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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จ�ำนวน 313 คน
เครืองมือที่ใช้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ตามหลักวิชาการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่าความเป็นผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
มีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 โดยภาวะผูน้ ำ�
ทางวิชาการของผู้บริหารสามารถพยากรณ์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้ถึงร้อยละ 88.90
(R2 = 0.889) มีข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น�ำทางวิชาการคือ หน่วยงานต้น
สังกัดควรมีนโยบายก�ำหนดให้ผู้บริหารได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทุกๆ 3-5 ปี
ให้สามารถสร้างความสามัคคีในการท�ำงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ของครู
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�ำทางวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

Abstract
This research aimed to investigate the academic leadership of school
administrators and professional learning communities in schools under the Prachinburi
Primary Educational Service Area Office 1. The sample consisted of 313 school
administrators and teachers. The researcher employed the instruments comprising
of questionnaires and interview forms for data collection based on standard
academic concepts. Data were analyzed with descriptive statistics.
The result revealed that the academic leadership of school administrators
and professional learning communities had a high level of practice with a
statistically significant correlation at the .01 level. The academic leadership of
school administrators predicted 88.90 percent (R2 = 0.889) of the professional
learning community. The practical approach of the academic leadership of school
administrators suggested that the original affiliation should formulate a policy
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requiring administrators to be developed into a visionary every 3-5 years to
create unity in work, improve the quality of education, and promote the teacher's
learning management.
Keywords: Academic Leadership, School Administrators, Professional Learning
Community
บทน�ำ

