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ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

Transformational Leadership of Administrators Affecting Being The Learning 
Community of Educational Institutions Under Chachoengsao Primary 

Educational Service Area Office 2
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Abstract 

	 The	objectives	of	this	research	were	to	study	1)	the	level	of	transformational	leadership	of	administrators;	

2)	the	level	of	being	the	professional	learning	community	of	educational	institutions;	3)	the	relationship	between	

transformational	 leadership	of	 administrators	 and	being	 the	professional	 learning	 community	of	 educational	

institutions;	 and	4)	 the	 transformational	 leadership	of	 administrators	 affecting	being	 the	professional	 learning	

community	of	educational	 institutions	under	Chachoengsao	Primary	Education	Area	Office	2.	The	 samples	used	

simple	random	sampling	method	were	330	administrators	and	teachers	in	schools.	The	sample	size	was	determined	

by	Krejcie	and	Morgan's	table.	The	research	instrument	was	a	questionnaire.	The	statistics	used	for	data	analysis	were	

frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	Pearson's	correlation	coefficient,	and	stepwise	multiple	regression	

analysis.	The	research	results	found	that

	 1.	 The	level	of	transformational	leadership	of	administrators	under	Chachoengsao	Primary	Education	Area	

Office	2	as	a	whole	and	each	aspect	was	at	a	high	level,	ranking	by	mean	scores	from	high	to	low:	enhancing	en-

couragement,	increasing	the	potential	of	working	for	others,	being	a	navigation	model,	inspiring	toward	a	shared	vision,	

and	daring	to	challenge	the	work	process.

	 2.	 The	level	of	being	the	professional	learning	community	of	educational	institutions	under	Chachoengsao	

Primary	Education	Area	Office	2	as	a	whole	and	each	aspect	was	at	a	high	level,	ranking	by	mean	scores	from	high	

to	low:	being	united	in	team	working,	Kalyanamit	community	(good	friend	with	community),	mutual	learning	and	

professional	development,	co-leadership,	shared	vision,	and	having	the	structure	to	support	the	community.

	 3.	 The	relationship	between	transformational	leadership	of	administrators	and	being	the	professional	learning	

community	of	educational	institutions	was	at	a	high	positive	correlation	(rxy	=	.703)	with	the	statistical	significance	

of	.05	level	which	was	consistent	with	the	hypothesis	set.

	 4.	 The	transformational	leadership	of	administrators	affecting	being	the	professional	learning	community	of	

educational	 institutions	under	Chachoengsao	Primary	Education	Area	Office	2	was	 to	dare	challenging	 the	work	

process,	to	be	a	navigation	model,	to	enhance	encouragement,	and	to	increase	the	potential	of	working	for	others.	

It	could	be	written	in	the	predictive	equation	form	of	standard	score	as	Z´y =	.551X
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could	 concurrently	predicted	 the	being	professional	 learning	 community	of	 educational	 institutions	 at	 66.30.	

Inspiring	toward	a	shared	vision	did	not	affect	being	the	learning	community	under	Chachoengsao	Primary	Education	

Area	Office	2.
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพ่ือศกึษา	1)	ระดบัภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร	2)	ระดบัการเป็นชมุชนแห่งการเรยีนรูท้าง

วิชาชีพของสถานศึกษา	3)	ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ

สถานศึกษา	และ	4)	ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา	สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา	เขต	2	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้ได้แก่	ผูบ้รหิารและครใูนสถานศกึษา	สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2	ปีการศึกษา	2562	โดยก�าหนดขนาด	ของกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซี่และ

มอร์แกน	แล้วสุ่มอย่างง่าย	จ�านวน	330	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ได้แก่	แบบสอบถาม	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	

ได้แก่	ความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	(Pearson’s	product	moment	

correlation	coefficient)	และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณ	(stepwise	multiple	regression	analysis)	

	 ผลการวิจัย	พบว่า

	 1)	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2	โดยภาพรวมและ

รายด้านอยูใ่นระดบัมาก	เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย	คอื	ด้านการเสรมิก�าลงัใจ	รองลงมาคอื	ด้านการเพ่ิมศักยภาพในการปฏบิตังิาน

