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ABSTRACT 
 

 This research aimed to study 1) the level of instructional leadership of school 
administrators, 2) the level of the learning organization of schools, and 3) the relationship between 
instructional leadership of school administrators and the learning organization of schools under 
Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2. 
 The sample in this study, selected using a stratified random sampling technique, was 
composed of 315 directors and teachers in schools under Pathumthani Primary Educational Service 
Area Office 2 in academic year 2015. The research instrument used for collecting data was Likert 
five-point scale questionnaires. The data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, 
and Pearson’s product moment correlation coefficient to determine the relationship. 
 The research showed that 1) the level of instructional leadership of school administrators 
as a whole was at the high level, 2) the level of the learning organization of schools as a whole was 
at the high level, and 3) the relationship between instructional leadership of school administrators 
and the learning organization of schools under Pathumthani Primary Educational Service Area  
Office 2 as a whole revealed the high positive relationship at .01 level of significance. 
  

Keywords: instructional leadership of school administrators, learning organization of school 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
ก าหนดไวใ้นมาตรา 11 ดงัน้ี ให้ส่วนราชการมีหนา้ท่ีพฒันาความรู้ในหน่วยงานทั้งในระดบักลุ่มและ
ระดบัองคก์ารโดยมุ่งเนน้ส่วนราชการใหมี้ลกัษณะกา้วเขา้สู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยบุคลากรมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาในการท างานในและจดักบัขอ้มูล
ไดอ้ย่างเป็นระบบ สะดวก และรวดเร็ว ตลอดจนมีการถ่ายโอนขอ้มูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พระ
ราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี, 2546, น. 3) การพฒันาส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐให้กา้วไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเนน้มีความทนัสมยั รวดเร็ว 
และมีการปรับเปล่ียนในการท างานของบุคลากรในการพฒันาขีดความสามารถของตนเองและมี
ศกัยภาพในการท างาน โดยมีการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
เพื่อกา้วไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2556) 

 เพื่อใหป้ระเทศไทยมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานระดบัสากล และมีศกัยภาพสูงสุด มีความรู้และ
มีทักษะท่ีแข็งแกร่งและเหมาะสม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดใน 
นโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558 กล่าวไวใ้นนโยบายขอ้ท่ี 3 
ซ่ึงว่าดว้ยเร่ืองยกระดบัความแข็งแกร่งในการพฒันาทางดา้นวิชาชีพครูและผูบ้ริหาร ให้ครูเป็นผูท่ี้มี
ความสามารถและทกัษะท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาทางดา้นสติปัญญาและพฒันาการของผูเ้รียนให้เกิด
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารควรมีการพฒันาความสามารถของตนในการบริหารจดัการ และ
เป็นผูน้ าทางวิชาการ ครูและผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี แก่ผูเ้รียน สร้างความมัน่ใจและ
ความไวว้างใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดกับนักเรียน ให้เหมาะสมกบัวิชาชีพ และเร่งรัด
ปรับปรุงสถานศึกษาให้เป็นองค์การท่ีมีความแข็งแกร่ง มีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศน์ในการ
ด าเนินงานท่ีชดัเจน ในการจดัการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพให้มากท่ีสุด และมาตรฐานระดบัสากล 
และสนองกลยุทธ์ ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูในพื้นท่ี ทั้งในโรงเรียนเดียวกนั และ
ระหว่างโรงเรียนอ่ืนๆ หรือในองค์การ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557) 
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 ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาถือวา่ มีความส าคญัต่อการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา เพราะผูบ้ริหารเป็นผูข้ ับเคล่ือนองค์การให้บรรลุไปสู่เป้าหมาย โดย
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีภาวะผูน้ าทางวิชาการในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และการวางแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาให้บุคลากรมีแนวทางในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งชดัเจน (Krug, 1992, p. 8-9) การพฒันา
องค์การให้ก้าวไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จไดน้ั้นผูบ้ริหารจะตอ้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนั หากผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่มีทกัษะในการบริหาร
และขาดการเป็นภาวะผูน้ าทางวิชาการก็จะค่อนขา้งจะมีอุปสรรคในการพฒันาสถานศึกษาให้เป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงสถานศึกษาแต่ละแห่งมีการบริหารงานท่ีแตกต่างกนัออกไป หากผูบ้ริหารมี
ภาวะทางวชิาการควรส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการพฒันาตนเองและแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพื่อน ามาใชใ้น
การพฒันางาน ตลอดจนน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัช่วยจดัเก็บความรู้ท่ีระบบ และการถ่ายโอนขอ้มูล 
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ในการใชส่ื้อออนไลน์เพื่อใช้ในการเพิ่มพูนความรู้ 
เช่น อินเทอร์เน็ต มาใชป้ฏิบติังานใหเ้กิดความรวดเร็วต่อการท างานของสถานศึกษาก็จะท าให้ยิ่งบรรลุ
เป้าหมายไดง่้ายข้ึน ในการกา้วไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Marquardt, 
2011, p. 247) 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ก าหนดกรอบแนวด าเนินงาน
ของนโยบายและยทุธศาสตร์ ในมาตรฐานท่ี 1 การบริหารจดัการองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ ในการพฒันา
สู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ในขณะท่ียงัขาดระบบในการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล และจดัการความรู้ท่ีเป็น
ระบบ รวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบักลุ่มและระดบัองค์การ จึงมีการปรับเปล่ียนในเร่ืองการ
พฒันาคน พฒันางาน ใหน้ าไปสู่องคก์ารสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้และกระบวนการพฒันาให้บุคลากร
เกิดการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ สามารถรับรู้ และปรับเปล่ียนกรอบความคิด ในการ
สร้างจิตส านึกใหบุ้คลากรเกิดการพฒันาตนเองและองคก์ารมีการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม เพื่อไปก าหนด
วิสัยทศัน์ และพนัธกิจ สู่เป้าหมาย มีการจดัการความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัทั้งในระดบั
กลุ่มและระดบัองค์การมาพฒันาตนเองและพฒันาองค์การ อีกทั้งยงัตอ้งพฒันาสถานศึกษาท่ีอยู่ใน
ความดูแล ให้กา้วเขา้สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2, 2557) 
 การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ เป็นการสั่งสมความรู้ของบุคลากรท่ีมีความรู้และน าใชใ้น
การพฒันางาน จึงเป็นเร่ืองท่ีบุคคลและกลุ่มจะตอ้งมีความตระหนัก ในการสร้างผลงานท่ีดีให้กบั
องคก์าร ร่วมกนัพฒันาตนเองและหน่วยงาน ให้เจริญงอกงามต่อองคก์ารของตนเอง และองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้เป็นพลวตัท่ีจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลง และแลกเปล่ียนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จะตอ้งฝึกฝน
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และพฒันาทกัษะและหลักการในการเรียนรู้แบบทัว่ทั้ งองค์การ ควบคู่กบัการใช้เทคโนโลยี และ
สามารถน าความรู้ท่ีไดม้าพฒันาองคก์ารให้ประสบความส าเร็จ ซ่ึงเป็นการกา้วไปสู่การเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ 
 ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามแนวคิด
ของครุก (Krug, 1992, pp. 430 - 433) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ 1) การก าหนดพนัธกิจ                
2) การบริหารหลกัสูตรและการสอน 3) การนิเทศการสอน 4) การก ากบัติดตามความก้าวหน้าของ
นกัเรียน และ 5) การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน และศึกษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษา ตามแนวคิดของ มาร์ควอดท ์(Marquardt, 2011, pp. 237 – 241) ซ่ึงประกอบดว้ย     
5 องค์ประกอบ คือ 1) พลวตัแห่งการเรียนรู้ 2) การปรับเปล่ียนองค์การ 3) การเพิ่มบทบาทให้กบั
บุคลากร 4) การจดัการความรู้ และ 5) การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีวา่มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ เพื่อน า
ข้อมูลท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
สถานศึกษาใหก้า้วเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ตลอดจนเป็นขอ้มูลในการปรับเปล่ียน
สถานศึกษา และช่วยพฒันาสถานศึกษาใหเ้กิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

1.2  วตัถุประสงค์การวจิัย 
     1.2.1 เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
    1.2.2 เพื่อศึกษาระดบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
   1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 
 

1.3  สมมติฐานของการวจิัย  
  1.3.1 ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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      1.3.2 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 1.3.3 ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 

1.4  ขอบเขตของการวจิัย 
  1.4.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

  การวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตามแนวคิดของครุก (Krug, 1992, pp. 430-443) ซ่ึงมี 5 องคป์ระกอบ 
คือ 1) การก าหนดพนัธกิจ 2) การบริหารหลกัสูตรและการสอน 3) การนิเทศการสอน 4) การก ากบั
ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน และ 5) การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน ส่วนแนวคิด
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ มาควอดท ์(Marquardt, 2011, pp. 237 – 241) ซ่ึงมี          
5 องค์ประกอบคือ 1) พลวตัแห่งการเรียนรู้ 2) การปรับเปล่ียนองค์การ 3) การเพิ่มบทบาทให้กบั
บุคลากร 4) การจดัการความรู้ และ5) การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี
   1.4.2 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
        ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารและครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้แก่ 3 อ าเภอ คือ ล าลูกกา ธัญบุรี และหนองเสือ ซ่ึงมี
โรงเรียนทั้งหมด 67 โรงเรียน มีผูบ้ริหาร 67 คน มีครูจ านวน 1,270 คน รวมผูบ้ริหารและครูผูส้อน
ทั้งหมด จ านวน 1,337 คน 
    กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีไดจ้ากการเปิดตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ของ เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
จ านวนทั้งส้ิน 315 คน 
 1.4.3 ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีศึกษา 
       1.4.3.1 ตัวแปรตาม ได้แก่ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ตาม
แนวคิดของ มาร์ควอดท ์(Marquardt, 2011) ประกอบดว้ย ดงัน้ี คือ 
                           1. พลวตัแห่งการเรียนรู้ 
                             2. การปรับเปล่ียนองคก์าร 
                             3. การเพิ่มบทบาทใหก้บับุคลากร 
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                            4. การจดัการความรู้ 
                            5. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี
    1.4.3.2 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามแนวคิด
ของ ครุก (Krug, 1992) ประกอบดว้ยดงัน้ี คือ 
     1. การก าหนดพนัธกิจ 
     2. การบริหารหลกัสูตรและการสอน 
      3. การนิเทศการสอน 
          4. การก ากบัติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน 
          5. การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน 
 

1.5  ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
   ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น ามาเป็น
นิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 1.5.1 การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา หมายถึง สมาชิกทุกคนได้เรียนรู้
ร่วมกนั และน าส่ิงท่ีเป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ต่างๆ น ามาพฒันาปรับเปล่ียนองค์การอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และน าความรู้เพื่อพฒันาและบรรลุไปสู่เป้าหมายขององคก์ารให้ดีข้ึน 
เป็นองค์การท่ีให้อ านาจแก่บุคลากรได้เรียนรู้ทั้ งจากภายในและภายนอกองค์การโดยมีการน า
เทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ประกอบดว้ย 

   1.5.1.1 พลวตัแห่งการเรียนรู้ (Learning Dynamics) หมายถึง มีการจดัการเรียนรู้อยา่ง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง อีกทั้งมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ทั้งในระดบักลุ่มและระดบัองคก์าร  
    1.5.1.2 การปรับเปล่ียนองค์การ (Organization Transformation) หมายถึง สถานศึกษา
ส่งเสริมและสนบัสนุนภายในองคก์ารใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ 
กลยุทธ์ โครงสร้างองค์การและวฒันธรรมในการก าหนดเป้าหมายให้บรรลุและน าไปใช้ปฏิบติัการ
ภายในองคก์าร  

   1.5.1.3 การเพิ่มบทบาทให้กบับุคลากร (People Empowerment) หมายถึง ผูบ้ริหาร
ส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และให้อ านาจและสร้างความสามารถให้บุคลากรได้
ร่วมวางแผนและการตดัสินใจในการท างานดว้ยตนเอง 
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   1.51.4 การจดัการความรู้ (Knowledge Management) หมายถึง สถานศึกษามีระบบ
การจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้ซ่ึงกนัและกนั และอีกทั้งมีการ
เผยแพร่ขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ในการเรียนรู้ร่วมกนั 

   1.5.1.5 การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี (Technology Application) หมายถึง สถานศึกษา
ส่งเสริมและสนบัสนุนในการอ านวยความสะดวกให้กบับุคลากรในสถานศึกษา ในการน าเทคโนโลยี
ต่างๆ มาใชใ้นการท างาน และจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ 
   1.5.2. ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามี
กระบวนการโดยการก าหนดวิสัยทศัน์ เป้าหมาย และพนัธกิจการเรียนรู้ การบริหารจัดการด้าน
หลกัสูตรและการสอน การพฒันาครู การพฒันานกัเรียน อีกทั้งส่งเสริมบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียน
และมีการสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ประกอบดว้ย 
   1.5.2.1 การก าหนดพนัธกิจ (Defining mission) หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัท า
กรอบเป้าหมายหรือจดัท าแนวทางของโรงเรียน เพื่อตอบสนองต่อวสิัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
ตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ในการพฒันาเก่ียวกบังานด้านวิชาการอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

  1.5.2.2 การบริหารหลกัสูตรและการสอน (Managing curriculum and instruction) 
หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัท าขอบข่าย เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ การ
วดัผลประเมินผล และการวจิยัในชั้นเรียน และสามารถให้ขอ้มูลและทิศทางเก่ียวกบัวิธีการสอนแก่ครู 
และพฒันาหลกัสูตรใหบ้รรลุเป้าหมายใหมี้ประสิทธิภาพ 

  1.5.2.3 การนิเทศการสอน (Supervising teaching) หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามี
การด าเนินงาน การก ากบันิเทศติดตามอยา่งต่อเน่ืองและประเมินผล ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนของครู ให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายดา้นวิชาการของโรงเรียนและน าขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาการเรียน
ของนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

  1.5.2.4 การก ากบัติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน (Monitoring student progress) 
หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการตรวจสอบคุณภาพของนกัเรียน และมีวิธีการท่ีหลากหลายในการ
ประเมินความกา้วหน้าของนกัเรียน โดยการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาเป็นขอ้มูลในการ
ก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน 

  1.5.2.5 การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน (Promoting instructional 
progress) หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการภายในโรงเรียนโดยเน้น
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ผูเ้รียนเป็นส าคญั ในการจดัท าส่ิงอ านวยความสะดวก สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนให้สวยงาม เป็น
ระเบียบและปลอดภยั 

 1.5.3 ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติัหน้าท่ีผูอ้  านวยการ
โรงเรียน หรือผูรั้กษาการในต าแหน่งในกรณีต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนวา่ง ในสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 

1.6  กรอบแนวคดิของการวจิัย 
  ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษากบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูว้จิยัไดใ้ชก้รอบแนวคิดภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ของครุก (Krug, 1992, pp. 430 - 443) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ 1) การก าหนดพนัธกิจ  
2) การบริหารหลกัสูตรและการสอน 3) การนิเทศการสอน 4) การก ากบัติดตามความก้าวหน้าของ
นกัเรียน และ 5) การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน ส่วนแนวคิดการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษา ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ มาควอร์ด (Marquardt, 2011, pp. 237 - 241) ประกอบดว้ย                   
5 องคป์ระกอบดงัน้ี คือ 1) พลวตัแห่งการเรียนรู้ 2) การปรับเปล่ียนองคก์าร 3) การเพิ่มบทบาทให้กบั
บุคลากร 4) ดา้นการจดัการความรู้ และ 5) การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี ซ่ึงก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
ของการวจิยัในคร้ังน้ี ดงัแสดงในภาพท่ี 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่1.1  กรอบแนวคิดในการท าวจิยั 
 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

1. การก าหนดพนัธกิจ 
2. การบริหารหลกัสูตรและการสอน 
3. การนิเทศการสอน  
4. การก ากบัติดตามความกา้วหนา้ของ
นกัเรียน  
5. การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน  
 

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 

1. พลวตัแห่งการเรียนรู้  
2. การปรับเปล่ียนองคก์าร  
3. การเพิ่มบทบาทใหก้บับุคลากร 
4. การจดัการความรู้  
5. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 
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1.7  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.7.1 เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 1.7.2 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานและพฒันาสถานศึกษากา้วไปสู่การเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 1.7.3 เพื่อเป็นสารสนเทศในการพัฒนาเก่ียวกับภาวะผู ้น าทางวิชาการของผู ้บริหาร
สถานศึกษาและการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

  

 

 



 

 

 

บทที ่ 2  
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ มี

หวัขอ้ดงัน้ี 

  2.1  แนวคิดและทฤษฎีของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
       2.1.1  ความหมายของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
       2.1.2  ลกัษณะของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
       2.1.3  องคป์ระกอบของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

    2.2  แนวคิดและทฤษฎีของภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
          2.2.1  ความหมายของภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
     2.2.2  ความส าคญัของภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

       2.2.3  องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
       2.2.4  บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะผูน้ าทางวชิาการ 

2.3  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
     2.3.1  งานวจิยัในประเทศ 

        2.3.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
 

2.1  แนวคดิและทฤษฎขีองการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 2.1.1 ความหมายของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
  มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้ห้แนวคิดและความหมายไว ้ดงัน้ี 
  Gavin (2000, p. 11) ให้ความหมายวา่ องคก์ารคิดคน้และสร้างผลงานท่ีสามารถ
แสวงหาความรู้ใหม่และจดัเก็บรักษาไวซ่ึ้งความรู้เดิม อีกทั้งน าไปพฒันารวมทั้งมีการปรับปรุงดา้น
พฤติกรรมเพื่อสะทอ้นความรู้ใหม่ มีการแลกเปล่ียนความรู้กนัทั้งในระดบักลุ่มและระดบัองค์การ             
ในการแลกเปล่ียนความรู้และเผยแพร่ผลงานของตนเอง และรวมถึงมีความเขา้ใจอนัลึกซ้ึงอย่างมี
จุดหมายตามท่ีองคก์ารไดต้ั้งไว ้
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 Hoy & Miskel (2001, p. 3) ให้ความหมายวา่องคก์ารท่ีไดรั้บการกระตุน้ให้มีการ
แสดงออก มีความทะเยอทะยาน และสมาชิกมีการมอบอ านาจ ได้รับการพฒันาตนเอง และบรรลุ
เป้าหมายแห่งงานอยา่งต่อเน่ือง และมีแรงบนัดาลใจของกลุ่มสมาชิกไดรั้บการช่วยเหลือ ซ่ึงทุกคนเอง
ไดมี้การขยายศกัยภาพและแกปั้ญหาสร้างสรรคน์วตักรรมข้ึนใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

 Senge (2006, p. 3) ให้ความหมายวา่องค์การท่ีมีการขยายขีดความสามารถของตน
เพื่อสร้างสรรค์ผลลพัธ์ท่ีตนปรารถนาอยา่งแทจ้ริง เป็นการสนบัสนุนความคิดไดอ้ยา่งอิสระ ผูค้นได้
เรียนรู้วธีิการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองและน ามาพฒันางานของตนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

 Marquardt (2011, p. 247) ใหค้วามหมายวา่องคก์ารท่ีมีการพฒันาการเรียนรู้อยา่งเต็ม
พลงัสั่งสมการเรียนรู้ และปรับเปล่ียนองค์การอย่างต่อเน่ืองเพื่อท่ีจะรวบรวม จดัการความรู้ และให้
อ านาจแก่บุคลากรไดเ้รียนรู้ทั้งจากภายในองค์การและภายนอกองค์การเช่นเดียวกบังานท่ีท า โดยมี
การน าเทคโนโลยมีาใชท้ั้งในการเรียนรู้และสร้างผลผลิตใหดี้ยิง่ข้ึน 

 วิจารณ์  พานิช (2550, น. 28) ให้ความหมายว่า มีลกัษณะเป็นพลวตัการเรียนรู้ 
(Dynamics) มีการเพิ่มพนูความรู้ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในลกัษณะของการพฒันาการ
และมีผลงานดีข้ึนเร่ือยๆ การสร้างผลผลิตและผลงานใหม่ๆ ข้ึนมาให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 
สามารถจดัเก็บขอ้มูลเป็นอยา่งดี และมีบุคลิกขององคก์าร 

  สรุปได้ว่า การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา คือ สมาชิกทุกคนได้
เรียนรู้ร่วมกนั และน าส่ิงท่ีเป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ต่างๆ น ามาพฒันาปรับเปล่ียนองคก์าร
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และน าความรู้เพื่อพฒันาและบรรลุไปสู่เป้าหมายขององคก์ารให้
ดีข้ึน เป็นองค์การท่ีให้อ านาจแก่บุคลากรไดเ้รียนรู้ทั้งจากภายในและภายนอกองคก์าร โดยมีการน า
เทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2.1.2 ลกัษณะของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

 นกัวชิาการหลายท่านท่ีไดส้รุปแนวคิดและใหค้วามหมายไวด้งัน้ี   
 Marquardt & Reynolds (1994, pp. 31-32, 51-77) ไดก้ล่าวไวมี้ทั้งหมด 11 ประการ

ดงัน้ี  
 1. โครงสร้างท่ีเหมาะสม (Appropriate Structures) คือ เป็นโครงสร้างท่ีไม่มีล าดบัชั้น