ภาวะผู้น�ำทางวิชาการมีผลการต่อการจัดเรียนการสอนอย่างมาก พฤติกรรมผู้น�ำทาง
วิชาการทีม่ อี ทิ ธิพลทางบวกต่อการสอนภายในชัน้ เรียนนัน้ จะมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
เพือ่ ให้สะท้อนผลการปฏิบตั งิ านของครู และน�ำผลทีไ่ ด้มาปรับพฤติกรรมการสอนโดยใช้แนวคิดใหม่
มากขึ้น มีกลยุทธ์การสอนหลากหลายมากขึ้น มีการตอบสนองความหลากหลายของนักเรียน
มีการวางแผนการสอนและการเตรียมบทเรียนมากขึ้น ใช้ดุลยพินิจอย่างมืออาชีพ ภาวะผู้น�ำ
ทางวิชาการมีความส�ำคัญต่อการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนทั้งในด้านการก�ำหนดภาระ
งานของโรงเรียนที่สนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
การออกแบบการเรียนการสอน การนิเทศติดตามผลการเรียนการสอน และการให้ความสนใจ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมทางการเรียนของ
นักเรียน (สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์, 2556, น. 2) งานวิชาการเป็นหัวใจหลักของโรงเรียนหรือ
สถานบันการศึกษา ส่วนงานด้านอื่นเป็นองค์ประกอบที่จะท�ำให้ด�ำเนินการไปด้วยความราบรื่น
เท่านั้น ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจ�ำเป็นที่จะต้องมีภาวะผู้น�ำ สอดคล้องกับไพเราะ พัตตาสิงห์
(2554, น. 14) ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการ หมายถึงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูบ้ ริหาร
ในการใช้อิทธิพล กระบวนการให้ผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อน�ำไปสู่ความมี
ประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนให้ส�ำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก�ำหนด
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็นกระบวนการ
สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลมารวมกัน เพื่อท�ำงานร่วมกัน
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับ วาสนา ทองยิ่งยศ (2560, น. 22) กล่าวว่า ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) หมายถึง การที่
บุคคลากรในโรงเรียนร่วมกันเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และน�ำมาถ่ายทอดซึ่งกันและกัน เพื่อน�ำความรู้
ที่เกิดขึ้นใหม่มาพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ โดยมีการด�ำเนินการ 6 ประการ
(1) วิสัยทัศน์ร่วมกัน (shared vision) เป็นเสมือนเข็มทิศในการขับเคลื่อนการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (2) ทีมร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative Teamwork) เป็นการท�ำงาน
ร่วมกันแบบมีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และพันธกิจร่วมกัน (3) ภาวะผู้น�ำร่วมกัน เป็นผู้น�ำ
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ร่วมกันของสมาชิกในองค์กรด้วยการกระจายอ�ำนาจเพิ่มพลังอ�ำนาจซึ่งกันและกัน (4) การเรียน
รู้และการพัฒนาวิชาชีพ (professional learning and development) การเรียนรู้และพัฒนา
วิชาชีพในการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (5) ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community)
คือ การอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่มุ่งเน้นความสุขทั้งการท�ำงานและการอยู่ร่วมกัน (6) โครงสร้าง
สนับสนุนชุมชน (Supportive structure) โครงสร้างของการเป็นชุมชนการเรียนรู้ ต้องใช้
วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรแทนวัฒนธรรมแบบราชการ
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
การ ด�ำเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการขับเคลื่อนนโยบาย จากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส�ำนักพัฒนาครู
และบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกระบวนการ PLC (Professional learning community)
“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ”
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
2. เพื่อศึกษาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
กับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1
4. เพื่อศึกษาสมการภาวะผู้น�ำทางวิชาการ ที่สามารถพยากรณ์ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
5. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาภาวะผู ้ น� ำ ทางวิ ช าการและการด� ำ เนิ น งาน
เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ภาวะผู ้ น� ำ ทางวิ ช าการ หมายถึ ง ความสามารถของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา มีการกระตุ้นหรือส่งเสริมให้
บุคคลากรในโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ ซึ่ง
เป็นภารกิจหลักของโรงเรียน ในงานวิจัยนี้เป็นกระบวนการท�ำงานที่เกี่ยวกับการก�ำหนดพันธกิจ
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การบริหารหลักสูตรและการสอน การนิเทศและประเมินผลการสอน การเสริมสร้างบรรยากาศ
ทางวิชาการ และการก�ำกับความก้าวหน้าของผู้เรียน สังเคราะห์แนวคิดหลักของนักวิชาการ
หลายท่าน ประกอบด้วยของ Chell (2001), Davis and Thomas (1989), Hallinger and
Murphy (1985), Krug (1992) McEwan (1998), Weber (1989) และ Winter and Sweeney
(1994) โดยมีรายละเอียดตามรูปที่ 1
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียน
รู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อท�ำงานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน เพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา โดยบุคลากรจะร่วมกันแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ วางแผน ร่วมมือกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และเกิดวัฒนธรรมองค์กรใหม่ เป็น
ลักษณะแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละสนับสนุนซึง่ กันและกัน โดยมีผบู้ ริหารสถานศึกษาคอยดูแลสนับสนุน
เพือ่ ร่วมเรียนรูแ้ ละพัฒนาวิชาชีพสูค่ ณ
ุ ภาพการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นความส�ำเร็จหรือประสิทธิผลของ
ผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญเพือ่ มุง่ ไปสูค่ วามส�ำเร็จภายใต้เป้าหมายอย่างต่อเนือ่ งสังเคราะห์แนวคิดหลักของ
นักวิชาการหลายท่าน ประกอบด้วย วรลักษณ์ ชูก�ำเนิด (2557), Dufour (2112), Hargreaves
(2003), Hord (2010) และ Sergiovanni (1994) โดยมีรายละเอียดตามภาพที่ 1
ตัวแปรต้น
ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

