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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 2) ศึกษาความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 และ 4) ศึกษา

ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ท้ังหมด จ�านวน 
347 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
5 ระดับ ได้ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.98 และ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย  
( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s  
Product Moment Correlation Coefficient) และสร้างสมการเพื่อพยากรณ์ตัวแปรตาม โดยวิเคราะห์ 
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
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เขต 2 มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับที่สูง (r
xy
 = .648**) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

4) ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ด้านการนเิทศการสอน (X
4
) ด้านการส่งเสรมิบรรยากาศ

ทางวิชาการ (X
5
) ด้านการวัดผลและประเมินผล (X

3
) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน (X

1
) 

และด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา (X
6
) ส่งผลต่อ ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยตัวแปรทั้ง 5 นี้ร่วมกัน
พยากรณ์ความแปรปรวนของความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ได้ร้อยละ 45.40 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เขียนเป็น
สมการพยากรณ์ได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

Y´= 1.632 + 0.199X
4
 + 0.179X

5
 + 0.088X

3
 + 0.088X

1
 + 0.075X

6

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Z´y= 0.288ZX
4
 + 0.262ZX

5
 + 0.138ZX

3
 + 0.137ZX

1
 + 0.111ZX

6
 

คำ�สำ�คัญ:   ภาวะผู้น�าทางวิชาการ, ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

Abstract 

The purposes of this research were to: 1) study academic leadership of school  
administrators under Roi Et primary educational service area office 2, 2) study learning  
organization of schools under Roi Et primary educational service area office 2, 3) study the  
relationship between academic leadership of school administrators and learning organization 
of schools under Roi Et primary educational service area office 2 and 4) study administrators 
academic leadership affecting learning organization of schools under Roi Et primary educational  
service area office 2. The samples were 347 school administrators and teachers in Roi Et 
primary educational service area office 2, divided into 37 school administrators and 310  
teachers. The research instrument used for data collection was a five rating scales questionnaire 
with reliabilities of Cronbach’s alpha coefficient were 0.98 and 0.97. The statistical techniques 
employed in data analysis were percentage, mean, standard deviation and Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient. Regression equations were created for predicting dependent 
variables through Stepwise Multiple Regression analysis. The research findings were as follows: 
1) Academic leadership of school administrators under Roi Et primary educational service area 
office 2 in overall in overall and each aspect were at a high level. 2) Learning organization of 
schools under Roi Et primary educational service area office 2 in overall in overall and each 
aspect were at a high level. 3)The relationship of academic leadership of school administrators 
and learning organization of schools under Roi Et primary educational service area office 2, 
overall the relationship was positive (r

xy 
= .648**) at the.01 level of significance. 4) Academic 
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บทนำา

จากสภาพการณ์ปัจจุบันโลกมีความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจึงจ�าเป็น
ที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลา และเตรียม
พร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก 
โดยปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย
ดังกล่าว คือ “คุณภาพของคน” ดังนั้น การจัด 
การศกึษาเพ่ือพัฒนาคนให้มคีณุภาพจงึจ�าเป็นอย่าง
ย่ิง โดยต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อท�าให้
ศกัยภาพทีม่อียูใ่นตวับคุคลได้รบัการพฒันาอย่างเตม็
ที่ (ส�านักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2551: 
11) การศกึษาจึงให้ความส�าคญักบัการพฒันาคนให้
มคีณุภาพ โดยคนทีม่คีณุภาพต้องเป็นคนทีม่คีวามรู้ 
ความสามารถ เมือ่คนมคีณุภาพย่อมส่งผลต่อสงัคม
และประเทศชาติ ซึง่ตรงกบัเจตนารมณ์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2579) ที่
มีวสิยัทศัน์ คอื “คนไทยทกุคนได้รบัการศกึษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับ 
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและการเปลีย่นแปลง

ของโลกศตวรรษที่ 21” (ส�านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2560: 78) 