ให้ผู้อื่น	ด้านการเป็นต้นแบบน�าทาง	ด้านการสร้างแรงบันดาลใจต่อวิสัยทัศน์ร่วม	ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยล�าดับสุดท้าย	คือ	ด้านความกล้า

ท้าทายต่อกระบวนการท�างาน	

	 2)	 การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	2	

โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	 เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย	 คือ	ทีมร่วมแรงร่วมใจ	 รองลงมา	 คือ	 ชุมชนกัลยาณมิตร

การเรียนรู้ร่วมกันและการพัฒนาวิชาชีพ	ภาวะผู้น�าร่วม	วิสัยทัศน์ร่วม	ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยล�าดับสุดท้าย	คือ	โครงสร้างสนับสนุนชุมชน

	 3)	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2	มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับมาก	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 4)	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา	 งกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2	คือ	ด้านความกล้าท้าทายต่อกระบวนการท�างาน	ด้านการ	เป็นต้นแบบน�าทาง	ด้านการ

เสริมก�าลังใจ	ด้านการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	สามารถร่วมกันท�านายการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา	

ได้ร้อยละ	67.90	เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน	ได้คือ Z´y =	.551X
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	ส่วนด้านสร้างแรง

บันดาลใจต่อวิสัยทัศน์ร่วม	ไม่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	

ค�าส�าคัญ :	ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร	,	การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี	21	ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคน

ไทย	ทัง้ด้านการเมอืง	เศรษฐกจิ	สงัคม	และเทคโนโลยีทีก่�าลงัพฒันา

อย่างรวดเรว็	ระบบการศกึษาจงึจ�าเป็นต้องพฒันาตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย	 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ	ฉบับที่	12	พ.ศ.	2560-2564	เป็นแผนแม่บทหลักในการ

พัฒนาประเทศ	มีหลักส�าคัญ	 คือ	 “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ

พฒันา”	มุง่สร้างคณุภาพชวีติทีด่สี�าหรบัคนไทย	พฒันาคนให้มคีวาม

เป็นคนทีส่มบรูณ์	มวีนิยั	ใฝ่รู	้มคีวามรู้	มทีกัษะ	มคีวามคดิสร้างสรรค์	

มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม	 มีคุณธรรมและจริยธรรม	

ในกระบวนการทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในมิติต่างๆ	

ที่จะส่งผลต่อการพัฒนา	และภายใต้ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการ

ศึกษาในอนาคตซึ่งปัจจุบันได้มุ่งเน้นในมิติของการพัฒนา	 4	 มิติ

ส�าคัญ	 ได้แก่	 การปฏิรูปนักเรียนยุคใหม่	 การปฏิรูปครูยุคใหม่	

การปฏิรูปโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่	 และการปฏิรูประบบ

การบรหิารจดัการยคุใหม่	ซ่ึงในทุกมตินีิม้คีวามสอดคล้องสัมพันธ์กัน

อย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุผลของการปฏิรูปการศึกษาไทยใน

อนาคต	หวัใจของการปฏริปูการศกึษา	คอื	การปฏิรปูการเรยีนรู	้และ

หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้	 คือ	 การปฏิรูปโดยยึดผู้เรียนเป็น

ส�าคัญโดยเฉพาะด้านคุณภาพ	 ผู้เรียน	ครู	 อาจารย์	 และบุคลากร

ทางการศึกษา	ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	 รวมทั้งการเพิ่ม

โอกาสทางการศึกษา	ทีพ่บว่า	สถานศกึษาจ�านวนมากไม่ได้มาตรฐาน	

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า	ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์	
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ทั้งการคิดวิเคราะห์	 ใฝ่เรียนรู้และการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง	

(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2552,	หน้า	1-3)

