เป็นมโนทัศน์คุณลักษณะของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพที่ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์ร่วม (shared vision) การมีภาวะผู้นําร่วมกัน (shared 
leadership) การเรียนรู้ร่วมกัน (collective learning) การสร้างศักยภาพ (capacity building) 
และโปร่งใสตรวจสอบได้ (accountability) บทบาทของผู้บริหารคือ การติดต่อสื่อสาร การรวมพลัง
ร่วมมือกัน การสอนแนะ (coach) การเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง (change agent) ผู้สร้างศักยภาพ 
(capacity builder) และผู้ประสานงาน (coordinator) บทบาทของครูจําแนกเป็นในฐานะผู้ปฏิบัติ
และเป็นผู้นํา 

  Johnson-Estes (2009) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนําการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน รัฐ Texas พบว่า 
ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือพ้ืนฐาน (พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าหมาย)กับผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลป์ภาษา วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 
การเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง การรวมพลังร่วมมือและความย่ังยืนไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน แม้ผลการวิจัยจะพบว่ามิติสําคัญของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจะไม่มีความสัมพันธ์กัน แต่ถือว่างานวิจัยน้ีมีประโยชน์
อย่างย่ิงสําหรับการศึกษาวิจัยในโอกาสต่อไป 

 Stewart (2009) ศึกษาการวัดการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบพหุมิติ : 
การพัฒนาและความตรงของตัวบ่งช้ีทางวัฒนธรรมของชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning community 
culture indicator (LCCI)) เน่ืองจากการวัดการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพยังไม่สอดคล้อง
กันและยังไม่เด่นชัดนัก นักวิชาการและนักวิจัย รวมทั้งผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาและพัฒนาตัวแบบการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 10 ตัวแบบจากรายการลักษณะของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
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วิชาชีพ จากตัวแบบเหล่าน้ี จึงได้พัฒนาแบบวัดเพ่ือนําไปใช้วัดระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพที่อยู่บนพ้ืนฐานของตัวแบบ 10 ตัวแบบ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจและ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Structural validity) ของแบบ
วัด LCCI พบว่า แบบวัดมีความตรงตามโครงสร้าง แล้วทําการวิเคราะห์ความเที่ยง (Reliability) เพ่ือ
ตรวจสอบความคงที่ภายในขององค์ประกอบของแบบวัด สรุปได้ว่า แบบวัดที่ได้เป็นเครื่องมือที่มีความ
ตรงตามโครงสร้างและมีความคงที่ภายใน ดังน้ัน ผู้บริหารโรงเรียนสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน ใช้
กํากับติดตามและใช้วินิจฉัยองค์ประกอบของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน
ของตนได้ นอกจากน้ี LCCI ยังมีวิธีการท่ีสามารถทําวิจัยในอนาคตเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงประจักษ์ที่
สนับสนุนการมีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนได้ 

 Morrow (2010) ได้ศึกษาทัศนะของครูเก่ียวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็น
ครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่ดําเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี พบว่า ครู
รับรู้การดําเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นโอกาสสําหรับความก้าวหน้าทางวิชาชีพประกอบ 
ด้วยองค์ประกอบการสนับสนุนการทํางานร่วมกัน การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองการเรียนรู้อย่างความหมาย 
การทํางานอย่างมืออาชีพ และการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 

 Porter (2011) ได้ศึกษาบทบาทของภาวะผู้นําในการพัฒนาและความยั่งยืนของ
ความสามารถโดยรวม (sustaining collective efficacy) ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ใช้วิธี
วิจัยแบบผสานวิธี (mixed method) วิจัยในโรงเรียนที่ต้องการลดช่องว่างของปัญหาที่เกิดจากผล 
การดําเนินงานที่ไม่เป็นตามมาตรฐานที่กําหนดในแผนการศึกษา “No Child Left Behind Act 
(NCLB) of 2001” ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีผลการวิจัยเสนอแนะว่าครูจะสามารถลดช่องว่างของ
ปัญหาได้ คือ 1) ต้องทํางานแบบรวมพลังร่วมมือกัน (collaborative) กับครูคนอ่ืน 2) ได้รับการสนับ 
สนุนและกระตุ้นให้เอาใจใส่ดูแลการเรียนของนักเรียนด้วยการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  
3) ออกแบบการสอนและสอนร่วมกัน (design and co-teach) และมีการทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
และ 4) ใช้นวัตกรรม (interventions) วางแผนการรวมกันอย่างเหมาะสม วิธีการปฏิรูปประการหน่ึง 
คือ การสนับสนุนการทํางานแบบรวมพลังร่วมมือกันของครูและมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึง
จํานวนนักเรียนที่ได้รับการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสภาพแวดล้อมของการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทภาวะผู้นําในการพัฒนาและ
เพ่ือความย่ังยืนของการใช้ความสามารถโดยรวม (collective efficacy) ในโรงเรียนที่เป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตามแบบจําลอง (model)ที่ออกแบบโดย DuFour & Eaker, 1998) การศึกษา
เชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistics) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
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(multiple regression analysis) การทดสอบสหสัมพันธ์แบบสองตัวแปร (bivariate correlation 
tests) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA tests) และการตรวจสอบสมการโครง 
สร้างเชิงเส้น (structural equation modeling (SEM) testing) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เน้ือหาและตรวจสอบสามเส้า (triangulation) กับข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบว่า เมื่อ
เปรียบเทียบตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วน ตัวแปร
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กับความสามารถโดยรวมของครู (collective efficacy) 
มีความสัมพันธ์กันในทางบวก โดยองค์ประกอบของ PLC ที่มีประสิทธิภาพการพยากรณ์ดีที่สุดคือ การ
มีเป้าหมายร่วมกัน (collective goals) เช่นเดียวกับผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้นที่พบว่า 
การมีเป้าหมายร่วมกัน (collective goals) มีอิทธิพลมากที่สุดต่อตัวแปรความสามารถโดยรวมใน
องค์ประกอบการวิเคราะห์งาน (task analysis) และสมรรถนะของกลุ่ม (group competence) และ
พบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง คือ การเปลี่ยนแปลงองค์การ (transforming the 
organization) เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพการพยากรณ์ดีที่สุดต่อตัวแปร PLC และตัวแปรความ 
สามารถโดยรวม (total collective efficacy)  

  Ratts (2015) ศึกษาอิทธิพลของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพต่อผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นครู 194 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามวัด PLC ผลการวิจัยพบว่า การสังเกตช้ันเรียนของเพ่ือนครู การให้ข้อมูล
ย้อนกลับการสอนของครู การทํางานร่วมกันของครูในการตัดสินคุณภาพงานของนักเรียน การร่วมกัน
ปรับปรุงงานของนักเรียนและการปรับปรุงการสอนของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ PLC และพบว่า 
ระดับการศึกษาของครูกับการสังเกตช้ันเรียนของเพ่ือนครู และระดับการศึกษาของครูกับการให้ข้อมูล
ย้อนกลับการสอนของครูมีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับ PLC และพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนที่ประเมินโดยแบบทดสอบมาตรฐาน มีความสัมพันธ์กับการร่วมกันปรับปรุงงานของนักเรียน 
การทํางานร่วมกันของครูในการตัดสินคุณภาพงาน ของนักเรียนและการอภิปรายเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับ PLC 

  Hudson (2015) ศึกษาประสิทธิผลของ PLC ตามการรับรู้ของครูโรงเรียนประถม 
ศึกษา มุ่งพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้กระบวนการ PLC ที่แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ส่งเสริมการเรียนรู้
ของครู 2) ส่งเสริมความร่วมมือของครู 3) ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นครู จํานวน 
7 คน ทดลองใช้กระบวนการ PLC ต่อเน่ืองกัน 2 ปี เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์ 
ผลการวิจัยพบว่า ครูไม่มีเวลามากพอในการร่วมมือกับเพ่ือนครูและการเรียนรู้เพ่ือการปรับใช้ PLC 
ข้อค้นพบดังกล่าวทําให้ต้องมีการอบรมให้ครูเข้าใจโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ระบวนการของ PLC 
เป็นการอบรมการทํางานร่วมกันของครูในระดับช้ันเดียวกันและทีม PLC ในระดับช้ัน การอบรมส่งผล
ทางบวกต่อครูและการเรียนของนักเรียนรวมทั้งเพ่ิมพูนทักษะการทํางานร่วมกันของครู มีการ
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เปลี่ยนแปลงท่ีย่ิงใหญ่ คือ มีการเน้นการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งสามารถเป็นรูป 
แบบให้กับโรงเรียนอ่ืน ๆ ได้ 

  Topper (2016) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ PLC ในโรงเรียน
มัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธ์ิในการอ่านและภาษา (Reading and English) โดยใช้
กระบวนการ PLC ตามแนวคิดของ Hord (1996) ที่แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ และนํามาพัฒนาต่อโดย 
Hipp & Huffman (2003) ที่มี องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ภาวะผู้นําสนับสนุนและมีส่วนร่วม 2) 
วิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม 3) การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ 4) เง่ือนไขสนับสนุน 5) 
การปฏิบัติร่วมกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูและผู้บริหารโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม
คุณลักษณะของ PLC ในโรงเรียนมัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธ์ิในการอ่านและภาษาไม่มี
ความสัมพันธ์กัน 

 Kociuruba Jr. (2017) ศึกษาการรับรู้ของครูเกี่ยวกับผลกระทบของการป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีต่อวัฒนธรรมโรงเรียน เป็นการศึกษารายการณี (Case study) กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นครูโรงเรียนมัธยมในชนบทจํานวน 10 คนที่เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ และใช้การสังเกต 
ผลการวิจัยพบว่า ความไม่มีประสิทธิผลของโรงเรียนในการใช้ PLC มีผลทางลบต่อวัฒนธรรมโรงเรียน
เน่ืองจากขาดการสร้างปทัสถาน (norms) การร่วมแรง ร่วมใจ (collaborative) การสื่อสาร (com-
munication) และความโปร่งใส (accountability) การใช้ PLC ที่มีประสิทธิผลส่งผลต่อวัฒนธรรม
โรงเรียน และพบว่า PLC ช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทางบวกโดยอาศัยภาวะผู้นําของ
ผู้บริหาร และ PLC ส่งเสริมบรรยากาศทางบวกให้โรงเรียนนําไปสู่ความ มีประสิทธิภาพมากข้ึน และ 
PLC ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

 Havran (2017) ได้ศึกษาวิจัยการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสําหรับครู
บรรจุใหม่ (Novice teacher) ในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหน่ึง โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูบรรจุใหม่ จํานวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม 
มาตราส่วนประมาณค่า การสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างและการสังเกตช้ันเรียนที่เด็กเป็นลูกชนช้ันแรงงาน 
ยากจน โดยใช้ PLC เพ่ือเพ่ิมความรู้สึกที่มีต่อสมรรถนะของตนเอง (feeling of self-efficacy) ของครู 
มุ่งสร้างเสริมความสามารถสมรรถนะในตนเองของครู 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะในการให้นักเรียนมีส่วน
ร่วม 2) สมรรถนะการใช้กลยุทธ์การสอน 3) สมรรถนะการจัดการห้องเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC 
ผลการวิจัยพบว่า ครูมีการแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันด้วยกระบวนการ PLC มีปฏิสัมพันธ์กันในทางบวก
มากขึ้น ลดความรู้สึกโดดเด่ียว มีการบอกเล่าความรู้สึกวิตกกังวล และความรู้สึกกลัวความล้มเหลว 
และกลัวไม่มีงานทํา เมื่อใช้กระบวนการ PLC ทําให้ความเครียดลดลง สมรรถนะในตนเองเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น ความฉลาดทางอารมณ์ดีขึ้น (Emotional) 

  Golden (2017) ได้วิจัยเร่ืองการรับรู้ของครูเกี่ยวกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนการสอน ที่ Flintville Elementary School in Lincoln 
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County, Tennessee ใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายและศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในโรงเรียนที่เป็นพ้ืนที่วิจัยสามารถเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนโดยให้ครูร่วมแรงร่วม
ใจกัน ทํางานเป็นทีมและเสริมสร้าง เจตคติที่ดีของครูต่อนักเรียน และพบว่า การทํางานร่วมกันของ
ครูช่วยให้นักเรียนมีความเจริญงอกงามและประสบความสําเร็จในการเรียน บรรลุตามมาตรฐานของ
เป้าหมายของโรงเรียน ผลของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลให้ครูสามารถปรับปรุง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและเพ่ิมประสิทธิผลการสอนของครู บรรยากาศการเรียนการ
สอนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และครูใช้กระบวนการการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
พัฒนากิจกรรมของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

 

2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการกับการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

Gaspar (2010) ศึกษาภาวะผู้นําและการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนขนาดเล็กประจําตําบล 1 แห่ง ที่เข้าร่วม
ในโครงการพัฒนาวิชาชีพ (Professional development program) เป็นแบบจําลองใหม่ (new 
model) ที่ออกแบบเพ่ือสร้างความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน การศึกษาวิจัยคร้ัง
น้ีเน้นการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนและผู้นําครูตามรูปแบบใหม่แทนการบริหารตามรูป แบบ
ด้ังเดิม เป็นโปรแกรมที่ใช้การปฏิบัติงานเป็นฐาน (Workshop-based program) ตามแบบ จําลองใหม่
ของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นการเพ่ิมจุดเด่นและข้อดีของการพัฒนาภาวะผู้นําของ
ครู (teacher leadership) เป็นการวิจัยที่ใช้กรณีศึกษาแบบผสานวิธี (mixed-method case study) 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสํารวจและการสัมภาษณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง 2) การนําแบบจําลองไปใช้ 3) วงจรการนําของภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ (interaction) ที่เกิดข้ึนระหว่างผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้นําครูและบุคลากรของโรงเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรม และ 4) เพ่ือศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจาก 3 ปี ที่
ได้นําแบบจําลองใหม่ที่ออกแบบไปใช้ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า มีผลลัพธ์ทางบวกที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลง สิ่งแรกคือ มีการส่งเสริมผู้นําครู (teacher leaders)ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
ที่เก่ียวข้องกับการรับแบบจําลองใหม่ไปใช้ (adoption) และมีการแสดงให้ปรากฏในเชิงประจักษ์มาก
ขึ้น และจากการประเมิน พบว่าโรงเรียนมีการพัฒนาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของมาตรการวัดความพร้อม 
(maturity) ของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นส่วนหน่ึงเกิดจากอิทธิพล
ของภาวะผู้นําแบบประชาธิปไตยที่มีการแบ่งอํานาจให้ครู (teacher sharing power) มีการมอบ
อํานาจหน้าที่ (authority) และการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม ดังน้ัน การจะให้โรงเรียนเป็นชุมชนแห่ง
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การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ภาวะผู้นําแบบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งเป็นปัจจัยสําคัญมาก ข้อค้นพบน้ีเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการนําแบบจําลองใหม่ (new model) ของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชา 
ชีพไปใช้ในการอบรมให้ผู้บริหารโรงเรียนและผู้นําครูทั้งก่อนและระหว่างการดํารงตําแหน่ง นอกจากน้ี 
ผู้วิจัยได้เสนอแนะเก่ียวกับสมรรถภาพในการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน 

Stegall (2011) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของครู (teacher 
efficacy) กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ศึกษาในโรงเรียนรัฐที่มีความหลากหลายทางเช้ือ
ชาติของนักเรียนและเป็นโรงเรียนสาขาในชนบท (Local education agency : LEA) ใน Piedmont 
region ของ North Carolina และเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ติดอันดับ 1-20 ของรัฐ เครื่องมือที่ใช้เป็น 
The Professional Learning Communities Assessment-Revised (PLCA-R) มีองค์ประกอบ 5 
ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนและการมีภาวะผู้นําร่วมกัน (shared and supportive leadership) การมี
ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (shared values and vision) การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้
ความรู้ (collective learning and application of learning) การแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานระหว่าง
บุคคล(shared personal practice) และเง่ือนไขสนับสนุนด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านโครงสร้าง 
(supportive conditions : relationship and structures) ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถของครู
กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 



 

บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ที่มุ่งศึกษาปัจจัยภาวะผู้นํา

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
3.3 การสร้างเครื่องมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 
3.1.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 52 โรงเรียน จํานวน
คน 2,184 คนจําแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา 132 คน และครูผู้สอน 2,052 คน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นตํ่าตามตารางสําเร็จรูปของ 
Krejcie and Morgan (1970 อ้างถึงใน พิมพ์อร สดเอ่ียม, 2557, หน้า 35) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
326 คน แล้วทําการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) ตามตําแหน่งหน้าที่ 
ขนาดของโรงเรียนและจังหวัด และสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ตามสัดส่วนของ
โรงเรียนแต่ละขนาด โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