การบงัคบับญัชามากเกินไป ซ่ึงสามารถช่วยใหก้ารติดต่อประสานงานและความร่วมมือ สามารถท าได้
ดีในการจดัระบบสารสนเทศซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลรวมทั้งเกิดความส าเร็จในงาน 
 2. วฒันธรรมการเรียนรู้ในองค์การ (Corporate Learning Culture) คือ การเรียนรู้ท่ี
เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ายิง่ มีการส่งเสริมและใหร้างวลัส าหรับความกลา้ท่ีจะเส่ียง ในการท างานท่ีเกิดจากการ
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เขา้ใจผดิเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า เพราะอาจเป็นแหล่งความคิดใหม่ ท่ีท าให้คน้พบวิธีการใหม่ๆ ในการท าส่ิง
ต่างๆ โดยสมาชิกจะมองวา่ ไม่มีการทดลองใดท่ีผิดพลาดตราบเท่าท่ีองคก์ารจะพฒันาได ้และสมาชิก
ทุกคนภายในองคก์ารต่างยนิดีในการเรียนรู้ของตนเองและผูอ่ื้น 
 3. การใหอ้ านาจ (Empowerment) คือ ศกัยภาพและอ านาจ โดยท่ีสมาชิกทุกคนได้รับ
อ านาจและการตดัสิน รวมถึงมีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ให้มากท่ีสุด โดยองคก์ารพยายามลดการปกครอง 
มีการมอบอ านาจใหก้บัสมาชิกทุกคน ส่งเสริมใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการวางแผนและพฒันากลยุทธ์ 
โดยทุคนในองคก์ารไดต้ระหนกั 
 4. วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (Environment Scanning) คือ สามารถเตรียมการท่ีจะรับ
ความเปล่ียนแปลงในเหตุการณ์ปัจจุบัน ท่ีกระทบต่อองค์การ ดังนั้ นเราสามารถเลือกพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นปัญหาต่อองค์การ มีการวางแผนล าดบัขั้นตอนท่ีจะมุ่งจะพฒันาว่าส่ิงใดควรท่ีจะ
ไดรั้บการด าเนินการก่อนหรือหลงัเพื่อท่ีจะใหมี้บรรยากาศท่ีดี 

 5. สร้างอ านาจและถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Creation and Transfer) คือ องคก์าร
มีหน้าท่ีในการสร้างองค์ความรู้ข้ึนใหม่ และน าความรู้ท่ีได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากน้ี
องค์การยงัให้ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งจากหน่วยงานอ่ืน หรือจากเครือข่ายอ่ืน เพื่อเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีจะช่วย
เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กบัองค์การและสมาชิกทุกคนจะตอ้งมีบทบาทในการสร้างและถ่ายโอนความรู้
อยา่งต่อเน่ือง 

 6. เทคโนโลยีการเรียนรู้ (Learning Technology) คือ การน าส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
เหมาะสมมาสนับสนุนการเรียนรู้ภายในองค์การ มีการถ่ายโอนความรู้ทัว่ทั้งองคก์าร และน ามาสร้าง
ขอ้มูล รวบรวมขอ้มูล รวมถึงการจดัเก็บและถ่ายโอนความรู้ซ่ึงครอบคลุมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหมด 

 7. คุณภาพ (Quality) คือ การท่ีองคก์ารมีพนัธะสัญญาวา่จะมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
อยา่งต่อเน่ืองยอ่มหมายถึง คุณภาพท่ีมีพนัธะสัญญาหรือขอ้ผกูมดัของสมาชิกทุกคนในสาขาท่ีตนถนดั
และเช่ียวชาญ เพื่อคงไวซ่ึ้งคุณภาพ 

  8. กลยุทธ์ (Strategy) คือ เป็นแนวทางการวางแผนการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอมา
ใช้ควบคู่ในการท างานทุกๆ วนัอย่างต่อเน่ือง เพื่อทราบถึงปัญหาและแนวทางแกไ้ขจุดอ่อนและจุด
แขง็ในการปรับโครงสร้างและวธีิการเพื่อใหง้านบรรลุตามเป้าหมาย  
 9. บรรยากาศท่ีสนบัสนุน (Support Atmosphere) คือ ให้สมาชิกองค์การไดพ้ฒันา
ศกัยภาพของตนเองไดอ้ย่างเต็มท่ี ไม่ไดมุ้่งเนน้เฉพาะแต่เร่ืองผลผลิตและผลก าไรเพียงเท่านั้น แต่ยงั
มุ่งเน้นไปวิธีของการท างานของสมาชิก โดยองค์การย่อมมีความตระหนกัดีว่าผลลพัธ์ขององค์การ
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สร้างอยูบ่นความสุขและประสิทธิผล ยอมรับในความแตกต่างของบุคคล ความเท่าเทียมกนัของความ
เป็นมนุษย ์ 
  10. ทีมงานและเครือข่าย (Temwork and Networking) คือ ทุกคนในองคก์ารมีความ
ตระหนกัถึงความส าคญัปฏิบติัหรือลงมือท า โดยมีการร่วมกนัวางแผนในการท างาน และมีการท างาน
เป็นทีม โดยทุกคนร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์าร และเครือข่ายต่างๆ เพื่อเป็นคลงัความรู้และ
ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าต่อองคก์ารมากข้ึน 

 11. วิสัยทศัน์ (Vision) คือ การมีวิสัยทศัน์เป็นมติที่เป็นเอกฉันท์ของสมาชิกทั้ง
องค์การท่ีจะร่วมมือกนัวางแนวการปฏิบติัของงานและช่วยกันวางแผนสนับสนุนทิศทางต่างๆ ท่ี
มุ่งเนน้การพฒันาโดยมองไปขา้งหนา้ และมีพนัธกิจ ค่านิยม และความเช่ือขององคก์ารซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทุก
คนร่วมกนัคิดและร่วมกนัปฏิบติั 

 Cumming & Worley (2009, pp. 542-543) ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี  
 1. โครงสร้าง (Structure) คือ มีโครงสร้างที่เน้นในทีมงานโดยมีล าดบัชั้นสาย

การบงัคบับญัชาน้อย และในระดบักลุ่มและระดบัขององค์การ ส่งเสริมในการแบ่งปันสารสนเทศ 
การวางแผนระบบงาน การคิดอย่างรอบคอบ และการให้อ านาจ อีกทั้งเน้นการถ่ายโอนขอ้มูลไปยงั
หน่วยงานอ่ืน 

 2. ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ การเรียนรู้ขององคก์ารท่ีมีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูล และรวมถึงระบบสารสนเทศ และถือว่าเป็นส่ิงส าคญัส าหรับ
การเรียนรู้ขององค์การ ระบบสารสนเทศจะช่วยให้เพิ่มพูนการรับรู้และประมวลผล มีการแบ่งปัน
สารสนเทศกับหน่วยงานอ่ืน และได้รับความสะดวกข้ึน คล่องตัวและมีความรวดเร็ว เพื่อความ
ไดเ้ปรียบและประสบความส าเร็จในการแข่งขนั 

 3. ปฏิบติัดา้นทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources Practices) คือ ทรัพยากรมนุษย ์
หมายถึง การประเมิน การใหผ้ลตอบแทน และการฝึกอบรมและการพฒันาความรู้ในระยะยาว อีกทั้งมี
การเสริมสร้างการแสวงหาและการแบ่งปันทกัษะและความรู้ใหม่ๆร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ 

 4. วฒันธรรมองคก์าร (Organization Culture) คือ มีวฒันธรรมท่ีเขม้แข็งท่ีส่งเสริม
บรรยากาศแบบเปิด ซ่ึงเป็นค่านิยมท่ีเกิดข้ึนทุกคนมีความกลา้ท่ีจะเส่ียง และตลอดจนการเรียนรู้จาก
ความผิดพลาด และองค์การมีการช่วยเหลือ อีกทั้ งส่งเสริมสมาชิก มีการประมวลผล แบ่งปัน
สารสนเทศ ตลอดจนรักษาวฒันธรรมท่ีดีงาม 

 5. ผูน้ า (Leadership) คือ ผูน้  าองคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นตน้แบบในการเปิดกวา้งใน
การสนับสนุนท่ีเกิดจากส่ิงท่ีได้ในการกล้าเส่ียงและได้มาซ่ึงการจดัเก็บความรู้ และรวมไปถึงการ
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สะทอ้นส่ิงท่ีจ าต่อการเรียนรู้ให้มากเท่าท่ีจะท าได้ รวมถึงผูน้ ามีการส่ือสารวิสัยทศัน์ และให้การ
สนบัสนุนเพื่อสมาชิกไปสู่ทิศทางท่ีตอ้งการและบรรลุเป้าหมาย 
   Marquardt (2011, p. 69) ไดก้ล่าวไวว้า่ ระบบยอ่มเกิดความส าเร็จอนัยิ่งใหญ่ของ 
รูปลกัษณะเชิงกลยุทธ์ท่ีถูกบูรณาการ และด าเนินการควบคู่ไปกบัการท างาน ผูค้นในองคก์ารต่างมุ่ง
ความสนใจไปท่ีการคิดสร้างสรรค์ ในการเรียนรู้แบบเพิ่มพูนความสามารถ จนกลายเป็นสมรรถนะ
หลกัท่ีไดพ้ฒันาอยา่งดี โดยมีการคิดเชิงระบบในการเป็นพื้นฐาน และองคก์ารประเภทน้ีจะมีลกัษณะ
ส าหรับการกระตุน้และปฏิรูปตนเองให้ตอบรับส่ิงท่ีเกิดข้ึน และรวมถึงสมาชิกขององค์การทุกคน
ร่วมมืออยา่งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัต่อเน่ือง 

  สรุปไดว้่า ลกัษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา คือ เป็นการเรียนรู้ท่ี
ควบคู่ไปกบัการท างาน สมาชิกในองคก์ารทุกคนมีการเรียนรู้และถ่ายโอนความรู้ให้แก่กนั สมาชิกทุก
คนมีความปรารถนาท่ีจะพฒันางานให้ดีข้ึนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และมีการเสริมสร้างการแสวงหาความรู้
และการแบ่งปันทกัษะและความรู้ใหม่ๆร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ 
 2.1.3 องคป์ระกอบของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
   มีนกัวชิาการหลายท่านไดส้รุปแนวคิดไว ้ดงัต่อไปน้ี 
    Marquardt, (2011, pp. 55-69) กล่าวไวว้า่ การท่ีองคก์ารจะมีความไดเ้ปรียบผูอ่ื้นนั้น
ในการแข่งขนัและพฒันาอย่างย ัง่ยืนไดน้ั้น จะตอ้งประกอบดว้ยระบบย่อยท่ีส าคญั 5 องค์ประกอบ 
ดงัน้ี 

 1) การเรียนรู้ (Learning) 
 2) องคก์าร (Organization) 

 3) บุคลากร (People) 
 4) ความรู้ (Knowledge) 
 5) เทคโนโลย ี(Technology)  

  องคป์ระกอบทั้ง 5 ระบบย่อยน้ีเป็นรูปธรรม อนัน ามาพฒันาให้บรรลุเป้าหมายของ
องคก์ารและแสดงเป็นแบบจ าลองได ้ดงัภาพท่ี 2.1 
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อvองคก์ารv’’ 

      ความรู้8ค8 เทคโนโลย ี

บุคลากร 

  
  

                                                                                 
 

                                                              
                                                                       การเรียนรู้ 
 
 
                                                               
 

                                                                                                
 

ภาพที ่2.1 แบบจ าลองระบบองคก์ารแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของ มาร์ควอดท ์(Marquardt, 2011)  
ทีม่า: Marquardt, Michael J. (2011). Building the learning organization: Achieving strategic   
          advantage through a commitment to learning (3rd ed.), p. 22 
 
 1) พลวตัแห่งการเรียนรู้ (Learning Dynamics) – การเรียนรู้ (learning) ซ่ึงประกอบดว้ย
ทกัษะทั้ง 5 ประการ คือ การคิดเชิงระบบ (System thinking) รูปแบบความคิด (Mental models) การ
มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ (Personal mastery) การจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-directed learning) และ
การเสวนา (Dialogue) ถือเป็นระบบยอ่ยหลกัท่ีเป็นการเรียนรู้ทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่มและระดบั
องคก์าร ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพ 
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                ระดบั                                                                         ทกัษะ 

              • บุคคล                        การเรียนรู้                 • การคิดเชิงระบบ 

       • กลุ่ม/ทีม                                             • รูปแบบความคิด 

              • องคก์าร                                                         • การมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ      
                                                                                      • การจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง                                               
                     ประเภท                                   • การเสวนา 
            • เชิงปรับตวัในปัจจุบนั                       
     • เชิงคาดการณ์อนาคต                     
           • เชิงผสานการปฏิบติั 
    งานจริง 
 

ภาพที ่2.2 ระบบยอ่ยดา้นการเรียนรู้ 
ทีม่า: Marquardt, Michael J. (2011). Building the learning organization: Achieving strategic     
         advantage through a commitment to learning (3rd ed), p. 23 

 
 ระดบัของการเรียนรู้  แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระดบัท่ีแตกต่างกนัแต่มีความสัมพนัธ์กนั คือ 

 1. การเรียนรู้ของบุคคล (Individual Learning) คือ มีความช านาญดา้นทกัษะ ความรู้ 
เจตคติ และค่านิยม ซ่ึงอาจเกิดจากการศึกษาดว้ยตนเอง 

 2. การเรียนรู้เกิดจากกลุ่มหรือทีม (Group/Team Learning) หมายถึง ความรู้และ
ทกัษะ รวมถึงสมรรถนะภาพภายในกลุ่มซ่ึงส าเร็จไดด้ว้ยการกระท าของกลุ่มนัน่เอง 

 3. การเรียนรู้ขององคก์าร (Organizational Learning) หมายถึง การยกระดบั และ
คุณภาพ รวมถึงความสามารถของคนในหน่วยงาน พร้อมทั้งน ามาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาใหดี้ข้ึน 

 ประเภทของการเรียนรู้ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  
 1. การเรียนรู้เชิงปรับตวัในปัจจุบนั (Adaptive Learning) คือ การพิจารณาทบทวนถึง
ส่ิงท่ีไดค้น้พบในอดีต และน ามาปรับใชใ้นปัจจุบนัใหดี้ข้ึน 
 2. การเรียนรู้เชิงคาดการณ์อนาคต (Anticipatory Learning) คือ กระบวนการท่ีแสวง 
หาความรู้โดยการคาดคิดและจินตนาการเก่ียวกบัอนาคตท่ีพฒันาวิสัยทศัน์ไปสู่การกระท า สามารถ
น ามาวิเคราะห์ และมีการวินิจฉัยแยกแยะส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับอนาคต และน ามาก าหนดแนวทางให้
บรรลุเป้าหมายในอนาคต 
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   3. การเรียนรู้เชิงผสานการปฏิบติังานจริง (Action Learning) คือ ส่ิงท่ีเกิดไดใ้นการ
เรียนรู้ท่ีผสมผสานกบัการปฏิบติัจริงอาจกระท าดว้ยตนอง หรือกลุ่มคน สามารถน าวิเคราะห์ปัญหา
สามารถไตร่ตรองเก่ียวกบัความเป็นจริงก่อนลงมือปฏิบติั  
   ทกัษะการเรียนท่ีจะรับรู้และเกิดข้ึนไดใ้นองค์การ ประกอบดว้ยทกัษะ 5 ประการ 
ดงัน้ี 
   1. คิดเชิงระบบ (Systems Thinking) คือ กรอบความคิดท่ีส่งผลให้องคร์วมของแบบ
แผนต่างๆ ท่ีเป็นเหตุเป็นผลกนัมีความสมบูรณ์ชดัเจนมากข้ึน 
   2. รูปแบบความคิด (Mental Models) คือ ข้อสันนิษฐานความคิดท่ีมีอิทธิพลต่อ
ทรรศนะและการกระท าต่างๆ ของตวัเรา 
   3. การมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ (Personal Mastery) คือ ความถนดัทกัษะใดทกัษะหน่ึง
ซ่ึงเกิดจากความช านาญและตอ้งอาศยัความผกูพนั ตลอดจนความเช่ียวชาญหรือความช านาญให้งาน
ส าเร็จ 
   4. การตอบสนองเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-directed Learning) คือ ความสามารถในการ
ประเมินท่ีจะแสดงถึงส่ิงท่ีต้องการของตนเอง โดยทุกคนรู้จกัถึงหน้าท่ี ตลอดจนเช่ือมโยงวตัถุ 
ประสงคก์บัการเรียนรู้  

  5. การเสวนา (Dialogue) คือ แบบแผนในการปฏิสัมพนัธ์ว่าส่งเสริมหรือท าลายการ
เรียนรู้ ในการฟังและการส่ือสารระหว่างบุคคล ซ่ึงตอ้งอาศยัประเด็นส าคญัต่างๆอย่างมีอิสระและ
สร้างสรรค ์และการฟังอยา่งพิจารณาเวลาผูอ่ื้นทกัทว้งถึงความคิดเห็นเรา 

2) การปรับเปล่ียนองคก์าร (Organization Transformation) - องคก์าร (Organization) ซ่ึงมี 
4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ (Vision) กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้าง (Structure) และวฒันธรรม 
(Culture) การก าหนดให้กลุ่มคนมาท างานร่วมกนัอย่างมีแบบมีแผน พร้อมทั้งมีกระบวนการต่างๆ
เกิดข้ึนและด าเนินการ ดงัภาพท่ี 2.3 
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                                                  องคก์าร 

 
 
 

 
ภาพที ่2.3 ระบบยอ่ยดา้นองคก์าร 
ทีม่า: Marquardt, Michael J. (2011). Building the learning organization: Achieving strategic     
          advantage through a committment to learning (3rd ed.), p. 25  
 
 3) การเพิ่มบทบาทให้กบับุคลากร (People Empowerment) – บุคลากร (people) เป็นระบบ
ท่ีประกอบด้วย ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการและผูน้ ารวมถึงพนกังาน ลูกคา้พนัธมิตร และหุ้นส่วนทางธุรกิจ            
ซพัพลายเออร์ และผูข้ายสินคา้ และชุมชนระบบยอ่ยดา้นคน  

 
                    
     
 
                 บุคลากร                      
                                                       
 
                                                                                                     
 

 

ภาพที ่2.4  ระบบยอ่ยดา้นบุคลากร 
ทีม่า: Marquardt, Michael J. (2011). Building the learning organization: Achieving strategic        
          advantage through a commitment to learning (3rd ed.), p. 2 

พนกังาน ผูจ้ดัการและ
ผูน้ า 

ชุมชน ชุมชน 

ซพัพลายเออร์ 
และผูข้ายสินคา้ 

พนัธมิตรและ
หุน้ส่วนทางธุรกิจ 

โครงสร้าง 

วสิัยทศัน์ 

วฒันธรรม 

กลยทุธ์ 
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 4) การจดัการความรู้ (Knowledge Management) – ความรู้ (Knowledge) มีองคป์ระกอบท่ี
ส าคญั 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ีคือ การแสวงหาความรู้ (Acquisition) การสร้างความรู้ (Creation) การจดั 
การความรู้ (Storage) การวเิคราะห์และการท าเหมืองขอ้มูล การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ (Transfer 
& Dissemination) และรวมถึงการน าไปใช้และการตรวจสอบความถูกตอ้ง (Application & 
Validation) การบริหารจดัการความรู้ในลกัษณะต่างๆ ขององคก์าร การวเิคราะห์เหมืองขอ้มูล การถ่าย
โอนและการเผยแพร่ความรู้ การน าไปใชก้ารตรวจสอบ  
 
          การแสวหา                     การสร้าง 
                                                 ความรู้                      ความรู้  
      
     การน าไปใชแ้ละ                                                   การจดัเก็บ         
                      การตรวจสอบ                       ความรู้                        ความรู้ 
                      ความถูกตอ้ง    
                         
                                                  การถ่ายโอนและ                   การวเิคราะห์และ    
                                                การเผยแพร่ความรู้               การท าเหมืองขอ้มูล 

ภาพที ่2.5  ระบบยอ่ยดา้นความรู้  
ทีม่า: Marquardt, Michael J. (2011). Building the learning organization: Achieving  strategic         
          advantage through a commitment to learning (3rd ed.), p. 27 
 
 5) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Technology Application) – (Technology) คือ เทคโนโลยี
และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีช่วยสนบัสนุนให้คนในองค์การเขา้ถึงความรู้และมีการแลกเปล่ียนสารสนเทศ
และการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั โครงสร้างและขอความร่วมมือท่ีจะท าให้เกิดทกัษะในการประสานงาน 
การสอนงาน และทกัษะเก่ียวกับความรู้ด้านอ่ืนๆ ตลอดจนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการเรียนรู้
ความกา้วหน้า เช่น การใช้ตวัแบบจ าลอง (Simulation) การประชุมทางไกล (On-line conferencing) 
ตลอดจนการแลกเปล่ียนและลงความเห็นร่วมกนั ส่ิงเหล่าน้ี ถือเป็น (Knowledge freeways) เป็น
โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ ซ่ึงองค์ประกอบของระบบย่อยด้านเทคโนโลยีแบ่งออกเป็น  
2 องคป์ระกอบ คือ เทคโนโลยจีดัการความรู้และเทคโนโลยกีารเพิ่มพนูทกัษะ 
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                                 เทคโนโลย ี                
 
 
ภาพที ่2.6 ระบบยอ่ยดา้นเทคโนโลย ี
ทีม่า: Marquardt, Michael J. (2011). Building the learning organization: Achieving strategic 
         advantage through a commitment to learning. (3rd ed.), p. 29 
  

 สรุปไดว้่า ส่ิงส าคญัซ่ึงเป็นองค์ประกอบย่อย ไดแ้ก่ การเรียนรู้ องค์การ บุคลากร ความรู้ 
และเทคโนโลยี ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงสนบัสนุนให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ในการท่ีจะพฒันาองค์การ 
ทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์ารใหมี้ทกัษะในการจดัการความรู้ อีกทั้งด าเนินการโดย
ใชค้วบคู่กบัการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูล และถ่ายโอนความรู้ใหเ้ขม้แขง็ต่อไป 
 