	 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นแนวทางหลักที่จะขับ

เคลือ่นการปฏรูิปการเรยีนรูสู้ผ่ลส�าเรจ็	ซึง่เป็นกระบวนการสร้างการ

เปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวม

ตัวกันเพื่อท�างานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันวางเป้าหมาย

การเรียนรู้ของผู้เรียน	 และตรวจสอบ	สะท้อนผลการปฏิบัติงาน

ทั้งในส่วนบุคคล	 และผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผ่านกระบวนการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้	 การวิพากษ์วิจารณ์	 การท�างานร่วมกัน	การร่วมมือ

รวมพลัง	 โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์

รวม	การขบัเคลือ่นชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี	สูก่ารปฏิบตัจิรงิ

ในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง	 มีการนิเทศ	 ติดตาม	

ให้ความช่วยเหลือการด�าเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	Thailand	4.0	 มีการ

สะท้อนผลการด�าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 สร้าง

วัฒนธรรมสู่ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

	 ซึ่งการด�าเนินงานท่ีผ่านมายังไม่ประสบผลส�าเร็จเท่า

ที่ควร	 ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	

(O-NET)	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	การศกึษาข้ันพืน้ฐานของส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2	พบว่ามีคะแนน

เฉลี่ยเรียงล�าดับจาก	มากไปหาน้อยดังนี้	 วิชาภาษาไทย	 ร้อยละ	

54.71	วิชาสังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	ร้อยละ	46.17	วิชา

วิทยาศาสตร์	ร้อยละ	42.15	วิชาคณิตศาสตร์	ร้อยละ	41.34	และ

วิชาภาษาอังกฤษ	 ร้อยละ	 33.75	 ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ	 (O-NET)	ช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 6	การศึกษาขั้นพื้นฐาน	

อยู่ในระดับพอใช้	 แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าผลทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ	 (O-NET)	ช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 6	การศึกษาขั้นพื้นฐาน	

รายวิชาสังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	 รายวิชาวิทยาศาสตร์	

รายวิชาคณิตศาสตร์	 รายวิชาภาษาอังกฤษ	มีผลร้อยละของการ

ทดสอบต�า่กว่าระดบัประเทศ	(ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	2,	2560,	หน้า	127)	จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนา

โรงเรียนในสังกัดให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	

(O-NET)	ได้คะแนนมาตรฐานเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มวิชา	

ปรบัปรงุทางการบรหิารสถานศกึษา	และแนวทางการจดัการเรยีนรู้	

โดยก�าหนดโครงการต่างๆ	 เพื่อรักษาคุณภาพของผู้เรียน	 และ

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา	เขต	2	รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อยกระดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพมีผลการประเมินที่สูงขึ้น	

(ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา	เขต	2,	2560,	

หน้า	23)	ผู้บรหิารสถานศึกษาต้องท�าหน้าทีเ่ป็นผู้น�าการเปลีย่นแปลง	

ซึ่งมีบทบาทในการกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	

ต้องมีคุณลักษณะของผู้น�าสามารถผลักดันให้ชุมชนแสดงความคิด

ริเริ่ม	เกิดความเชื่อมั่น	และลงมือพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง

 จากสภาพและปัญหาทีก่ล่าวมาข้างต้นผูว้จิยั	จงึสนใจศกึษา

เรื่องภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร	ที่ส่งผลต่อการเป็น

ชมุชนแห่งการเรยีนรูข้องสถานศกึษา	สงักดั	ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	2	 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา

ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นชุมชน

แห่งการเรียนรู้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพือ่ศึกษาระดบัภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผูบ้รหิาร	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2

	 2.	 เพือ่ศึกษาระดบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพี

ของสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา	เขต	2	

	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ ์ระหว ่างภาวะผู ้น� าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพของสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2	

	 4.	 เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู ้บริหาร

ทีส่่งผลต่อการเป็นชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของสถานศกึษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2

แนวคิดทฤษฎี
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถาน

ศกึษาทีส่่งผลต่อการเป็นชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของสถาน

ศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	

เขต	2	 โดยได้ศึกษาเอกสาร	ทฤษฎี	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องน�ามาเป็น

กรอบแนวคิด	ดังนี้

	 1.	 ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร	บรูณาการจาก

แนวคิดของคูเซส	และพอสเนอร์	(Kouzes	&	Posner,	2012,	pp.	