 1) กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan 
ได้ตัวอย่าง จํานวน 326 คน 
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 2) ใช้จังหวัดในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เป็นหน่วย
ตัวอย่างในการสุ่ม (Sampling Unit) โดยกําหนดโควตาโรงเรียน จํานวน 36 โรงเรียน แล้วทําการสุ่ม
ให้กระจายไปตามจังหวัด ทั้ง 2 จังหวัด ตามสัดส่วนด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) โดยการจับสลาก ได้โรงเรียนในจังหวัดเลย จํานวน 24 โรงเรียน และโรงเรียนในจังหวัด
หนองบัวลําภู จํานวน 12 โรงเรียน รวม 36 โรงเรียน 

 3) ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยตัวอย่างในการสุ่ม โดยแบ่งโรงเรียนที่สุ่มมาได้ออกเป็นกลุ่ม
ย่อยที่มีลักษณะเป็นช้ันภูมิ (Strata) โดยการแบ่งโรงเรียนออกเป็น 4 ขนาด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ แล้วทําการสุ่มให้กระจายไป
ตามขนาดต่าง ๆ ตามสัดส่วนด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับสลากได้โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 
17 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 14 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ จํานวน 2 โรงเรียนและ
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จํานวน 3 โรงเรียน รวม 36 โรงเรียน 

 4) จากจํานวนประชากร 2,184 คน และจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามตารางสําเร็จรูป
ของ Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 326 คน นํามาเทียบสัดส่วน ดังน้ี 

 
ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี ขนาดของโรงเรียน 

 

ขนาดโรงเรียน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน รวม 

ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง 

รวม ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง 

รวม กลุ่ม
ตัวอย่าง 

เล็ก 37 6 6 465 69 69 75 
กลาง 62 8 8 845 126 126 134 
ใหญ่ 8 2 2 136 20 20 22 
ใหญ่พิเศษ 25 4 4 606 91 91 95 

รวม 132 20 20 2,052 306 306 326 
 

ที่มา : งานวางแผนอัตรากําลังข้าราชการครู : 2559 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559) 
 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) ประกอบด้วยตําแหน่งหน้าที่ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางานและขนาดของสถาน 
ศึกษา 
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ตอนท่ี 2 ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  
(ภัทราพร เกษสังข์, 2549, หน้า 117) กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนการตอบเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

5  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําทางวิชาการในระดับ  มากที่สุด 
4  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําทางวิชาการในระดับ  มาก 
3  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําทางวิชาการในระดับ  ปานกลาง 
2  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําทางวิชาการในระดับ  น้อย 
1  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําทางวิชาการในระดับ  น้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาอาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) (ภัทราพร เกษสังข์, 2549, หน้า 117) กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนการตอบเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

5  หมายถึง  โรงเรียนมีสภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
4  หมายถึง  โรงเรียนมีสภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับ  มาก 
3  หมายถึง  โรงเรียนมีสภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
2  หมายถึง  โรงเรียนมีสภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับ  น้อย 
1  หมายถึง  โรงเรียนมีสภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 

 

3.3 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยดําเนินการ

ตามข้ันตอน ดังน้ี 
3.3.1 การสร้างแบบสอบถามตอนที่ 1 
การสร้างแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ที่จะใช้เก็บ

ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยกําหนดประเด็นสถานภาพเป็น 4 ตัวแปร คือ 
ตําแหน่งหน้าที่ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน และขนาดโรงเรียน แล้วกําหนดรายการ (List) 
ให้ผู้ตอบตรวจสอบความเป็นจริงของแต่ละคน ดังน้ี 

ตัวแปรท่ี 1 ตําแหน่งหน้าที่ กําหนดเป็น 2 รายการ ตามตําแหน่งหน้าที่ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา คือ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา และ 2) ครูผู้สอน 

ตัวแปรที่ 2 วุฒิทางการศึกษา กําหนดเป็น 2 รายการ คือ 1) ปริญญาตรี และ 2) สูงกว่า
ปริญญาตรี 

ตัวแปรที่ 3 ประสบการณ์การทํางาน กําหนดเป็น 3 รายการ คือ 1) น้อยกว่า 10 ปี,  
2) 10–20 ปี และ 3) มากกว่า 20 ปี 
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ตัวแปรท่ี 4 ขนาดของสถานศึกษา โดยการแบ่งโรงเรียนออกเป็น 3 ขนาด คือ 1) โรงเรียน
ขนาดเล็ก 2) โรงเรียนขนาดกลาง และ 3) โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ 

3.3.2 การสร้างแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 
การสร้างแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

scale) ที่จะใช้เก็บข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน ได้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1. การสร้างแบบสอบถาม 
  1.1 ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นํา

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
  1.2 กําหนดกรอบแนวคิดและขอบข่ายในการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้อง

ตามนิยามศัพท์ 
  1.3 สร้างแบบสอบถามในการวิจัยตามกรอบแนวคิดและนิยามศัพท์เก่ียวกับภาวะ

ผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
   1.4 นําร่างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและนําข้อเสนอแนะมาแก้ไข
ปรับปรุง 

 2. การตรวจสอบค่าความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) 
  2.1 เสนอเครื่องมือต่อผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบข้อคําถามว่าตรง

กับนิยามศัพท์หรือไม่ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินความตรงเชิงเน้ือหา ดังน้ี 
  +1.00 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร 
  0.00 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร 
  -1.00 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามไม่สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร 
  2.2 นําแบบสอบถามท่ีได้จากการประเมินของผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดัชนี

ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
  2.3 คัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป (Rovinelli and Hamble-

ton 1977 อ้างถึงใน ภัทราพร เกษสังข์, 2549, หน้า 138) ซึ่งแบบสอบถามน้ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.80-
1.00 (ภาคผนวก ค) สรุปได้ว่า ใช้ได้ทุกข้อ  

 3. การตรวจสอบค่าความเที่ยง (Reliability) 
  3.1 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

จํานวน 30 คน 
  3.2 นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา และการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนไปวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง 
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(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient Method) 
ตามวิธีของ Cronbach เกณฑ์กําหนดว่าต้องมีค่าต้ังแต่ .70 ขึ้นไป (อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธ์ิ, 2549, หน้า 266) ซึ่งแบบสอบถามฉบับน้ี พบว่า มีค่าความเที่ยงรายด้านและรายตัวแปรอยู่
ระหว่าง 0.861-0.981 สรุปได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ทุกตัวแปร ดังรายละเอียด ตามตารางที่ 3.2  

 
ตารางที่ 3.2 แสดงค่าความเที่ยงของแบบสอบถามของตัวแปรภาวะผู้นําเชิงวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาและการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
 

ตัวแปร ค่าความเที่ยง 
ภาวะผู้นําเชิงวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  .958 
1. การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน .861 
2. การกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน .923 
3. การกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนและการสอน .903 
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน .981 
1. การสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วมกัน .942 
2. การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน .955 
3. การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ .946 
4. การมีเง่ือนไขที่สนับสนุน .910 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล .933 

  
 4. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง

ต่อไป ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือการวิจัยสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังแผนภูมิที่ 3.1 
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1. สร้าง 
แบบสอบถาม 

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2. กําหนดกรอบแนวคิดและขอบข่ายในการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้อง

กับนิยามศัพท์ 
3. สร้างแบบสอบถามในการวิจัยตามกรอบแนวคิดและนิยามศัพท์ 
4. ตรวจสอบความถูกต้องและนําร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา

และนําข้อเสนอมาปรับปรุงแก้ไข 
2. การตรวจสอบ 
ค่าความตรง 
เชิงเน้ือหา 
(Content validity) 
 

1. เสนอแบบสอบถามต่อผู้เช่ียวชาญ 5 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิง 
เน้ือหา (Content validity) 

2. วิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์ (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) 

3. คัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป 
3. การตรวจสอบ 
ค่าความเที่ยง 
(Reliability) 

1. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 30 คน 

2. วิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient Method) ตามวิธีการของ Cronbach 

3. ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข 
4. จัดพิมพ์เอกสารฉบับสมบูรณ์ 

 
แผนภูมิที่ 3.1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
3.4.1 ผู้วิจัยขอหนังสือเพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยจากคณะศึกษา 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
3.4.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทั้งส่งด้วยตนเองและส่งทางไปรษณีย์พร้อมซองติดแสตมป์ที่มี

ช่ือที่อยู่ของผู้วิจัยพร้อมด้วยหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยถึงกลุ่มตัวอย่างและให้ส่งกลับคืนผู้วิจัย
ทางไปรษณีย์บางส่วนผู้วิจัยขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตัวเองโดยนัดหมายวันและเวลาในการส่ง–รับ
แบบสอบถามคืน 

3.4.3 ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจํานวน 326 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของข้อมูล และนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับมาครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามแล้วบันทึกข้อมูล และดําเนินการประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการ ดังน้ี 

3.5.1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจก
แจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

3.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย
ภาพรวม รายด้านและ รายข้อ กําหนดเกณฑ์การแปลผลเป็น 5 ระดับ ดังน้ี (ภัทราพร เกษสังข์, 
2549, หน้า 119) 

4.51-5.00 หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําทางวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.51-4.50 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําทางวิชาการอยู่ในระดับมาก 
2.51-3.50 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําทางวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําทางวิชาการอยู่ในระดับน้อย 
1.00-1.50 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําทางวิชาการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
3.5.3 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการเป็นชุมชนแห่งเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยภาพรวม รายด้านและรายข้อ กําหนดเกณฑ์การแปลผลเป็น 5 ระดับ ดังน้ี (ภัทราพร เกษ
สังข์, 2549, หน้า 119) 

4.51-5.00 หมายถึง โรงเรียนมีสภาพเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 
3.51-4.50 หมายถึง โรงเรียนมีสภาพเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
2.51-3.50 หมายถึง โรงเรียนมีสภาพเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง โรงเรียนมีสภาพเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อย 
1.00-1.50 หมายถึง โรงเรียนมีสภาพเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
3.5.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการ

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
19 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ Pearson (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) โดยใช้เกณฑ์การแปลผลค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) ดังน้ี (ภัทราพร เกษ
สังข์, 2549, หน้า 171) 

ค่า r = 1.00  หมายถึง มีความสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์ 
ค่า r = 0.81-0.99  หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก 
ค่า r = 0.61-0.80  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ในระดับสูง 
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ค่า r = 0.41-0.60  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
ค่า r = 0.21-0.40  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างตํ่า 
ค่า r = ตํ่ากว่า0.20 หมายถึง  มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับตํ่า 
ค่า r = 0  หมายถึง  ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
หากค่า r มีค่าเป็นบวก (+) หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางบวกหรือสัมพันธ์กันในทาง

เดียวกัน 
หากค่า r มีค่าเป็นลบ (-) หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางลบหรือสัมพันธ์กันในทาง

ผกผัน 
3.5.5 วิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลการเป็นชุมชน

แห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดยใช้
สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Enter เพ่ือพิจารณาว่าตัว
แปรพยากรณ์ส่งผลต่อตัวแปรเกณฑ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม่ แล้วใช้วิธี Stepwise ซึ่งเป็นวิธีที่
คัดเลือกเฉพาะตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อตัวแปรเกณฑ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3.5.6 สร้างสมการพยากรณ์ของภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 19 โดยนําผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Enter 
และโดยใช้วิธีแบบ Stepwise มาสร้างเป็นสมการพยากรณ์ 

 

3.6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล มีดังน้ี 
3.6.1 สถิติพื้นฐาน 
 3.6.1.1 การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 
 3.6.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 3.6.1.3 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
3.6.2 สถิติทดสอบสมมติฐาน 
 3.6.2.1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ Pearson (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) โดยใช้ค่าสถิติที (t-test) ในการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(ภัทราพร เกษสังข์, 2549, หน้า 203) 

 3.6.2.2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี 
Enter และวิธีแบบ Stepwise 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถาน 

ศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังน้ี 

4.1 สัญลักษณ์ทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  
4.4 ผลการวิเคราะห์ระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
4.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ

การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 19  

4.6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

4.7 สมการพยากรณ์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

 

4.1 สัญลักษณ์ทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดสัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  แทน  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n แทน  จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
r แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's Product 
  Moment Correlation Coefficient)  
X แทน  ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร 
X1 แทน  การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน 
X2 แทน  กําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน 
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X3 แทน  การกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน 
Y แทน  การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
Y1 แทน  การสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วม 
Y2 แทน  การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
Y3 แทน  การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ 
Y4 แทน  การมีเง่ือนไขที่สนับสนุน 
Y5  แทน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล 
t  แทน  ค่าที่ใช้ในการทําสอบค่าที 
r  แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ Pearson 
R  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)    
R2  แทน  ค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R Squares)   
   แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
Beta  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 

ErrorStd.  แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย 
F  แทน ค่าอัตราส่วนเอฟ 
p-values  แทน ค่าที่แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
*  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

Y  แทน สมการพยากรณ์ (ตัวแปรเกณฑ์) 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ประจําปีการศึกษา 2559 จํานวน 326 คน สามารถเก็บรวบรวม
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมาได้ 326 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย
ได้สอบถามข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์การ
ทํางาน และขนาดของสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ 
การทํางาน และขนาดของสถานศึกษา 

 

รายการ จํานวน ร้อยละ 
ตําแหน่งหน้าท่ี 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ครูผู้สอน 

 
20 
306 

 
8.10 
93.90 

รวม 326 100.00 
วุฒิทางการศกึษา  
1. ปริญญาตรี 
2. สูงกว่าปริญญาตร ี 

 
182 
144 

 
55.80 
44.20 

รวม 326 100.00 
ประสบการณ์การทํางาน 
1. น้อยกว่า 10 ปี 
2. 10 - 20 ปี  
3. มากกว่า 20 ปี 

 
108 
90 
128 

 
33.10 
27.60 
39.30 

รวม 326 100.00 
ขนาดของสถานศึกษา 
1. โรงเรียนขนาดเล็ก 
2. โรงเรียนขนาดกลาง 
3. โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ  

 
75 
135 
116 

 
23.00 
41.40 
35.60 

รวม 326 100.00 
  

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีตําแหน่งเป็นครูผู้สอน จํานวน 306 
คน คิดเป็นร้อยละ 93.90 เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.10 ตามลําดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 182 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.80 สูงกว่าระดับปริญญาตรี จํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 44.20 ตามลําดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีประสบการณ์การทํางานมากกว่า 20 ปี จํานวน 128 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.30 รองลงมา คือ มีประสบการณ์การทํางาน น้อยกว่า 10 ปี จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33.10 และมีประสบการณ์การทํางาน 10 - 20 ปี จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 27.60 ตามลําดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 135 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.40 รองลงมา คือ ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ จํานวน 116 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.60 และปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ตามลําดับ 



87 

4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานัก 
งานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระดับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยภาพรวม รายด้านและรายข้อ ผลปรากฏดังตารางที่ 4.2-4.5  
 
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวม
และรายด้าน 

 

ภาวะผูน้ําทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา   S.D. แปลผล 
1. การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน 4.12 0.647 มาก 
2. การกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน 4.13 0.565 มาก 
3. การกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนและ
การสอน 3.99 0.752 มาก 

รวม 4.13 0.620 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.13, S.D. =0.620) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านที่ 2 การ
กําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (=4.13, S.D.=0.565)รองลงมา คือ 
ด้านที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (=4.12, S.D.=0.647) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ตํ่าที่สุด คือ ด้านที่ 3 การกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนและการสอน  
(=3.99, S.D.=0.751) 
 
  



88 

ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านที่ 1 การ
ส่ง เสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครทูั้งโรงเรียน   S.D. แปลผล 
1. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู 4.34 0.687 มาก 
2. ผู้บริหารส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาวิชาชีพของครูเป็นรายบุคคล 4.11 0.792 มาก 
3. ผู้บริหารวางแผนการพัฒนาวิชาชีพครูที่จําเป็นต่อครูและที่ครู

ต้องการ 4.06 0.764 มาก 
4. ผู้บริหารวางแผนร่วมกับครูในการจัดอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูใน

โรงเรียน 4.12 0.696 มาก 
5. ผู้บริหารจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติการสอนที่ดีที่สุด 4.12 0.709 มาก 
6. ผู้บริหารมีการแจ้งข่าวสารหรือเผยแพร่บทความที่เป็นประโยชน์ใน

การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพให้ครูได้ทราบอยู่เสมอ 4.24 0.639 มาก 
7. ผู้บริหารจัดหาวัสดุอุปกรณ์ จัดให้มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่