การที่จะพัฒนาองค์กรหรือสถานศึกษา
ให้ก้าวสู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning  
organization) ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
นัน้ ผูบ้รหิารจ�าเป็นต้องม ี“ภาวะผูน้�าทางวชิาการ” 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่บริหารและจัดการศึกษาใน
ยุคโลกาภิวัตน์ จ�าเป็นต้องมีภาวะผู้น�าที่ดี โดยผู้
บรหิารจะต้องมภีาวะผูน้�าทางการศกึษาเพือ่บรหิาร 
โดยการสร้างและพัฒนาโรงเรยีนให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (ธีระ รุญเจริญ, 2550: 147) ทั้งนี้
ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา ยงั
เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ครูทุ่มเทการท�างานด้านการ
เรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น มีความส�าคัญในการ
พัฒนาสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน และพัฒนางานด้านวิชาการตลอดจน 
เป็นการน�าพาโรงเรียนไปสู่ความเป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู ้(ชยัลกัษณ์ รกัษาและคณะ, 2552: 22) 
จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ปีการศึกษา 2562 ของส�านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ใน

leadership of school administrators affecting learning organization of schools under Roi Et 
primary educational service area office 2 consisted of 5 aspects: teaching supervision (X

4
), 

promotion of academic atmosphere (X
5
), measurement and evaluation (X

3
), curriculum and 

teaching administration (X
1
), and the use of technology and innovation in development (X

6
). 

The five variables predicted the variance of learning organization of schools under Roi Et  
primary educational service area office 2.It could predict 45.40% at the.01 level of  
significance. The prediction equations could be written as follow: 

The regressive equation in the form of raw score (Unstandardized Score) 

Y´ = 1.632 + 0.199X
4
 + 0.179X

5
 + 0.088X

3
 + 0.088X

1
 + 0.075X

6

The regressive equation in the form of standard score (Standardized Score)

Z´y = 0.288ZX
4
 + 0.262ZX

5
 + 0.138ZX

3
 + 0.137ZX

1
 + 0.111ZX

6
 

Keywords: Academic leadership of school administrators, Learning organization of schools
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ค่าเฉลี่ยต�่ากว่าระดับส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับชาติ (ส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2, 
ออนไลน์: 6-7) ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนขาดทักษะ
ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ตดัสนิใจแก้ปัญหา ขาดความเอาใจใส่ในการศกึษา 
หาความรู้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้บริหารสถานศึกษามี
บทบาทส�าคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
สถานศึกษา และควรต้องเร่ิมจากการที่ผู้บริหาร
ต้องมีภาวะผู้น�าทางวิชาการเพื่อเป็นแนวทางใน 
การด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนาบริหารจัดการ
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

จากเหตุผลและความจ�าเป็นดังกล่าว  
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เพื่อ
จะได้พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

2. เพื่อศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 

3. เพือ่ศกึษาความสัมพนัธ์ของภาวะผู้น�า
ทางวชิาการของผู้บรหิารสถานศกึษากบัความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรูข้องโรงเรยีนสงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 

4. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์กร

แห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 

สมมุติฐานของการวิจัย

1.  ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีน สงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 

2. ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 
และการสอน การก�าหนดภารกิจของโรงเรียน  
การวัดผลและประเมินผล การนิเทศการสอน การ 
ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ และการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการพัฒนาโรงเรียน อย่างน้อย 
หนึง่ด้าน ส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

วิธีการดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครใูนโรงเรยีน สังกัดส�านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็ เขต 2 จ�านวน 
2,629 คน (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2, ออนไลน์: 6-7)

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ ผูบ้รหิาร
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
จ�านวน 347 ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ตาราง Krejcie & Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 
2556: 42-44) การได้มาซ่ึงกลุม่ตวัอย่างผูวิ้จยัท�า 
การสุ่มแบบแบ่งชัน้อย่างเป็นสัดส่วนตามขนาดของ
โรงเรียน การเลือกกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่ม
อย่างง่ายโดยการจับสลากแบบใส่คืน จนได้กลุ่ม
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ตัวอย่างครบ 347 คน (ส�านักงานนโยบายและ
วิชาการสถิติ, ออนไลน์: 85-88)