ตัวแปรตาม
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

1. การก�ำหนดพันธกิจ

1. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน

2. การบริหารหลักสูตรและการสอน

2. ทีมร่วมแรงร่วมใจ

3. การนิเทศและประเมินผลการสอน

3. การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ

4. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ

4. ชุมชนกัลยาณมิตร

5. การก�ำกับความก้าวหน้าทางวิชาการของผู้เรียน 5. โครงสร้างสนับสนุนชุมชน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research)
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปราจีนบุรี เขต1 จ�ำนวน 119 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหารจ�ำนวน 93 คน
ครู 1,343 คน รวมจ�ำนวน 1,436 คน
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 93 คน ครูผู้สอน จ�ำนวน 220 คน
รวม 313 คน โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) ในการค�ำนวณกลุ่มตัวอย่าง
ตามสัดส่วนประชากรในแต่ละโรงเรียนและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random
sampling) จ�ำแนกตามที่ตั้งของโรงเรียน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ท�ำการสัมภาษณ์ผู้บริหารและ
ครูโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนดีเด่นประจ�ำต�ำบลที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่สูงในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.8–1.00
ได้ค่า 0.93 ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ
อายุ ระดับการศึกษา ต�ำแหน่ง มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ตอนที่ 4 สอบถามเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาและแนวทางการส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางการเรียนในโรงเรียน เป็นลักษณะค�ำถาม
แบบปลายเปิด
แบบสัมภาษณ์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ สถานที่ วันเดือนปีที่สัมภาษณ์
เริ่มการสัมภาษณ์ และจบการสัมภาษณ์เวลา
ตอนที่ 2 ประเด็นการให้สัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น
		
1) แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
		
2) แนวทางเกี่ยวกับการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษา
ในสถานศึกษาส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ตอนที่ 3 ปัญหา – ข้อเสนอแนะ ในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�ำเนินตามล�ำดับ ดังนี้
1. บันทึกข้อเสนอต่อส�ำนักงานประสานงานบัณฑิตวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ถึงผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพือ่ เก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
2. ส่งแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามผ่านทางไปรษณีย์ และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และเก็บคืนด้วยตนเอง จ�ำนวน 313 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืนมา
ครบทุกฉบับคิดเป็นร้อยละ 100
3. ผู้วิจัยได้จัดท�ำแบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In depth Interview) เกี่ยวกับแนวคิดและ
หลักการเกีย่ วกับภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
ในโรงเรียน โดยผูว้ จิ ยั ได้จบั สลากสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างทีม่ ผี ลงานทางด้านการเป็นโรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนดีเด่นประจ�ำต�ำบลทีม่ คี ะแนนผลสัมฤทธิท์ สี่ งู ในระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา รวม 3 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ โรงเรียนบ้านประพาส โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ จากนัน้ เข้าไปขอ
ความร่วมมือจากการคัดเลือกโรงเรียนด้วยตัวเองและสัมภาษณ์ 3 ตอน คือ ข้อมูลทั่วไป
ประเด็นการให้สัมภาษณ์โดยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เสนอแนวทางการด�ำเนินงาน และปัญหาพร้อม
ข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้ค�ำตอบเสริมข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม
4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามน�ำแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์มาจัด
ท�ำและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยการหาค่าเฉลี่ย (c) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ว
แปลความหมายของคะแนนอยู่ในระดับใด การหาค่าเฉลี่ยของแต่ละระดับ
3. การวิเคราะห์ภาวะผู้น�ำวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 การวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient:
rxy) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (stepwise multiple regression analysis)
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จ�ำแนก
เป็นรายด้าน (n = 313)
ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

c

S.D. ความหมาย อันดับ

1. การก�ำหนดพันธกิจ

4.34

.57

มาก

3

2. การบริหารหลักสูตรและการสอน

4.42

.52

มาก

1

3. การนิเทศและประเมินผล

4.34

.56

มาก

4

4. การเสริมสร้างบรรยากาศวิชาการ

4.39

.53

มาก

2

5. การก�ำกับความก้าวหน้าทางวิชาการของผู้เรียน

4.31

.51

มาก

5

เฉลี่ยรวม

4.36

.50

จากผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พบว่า ในภาพรวมผู้บริหารมีการแสดงพฤติกรรม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การบริหารหลักสูตรและการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42
รองลงมาคือการเสริมสร้างบรรยากาศวิชาการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และการก�ำหนดพันธกิจ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ตามล�ำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุดคือการนิเทศและประเมินผล
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และการก�ำกับความก้าวหน้าทางวิชาการของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.31 ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 2 แสดงการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จ�ำแนกเป็นรายด้าน (n = 313)
c

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

S.D. ความหมาย อันดับ

1. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน

4.38

.55

มาก

4

2.
3.
4.
5.