ทันสมัย 3.90 0.815 มาก 
รวม 4.12 0.647 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.12, S.D.=0.647) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ข้อ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ข้อ 1 ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู  
(=4.34, S.D.=0.687) รองลงมา คือ ข้อ 6 ผู้บริหารมีการแจ้งข่าวสารหรือเผยแพร่บทความที่เป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพให้ครูได้ทราบอยู่เสมอ (=4.24, S.D. =0.639) ส่วนข้อที่
มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ข้อ 7 ผู้บริหารจัดหาวัสดุอุปกรณ์ จัดให้มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
(=3.90, S.D.=0.815) 
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านท่ี 2 
กําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น โดยภาพรวมและ
รายข้อ 

 

ด้านกําหนดเปา้หมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น   S.D. แปลผล 
1. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนเป็นแนวทาง

ในการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 4.16 0.615 มาก 
2. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความ 

ก้าวหน้าของนักเรียนมาใช้ 4.14 0.620 มาก 
3. ผู้บริหารร่วมทํางานกับครูในการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผล

การเรียนของนักเรียน เพ่ือนําไปใช้ในการสอน 3.96 0.709 มาก 
4. ผู้บริหารร่วมมือกับครูสร้างเป้าหมายทางวิชาการโดยใช้ข้อมูลเป็น

ตัวขับเคลื่อน 4.09 0.753 มาก 
5. ผู้บริหารทําความเข้าใจกับคณะครูเก่ียวกับเป้าหมายทางวิชาการ

ของโรงเรียน 4.13 0.752 มาก 
6. ผู้บริหารร่วมกับครูต้ังมาตรฐานของนักเรียนที่สูงและสามารถ

บรรลุผลได้ 3.96 0.751 มาก 
7. ผู้บริหารร่วมกับครูใช้เป้าหมายของโรงเรียน เป็นแนวทางในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานวิชาการ 4.08 0.710 มาก 
8. ผู้บริหารร่วมกับครูพัฒนาเป้าหมายและกําหนดความคาดหวังของ

โรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีมาตรฐานและความคาดหวังที่สูง 4.10 0.688 มาก 
รวม 4.13 0.565 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านที่ 2 การกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้า 
หมายน้ัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.13, S.D.=0.565) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ข้อ 8 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน
เป็นแนวทางในการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ (=4.16, S.D.=0.615) รองลงมา คือ ข้อ 9 ผู้  
บริหารสนับสนุนให้ครูนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของนักเรียนมาใช้ (=4.14, 
S.D.=0.620) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ข้อ 10 ผู้บริหารร่วมทํางานกับครูในการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียน เพ่ือนําไปใช้ในการสอน (=3.96, S.D. =0.709) และข้อ 13 ผู้บริหาร
ร่วมกับครูต้ังมาตรฐานของนักเรียนที่สูงและสามารถบรรลุผลได้ (=3.96, S.D.=0.751) 
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านที่ 3 การ
กํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการการเรียนและการสอน โดย
ภาพรวมและรายข้อ 

 

ด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการ 
การเรียนและการสอน 

  S.D. แปลผล 

1. ผู้บริหารเข้าเย่ียมห้องเรียนเพ่ือให้มั่นใจว่าการสอนในห้องเรียนตรง
ตามเป้าหมายของโรงเรียน 4.06 0.892 มาก 

2. ผู้บริหารช้ีให้เห็นถึงจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในการสอนของครู
ในเรื่องทางวิชาการ 3.95 0.759 มาก 

3. ผู้บริหารใช้เวลาส่วนใหญ่บริหารงานในโรงเรียน 4.11 0.721 มาก 
4. ผู้บริหารกํากับติดตามการปฏิบัติงานในห้องเรียนเพ่ือให้สอดคล้อง

กับหลักสูตรของเขตพ้ืนที่การศึกษา 4.06 0.815 มาก 
5. ผู้บริหารประเมินครูเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติการสอน 4.01 0.775 มาก 
6. ผู้บริหารให้ผลสะท้อนเฉพาะตัวต่อการสอนของครู 3.95 0.765 มาก 
7. ผู้บริหารให้ผลสะท้อนเฉพาะตัวต่อการเรียนของนักเรียน 3.92 0.794 มาก 

รวม 3.99 0.752 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านที่ 3 การกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการ
เรียนและการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.99, S.D.=0.752) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 18 ผู้บริหารใช้เวลาส่วนใหญ่บริหารงานใน
โรงเรียน (=4.11, S.D.=0.721) รองลงมา คือ ข้อ 16 ผู้บริหารเข้าเย่ียมห้องเรียนเพ่ือให้มั่นใจว่าการ
สอนในห้องเรียนตรงตามเป้าหมายของโรงเรียน (=4.06, S.D.=0.892) และข้อ 19 ผู้บริหารกํากับ
ติดตามการปฏิบัติงานในห้องเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรของเขตพ้ืนที่การศึกษา (=4.06, 
S.D.=0.815) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ข้อ 22 ผู้บริหารให้ผลสะท้อนเฉพาะตัวต่อการเรียนของ
นักเรียน (=3.92, S.D.=0.794) 
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4.4 ผลการวิเคราะห์ระดบัการเป็นชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ( ) และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยภาพรวม รายด้านและรายข้อ ผลปรากฏดังตารางที่ 4.6-4.11  
 
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดย
ภาพรวมและรายด้าน 

 

การเปน็ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพีของโรงเรียน   S.D. แปลผล 
1. การสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วมกัน 4.11 0.597 มาก 
2. การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4.16 0.681 มาก 
3. การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ 4.13 0.557 มาก 
4. การมีเง่ือนไขสนับสนุน 4.07 0.698 มาก 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล 4.16 0.647 มาก 

รวม 4.15 0.605 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.15, S.D.=0.605) 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านที่ 2 การสร้าง
ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (=4.16, S.D.=0.681) และ ด้านที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคคล (=4.16, S.D.=0.647) รองลงมา คือ ด้านที่ 3 การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้  
(=4.13, S.D.=0.557) ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ด้านที่ 4 การมีเง่ือนไขสนับสนุน (=4.07, 
S.D.=0.698) 
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้าน 
ที่ 1 การสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วม โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ด้านการสนับสนนุและการเป็นผูน้ําร่วม    S.D. แปลผล 
1. คณะครูมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการตัดสินใจเก่ียวกับประเด็น 

สําคัญของโรงเรียนอย่างสมํ่าเสมอ 4.13 0.710 มาก 
2. ผู้บริหารรวบรวมความคิดเห็นและคําแนะนําของคณะครูเพ่ือใช้ใน

การตัดสินใจ 4.02 0.836 มาก 
3. ผู้บริหารตระหนักถึงจุดที่ควรจะแก้ไขในโรงเรียนและดําเนินการ

ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 4.06 0.790 มาก 
4. ผู้บริหารให้โอกาสแก่ครูในการคิดริเริ่มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ใน

การทํางาน 4.03 0.877 มาก 
5. โรงเรียนมีการตัดสินใจในรูปคณะกรรมการและมีการสื่อสารอย่าง

ทั่วถึงทั้งโรงเรียน 4.05 0.801 มาก 
6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมรับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้เรียนใน

โรงเรียนโดยไม่ต้องรอให้โรงเรียนเช้ือเชิญ 3.87 0.860 มาก 
7. คณะครูเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของโรงเรียน 4.17 0.635 มาก 
8. ผู้บริหารแบ่งปันหน้าที่ความรับผิดชอบและให้รางวัลแก่ครูที่สร้าง 

สรรค์นวัตกรรม 4.00 0.808 มาก 
9. ผู้บริหารร่วมแบ่งปันอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบแก่คณะครู

อย่างเป็นประชาธิปไตย 4.07 0.755 มาก 
10. ผู้บริหารสนับสนุนและดูแลให้ครูใช้ภาวะผู้นํา 4.05 0.751 มาก 
11. คณะครูใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสอน

และการเรียนของนักเรียน 4.10 0.661 มาก 
รวม 4.11 0.597 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ แบบมืออาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านที่ 1 การสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วม โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (=4.11, S.D.=0.597) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่า 
เฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 7 คณะครูเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของโรงเรียน (=4.17, S.D.=0.635) รอง 
ลงมา คือ ข้อ 1 คณะครูมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการตัดสินใจเก่ียวกับประเด็นสําคัญของโรงเรียน
อย่างสมํ่าเสมอ (=4.13, S.D.=0.710) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ข้อ 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วม
รับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนโดยไม่ต้องรอให้โรงเรียนเช้ือเชิญ (=3.87, S.D.=0.860) 
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้าน 
ที่ 2 การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ด้านการสรา้งค่านยิมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน   S.D. แปลผล 
1. โรงเรียนมีกระบวนการร่วมมือในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาความ 

รู้สึกเก่ียวกับค่านิยมร่วมของคณะครู 4.21 0.683 มาก 
2. โรงเรียนมีค่านิยมร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน

ของโรงเรียน 4.17 0.745 มาก 
3. คณะครูสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันสําหรับการพัฒนาโรงเรียนโดยมีจุด 

เน้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน 4.23 0.652 มาก 
4. โรงเรียนมีกระบวนการทํางานร่วมกันของคณะครูในการพัฒนา

วิสัยทัศน์ร่วมของโรงเรียน 4.24 0.655 มาก 
5. โรงเรียนใช้วิสัยทัศน์เป็นตัวกําหนดนโยบายและโครงการต่าง ๆ ที่

จะจัดทําขึ้น 4.21 0.610 มาก 
6. โรงเรียนใช้ข้อมูลในการเรียงลําดับความสําคัญของกิจกรรมท่ีจะ

ดําเนินการไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้ังไว้ 4.12 0.623 มาก 
7. โรงเรียนยึดค่านิยมและวิสัยทศัน์ร่วมของโรงเรียนเป็นแนวปฏิบัติ

ในการตัดสินใจ 4.06 0.696 มาก 
8. โรงเรียนมีเป้าหมายเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าคะแนนจาก

การทดสอบและเกรดของผู้เรียน 4.07 0.726 มาก 
9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคาดหวังที่สูงในเร่ืองความสําเร็จของ

ผู้เรียนเช่นเดียวกับโรงเรียน 4.10 0.824 มาก 
รวม 4.16 0.681 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านที่ 2 การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยภาพ 
รวมอยู่ในระดับมาก (=4.16, S.D.=0.681) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 15 โรงเรียนมีกระบวนการทํางานร่วมกันของคณะครูในการพัฒนาวิสัยทัศน์
ร่วมของโรงเรียน (=4.24, S.D.=0.655) รองลงมา คือ ข้อ 14 คณะครูสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันสําหรับ
การพัฒนาโรงเรียนโดยมีจุดเน้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน (=4.23, S.D.=0.652) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย 
ตํ่าที่สุด คือ ข้อ 18 โรงเรียนยึดค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมของโรงเรียนเป็นแนวปฏิบัติในการตัดสินใจ  
(=4.06, S.D.=0.696) 
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้าน 
ที่ 3 การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ด้านการเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใชค้วามรู ้   S.D. แปลผล 
1. คณะครูร่วมกันค้นหาความรู้ ทักษะ และกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือนํามา

ประยุกต์ใช้ในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนในสถานศึกษา 4.11 0.635 มาก 
2. คณะครูให้การยอมรับในโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนการ

เรียนรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน 4.15 0.596 มาก 
3. คณะครูร่วมกันวิเคราะห์วิธีการประเมินประสิทธิผลการบริหารวิชา 

การของโรงเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 4.11 0.696 มาก 
4. การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพมีจุดเน้นที่กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนแก่นักเรียน 4.13 0.680 มาก 
5. คณะครูในโรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเรียนรู้ด้วยกันและ

ประยุกต์ความรู้ใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาการดําเนินงานของโรงเรียน 4.14 0.630 มาก 
6. คณะครูในโรงเรียนวิเคราะห์งานผลของผู้เรียนเพ่ือปรับปรุงการ

เรียนการสอน 4.13 0.652 มาก 
7. คณะครูวางแผนการทํางานร่วมกันเพ่ือค้นหาทางออกในการตอบ 

สนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน 4.10 0.685 มาก 
8. คณะครูมีความสัมพันธ์อย่างเป็นกัลยาณมติรซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

พันธสัญญาในความพยายามที่จะปรับปรุงโรงเรียน 4.23 0.601 มาก 
9. โรงเรียนจัดโครงสร้างและสร้างโอกาสอย่างหลากหลายวิธีที่จะใช้

คณะครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการพูดคุยอย่างเปิดเผย 4.17 0.630 มาก 
10. คณะครูร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทํางานท่ามกลาง

บรรยากาศที่เป็นมิตร ที่ให้การยอมรับซึ่งกันและกันอันจะนําไปสู่
การแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ต่อไป 4.16 0.665 มาก 

รวม 4.13 0.557 มาก 
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านที่ 3 การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.13, S.D.=0.557) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 28 คณะครูมีความสัมพันธ์อย่างเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงพันธสัญญาในความพยายามที่จะปรับปรุงโรงเรียน (=4.23, S.D.=0.601) รองลงมา คือ ข้อ 29 
โรงเรียนจัดโครงสร้างและสร้างโอกาสอย่างหลากหลายวิธีที่จะใช้คณะครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
การพูดคุยอย่างเปิดเผย (=4.17, S.D.=0.630) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ข้อ 27 คณะครู
วางแผน การทํางานร่วมกันเพ่ือค้นหาทางออกในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน  
(=4.10, S.D.=0.685) 
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
ด้านท่ี 4 การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ด้านการมีเงื่อนไขที่สนับสนนุ    S.D. แปลผล 
1. ผู้บริหารและคณะครูมีความสัมพันธ์และเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน

โดยมีพ้ืนฐานจากความไว้วางใจและการยอมรับนับถือ 4.13 0.745 มาก 
2. วัฒนธรรมความไว้วางใจและการยอมรับนับถือ มีไว้สําหรับการ

บริหารความเสี่ยงของโรงเรียน 4.11 0.728 มาก 
3. ผู้บริหารและคณะครูมีการยอมรับ และยกย่องชมเชยในความ 

สําเร็จของโรงเรียนเป็นประจํา 4.21 0.703 มาก 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและครูช่วยส่งเสริมความนับถือ

ระหว่างกันในการตรวจสอบข้อมูลเพ่ือยกระดับการจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียน 4.15 0.718 มาก 

5. คณะครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพยายามนําการเปลี่ยนแปลงเข้าไป
อยู่ในวัฒนธรรมของโรงเรียน 4.14 0.634 มาก 

6. ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนเร่ืองเวลาเพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การทํางานร่วมกันของคณะคร ู 4.06 0.771 

 
มาก 

7. โรงเรียนจัดตารางสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติการร่วมกัน
ในแต่ละรายวิชา 4.24 0.723 มาก 

8. ผู้บริหารจัดให้มีงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน
ต่าง ๆ อย่างเต็มที่ 3.99 0.825 มาก 

9. ผู้บริหารจัดหาทรัพยากรการบริหารและสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีที่
เหมาะสมไว้บริการคณะครู 4.02 0.794 มาก 

รวม 4.07 0.698 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.10 พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านที่ 4 การมีเง่ือนไขที่สนับสนุนโดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก (=4.07, S.D.=0.698) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ ข้อ 37 โรงเรียนจัดตารางสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติการร่วมกันในแต่ละรายวิชา  
( X =4.24, S.D.=0.723) รองลงมา คือ ข้อ 33 ผู้บริหารและคณะครูมีการยอมรับและยกย่องชมเชยใน
ความสําเร็จของโรงเรียนเป็นประจํา ( X =4.21, S.D.=0.703) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ข้อ 38 
ผู้บริหารจัดให้มีงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ (X =3.99, S.D.= 
0.825) 
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ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
ด้านท่ี 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างบคุคล    S.D. แปลผล 
1. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้คณะครูได้มีการสังเกตการณ์เรียนการสอน

ซึ่งกันและกัน 4.14 0.732 มาก 
2. คณะครูให้ข้อมูลย้อนกลับซึ่งกันและกันในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติการทางการเรียนการสอน 4.20 0.747 มาก 
3. คณะครูมีการแลกเปล่ียนแนวคิดและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ

เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไม่เป็นทางการ 4.20 0.762 มาก 
4. โรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะครูเป็นเพ่ือนคู่คิดและเป็นผู้ฝึกสอนซึ่ง

กันและกัน 4.14 0.814 มาก 
5. คณะครูร่วมกันทบทวนงานของนักเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ปรับปรุงปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน 4.13 0.739 มาก 
6. คณะครูมีโอกาสได้ประยุกต์การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนผลที่เกิดจาก