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ตอนที่ 1 ข ้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม เกีย่วกบัเพศ ต�าแหน่ง ประสบการณ์ใน 
การท�างาน และขนาดของสถานศึกษา มีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)

ตอนที่ 2 ค�าถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�าทาง
วชิาการของผู้บริหารสถานศกึษามลีกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 

ตอนที ่3 ค�าถามเกีย่วกบัประสทิธผิลของ
สถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ก�าหนดตัวเลือกไว้ 5 ระดับ 
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s Scale)

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ขอหนงัสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์เกบ็
รวบรวมข้อมูลจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ถึงผู้บริหารสถานศึกษาและครู
โรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวดัอ�านาจเจรญิ จ�านวน 
22 โรงเรียนเพ่ือขออนญุาตและขอความร่วมมอืใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล

2. ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนที่เป็นก

ลุม่ตวัอย่างเพือ่เกบ็รวบรวมข้อมลูกบัครดู้วยตนเอง 
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดและความมุ่งหมายของการ
วิจัย ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม จ�านวน 347 
ชุด และสามารถเก็บข้อมูลกลับคืนมาได้ 347 ชุด  
คิดเป็นร้อยละ 100

3. น�าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจ
สอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนน�าไปประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลในล�าดับต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

มีการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลใน 
การวิจัย ดังนี้ 

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

2. สถติทิีใ่ช้ในการทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ 
การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน

ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้�าทางวิชาการ
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาของโรงเรยีน สงักดัส�านกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดย
รวมและรายด้าน ดังตาราง 1 

ต�ร�ง 1 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศกึษาของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 2 โดยรวม
และรายด้าน

ภ�วะผู้นำ�ท�งวิช�ก�รของผู้บริห�รสถ�นศึกษ� S.D. ระดับภ�วะผู้นำ� ลำ�ดับ

1 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 4.47 0.47 มาก 2
2 ด้านการก�าหนดภารกิจของโรงเรียน 4.49 0.41 มาก 1
3 ด้านการวัดผลและประเมินผล 4.41 0.48 มาก 5
4 ด้านการนิเทศการสอน 4.43 0.44 มาก 4
5 ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 4.45 0.44 มาก 3
6 ด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา 4.47 0.45 มาก 2

โดยรวม 4.45 0.32 ม�ก
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จากตาราง 1 พบว่า ภาวะผูน้�าทางวชิาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนโดยรวม อยู่
ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่าอยูใ่น
ระดบัมากทกุด้าน เรยีงล�าดบัจากค่าเฉลีย่สงูสดุไป
หาค่าเฉลีย่ต�า่สดุ ได้แก่ ด้านการก�าหนดภารกจิของ
โรงเรียน ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการ
สอน ด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
พัฒนา ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 

ด้านการนิเทศการสอน ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย 
ต�่าที่สุดคือ ด้านการวัดผลและประเมินผล 

2. ผลการวิเคราะห์ความเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมและ 
รายด้าน ดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 คา่เฉลีย่ ( ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ความเปน็องคก์รแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมและรายด้าน

คว�มเป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้ของโรงเรียน S.D.
ระดับคว�มเป็น

องค์กรแห่ง 
ก�รเรียนรู้

ลำ�ดับ

1 ด้านการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4.46 0.38 มาก 3

2 ด้านการมีวิสัยร่วม 4.47 0.40 มาก 2

3 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 4.48 0.44 มาก 1

4 ด้านการคิดเชิงระบบและมีแบบแผนความคิด 4.43 0.47 มาก 4

5 ด้านการบริหารจัดการองค์กรการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 4.29 0.42 มาก 6

6 ด้านการให้อ�านาจแก่สมาชิกในองค์กร 4.40 0.42 มาก 5

โดยรวม 4.43 0.30 ม�ก

จากตาราง 2 พบว่า ความเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนโดยรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาค่า
เฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  
ด้านการมีวิสัยร่วม ด้านการสร้างวัฒนธรรม 
การเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง ด้านการคดิเชงิระบบและ
มีแบบแผนความคิด ด้านการให้อ�านาจแก่สมาชิก
ในองค์กร ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ ด้าน