16-24;	อ้างถึงในไพจิตร	งิ้วสง่า,	2556,	หน้า	64–65)	ประกอบด้วย	

5	ด้าน	คือ	1)	ด้านเป็นต้นแบบน�าทาง	2)	ด้านสร้างแรงบันดาลใจ

ต่อวิสัยทัศน์ร่วม	 3)	 ด้านกล้าท้าทายต่อกระบวนการท�างาน	

4)	ด้านเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่น	 5)	 ด้านเสริมสร้าง

ก�าลังใจ

	 2.	 การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวชิาชีพของสถานศกึษา	

ศึกษาจากหลักการของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
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ขัน้พืน้ฐาน	(2559,	หน้า	36-38)	เนือ่งจากสถานศกึษาได้ด�าเนนิการ

ตามหลักการดังกล่าว	ประกอบด้วย	6	ด้าน	คือ	1)	 วิสัยทัศน์ร่วม	

2)	ทมีร่วมแรงร่วมใจ	3)	ภาวะผูน้�าร่วม	4)	การเรยีนรูแ้ละการพฒันา

วิชาชีพ	5)	ชุมชนกัลยาณมิตร	6)	โครงสร้างสนับสนุนชุมชน

ขอบเขตการวิจัย
	 ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 การศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร	บูรณา

การจากแนวคิดของคูเซส	 และพอสเนอร์	 (Kouzes	&	 Posner,	

2012,	pp.	16-24;	อ้างถึงในไพจิตร	งิ้วสุภา,	2556,	หน้า	64	–	65)	

ประกอบด้วย	5	ด้าน	คือ	1)	ด้านเป็นต้นแบบน�าทาง	2)	ด้านสร้าง

แรงบันดาลใจต่อวิสัยทัศน์ร่วม	3)	ด้านกล้าท้าทายต่อกระบวนการ

ท�างาน	4)	ด้านเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่น	5)	ด้านเสริม

สร้างก�าลังใจ	ส�าหรับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ

สถานศึกษา	ศึกษาจากหลักการของส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (2559,	หน้า	36-38)	ประกอบด้วย	6	ด้าน	คือ	

1)	วสิยัทศัน์ร่วม	2)	ทมีร่วมแรงร่วมใจ	3)	ภาวะผูน้�าร่วม	4)	การเรยีน

รู ้และการพัฒนาวิชาชีพ	 5)	 ชุมชนกัลยาณมิตร	 6)	 โครงสร้าง

สนับสนุนชุมชน

 ขอบเขตของประชากร

	 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา	ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา

ทีส่่งผลต่อการเป็นชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชีพของสถานศกึษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2

	 1)	 ประชากร	 ได้แก่	 ผู้บริหารและครู	 สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต	2	ปีการศึกษา	2561	

จ�านวน	149	โรงเรียน	

	 2)	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ผู้บริหารและครู	 สังกัดส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทราเขต	2	ปีการศกึษา	2561	

โดยผู ้วิจัยได้มาจากการก�าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างจากตาราง

ของเครจซีและมอร์แกน	 (Krejcie	&	Morgan,	 1970,	 p.	 608)	

เทียบบัญญัติไตรยางศ์	 และการสุ ่มอย่างง่าย	 ได้กลุ ่มตัวอย่าง	

จ�านวน	330	คน	

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี

เป็นแบบสอบถาม	 ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง	 ซ่ึงเป็นแบบสอบถามเรื่อง	

ภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อการเป็นชมุชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	2	แบบสอบถามแบ่งออกเป็น	

3	ตอน	มีรายละเอียดดังนี้

	 ตอนที่	1	 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม	

	 ตอนที่	2	 เป ็นแบบสอบถามเกี่ ยวกับภาวะผู ้น� าการ

เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร	สงักดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2