การประยุกต์การเรียนรู้ไปใช้ 4.12 0.676 มาก 
7. คณะครูพูดคุยปรึกษาหารือร่วมกันเก่ียวกับผลงานของนักเรียนทั้ง

โรงเรียนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน 4.17 0.689 มาก 
รวม 4.16 0.647 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (=4.16, S.D.=0.647) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 41 คณะครูให้ข้อมูลย้อนกลับซึ่งกันและกันในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการ
ทางการเรียนการสอน (=4.20, S.D.=0.747) และข้อ 42 คณะครูมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไม่เป็นทางการ (=4.20, S.D.=0.762) รองลงมา คือ 
ข้อ 46 คณะครูพูดคุยปรึกษาหารือร่วมกันเก่ียวกับผลงานของนักเรียนทั้งโรงเรียนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
ของโรงเรียน (=4.17, S.D.=0.689) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ข้อ 45 คณะครูมีโอกาสได้
ประยุกต์การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนผลที่เกิดจากการประยุกต์การเรียนรู้ไปใช้ (=4.12, S.D.=0.676) 
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4.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถาน 
ศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา (X) กับ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน (Y) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 19 ผู้วิจัยใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ Pearson (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ผลปรากฏดังตารางที่ 4.12 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา (X) กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียน (Y) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

 

ตัวแปร X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 X Y 
X1 1.00 .683** .609** .592** .586** .535** .658** .437** .852** .493** 
X2  1.00 .650** .658** .554** .630** .686** .570** .695** .626** 
X3   1.00 .632** .672** .663** .730** .542** .884** .564** 
Y1    1.00 .658** .681** .657** .625** .678** .848** 
Y2     1.00 .739** .585** .528** .642** .579** 
Y3      1.00 .681** .667** .636** .655** 
Y4       1.00 .589** .689** .651** 
Y5        1.00 .583** .822** 
X         1.00 .621** 
Y          1.00 

 

** p< .01 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา (X) กับการเป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน (Y) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
19 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวก อยู่ในระดับสูง (r=.621) อย่างนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  

 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ในแต่ละด้านมีค่าอยู่ระหว่าง .437-.739 เป็นความสัมพันธ์เชิงบวก และ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษารายด้าน ทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 19 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรียงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์จากมาก
ไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) (r= 
.626**) ด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) (r=.564**) 
และ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) (r=.493**) ตามลําดับ 
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4.6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล 
ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

 การวิเคราะห์ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา (X) ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) ด้านการกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความ
เข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) และด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการ
สอน (X3) ที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน (Y) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ที่แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วม (Y1) 
การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Y2) การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ (Y3) การมี
เง่ือนไขที่สนับสนุน (Y4) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล (Y5) ผู้วิจัยวิเคราะห์การส่งผลทั้งโดย
ภาพรวมและรายด้าน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ด้วยวิธี 
Enter และวิธี Stepwise ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 4.13-4.19 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่ง 

ผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดยภาพรวม (Y) ด้วยวิธี Enter 

 

ตัวแปรพยากรณ์   Std.Error Beta t P-Value 
1. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้ง

โรงเรียน (X1) .002 .060 .003 .041 .968 
2. ด้านการกําหนดเป้าหมายร่วมกันและ 

สร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2)  .483 .065 .451 7.402** .000 
3. ด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการ  

สะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) .219 .049 .272 4.425** .000 
ค่าคงที่ (Constant) 1.291 
R = .659 R2 =.435 F=82.586** 

 

**p< .01 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท้ัง 3 ด้าน 
คือ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) ด้านกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความ
เข้าใจกับเป้าหมายนั้น (X2) และด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการ
สอน (X3) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .659 มีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) 
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เท่ากับ .435 หมายความว่า องค์ประกอบปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 
ด้าน สามารถร่วมกันทํานายการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวม (Y) ได้ร้อยละ 43.50 และพบว่า ปัจจัยภาวะผู้นําทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจ
กับเป้าหมายนั้น (X2) และด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน 
(X3) ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวม (Y) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .01 ตามลําดับ ส่วน
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชา 
ชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวม (Y) อย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตารางที่ 4.14 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่ง 
ผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวม (Y) ด้วยวิธี Stepwise 

 

ตัวแปรพยากรณ์   Std.Error Beta t P-Value 
1. ด้านการกําหนดเป้าหมาย ร่วมกันและ

สร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) .482 .059 .450 8.187** .000 
2. ด้านการกํากับติดตามและจัด ให้มีการ

สะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน 
(X3) .218 .044 .271 4.922** .000 

ค่าคงที่ (Constant) 1.289 
R = .659 R2 =.435 F=124.262** 

 

**p< .01 
  จากตารางที่ 4.14 พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 2 ด้าน คือ
ด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) และด้านกําหนด
เป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวม (Y) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .01 ตามลําดับ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 
.659 และมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากับ .435 หมายความว่า องค์ประกอบภาวะผู้นําทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 2 ด้าน สามารถร่วมกันทํานายการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวม (Y) ได้ ร้อย
ละ 43.50  
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ตารางที่ 4.15 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่ง 
ผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วม (Y1) 
ด้วยวิธี Enter 

 

ตัวแปรพยากรณ์   Std.Error Beta t P-Value 
1. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ ครูทั้ง

โรงเรียน (X1) .127 .055 .137 2.297* .022 
2. ด้านการกําหนดเป้าหมายร่วมกันและ

สร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) .404 .060 .382 6.706** .000 
3. ด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการ

สะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน 
(X3) .223 .046 .281 4.887** .000 

ค่าคงที่ (Constant) 1.033 
R = .712 R2 =.507 F=110.511** 

 

**p< .01 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท้ัง 3 ด้าน 
คือ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) ด้านการกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้าง
ความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) และด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการ
เรียนการสอน (X3) ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วม (Y1) อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 .01 และ .01 ตามลําดับ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .712 และ
มีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากับ .507 หมายความว่า องค์ประกอบปัจจัยภาวะผู้นําทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 ด้าน สามารถร่วมกันทํานายการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการสนับสนุนและการ
เป็นผู้นําร่วม (Y1) ได้ร้อยละ 50.70  
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ตารางที่ 4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่ง 
ผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ด้านการสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วม (Y1) 
ด้วยวิธี Stepwise 

 

ตัวแปรพยากรณ์   Std.Error Beta t P-Value 
1. ด้านกําหนดเป้าหมายร่วมกัน และสร้าง

ความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) .404 .060 .382 6.706** .000 
2. ด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการ

สะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน 
(X3) .223 .046 .281 4.887** .000 

3. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้ง
โรงเรียน (X1) .127 .055 .137 2.297* .022 

ค่าคงที่ (Constant) 1.033 
R = .712 R2 =.507 F=110.511** 

 

*p< .05 
**p< .01 
  จากตารางที่ 4.16 พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 ด้าน
คือ ด้านกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) และด้านการกํากับ
ติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) และด้านการส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วม (Y1) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 .01 และ .05 ตามลําดับ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) 
เท่ากับ .712 และมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากับ .507 หมายความว่า องค์ประกอบ
ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 ด้าน สามารถร่วมกันทํานายการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้าน
การสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วม (Y1) ได้ร้อยละ 50.70  
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ตารางที่ 4.17 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่ง 
ผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
(Y2) ด้วยวิธี Enter 

 

ตัวแปรพยากรณ์   Std.Error Beta t P-Value 
1. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้ง

โรงเรียน (X1) .184 .064 .175 2.874** .004 
2. ด้านกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้าง

ความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) .158 .070 .131 2.263* .024 
3. ด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการ

สะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน 
(X3) .422 .053 .466 7.956** .000 

ค่าคงที่ (Constant) 1.058 
R = .699 R2 =.488 F=102.308** 

 

*p< .05 
**p< .01 
 จากตารางที่ 4.17 พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 3 ด้าน
คือ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) ด้านกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้าง
ความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น (X2) และ ด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการ
เรียนการสอน (X3) ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Y2) อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 .05 และ .01 ตามลําดับ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 
.699 และมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากับ .488 หมายความว่า องค์ประกอบปัจจัยภาวะ
ผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 ด้าน สามารถร่วมกันทํานายการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการสร้าง
ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Y2) ได้ร้อยละ 48.80  
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ตารางที่ 4.18 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่ง 
ผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ด้านการสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
(Y2) ด้วยวิธี Stepwise 

 

ตัวแปรพยากรณ์   Std.Error Beta t P-Value 
1. ด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการ

สะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน 
(X3) .422 .053 .466 7.956** .000 

2. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้ง
โรงเรียน (X1) .184 .064 .175 2.874** .004 

3. ด้านการกําหนดเป้าหมาย ร่วมกันและ
สร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) .158 .070 .131 2.263* .024 

ค่าคงที่ (Constant) 1.058 
R = .699 R2 =.488 F=102.308** 

 

*p< .05 
**p< .01 
 จากตารางที่ 4.18 พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 ด้าน
คือ ด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) ด้านการส่งเสริม
การพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) และด้านกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับ
เป้าหมายน้ัน (X2) ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 19 ด้านการสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Y2) อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 .01 และ .05 ตามลําดับ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .699 
และมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากับ .488 หมายความว่า องค์ประกอบปัจจัยภาวะผู้นํา
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 ด้าน สามารถร่วมกันทํานายการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการสร้างนิยม
และวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Y2) ได้ร้อยละ 48.80 
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ตารางที่ 4.19 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่ง 
ผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้
ความรู้ (Y3) ด้วยวิธี Enter 

 

ตัวแปรพยากรณ์   Std.Error Beta t P-Value 
1. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้ง

โรงเรียน (X1) -.008 .051 -.009 .147 .883 
2. ด้านกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้าง

ความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) .343 .056 .348 6.126** .000 
3. ด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการ

สะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน 
(X3) .328 .042 .443 7.725** .000 

ค่าคงที่ (Constant) 1.437 
R = .713 R2 =.509 F=111.087** 

 

**p< .01 
 จากตารางที่ 4.19 พบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 ด้าน คือ 
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) ด้านกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความ
เข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) และ ด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียน
การสอน (X3) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .713 และมีค่าประสิทธิภาพในการ
ทํานาย (R2) เท่ากับ .509 หมายความว่าองค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ทั้ง 3 ด้าน สามารถร่วมกันทํานายการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ (Y3) ได้
ร้อยละ 50.90 และพบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
กําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) และด้านการกํากับติดตามและจัด
ให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ (Y3) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .01 ตามลําดับ ส่วนด้าน ที่ 1 การ
ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ (Y3) อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตารางที่ 4.20 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่ง 
ผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้
ความรู้ (Y3) ด้วยวิธี Stepwise 

 

ตัวแปรพยากรณ์   Std.Error Beta t P-Value 
1. ด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการ

สะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน 
(X3) .326 .038 .439 8.554** .000 

2. ด้านการกําหนดเป้าหมาย ร่วมกันและ
สร้าง ความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) .340 .051 .345 6.714** .000 

ค่าคงที่ (Constant) 1.432 
R = .713 R2 =.509 F=167.126** 

 

**p< .01 
 จากตารางที่ 4.20 พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 2 ด้าน คือ 
ด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) และด้านกําหนด
เป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการเรียนรู้ร่วม 
กันและการประยุกต์ใช้ความรู้ (Y3) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ.01 ตามลําดับ โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .713 และมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากับ 
.509 หมายความว่า องค์ประกอบปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 2 ด้าน 
สามารถร่วมกันทํานายการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้(Y3) ได้ร้อยละ 50.90 
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ตารางที่ 4.21 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่ง 
ผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ด้านการมีเงื่อนไขที่สนับสนุน (Y4) ด้วยวิธี 
Enter 

 

ตัวแปรพยากรณ์   Std.Error Beta t P-Value 
1. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้ง

โรงเรียน (X1) .171 .056 .159 3.031** .003 
2. ด้านกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้าง

ความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) .372 .062 .301 6.040** .000 
3. ด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการ

สะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน 
(X3) .395 .047 .425 8.451** .000 

ค่าคงที่ (Constant) .794 
R = .788 R2 =.622 F=176.366** 

 

**p< .01 
 จากตารางที่ 4.21 พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 3 ด้าน
คือ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) ด้านกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้าง
ความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น (X2) และ ด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการ
เรียนการสอน (X3) ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการมีเง่ือนไขที่สนับสนุน (Y4) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 .01 และ .01 ตามลําดับ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .788 และมีค่า
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากับ .622 หมายความว่าองค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 ด้าน สามารถร่วมกันทํานายการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการมีเง่ือนไขที่สนับสนุน (Y4) 
ได้ร้อยละ 62.20  
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ตารางที่ 4.22 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่ง 
ผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ด้านการมีเงื่อนไขที่สนับสนุน (Y4) ด้วยวิธี 
Stepwise 

 

ตัวแปรพยากรณ์   Std.Error Beta t P-Value 
1. ด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการ

สะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน 
(X3) .395 .047 .425 8.451** .000 

2. ด้านการกําหนดเป้าหมาย ร่วมกันและ
สร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) .372 .062 .301 6.040** .000 

3. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้ง
โรงเรียน (X1) .171 .056 .159 3.031** .003 

ค่าคงที่ (Constant) .253 
R = .788 R2 =.622 F=176.366** 

 

**p< .01 
 จากตารางที่ 4.22 พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 ด้าน
คือ การกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) การกําหนดเป้าหมาย
ร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น (X2) และการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน 
(X1) ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการมีเง่ือนไขท่ีสนับสนุน (Y4) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
.01 และ .01 ตามลําดับ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .788 และมีค่าประสิทธิ 
ภาพในการทํานาย (R2) เท่ากับ .622 หมายความว่า องค์ประกอบปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 ด้าน สามารถร่วมกันทํานายการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการมีเง่ือนไขที่สนับสนุน (Y4) 
ได้ร้อยละ 62.20 
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ตารางที่ 4.23 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่ง 
ผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล (Y5) 
ด้วยวิธี Enter 

 

ตัวแปรพยากรณ์   Std.Error Beta t P-Value 
1. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้ง

โรงเรียน (X1) .023 .069 .021 .006 .995 
2. ด้านกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้าง

ความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) .307 .076 .268 4.052** .000 
3. ด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการ

สะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน 
(X3) .316 .057 .367 5.502** .000 

ค่าคงที่ (Constant) 1.629 
R = .579 R2 =.335 F=54.029** 

 

**p< .01 
 จากตารางที่ 4.23 พบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 3 ด้าน คือ 
การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) การกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจ
กับเป้าหมายน้ัน (X2) และ การกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน 
(X3) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .579 ค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากับ 
.335 หมายความว่า องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 ด้าน สามารถ
ร่วมกันทํานายการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล (Y5) ได้ร้อยละ 33.50 และพบว่า 
ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 2 ด้าน ได้แก่ การกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้าง
ความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) และการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียน
การสอน (X3) ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล(Y5) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ส่วนด้านที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) ส่งผลต่อการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้าน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล (Y5) อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตารางที่ 4.24 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่ง 
ผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล (Y5) 
ด้วยวิธี Stepwise 

 

ตัวแปรพยากรณ์   Std.Error Beta t P-Value 
1. ด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการ

สะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน 
(X3) .316 .051 .367 6.147** .000 

2. ด้านการกําหนดเป้าหมายร่วมกันและ
สร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) .307 .068 .268 4.491** .000 

ค่าคงที่ (Constant) 1.629 
R = .579 R2 =.335 F=81.296** 

 

**p< .01 
 จากตารางที่ 4.24 พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 2 ด้าน คือ
การกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) และการกําหนดเป้าหมาย
ร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคคล (Y5) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .01 ตามลําดับ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .579 และมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากับ .335 หมาย 
ความว่า องค์ประกอบปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 2 ด้าน สามารถร่วม 
กันทํานายการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล (Y5) ได้ร้อยละ 33.50 
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4.7 สมการพยากรณ์ของภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กับการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
19 ดังกล่าว สามารถเขียนสมการพยากรณ์โดยภาพรวมและรายด้าน ได้ดังน้ี 

4.7.1 สมการพยากรณ์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
19 โดยภาพรวม (Y)  

สมการในรูปคะแนนดิบ 
Y=1.289 + .482(X2) + .218(X3) 
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Y= .450(X2) + .271(X3) 
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า ตัวแปร

พยากรณ์ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐานสูงสุด คือ กําหนดเป้าหมายร่วมกัน
และสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) 
=.450 และมีค่า Beta เป็นบวก หมายความว่า เมื่อกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับ
เป้าหมายนั้น (X2) มีค่าเพ่ิมข้ึน ก็จะส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
เพ่ิมข้ึน รองลงมา คือ การกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) มี
ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) =.271 มีค่า Beta เป็นบวก หมายความว่า 
เมื่อการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) มีค่าเพ่ิมข้ึน ก็จะ
ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 