2.2  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.2.1 ความหมายของภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  นักวิชาการหลายท่านได้สรุปแนวคิดและความหมายภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงัน้ี 
 Hoy & Miskel (1991, p. 17) ไดก้ล่าวไวว้า่ ภาวะผูน้ าทางวิชาการมี 8 องคป์ระกอบ
ดงัน้ี คือ 1) การก าหนดจุดหมายการสอน 2) การออกแบบหน่วยการเรียน 3) การพฒันาและการน า
หลักสูตรไปใช้ 4) การประเมินผลและเลือกวสัดุหลักสูตร 5) การประเมินการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากร 6) การผลิตส่ืออุปกรณ์การสอน 7) การนิเทศแบบคลินิก และ 8) การวางแผนเพื่อติดตาม
ความกา้วหนา้ของบุคลากร 
 Krug (1992, pp. 8-9) ไดก้ล่าวไวว้า่ ภาระหลกัท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารมีบทบาทในการน า
บริหาร สถานศึกษา คือ ก าหนดพนัธกิจ การบริหารหลกัสูตรและการสอน การนิเทศการสอน การ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน ซ่ึงจะน าไปสู่
ความส าเร็จ 
 Windy & Dimmock (1993, p. 34) ไดก้ล่าวไวว้า่ ภาระงานของผูบ้ริหารเองและ
รวมถึงการการมอบหมายงานให้ผู ้อ่ืนปฏิบติัแทน เพื่อพฒันานักเรียนและภาระงานท่ีส าคญั ดังน้ี 

การเพิ่มพนูการ

เรียนรู้ 

การจดัการ 
ความรู้ 
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ก าหนดวตัถุประสงค์ของโรงเรียน เตรียมส่ืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็น การก ากบัและติดตาม การนิเทศการ
เรียนและการสอน ก ากบัติดตามนิเทศครู เป็นผูป้ระสานงานส่งเสริมสัมพนัธภาพ 
 จกัรกฤษณ์  วงษ์ชาลี (2551, น. 31) ได้กล่าวว่า สรุปแนวคิดของการบริหารงาน
วชิาการซ่ึงมีทั้งหมด 8 ดา้น ประกอบดว้ย พฤติกรรมการเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา การพฒันา
และการใชห้ลกัสูตร การนิเทศการศึกษา การจดัการเรียนการสอน การจูงใจ การสนบัสนุนการจดัการ
ในชั้นเรียนการสนบัสนุนการประเมินผลการเรียน และจดับรรยากาศในโรงเรียนใหน่้าอยู ่ 
 ชฎากาญจน์  เจริญชนม์ (2553, น. 40) ได้กล่าวไวว้่า ผูบ้ริหารโรงเรียน ควร
สนับสนุนน าความรู้ ทกัษะ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ท่ีตนเองเช่ียวชาญน าถ่ายทอด และมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานวิชาการ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้และส่งผลทางการเรียนของ
นกัเรียนไดดี้ข้ึน 
    สรุปไดว้่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษามีกระบวนการโดยการก าหนดวสิัยทศัน์ เป้าหมาย และพนัธกิจการเรียนรู้ การบริหารจดัการดา้น
หลกัสูตรและการสอน การพฒันาครู การพฒันานกัเรียน อีกทั้งส่งเสริมบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียน
และมีการสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 2.2.2 ความส าคญัของภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
   นกัวชิาการหลายท่านไดส้รุปและเสนอแนวคิด ไวด้งัน้ี 
  รุ่ง  แกว้แดง (2543, น. 278) ไดก้ล่าวไวว้า่ ผูบ้ริหารโรงเรียนนั้น จะตอ้งมีความเป็น
ผูน้ ามีภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนและตอ้งเปล่ียนเป็น ผูบ้ริหารโรงเรียนยุคใหม่ทางดา้นวิชาการ 
เข้มแข็งเพื่อปฏิวติัการบริหารโรงเรียนโดยการเสริมพลัง ผูบ้ริหารโรงเรียนให้เป็นผูน้ าอย่างเต็ม
ศกัยภาพและหนัมาทุ่มเทใหก้บังานบริหารงานเป็นตน้แบบสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารกบัครู
และนกัเรียนใหมี้ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัมากข้ึน 
  วรุิฬ  ใบสี (2549, น. 19) ไดก้ล่าวไวว้า่ บุคคลส าคญัแห่งการเปล่ียนแปลงจ าเป็นตอ้ง
ริเร่ิมตน้นั้นผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีบทบาทท่ีส าคญัยิ่งท่ีจะปรับเปล่ียนสถานศึกษา และควรจะมุ่งเนน้เร่ือง
การเรียนของนกัเรียนและการสอนของครูเป็นผลแห่งความส าเร็จ สามารถให้ขอ้มูลและเป็นผูช้ี้แนะ
แนวทางสามารถใหค้ าแนะน าและขอ้เสนอแนะ คิดวิธีแกปั้ญหาให้หมดไป เพื่อส่งผลต่อส าเร็จในการ
บริหารวชิาการ 
  น ้าฝน  รักษากลาง (2553, น. 16) พบวา่ ภาวะผูน้ าทางวิชาการเป็นความสามารถของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมและสนบัสนุนต่อกลุ่มท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายโดยการน าความรู้ ทกัษะ
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ต่างๆ มาใชใ้นการปฏิบติัภาระหนา้ท่ีเพื่อน าผูร่้วมงานให้ร่วมมือปฏิบติังานไปสู่ความมีประสิทธิภาพ
ทางการเรียนการสอน ซ่ึงผูร่้วมงานสามารถรับรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน 
   สมคิด  สร้อยน ้า และ มณัฑนา  อินทุสมิตร (2554, น. 17) ไดก้ล่าวไวว้า่ ผูบ้ริหารท่ีมี
ความเช่ียวชาญควรเขา้ไปมีส่วนร่วมเร่ืองกระบวนเรียนการสอน ตอ้งเป็นผูป้ระสานงานและควบคุม 
ก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนในเร่ืองการส่งเสริมพฒันาการทางสติปัญญาของผูเ้รียนร่วมกบัคณะครู 
แนวคิดเนน้ความส าคญัท่ีผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน ติดตามดูแลเป็นรายบุคคล และเป็นภาพลกัษณ์ของ
ผูน้ าในอนาคต ตอ้งมีพื้นฐานค่านิยม ความเช่ือ วสิัยทศัน์ มีการวางกลยทุธ์ไดอ้ยา่งชดัเจน 
  สรุปไดว้า่ ผูบ้ริหารตอ้งมีการก าหนดพนัธกิจ การบริหารหลกัสูตรและการสอน การ
นิเทศการสอน การก ากบัติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน และการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการ
สอน และตอ้งเป็นผูป้ระสานงานและควบคุมงานวิชาการท่ีชดัเจนในเร่ืองการส่งเสริมพฒันาการทาง
สติปัญญาของผูเ้รียนร่วมกบัคณะครู ใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  
 2.2.3 องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  นกัวชิาการหลายท่านไดส้รุปแนวคิด ไวด้งัต่อไปน้ี 
  Hallinger & Murphy (1985, pp. 221-224) ไดส้รุปแนวคิดของผูบ้ริหารโรงเรียนไว ้
3 องคป์ระกอบ คือ 
 1. ดา้นการก าหนดภารกิจโรงเรียน หมายถึง การก าหนดแนวทางของโรงเรียนโดย
เนน้ดา้นนกัเรียนและการมีส่วนร่วมของทีมงานในโรงเรียน การก าหนดกรอบและขอบเขตของงานใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง และการส่ือสารโดยแลกเปล่ียนข่าวสารความรู้สึกนึกคิดหรือทศันคติ 

 2. ด้านการจดัการเรียนการสอน หมายถึง การดูแลสนับสนุนครูและการเรียนของ
นกัเรียนตลอดจนดูแลอ านวยความสะดวกเร่ืองวสัดุและอุปกรณ์ และรวมถึงในดา้นการประสานงาน 
ดา้นการใชห้ลกัสูตร และดา้นการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีการพฒันาความกา้วหนา้ของ
นักเรียนในการวางแผนพฒันาผูเ้รียน ตลอดจนการประสานงานการเรียนการสอน ด้านการนิเทศ 
การสอน และการประเมินผลการสอน 
 3. ดา้นการจดับรรยากาศในโรงเรียน หมายถึง การด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัสภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียน ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้านการ
ควบคุมการใช้เวลาในการสอนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู ดา้นการจดัให้มีส่ิงจูงใจ
ให้กบัครู ส่งเสริมความถนดัและความสามารถด้านการพฒันาทางวิชาการ และดา้นการจดัให้มีส่ิง
ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ 
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 Krug (1992, pp. 8-9) ได้เสนอองค์ประกอบที่มีประสิทธิผลและบรรลุตามวตัถุ 
ประสงคไ์ว ้5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 1. การก าหนดพนัธกิจ คือ ผูบ้ริหารจดัท าวิสัยทศัน์ และพนัธกิจ และมีเป้าหมายท่ี
ชดัเจน โดยส่ือสารกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและระบุชดัเจน ก าหนดเป้าหมายจะตอ้งไม่ประมาณการใน
ทิศทางท่ีสูงเกินไป ให้เป็นไปตามสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น หากไม่มีการระบุพนัธกิจท่ีชัดเจนก็
เท่ากบัการเดินทางท่ีไม่มีจุดมุ่งหมายในการท างาน 

   2. การบริหารหลกัสูตรและการสอน คือ ผูบ้ริหารตอ้งรู้ขอบข่ายและโครงสร้างของ
หลกัสูตร และรายวิชาท่ีก าหนดไว ้เป็นผูช้ี้แนะแนวทางเก่ียวกบัวิธีการสอนกบัครูให้เขา้กบับริบทใน
ทอ้งถ่ินของตนเองได้ ตลอดจนผูบ้ริหารยงัตอ้งสามารถให้ขอ้มูลสารสนเทศและการเอาใจใส่ท่ีจะ
พฒันาหลกัสูตรอยา่งจริงจงั  

 3. การนิเทศการสอน คือ ผูบ้ริหารมีบทบาทในการนิเทศการสอนของครู เพื่อน ามา
แกไ้ขขอ้บกพร่อง และให้ค  าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษากบัครูผูส้อน โดยการท่ีจะตอ้งมองไปขา้งหน้า 
และเอาใจใส่ให้โอกาสครูไดพ้ฒันาวิชาชีพ ซ่ึงจะช่วยในการเพิ่มพูนการเรียนของนกัเรียนไดดี้อย่าง
ต่อเน่ือง 
      4. การก ากบัติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน คือ ผูบ้ริหารควรมีการตรวจสอบ
คุณภาพของนักเรียน และเป็นผู ้น าทางวิชาการท่ีต้องมีเทคนิคหลายๆ อย่างเพื่อน ามาประเมิน
ความกา้วหนา้อย่างสม ่าเสมอ ผูบ้ริหารสามารถบอกผลลพัธ์ท่ีจะเกิดต่อการประเมินในตวันกัเรียนได้
อยา่งชดัเจน มีการประเมินการสอน และการประเมินหลกัสูตร อีกทั้งตลอดจนวางแผนพฒันาผูเ้รียน
ในการช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนโดยมีการก ากบัติดตามในกระบวนการทั้งหมด 
 5. การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน คือ การส่งเสริมบรรยากาศของโรงเรียน
และเห็นความส าคญัของการเรียนรู้ ผูบ้ริหารควรสร้างบรรยากาศภายท่ีดี เพื่อเป็นการช่วยกระตุน้พลงั
ของครูและนกัเรียน มีมุมวชิาการโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและรวมไปถึงการจดัอาคารสถานท่ีมีความ
ปลอดภยัและสะอาด มีการดูแลไดอ้ย่างมีระบบ เพราะโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีผูป้กครองมีความคาดหวงั
อยา่งมากในผลท่ีจะเกิดกบัตวันกัเรียน  

 วษิณุ  จุลวรรณ (2547, น. 94-95) สรุปไดว้า่ แนวคิดท่ีวิเคราะห์เก่ียวกบัองคป์ระกอบ
ของผูบ้ริหารท่ีเป็นผูน้ าทางวิชาการ ซ่ึงประกอบดว้ย 8 ด้านท่ีส าคญั ดงัน้ีคือ 1) บริหารจดัการเพื่อ
ผลส าเร็จของงานท่ีเก่ียวกบัจดักิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนทุกด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) เพิ่มคุณภาพทางการศึกษา เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถและปรับตวัได้
ทนัต่อการเหตุการณ์ท่ีมีความเจริญอยา่งรวดเร็ว 3) ดา้นการเปล่ียนแปลงเพื่อน าใหม่ๆ มาสู่สถานศึกษา 
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ส่งผลต่อการยอมรับและความร่วมมืออยา่งมัน่ใจของผูร่้วมงาน 4) บุคลิกภาพ ให้มีความเช่ือมัน่ตนเอง
ท่ีจะท าให้ผูร่้วมงานเกิดศรัทธามีการยอมรับ 5) นิเทศการสอน ผูน้ าในฐานะเป็นผูนิ้เทศและให้
ค  าปรึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่ครูอาจารย ์ 6) วางแผน ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งให้ความส าคญั เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบติังานท่ีชัดเจน 7) บริการความสะดวก และช่วยเหลือบุคลากร ให้เป็นไปด้วย
ความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันานกัเรียน และ8) ส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการ 

  สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบท่ีส าคญัของภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ท่ีมีบทบาทในการเป็นภาวะผูน้ าทางวชิาการใหเ้กิดประสิทธิผลต่อการบริหารงาน โดยมีองคป์ระกอบ
ท่ีส าคญัไว ้5 ดา้น ไดแ้ก่ การก าหนดพนัธกิจ การจดัการหลกัสูตรและการสอน การนิเทศการสอน การ
ตรวจสอบความกา้วหนา้ของนกัเรียน และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน  
  2.2.4 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะผูน้ าทางวชิาการ 
  Bennett (1996, p. 12) สรุปไวว้า่ ผูน้ าทางวิชาการตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีทกัษะในการ
วิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองหลกัสูตรและการสอน ผูบ้ริหารควรมีทกัษะ ซ่ึงประกอบดว้ยคณะครู นกัเรียน
โดยส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดี โดยเนน้โรงเรียนในเขตพื้นท่ี สนบัสนุนการพฒันา มีการวิเคราะห์และ
วิพากษข์องผูบ้ริหารยุคใหม่ และบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู้ ให้การสนบัสนุนช่วยเหลือคณะท างาน
อยา่งมีความชดัเจน  
   Coleman & Adams (1997, p. 128) ไดก้ล่าวไวว้า่ บทบาทท่ีส าคญัของการเรียนรู้ท่ีจะ
เป็นผูน้ าทางวิชาการประกอบด้วยหลกัส าคญั 3 ประการ ดงัน้ี 1) เป็นผูม้ีความรอบรู้ 2) มีความ
ตระหนกัในภาระงาน และ 3) มีทกัษะท่ีเช่ียวชาญพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลง รวมทั้งพฒันาสมาชิก
ตลอดจนพฒันาหลักสูตรและกิจกรรม มีการท างานเป็นทีม ประเมินผลการสอนของครูและการ
วางแผนส าหรับการพฒันาครูมืออาชีพ 
   Hoover (1998, p. 239) ไดก้ล่าวไวว้า่ การเรียนรู้เพื่อกา้วไปเป็นผูบ้ริหารท่ีมีเป็นผูน้ า
ทางวิชาการ ตอ้งปรับตวัให้ทนักบัโลกในยุคปัจจุบนัผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีบทบาทในการทางปฏิบติั
และมีเป้าหมายและแนวทางการแก้ปัญหานั้น ได้กลายมาเป็นหลักส าคญัในการร่วมแรงร่วมใจ 
ปฏิบติังานของทุกฝ่าย คือ กระบวนการทุกขั้นตอนท่ีตอ้งน าไปสู่การเรียน ตลอดจนมุมมองของตนใน
การช้ีน าของคณะครูนกัเรียนและผูป้กครอง  
 น ้าฝน  รักษากลาง (2553, น. 34) ไดก้ล่าวไวว้า่ ผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคปัจจุบนัถา้ลง
มือท่ีจะริเร่ิมในการปรับปรุงโรงเรียนและมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล อนัจะก่อให้มีประสิทธิผลนั้นตอ้ง
เปล่ียนบทบาท โดยเสนอแนะวธีิท างานกลุ่มของครูและผูบ้ริหาร และลงร่วมมือปฏิบติัร่วมกนั 
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  สรุปไดว้่า บทบาทของผูบ้ริหารควรมีการก าหนดแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน มีการวางแผน
และการประชุมช้ีแจง โดยผูบ้ริหารโรงเรียนจะต้องมีความเช่ียวชาญและรอบรู้เก่ียวกับงาน มีการ
ก าหนดพนัธกิจ มีการแบ่งสายงานให้ผูรั้บผิดชอบไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร รวมถึงสนบัสนุนการ
ท างานเป็นทีมงาน และมีแนวทางแกปั้ญหาอนัท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังาน และมีการประเมินผล
งานของครู และประเมินผลงานนกัเรียน และประสานงานกบัผูป้กครองและชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

 
2.3  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
    2.3.1 งานวจิยัในประเทศ 
   ธีรยทุธ  จ่ิมอาษา (2551, น. 97-100) พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยภาพรวมพบว่า อยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น คือ 1) พลวตัการเรียนรู้ 2) การปรับเปล่ียนองคก์าร 3) การเสริม
ความรู้แก่บุคคล 4) การจดัการความรู้ และ5) การน าเทคโนโลยีไปใช้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
ส่วนผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน มีความสัมพนัธ์ทางบวก 
   กรรณิการ์  แสงโนราช (2552, น. 67-71) พบวา่ การศึกษาสภาพการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนวดัปากบึง ส านักงานเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นพลวตัการเรียนรู้ ดา้น
การให้อ านาจ และด้านการปรับเปล่ียนองค์การตามล าดับ  1) ด้านพลวตัการเรียนรู้ 2) ด้านการ
ปรับเปล่ียนองค์การ 3) ดา้นการให้อ านาจ 4) ดา้นการจดัการความรู้ และ 5) ดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
สมยัใหม่ ส่วนสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน มีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ  
   จุฑามาศ  อินนามเพง็ (2552, น. 184-185) พบวา่ ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
ครูผูส้อนท่ีส่งผลต่อความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครพนม เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ระดบัความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือเป็นรายด้าน พบว่า การก าหนดภารกิจของโรงเรียน และดา้นการ
ส่ือสารเป้าหมายของโรงเรียน มีความแตกต่างกนั ส่วนการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
โดยรวมแตกต่าง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่มี 3 ดา้น คือ ดา้นการมีสมาชิกท่ีมีความเป็นเลิศ ดา้นการ
มีตวัแบบจากภายใน และดา้นการมีวสิัยทศัน์ร่วมกนั ดา้นการคิดอยา่งเป็นระบบ แตกต่างกนั ส่วนดา้น
การเรียนรู้ท างานเป็นทีม ไม่แตกต่างกนัและมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวก  
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   ทศัวรรณ  เพ็งพุฒ (2553, น. 83) พบว่า ปัจจยัองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 
ปัจจยัโดยภาพรวมและรายปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก และปัจจยัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความสัมพนัธ์
ทางบวก ไดแ้ก่ ปัจจยัการจดัการความรู้ และปัจจยัการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
ทางบวกในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ปัจจยัการเพิ่มอ านาจสมาชิกองคก์าร ปัจจยัการปรับเปล่ียนองคก์าร 
และปัจจัยพลวตัของการเรียนรู้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและการสร้างสมการพยากรณ์
ประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โดยใช้ปัจจยัองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นตวัพยากรณ์ พบว่า 
ปัจจยัการจดัการความรู้ ปัจจยัการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ ปัจจยัพลวตัของการเรียนรู้ และปัจจยัการ
เพิ่มอ านาจสมาชิกองคก์าร เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และเป็นตวั
พยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด 
   ชูศกัด์ิ  คนใหญ่ (2554, น. 78-79) พบวา่ ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของส านกั 
งานเทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก พิจารณาแต่ละดา้นเรียง 
ล าดบัเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นระบบความรู้ ดา้นระบบสมาชิก ดา้นระบบเทคโนโลยี และ
ดา้นระบบองคก์าร อยูใ่นระดบัมาก และดา้นระบบการเรียนรู้ อยูร่ะดบัปานกลาง 
  วิเชียร  ทองคล่ี (2554, น. 122-132) พบวา่ ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษาตามทศันะของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 โดยภาพรวมทุกดา้น 
อยูใ่นระดบัมาก และรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน 
และการก าหนดพนัธกิจ ส่วนการจดัการเรียนรู้ตามทศันะคติของครู เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  
อยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีสูงสุด ไดแ้ก่ การประเมินผลการเรียนรู้ การจดักระบวนการเรียนรู้ และดา้น            
ต ่าท่ีสุด คือ การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ ส่วนภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการ
จดัการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก และ
ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด ไดแ้ก่ การบรรยากาศการเรียนการสอนกบัการจดักระบวนการเรียนรู้มี
ความสัมพนัธ์ในทางบวก ระดบัค่อนขา้งสูง และการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนกบัประเมินผลการ
เรียนมีความสัมพนัธ์ในทางบวก และดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์นอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การก ากบัความกา้วหน้า
ของนกัเรียนกบัการวจิยัเพื่อพฒันาการ 
  อญัชลี  ปรีชายศ (2554, น. 80-83) พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองค์การ
กบัองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มบ่อทอง 1 อ าเภอบ่อทอง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และวิเคราะห์รายดา้นพบวา่ 
อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน ความ
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เอ้ืออาทร มีความสุจริต ความไวว้างใจ และเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน การยอมรับความคิดของ
บุคลากร การตดัสินใจ ความมีคุณภาพ การเสริมพลงั ส่วนองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่ม
บ่อทอง 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัดงัน้ี 
คือ ดา้นพลวตัแห่งการเรียนรู้ ด้านการปรับเปล่ียนองค์การ ดา้นการบริหารความรู้ ดา้นการเพิ่มพูน
อ านาจบุคคลและดา้นการใชเ้ทคโนโลย ีวฒันธรรมองคก์ารกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนใน
กลุ่มบ่อทอง 1 มีความสัมพนัธ์ทางบวก อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
   ช่อผกา  ชยัชาญ (2555, น. 82-84) พบว่า การศึกษาการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนศรีราชา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 พบว่า โดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นโดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ พลวตัแห่งการเรียนรู้ 
การจัดการองค์ความรู้ และการเอ้ืออ านาจ อยู่ในระดับมาก และการจัดองค์ความรู้และการน า
เทคโนโลยไีปประยกุตใ์ช ้อยูใ่นระดบัปานกลาง  
  ณฐัชนก  ชยัศรี (2555, น. 96-100) พบวา่ ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียน
กบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การบริหารงานหลกัสูตรและ
การสอน รองลงมาได้แก่ การก ากบัติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน และด้านต ่าท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ดา้นการก าหนดพนัธกิจของโรงเรียน ส่วนประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวม อยูใ่นระดบั
มาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การบริหารงานหลกัสูตรและการสอน รองลงมาคือ ความสามารถของ
โรงเรียนในการพฒันานกัเรียนให้เป็นบุคคลมีเจตคติทางบวก ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ความ 
สามารถในการผลิตนกัเรียนใหมี้ความส าเร็จเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง มีความสัมพนัธ์ทางบวก   
  ปิยะ  ละมูลมอญ (2556, น. 88-91) พบว่า วฒันธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยด้านผูน้ าองค์การมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านตวั
ประสานองค์การ และพบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ดา้นการจดัการบุคลากร ส่วนระดบัการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นการเพิ่มบทบาทให้กบั
บุคลากรมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านพลวตัแห่งการเรียนรู้ และด้านต ่าท่ีสุดคือ ด้านการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวก  
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   พชัรินทร์  พนัธ์โตดี (2556, น. 90-92) พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทาง
วชิาการระดบัปฐมวยัของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ การก าหนดพนัธกิจ การส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนการสอน การก ากบัติดตามความกา้วหนา้ของผูเ้รียน และการนิเทศการสอน ส่วน
ประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการระดบัปฐมวยั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น
คือ ดา้นหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ และด้านส่ือการเรียนการสอน และ ด้านการวดัและประเมินผล อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด              
มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก  
   รัชสุดา  บุตรดีศกัด์ิ (2556, น. 120-122) พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทาง
วชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเลย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านคือ ด้านการก าหนดวิสัยทศัน์ 
เป้าหมายและพนัธกิจการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการพฒันาครู ส่วนดา้นต ่าท่ีสุดคือ 
ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร และความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวิชาการกบัประสิทธิภาพการ
สอนของครู มีความสัมพนัธ์ทางบวก 
   ศุภลกัษณ์  ศานติเธียร (2557, น. 73-75) พบว่า การศึกษาการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 พบวา่ โดยรวมและรายดา้นอยู่
ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านพลวตัการเรียนรู้ ด้านการ
ปรับเปล่ียนองคก์าร ดา้นการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี ดา้นการเสริมความรู้แก่สมาชิกองคก์าร และดา้น
การจดัการความรู้ ตามล าดบั และผลการเปรียบเทียบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
โดยรวมและรายดา้น แตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
  2.3.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
              งานวิจัยต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับทฤษฎีภาวะผู ้น าทางวิชาการของผู ้บริหาร
สถานศึกษา ท่ีนกัวชิาการหลายท่านไดท้  าวจิยัไว ้ดงัจะกล่าวพอเป็นสังเขปดงัน้ี 