การบรหิารจดัการองค์กรการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลศิ  
3. วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของภาวะผูน้�าทางวชิาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ใช ้
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
(Pearson’s Product Moment Correlation  
Coefficient) ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏดัง 
ตาราง 3
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จากตาราง 3 พบว่า ภาวะผู้น�าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กับความเป็น 
องค์กรแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีน สงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มี
ความสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัทีส่งู (r

xy
=.648**) 

อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .01เมือ่พจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่าทกุด้านมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกใน

ระดบัปานกลาง อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
4. วิเคราะห์ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยใช้การ
วเิคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบมขีัน้ตอน (Stepwise 
Multiple Regression)

ต�ร�ง 3 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ 
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

ตัวแปร X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

Y ระดับคว�มสัมพันธ์

X
1

1 - - - - - .452** ปานกลาง

X
2

.796** 1 - - - - .413** ปานกลาง

X
3

.319** .261** 1 - - - .506** ปานกลาง

X
4

.266** .204** .685** 1 - - .531** ปานกลาง

X
5

.643** .643** .234** .176** 1 - .456** ปานกลาง

X
6

.230** .227** .589** .596** .202** 1 .449** ปานกลาง

X .648** สูง
** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ต�ร�ง 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน เพื่อค้นหาตัวแปรที่ส่งผลต่อความเป็น
องคก์รแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ 
เขต 2

โมเดล ตัวแปรพย�กรณ์ R R2 F p

1 X
4

0.531 0.282 135.610 0.000

2 X
4
, X

5
0.646 0.418 123.393 0.000

3 X
4
, X

5
, X

3
0.661 0.437 88.649 0.000

4 X
4
, X

5
,
  
X

3
, X

1
0.668 0.447 69.053 0.000

5 X
4
, X

5
, X

3
, X

1
, X

6
0.674 0.454 56.698 0.000

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01



117วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		ปีที่	13	ฉบับที่	1	มกราคม	-	เมษายน	2565

จากตาราง 4 พบว่า ในการวเิคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression) ตวัแปรทีไ่ด้รบัการคัดเลอืกเข้าสมการ 
คือด้านการนิเทศการสอน (X

4
) ด้านการส่งเสริม

บรรยากาศทางวิชาการ (X
5
) ด้านการวัดผลและ

ประเมินผล (X
3
) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร

และการสอน (X
1
) และด้านการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการพัฒนา (X
6
) สามารถพยากรณ์

ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน (Y) 
ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ 0.199, 
0.179, 0.088, 0.088 และ 0.075 และมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 
0.288, 0.262, 0.138, 0.137 และ 0.111 โดย
ตัวแปรท้ัง 5 น้ีร่วมกันพยากรณ์ความแปรปรวน
ของความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 ได้ร้อยละ 45.40 ได้อย่างม ี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สมการพยากรณ์ทีม่ผีลต่อความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดย
ใช้คะแนนดิบ

Y´ = 1.632 + 0.199X
4
 + 0.179X

5
 + 

0.088X
3
 + 0.088X

1
 + 0.075X

6

สมการพยากรณ์ทีม่ผีลต่อความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดย
ใช้คะแนนมาตรฐาน

 Z´y = 0.288ZX
4
 + 0.262ZX

5
 + 

0.138ZX
3
 + 0.137ZX

1
 + 0.111ZX

6
 

อภิปรายผล

จากการวิจัยภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผูว้จิยั
ได้พบข้อประเดน็ทีน่่าสนใจและควรน�ามาอภปิราย
และน�าเสนอดังต่อไปนี้

1. ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมและ
รายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน
การก�าหนดภารกจิของโรงเรยีนเป็นด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่
สงูสดุ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษา
จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 ได้ก�าหนดภารกิจด้านวิชาการของ
โรงเรยีนร่วมกบับคุลากรในโรงเรยีน ร่วมกนัวเิคราะห์
ปัญหา ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และ
เป็นผูน้�าในการพฒันาภารกจิของโรงเรยีนเพือ่การ
ปรบัปรงุการปฏบิตังิานด้านวชิาการของโรงเรยีน ซึง่
สอดคล้องกบังานวจิยัของ สมถวลิ ศิลปะคนธรรพ์ 
และส�าเริง อ่อนสัมพันธุ์ (2557: 185) วิจัยเรื่อง 
ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า ภาวะ
ผูน้�าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฉิม
เลขคณติจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านการก�าหนด
เป้าหมายของโรงเรียนมีค่าสูงสุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปิยะวรรณ แวววรรณจิตต์ และคณะ 
(2561: 6-8) วจิยัเรือ่ง ภาวะผูน้�าทางวชิาการของ
ผูบ้ริหารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ส�านักงานเขตทุ่งครุ ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะ
ผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ส�านักงานเขตทุ่งครุ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านการก�าหนด
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ภารกิจของโรงเรียนมีค่าสูงสุด สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ พนิดา อัครพูลพัฒน์ (2558: 125-127) 
วจิยัเรือ่ง ภาวะผูน้�าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถาน
ศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ผลการวิจัย
พบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของภาวะ
ผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและ 
ครูผู้สอนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการก�าหนดเป้าหมายของโรงเรียนมีค่าสูงสุด

2. ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม 
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ร่วม
กนัเป็นทมี เป็นด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ทัง้น้ีอาจเป็น
เพราะว่า โรงเรียนส่งเสริมการด�าเนนิกิจกรรมของ
โรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนท่ีเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการมี
วสิยัทศัน์ร่วมกัน การท�างานเป็นทมีเพือ่ให้โรงเรยีน
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาความ
สามารถในการคดิเชิงระบบ และมีแบบแผนความคดิ 
การพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาองค์ความรู้ 
ในวิชาชีพของผู้บริหารและครูในโรงเรียน ให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ราตรี พาลาด และคณะ (2560: 7-11) วิจัย
เรือ่ง ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 31 ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นองค์การ 
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนตามความคิดเห็นของ
บคุลากร สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยม 
ศึกษา เขต 31 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้านโดย ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมมีค่าสูงสุด 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ สรุภา เกตมุาลา (2552: 
182) วิจัยเรื่อง การศึกษาการพัฒนาสถานศึกษา
เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูข้องผูบ้รหิารสถานศกึษา
ตามแบบภาวะผูน้�าในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 

ผลการวจิยัพบว่า ระดบัการพฒันาสถานศกึษาเป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรูข้องผูบ้รหิารสถานศกึษาตาม
แบบภาวะผู้น�าในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
สรุปโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้านพบว่า ด้านการเรียนรู้เป็นทีมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กับความเป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีนสงักดัส�านกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับท่ีสูง อย่างมี 
นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยทกุด้านมคีวาม
สัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหาร ผู้บริหารสนับสนุนการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการสอนภายในสถานศึกษา
ของตนเอง มกีารก�าหนดภารกจิของโรงเรยีนอย่าง
ชัดเจน มีการนิเทศการสอนการปฏิบัติงานของครู
ผู้สอนเพือ่ให้เกิดความเข้าใจร่วมมอืกันในแนวทาง
การปฏิบัติมุ่งมั่นและพัฒนาให้การจัดการศึกษา
บรรลุผลและมีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัย 
ของอนัฏติยา ซาระวงศ์ และคณะ (2561: 158-
160) วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น�าทางวิชาการที่ส่งผลต่อ 
การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร
โรงเรียน พบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการกับองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียน สัมพันธ์กัน 
ในเชงิบวกอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคล้องกบังาน
วิจยัของ นิรมล คงประจกัษ์ (2561: 171-172) วิจยั
เรือ่ง ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ทีส่่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูข้องสถาน
ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษานครปฐมเขต 2 พบว่า ค่าสัมประสิทธิสห
สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าาทางวิชาการกับการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม
เขต 2 มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
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วรรณา เฟ่ืองฟู (2558: 73) วิจัยเรือ่งความสมัพนัธ์
ระหว่างภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศกึษากบัความเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูข้องสถาน
ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาปทมุธาน ีเขต 2 พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ภาวะผูน้�าทางวิชาการกบัความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพ
รวมมีความสัมพันธ์กันสูง อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

4. ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็ เขต 2 จากตวัแปร
ทัง้หมด 6 ตวัแปร มตีวัแปรทีท่ดสอบแล้วส่งผลต่อ
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 จ�านวน 5 ตวัแปร ตามล�าดับ 
ได้แก่ ด้านการนิเทศการสอน ด้านการส่งเสริม 
บรรยากาศทางวชิาการ ด้านการวัดผลและประเมนิ
ผล ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 
และด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
พฒันาโรงเรยีน จะเห็นได้ว่าตัวแปรเหล่านีจ้ะมีส่วน
ส�าคญัต่อผูบ้รหิารสถานศกึษาใช้การนเิทศตดิตาม
การจัดการเรียนการสอน เพื่อประเมินผลด้าน 
การจดัการเรยีนการสอนของคร ูส่งเสรมิบรรยากาศ
ทางวชิาการโดยจดัสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้
เอื้ออ�านวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ก�าหนด
ระเบยีบแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการวดัประเมนิผลของ
สถานศึกษา ประเมินผลของผู้เรียนตามสภาพจริง 
การใช้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
พัฒนางานวิชาการ อีกด้านที่ส�าคัญ คือ ด้านการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาโรงเรียน
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
เพ่ือสร้างส่ือนวัตกรรมทีท่นัสมยัและพฒันาคณุภาพ
ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับสอดคล้องกับแนวคิด 

ของ Glickman (200: 7) กล่าวว่า การนิเทศการ
ศกึษา เป็นหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัการปรบัปรงุการเรยีน 
การสอน ซึง่เป็นการสอนในเรือ่งหลกัสตูร การจดัคร ู
เข้าสอน การจดัสือ่การสอน สิง่อ�านวยความสะดวก 
การเตรียมและพัฒนาครู รวมทั้งการประเมินผล
การเรียนการสอน

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัย ภาวะผู้น�าทางวิชาการ
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาส่งผลต่อความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผูว้จิยั 
มีข้อเสนอแนะในการท�าวิจัย ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

1.1 จากการวิจัยพบว่าภาวะผู้น�าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการวัดผลและประเมินผลค่า
เฉลี่ยต�่ากว่าด้านอื่นๆ แต่กลับเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรเห็นความส�าคัญ
ของการวัดผลและประเมินผล จัดท�าระเบียบ 
การวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนเรียนอย่าง
ชดัเจน ผูบ้รหิารควรใช้ผลจากผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีน
ในการก�าหนดเป้าหมายของโรงเรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของโรงเรียนต่อไป

1.2 จากการวิจัยพบว่าความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู ้ของโรงเรียน ด้านการบริหาร
จดัการองค์กรการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลศิ มค่ีาเฉลีย่ 
ต�า่กว่าด้านอืน่ๆ ดงันัน้ สถานศกึษาควรสนบัสนนุ
ให้ครู และบุคลากรในโรงเรียนด�าเนินกิจกรรม
ของโรงเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและทันสมัย  
สร้างกลยุทธ์และวิธีการพัฒนาการท�างานอย่าง 
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ เพื่อ
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พัฒนาองค์กรการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ

1.3 จากการวิจัยพบว่าภาวะผู้น�าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการก�าหนด
ภารกิจของโรงเรียน ไม่ส่งผลต่อความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็ เขต 2 ดงันัน้  
ผู ้บริหารสถานศึกษาควรก�าหนดภารกิจด้าน
วิชาการของโรงเรียนให้ชัดเจน ร่วมกันวิเคราะห์
ปัญหา ความต้องการของผู้เรียนและชุมชนเพื่อน�า
ไปใช้ในการพฒันาภารกจิด้านวชิาการของโรงเรยีน 
และผู้บริหารสถานศึกษาควรน�าผลการประเมิน
การด�าเนินงานตามแผนไปก�าหนดแนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียนต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ในการวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลเฉพาะ
สถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เท่านั้น ในครั้งต่อไป
ควรเก็บข้อมูลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่
มีความครอบคลุมสถานศึกษาให้มากที่สุด เพื่อ
ให้เห็นภาพรวมของภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา และความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาต่อไป