4.7.2 สมการพยากรณ์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
19 ด้านการสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วม (Y1)  

สมการในรูปคะแนนดิบ 
Y1 = 1.033 + .404(X2) + .223(X3) + .127(X1) 
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Y1 = .382(X2) + .281(X3) + .137(X1) 
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า ตัวแปร

พยากรณ์ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐานสูงสุด คือ การกําหนดเป้าหมาย
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ร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) มีค่า Beta=.382 มีค่า Beta เป็นบวก หมายความ
ว่า เมื่อกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) มีค่าเพ่ิมขึ้น ก็จะส่งผลต่อ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนด้านที่ 1 ด้านการสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วม
เพ่ิมข้ึน รองลงมา คือ การกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) มี
ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) =.281 มีค่า Beta เป็นบวก หมายความว่า 
เมื่อการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) มีค่าเพ่ิมข้ึน ก็จะ
ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนด้านที่ 1 ด้านการสนับสนุนและการเป็น
ผู้นําร่วมเพ่ิมขึ้น และการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยใน
รูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) =.137 มีค่า Beta เป็นบวก หมายความว่า เมื่อการส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) มีค่าเพ่ิมขึ้น ก็จะส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนเพ่ิมขึ้น 

4.7.3 สมการพยากรณ์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
19 ด้านการสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Y2)  

สมการในรูปคะแนนดิบ 
Y2 =1.058 + .422(X3) + .184(X1) + .158(X2) 
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Y2 =.466(X3) + .175(X1) + .131(X2) 
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า ตัวแปร

พยากรณ์ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐานสูงสุด คือ การกํากับติดตามและจัด
ให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) มีค่า Beta = .466 มีค่า Beta เป็นบวก หมาย 
ความว่า เมื่อการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) มีค่าเพ่ิมขึ้น 
ก็จะส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนด้านที่ 2 ด้านการสร้างค่านิยมและ
วิสัยทัศน์ร่วมกันเพ่ิมขึ้น รองลงมา คือ การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) มีค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) =.175 มีค่า Beta เป็นบวก หมายความว่า 
เมื่อการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) มีค่าเพ่ิมขึ้น ก็จะส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนด้านที่ 2 ด้านการสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมเพ่ิมขึ้น และการ
กําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูป
คะแนนมาตรฐาน (Beta) =.131 มีค่า Beta เป็นบวก หมายความว่า เมื่อมีการกําหนดเป้าหมาย
ร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) มีค่าเพ่ิมข้ึน ก็จะส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 
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4.7.4 สมการพยากรณ์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
19 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ (Y3)  

สมการในรูปคะแนนดิบ 
Y3 = 1.432 + .326(X3) + .340(X2) 
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Y3 = .439(X3) + .345(X2) 
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า ตัวแปร

พยากรณ์ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐานสูงสุด คือ การกํากับติดตามและจัด
ให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตร 
ฐาน (Beta) =.439 มีค่า Beta เป็นบวก หมายความว่า เมื่อการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อน
ผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) มีค่าเพ่ิมขึ้น ก็จะส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนด้านที่ 3 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ิมข้ึน รองลงมา คือ การ
กําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูป
คะแนนมาตรฐาน (Beta) =.345 มีค่า Beta เป็นบวก หมายความว่า เมื่อกําหนดเป้าหมายร่วมกัน
และสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) มีค่าเพ่ิมขึ้น ก็จะส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนด้านที่ 3 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ เพ่ิมขึ้น 

4.7.5 สมการพยากรณ์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
19 ด้านการมีเง่ือนไขที่สนับสนุน (Y4)  

สมการในรูปคะแนนดิบ 
Y4 = .253 + .395(X3) + .372(X2) + .171(X1) 
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Y4 = .425(X3) + .301(X2) + .159(X1) 
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า ตัวแปร

พยากรณ์ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐานสูงสุด คือ การกํากับติดตามและจัด
ให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตร 
ฐาน (Beta) =.425 มีค่า Beta เป็นบวก หมายความว่า เมื่อการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อน
ผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) มีค่าเพ่ิมขึ้น ก็จะส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนด้านที่ 4 ด้านการมีเง่ือนไขที่สนับสนุนเพ่ิมขึ้น รองลงมา คือ การกําหนดเป้าหมายร่วมกัน
และสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) 
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=.301 มีค่า Beta เป็นบวก หมายความว่า เมื่อมีการกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับ
เป้าหมายนั้น (X2) มีค่าเพ่ิมขึ้น ก็จะส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
เพ่ิมขึ้น และการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูป
คะแนนมาตรฐาน (Beta) =.159 มีค่า Beta เป็นบวก หมายความว่า เมื่อมีการส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) มีค่าเพ่ิมขึ้น ก็จะส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนด้านที่ 4 ด้านการมีเง่ือนไขที่สนับสนุนเพ่ิมขึ้น 

4.7.6 สมการพยากรณ์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
19 ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล (Y5) 

สมการในรูปคะแนนดิบ 
Y5 = 1.629 + .316(X3) + .307(X2) 
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Y5 = .367(X3) + .268(X2) 
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า ตัวแปร

พยากรณ์ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐานสูงสุด คือ การกํากับติดตามและจัด
ให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตร 
ฐาน (Beta) =.367 มีค่า Beta เป็นบวก หมายความว่า เมื่อมีการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อน 
ผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) มีค่าเพ่ิมขึ้น ก็จะส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนด้านที่ 5 ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลเพ่ิมข้ึน รองลงมา คือ การกําหนด
เป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Beta) =.268 มีค่า Beta เป็นบวก หมายความว่า เมื่อการกําหนดเป้าหมายร่วมกันและ
สร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) มีค่าเพ่ิมขึ้น ก็จะส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนด้านที่ 5 ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลเพ่ิมขึ้น 
 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถาน 

ศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้นําทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 2) เพ่ือศึกษาระดับการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
19 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 4) เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และ 5) เพ่ือสร้างสมการ
พยากรณ์ของภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในปีการศึกษา 2560 จํานวน 53 โรงเรียน 
จํานวน 2,184 คน จําแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 132 คน และครูผู้สอน 2,052 คน กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างข้ันตํ่าตาม
ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970 อ้างถึงใน พิมพ์อร สดเอ่ียม, 2557, หน้า 35) ได้
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 326 คน แล้วทําการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) 
ตามขนาดของโรงเรียน และสุ่มอย่างง่าย (Sample random sampling) ตามสัดส่วนของโรงเรียนแต่
ละขนาด  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและปรับปรุงมา
จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องตามกรอบแนวคิดและนิยามศัพท์เฉพาะ นําไปหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดย
วิธีการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) จากผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน โดยการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Index of item objective 
congruence : IOC) ผลการวิเคราะห์ได้ข้อคําถามที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.60 ขึ้นไป แล้วนําเคร่ืองมือไป
ทดลองใช้กับประชากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใช้
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สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าตามวิธีของ Cronbach (Alpha Coefficient of Cronbach) ซึ่งสรุปผลได้ดังน้ี 
ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า ภาพรวมมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .958 ส่วนด้านที่ 1 การส่งเสริมการ
พัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .861 ด้านที่ 2 กําหนดเป้าหมายร่วม กันและสร้าง
ความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .923 ด้านที่ 3 การกํากับติดตามและจัดให้มีการ
สะท้อนผลกระบวนการเรียนและการสอนมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .903 ส่วนการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในภาพรวมและ
รายด้าน พบว่า ภาพรวมมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .981 ส่วน ด้านที่ 1 การสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วม 
มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .942 ด้านที่ 2 การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 
.955 ด้านที่ 3 การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .946 ด้านที่ 4 การ
มีเง่ือนไขสนับสนุนมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .910 และด้านที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล มีค่า
ความเที่ยงเท่ากับ .933  

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการโดยนําแบบสอบถามทั้งหมดจากกลุ่มตัวอย่าง มา
ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
วิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี และหาค่าร้อยละ ข้อมูลระดับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาและระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย  
( ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยภาพรวม รายด้านและรายข้อ แล้วนํามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์พร้อมทั้งแปลผล การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถาน 
ศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 วิเคราะห์โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ Pearson (Pearson's Product 
Moment Correlation Coefficient) และศึกษาปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาที่ส่งผลการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ด้วยวิธี Enter และวิธี Stepwise  

ผู้วิจัยนําเสนอรายละเอียดตามลําดับ ดังน้ี 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
5.3 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
สรุปผลได้ ดังน้ี 

5.1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 182 คน คิดเป็น

ร้อยละ 55.80 สูงกว่าระดับปริญญาตรี จํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 44.20 ตามลําดับ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีประสบการณ์การทํางานมากกว่า 20 ปี จํานวน 128 คน 

คิดเป็นร้อยละ 39.30 รองลงมา คือ มีประสบการณ์การทํางานน้อยกว่า 10 ปี จํานวน 108 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.10 และมีประสบการณ์การทํางาน 10-20 ปี จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 27.60 
ตามลําดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 135 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.40 รองลงมา คือ ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ จํานวน 116 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.60 และปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ตามลําดับ 

5.1.2 ระดับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านที่ 2 การกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้าง
ความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน รองลงมา คือ ด้านที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ด้านที่ 3 การกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียน
และการสอน  

เมื่อพิจารณารายด้าน สรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
ด้านที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 1 ผู้บริหาร
สนับสนุนให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู รองลงมา คือ ข้อ 6 ผู้บริหารมีการแจ้งข่าวสาร
หรือเผยแพร่บทความที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพให้ครูได้ทราบอยู่เสมอ ส่วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ข้อ 7 ผู้บริหารจัดหาวัสดุอุปกรณ์ จัดให้มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

ด้านที่ 2 การกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด 
คือ ข้อ 8 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนเป็นแนวทางในการออกแบบ การจัด



120 

กระบวนการเรียนรู้ รองลงมา คือ ข้อ 9 ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ
ความก้าวหน้าของนักเรียนมาใช้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ข้อ 10 ผู้บริหารร่วมทํางานกับครูใน
การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลการเรียนของนักเรียน เพ่ือนําไปใช้ในการสอนและข้อ 13 ผู้บริหาร
ร่วมกับครูต้ังมาตรฐานของนักเรียนที่สูงและสามารถบรรลุผลได้ 

ด้านที่ 3 การกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนและการสอน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด 
คือ ข้อ 18 ผู้บริหารใช้เวลาส่วนใหญ่บริหารงานในโรงเรียน รองลงมา คือ ข้อ 16 ผู้บริหาร เข้าเย่ียม
ห้องเรียนเพ่ือให้มั่นใจว่าการสอนในห้องเรียนตรงตามเป้าหมายของโรงเรียน และข้อ 19 ผู้บริหาร
กํากับติดตามการปฏิบัติงานในห้องเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรของเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่วนข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ข้อ 22 ผู้บริหารให้ผลสะท้อนเฉพาะตัวต่อการเรียนของนักเรียน  

5.1.3 ระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

ผลการวิจัย พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ด้านที่ 2 การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน และ 
ด้านที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล รองลงมา คือ ด้านที่ 3 การเรียนรู้ร่วมกันและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ด้านที่ 1 การสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วมกัน  

เมื่อพิจารณารายด้าน สรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
ด้านที่ 1 การสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 7 คณะครูเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่สําคัญของโรงเรียน รองลงมา คือ ข้อ 1 คณะครูมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการตัดสินใจ
เกี่ยวกับประเด็นสําคัญของโรงเรียนอย่างสม่ําเสมอ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ข้อ 6 ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าร่วมรับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนโดยไม่ต้องรอให้โรงเรียนเช้ือเชิญ  

ด้านท่ี 2 การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 15 โรงเรียน มีกระบวนการ
ทํางานร่วมกันของคณะครูในการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมของโรงเรียน รองลงมา คือ ข้อ 14 คณะครูสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกันสําหรับการพัฒนาโรงเรียนโดยมีจุดเน้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ตํ่าที่สุด คือ ข้อ 18 โรงเรียนยึดค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมของโรงเรียนเป็นแนวปฏิบัติในการตัดสินใจ  

ด้านที่ 3 การเรียนร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ข้อ 28 คณะครู มีความ 
สัมพันธ์อย่างเป็นกัลยาณมิตรซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพันธะสัญญาในความพยายามที่จะปรับปรุงโรงเรียน 
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รองลงมา คือ ข้อ 29 โรงเรียนจัดโครงสร้างและสร้างโอกาสอย่างหลากหลายวิธีที่จะให้ คณะครูได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการพูดคุยอย่างเปิดเผย ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ข้อ 27 คณะครูวาง
แผนการทํางานร่วมกันเพ่ือค้นหาทางออกในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน  

ด้านที่ 4 การมีเง่ือนไขที่สนับสนุน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ข้อ 37 โรงเรียนจัดตารางสอนที่ส่งเสริม การ
เรียนรู้และปฏิบัติการร่วมกันในแต่ละรายวิชา รองลงมา คือ ข้อ 33 ผู้บริหารและคณะครูมีการยอมรับ
และยกย่องชมเชยในความสําเร็จของโรงเรียนเป็นประจํา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ข้อ 38 
ผู้บริหารจัดให้มีงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่  

ด้านที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 41 คณะครูให้ข้อมูลย้อนกลับ
ซึ่งกันและกันในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการทางการเรียนการสอน และข้อ 42 คณะครูมีการ
แลกเปลี่ยนแนวคิดและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไม่เป็นทางการ รองลงมา 
คือ ข้อ 46 คณะครูพูดคุยปรึกษาหารือร่วมกันเก่ียวกับผลงานของนักเรียน ทั้งโรงเรียนเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพของโรงเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ข้อ 45 คณะครูมีโอกาสได้ประยุกต์การเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนผลที่เกิดจากการประยุกต์การเรียนรู้ไปใช้  

5.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 19  

ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา (X) กับการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน (Y) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวก อยู่ในระดับมาก (r=.621) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .01  

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ในแต่ละด้านมีค่าอยู่ระหว่าง .437 – .739 เป็นความสัมพันธ์เชิงบวก และ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา (X) มีความสัมพันธ์ (r) กับการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน (Y) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ใน
เชิงบวกโดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับ
เป้าหมายน้ัน (X2) (r=.626**) รองลงมา คือ ด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผล
กระบวนการเรียนการสอน (X3) (r=.564**) และ การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) 
(r=.493**) ตามลําดับ 
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5.1.5 ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

การวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
ผู้วิจัยวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน ผลการวิจัยสรุป
ได้ ดังน้ี 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา (X) ซึ่งมี 3 องค์ 
ประกอบ พบว่า มี 2 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวม (Y) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 คือ ด้านการกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) และด้าน
การกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .659 และมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากับ .435 หมายความ
ว่า องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 2 ด้าน สามารถร่วมกันทํานายการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
19 โดยภาพรวม (Y) ได้ ร้อยละ 43.50  

ผลการวิจัยสรุปเป็นสมการพยากรณ์ได้ ดังน้ี 
สมการในรูปคะแนนดิบ 
Y = 1.289+.482(X2) + .218(X3) 
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Y = .450(X2) + .271(X3) 
ผลการวิเคราะห์รายด้าน สรุปได้ดังน้ี 
ด้านที่ 1 การสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วมกัน (Y1) พบว่า มีปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา 2 ด้าน คือ ด้านการกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับ
เป้าหมายน้ัน (X2) และด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) 
ที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ด้านที่ 1 การสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วมกัน (Y1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .712 และมีค่าประสิทธิภาพในการ
ทํานาย (R2) เท่ากับ .507 หมายความว่า องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ทั้ง 2 ด้าน สามารถร่วมกันทํานายการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านที่ 1 การสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วมกัน (Y1) 
ได้ร้อยละ 50.70 
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ผลการวิจัยสรุปเป็นสมการพยากรณ์ได้ ดังน้ี 
สมการในรูปคะแนนดิบ 
Y1 = 1.033+.404(X2)+.223(X3)+.127(X1) 
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Y1 = .382(X2)+.281(X3) )+.137(X1) 
ด้านที่ 2 การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Y2) พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) ด้านการ
กําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น (X2) และด้านการกํากับติดตามและจัด
ให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านที่ 2 การสร้างค่านิยมและ
วิสัยทัศน์ร่วมกัน (Y2) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) 
เท่ากับ .699 และมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากับ .488 หมายความว่า องค์ประกอบภาวะ
ผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 ด้าน สามารถร่วมกันทํานายการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านที่ 2 การ
สร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Y2) ได้ร้อยละ 48.80 