 Yamada (2000, pp. 41-45) พบวา่ สมรรถภาพในการเป็นภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา เมืองเฟสโน รัฐแคลิฟอร์เนีย พบวา่ ผูบ้ริหารมีบทบาทดงัน้ี คือ 1) เตรียมการใน
ด้านการศึกษา 2) ประสบการณ์ในการบริหาร 3) เพศ 4) จ  านวนคร้ังในการนิเทศผูร่้วมงาน และ  
5) ขนาดของโรงเรียน ส่วนสมรรถภาพของผูบ้ริหารในการเป็นผูน้ าทางวิชาการนั้นข้ึนอยูก่บั 1) เพศ 
2) การเตรียมการในด้านการศึกษา 3) ประสบการณ์ในการบริหาร 4) จ  านวนคร้ังในการนิเทศ
ผูร่้วมงาน และ 5) ขนาดของโรงเรียนในการศึกษายงัพบว่า มหาวิทยาลยัและโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
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การศึกษา ควรจดัให้มีโปรแกรมการฝึกอบรมผูบ้ริหารสถานศึกษา ในขอบข่ายของการเป็นภาวะผูน้ า
ทางวชิาการ ซ่ึงแนะแนวทางเก่ียวกบัหลกัสูตรแก่ครูผูส้อนได ้รวมทั้งสามารถช้ีแนะและประเมินผล 

  Owens (2001, pp. 35-37) พบว่า การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อการพฒันา
องค์การให้ทนัต่อยุคปัจจุบนั และผลปฏิบติังานอยู่ในเกณฑ์ต ่า ขาดเร่ืองการรับรู้ว่าองค์การก าลงัมี
ปัญหา ขาดการเตรียมตวัและปรับตวัเขา้กบัสภาวะแวดลอ้มภายนอก เพื่อก าหนดแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาใหเ้หมาะสม แนวคิดในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ สมาชิกในองคก์ารจะตอ้งมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ร่วมกนั ในฐานะท่ีโรงเรียนเป็นองคก์ารท่ีตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้ม มีการพฒันาชุมชน และ
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี 

  MaKi (2001, pp. 25-29 ) พบวา่ โรงเรียนท่ีเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยศึกษาการ
เรียนรู้ของครูในประเทศญ่ีปุ่นกบัสหรัฐอเมริกา ผลการวิจยัพบว่า การเรียนรู้เป็นเป้าหมายหลกัซ่ึง
เก่ียวกบัครูผูส้อน และการจดัองค์ประกอบการเรียนรู้ท่ีจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ โดยครูนั้นจะตอ้ง
เรียนรู้จากประสบการณ์ ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีจะเรียนรู้ภาระงานของเขาในโครงสร้างท่ีประกอบดว้ยหนา้ท่ี
อันหลากหลาย เป็นกิจกรรมท่ีครูจะปรับเปล่ียนไปตามหน้าท่ี ซ่ึงประสบการณ์ในหน้าท่ีนั้ น
ประกอบดว้ย 1) ครูสามารถท่ีจะปรึกษากบัคณะท างาน 2) ครูปฏิบติัดว้ยตนเอง และ 3) ครูจะตอ้ง
ปรึกษาหารือกบัคณะผูบ้ริหาร และเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งครูสองประเทศ พบวา่ ครูในประเทศญ่ีปุ่น
ตอ้งการพฒันาและแกปั้ญหาในเป้าหมายหลกั ส่วนครูในประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มการรับรู้
เก่ียวกบัทกัษะพื้นฐาน และท างานไดดี้เป็นเป้าหมายหลกัในการเรียนรู้ภาระหนา้ท่ีงาน 
   Sillin, Zarins & Mulford (2002, pp. 24-32) พบวา่ คุณลกัษณะท่ีเป็นตวับ่งช้ีโรงเรียน
ในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้ท าการวิจยัในประเทศออสเตรเลีย กลุ่มตวัอย่างคือ ครูและ
ผูบ้ริหารในโรงเรียนรัฐออสเตรเลียใต ้และแทสมาเนีย บอกวิธีด าเนินการของโรงเรียนไว ้7 ดา้น คือ 
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม การพฒันาเป้าหมายร่วมกนั การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน แบบ
ร่วมมือ การกระตุน้ใช้ความคิดริเร่ิม และกล้าเส่ียงทบทวนส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง และอิทธิพลต่องานของ
โรงเรียน การสร้างงานให้ดีข้ึนและโอกาสในการพฒันาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง ผลการวิจยัพบว่า 
องคป์ระกอบท่ีสร้างข้ึนเพื่อผลิตผลงานก าหนดไวด้งัน้ี คือ บรรยากาศไวใ้จและร่วมมือ การริเร่ิมและ
กลา้เส่ียงพนัธกิจร่วมและการพฒันาวชิาชีพ 
   Mbatha (2004, pp. 22-24) พบวา่ ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษามีผล
ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยเก็บขอ้มูลใช้แบบสอบถามกบัผูบ้ริหารในโรงเรียนระดบัมธัยม โดยสุ่ม
อยา่งเจาะจง ปรากฏว่ามีความสัมพนัธ์ทางออ้ม ระหวา่งผลการเรียนของผูเ้รียนในการสร้างเป้าหมาย
ใหช้ดัเจน การสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหวา่งโรงเรียนท่ีมีเกณฑ์ผลทางการเรียนต ่ากบัโรงเรียนอยู่
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ในเกณฑ์ระดบัสูง และร่วมกนัประชุมอภิปรายกนัเป็นประจ า ระหวา่งครูกบัผูเ้รียนในความกา้วหน้า
จะช่วยแก้ไขปรับปรุงผลการเรียนให้ดีข้ึน และในการปรับปรุงตอ้งอาศัยการฝึกอบรมโดยอบรม
ผูบ้ริหารและครู ควรมีการวางแผนในการตั้งเป้าหมาย และตลอดจนมีการจดัตั้งเครือข่ายโรงเรียนข้ึน 
 สรุปได้ว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาองค์การและพฒันาสถาน 
ศึกษาใหก้า้วไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวชิาการกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซ่ึงผลการศึกษาจะได้เป็นแนวทางในการบริหาร
สถานศึกษาใหไ้ปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัเลือกใชภ้าวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ 
ครุก (Krug, 1992, pp. 430-443) เป็นตวัแปรตน้ ซ่ึงประกอบดว้ย การก าหนดพนัธกิจ การบริหารหลกัสูตร
และการสอน การนิเทศการสอน การก ากบัติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน และการเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนการสอน ส่วนการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ผูว้ิจยัเห็นวา่แนวคิด
ทฤษฎีของ มาร์ควอดท ์(Marquardt, 2011, pp.  237-241) เหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแปรตามในการวิจยั
คร้ังน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย พลวตัแห่งการเรียนรู้ การปรับเปล่ียนองคก์าร การเพิ่มบทบาทให้กบับุคลากร 
การจดัการความรู้ และการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเช่ือวา่จะสะทอ้นให้เห็นถึงการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ไดอ้ยา่งชดัเจน 
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วธีิด าเนินการวจิยั 

 
การศึกษาวิจยั เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา

กบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 มีวธีิการและขั้นตอนการวจิยั ดงัน้ี 
  3.1  ประชากร 
 3.2  กลุ่มตวัอยา่ง 
  3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  3.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1  ประชากร 
         ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษา และครูผู ้สอนใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ  านวนประชากรทั้งส้ิน 
1,337 คน 
 

3.2  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี ไดจ้ากการเปิดตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ
เครจซ่ี และ มอร์แกน (Krejcie & Morgan) โดยไดเ้ปิดกลุ่มตวัอย่างจากจ านวนประชากร 1,337 คน  
ได้กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 302 คน และผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) เพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีดีและครอบคลุม ผูว้ิจยัไดจ้  าแนกสถานศึกษา
ในแต่ละอ าเภอออกเป็น 3 อ  าเภอ แลว้สุ่มในแต่ละชั้นตามสัดส่วนของอ าเภอ ไดส้ถานศึกษาแยกเป็น
อ าเภอธญับุรี จ  านวน 6 สถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา จ านวน 8 สถานศึกษา อ าเภอหนองเสือ จ านวน 
7 สถานศึกษา รวมทั้งส้ิน จ านวน 21 สถานศึกษา ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร สถานศึกษาละ 1 คน
และครูผูส้อน สถานศึกษาละ 14 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัใชศึ้กษาในคร้ังน้ี จ  านวนทั้งส้ิน 315 คน 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 3.1 
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ตารางที่ 3.1 จ  านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 

3.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
        3.3.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
    เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัน้ี เป็นแบบสอบถามความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทาง
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

    ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบดว้ย เพศ อายุ ต  าแหน่ง ระดบัการศึกษา  
และประสบการณ์ท างาน จ านวน 5 ขอ้ 
   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดของครุก (Krug,1992)ซ่ึงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ของ              
ลิเคิร์ท (Likirt ’s Five Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, น. 121) จ  านวน 26 ขอ้ ซ่ึงแต่ละระดบั
ใหค้ะแนน ดงัน้ี 
  5   หมายถึง  ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4   หมายถึง  ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  อยูใ่นระดบัมาก 
 3   หมายถึง  ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2   หมายถึง  ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  อยูใ่นระดบันอ้ย 
 1   หมายถึง  ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ล าดบั อ าเภอ 
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

ผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา 

ครูผูส้อน รวม 

1. ธญับุรี 6 84 90 
2. ล าลูกกา 8 112 120 
3. หนองเสือ 7 98  105  

รวม 21 294 315 
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 ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนครอบคลุมภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 5 ตวั
แปร    ประกอบดว้ย คือ การก าหนดพนัธกิจ การบริหารหลกัสูตรและการสอน การนิเทศการสอน 
การก ากบั ความกา้วหนา้ของนกัเรียน และการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน 

     ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาตาม
แนวคิดของมาร์ควอดท ์(Marquardt, 2011) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)              
5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likirt’s Five Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, น. 121) จ านวน 33 ขอ้              
ซ่ึงแต่ละระดบัใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 5   หมายถึง  การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  4   หมายถึง  การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  อยูใ่นระดบัมาก 
 3   หมายถึง  การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2   หมายถึง  การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  อยูใ่นระดบันอ้ย 
 1   หมายถึง  การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
    ซ่ึงผูว้ิจยัได้สร้างข้ึนครอบคลุมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ ด้านพลวตัการเรียนรู้ ด้านการปรับเปล่ียนองค์การ การเพิ่มบทบาทให้กบั
บุคลากร ดา้นการจดัการความรู้ และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี
 3.3.2 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้าง 
ข้ึนเอง โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
  1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิด
ของการวจิยั   
  2. ก าหนดรูปแบบ โครงสร้างของเน้ือหาแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับความ 
สัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
  3. วเิคราะห์รวบรวมเน้ือหา ประมวลขอ้มูล และความรู้ สร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม
ตามวตัถุประสงค์ และกรอบแนวคิดของการวิจยั โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 
สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ต  าแหน่ง ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การท างาน ตอนท่ี 2 เก่ียวกับภาวะผู ้น าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา จ านวน 26 ขอ้ ประกอบดว้ย การก าหนดพนัธกิจ การบริหารหลกัสูตรและการสอน การ
นิเทศการสอน การก ากบัติดตามความกา้วหน้าของนกัเรียน และการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียน
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การสอน ตอนท่ี 3 เก่ียวกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา จ านวน 33 ขอ้ ประกอบ 
ดว้ย พลวตัแห่งการเรียนรู้ การปรับเปล่ียนองคก์าร การเพิ่มบทบาทให้กบับุคลากร การจดัการความรู้ 
และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี  
  4. เสนอแบบสอบถามฉบบัร่างต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและความเหมาะสมของเน้ือหา 
    5. น าแบบสอบถามท่ีผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แก้ไขแล้วให้ผูเ้ช่ียวชาญ  
จ านวน 5 ท่าน ตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  
   การพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity) การน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ
พิจารณาให้คะแนนความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม แลว้น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : 
Index of Item Objective Congruence) (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2543, น. 249) ก าหนดให้
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ีคือ 
   +1   หมายถึง  แน่ใจวา่ค าถามนั้นมีความเท่ียงตรง 
     0   หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ค าถามนั้นมีความเท่ียงตรง 
    -1   หมายถึง  แน่ใจวา่ค าถามนั้นไม่มีความเท่ียงตรง 
            โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณาถา้ขอ้ค าถามใดมีค่า IOC มากกวา่หรือเท่ากบั 0.5 แสดง
วา่ขอ้ค าถามนั้นมีความเท่ียงตรง 
            จากการวจิยัในคร้ังน้ี พบวา่ แบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา จ านวน 26 ขอ้ ผลปรากฏวา่ มีค่า IOC เท่ากบั 0.60 จ านวน 5 ขอ้ เท่ากบั 0.80 จ านวน 8 ขอ้
และเท่ากบั 1.00 จ านวน 13 ขอ้ รวมจ านวน 26 ขอ้ ดงันั้นแบบสอบถามน้ีมีความเท่ียงตรงและน าไปใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ส่วนแบบสอบถามเก่ียวกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
จ านวน 33 ขอ้ ผลปรากฏวา่ มีค่า IOC เท่ากบั 0.60 จ านวน 3 ขอ้ เท่ากบั 0.80 จ านวน 7 ขอ้ และเท่ากบั 
1.00 จ านวน 23 ขอ้ รวมจ านวน 33 ขอ้ ดงันั้น แบบสอบถามน้ีมีความเท่ียงตรงและน าไปใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  
  6. น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญเสนอ 
แนะ แลว้ไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อตรวจสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้กลุ่ม
ตวัอย่างในการทดลอง คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน ในโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตยว์ิทยา
คาร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 รวมทั้งส้ินจ านวน 30 คน 
  7. น าแบบสอบถามจากการทดลองใช ้(Try Out) มาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ตามวิธีของครอนบาร์ค (Cronbach, 1990, 
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pp. 202-204) ซ่ึงจากการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ พบว่า แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูน้ าทาง
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.98 และแบบสอบถามเก่ียวกับการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.98  
  8. น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   

3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยั ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
  1. ผูว้จิยัขอหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากงานบณัฑิตศึกษา คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยงั
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 2. ผูว้ิจยัขอหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจยั เพื่อขอความ
ร่วมมือไปยงัผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งของการวจิยั 
  3. ผูว้ิจยัส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยให้ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และครูผูส้อนท่ีใช้เป็นกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงได้จากขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยผูต้อบ
แบบสอบถามในแต่ละสถานศึกษา ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน จ านวน 315 คน 
ก าหนดวนั และเวลาขอรับแบบสอบถามคืนภายใน 1 เดือน 
  4. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามให้กบัสถานศึกษาท่ีเก็บรวมรวมขอ้มูล มีวิธีด าเนินการ 2 วิธี คือ 
ผูว้จิยัเดินทางไปเก็บขอ้มูลดว้ยตวัเอง และส่งทางไปรษณีย ์
 5. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนมา โดยไดรั้บแบบสอบถาม จ านวน 315 ฉบบั
กลบัคืนมา คิดเป็นร้อยละ 100  
       6. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บมาตรวจสอบความถูกตอ้งจากการเก็บขอ้มูล แลว้น าไปวิเคราะห์
และแปลผลขอ้มูล 
 

3.5  วธิกีารวเิคราะห์ข้อมูล 
 3.5.1 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยก าหนดขั้นตอนการ
วเิคราะห์ ดงัน้ี 
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        1. ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ซ่ึงเก่ียวกบัสถานภาพของ
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้ค  านวณค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) จ  าแนกตาม
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

        2. ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เก่ียวกบัระดบั
ความคิดเห็น ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดย
การก าหนดหาค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยวิเคราะห์จากแบบสอบถาม แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) โดยใชเ้กณฑ์การแปลผล 
ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, น. 121) 

 2.1 ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 4.51 - 5.00   หมายถึง ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 3.51 - 4.50   หมายถึง ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
   อยูใ่นระดบัมาก 
 2.51 - 3.50   หมายถึง ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 1.51 - 2.50   หมายถึง ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 อยูใ่นระดบันอ้ย 
 1.00 - 1.50   หมายถึง ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา   

อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
             2.2 การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

  4.51 - 5.00   หมายถึง การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  3.51 - 4.50   หมายถึง การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา     
                                                       อยูใ่นระดบัมาก 

  2.51 - 3.50   หมายถึง การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา   
  อยูใ่นระดบัปานกลาง 

    1.51 - 2.50   หมายถึง การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
                                                      อยูใ่นระดบันอ้ย 
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    1.00 - 1.50   หมายถึง การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา   
                                                      อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

      3. การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
กบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 โดยค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) แล้วน าค่าท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์แล้วแปลความหมาย ดังน้ี (ชูศรี   
วงศรั์ตนะ, 2553, น. 316) ดงัน้ี 

  0.701 - 1.00      หมายถึง    มีความสัมพนัธ์กนัสูง 
  0.301 - 0.700    หมายถึง    มีความสัมพนัธ์กนัปานกลาง 
  0.001 - 0.300    หมายถึง    มีความสัมพนัธ์กนัระดบัต ่า 
                    เท่ากบั  0.000    หมายถึง    ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

 ส าหรับทิศทางความสัมพนัธ์ พิจารณาโดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเป็น
ลบ (-) แสดงวา่มีความสัมพนัธ์กนัในทางลบหรือทิศทางตรงกนัขา้ม ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) 
มีค่าเป็นบวก (+) แสดงวา่มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือทิศทางเดียวกนั 

3.5.2 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 
 1. ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
 2. ค่าเฉล่ีย (X )   
 3. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 4. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation 

coefficient)  
  
  

   
 



 
 

 
 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ของสถานศึกษา จ านวน 21 สถานศึกษา 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 21 คน ครูผูส้อน จ านวน 294 คน รวมทั้งส้ิน จ านวน 315 คน 
 

4.1  การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชต้ารางส าหรับในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ต่างๆ แทนความหมาย ดงัน้ี 
   n หมายถึง  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
  X  หมายถึง  คะแนนเฉล่ีย 
  S.D. หมายถึง  ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
  r หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  
  X tot หมายถึง  ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  X1 หมายถึง  ดา้นการก าหนดพนัธกิจ 
   X2  หมายถึง  ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการสอน 
   X3 หมายถึง  ดา้นการนิเทศการสอน 
    X4 หมายถึง  ดา้นการก ากบัติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน 
  X5 หมายถึง  ดา้นการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน               
                Y tot หมายถึง  การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
   Y1 หมายถึง  ดา้นพลวตัแห่งการเรียนรู้ 
   Y2 หมายถึง  ดา้นการปรับเปล่ียนองคก์าร 
    Y3 หมายถึง  ดา้นการเพิ่มบทบาทใหก้บับุคลากร 
   Y4 หมายถึง  ดา้นการจดัการความรู้ 
  Y5 หมายถึง  ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี
   **        หมายถึง  ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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4.2  ผลการวเิคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูว้จิยัเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ได้จากการตอบแบบสอบถามการวิจัยของผู ้บริหารสถานศึกษา และครูผู ้สอนของ
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ านวน 315 ฉบบั 
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1  ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ านวน 
(n=315) 