4.40
4.39
4.48
4.36
4.40

.57
.52
.58
.55
.52

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2
3
1
5

ทีมร่วมแรงร่วมใจ
การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ
ชุมชนกัลยาณมิตร
โครงสร้างสนับสนุนชุมชน
เฉลี่ยรวม

จากผลการวิเคราะห์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ทั้ง 5 ด้าน พบว่า ในภาพรวมครูด�ำเนินกิจกรรมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ชุมชนกัลยาณมิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 รองลงมาคือ ทีมร่วมแรงร่วมใจ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ตามล�ำดับ
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุดคือ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และโครงสร้าง
สนับสนุนชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ตามล�ำดับ
ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 กับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(n = 313)
ตัวแปร

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y

การก�ำหนดพันธกิจ X1
การบริหารหลักสูตรและการสอน X2

.837** .809** .762** .809** .733** .846**
.852** .842** .801** .784** .744** .861**

การนิเทศและประเมินผลการสอน X3
การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ X4
การก�ำกับความก้าวหน้าทางวิชาการของผู้เรียน X5
ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา X

.849**
.868**
.852**
.919**

**นัยส�ำคัญที่ระดับ .01

.828**
.856**
.831**
.900**

.809**
.861**
.846**
.880**

.824**
.790**
.790**
.864**

.789**
.828**
.843**
.850**

.877**
.899**
.890**
.945**

วารสารสุทธิปริทัศน์

ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2565

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ปราจีนบุรี เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์กับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก (r = .945)
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่ใช้พยากรณ์ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 (n = 313)
ตัวแปร

b

การเสริมสร้างบรรยากาศวิชาการ (X4)
.302
การก�ำกับความก้าวหน้าทางวิชาการของผู้เรียน (X5) .281
การก�ำหนดพันธกิจ (X1)
การนิเทศและประเมินผล (X3)
ค่าคงที่ (a)
ค่า R
ค่า F

Beta SE.b

t

p-value

.310 .041 7.277 .000
.274 .043 6.584 .000

.233 .256
.168 .182
.127		
.948 (R2 =
685.567

.030 7.779 .000
.037 4.569 .000
.083 1.534 .126
.889)