ผลการวิจัยสรุปเป็นสมการพยากรณ์ได้ ดังน้ี 
สมการในรูปคะแนนดิบ 
Y2 = 1.058+.422(X3)+.184(X1)+.158(X2) 
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Y2 = .466(X3)+.175(X1)+.131(X2) 
ด้านที่ 3 การเรียนร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ (Y3) พบว่า มีปัจจัยภาวะผู้นําทาง

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 2 ด้าน คือ ด้านการกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับ
เป้าหมายน้ัน (X2) และด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) 
ที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ด้านที่ 3 การเรียนร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ (Y3) อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .713 และมีค่าประสิทธิภาพในการ
ทํานาย (R2) เท่ากับ .509 หมายความว่า องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ทั้ง 2 ด้าน สามารถร่วมกันทํานายการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านที่ 3 การเรียนร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ 
(Y3) ได้ร้อยละ 50.90 

 



124 

ผลการวิจัยสรุปเป็นสมการพยากรณ์ได้ ดังน้ี 
สมการในรูปคะแนนดิบ 
Y3 = 1.432+.326(X3)+.340(X2) 
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Y3 = .439(X3)+.345(X2) 
ด้านที่ 4 การมีเง่ือนไขที่สนับสนุน (Y4) พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) ด้านการกําหนด
เป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน (X2) และด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการ
สะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านที่ 4 การมีเง่ือนไขที่สนับสนุน 
(Y4) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .788และ
มีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากับ .622 หมายความว่า องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาท้ัง 3 ด้าน สามารถร่วมกันทํานายการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านที่ 4 การมีเง่ือนไขที่สนับสนุน 
(Y4) ได้ร้อยละ 62.20 

ผลการวิจัยสรุปเป็นสมการพยากรณ์ได้ ดังน้ี 
สมการในรูปคะแนนดิบ 
Y4=.253+.395(X3)+.372(X2) )+.171(X1) 
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Y4=.425(X3)+.301(X2) )+.159(X1) 
ด้านที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล (Y5) พบว่า มีปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 2 ด้าน คือ ด้านการกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับ
เป้าหมายน้ัน (X2) และด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน  
(X3) ที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล (Y5) อย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .579 และมีค่าประสิทธิภาพ 
ในการทํานาย (R2) เท่ากับ .335 หมายความว่า องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาท้ัง 2 ด้าน สามารถร่วมกันทํานายการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล 
(Y5) ได้ร้อยละ 33.50 
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ผลการวิจัยสรุปเป็นสมการพยากรณ์ได้ ดังน้ี 
สมการในรูปคะแนนดิบ 
Y5 = 1.629+.316(X3)+.307(X2) 
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Y5 = .367(X3)+.268(X2) 
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการ

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
19 ครั้งน้ี ผู้วิจัยเสนอการอภิปรายเฉพาะประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

5.2.1 ระดับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

จากผลการวิจัยพบว่าระดับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนาวิชา 
ชีพครูทั้งโรงเรียน รองลงมา คือ ด้านที่ 2 กําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมาย
น้ัน ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ด้านที่ 3 การกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวน 
การเรียนและการสอน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นําทางวิชาการเพ่ิมข้ึน เพ่ือจะได้นําพาสถานศึกษาไปสู่ความสําเร็จ  
มีคุณภาพและมาตรฐานด้านวิชาการสูงขึ้นซึ่งจะนําไปสู่ความน่าเช่ือถือและยอมรับ และสามารถ
แข่งขันได้ นอกจากน้ี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2545) 
หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาได้กําหนดให้สถานศึกษา ทุกแห่งต้อง  
มีการประกันคุณภาพการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทุก 5 ปี มาตรฐานด้านผู้บริหาร และพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และจากมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินภายนอกสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีจัดการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษารอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558)  
ในขณะเดียวกันผู้บริหารยังต้องใช้วิธีการต่าง ๆ ที่จะทําให้บุคลากรในโรงเรียนมีจิตใจที่พร้อมและเต็ม
ใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในระบบการทํางานในปัจจุบันโดยเฉพาะงาน
บริหารวิชาการ ซึ่งถือเป็นหัวใจของการบริหารโรงเรียน โดยผู้บริหารจัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนา วิชาชีพครูทั้งโรงเรียน ทําให้ครูมีโอกาสพัฒนาตนเองและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และนํามา
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พัฒนางานในโรงเรียนผู้บริหาร และคณะครูร่วมกันกําหนดเป้าหมายและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมาย 
น้ัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และดําเนินงานเพ่ือไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ผู้บริหาร มีการกํากับ
ติดตามและสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน ผู้บริหารมีความเป็นกันเอง เข้าพบ และพูดคุยกับ
ครูและนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอ ให้คําชมและสะท้อนความคิดเห็นสู่ครู นักเรียน และชุมชนเก่ียวกับผล
ของการปฏิบัติงานทางวิชาการ จึงทําให้ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ Mickey ที่
กล่าวว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการ ช่วยพัฒนาศักยภาพซึงเป็นปัจจัยสู่ความสําเร็จ ซึ่งต้องอาศัยการวาง 
แผนและการจัดการที่ดี อาศัยความร่วมมือของครู ผู้บริหารจะเป็นผู้ทีมีความสามารถเป็นผู้อํานวย
ความสะดวกและคอย กระตุ้นและยอมรับบทบาทใหม่จากผู้ร่วมงานหรือครู สอดคล้องกับ Chell ที่
กล่าวว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อคุณภาพการสอนของครู 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนสอดคล้องกับ 
จตุรงค์ ภูอยู่เย็น ที่กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนทีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงมีพฤติกรรม
ภาวะผู้นําทางวิชาการมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนทีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนตํ่า ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิรุฬห์จิต ใบลี ที่ศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1-2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของ
ผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1-2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับ ไพเราะ พัตตาสิงห์ ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการกับการส่งเสริม
การวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

จากผลการวิจัยพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ด้านที่ 3 การกํากับติดตามและจัดให้มี
การสะท้อนผลกระบวนการเรียนและการสอนเมื่อเปรียบเทียบกับด้านอ่ืน ๆ ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมาจาก
ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน และกระบวนการในการจัดการกํากับ
ติดตาม การปฏิบัติงานวิชาการตามแนวทางการกําติดตามและประเมินผล และอาจเป็นผลมาจาก 
การขาดความมั่นใจ ความไม่เข้าใจวัตถุประสงค์การจัดการกํากับติดตาม และไม่ได้รับการสนับสนุน
จากผู้เชียวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดการเรียนการสอน นอกจากน้ีด้านการนําผลการประเมิน 
ไปใช้ไม่ได้นําผลการประเมินไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เน่ืองจากผลการประเมินน้ันไม่เป็น 
ที่น่าเช่ือถือ ไม่ตรงต่อความต้องการและบางกรณีมีผลกระทบต่อโรงเรียน และผู้บริหารระดับต่าง ๆ 
จึงทําให้ระบบการนิเทศกํากับติดตาม ไม่มีความใกล้ชิดและต่อเน่ือง ดังน้ันผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมี
ความตระหนักว่าการกํากับติดตาม เป็นมาตรการที่จะสนับสนุนให้ การปฏิบัติงานตามแผนงานหรือ
โครงการมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ได้ โดยผู้บริหารโรงเรียนควรจัดให้มีการกํากับ
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ติดตามและสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทําให้การทํางานของครูและ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2.2 ระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

ผลการวิจัย พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านที่ 2 การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน และ 
ด้านที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล รองลงมา คือ ด้านที่ 3 การเรียนรู้ร่วมกันและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ด้านที่ 1 การสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วมกัน 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะจากการปฏิรูปการศึกษารอบสอง ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มีการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียนและครูผู้สอนเป็นสําคัญและกลไกที่การ
เรียนรู้ดังกล่าวประสบความสําเร็จก็คือ ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในสถานศึกษาจากแนวทาง
ดําเนินการแบบเดิมดังที่เคยผ่านมา ไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาให้มีเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ขึ้นภายใน
โรงเรียนทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้สําหรับสมาชิกทุกคน โดย
จัดให้มีการสนับสนุนและการเป็นผู้นํามีการสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันและ
การประยุกต์ใช้ความรู้ การมีเง่ือนไขที่สนับสนุน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลรวมทั้งการ
สร้างความรู้ใหม่ นวัฒกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ อีกทั้งเป็นแหล่ง
ที่ช่วยพลังขับเคลื่อนให้การปฏิรูปการเรียนรู้ประสบผลสําเร็จตาม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ขวัญหทัย ทองธิราช ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับสภาพความ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวลําภู ผลการวิจัยพบว่า 
โรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยภาพรวมและรายด้านและภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงของ ผู้บริหาร กับสภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็น
ของครูผู้สอน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ ธันยพร บุญรักษา ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นํา มีความ 
สัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อยู่
ในระดับค่อนข้างสูง (r = 0.778) และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มะลิวรรณ์ ภูแช่มโชติ ได้ศึกษา
ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 1 พบว่า ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ พัทธ์สิตา มีบุญ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี ผลการวิจัยพบว่าระดับแห่งองค์การแห่ง
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การเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดเมืองชลบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์การแห่งกาเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดเทศบาล
เมืองชลบุรี โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

จากการวิจัย พบว่า ด้านทีมีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับด้านอ่ืน ๆ คือ ด้านการ
สนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วมกัน อาจเน่ืองมาจาก ในมุมมองของคณะครู ผู้บริหารคือผู้มีอํานาจและ
มีความสามารถในทุกเรื่อง เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาด ทําให้เกิดความยากที่ครูและผู้มีส่วนได้เสียจะ
แนะนํา และเสนอความคิด มุมมองทีแตกต่าง และอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารขาดการแสดงออกใน
ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติการให้ประสบผลสําเร็จของนโยบาย จึงทําให้การเป็นผู้นําร่วมร่วมกันใน
โรงเรียนเกิดข้ึนน้อย ทําให้ครูรู้สึกว่าการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ส่งผลให้
ระดับกระบวนการหาความรู้ใหม่ ๆ แนวทางการปรับความรู้ในงานของตน และผลผลิตที่สร้างสรรค์
เกิดขึ้นน้อย ดังน้ัน ผู้บริหารควรปรับปรุงการบริหารงาน แสดงออกด้วยความเต็มใจที่จะเข้าร่วมใน
การสนทนา ให้ความเป็นกันเอง สนับสนุนการทํางานเป็นรายบุคคล การมอบอํานาจและการเป็นผู้นํา
ร่วมกัน เอ้ืออาทรต่อกัน มีลักษณะการทํางานแบบกลุ่มก้อนหรือทีมงานมากขึ้น เป็นต้น นอกจากน้ี
ผู้นําสถานศึกษาควรให้การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานเพ่ือให้
โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้มากย่ิงขึ้น 

5.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 19  

ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา (X) กับการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน (Y) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดย
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวก อยู่ในระดับมาก (r=.621) อย่างนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้ เป็นเพราะภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความ 
สําคัญต่อโรงเรียนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของบุคคลในโรงเรียนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ผู้บริหาร
โรงเรียนต้องขับเคลื่อนไปสู่ความสําเร็จสร้างโอกาสมากกว่าที่จะรอให้โอกาสมาถึงจึงจะลงมือทํา มี
ความกระตือรือร้นพร้อมที่จะคิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นําทาง
ความคิด และการบริหารจัดการ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการทํางาน มีการกําหนดเป้าหมาย
ร่วมกัน ส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับคณะครูอย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ือง และกํากับติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของครูอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ Stegall ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความ 
สามารถของครู (teacher efficacy) กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ศึกษาในโรงเรียนรัฐที่มีความ
หลากหลายทางเช้ือชาติของนักเรียนและเป็นโรงเรียนสาขาในชนบท (Local education agency : 
LEA) ใน Piedmont region ของ North Carolina และเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ติดอันดับ 1-20 ของรัฐ 
เครื่องมือที่ใช้เป็น The Professional Learning Communities Assessment-Revised (PLCA-R) มี
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องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนและการมีภาวะผู้นําร่วมกัน (shared and supportive 
leadership) การมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (shared values and vision) การเรียนรู้ร่วมกันและ
การประยุกต์ใช้ความรู้ (collective learning and application of learning) การแลกเปลี่ยนการ
ปฏิบัติงานระหว่างบุคคล(shared personal practice) และเง่ือนไขสนับสนุนด้านมนุษยสัมพันธ์และ
ด้านโครงสร้าง (supportive conditions : relationship and structures) ผลการวิจัยพบว่า ความ 
สามารถของครูกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สอดคล้องกับ ธันยพร บุญรักษา ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน อยู่ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 คือ ปัจจัย
ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมโรงเรียนปัจจัยด้านโครงสร้างโรงเรียน ปัจจัยด้านภาวะผู้นํา ปัจจัยด้าน
พันธกิจและวิสัยทัศน์ ปัจจัยด้านการจูงใจ และปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย อย่างมีนัย 
สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 คือ ปัจจัยด้านบรรยากาศและ ปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรม
โรงเรียน ปัจจัยด้านโครงสร้างโรงเรียน และปัจจัยด้านพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่สามารถพยากรณ์การเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย ได้ร้อยละ 78.40 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการ
กําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสูงสุด น่ันอาจเป็นเพราะ การท่ีผู้บริหารได้ใช้หลักการ
เรียนรู้ร่วมกัน ทําให้ครูทุกคนจะต้องมาร่วมกันพิจารณาทบทวนเรื่องนโยบาย การปฏิบัติงานต่าง ๆ 
ของโรงเรียนร่วมกัน ทําให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายของโรงเรียนร่วมกันส่งผลให้เกิดบรรยากาศของ
การทํางานที่ดีต่อกันทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอนตลอดจนผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมให้ทั้ง
ผู้เรียนและครูมีพลังพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่าง
หลากหลายนําไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

5.2.4 ปัจจัยความสัมพันธ์ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 19  

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการส่งเสริม
การพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) ด้านกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมาย
น้ัน (X2) และด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .659 โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากับ 
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.435 หมายความว่า องค์ประกอบปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 ด้าน 
สามารถร่วมกันทํานายการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวม (Y) ได้ร้อยละ 43.50 และพบว่า ปัจจัยภาวะผู้นําทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจ
กับเป้าหมายน้ัน (X2) และด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน 
(X3) ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวม (Y) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1) ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวม (Y) อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าปัจจัยทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันอย่างเป็นระบบ ผู้นําที่
มีภาวะความเป็นผู้นําทาวิชาการสูงย่อมมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของบุคคลในโรงเรียนและครูผู้ซึ่งมี
หน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน มุ่งมั่นและต้ังใจ และทุกฝ่ายมีการร่วมมือกันในการปฏิบัติภารกิจ ร่วม
สร้างบรรยากาศในหน่วยงานให้เอ้ือต่อการดําเนินงาน จะสามารถนําองค์การบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด 
สอดคล้องกับ Stegall ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของครู (teacher efficacy) 
กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ศึกษาในโรงเรียนรัฐที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติของนักเรียน
และเป็นโรงเรียนสาขาในชนบท (Local education agency : LEA) ใน Piedmont region ของ 
North Carolina และเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ติดอันดับ 1-20 ของรัฐ เครื่อง มือที่ใช้เป็น The Pro-
fessional Learning Communities Assessment-Revised (PLCA-R) มีองค์ ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 
การสนับสนุนและการมีภาวะผู้นําร่วมกัน (shared and supportive leader- ship) การมีค่านิยมและ
วิสัยทัศน์ร่วมกัน (shared values and vision) การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ 
(collective learning and application of learning) การแลกเปลี่ยนการปฏิบัติ งานระหว่าง
บุคคล(shared personal practice) และเง่ือนไขสนับสนุนด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านโครงสร้าง 
(supportive conditions : relationship and structures) ผลการวิจัยพบว่า ความ สามารถของครู
กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ 
สิวรี พิศุทธิ์สินธพ ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษา
คาทอลิก พบว่า รูปแบบการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพในสถาบันอุดม ศึกษาคาทอลิก มี 
6 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาวะผู้นําแบบสนับสนุนและภาวะผู้นําแบบมีส่วนร่วมซึ่งความเป็นไปได้สําหรับ
แนวทางในการปฏิบัติจริงน้ันมี 3 ประการ คือ มีการแบ่งปันอํานาจ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมี
การส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้นํา ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมซึ่งความเป็นไปได้สําหรับแนวทางในการ
ปฏิบัติจริงน้ันมี 2 ประการ คือ มีค่านิยมและวิสัยทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีค่านิยมและ
วิสัยทัศน์เพ่ือการทํางานร่วมกันของบุคลากร การเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์การเรียนรู้ ซึ่งความ
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เป็นไปได้สําหรับแนวทางในการปฏิบัติจริงน้ันมี 2 ประการคือมีการเรียนรู้ร่วมกัน และมีการประยุกต์
ความรู้เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียน สภาพการณ์ที่สนับสนุนซึ่งความเป็นไปได้สําหรับแนวทางในการ
ปฏิบัติจริงน้ันมี 2 ประการ คือมีโครงสร้างทางกายภาพและมีโครงสร้างทางทรัพยากรบุคคล แนว
ปฏิบัติที่ดีร่วมกันซึ่งความเป็นไปได้สําหรับแนวทางในการปฏิบัติจริงน้ันมี 2 ประการ คือ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับและ ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย์ 
ซึ่งความเป็นไปได้สําหรับแนวทางในการปฏิบัติจริงน้ันมี 2 ประการ คือ มีการพัฒนามิติบุคคล และมี
การพัฒนามิติสังคม 