ร้อยละ 

1. เพศ 
        1.1  ชาย                                                                                                                                                   
        1.2  หญิง 

 
 
 

 
72 

243 

                  
22.90 
77.10 

                                        รวม 315 100 
2. อาย ุ         

     2.1  20-30 ปี                                                         54 17.10 
     2.2  31-40 ปี  104 33.00 
     2.3  41-50 ปี  55 17.50 
     2.4  51-60 ปี  102 32.40 
 รวม 315 100 
3. ต าแหน่ง 
        ผูบ้ริหารโรงเรียน                                                                                                                                          
        ครู 

  
21 

294 

                  
6.70 

93.30 
 รวม 315 100 
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ตารางที ่4.1  ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ)  
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 

(n=315) 
ร้อยละ 

4. วฒิุการศึกษา         

    ต  ่ากวา่ปริญญาตรี                                                          4 13.00 
   ปริญญาตรี  229 72.70 
   ปริญญาโท  81 25.70 
   ปริญญาเอก  1 3.00 
 รวม 315 100 
5. ประสบการณ์ท างาน         
   นอ้ยกวา่ 5 ปี      80 25.40 
   6-10 ปี      68 21.60 
   11-20 ปี  55 17.50 
   มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป         112 35.60 
 รวม 315 100 

 
 จากตารางท่ี 4.1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 77.10 มีอาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.00 ส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อน คิดเป็นร้อยละ 93.30 
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.70 และมีประสบการณ์ท างานมากกวา่ 20 ปีข้ึนไป             
คิดเป็นร้อยละ 35.60 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดับของภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย (X ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2556, 
น. 121) ผลดงัตารางท่ี 4.2 – 4.7 
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ตารางที ่4.2  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
     สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวม  

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา (X) 
จ านวน (n=315) แปลผล 

อยูใ่นระดบั (X ) S.D. 
1. การก าหนดพนัธกิจ (X1) 4.24              0.64 มาก 
2. การบริหารหลกัสูตรและการสอน (X2) 4.15              0.64 มาก 
3. การนิเทศการสอน  (X3) 4.13 0.65 มาก 
4. การก ากบัติดตามความกา้วหนา้ของ 
    นกัเรียน (X4) 
5. การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียน 
    การสอน (X5)                 

 
4.13 

 
4.18              

 
0.68 

 
0.67 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.17    .599 มาก 
  
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.17) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ภาวะผูน้ าทางวิชาการของสถานศึกษาท่ีมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การก าหนดพนัธกิจ (X  = 4.24) และ รองลงมาคือ การเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนการสอน (X = 4.18) และดา้นท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการนิเทศการสอน  
(X  = 4.13) และการก ากบัติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน (X = 4.13)  
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ตารางที ่4.3  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
        สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามรายขอ้ 
        ค  าถาม ดา้นการก าหนดพนัธกิจ (X1)  

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ดา้นการก าหนดพนัธกิจ (X1) 

จ านวน (n=315) แปลผล 
อยูใ่นระดบั (X ) S.D. 

1. ผูบ้ริหารวางแผนและจดัท าแผนกลยทุธ์ของโรงเรียน                         4.26 0.72 มาก 
2. ผูบ้ริหารก าหนดแนวทางของโรงเรียนเพื่อ 
    ตอบสนองวสิัยทศัน์ของโรงเรียน                            

 
4.27 

0.64 มาก 

3. ผูบ้ริหารก าหนดแนวทางโรงเรียนเพื่อสนอง 
    ต่อพนัธกิจของโรงเรียน                      

 
4.25 

0.69 มาก 

4. ผูบ้ริหารวางแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงาน                       
    ของโรงเรียน 

 
4.23 

 
0.73 

 
มาก 

5. ผูบ้ริหารก าหนดให้ครูมีส่วนร่วมในการ 
    ก าหนดเป้าหมายการท างานตามแผน   
    ยทุธศาสตร์ของโรงเรียน                        

 
 

4.20 

 
 

0.85 

 
 

มาก 
6. ผูบ้ริหารก าหนดแผนกลยทุธ์และแนวทาง      
    การด าเนินงานในการพฒันาเก่ียวกบังานดา้น 
    วชิาการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กิดประโยชน์       
    สูงสุดต่อโรงเรียน 

 
 
 

4.28 

 
 
 

0.77 

 
 
 

มาก 
รวม 4.24 0.64 มาก 

 
  จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นการก าหนดพนัธกิจ โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 4.24) เมื่อพิจารณารายขอ้ย่อยพบว่า ด้านการก าหนดพนัธกิจที่มีการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ ผูบ้ริหารมีการก าหนดแผนกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานในการพฒันา
เก่ียวกบังานดา้นวิชาการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน (X  = 4.28) รองลงมา 
คือ ผูบ้ริหารมีการก าหนดแนวทางของโรงเรียนเพื่อตอบสนองวิสัยทศัน์ของโรงเรียน (X = 4.27) และ
ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารก าหนดให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย
การท างานตามแผนยทุธศาสตร์ของโรงเรียน (X = 4.20)                                                                 
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ตารางที ่4.4  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
                     สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ  าแนกตามรายขอ้  
                     ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการสอน (X2)  

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา    
   ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการสอน (X2) 

จ านวน (n=315) แปลผล 
อยูใ่นระดบั (X ) S.D. 

1. ผูบ้ริหารประชุมช้ีแจง ความเขา้ใจเก่ียวกบั     
    ขอบข่ายของการพฒันาหลกัสูตรของโรงเรียน 

 
4.18 

 
0.81 

 
มาก 

2. ผูบ้ริหารก าหนดในการจดักระบวนการเรียนรู้ 
    ท่ีหลากหลายอยา่งต่อเน่ือง 

 
4.12 

 
0.73 

 
มาก 

3. ผูบ้ริหารก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 
    เร่ืองการวดัผลประเมินผลของผูเ้รียนอยา่ง 
    ต่อเน่ือง                 

 
 

4.10 

 
 

0.77 

 
 

มาก 
4. ผูบ้ริหารก าหนดให้ครูท าวิจยัในชั้นเรียน                     4.31 0.73 มาก 
5. ผูบ้ริหารสามารถใหข้อ้มูลและทิศทาง    
   เก่ียวกบัวธีิการสอนแก่ครูอยา่งต่อเน่ือง 

 
4.06 

 
0.82 

 
มาก 

รวม 4.15 0.64 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการสอน โดยภาพรวมท่ีมี
การปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.15) เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ ดา้นการบริหารหลกัสูตรและ
การสอนท่ีมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ผู ้บริหารก าหนดให้ครูท าวิจัยในชั้ นเรียน  
( X = 4.31) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารประชุมช้ีแจง ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอบข่ายของการพฒันาโรงเรียน  
(X = 4.18) และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารสามารถให้สารสนเทศและทิศทาง
เก่ียวกบัวธีิการสอนแก่ครูอยา่งต่อเน่ือง (X = 4.06) 
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ตารางที ่4.5  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
                     สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามรายขอ้ 
                     ค  าถาม ดา้นการนิเทศการสอน (X3) 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ดา้นนิเทศการสอน  (X3) 
จ านวน (n=315) แปลผล 

อยูใ่นระดบั (X ) S.D. 
1. ผูบ้ริหารวางระบบการนิเทศการสอนท่ี   
    สามารถตอบสนองเป้าหมายของโรงเรียน                   

 
4.09 

 
0.75 

 
มาก 

2. ผูบ้ริหารมีการด าเนินงานก ากบันิเทศติดตาม 
    ภายในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง    

 
4.12 

 
0.82 

 
มาก 

3. ผูบ้ริหารมีการด าเนินงานประเมินผลดา้น     
     การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
     อยา่งสม ่าเสมอ 

 
 

4.16 

 
 

0.71 

 
 

มาก 
4. ผูบ้ริหารมีการด าเนินงานสอดคลอ้งกบั 
    เป้าหมายงานดา้นวชิาการของโรงเรียน                            

 
4.14 

 
0.75 

 
มาก 

5. ผูบ้ริหารมีวธีิการด าเนินงาน ก ากบัติดตาม 
    น าขอ้มูลมาพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ 
    ประสิทธิภาพมากข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ 

 
 

4.16 

 
 

0.72 

 
 

มาก 
รวม 4.13 0.65 มาก 

 
  จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นการนิเทศการสอน โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก (X = 4.13) เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ยพบวา่ ดา้นนิเทศการสอนท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีวิธีการด าเนินงานก ากบัติดตามและน าขอ้มูลมาพฒันาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ ( X = 4.16) และผูบ้ริหารมีการด าเนินงานประเมินผลดา้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูอยา่งสม ่าเสมอ ( X = 4.16) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีการด าเนินงาน
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายงานดา้นวิชาการของโรงเรียน (X = 4.14) และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
น้อยที่สุด คือ ผูบ้ริหารวางระบบการนิเทศการสอนที่สามารถตอบสนองเป้าหมายของโรงเรียน            
(X =  4.09)                                                   
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ตารางที ่4.6 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
                    สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามรายขอ้ 
        ค  าถาม ดา้นการก ากบัติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน (X4)  

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 ดา้นการก ากบัติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน     

(X4) 

จ านวน (n=315) 
แปลผล 

อยูใ่นระดบั 
(X ) S.D. 

1. ผูบ้ริหารมีระบบก ากบัติดตามงานและพฒันา 
    นกัเรียนใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของ    
    โรงเรียน 

 
 

4.12 

 
 

0.73 

 
 

มาก 
2. ผูบ้ริหารมีการปฏิบติังานและมีการตรวจสอบ 
    คุณภาพของนกัเรียน 

 
4.09 

 
0.79 

 
มาก 

3. ผูบ้ริหารส่งเสริมวธีิการท่ีหลากหลายในการ 
    ประเมินความกา้วหนา้ของนกัเรียน 

 
4.10 

 
0.81 

 
มาก 

4. ผูบ้ริหารติดตามและตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของ 
    นกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ    

 
4.17 

 
0.78 

 
มาก 

5. ผูบ้ริหารมีการด าเนินงานโดยน าผลสัมฤทธ์ิ 
    ทางการเรียนมาเป็นขอ้มูลในการพฒันาและ 
    การก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน 

 
 

4.19 

 
 

0.75 

 
 

มาก 
รวม 4.13 0.68 มาก 

 
  จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นการก ากบัติดตามความกา้วหน้าของนกัเรียน โดย
ภาพรวม มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.13) เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ ดา้นการก ากบัติดตาม
ความกา้วหนา้ของนกัเรียนท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีการด าเนินงานโดยน า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาเป็นขอ้มูลในการพฒันาและการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน (X = 4.19)  
รองลงมาคือ ผูบ้ริหารติดตามและตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ(X = 4.17) และขอ้
ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารมีการปฏิบติังานและมีการตรวจสอบคุณภาพของ
นกัเรียน (X = 4.09)    
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ตารางที ่4.7 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
                    สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามรายขอ้ 
        ค  าถาม ดา้นการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน (X5)  

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ดา้นการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน

(X5) 

จ านวน (n=315) 
แปลผล 

อยูใ่นระดบั 
(X ) S.D. 

1. ผูบ้ริหารส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการ     
    ภายในโรงเรียน 

 
4.15 

 
0.78 

 
มาก 

2. ผูบ้ริหารก าหนดให้ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
   โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 
4.28 

 
0.68 

 
มาก 

3. ผูบ้ริหารส่งเสริมส่ิงอ านวยความสะดวก 
    ดา้นส่ืออุปกรณ์ในการจดักระบวนการเรียน 
    การสอน 

 
 

4.05 

 
 

0.83 

 
 

มาก 
4. ผูบ้ริหารจดัท าสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน 
    ใหส้วยงามเป็นระเบียบ 

 
4.23 

 
0.77 

 
มาก 

5. ผูบ้ริหารก ากบัดูแลเร่ืองของความปลอดภยั  4.21 0.81 มาก 
รวม 4.18 0.67 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน โดย
ภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.18) เม่ือพิจารณารายขอ้ย่อยพบวา่ ดา้นการเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ ผูบ้ริหารก าหนดให้ครูจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (X = 4.28) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารจดัท าสภาพแวดลอ้ม
ภายในโรงเรียนให้สวยงามเป็นระเบียบ (X = 4.23) และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด คือ 
ผูบ้ริหารส่งเสริมส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านส่ืออุปกรณ์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน  
(X = 4.05) 
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 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ระดบัของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 การศึกษาระดบัของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหา
ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ของ บุญชม             
ศรีสะอาด (2556, น. 121) ผลดงัตารางท่ี 4.8- 4.13 
 
ตารางที ่4.8 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
                    สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  โดยภาพรวม 
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา                      

(Y) 
จ านวน (n=315) แปลผล 

อยูใ่นระดบั (X ) S.D. 
1. ดา้นพลวตัแห่งการเรียนรู้ (Y1) 4.09 0.61 มาก 
2. ดา้นการปรับเปล่ียนองคก์าร (Y2) 4.09 0.64 มาก 
3. ดา้นการเพิ่มบทบาทใหก้บับุคลากร (Y3) 4.11 0.66 มาก 
4. ดา้นการจดัการความรู้ (Y4) 4.06 0.62 มาก 
5. ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี(Y5) 4.04 0.68 มาก 

รวม 4.08 0.58 มาก 
  
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก  
(X = 4.08) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาท่ีมีการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.11)ไดแ้ก่ ดา้นการเพิ่มบทบาทให้กบับุคลากร รองลงมา ( X = 4.09) และ 
(X = 4.09) คือ ดา้นการปรับเปล่ียนองคก์าร และดา้นพลวตัแห่งการเรียนรู้ และดา้นท่ีมีการปฏิบติันอ้ย
ท่ีสุด (X = 4.04) คือ ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี 
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ตารางที ่4.9  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
                     สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ  าแนกตามรายขอ้  
                     ดา้นพลวตัแห่งการเรียนรู้ (Y1)  
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

ดา้นพลวตัแห่งการเรียนรู้  (Y1) 
จ านวน (n=315) แปลผล 

อยูใ่นระดบั (X ) S.D. 
1. ผูบ้ริหารมีการจดัการเรียนรู้ใหบุ้คลากร 
    ภายในโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

  
 4.09 

 
0.72 

 
มาก 

2. บุคลากรภายในโรงเรียนมีการปรับตวัต่อการ 
    เปล่ียนแปลงใหท้นัต่อวทิยากรความรู้และ  
    เทคโนโลยสีมยัใหม่   
3. บุคลากรภายในโรงเรียนมีการคน้ควา้หา 
    ความรู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
4. บุคลากรภายในโรงเรียนมีการแลกเปล่ียน 
    เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในระดบักลุ่มยอ่ยเช่น  
    ระดบักลุ่มสาระ ระดบัช่วงชั้น  
5. บุคลากรภายในโรงเรียนมีการแลกเปล่ียน 
    เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในระดบัองคก์าร                        

 
 

4.12 
 

4.17 
 
 

4.08 
 

4.03 

 
 

0.67 
 

0.65 
 
 

0.76 
 

0.77 

 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
รวม 4.09 0.61 มาก 

 
  จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นพลวตัแห่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 4.09) เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ ดา้นพลวตัแห่งการเรียนรู้ ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ บุคลากรภายในโรงเรียนมีการคน้ควา้หาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง (X = 4.17) รองลงมาคือ บุคลากรภายในโรงเรียนมีการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงให้ทนัต่อ
วิทยากรความรู้และเทคโนโลยีสมยัใหม่ (X = 4.12) และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบันอ้ยท่ีสุด คือ 
บุคลากรภายในโรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในระดบัองคก์าร (X = 4.03)                                                          
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ตารางที ่4.10 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
                      สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามรายขอ้ 
                      ดา้นการปรับเปล่ียนองคก์าร (Y2)  
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

ดา้นการปรับเปล่ียนองคก์าร (Y2) 
จ านวน (n=315) แปลผล 

อยูใ่นระดบั (X ) S.D. 
1. ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมวธีิด าเนินงานในการ  
    พฒันาปรับเปล่ียนองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง 

 
4.02 

 
0.73 

 
มาก 

2. ผูบ้ริหารสนบัสนุนภายในองคก์ารใหเ้อ้ือต่อ 
    การเรียนรู้ 
3. บุคลากรภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ   
    ก าหนดองคป์ระกอบท่ีส าคญัในดา้นวสิัยทศัน์  
4. บุคลากรภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ 
    ก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียน  
5. บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงสร้าง   
     องคก์าร                  
6. โรงเรียนมีแบบอยา่งวฒันธรรมอนัเหมาะสม 
     ท่ีบุคลากรพึงปฏิบติั 
7. บุคลากรภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ  
    พฒันาและด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายของ  
    องคก์าร 

 
4.14 

 
4.06 

 
4.08 

 
4.08 

 
4.14 

 
 

4.17 

 
0.71 

 
0.81 

 
0.78 

 
0.78 

 
0.74 

 
 

0.73 

   
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
รวม 4.09 0.64 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ด้านการปรับเปล่ียนองค์การ โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.09) เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ ดา้นการปรับเปล่ียนองคก์ารท่ีมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ บุคลากรภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพฒันาและการด าเนิน 
งานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร (X = 4.17) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารสนบัสนุนภายในองคก์ารให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ( X = 4.14) และโรงเรียนมีแบบอย่างวฒันธรรมอนัเหมาะสมที่บุคลากรพึงปฏิบติั                     
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( X = 4.14) และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อย คือ ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมวิธีด าเนินงานในการ
พฒันาปรับเปล่ียนองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง (X = 4.02)                                                       
 
ตารางที ่4.11 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
                      สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ  าแนกตามรายขอ้ 
                      ดา้นการเพิ่มบทบาทใหก้บับุคลากร (Y3)  
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา                    

ดา้นการเพิ่มบทบาทใหก้บับุคลากร (Y3) 
จ านวน (n=315) แปลผล 

อยูใ่นระดบั (X ) S.D. 
1. บุคลากรทุกคนไดรั้บการสนบัสนุนในดา้น 
     การพฒันาตนเองตรงตามวตัถุประสงคข์อง    
     โรงเรียน 

 
 

4.18 

 
 

0.69 

 
 

มาก 
2. ผูบ้ริหารส่งเสริมหน่วยงานใหเ้กิดการเรียนรู้     
    และน าไปใชป้ฏิบติัการภายในองคก์าร                

 
4.13 

 
0.76 

 
มาก 

3. ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการ 
    แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

 
4.11 

 
0.77 

 
มาก 

4. ผูบ้ริหารมีการกระจายอ านาจใหแ้ก่บุคลากร    
    ตามความถนดัและความเช่ียวชาญ            

 
4.09 

 
0.79 

 
มาก 

5. ผูบ้ริหารส่งเสริมบุคลากรท่ีมีความสามารถ 
    และมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้ตามหนา้ท่ีความ 
    รับผดิชอบ 

 
 

4.14 

 
 

0.74 

 
 

มาก 
6. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมใน 
    การตดัสินใจในการท างาน                       

 
4.06 

 
0.80 

 
มาก 

7. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการตดัสินใจ     
    ในการปฏิบติังานดว้ยตนเองตามขอบข่าย 
    ท่ีเหมาะสม 

 
 

4.10 

 
 

0.81 

 
 

มาก 
รวม 4.11 0.66 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นการเพิ่มบทบาทให้กบับุคลากร โดยภาพรวม       
มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.11) เม่ือพิจารณารายขอ้ย่อย พบว่า ดา้นการเพิ่มบทบาทให้กบั
บุคลากรท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ บุคลากรทุกคนได้รับการสนับสนุนในดา้นการ
พฒันาตนเองตรงตามวตัถุประสงคข์องโรงเรียน ( X = 4.18) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารส่งเสริมบุคลากรท่ี
มีความสามารถและมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้ตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ (X = 4.14) และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยู่
ในระดับน้อยท่ีสุด คือ ผู ้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการท างาน               
(X = 4.06)                       
 
ตารางที ่4.12 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
                      สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ  าแนกตามรายขอ้  
                      ดา้นการจดัการความรู้ (Y4)  
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา                      

ดา้นการจดัการความรู้  (Y4) 
จ านวน (n=315) แปลผล 

อยูใ่นระดบั (X ) S.D. 
1. ผูบ้ริหารและบุคลากรมีการพฒันาตนเอง     
    แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งสม ่าเสมอทั้ง    
    แหล่งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน                    

 
 

4.18 

 
 

0.76 

 
 

มาก 
2. บุคลากรภายในโรงเรียนมีการแบ่งปัน  
    ความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั                         

 
4.13 

 
0.70 

 
มาก 

3. โรงเรียนมีการจดัระบบการจดัการโดยใช้     
     เทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน                    

 
4.09 

 
0.72 

 
มาก 

4. โรงเรียนมีวธีิจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูล 
    อยา่งเป็นระบบ            

 
4.04 

 
0.79 

 
มาก 

5. โรงเรียนมีการเผยแพร่ขอ้มูลความรู้ในระดบั     
    กลุ่มและในระดบัองคก์าร              

 
3.92 

 
0.73 

 
มาก 

6. บุคลากรสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยใีนการ 
    เรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่ง     
    สะดวก 

 
 

4.04 

 
 

0.75 

 
 

มาก 
รวม 4.06 0.62 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นการจดัการความรู้ โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก (X = 4.06) เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ ดา้นการจดัการความรู้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและบุคลากรมีการพฒันาตนเองแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม ่าเสมอทั้ง
แหล่งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ( X = 4.18) รองลงมาคือ บุคลากรภายในโรงเรียนมีการ
แบ่งปันความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั (X = 4.13) และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย
ท่ีสุด คือ โรงเรียนมีการเผยแพร่ขอ้มูลความรู้ในระดบักลุ่มและในระดบัองคก์าร (X = 3.92)                                                       
 
ตารางที ่4.13 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
                      สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามรายขอ้  
                      ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี(Y5) 
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา     

ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี (Y5) 
จ านวน (n=315) แปลผล 

อยูใ่นระดบั (X ) S.D. 
1. ผูบ้ริหารส่งเสริมเทคโนโลยต่ีางๆ ในการ              
    อ านวยความสะดวกใหบุ้คลากรของโรงเรียน 

 
4.06 

 
0.79 

 
มาก 

2. ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าในการใชเ้ทคโนโลยแีละ 
    สามารถน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาบริหาร 
    งานภายในโรงเรียน 

 
 

4.09 

 
 

0.80 

 
 

มาก 
3. โรงเรียนมีการจดัอบรมคอมพิวเตอร์ใหก้บั 
    บุคลากร 

 
3.83 

 
0.91 

 
มาก 

4. โรงเรียนส่งเสริมและอ านวยความสะดวก 
    ต่อการเรียนรู้ของบุคลากรในการท างาน 

 
4.02 

 
0.74 

 
มาก 

5. โรงเรียนน าเทคโนโลยตี่างๆ มาใชใ้นการ 
    ปฏิบติังานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ 
    ท างาน 
6. โรงเรียนมีการน าขอ้มูลของโรงเรียนมาจดัท า 
    ใหเ้ป็นสารสนเทศ เพื่อการสืบคน้ไดส้ะดวก 
     และรวดเร็ว  

 
 

4.03 
 
 

4.04 
 

 
 

0.75 
 
 

0.84 
 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
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ตารางที ่4.13 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
                      สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามรายขอ้  
                      ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี(Y5) (ต่อ) 

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา     
ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี (Y5) 

จ านวน (n=315) แปลผล 
อยูใ่นระดบั (X ) S.D. 