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำ� ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี
เขต 1 โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แบบ stepwise
พบว่า ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ที่ส่งผลต่อการด�ำเนินกิจกรรมชุมชน
การเรียนรูท้ างวิชาชีพ ได้แก่ ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศวิชาการ ด้านการก�ำกับความก้าวหน้า
ทางวิชาการของผู้เรียน ด้านการก�ำหนดพันธกิจ และด้านการนิเทศและประเมินผล มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.302 0.233 0.281 และ 0.168 ตามล�ำดับ โดย
สามารถร่วมกันท�ำนายการด�ำเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู ได้ร้อยละ 88.90
(R2 = .889) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
ŷ = 0.127+0.302 X4+0.233 X1+0.281 X5+0.168 X3…(1)
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แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีดังนี้
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น�ำทางวิชาการ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีวิสัยทัศน์ที่
ก้าวไกล มีความรู้ สร้างความสามัคคี และบรรยากาศในการท�ำงาน ก�ำกับติดตาม พัฒนาการ
จัดการศึกษา ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมอบหมายงาน
ตามความถนัด
แนวทางการด�ำเนินการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้าง
ค่านิยมในองค์กร พัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกัน กระตุ้นให้ท�ำงานเป็นทีม ส่งเสริมครูให้พัฒนาตนเอง
สร้างองค์กรที่มีความสุข และไม่ยึดกับความเป็นองค์กรระบบราชการ
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ทั้ง 5 ด้าน พบว่า ในภาพรวมพฤติกรรม
ของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ
การบริหารหลักสูตรและการสอน การเสริมสร้างบรรยากาศวิชาการ การก�ำหนดพันธกิจ
การนิเทศและประเมินผล และการก�ำกับความก้าวหน้าทางวิชาการของผู้เรียนตามล�ำดับ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเกตุอัมพร มียิ่ง (2560) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเอกชน สังกัด
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
โดยด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และภารกิจของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้าน
การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูมีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด และสอดคล้องกับนภาดาว เกตุสุวรรณ
(2555, น. 81-83) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาพอเพียงกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาพอเพียงในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มี
การบริหารหลักสูตรและการสอน โดยมีการก�ำหนดพันธกิจร่วมกัน การส่งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการของท�ำให้ครูมแี นวทางในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน รวมทัง้ การนิเทศและประเมินผล
ซึ่งส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าของผู้เรียน
2. ผลการวิ เ คราะห์ ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ทั้ง 5 ด้าน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ชุมชนกัลยาณมิตร ทีมร่วมแรงร่วมใจ
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การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และโครงสร้างสนับสนุนชุมชน
ตามล�ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกรองกาญจน์ นาแพร่ (2560) ได้ศึกษาการเป็นชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
ของรัฐ จังหวัดสมุทรสาครผลการวิจัยพบว่า การเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อยู่ใน
ระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วย ระบบสนับสนุนในโรงเรียน การมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน ภาวะผู้น�ำแบบสนับสนุนและภาวะผู้น�ำร่วม วิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกัน
และการท�ำงานอย่างสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับสุภัคจิรา อ่อนสัมฤทธิ์ (2561) ได้ศึกษาปัจจัย
ทีส่ มั พันธ์กบั การด�ำเนินงานชุมชนการเรียนรูว้ ชิ าชีพของผูบ้ ริหาร สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการเป็นชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี
อยุธยา เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวรลักษณ์ ชูก�ำเนิด และเอกรินทร์
สังข์ทอง (2557, น. 94) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
ในบริบทสถานศึกษามีองค์ประกอบส�ำคัญ 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ร่วม ทีม
ร่วมแรงร่วมใจ ภาวะผูน้ ำ� ร่วม การเรียนรูแ้ ละการพัฒนาวิชาชีพ ชุมชนกัลยาณมิตร และโครงสร้าง
สนับสนุน
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ปราจีนบุรี เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์กับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิเชียร ทองคลี่ (2554, น. 122)
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียน ตามทัศนะของครูสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง และสอดคล้องกับงานวิจัยของเกียรติชัย ศรีระชัย