5.2.5 สมการพยากรณ์ของปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่ง 
ผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19  

จากผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปของคะแนน
มาตรฐานสูงสุด คือ กําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น (X2) มีค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน(Bata=.450) มีค่า(Bata)เป็นบวก และการกํากับ
ติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน (X3) มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยใน 
รูปคะแนนมาตรฐาน (Bata=.271) มีค่า(Bata) เป็นบวก โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) 
เท่ากับ .435 หมายความว่า องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 2 ด้าน 
สามารถร่วมกันทํานายการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวม (Y) ได้ ร้อยละ 43.50 กล่าวคือ ถ้าผู้บริหารสถานศึกษา
แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการในการนําความรู้ เทคนิค และทักษะการบริหารงาน ที่มีการ
วางกลยุทธ์ไว้อย่างดีที่เก่ียวข้องกับการนําบุคลากรในสถานศึกษาให้ร่วมมือปฏิบัติงานพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนไปสู่เป้าหมายที่ต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วย่อมส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ เฉลิมชาติ เมฆแดง อรุณ จุติผล และ ธีระ รุญเจริญ ได้ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเอกชน โดยศึกษาในโรงเรียนเอกชนที่จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน ศึกษาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของ Hord and Rutherford ที่มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ภาวะผู้นาแบบสนับสนุนและมี
ส่วนร่วม 2) การเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์การเรียนรู้ 3) มีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) การมี
เง่ือนไขและสภาพการณ์ที่สนับสนุน และ 5) การมีแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะ
ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ดีของสถานศึกษาเอกชนครอบคลุม 5 ลักษณะ คือ 1) สถานศึกษามี
ภาวะผู้นําแบบสนับสนุนและมีส่วนร่วม 2) สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์การ
เรียนรู้ร่วมกัน 3) สถานศึกษามีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) สถานศึกษามีเง่ือนไขและสภาพการณ์
ที่สนับสนุน และ 5) สถานศึกษามีแนวการปฏิบัติที่ดีร่วมกัน สอดคล้องกับ Cormier ศึกษาการเป็น
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ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : คุณลักษณะ ผู้บริหารและครู โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าในฐานะที่เป็นกระบวนการ ที่สามารถเห็นได้ในการพิจารณาความต้องการการ
ปรับปรุงโรงเรียน มีคําถามวิจัย 3 ข้อ คือ โรงเรียนที่มีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมี
ลักษณะอย่างไร ผู้บริหารมีบทบาทอย่างไรในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และครูมี
บทบาทอย่างไรในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทบทวนวรรณกรรมที่มีการศึกษาวิจัยและ
กรอบแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผู้วิจัยได้เสนอกรอบแนวคิดที่
เป็นมโนทัศน์คุณลักษณะของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์
ร่วม(shared vision) การมีภาวะผู้นําร่วมกัน (shared leadership) การเรียนรู้ร่วมกัน(collective 
learning) การสร้างศักยภาพ(capacity building) และโปร่งใสตรวจสอบได้ (accountability) 
บทบาทของผู้บริหารคือ การติดต่อสื่อสาร การรวมพลังร่วมมือกัน การสอนแนะ (coach) การเป็น
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง(change agent) ผู้สร้างศักยภาพ (capacity builder) และผู้ประสานงาน 
(coordinator) บทบาทของครูจําแนกเป็นในฐานะผู้ปฏิบัติและเป็นผู้นํา 

 

5.3 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
5.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 5.3.1.1 จากการศึกษาปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการกํากับ
ติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนและการสอน มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับด้านอ่ืน ๆ ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นที่ต้องมีการ
กํากับติดตามและจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ เพ่ือให้เกิดขวัญกําลังใจ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.3.1.2 จากการศึกษาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีเง่ือนไข
ที่สนับสนุน มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับด้านอ่ืน ๆ ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรให้
ความไว้วางใจและการยอมรับ ความเอ้ืออาทรต่อบุคลากรในสถานศึกษาตลอดจนจัดให้มีงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ รวมการบริหารทรัพยากร สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมไว้ในสถานศึกษา 

 5.3.1.3 จากการศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการกําหนดเป้าหมายร่วมกันและ
สร้างความเข้าใจกับเป้าหมายน้ัน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
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ของโรงเรียน อยู่ในระดับสูง (r=.626) ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างภาวะผู้นําด้านการกําหนด
เป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น เพ่ิมข้ึนเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ทํางานในสถานศึกษาซึ่งส่งผลดีต่อองค์กร ทําให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
คุณภาพได้มาตรฐานตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งจะนําไปสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนที่สมบรูณ์  

 5.3.1.4 จากการศึกษาปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 19 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการกําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความ
เข้าใจกับเป้าหมายนั้น และด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการ
สอน ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวม ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างภาวะผู้นําทั้ง 2 ด้าน 
เพ่ิมขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทํางานในสถานศึกษา สร้างขวัญและกําลังใจตลอดจน
สร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาซึ่งส่งผลทําให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งจะนําไปสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียน  

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 

ผู้วิจัยขอเสนอแนวคิดสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี  
 5.3.2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ

โรงเรียน โดยการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียน 

 5.3.2.2 ควรศึกษาและทําการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียน ร่วมกับทฤษฎีภาวะผู้นําด้านอ่ืน เช่น ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิผลของ
โรงเรียน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้เพ่ิมเติมและเป็นการหาตัวแปรร่วมในการพยากรณ์ 

 5.3.2.3 ควรศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียน  
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รายนามผู้เชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 
1. รองศาสตราจารย์ บุญช่วย ศิริเกษ 
 การศึกษา ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ประธานหลักสูตรการบริหารการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 
2. ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์  
 การศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ 
 การศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 
4. ดร.สมเจตน์ ศรีสมจักร์ 
 การศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
 
5. พระครูปริยัติคุณรังษี, ผศ.ดร. 
 การศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักวิชาการวิทยาลัยสงฆ์เลย  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

ปัจจัยภาวะผูน้ําทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพของโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต 19 

………………………………………………… 
คําชี้แจง 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

2. แบบสอบถามฉบับน้ีมี 3 ตอนประกอบด้วย 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  
 ตอนที่ 3 การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  
3. ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่านซึ่งการตอบแบบสอบถามไม่

ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานของท่านแต่อย่างใดข้อมูลที่ท่านตอบจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
การพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดีย่ิงและขอขอบคุณ
ท่านมาณโอกาสน้ีด้วย 

 
 
 
 

นายชาญชัย นันทะผา 
นักศึกษาปริญญาโท 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
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ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน (     ) หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน 

 
1. ตําแหน่งหน้าท่ี 
 (     ) ผู้บริหาร     
 (     ) ครูผู้สอน  
    
2. วุฒิทางการศึกษา 
 (     ) ปริญญาตรี     
 (     ) ปริญญาโท     
 (     ) ปริญญาเอก 
 
3. ประสบการณ์การทํางาน 
 (     ) น้อยกว่า10ปี 
 (     ) 11 - 20 ปี 
 (     ) มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 
 
4. ขนาดของสถานศึกษา 
 (     ) เล็ก   
 (     ) กลาง 
 (     ) ใหญ ่   
 (     ) ใหญ่พิเศษ 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเพื่อวัดระดับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร 
 
คําชี้แจง ในการตอบคําถามแต่ละข้อให้ท่านพิจารณาตัดสินใจว่าภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา อยู่ในระดับใดแล้วทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของ
ท่านเพียงช่องเดียว 

5  หมายถึง  ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับ มากที่สุด 
4  หมายถึง  ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับ มาก 
3  หมายถึง  ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับ ปานกลาง 
2  หมายถึง  ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับ น้อย 
1  หมายถึง  ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

 

ข้อที ่ ข้อคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (Promotes School-Wide Professional 
Development) 
1. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

ครูซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
     

2. ผู้บริหารส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาวิชาชีพของครูเป็น
รายบุคคล 

     

3. ผู้บริหารวางแผนการพัฒนาวิชาชีพครูที่จําเป็นต่อครูและ
ที่ครูต้องการ 

     

4. ผู้บริหารวางแผนร่วมกับครูในการจัดอบรมการพัฒนาวิชา 
ชีพครูในโรงเรียน 

     

5. ผู้บริหารจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนเก่ียว 
กับการปฏิบัติการสอนที่ดีที่สุด 

     

6. ผู้บริหารมีการแจ้งข่าวสารหรือเผยแพร่บทความที่เป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพให้ครูได้ทราบ
อยู่เสมอ 
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ข้อที่ ข้อคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

7. ผู้บริหารจัดหาวัสดุอุปกรณ์ จัดให้มีการใช้สื่อและเทคโนโลย ี
ที่ทันสมัยเพ่ือช่วยให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียน 

     

กําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น (Defines and Commu-
nicates Shared Goals) 
8. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนเป็น

แนวทางในการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
     

9. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ
ความก้าวหน้าของนักเรียนมาใช้ 

     

10. ผู้บริหารร่วมทํางานกับครูในการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียนเพ่ือนําไปใช้ในการสอน 

     

11. ผู้บริหารร่วมมือกับครูสร้างเป้าหมายทางวิชาการโดยใช้
ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน 

     

12. ผู้บริหารทําความเข้าใจกับคณะครูเก่ียวกับเป้าหมายทาง
วิชาการของโรงเรียน 

     

13. ผู้บริหารร่วมกับครูต้ังมาตรฐานของนักเรียนที่สูงและ
สามารถบรรลุผลได้ 

     

14. ผู้บริหารร่วมกับครูใช้เป้าหมายของโรงเรียนเป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานวิชาการ 

     

15. ผู้บริหารร่วมกับครูพัฒนาเป้าหมายและกําหนดความคาด 
หวังของโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีมาตรฐานและความ 
คาดหวังที่สูง 

     

การกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียน และการสอน (Monitors and 
Provides Feedback on the Teaching and learning Process) 
16. ผู้บริหารเข้าเย่ียมห้องเรียนเพ่ือให้มั่นใจว่าการสอนในห้อง 

เรียนตรงตามเป้าหมายของโรงเรียน 
     

17. ผู้บริหารช้ีให้เห็นถึงจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในการสอน
ของครูในเรื่องทางวิชาการ 
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ข้อที่ ข้อคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

18. ผู้บริหารใช้เวลาส่วนใหญ่บริหารงานในโรงเรียน      
19. ผู้บริหารกํากับติดตามการปฏิบัติงานในห้องเรียนเพ่ือให้

สอดคล้องกับหลักสูตรของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     

20. ผู้บริหารประเมินครูเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติการสอน      
21. ผู้บริหารให้ผลสะท้อนเฉพาะตัวต่อการสอนของครู      
22. ผู้บริหารให้ผลสะท้อนเฉพาะตัวต่อการเรียนของนักเรียน      
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเพื่อวัดระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียน 
คําชี้แจง ในการตอบคําถามแต่ละข้อให้ท่านพิจารณาตัดสินใจว่าการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ แบบ

มืออาชีพของของโรงเรียนอยู่ในระดับใดแล้วทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ
เป็นจริงของท่านเพียงช่องเดียว 
5 หมายถึง การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของของโรงเรียนอยู่ในระดับ มากที่สุด 
4 หมายถึง การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของของโรงเรียนอยู่ในระดับ มาก 
3 หมายถึง การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของของโรงเรียนอยู่ในระดับ ปานกลาง 
2 หมายถึง การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของของโรงเรียนอยู่ในระดับ น้อย 
1 หมายถึง การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของของโรงเรียนอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

 

ข้อที ่ ข้อคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

การสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วมกัน (Supportive and Shared Leadership)  
1. 
 

คณะครูมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการตัดสินใจเก่ียวกับ 
ประเด็นสําคัญของโรงเรียนอย่างสมํ่าเสมอ 

     

2. ผู้บริหารรวบรวมความคิดเห็นและคําแนะนําของคณะครู
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 

     

3. ผู้บริหารตระหนักถึงจุดที่ควรจะแก้ไขในโรงเรียน และ
ดําเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 

     

4. ผู้บริหารให้โอกาสแก่ครูในการคิดริเริ่มการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ในการทํางาน 

     

5. โรงเรียนมีการตัดสินใจในรูปคณะกรรมการ และมีการ
สื่อสารอย่างทั่วถึงทั้งโรงเรียน 

     

6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมรับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในโรงเรียนโดยไม่ต้องรอให้โรงเรียนเช้ือเชิญ 

     

7. คณะครูเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของโรงเรียน      
8. ผู้บริหารแบ่งปันหน้าที่ความรับผิดชอบ และให้รางวัลแก่

ครูที่สร้างสรรค์นวัตกรรม 
     



167 
 

ข้อที่ ข้อคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

9. ผู้บริหารร่วมแบ่งปันอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบแก่
คณะครูอย่างเป็นประชาธิปไตย 

     

10. ผู้บริหารสนับสนุนและดูแลให้ครูใช้ภาวะผู้นํา      
11. คณะครูใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งในการตัดสินใจเก่ียวกับ

การสอนและการเรียนของนักเรียน 
     

การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Values and Vision)     
12. โรงเรียนมีกระบวนการร่วมมือในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา 

ความรู้สึกเกี่ยวกับค่านิยมร่วมของคณะครู 
     

13. โรงเรียนมีค่านิยมร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียน
การสอนของโรงเรียน 

     

14. คณะครูสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันสําหรับการพัฒนาโรงเรียน
โดยมีจุดเน้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน 

     

15. โรงเรียนมีกระบวนการทํางานร่วมกันของคณะครูในการ
พัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมของโรงเรียน 

     

16. โรงเรียนใช้วิสัยทัศน์เป็นตัวกําหนดนโยบายและโครงการ
ต่าง ๆ ที่จะจัดทําขึ้น 

     

17. โรงเรียนใช้ข้อมูลในการเรียงลําดับความสําคัญของกิจกรรม 
ที่จะดําเนินการไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้ังไว้ 

     

18. โรงเรียนยึดค่านิยม และวิสัยทัศน์ร่วมของโรงเรียนเป็น
แนวปฏิบัติในการตัดสินใจ 

     

19. โรงเรียนมีเป้าหมายเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่า
คะแนนจากการทดสอบและเกรดของผู้เรียน 

     

20. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคาดหวังที่สูงในเร่ืองความสําเร็จ
ของผู้เรียนเช่นเดียวกับโรงเรียน 
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ข้อที่ ข้อคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ (Collective Learning and Application of 
Learning) 
21. คณะครูทํางานร่วมกันเพ่ือช่วยกันหาความรู้ทักษะ และ

กลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปรับการเรียน 
เปลี่ยนการสอนในสถานศึกษา 

     

22. คณะครูให้การยอมรับในโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนการเรียนรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน 

     

23. คณะครูร่วมกันวิเคราะห์วิธีการประเมินประสิทธิผลการ
บริหารวิชาการของโรงเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

     

24. การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพมีจุดเน้นที่กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน 

     

25. คณะครูในโรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเรียนรู้ด้วย 
กันและประยุกต์ความรู้ใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาการดําเนิน 
งานของโรงเรียน 

     

26. คณะครูในโรงเรียนวิเคราะห์งานผลของผู้เรียนเพ่ือปรับ 
ปรุงการเรียนการสอน 

     

27. คณะครูวางแผนการทํางานร่วมกันเพ่ือค้นหาทางออกใน
การตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน 

     

28. คณะครูมีความสัมพันธ์อย่างเป็นกัลยาณมิตรซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงพันธสัญญาในความพยายามที่จะปรับปรุงโรงเรียน 

     

29. โรงเรียนจัดโครงสร้างและสร้างโอกาสอย่างหลากหลายวิธี
ที่จะใช้คณะครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการพูดคุย
อย่างเปิดเผย 