7. บุคลากรสามารถเขา้ถึงเครือข่ายองคค์วามรู้ต่างๆ  
    เช่น อินเทอร์เน็ต หรือการออนไลน์ เป็นตน้ 
8. บุคลากรสามารถเรียนรู้และเขา้ถึงเทคโนโลยี 
   ท่ีทนัสมยัน าไปใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี 
   ประสิทธิภาพ 

 
4.17 

 
 

4.12 

 
0.75 

 
 

0.74 

  
 มาก 

 
 

มาก 
รวม 4.04 .68 มาก 

 
  จากตารางท่ี 4.13 พบว่า การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.04) เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ ดา้นการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีท่ีมี
การปฏิบตัิอยู่ในระดบัมากที่สุด ได้แก่ บุคลากรสามารถเขา้ถึงเครือข่ายองค์ความรู้ต่างๆ เช่น 
อินเทอร์เน็ต หรือการออนไลน์ เป็นตน้ ( X = 4.17) รองลงมาคือ บุคลากรสามารถเรียนรู้และเขา้ถึง
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัน าไปใช้ในการปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 4.12) และขอ้ท่ีมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดคือ คือ โรงเรียนมีการจดัอบรมคอมพิวเตอร์ใหก้บับุคลากร (X = 3.83)      

 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
เขต 2 วิเคราะห์โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน(Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) โดยผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวมและรายดา้นทุกคู่ มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงปรากฏดงัตารางท่ี 4.14  
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ตารางที ่4.14  ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหาร 
                      สถานศึกษากบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
                      การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ภาวะผูน้ าทาง
วชิาการของ 
ผูบ้ริหาร 

สถานศึกษา 

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  (Y) 
พลวตั
แห่งการ
เรียนรู้ 
(Y1) 

การ
ปรับเปล่ียน
องคก์าร 
(Y2) 

การเพิ่ม
บทบาท
ใหก้บั 
บุคลากร 
(Y3) 

การ
จดัการ
ความรู้ 
(Y4) 

การ
ประยกุตใ์ช้
เทคโนโลย ี

(Y5) 

องคก์ารแห่ง
การเรียนรู้

ของ
สถานศึกษา 

(Ytot) 
การก าหนด 
พนัธกิจ (x1) 

 
.611** 

 
.691** 

 
.710** 

 
.641** 

 
.642** 

 
.728** 

การบริหาร
หลกัสูตรและ 
การสอน (x2) 

 
 

.680** 

 
 

.742** 

 
 

.766** 

 
 

.706** 

 
 

.702** 

 
 

.794** 
การนิเทศ 
การสอน (x3)                           

 
.672** 

 
.706** 

 
.725** 

 
.703** 

 
.691** 

 
.772** 

การก ากบั
ติดตามความ 
กา้วหนา้ของ
นกัเรียน (x4) 

 
 
 

.660** 

 
 
 

.724** 

 
 
 

.755** 

 
 
 

.726** 

 
 
 

.748** 

 
 
 

.799** 
การเสริมสร้าง
บรรยากาศการ
เรียนการสอน
(x5)  

 
 
 

.611** 

 
 
 

.707** 

 
 
 

.728** 

 
 
 

.744** 

 
 
 

.758** 

 
 
 

.785** 
ภาวะผูน้ าทาง
วชิาการของ
ผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษา (Xtot) 

 
 
 

.711** 

 
 
 

.785** 

 
 
 

.810** 

 
 
 

.775** 

 
 
 

.780** 

 
 
 

.853** 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สรุปภาพรวมความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้โดยภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์กันอยู่ในระดับสูง (r =.853) โดยคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดับสูงคือ การบริหาร
หลกัสูตรและการสอนกบัการเพิ่มบทบาทใหก้บับุคลากร (r =.766) รองลงมาคือ เสริมสร้างบรรยากาศ
การเรียนการสอนกบัการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี (r =.758) และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ การ
ก าหนดพนัธกิจกบัพลวตัแห่งการเรียนรู้ และเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนกบัพลวตัแห่งการ
เรียนรู้ (r =.611)  
 สรุปไดว้า่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   
เขต 2 มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้



 

 
 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาวิจัย เ ร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าทางวิชาการของผู ้บริหาร
สถานศึกษากบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูว้จิยัน าเสนอขอ้สรุปผลการวจิยัตามล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 5.1  วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 5.2  วธีิด าเนินการวจิยั 
 5.3  สรุปผลการวจิยั 
 5.4  อภิปรายผลการวจิยั 
 5.5  ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1  วตัถุประสงค์การวจิัย 
 5.1.1 เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
 5.1.2 เพื่อศึกษาระดบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
 5.1.3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2  
 

5.2  วธิีด าเนินการวจิัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ านวนประชากร 1,337 คน ไดก้ลุ่ม
ตวัอย่าง จ  านวน 302 คน และผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตวัอย่างท่ีดีและครอบคลุม ผูว้ิจยัไดจ้  าแนกสถานศึกษาในแต่ละ
อ าเภอออกเป็น 3 อ  าเภอ แล้วสุ่มในแต่ละชั้นตามสัดส่วนของอ าเภอ ได้สถานศึกษาแยกเป็น
อ าเภอธัญบุรี จ  านวน 6 สถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา จ านวน 8 สถานศึกษา อ าเภอหนองเสือ จ านวน          
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7 สถานศึกษา รวมทั้งส้ินมีจ านวน 21 สถานศึกษา ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา สถาน 
ศึกษาละ 1 คน และครูผูส้อน สถานศึกษาละ 14 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัใชศึ้กษาในคร้ังน้ีจ านวน
ทั้งส้ิน 315 คน 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูล
ทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ประกอบด้วย เพศ อายุ ต  าแหน่ง ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ท างาน จ านวน 5 ขอ้ ตอนท่ี 2 
แบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ Krug (1992)             
มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 26 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) ดา้นก าหนด
พนัธกิจ 2) การบริหารหลกัสูตรและการสอน 3) การนิเทศการสอน 4) ดา้นการก ากบัติดตามความ 
ก้าวหน้าของนักเรียน และ 5) การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน ตอนท่ี 3 แบบสอบถาม
เก่ียวกบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามแนวคิดของ Marquardt (2011) ลกัษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ประกอบดว้ยขอ้ค าถามการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา จ านวน 33 ขอ้ ได้แก่ 1) ด้านพลวตัแห่งการเรียนรู้ 2) ด้านการปรับเปล่ียน
องคก์าร 3) ดา้นการเพิ่มบทบาทให้กบับุคลากร 4) ดา้นการจดัการความรู้ และ 5) ดา้นการประยุกตใ์ช้
เทคโนโลย ี 

  ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยการแจกแจงความถ่ี หาค่า 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และน ามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน  
 

5.3  สรุปผลการวจิัย 
 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2  
 5.3.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ สถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 77.10 มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 33.00 ส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อน คิดเป็นร้อยละ 93.30 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
72.70 และมีประสบการณ์ท างานมากกวา่ 20 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 35.60 
 5.3.2 ระดบัภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
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พบว่าท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การก าหนดพนัธกิจ รองลงมาคือ การเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนการสอน และดา้นท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ ด้านการนิเทศการสอน และการ
ก ากบัติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน  
  5.3.2.1 ดา้นก าหนดพนัธกิจ พบวา่ โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และขอ้
ท่ีมีระดบัปฏิบติัมากท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารก าหนดแผนกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานในการพฒันา
เก่ียวกบังานด้านวิชาการอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน และส่วนขอ้ท่ีมีการ
ปฏิบติัน้อยสุด คือ ผูบ้ริหารก าหนดให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานตามแผน
ยทุธศาสตร์ของโรงเรียน 
  5.3.2.2 ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการสอน พบวา่ โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก และขอ้ท่ีมีระดบัปฏิบติัมากท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารก าหนดให้ครูท าวิจยัในชั้นเรียน และขอ้ท่ีมี
การปฏิบติัอยู่ในระดบันอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารสามารถให้ขอ้มูลและทิศทางเก่ียวกบัวิธีการสอนแก่ครู
อยา่งต่อเน่ือง                                                               
  5.3.2.3 ดา้นการนิเทศการสอน พบวา่ โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และ
ขอ้ท่ีมีระดบัปฏิบติัมากท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารมีวิธีการด าเนินงานก ากบัติดตามและน าขอ้มูลมาพฒันาการ
เรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ และผูบ้ริหารมีการด าเนินงานประเมินผลดา้น
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูอยา่งสม ่าเสมอ และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด 
คือ ผูบ้ริหารวางระบบการนิเทศการสอนท่ีสามารถตอบสนองเป้าหมายของโรงเรียน 
  5.3.2.4 ดา้นการก ากบัติดตามความกา้วหน้าของนกัเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และขอ้ท่ีมีระดบัปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารมีการด าเนินงานโดยน าผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียนมาเป็นขอ้มูลในการพฒันาและการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน และขอ้ท่ีมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารมีการปฏิบติังานและมีการตรวจสอบคุณภาพของนกัเรียน 
  5.3.2.5 ดา้นการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน พบว่าโดยภาพรวมมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และขอ้ท่ีมีระดบัปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารก าหนดให้ครูจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และ ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารส่งเสริมส่ิง
อ านวยความสะดวกดา้น ส่ืออุปกรณ์ในการจดักระบวนการเรียนการสอน 
  โดยภาพรวมภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาตระหนกั และให้ความส าคญัในงานวิชาการของ
โรงเรียนผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าทางวชิาการในการขบัเคล่ือนองคก์าร โดยมีการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ  
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การบริหารหลกัสูตรและการสอน การนิเทศการสอน การติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน และการ
เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน เพื่อน ามาพฒันาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของ
โรงเรียนท่ีไดก้ าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.3.3 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการเพิ่มบทบาทให้กบับุคลากร รองลงมาคือ 
ดา้นการปรับ เปล่ียนองค์การและด้านพลวตัแห่งการเรียนรู้ และดา้นท่ีมีระดบัการปฏิบติัน้อยท่ีสุด 
ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 
  5.3.3.1 ดา้นพลวตัแห่งการเรียนรู้ พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 
และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ บุคลากรภายในโรงเรียนมีการคน้ควา้หาความรู้ และ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองบุคลากรภายในโรงเรียนมีการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงให้ทนัต่อ
วิทยากรความรู้และเทคโนโลยีสมยัใหม่ และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด คือ บุคลากร
ภายในโรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในระดบัองคก์าร 
  5.3.3.2 ดา้นการปรับเปล่ียนองคก์าร พบวา่ โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ บุคลากร
ภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพฒันาและการด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร และขอ้ท่ีมี
การปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมวธีิด าเนินงานในการพฒันาปรับเปล่ียน
องคก์ารอยา่งต่อเน่ือง 
  5.3.3.3 ดา้นการเพิ่มบทบาทให้กบับุคลากร พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมาก และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ บุคลากรทุกคนไดรั้บการสนบัสนุนในดา้น
การพฒันาตนเองตรงตามวตัถุประสงคข์องโรงเรียน และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คือ 

ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการท างาน 
  5.3.3.4 ดา้นการจดัการความรู้ พบวา่ โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และ
ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารและบุคลากรมีการพฒันาตนเองแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมอย่างสม ่าเสมอทั้งแหล่งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบันอ้ยท่ีสุด คือ โรงเรียนมีการเผยแพร่ขอ้มูลความรู้ในระดบักลุ่มและในระดบัองคก์าร 
  5.3.3.5 ดา้นการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี พบวา่ โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบั
มาก และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ บุคลากรสามารถเขา้ถึงเครือข่ายองคค์วามรู้
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ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หรือการออนไลน์ เป็นตน้ และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด คือ 
โรงเรียนมีการจดัอบรมคอมพิวเตอร์ใหก้บับุคลากร 
  โดยภาพรวมการเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การ ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหบุ้คลากรภายในโรงเรียนมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั มีการปรับเปล่ียนองค์การของตนเองโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การพฒันาสถานศึกษา ผูบ้ริหารมีการมอบอ านาจใหบุ้คลากรสามารถตดัสินใจในการท างานตามความ
ถนดัและเช่ียวชาญ รวมถึงสถานศึกษามีการจดัการความรู้ไดอ้ย่างมีระบบ โดยมีการน าเทคโนโลยี
สมยัใหม่มาใชใ้นการปฏิบติังาน ท าใหเ้กิดความคล่องตวั รวดเร็ว และมีระบบมากยิง่ข้ึน 
 5.3.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
 เขต 2 ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้โดยดา้นท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ คือ การบริหารหลกัสูตรและการสอนกบัการเพิ่มบทบาทให้กบับุคลากร 
และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ การก าหนดพนัธกิจกบัพลวตัแห่งการเรียนรู้ และเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนการสอนกบัพลวตัแห่งการเรียนรู้ 
 โดยภาพรวมความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
เขต 2 มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ผลปรากฏว่าค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ท่ีได ้.853  
   

5.4  อภิปรายผลการวจิัย 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 
2 ตามวตัถุประสงคแ์ละสมมุติฐานการวจิยัซ่ึงผลการวจิยัน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 5.4.1 ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เม่ือพิจารณาในภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก คือ การก าหนดพนัธกิจ รองลงมา คือ การเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนการสอน และท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัน้อยสุด คือ ดา้นการนิเทศการสอน และ
การก ากบัติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความเตรียม
ความพร้อมในเร่ืองการก าหนดแนวทางการปฏิบติังานท่ีชัดเจนโดยมุ่งเน้นการก าหนดพนัธกิจ 
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วสิัยทศัน์ และมีการท าแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา 
และจดัท าโครงการหรือการสร้างนวตักรรมท่ีเป็นเลิศและน ามาพฒันาสถานศึกษาท่ีเรียกว่า Best 
Practice ผูบ้ริหารจึงตอ้งสร้างนวตักรรมท่ีเป็นเลิศในการหาจุดเด่นของโรงเรียนของตนเอง และมาใช้
เป็นนโยบายท่ีจะช่วยพฒันาและขบัเคล่ือนสถานศึกษาของตนเองให้มีคุณภาพ ตลอดจนผูบ้ริหารมี
การพฒันาสถานศึกษา อีกทั้งเสริมสร้างบรรยากาศภายในสถานศึกษาโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีจะ
ช่วยส่งเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้มีมุมวิชาการ และผูบ้ริหารยงัเป็นตน้แบบท่ีดีในการเป็นท่ี
ปรึกษาทางดา้นวิชาการให้กบัครู สอดคลอ้งกบั ณัฐชนก ชยัศรี (2555) โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั รัชสุดา บุตรดีศกัด์ิ (2556) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
  เม่ือพิจารณารายด้านภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่ละด้าน 
สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
 5.4.1.1 ด้านการก าหนดพนัธกิจ มีระดับการปฏิบติัอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะ ผูบ้ริหารมีบทบาทท่ีส าคญัในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจและวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
โดยมีการประชุมช้ีแจง ก าหนดแนวทางการปฏิบติังานของโรงเรียน โดยผูบ้ริหารก าหนดให้บุคลากร
ช่วยกนัวางแผน อีกทั้งบุคลากรมีแนวทางของการปฏิบติังาน เพื่อน าไปสู่การพฒันางานของโรงเรียน
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งความส าเร็จของงาน เพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมายขององคก์าร สอดคลอ้งกบั  
พชัรินทร์ พนัธ์โตดี (2556) อยูใ่นระดบัมาก  
  5.4.1.2 ด้านการบริหารหลกัสูตรและการสอน มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารไดก้ าหนดและวางแผนในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา โดยมีการ
วางแผนท่ีมีคุณภาพมุ่งเน้นคุณภาพนักเรียน และผูบ้ริหารยงัเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาให้กับครูผูส้อน มี
ทกัษะและความช านาญท่ีจะถ่ายทอดให้กบัครูผูส้อนเก่ียวกบัเทคนิคการสอนไดอ้ยา่งหลากหลายและ
มีแนวทางพฒันาทางด้านสติปัญญาของนักเรียน โดยมีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อ
ผูเ้รียน และดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ซ่ึงสอดคลอ้ง ณฐัชนก ชยัศรี (2555) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
  5.4.1.3 ด้านการนิเทศการสอน มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัให้มีโครงการนิเทศการสอนครูโดยผูบ้ริหารมีการนิเทศก ากบัติดตาม
และประเมินผลในด้านการจดัการเรียนการสอนของครู ให้ค  าแนะน าและช้ีแนะกบัครูผูส้อน โดย
ผูบ้ริหารมีบทบาทในฐานะผูน้ าทางวิชาการเขา้ไปนิเทศการสอนของครูอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
ในการดูแลเร่ืองการจดักระบวนการเรียนการสอนของครูอีกทั้งยงัส่งเสริมในเร่ืองการใชส่ื้ออุปกรณ์ท่ี
จะท าให้เกิดผลดีกบัตวันกัเรียน และน าผลขอ้มูลจากการนิเทศการสอนของครูผูส้อนเป็นขอ้มูลใน
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พฒันาการจดักระบวนการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รัชสุดา บุตรดีศกัด์ิ (2556) โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
  5.4.1.4 ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นการก ากบัติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารมีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายของโรงเรียนท่ี
ชดัเจน ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าทางวิชาการในการควบคุมก ากบัดูแลเก่ียวกบังานวิชาการของโรงเรียน มี
การวางแผนและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของครู และมีการประเมินผลการเรียนของ
นกัเรียนและส่งเสริมทางการเรียนของนกัเรียนเพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน มีมุมส่งเสริมเก่ียวกบัวิชาการภายในโรงเรียน สอดคลอ้งกบั พชัรินทร์  
พนัธ์โตดี (2556) มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
  5.4.1.5 ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน มีระดบัการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารมีการก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน โดยให้ครูจดักิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นการกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนมากข้ึน และ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจดักระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยมี
บรรยากาศภายในโรงเรียนในการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีสถานท่ี
ภายในโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งสะดวก และสวยงาม สอดคลอ้งกบั วเิชียร ทองคล่ี (2554) โดย
ภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
  5.4.2 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบวา่ เม่ือพิจารณาในภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ ด้านการเพิ่มบทบาทให้กบับุคลากร 
รองลงมา คือ ดา้นการปรับเปล่ียนองคก์ารและดา้นพลวตัแห่งการเรียนรู้ และดา้นท่ีมีระดบัการปฏิบติั
นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้บุคลากรมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัในระหวา่งภายในองคก์ารและภายนอกองคก์าร ตลอดจนผูบ้ริหารสถานศึกษา
ยงัให้บุคลากรการวางแผนการท างาน และมอบอ านาจให้บุคลากรไดมี้การตดัสินใจในการท างานเอง
ตามความถนดัและความรับผดิชอบ และมีการจดัอบรมอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การศึกษาดูงาน การอบรม 
การส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการศึกษาต่อ และส่งเสริมให้บุคลากรทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นเทคโนโลยี สอดคลอ้งกบั ธีรยุทธ  จ่ิมอาษา (2551) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั          
ปิยะ ละมูลมอญ (2556) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
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  เม่ือพิจารณารายด้านการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาแต่ละด้าน 
สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

 5.4.2.1 ดา้นพลวตัแห่งการเรียนรู้ พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเพราะ 
ผูบ้ริหารและบุคลากรภายในโรงเรียน ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรให้ไดพ้ฒันาตนเองใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการท างานซ่ึงกนัและกนั และมีสนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้รับการอบรมในดา้น
ต่างๆ เช่น ส่งเสริมให้บุคลากรเขา้รับการศึกษาต่อ ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ การศึกษาดู
งาน และการเขา้ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน ามาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันา
งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคลอ้งกบั ศุภลกัษณ์ ศานติเธียร (2557) โดยภาพรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก และแตกต่างกบังานวิจยัของ กรรณิการ์ แสงโนราช (2552)โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด  