(2556, น. 129 - 130) พบว่า ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน อยู่ใน
ระดับสูงมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก (ณัฐกา นครสูงเนิน, 2556) ภาวะผู้น�ำทางวิชาการกับการเป็น
ชุมชนการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งผู้น�ำทางวิชาการ (Instructional leadership)
หมายถึงพฤติกรรมของผู้บริหารในการน�ำและการบริหารบุคคลในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ให้กระท�ำหรือจัดกิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผลส�ำเร็จท�ำให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ จะแสดงบทบาทให้เห็นชัดเจนในด้านคุณลักษณะ
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมในการด�ำเนินการใช้ปรับปรุงคุณภาพการเรียน
การสอน และงานด้านวิชาการ
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4. ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พบว่า
ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ที่ส่งผลต่อการด�ำเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ได้แก่ ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศวิชาการ ด้านการก�ำกับความก้าวหน้าทาง
วิชาการของผู้เรียน ด้านการก�ำหนดพันธกิจ และด้านการนิเทศและประเมินผล ตามล�ำดับ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญนภา พลับฉิม (2559, น. 105) พบว่า ภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เรียงตามล�ำดับอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การส่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการ 2) การจัดการ และ 3) การวางแผนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 งานวิจัยนี้ยังพบว่า
ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งได้แก่ การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
การจัดการ และการวางแผน สามารถท�ำนายประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากความสามารถของผู้บริหารสถาน
ศึกษาในการน�ำกลุ่มโดยการสร้างความชัดเจนให้แก่กลุ่ม สร้างแรงจูงใจและชักจูงกิจกรรม
กลุ่มสร้าง ความเชื่อมั่น สนับสนุนช่วยเหลือ มีวิสัยทัศน์ และมีความรู้ความสามารถในการ
กระตุ้นชี้น�ำให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
		 4.1 ปัจจัยทีส่ ามารถพยากรณ์การด�ำเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพสูงสุด
คือด้านการเสริมสร้างบรรยากาศวิชาการ ทั้งนี้เนื่องมาจากบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีจะช่วยให้
นักเรียนและครูแสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาซึ่งมีด้วยกันหลายวิธี เช่น การจัดสิ่งแวดล้อม
ให้ปลอดภัยและเป็นระเบียบ การจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ A. W. Hoy and W. K. Hoy (2003) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนว่า บทบาท
ที่ส�ำคัญที่สุดของผู้บริหารโรงเรียน คือ เป็นผู้น�ำทางวิชาการ (Instructional leader) มีหน้าที่
รับผิดชอบการพัฒนาบรรยากาศของโรงเรียนให้เกิดการปฏิบัติการสอนที่ดีที่สุด สร้างความ
ร่วมมือทางการเรียนการสอนกับครู โดยใช้เวลาในห้องเรียนเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานและพูดคุย
กับครูเกีย่ วกับการเรียนและการสอน การปรับปรุงการเรียนและการสอนเป็นกระบวนการต่อเนือ่ ง
		 4.2 ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์การด�ำเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
รองลงมาคือด้านการก�ำกับความก้าวหน้าทางวิชาการของผูเ้ รียน ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากผูน้ ำ� ทางวิชาการ
ทีจ่ ะต้องมีวธิ กี ารทีห่ ลากหลาย ในการประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน และต้องท�ำการประเมิน
อย่างสม�่ำเสมอ ผู้บริหารควรใช้ความรู้ ความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน
และใช้ผลที่ได้นั้นช่วยให้ครู นักเรียนและผู้ปกครองในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อปรับปรุงผลการเรียน
การสอนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Krug (1992) กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในการ
นิเทศการสอน โดยนิเทศเพื่อพัฒนาครูอย่างจริงจังมากกว่าจะเป็นเพียงการนิเทศการสอนตาม
สภาพปัญหา การประเมินการปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาย้อนหลัง แต่ภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
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เป็นการมองไปข้างหน้าอย่างมีวิสัยทัศน์ ผู้น�ำทางวิชาการต้องรู้จักการให้โอกาสครูได้พัฒนา
วิชาชีพทัง้ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ซึง่ การพัฒนาครูภาพของครูจะช่วยพัฒนาการเรียนรูข้ อง
นักเรียนได้
		 4.3 ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์การด�ำเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สูงสุดล�ำดับที่สาม คือ การก�ำหนดพันธกิจ ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นผู้น�ำทาง
วิชาการจะต้องสร้างเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการด�ำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ และ
ด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการนั้น สื่อสารสร้างความเข้าใจกับ
นักเรียนและครูเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Murphy
(1990) ที่ว่า การสร้างพันธกิจและเป้าหมาย เป็นการสร้างความรู้สึกว่ามีจุดประสงค์ร่วม และ
เชื่อมโยงการท�ำงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่ต้องมี วิสัยทัศน์เดียวกัน ผู้บริหารต้องจัดท�ำกรอบ
เป้าหมายโรงเรียนคือความหมายที่เน้นการก�ำหนดเป้า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกคนโดยการ
รวบรวมข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนทั้งที่ผ่านมาและ ที่เป็นปัจจุบัน และการรวมหน้าที่
รับผิดชอบของครูเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สื่อสารเป้าหมายบ่อย ให้เป็นที่เข้าใจ ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการแก่นักเรียนครูและผู้ปกครอง
		 4.4 ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์การด�ำเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ล�ำดับที่สี่ คือ ด้านการนิเทศและประเมินผล ทั้งนี้เนื่องมาจากการนิเทศว่า เป็นวิธีการพัฒนาครู
อย่างจริงจังมากกว่าเป็นเพียงนิเทศการสอนตามสภาพปัญหา (Clinic supervision) การประเมิน
การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาย้อนหลัง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน แนะน�ำชี้แจงในการ
จัดการเรียนการสอน รวมถึง กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งจะส่งเสริมคุณภาพการท�ำงานของบุคลากรทาง
การศึกษาซึ่งสอดคล้องกับจอมพงศ์ มงคลวนิช (2556, น. 131) ได้สรุปว่า การนิเทศ หมายถึง
กระบวนการ ท�ำงานร่วมกันของผู้บริหารกับบุคลากรภายในสถานศึกษา ซึ่งจะต้องร่วมมือกัน
ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านของครู เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้ สูงขึ้นตามจุดมุ่งหมายที่สถานศึกษาคาดหวังไว้
5. แนวทางการพั ฒ นาภาวะผู ้ น�ำ ทางวิ ช าการและการด�ำ เนิ น งานเกี่ ย วกั บ ชุ ม ชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี
เขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างค่านิยมในองค์กร โดยพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกันใน
องค์กร กระตุ้นให้บุคลากรมีการท�ำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบส่งเสริมครูให้มีการเรียนรู้ในสิ่ง
ใหม่ ๆ และพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ สอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช (2555) กล่าวว่าชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมตัวกันของครูในโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ทักษะเพื่อการด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่
21 โดยที่ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหาร
การศึกษาระดับประเทศเข้าร่วมจัดระบบสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
มี ก ารพั ฒ นาวิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เ รี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งสร้ า งองค์ ก รให้ เ ป็ น ชุ ม ชนที่ มี ค วามสุ ข
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ทั้งด้านการท�ำงานและการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนไม่ยึดกับความเป็นองค์กรระบบราชการ เปิดใจ
ให้กว้างยอมรับให้พื้นที่อิสระให้กับการท�ำงานของบุคลากรในโรงเรียน และสอดคล้องกับประเวศ
วะสี (2550) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมตัวกันของครูเพื่อ
ร่วมกันจัดการความรู้โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่มีผลต่อศิษย์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
และเกิดผลดีต่อตัวครูเองให้มีความสามารถ มีความสุข และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพยิ่งขึ้น
จึงเป็นกระบวนการ/กลไกทีส่ นับสนุนให้ครูสร้างความรูแ้ ละน�ำความรูไ้ ปใช้ทำ� หน้าทีค่ รูเพือ่ ให้ผเู้ รียน
เกิดการรูจ้ ริง (Mastery) รวมถึงการปรับบทบาทของครูสกู่ ารเป็นผูอ้ ำ� นวยความสะดวกในการเรียน
(Learning Facilitator) หรือครูฝึก (Coach) และปรับห้องเรียนจากห้องสอนมาเป็นห้องเรียนรู้
ในลักษณะของการเรียนรู้แบบกลุ่ม เปลี่ยนจากการเรียนแบบแข่งขันเป็นการเรียนแบบร่วมมือ
ข้อเสนอแนะ
1) ผูบ้ ริหารควรส่งเสริมสนับสนุนและร่วมกับครูในการจัดท�ำและวิเคราะห์แบบทดสอบ
เพือ่ ตรวจสอบจุดเด่นจุดด้อยทางด้านการเรียนของนักเรียน เพือ่ พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
ของผู้เรียน
2) ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนยึดวัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตร ลดความเป็นระบบ
ราชการ เพือ่ ลดความขัดแย้งระหว่างผูบ้ ริหารและครูรวมไปถึงการสนับสนุนองค์ประกอบของการ
ท�ำงานร่วมกัน
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการวิจัย หรือปัจจัยตัวแปรอื่นๆ ที่คาดว่าจะ
ส่งผลต่อสภาพการด�ำเนินงานตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยการใช้ตัวแปรด้าน
โครงสร้างองค์กร และด้านวัฒนธรรมองค์กรมาทดสอบ
2) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการด�ำเนินงานตามชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีการด�ำเนินงานตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
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