     

30. คณะครูร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทํางานท่าม 
กลางบรรยากาศที่เป็นมิตรที่ให้การยอมรับซึ่งกันและกัน
อันจะนําไปสู่การแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ต่อไป 
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ข้อที่ ข้อคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน (Supportive Conditions)      
31. ผู้บริหารและคณะครูมีความสัมพันธ์และเอ้ืออาทรซึ่งกัน

และกันโดยมีพ้ืนฐานจากความไว้วางใจและการยอมรับ
นับถือ 

     

32. วัฒนธรรมความไว้วางใจและการยอมรับนับถือมีไว้สําหรับ 
การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน 

     

33. ผู้บริหารและคณะครูมีการยอมรับและยกย่องชมเชยใน
ความสําเร็จของโรงเรียนเป็นประจํา 

     

34. ความสัมพันธ์ของผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนเป็นสิ่ง
สนับสนุนซึ่งความซื่อสัตย์และความนับถือระหว่างกันใน
การตรวจสอบข้อมูลเพ่ือยกระดับการจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียน 

     

35. คณะครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงออกถึงความพยายาม
อย่างย่ังยืนในการนําการเปลี่ยนแปลงเข้าไปอยู่ในวัฒน 
ธรรมของโรงเรียน 

     

36. ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนเรื่องเวลาเพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการทํางานร่วมกันของคณะครู 

     

37. โรงเรียนจัดตารางสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และปฏิบัติการ
ร่วมกันในแต่ละรายวิชา 

     

38. ผู้บริหารจัดให้มีงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ 

     

39. ผู้บริหารจัดหาทรัพยากรการบริหารและสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีที่เหมาะสมไว้บริการคณะครู 

     

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล (Shared Personal Practice)    
40. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้คณะครูได้มีการสังเกตการเรียนการ

สอนซึ่งกันและกัน 
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ข้อที่ ข้อคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

41. คณะครูให้ข้อมูลย้อนกลับซึ่งกันและกันในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติการทางการเรียนการสอน 

     

42. คณะครูมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยว 
กับการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไม่เป็นทางการ 

     

43. โรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะครูเป็นเพ่ือนคู่คิดและเป็นผู้
ฝึกสอนซึ่งกันและกัน 

     

44. คณะครูร่วมกันทบทวนงานของนักเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และปรับปรุงปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน 

     

45. ครูแต่ละคนและทีมงานมีโอกาสได้ประยุกต์การเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนผลที่เกิดจากการประยุกต์การเรียนรู้ไปใช้ 

     

46. คณะครูมีการพูดคุยปรึกษาหารือร่วมกันเก่ียวกับผลงาน
ของนักเรียนทั้งโรงเรียนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน 

     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

ค่าดัชนคีวามสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (IOC) 
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แบบสอบถามเพื่อวัดระดบัภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ค่าดัชนคีวามสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (IOC) 

 

ข้อที่ ข้อคําถาม 
ความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า  

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (Promotes School-Wide Professional 
Development) 
1. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพครู  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. ผู้บริหารส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาวิชาชีพ

ของครูเป็นรายบุคคล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3. ผู้บริหารวางแผนการพัฒนาวิชาชีพครูที่จําเป็น

ต่อครูและที่ครูต้องการ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. ผู้บริหารวางแผนร่วมกับครูในการจัดอบรมการ

พัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. ผู้บริหารจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูใน

โรงเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติการสอนที่ดีที่สุด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6. ผู้บริหารมีการแจ้งข่าวสารหรือเผยแพร่บทความ 

ที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ
ให้ครูได้ทราบอยู่เสมอ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

7. ผู้บริหารจัดหาวัสดุอุปกรณ์ จัดให้มีการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

กําหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น (Defines and Communi-
cates Shared Goals) 
8. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิของ

นักเรียนเป็นแนวทางในการออกแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

9. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูนําผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของนักเรียนมาใช้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อที่ ข้อคําถาม 
ความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า  

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
10. ผู้บริหารร่วมทํางานกับครูในการวิเคราะห์ข้อมูล

การประเมินผลการเรียนของนักเรียน เพ่ือนํา 
ไปใช้ในการสอน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

11. ผู้บริหารร่วมมือกับครูสร้างเป้าหมายทางวิชา 
การโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

12. ผู้บริหารทําความเข้าใจกับคณะครูเก่ียวกับเป้า 
หมายทางวิชาการของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

13. ผู้บริหารร่วมกับครูต้ังมาตรฐานของนักเรียนที่
สูงและสามารถบรรลุผลได้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

14. ผู้บริหารร่วมกับครูใช้เป้าหมายของโรงเรียน 
เป็นแนวทางในการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนิน 
งานวิชาการ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

15. ผู้บริหารร่วมกับครูพัฒนาเป้าหมายและกําหนด
ความคาดหวังของโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียน
มีมาตรฐานและความคาดหวังที่สูง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

การกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนและการสอน (Monitors and 
Provides Feedback on the Teaching and learning Process) 
16. ผู้บริหารเข้าเย่ียมห้องเรียนเพ่ือให้มั่นใจว่าการ

สอนในห้องเรียนตรงตามเป้าหมายของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
17. ผู้บริหารช้ีให้เห็นถึงจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา

ในการสอนของครูในเรื่องทางวิชาการ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
18. ผู้บริหารใช้เวลาส่วนใหญ่บริหารงานในโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
19. ผู้บริหารกํากับติดตามการปฏิบัติงานในห้องเรียน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรของเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

20. ผู้บริหารประเมินครูเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติการ
สอน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

21. ผู้บริหารให้ผลสะท้อนเฉพาะตัวต่อการสอนของ
ครู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อที่ ข้อคําถาม 
ความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า  

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
22. ผู้บริหารให้ผลสะท้อนเฉพาะตัวต่อการเรียน

ของนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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แบบสอบถามเพื่อวัดระดบัการเป็นชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
ค่าดัชนคีวามสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (IOC) 

 

ข้อที่ ข้อคําถาม 
ความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า  

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
การสนับสนุนและการเป็นผู้นําร่วมกัน (Supportive and Shared Leadership)  
1. คณะครูมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการตัดสิน 

ใจเกี่ยวกับประเด็นสําคัญของโรงเรียนอย่าง
สม่ําเสมอ +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใช้ได้ 

2. ผู้บริหารรวบรวมความคิดเห็น และคําแนะนํา
ของคณะครูเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

3. ผู้บริหารตระหนักถึงจุดที่ควรจะแก้ไขในโรงเรียน 
และดําเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 

4. ผู้บริหารให้โอกาสแก่ครูในการคิดริเ ร่ิมการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในการทํางาน +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

5. โรงเรียนมีการตัดสินใจในรูปคณะกรรมการและ
มีการสื่อสารอย่างทั่วถึงทั้งโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมรับผิดชอบการเรียนรู้
ของผู้เรียนในโรงเรียนโดยไม่ต้องรอให้โรงเรียน
เช้ือเชิญ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

7. คณะครูเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
8. ผู้บริหารแบ่งปันหน้าที่ความรับผิดชอบและให้

รางวัลแก่ครูที่สร้างสรรค์นวัตกรรม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
9. ผู้บริหารร่วมแบ่งปันอํานาจและหน้าที่ความรับ 

ผิดชอบแก่คณะครูอย่างเป็นประชาธิปไตย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
10. ผู้บริหารสนับสนุนและดูแลให้ครูใช้ภาวะผู้นํา +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใช้ได้ 
11. คณะครูใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งในการตัดสินใจ

เก่ียวกับการสอนและการเรียนของนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อที่ ข้อคําถาม 
ความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า  

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Values and Vision)    
12. โรงเรียนมีกระบวนการร่วมมือในการดําเนินงาน

เพ่ือพัฒนาความรู้สึกเก่ียวกับค่านิยมร่วมของ
คณะครู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

13. โรงเรียนมีค่านิยมร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับ
การเรียนการสอนของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

14. คณะครูสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันสําหรับการพัฒนา
โรงเรียนโดยมีจุดเน้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

15. โรงเรียนมีกระบวนการทํางานร่วมกันของคณะ
ครูในการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมของโรงเรียน 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

16. โรงเรียนใช้วิสัยทัศน์เป็นตัวกําหนดนโยบายและ
โครงการต่างๆท่ีจะจัดทําขึ้น -1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

17. โรงเรียนใช้ข้อมูลในการเรียงลําดับความสําคัญ
ของกิจกรรมที่จะดําเนินการไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้ังไว้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

18. โรงเรียนยึดค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมของ
โรงเรียนเป็นแนวปฏิบัติในการตัดสินใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

19. โรงเรียนมีเป้าหมายเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
มากกว่าคะแนนจากการทดสอบและเกรดของ
ผู้เรียน +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

20. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคาดหวังที่สูงในเร่ือง
ความสําเร็จของผู้เรียนเช่นเดียวกับโรงเรียน +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ (Collective Learning and Application of 
Learning) 
21. คณะครูทํางานร่วมกันเพ่ือช่วยกันหาความรู้

ทักษะและกลยุทธ์ต่างๆเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ใน
การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนในสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

22. คณะครู ให้การยอมรับในโปรแกรมการจัด
กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนการเรียนรู้และประสบการณ์
ให้กับนักเรียน 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 
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ข้อที่ ข้อคําถาม 
ความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า  

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
23. คณะครูร่วมกันวิเคราะห์วิธีการประเมินประสิทธิ 

ผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย -1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

24. การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพมีจุดเน้นที่
กระบวน การจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

25. คณะครูในโรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม
เรียนรู้ด้วยกันและประยุกต์ความรู้ใหม่ ๆ ในการ
แก้ปัญหาการดําเนินงานของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

26. คณะครูในโรงเรียนวิเคราะห์งานผลของผู้เรียน
เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

27. คณะครูวางแผนการทํางานร่วมกันเพ่ือค้นหา
ทางออกในการตอบสนองความต้องการท่ีหลาก 
หลายของผู้เรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

28. คณะครูมีความสัมพันธ์อย่างเป็นกัลยาณมิตรซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงพันธสัญญาในความพยายามที่
จะปรับปรุงโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

29. โรงเรียนจัดโครงสร้างและสร้างโอกาสอย่าง
หลากหลายวิธีที่จะใช้คณะครูได้ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านการพูดคุยอย่างเปิดเผย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

30. คณะครูร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดในการ
ทํางานท่ามกลางบรรยากาศท่ีเป็นมิตรที่ให้การ
ยอมรับซึ่งกันและกันอันจะนําไปสู่การแสวงหา
องค์ความรู้ใหม่ๆต่อไป +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน (Supportive Conditions)       
31. ผู้บริหารและคณะครูมีความสัมพันธ์และเอ้ือ

อาทรซึ่งกันและกันโดยมีพ้ืนฐานจากความไว้ 
วางใจและการยอมรับนับถือ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

32. วัฒนธรรมความไว้วางใจและการยอมรับนับถือ
มีไว้สําหรับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อที่ ข้อคําถาม 
ความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า  

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
33. ผู้บริหารและคณะครูมีการยอมรับและยกย่อง

ชมเชยในความสําเร็จของโรงเรียนเป็นประจํา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
34. ความสัมพันธ์ของผู้บริหารและคณะครูใน

โรงเรียนเป็นสิ่งสนับสนุนซึ่งความซื่อสัตย์และ
ความนับถือระหว่างกันในการตรวจสอบข้อมูล
เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

35. คณะครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงออกถึง
ความพยายามอย่างย่ังยืนในการนําการเปลี่ยน 
แปลงเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

36. ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนเรื่องเวลาเพื่ออํานวย 
ความสะดวกในการทํางานร่วมกันของคณะคร ู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

37. โรงเรียนจัดตารางสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และ
ปฏิบัติการร่วมกันในแต่ละรายวิชา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

38. ผู้บริหารจัดให้มีงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรด้านต่างๆอย่างเต็มที่ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

39. ผู้บริหารจัดหาทรัพยากรการบริหารและสื่อนวัต 
กรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมไว้บริการคณะครู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล (Shared Personal Practice)    
40. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้คณะครูได้มีการสังเกต

การ เรียนการสอนซึ่งกันและกัน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
41. คณะครูให้ข้อมูลย้อนกลับซึ่งกันและกันในเรื่องที่

เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการทางการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
42. คณะครูมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและให้ข้อเสนอ 

แนะเก่ียวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไม่เป็น
ทางการ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

43. โรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะครูเป็นเพ่ือนคู่คิด
และเป็นผู้ฝึกสอนซึ่งกันและกัน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

44. คณะครูร่วมกันทบทวนงานของนักเรียนเพ่ือแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงปฏิบัติการด้านการ
เรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อที่ ข้อคําถาม 
ความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า  

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
45. ครูแต่ละคนและทีมงานมีโอกาสได้ประยุกต์การ

เรียนรู้และแลกเปลี่ยนผลที่เกิดจากการประยุกต์
การเรียนรู้ไปใช้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

46. คณะครูมีการพูดคุยปรึกษาหารือร่วมกันเก่ียวกับ
ผลงานของนักเรียนทั้งโรงเรียนเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  
ค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม (Reliability) 
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ความเท่ียงของแบบสอบถามภาวะผู้นาํทางวิชาการของผู้บรหิารสถานศึกษา 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 
N of Cases = 30 N of Items = 22 

Alpha = .958 
 

ความเท่ียงของแบบสอบถามภาวะผู้นาํทางวิชาการของผู้บรหิารสถานศึกษา 
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครทูั้งโรงเรียน 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients 

N of Cases = 30 N of Items = 7 
Alpha = .861 

 
ความเท่ียงของแบบสอบถามภาวะผู้นาํทางวิชาการของผู้บรหิารสถานศึกษา 

ด้านกําหนดเปา้หมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 
N of Cases = 30 N of Items = 8 

Alpha = .923 
 

ความเท่ียงของแบบสอบถามภาวะผู้นาํทางวิชาการของผู้บรหิารสถานศึกษา 
ด้านการกํากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนและการสอน 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients 

N of Cases = 30 N of Items = 7 
Alpha = .903 
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ความเท่ียงของแบบสอบถามการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพีของโรงเรียน 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 
N of Cases = 30 N of Items = 46 

Alpha = .981 
 

ความเท่ียงของแบบสอบถามการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพีของโรงเรียน 
ด้านการสนับสนนุและการเป็นผูน้ําร่วม 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients 

N of Cases = 30 N of Items = 11 
Alpha = .942 

 
ความเท่ียงของแบบสอบถามการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพีของโรงเรียน 

ด้านการสรา้งค่านยิมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 
N of Cases = 30 N of Items = 9 

Alpha = .955 
 

ความเท่ียงของแบบสอบถามการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพีของโรงเรียน 
ด้านการเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใชค้วามรู ้

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients 

N of Cases = 30 N of Items = 10 
Alpha = .946 
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ความเท่ียงของแบบสอบถามการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพีของโรงเรียน 
ด้านการมีเงื่อนไขสนับสนนุ 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients 

N of Cases = 30 N of Items = 9 
Alpha = .910 

 
ความเท่ียงของแบบสอบถามการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพีของโรงเรียน 

ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างบคุคล 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 
N of Cases = 30 N of Items = 7 

Alpha = .933 
 
 



 

Correlations 

  totalPRO totalDEF totalMON totalSUP totalVIS totalCOL totalCON totalPRA totalX totalY 

totalPRO Pearson Correlation 1 .683** .690** .592** .586** .535** .658** .437** .825** .493** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 

totalDEF Pearson Correlation .683** 1 .650** .658** .554** .630** .686** .507** .695** .626** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 

totalMON Pearson Correlation .690** .650** 1 .623** .672** .663** .730** .542** .884** .564** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 

totalSUP Pearson Correlation .592** .658** .623** 1 .658** .681** .657** .625** .678** .848** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 

totalVIS Pearson Correlation .586** .554** .672** .658** 1 .739** .585** .528** .642** .579** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 
N 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 

 



 

  totalPRO totalDEF totalMON totalSUP totalVIS totalCOL totalCON totalPRA totalX totalY 

totalCOL Pearson Correlation .535** .630** .663** .681** .739** 1 .681** .667** .636** .655** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 

totalCON Pearson Correlation .658** .686** .730** .657** .585** .681** 1 .589** .689** .651** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 

totalPRA Pearson Correlation .437** .507** .542** .625** .528** .667** .589** 1 .583** .822** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 

totalX Pearson Correlation .825** .695** .884** .678** .642** .636** .689** .583** 1 .621** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 
N 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 

totalY Pearson Correlation .493** .626** .564** .848** .579** .655** .651** .822** .621** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช  
ค่าสัมประสทิธ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) 
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