2.2 งานวจิยันีก้�าหนดตวัแปรตามแนวคดิ
ที่ก�าหนดไว้เท่านั้น จงึควรมีการวิจยัโดยใชแ้นวคดิ
ทฤษฎีอื่น ซ่ึงอาจมีตัวแปรท่ีแตกต่างไปเพ่ือจะได้
ข้อมลูในมติิอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกบัภาวะผูน้�าทางวชิาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับความเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างรอบด้าน   

2.3 ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ ไม่
เพียงแค่ตัวแปรด้านภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 
ผูบ้รหิารสถานศึกษาเท่านัน้ ทัง้นีเ้พือ่ให้ได้สารสนเทศ
เกีย่วกบัตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อความเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียน ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนา 
ผู้บริหารสถานศึกษาและโรงเรียนต่อไป

เอกสารอ้างอิง

ชัยลักษณ์ รักษา, สนั่น ฝ้ายแดง และอมรวรรณ วงศ์โกมลเชษฐ์. (2552). ภาวะผู้นำาทางวิชาการ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษา ช่วงชั้นที่ 1-3 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาพิษณุโลกเขต 1. การค้นคว้าอิสระด้วยตนเองการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
นเรศวร, พิษณุโลก.

นิรมล คงประจักษ์. (2561). ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2. วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, 159-173.

บุญชม ศรีสะอาด. (2556). การวิจัยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

ปิยะวรรณ แวววรรณจิตต์, ชไมพร ดิสถาพ และ จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์. (2561). ภาวะผู้น�าทาง  
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร ส�านักงานเขตทุ่งครุ. วารสารบริหารการศึกษามศว, 15(29), 6-8. 

พนดิา อคัรพลูพฒัน ์(2558). ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาในสงักดัเทศบาลนครเชยีงราย. 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 8(17), 120-129.



121วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		ปีที่	13	ฉบับที่	1	มกราคม	-	เมษายน	2565

ราตรี พาลาด, กรองทิพย์ นาควิเชตร และศรุดา ชัยสุวรรณ. (2560). ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31. สิกขา วารสารศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 4(1), 7-11.

วรรณา เฟื่องฟู. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 2. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

สุรภา เกตุมาลา. (2552). การศึกษาการพัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถาน
ศึกษาตามแบบภาวะผู้นำาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา.

สมถวิล ศิลปะคนธรรพ์ และส�าเริง อ่อนสัมพันธุ์. (2557). ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาสมุทรสาคร. วารสารบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัศลิปากร, 5(1), 185-186.

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2. (2562). รายงานผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน. (ออนไลน์). จาก http://www.ret2.go.th/ict/.

ส�านักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร. (2551). แนวทางการด�าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาการ 
ส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียน. ในเอกสารประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการดำาเนินงานโครงการ
วิจัยและพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน. กรุงเทพฯ: ส�านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 (พิมพ์ครั้งที่ 1). 
กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.

ส�านักนโยบายและวชิาการสถติ ิส�านกัสถติแิหง่ชาต.ิ (ม.ป.ป.). เทคนคิการสุม่ตวัอยา่งและการประมาณคา่. 
เข้าถึงได้จาก [Online]http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/Toneminute/files/55/
A3-16.pdf

อนัฏติยา ซาระวงศ์, รชฏ สุวรรณกูฏ และทัศนา ประสานตรี. (2561). ภาวะผู้น�าทางวิชาการที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้องผู้บริหารโรงเรียน. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร, 15(71), 158-160.

Glickman, C.D. (2007). Super Vision and Instructional Leadership: A Developmental  
Approach. Boston: Prarson.