  5.4.2.2 ดา้นการปรับเปล่ียนองค์การ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะ ผูบ้ริหารมีการก าหนดจดัท าโครงสร้างและมีกรอบแนวทางในการพฒันาสถานศึกษา โดย
ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ไดมี้ส่วนร่วมในประชุม
ร่วมกนัวางแผนและพฒันาเร่ืองการจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารส่งเสริมบุคลากรภายใน
โรงเรียนให้มีการท างานเป็นทีมในการร่วมกันวางแผนในการท างานให้บรรลุตามเป้าหมายของ
องคก์ารท่ีไดต้ั้งไว ้สอดคลอ้งกบั ชูศกัด์ิ คนใหญ่ (2554) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

    5.4.2.3 ดา้นการเพิ่มบทบาทใหก้บับุคลากร พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการบริหารงานโดยการกระจายอ านาจและ
มอบหมายอ านาจในการท างานให้กบับุคลากรรวมทั้งส่งเสริมในการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
โรงเรียนได้เรียนรู้เพื่อน ามาพฒันาตนเอง ตลอดจนบุคลากรมีอิสระในการตดัสินใจในการท างาน 
ผูบ้ริหารมีความไวเ้น้ือเช่ือใจในการท างานของบุคลากร รวมถึงการสนบัสนุนให้บุคลากรน าความรู้ท่ี
ไดม้าแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการปฏิบติังานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน ซ่ึงแตกต่างกบังานวิจยั
ของ ทศัวรรณ  เพง็พุฒ (2553) อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  5.4.2.4 ด้านการจดัการความรู้ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะ ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้จากแหล่งเรียนรู้ บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อน ามาพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองมีการแลกเปล่ียนความรู้กนัทั้งใน
ระดบักลุ่มและระดบัองค์การ และเผยแพร่ผลงานของตนเองไปยงัสถานศึกษาอ่ืนๆ สอดคล้องกบั            
ศุภลกัษณ์ ศานติเธียร (2557) โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
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 5.4.2.5 ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะ ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูบ้ริหาร
ไดส่้งเสริมใหบุ้คลากรภายในโรงเรียนเขา้ถึงเครือข่ายองคค์วามรู้ต่างๆ ให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของ
ความ ก้าวหน้าของเทคโนโลยีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ โดยมีการสนบัสนุนงบประมาณในการจดัซ้ือ
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อจ านวนบุคลากร เพื่อให้บุคลากรไดมี้แหล่งสืบคน้ขอ้มูล เกิดความสะดวก
และรวดเร็วเป็นระบบมากข้ึน สอดคลอ้งกบั ช่อผกา ชยัชาญ (2555) อยูใ่นระดบัมาก และแตกต่างกบั
งานวจิยัของ ปิยะ  ละมูลมอญ (2556) อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 5.4.3 จากการวิจยัความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวิชาการกบัการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เม่ือพิจารณา
ความสัมพนัธ์รายดา้น พบว่า ในภาพรวมและรายดา้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
ระดับ .01 มีความสัมพันธ์กันทางบวก ซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีตั้ งไว้ โดยภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัสูงโดยคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง คือ การบริหารหลกัสูตรและ
การสอนกบัการเพิ่มบทบาทใหก้บับุคลากร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารสถานศึกษา สนบัสนุนในการ
บริหารหลกัสูตรและการสอนภายในสถานศึกษาของตนเอง ในการจดักิจกรรมกรรมการเรียนการ
สอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการก าหนดนโยบายและปรับปรุงการเรียนการสอน การประเมินผล
การสอนของครู เพื่อให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน อีกทั้งผูบ้ริหารมีการมอบอ านาจ
ให้กบับุคลากรในการตดัสินใจในงาน บุคลากรทุกคนไดรั้บอ านาจให้มีส่วนร่วมในการวางแผนใน
ก าหนดแนวทางการปฏิบติัในการพฒันาโรงเรียน โดยการกระจายอ านาจและมอบหมายอ านาจในการ
ท างานให้กับบุคลากรตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุฑามาศ อินนามเพง็ (2552) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์รายด้าน พบว่า คู่ของภาวะผูน้ าทางวิชาการของผู ้บริหาร
สถานศึกษากบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ การก าหนดพนัธกิจกบัพลวตัแห่งการเรียนรู้ และ
เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนกบัพลวตัแห่งการเรียนรู้ ทั้งน้ีอาจเกิดจาก ผูบ้ริหารโรงเรียน
อาจมีการก าหนดพนัธกิจ หรือก าหนดเป้าหมายของทางโรงเรียนยงัไม่ชดัเจน โดยผูบ้ริหารขาดการ
ประชุมช้ีแจงบอกถึงวตัถุประสงค์และแนวทางในการปฏิบติั จึงท าให้บุคลากรยงัไม่เขา้ใจบทบาท
หนา้ท่ีการท างานของตนเองท่ีชดัเจน รวมถึงขาดการประสานงานกบับุคลากรในเร่ืองการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ภายในองค์การและภายนอกองค์การ การประชาสัมพันธ์ในเร่ืองของข้อมูลข่าวสาร ยงั
ด าเนินการอย่างไม่ทั่วถึง รวมถึงผูบ้ริหารยงัไม่เล็งเห็นเก่ียวกับการส่งเสริมบรรยากาศภายใน
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สถานศึกษาของตนเองให้มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมทางด้านวิชาการจึงเป็นส่ิงทีผูบ้ริหารจะต้องเร่ง
ปรับปรุงแกไ้ขและน ามาพฒันาใหส้ถานศึกษามีประสิทธิภาพ  
 

5.5  ข้อเสนอแนะ 
         5.5.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
  จากผลการวิจยัท่ีไดส้รุปและน ามาอภิปรายผล ผูว้ิจ ัยมีขอ้เสนอแนะท่ีควรให้ความ
สนใจ ดงัน้ี 
  5.5.1.1 จากผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นการก าหนดพนัธกิจ ดงันั้นผูบ้ริหารควรมีการ
ก าหนดวิสัยทศัน์ และพนัธกิจ มีการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการวางแผน และก าหนดกรอบเป้าหมายอยา่งชดัเจน เพื่อใหบุ้คลากรมีกรอบและทิศทางในการ
ท างาน  ตลอดจนผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการท างานเป็นทีม มีการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนั
และกนั โดยผูบ้ริหารควรมุ่งเนน้พฒันาโรงเรียนใหมี้ความเขม้แขง็ 
 5.5.1.2 จากผลการวิจยั พบวา่ การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แต่เมื่อ
พิจารณาจากรายดา้นแลว้ พบวา่ ดา้นท่ีมีระดบัในการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ดา้นการเพิ่มบทบาทให้กบั
บุคลากร ดงันั้น ผูบ้ริหารควรมีการมอบอ านาจและกระจายอ านาจให้กบับุคลากรไดมี้ส่วนร่วมการ
ตดัสินใจในการท างานตลอดจนยงัต้องมีความไวว้างใจในตวับุคลากรท่ีจะมอบหมายงาน และ
ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรไดพ้ฒันาขีดความสามารถของตน และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั 
สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดน้ าความรู้ท่ีมีอยูม่าใชพ้ฒันาในการท างานและเกิดประโยชน์สูงสุด ผูบ้ริหาร
จะตอ้งมีการประสานงานกบัผูป้กครองและชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการวางแผนและพฒันาสถานศึกษา 
เพื่อใหอ้งคก์ารใหมี้ศกัยภาพและประสบความส าเร็จ 
 5.5.1.3 จากการวิจยัพบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ โดยคู่ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กันอยู่ในระดับสูงคือ การบริหารหลักสูตรและการสอนกับการเพิ่มบทบาทให้กับ
บุคลากร   ดงันั้น ผูบ้ริหารควรมีการก าหนดและวางแผนในเร่ืองหลกัสูตร อีกทั้งผูบ้ริหารควรก ากบั
ติดตามดูแลอยา่งใกลชิ้ด ในการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารตอ้ง
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กระจายอ านาจและการเพิ่มบทบาทให้กบับุคลากร มีความไวว้างใจในการตดัสินใจของบุคลากร โดย
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนและจดัโครงสร้างของหลักสูตรท่ีได้ก าหนดไว ้และมีการ
ประสานงานกบับุคลากร ตลอดจนผูบ้ริหารมีการประชุมช้ีแจงนโยบายในการบริหารงาน และชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์และสภาพแวดลอ้มของชุมชน รวมถึงผูบ้ริหารมีการมอบอ านาจให้กบับุคลากรในการ
ตดัสินใจในการท างาน มีการกระจายงานและแบ่งสายงานท่ีชดัเจน มีการก ากบันิเทศติดตามงานอยา่ง
ใกลชิ้ด และช้ีแนะใหค้ าปรึกษากบับุคลากรไดเ้ป็นอยา่งดี จึงท าให้บุคลากรมีแนวทางการปฏิบติังาน 
และตอ้งเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาการเรียนรู้ของตนเองตามความรับผิดชอบและตามความถนดั
ใน และการจดัเก็บความรู้ ผูบ้ริหารยงัส่งเสริมให้บุคลากรไดเ้ขา้รับการอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อน ามา
พฒันางาน และมีลกัษณะการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 5.5.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  ตามท่ีผูว้จิยัไดมี้ขอ้เสนอแนะในการวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทาง
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
  5.5.2.1 ควรศึกษาการก าหนดพนัธกิจท่ีส่งผลต่อพลวตัแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
  5.5.2.2 ควรศึกษาการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อพลวตัแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
  
 

 

 

  



 

 
 

บรรณานุกรม 
 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2557). นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2558. สืบคน้จาก  
 http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/38049-9024.pdf 
กรรณิการ์  แสงโนราช. (2552). การศึกษาสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
 วดัปากบึง ส านักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, 
 มหาวทิยาลยับูรพา). 
จกัรกฤษ  วงษช์าลี. (2551). ภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกดั
  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุดรธานี. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั 
  ราชภฏัอุดรธานี). 
จุฑามาศ  อินนามเพง็. (2552). ภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารและครูผู้สอนทีส่่งผลต่อความเป็น
  องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต 2. 
  (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร). 
ชนากาญจน์  เจริญชนม.์ (2553). ภาวะผู้น าทางวชิาการที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดั
  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแก่น เขต 1. (รายงานการคน้ควา้อิสระปริญญา 
  มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัขอนแก่น).  
ชูศกัด์ิ  คนใหญ่. (2554). ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงานเทศบาลต าบลบ้าน จังหวดั
  ฉะเชิงเทรา. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยับูรพา). 
ชูศรี  วงศรั์ตนะ. (2555). เทคนิคการใช้สถิติเพือ่การวจัิย (พิมพค์ร้ังท่ี 12). นนทบุรี: ไทเนรมิตอินเตอร์ 
  โปรแกรสซิฟ. 
ช่อผกา  ชยัชาญ. (2555). การศึกษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนศรีราชา สังกดั  
  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 18. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, 
  มหาวทิยาลยับูรพา).  
ณฐัชนก  ชยัศรี. (2555). ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารกบัประสิทธิผลของ
  โรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 19. (วทิยานิพนธ์ปริญญา
  มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย). 

 
 



 

77 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
                                                                                                                                                             
ทศัวรรณ  เพง็พุฒ. (2553). ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนศึกษา
 สงเคราะห์ สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน. (วทิยานิพนธ์ปริญญา
 มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฎัอุดรธานี).  
ธีระยทุธ  จ่ิมอาษา. (2551). ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดั  
  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแก่น เขต 4. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต,  
  มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย). 
น ้าฝน  รักษากลาง. (2553). การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ภาวะผู้น าทางวชิาการของสถานศึกษากบัผล
  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที ่2 ด้านผู้เรียนของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดั  
  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และ เขต 2. (วทิยานิพนธ์ปริญญา 
  มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา). 
บุญชม  ศรีสะอาด. (2556). การวจัิยเบือ้งต้น (พิมพค์ร้ังท่ี 9). กรุงเทพฯ: สุรีวริิยสาส์น.  
ปิยะ  ละมูญมอญ. (2556). วฒันธรรมองค์กรทีส่่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 
  สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1. (วทิยานิพนธ์
  ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี). 
พชัรินทร์  พนัธ์โตดี. (2556). ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวชิาการกบัประสิทธิผลบริหารงาน
  วชิาการระดับปฐมวยัของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
  นครราชสีมา เขต 5. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัมหาสารคาม). 
พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546. (2546,  
  9 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 120 ตอนท่ี 100 ก. น. 1-16 
รัชสุดา  บุตรีศกัด์ิ. (2556). ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนกบั
  ประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียน สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวดัเลย. 
  (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย).  
รุ่ง  แกว้แดง. (2543). ปฏิวตัิการศึกษาไทย (พิมพค์ร้ังท่ี 8). กรุงเทพฯ: พิฆเนศ พร้ินทต้ิ์ง เซนเตอร์. 
ลว้น  สายยศ และ องัคณา  สายยศ. (2543). เทคนิคการวดัผลการเรียนรู้ (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: 
   สุวริิยาสาส์น. 

 



 

78 
 

บรรณานุกรม (ต่อ)  
 

วษิณุ  จุลวรรณ. (2547). การวเิคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวชิาการของสถานศึกษาขั้น 
  พืน้ฐาน สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจังหวดัสระบุรี. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา). 
วรุิฬห์  ใบสี. (2549). ภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่าร 
 ศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1-2. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย). 
วจิารณ์  พาณิช. (2550). วถิีแห่งองค์กรอจัฉริยะ. สืบคน้จาก  http:// www.gotoknow.orgthikm. 
วเิชียร  ทองคล่ี. (2554). การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวชิาการของสถานศึกษากบัการ
  จัดการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31.  
  (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา).  
ศุภลกัษณ์  ศานติเธียร. (2557). การศึกษาการเป็นองค์การแงการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
 การศึกษา กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
 เขต 3. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยับูรพา).   
 สมคิด  สร้อยน ้า และ มณัฑนา  อินทุสมิต.(2554). บทสรุปและประเด็นส าหรับการศึกษาภาวะผูน้ า
 ในอนาคต ภาวะผูบ้ริหาร. ในเอกสารการประชุมสัมมนา เร่ืองผู้บริหารกบัการปฏิรูป
 การศึกษา (โครงการปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา), น. 2/3- 72/3-8. 4 กรกฎาคม,
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2. แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ  
 พ.ศ. 2557. สืบคน้จาก http://www. ptt2.go.th. 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2557). นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
  พืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. (2556). แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการ 
 2556-2561. สืบคน้จาก http:// www. opdc.go.th/ index. Php.  
อญัชลี  ปรีชายศ. (2554). ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
 โรงเรียนในกลุ่มบ่อทอง 1 อ าเภอบ่อทอง สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
 ชลบุรี เขต 2. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยับูรพา). 
 



 

79 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
Bennett, K., S. (1996). An investigation of school district support in the development of Critical 
 Skills in new principals. (Ph.D. Dissertation, University of the Pacific). 
Coleman, D. & Adams, R., C. (1997). Establishing construct validity and reliability for The  
 NAESP Professional development Inventory. Journal of personnel, 10(3), pp.194-200. 
Cronbach, L., J. (1990). Essentials of psychological testing (5th ed.). New York, NY: Harper &  
 Row. 
Cumming, T., G. & Werley, C., G. (2009). Organization development and change (9 th ed.).  
 Mason, OH: South Westem /Thomson Learning. 
Garvin, D., A. (2000). Building a learning organization. Harvard Buiness Review, 71(5), pp.778- 
 779.  
Hallinge & Murphy, J.(1985). What’s effective for whom? School context and achievement.   
        Planning and Changing, 16 (3), pp. 152-160.  
Hoover, L., J. (1998). Leadership in the 21 Century. Principal Managing, September, pp. 1-3.  
Hoy,W., K & Miskel. C., G. (2001). Education administration: Theory, Research, and Practice.
 New York, NY: Random House. 
Hoy,W., K & Miskel. C., G. (2001). Education administration: Theory ,Research, and Practice 
 (6thed.). New York, NY: McGraw-Hill.  
Krug, S. (1992). Instructional leadership : A constructivist perspective. Educational Administration  
 Quarterly, 28(3), pp. 430-443. 
Likert, R. (1961). New patterns of management. New York, NY: McGraw-Hill.  
Maki, M., J. (2001). School as learning  organization : How Japanese teacher learn to perform 
 non-instructional tasks. (Ph.D. Dissertation, The University of British Columbia, 
 Canada). 
Marquardt, M., J. & Rcynolds, A. (1994). The global learning organization. New York, NY: 
  lrwin.  

 



 

80 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

Marquardt, M.J. (2011). Building the learning organization : Achieving strategic  advantage 
 through a commitment to learning (3rd ed.). Boston, MA: Nicholas Brealey. 
Mbatha, M., V. (2004). The principal’s Instructional leadership role as a factor influencing 
 academic performance : A case study. Vryheid region : University of South Africa. 
Owens, R., G. (2001). Organizational behavior in education. New Jersey, NJ: Prentice Hall. 
Senge, P., M. (2006). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. 
 London, England: Random House. 
 Sillin, H. & Mulford, B. (2002). What characteristics and processes define a school as a learning  
 organization? Is this a useful concept to apply to school International. Education  
 Journal, 3 (1), pp. 24-32. 
Windy, H. & Dimmock. C. (1993). Insructional leadership in primary and secondary school. 
 Journal of Educational Administration, 31(21), pp. 43-61.  
Yamada, A. (2000). Elementary school principals perceptions or responsibilityes and 
 competencies for instructional leadership. (Ed.D. Dissertation, University of the  
 Pacific Stockton California).  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก   
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 
รายนามคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 

และรายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

83 
 

รายนามคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 

1. ผศ.ดร.สุทธิพร  บุญส่ง   ประธานคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
2. ผศ.ดร.รุ่งอรุณ  รังรองรัตน์  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
3. ผศ.ดร.จิราภรณ์  พงษศ์รีทศัน์  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
4. ดร.ปริญญา  มีสุข   กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 
1. ผศ.ดร.กลา้หาญ ณ น่าน  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการจดัการ 
     คณะบริหารธุรกิจ 
     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
2. ดร.รสริน  เจิมไธสง   อาจารยป์ระจ าสาขาหลกัสูตรและการสอน 

หวัหนา้ภาควชิาการศึกษา 
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
3. ดร.ธญัญภรณ์  เลาหะเพญ็แสง  อาจารยป์ระจ าสาขาวจิยัและประเมินผลการศึกษา 
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
4. ดร.ตอ้งลกัษณ์  บุญธรรม  อาจารยป์ระจ าสาขาการบริหารการศึกษา 
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
5. อาจารยช์ยัอนนัต ์ มัน่คง  อาจารยป์ระจ าสาขาการบริหารการศึกษา 
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ค 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

  แบบสอบถามชุดท่ี    
 

แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง  ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษากบัการเป็นองค์การแห่ง 

การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 
เร่ือง     ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการวจิยั 
เรียน     ท่านผูต้อบแบบสอบถามการวจิยั (ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน)  
 เน่ืองด้วยข้าพเจ้า นางสาววรรณา  เฟ่ืองฟู  นักศึกษาปริญญาโท  ได้ท าการวิจัย เ ร่ือง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ซ่ึงแบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ตอน 
ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 ตอนที ่1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check  list)  จ  านวน 5 ขอ้ 
 ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีลกัษณะเป็น 
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั  จ  านวน 26 ขอ้ 
 ตอนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีลกัษณะเป็น 
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั  จ  านวน 33 ขอ้ 
 ดงันั้นขา้พเจา้ขอรับรองว่าจะเก็บขอ้มูลเป็นความลบัและจะน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ซ่ึงจะ
ไม่เกิดผลกระทบต่อการปฏิบติังานของท่าน และโปรดส่งแบบสอบถามคืนผูป้ระสานงานโรงเรียน
ของท่านภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อผูว้จิยัจะไดเ้ก็บรวบรวมแบบสอบถาม และท าการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล
ต่อไป ขา้พเจา้หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

               ขอแสดงความนบัถือ 
              นางสาววรรณา   เฟ่ืองฟู 

                                                                นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา                
                                                               มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
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ตอนที ่1 สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

     
 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง    หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 
  
 1.  เพศ 

 1. ชาย      2. หญิง 
 

2. อายุ 

 1. 20-30 ปี     2. 31-40 ปี 

  3. 41-50 ปี                                              4. 51-60 ปี   
 

3. ต าแหน่ง 

 1. ผูบ้ริหารโรงเรียน    2. ครูผูส้อน 
 

4. ระดับการศึกษา 

 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี    2. ปริญญาตรี 

  3. ปริญญาโท     4. ปริญญาเอก 
 

 5. ประสบการณ์ในการท างาน 

 1. นอ้ยกวา่ 5 ปี     2.  6-10 ปี 

 3. 11-20 ปี     4.  มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 
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ตอนที ่2  ภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัการปฏิบติัของภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ของท่านเพียงช่องเดียวในแต่ละขอ้ค าถาม โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 5     หมายถึง   ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   4     หมายถึง   ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 3     หมายถึง   ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2     หมายถึง   ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1     หมายถึง   ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ข้อที ่ ภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
1. ผูบ้ริหารวางแผนและจดัท าแผนยทุธศาสตร์ของโรงเรียน      
2. ผูบ้ริหารก าหนดแนวทางของโรงเรียน เพื่อตอบสนองวิสัยทศัน์

โรงเรียน 
     

3. ผูบ้ริหารก าหนดแนวทางโรงเรียน เพื่อตอบสนองต่อพนัธกิจของ
โรงเรียน 

     

4. ผูบ้ริหารวางแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงานของโรงเรียน      
5. ผูบ้ริหารก าหนดให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการ

ท างาน ตามแผนยทุธศาสตร์ของโรงเรียน 
     

6. ผูบ้ริหารก าหนดแผนกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานในการ
พัฒนาเ ก่ียวกับงานด้านวิชาการอย่าง ต่อเ น่ืองเพื่ อให้ เ กิด
ประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน 

     

7. ผูบ้ริหารประชุมช้ีแจง ความเข้าใจเก่ียวกับขอบข่ายของการ
พฒันาหลกัสูตรของโรงเรียน 

     

8. ผูบ้ริหารก าหนดในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายอยา่ง
ต่อเน่ือง 

     

9. ผู ้บริหารก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเร่ืองการว ัดผล
ประเมินผลของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
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ข้อที ่ ภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
10. ผูบ้ริหารก าหนดใหค้รูท าวจิยัในชั้นเรียน      
11. ผูบ้ริหารสามารถให้ขอ้มูลและทิศทางเก่ียวกบัวิธีการสอนแก่ครู

อยา่งต่อเน่ือง 
     

12. ผู้บริหารวางระบบการนิเทศการสอนท่ีสามารถตอบสนอง
เป้าหมายของโรงเรียน 

     

13. ผูบ้ริหารมีการด าเนินงานก ากบันิเทศติดตามภายในโรงเรียนอยา่ง
ต่อเน่ือง 

     

14. ผูบ้ริหารมีการด าเนินงานประเมินผลด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูอยา่งสม ่าเสมอ 

     

15. ผูบ้ริหารมีการด าเนินงานสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย งานดา้นวิชาการ
ของโรงเรียน 

     

16. ผูบ้ริหารมีวธีิการด าเนินงาน ก ากบัติดตาม น าขอ้มูลมาพฒันาการ
เรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ 

     

17. ผู ้บริหารมีระบบก ากับติดตามงาน และพัฒนานักเรียนให้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของโรงเรียน 

     

18. ผู้บริหารมีการปฏิบัติงานและมีการตรวจสอบคุณภาพของ
นกัเรียน 

     

19. ผู ้บ ริหาร ส่ ง เส ริมวิ ธี ก า ร ท่ีหลากหลาย ในการประ เ มิน
ความกา้วหนา้ของนกัเรียน 

     

20. ผูบ้ริหารติดตามและตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

     

21. ผูบ้ริหารมีการด าเนินงานโดยน าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาเป็น
ขอ้มูลในการพฒันาและการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน 

     

22. ผูบ้ริหารส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการภายในโรงเรียน      
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ข้อที ่ ภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
23. ผูบ้ริหารก าหนดใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็น

ส าคญั 
     

24. ผูบ้ริหารส่งเสริมส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นส่ืออุปกรณ์ในการ
จดักระบวนการเรียนการสอน 

     

25. ผูบ้ริหารจดัท าสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สวยงาม เป็น
ระเบียบ 

     

26. ผูบ้ริหารก ากบัดูแลในเร่ืองความปลอดภยั      
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ตอนที ่3 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัการปฏิบติัของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษาของท่านเพียงช่องเดียวในแต่ละขอ้ค าถาม โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 5   หมายถึง การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4   หมายถึง การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  
   3   หมายถึง การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2   หมายถึง การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1   หมายถึง การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ข้อที่ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
1. ผูบ้ริหารมีการจัดการเรียนรู้ให้บุคลากรภายในโรงเรียนอย่าง

สม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
     

2. บุคลากรภายในโรงเรียนมีการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงให้ทนั
ต่อวทิยากร ความรู้ และเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

     

3. บุคลากรภายในโรงเรียนมีการคน้ควา้ หาความรู้และเรียนรู้ดว้ย
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

     

4. บุคลากรภายในโรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัใน
ระดบักลุ่มยอ่ย เช่น ระดบักลุ่มสาระ ระดบัช่วงชั้น 

     

5. บุคลากรภายในโรงเรียนมีแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันใน
ระดบัองคก์าร 

     

6. ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมวิธีด าเนินงานในการพฒันาปรับเปล่ียน
องคก์ารอยา่งต่อเน่ือง 

     

7. ผูบ้ริหารสนบัสนุนภายในองคก์ารใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้      
8. บุคลากรภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดองคป์ระกอบท่ี

ส าคญัในดา้นวสิัยทศัน์ของโรงเรียน 
     

9. บุคลากรภายในโรงเรียน มีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ของ
โรงเรียน 
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ข้อที่ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
10. บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงสร้างองคก์าร      
11. โรงเรียนมีแบบอยา่งวฒันธรรมอนัเหมาะสมท่ีบุคลากรพึงปฏิบติั      
12. บุคลากรภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการ

ด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 
     

13. บุคลากรทุกคนไดรั้บการสนบัสนุนในดา้นการพฒันาตนเองตรง
ตามวตัถุประสงคข์องโรงเรียน 

     

14. ผู ้บริหารส่งเสริมหน่วยงานให้เกิดการเรียนรู้และน าไปใช้
ปฏิบติัการภายในองคก์าร 

     

15. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและ
กนั 

     

16. ผูบ้ริหารมีการกระจายอ านาจให้แก่บุคลากรตามความถนัดและ
ความเช่ียวชาญ 

     

17. ผูบ้ริหารส่งเสริมบุคลากรท่ีมีความสามารถและมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้
ตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

     

18. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการ
ท างาน 

     

19. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการตดัสินใจในการปฏิบติังานดว้ย
ตนเองตามขอบข่ายท่ีเหมาะสม 

     

20. ผูบ้ริหารและบุคลากรมีการพฒันาตนเอง แสวงหาความรู้เพิ่มเติม
อย่างสม ่ าเสมอทั้ งจากแหล่งภายในโรงเรียนและภายนอก
โรงเรียน 

     

21. บุคลากรภายในโรงเรียนมีการแบ่งปันความรู้และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

     

22. โรงเรียนมีการจดัระบบการจดัการโดยใช้เทคโนโลยีเขา้มาใชใ้น
การปฏิบติังาน 
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ข้อที่ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
23. โรงเรียนมีวธีิการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ      
24. โรงเรียนมีการเผยแพร่ขอ้มูลความรู้ในระดบักลุ่มและในระดบั

องคก์าร 
     

25. บุคลากรสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีในการเรียนรู้ดว้ยตนเองและ
เรียนรู้ร่วมกนัอยา่งสะดวก 

     

26. ผูบ้ริหารส่งเสริมเทคโนโลยีต่างๆในการอ านวยความสะดวกให้
บุคลากรของโรงเรียน 

     

27. ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าในการใชเ้ทคโนโลยีและสามารถน าเทคโนโลยี
ท่ีทนัสมยัมาบริหารงานภายในโรงเรียน 

     

28. โรงเรียนมีการจดัอบรมคอมพิวเตอร์ใหก้บับุคลากร      
29. โรงเรียนส่งเสริมและอ านวยความสะดวก ต่อการเรียนรู้ของ

บุคลากรในการท างาน 
     

30. โรงเรียนน าเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการปฏิบติังานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

     

31. โรงเรียนมีการน าขอ้มูลของโรงเรียนมาจดัท าให้เป็นสารสนเทศ 
เพื่อสืบคน้ไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

     

32. บุคลากรสามารถ เข้า ถึ ง เค รือข่ ายองค์ความ รู้ ต่ างๆ  เ ช่น 
อินเทอร์เน็ต หรือการออนไลน์ เป็นตน้ 

     

33. บุคลากรสามารถเรียนรู้และเขา้ถึงเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัน าไปใช้
ในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคล้อง IOC 
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แบบประเมินผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามของเคร่ืองมือการวจัิย 
เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษากบัการเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
……………………………………………………………………………………………………….. 
ค าช้ีแจง  แบบประเมินความเท่ียงตรง (IOC) ของเคร่ืองมือการวิจยั เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะ
ผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพื่อประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ี
มีต่อค าถามท่ีมีความเหมาะสมในการน าไปใชเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั 
ซ่ึงจะท าการประเมินความเท่ียงตรงในตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
ความเท่ียงตรง ดงัน้ี   
   +1  หมายถึง    แน่ใจวา่ค าถามมีความเหมาะสม 
      0  หมายถึง    ไม่แน่ใจวา่ค าถามมีความเหมาะสมหรือไม่ 
     -1  หมายถึง    แน่ใจวา่ค าถามไม่มีความเหมาะสม 
  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นของท่านวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้ง 

หรือเท่ียงตรงเพียงใด 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 3  4 5 ค่า IOC 

ตอนที ่1 ภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

การก าหนดพนัธกจิ 
1. ผูบ้ริหารวางแผนและจดัท าแผนยุทธศาสตร์ของ

โรงเรียน 
+1 0 +1 +1 +1 0.80 

2. ผูบ้ริหารก าหนดแนวทางของโรงเรียน เพื่อตอบ 
สนองวสิัยทศัน์โรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3. ผูบ้ริหารก าหนดแนวทางโรงเรียน เพื่อตอบสนอง
ต่อพนัธกิจของโรงเรียน 

-1 +1 +1 +1 +1 0.60 

4. ผูบ้ริหารวางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1  2 3 4  5 ค่า IOC 
5. ผูบ้ริหารก าหนดให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนด

เป้าหมายการท างาน ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 

6. ผูบ้ริหารก าหนดแผนกลยุทธ์และแนวทางการ
ด าเนินงานในการพฒันาเก่ียวกบังานดา้นวิชาการ
อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
โรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

การบริหารหลกัสูตรและการสอน 
7. ผู ้บริหารประชุมช้ีแจง ความเข้าใจเ ก่ียวกับ

ขอบข่ายของการพฒันาหลกัสูตรของโรงเรียน 
-1 +1 +1 +1 +1 0.60 

8. ผูบ้ริหารก าหนดในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายอยา่งต่อเน่ือง  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

9. ผูบ้ริหารก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเร่ือง
การวดัผลประเมินผลของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 

10. ผูบ้ริหารก าหนดใหค้รูท าวจิยัในชั้นเรียน +1 0 +1 +1 +1 0.80 
11. ผูบ้ริหารสามารถให้ข้อมูลและทิศทางเก่ียวกับ

วธีิการสอนแก่ครูอยา่งต่อเน่ือง 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

การนิเทศการสอน   
12. ผูบ้ริหารวางระบบการนิเทศการสอนท่ีสามารถ

ตอบสนองเป้าหมายของโรงเรียน 
+1 +1 +1 +1 0 0.80 

13. ผู้บริหารมีการด าเนินงานก ากับนิเทศติดตาม
ภายในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

+1 +1 -1 +1 +1 0.60 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 3  4 5 ค่า IOC 
14. ผู้บ ริห า ร มีก ารด า เ นิน ง านประ เ มินผล 

ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู
อยา่งสม ่าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

15. ผู ้บ ริหารมีการด า เ นินงานสอดคล้องกับ
เป้าหมาย งานดา้นวชิาการของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

16. ผูบ้ริหารมีวิธีการด าเนินงาน ก ากับติดตาม 
และน าขอ้มูลมาพฒันาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ 

-1 +1 +1 +1 
 

+1 0.60 

การก ากบัติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน 
17. ผูบ้ริหารมีระบบก ากบัติดตามงาน และพฒันา

นัก เ รียนให้สอดคล้องกับ เ ป้าหมายของ
โรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

18. ผูบ้ริหารมีการปฏิบติังานและมีการตรวจสอบ
คุณภาพของนกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

19. ผูบ้ริหารส่งเสริมวิธีการท่ีหลากหลายในการ
ประเมินความกา้วหนา้ของนกัเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 

20. ผูบ้ริหารติดตามและตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

21. ผูบ้ริหารมีการด าเนินงานโดยน าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมาเป็นขอ้มูลในการพฒันาและ
การก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน 

-1 +1 +1 +1 +1 0.60 

22. ผูบ้ริหารส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการ
ภายในโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

23. ผูบ้ริหารก าหนดใหค้รูจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2  3 4 5 ค่า IOC 
24. ผูบ้ริหารส่งเสริมส่ิงอ านวยความสะดวก ด้าน

ส่ืออุปกรณ์ในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

25. ผูบ้ริหารจดัท าสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน
ใหส้วยงาม เป็นระเบียบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

26. ผูบ้ริหารก ากบัดูแลในเร่ืองความปลอดภยั +1 +1 0 +1 +1 0.80 
ตอนที ่2 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ด้านพลวตัรแห่งการเรียนรู้ 

1. ผูบ้ริหารมีการจดัการเรียนรู้ให้บุคลากรภายใน
โรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 

2 บุคลากรภายในโรงเรียนมีการปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงให้ทันต่อวิทยากร ความรู้ และ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3. บุ คล ากรภา ย ในโร ง เ รี ยน มี ก า รค้นคว้า  
หาความรู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 -1 +1 0.60 

4. บุคลากรภายในโรงเรียนมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกันและกันในระดับกลุ่มย่อย เช่น 
ระดบักลุ่มสาระ ระดบัช่วงชั้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

5. บุคลากรภายในโรงเรียนมีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ซ่ึงกนัและกนัในระดบัองคก์าร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

6. ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมวิธีด าเนินงานในการ
พฒันาปรับเปล่ียนองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

7. ผูบ้ริหารสนบัสนุนภายในองคก์ารใหเ้อ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ข้อ
ที่ 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1  2 3 4 5 ค่า IOC 

ด้านการปรับเปลีย่นองค์การ 
8. 
 

บุคลากรภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดองค์ประกอบ ท่ีส า คัญในด้ าน
วสิัยทศัน์ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

9. บุคลากรภายในโรงเรียน มีส่วนร่วมในการ
ก าหนด กลยทุธ์ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

10. บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงสร้าง
องคก์าร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

11. โรงเรียนมีแบบอยา่งวฒันธรรมอนัเหมาะสม
ท่ีบุคลากรพึงปฏิบติั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

12. บุคลากรภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
พฒันาและการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ขององคก์าร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

การเพิม่บทบาทให้กบับุคลากร 
13. บุคลากรทุกคนได้รับการสนับสนุนในด้าน

การพฒันาตนเองตรงตามวตัถุประสงค์ของ
โรงเรียน 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 

14. ผูบ้ริหารส่งเสริมหน่วยงานให้เกิดการเรียนรู้
และน าไปใชป้ฏิบติัการภายในองคก์าร 

+1 +1 +1 +1 
 

+1 1.00 

15. ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมให้มีบุคลากรมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

16. ผูบ้ริหารมีการกระจายอ านาจให้แก่บุคลากร
ตามความถนดัและความเช่ียวชาญ 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1  2 3  4  5 ค่า IOC 
17. ผูบ้ริหารส่งเสริมบุคลากรท่ีมีความสามารถ

และมุ่ งมั่น ท่ีจะ เ รียน รู้ตามหน้า ท่ีความ
รับผดิชอบ 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 

18. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจในการท างาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

19. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีการตดัสินใจ
ในการปฏิบติังานดว้ยตนเองตามขอบข่ายท่ี
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

การจัดการความรู้ 
20. ผูบ้ริหารและบุคลากรมีการพฒันาตนเอง 

แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม ่าเสมอ ทั้ง
จากแหล่งภายในสถานศึกษาและภายนอก
โรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

21. บุคลากรภายในโรงเรียนมีการแบ่งปันความรู้
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

22. โรงเรียนมีการจดัระบบการจัดการโดยใช้
เทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

23. โรงเรียนมีวิธีการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูล
อยา่งเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

24. โรงเรียนมีการเผยแพร่ขอ้มูลความรู้ในระดบั
กลุ่มและในระดบัองคก์าร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

25. บุคลากรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
สะดวก 

+1 +1 +1 -1 +1 0.60 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1  2 3  4  5 IOC 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
26. ผูบ้ริหารส่งเสริมเทคโนโลยต่ีางๆ ในการ 

อ านวยความสะดวกใหบุ้คลากรของโรงเรียน 
+1 +1 -1 +1 +1 0.60 

27. ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าในการใช้เทคโนโลยีและ
สามารถน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาบริหารงาน
ภายในโรงเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 

28. โรงเรียนมีการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับ
บุคลากร 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 

29. โรงเรียนส่งเสริมและอ านวยความสะดวกต่อ
การเรียนรู้ของบุคลากรในการท างาน 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 

30. โรงเรียนน าเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

31. โรงเรียนมีการน าขอ้มูลของโรงเรียนมาจดัท า
ให้เป็นสารสนเทศ เพื่อสืบคน้ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

32. บุคลากรสามารถเข้าถึงเครือข่ายองค์ความรู้
ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หรือ การออนไลน์ 
เป็นตน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

33. บุคลากรสามารถเรียนรู้และเขา้ถึงเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัน าไปใช้ในการปฏิบติังานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

+1 +1 
 

+1 +1 +1 1.00 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 
ผลการวเิคราะห์การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
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****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

X1            97.7333       400.8230        .7289           .9857 

X2            97.7667       396.2540        .8095           .9853 

X3            97.7333       393.0989        .8839           .9849 

X4            97.6667       400.8506        .8322           .9853 

X5            98.0000       392.1379        .9040           .9848 

X6            98.0333       388.9299        .8208           .9853 

X7            98.0000       392.4828        .8224           .9852 

X8            97.8667       391.0851        .9080           .9848 

X9            97.8000       392.3724        .8009           .9854 

X10           97.4000       398.1103        .8155           .9853 

X11           97.9667       391.1368        .8684           .9850 

X12           97.9667       390.9989        .8722           .9850 

X13           97.8333       393.1092        .9066           .9848 

X14           97.8333       392.2126        .9337           .9847 

X15           97.8333       391.5230        .9118           .9848 

X16           97.7667       394.6678        .8569           .9851 

X17           97.9667       394.6540        .8414           .9851 

X18           97.9667       393.0678        .8497           .9851 

X19           97.9000       393.3345        .9086           .9848 

X20           97.8667       392.1885        .8766           .9849 

X21           97.8667       390.9471        .8753           .9849 

X22           98.0667       389.6506        .8835           .9849 

X23           97.7333       394.8920        .8312           .9852 

X24           98.0000       393.7931        .7581           .9856 

X25           97.7667       391.5644        .7548           .9857 

X26           97.8333       390.2816        .8422           .9851 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 26 

Alpha =    .9857 
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****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

Y1           120.7667       605.9782        .7689           .9856 

Y2           120.8000       595.7517        .8460           .9853 

Y3           120.7667       605.1506        .7920           .9855 

Y4           120.8667       599.7057        .8488           .9853 

Y5           120.9333       599.9954        .8691           .9853 

Y6           120.7667       599.0126        .8597           .9853 

Y7           120.9000       597.8862        .7732           .9856 

Y8           120.9667       598.7920        .8086           .9854 

Y9           121.0333       594.5851        .7988           .9855 

Y10          121.1333       593.0851        .8008           .9855 

Y11          120.8667       597.2920        .8273           .9854 

Y12          120.6667       597.2644        .8280           .9854 

Y13          120.7333       596.1333        .9027           .9851 

Y14          120.6667       596.0230        .8568           .9853 

Y15          120.6000       597.8345        .8933           .9852 

Y16          120.7000       596.2862        .8732           .9852 

Y17          120.6000       599.4897        .7741           .9856 

Y18          120.8333       595.6609        .8382           .9853 

Y19          120.8000       601.4759        .8274           .9854 

Y20          120.7333       596.2713        .8227           .9854 

Y21          120.7667       602.5989        .8126           .9855 

Y22          120.6667       604.1609        .7362           .9857 

Y23          120.9333       597.6506        .7178           .9858 

Y24          120.9000       598.7138        .8230           .9854 

Y25          120.8667       600.3954        .8313           .9854 

Y26          120.8000       596.0966        .8048           .9855 

Y27          120.8667       593.6368        .8116           .9855 

Y28          121.0333       587.6195        .8112           .9855 

Y29          120.8333       594.4195        .8663           .9852 

Y30          120.8667       593.4299        .8159           .9854 

Y31          121.0333       589.6195        .8452           .9853 

Y32          120.7333       592.2713        .8461           .9853 

Y33          120.7667       592.4609        .8318           .9854 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 33 

 

Alpha =    .9858 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
รายช่ือโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั 
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รายช่ือโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั 

โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 21โรงเรียน สามารถจ าแนกตามอ าเภอ ไดด้งัน้ี  
 อ าเภอธัญบุรี จ านวน 6 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตยว์ทิยาคาร 
  2. โรงเรียนชุมชนวดัพิชิตปิตยาราม 
  3. โรงเรียนวดัแสงสรรค์ 
  4. โรงเรียนวดัขมุแกว้ 
  5. โรงเรียนวดัเขียนเขต 
  6. โรงเรียนวดัอยัยกิาราม 
 อ าเภอล าลูกกา จ านวน 8 โรงเรียน 
  7. โรงเรียนเจริญดีวทิยา 
  8. โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 
  9. โรงเรียนร่วมจิตประสาท 
  10. โรงเรียนวดักลางคลองส่ี 
  11. โรงเรียนวดัประยรูธรรมาราม 
  12. โรงเรียนวดัพิรุณศาสตร์ 
  13. โรงเรียนวดัพืชอุดม 
  14. โรงเรียนวดัมงคลรัตน์ 
 อ าเภอหนองเสือ จ านวน 7 โรงเรียน 
  15. โรงเรียนชุมชนบึงบา 
  16. โรงเรียนชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย ์
  17. โรงเรียนวดัราษฎรบ ารุง 
  18. โรงเรียนวดัจตุพิธวราวาส 
  19. โรงเรียนวดัศรีสโมสร 
  20. โรงเรียนวดัสุขบุญฑริการาม 
  21. โรงเรียนอยูป่ระชานุเคราะห์ 



 

ประวตัผิู้เขยีน 
 

ช่ือ - สกุล   นางสาววรรณา   เฟ่ืองฟู 
วนั เดือน ปีเกดิ   8  พฤษภาคม  2521 
ทีอ่ยู่    304/35  หมู่บา้นการเคหะทุ่งสองหอ้ง  แขวงทุ่งสองห้อง 
                                           เขตหลกัส่ี  กรุงทพฯ 10210 
การศึกษา 
    ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต (การประถมศึกษา) 
    สถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา  
    ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) 
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
ประสบการณ์ในการท างาน 
      พ.ศ. 2543-2552  ครูโรงเรียนทิพพากรวทิยาการ อ. ธญับุรี จ. ปทุมธานี 
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