	 ตอนที่	3	 เป ็นแบบสอบถามเกี่ ยวกับการเป ็นชุมชน

แห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของสถานศกึษา	สังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2	

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ในการศึกษาค้นคว้า	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	

มีขั้นตอนดังนี้

	 1.	 ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์	 เพื่อขอความร่วมมือในการให้ผู้บริหารสถาน

ศึกษาและครู	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา	เขต	2	เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม

	 2.	 ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	และส่งแบบสอบถามถึงส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2	กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	330	ชุด

	 3.	 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล	แบบสอบ	

ถามด้วยตนเองจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา	 เขต	 2	ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและบางส่วนได้ส่งให้กลุ่ม

ตัวอย่างทางไปรษณีย์	 จ�านวน	330	 ชุด	และได้แบบสอบถามกลับ

คืนมาทั้งหมด

	 4.	 น�าแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาได้	ตรวจสอบความถกูต้อง

สมบูรณ์	เพื่อน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนของการวิจัยต่อไป

	 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผูว้จัิยตรวจสอบความถกูต้องของแบบสอบถามและประมวล

ผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	ดังนี้

	 1.	 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามได้รับคืนทุก

ฉบับและน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

	 2.	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 วิเคราะห์โดยใช้

การแจกแจงความถี่และการหาค่าร้อยละแล้วน�าเสนอในรูปตาราง

พร้อมค�าบรรยายประกอบ

	 3.	 วิเคราะห์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ

สถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา	เขต	2	วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย	( X )	และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	(S.D.)	

	 4.	 วิ เคราะห ์ความสัมพันธ ์ระหว ่างภาวะผู ้น� าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพของสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
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ศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 2	 ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ของเพียร์สัน	 (Prarson’s	 product	monment	 correlation	

coefficient

	 5.	 วิเคราะห์ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการ

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	2	 โดย

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	 โดยใช้วิธี	 stepwise	multiple	

regression	analysis

สรุปผลการวิจัย 
	 1.	 ผลการศึกษาระดับภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้รหิาร	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา	

เขต	 2	 โดยภาพรวมและรายด้าน	 มีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับมาก	

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	 คือ	 ด้านการเสริมก�าลังใจ	

ด้านการเพ่ิมศกัยภาพในการปฏิบตังิานให้ผูอ้ืน่	ด้านการเป็นต้นแบบ

น�าทาง	ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจต่อวิสยัทศัน์ร่วม	ส่วนด้านทีม่ค่ีา

เฉลีย่ล�าดบัสดุท้าย	คอื	ด้านความกล้าท้าทายต่อกระบวนการท�างาน

	 2. ผลการศึกษาระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพของสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2	โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	

เรยีงล�าดบัจากมากไปน้อย	คอื	ทมีร่วมแรงร่วมใจ	ชมุชนกลัยาณมติร	

การเรียนรู้ร่วมกันและการพัฒนาวิชาชีพ	ภาวะผู้น�าร่วม	วิสัยทัศน์

ร่วม	 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยล�าดับสุดท้าย	 คือ	 โครงสร้างสนับสนุน

ชุมชน	

	 3. ผลการศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา	สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา	เขต	2	มคีวาม

สัมพันธ์ในทางบวกในระดับมาก	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

	 4. ผลการศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

ทีส่่งผลต่อการเป็นชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชีพของสถานศกึษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2	

พบว่า	ด้านความกล้าท้าทายต่อกระบวนการท�างาน	ด้านการเป็นต้น

แบบน�าทาง	 ด้านการเสริมก�าลังใจ	 ด้านการเพิ่มศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานให้ผู้อื่น	 มีค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์	 ได้ร้อยละ	

67.90	 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน	 คือ	

Z´y =	 .551X
3
+	 .216X

1 
+	 .159X

5
	+.141X

4
 ส่วนด้านสร้างแรง

บนัดาลใจต่อวสิยัทศัน์ร่วมไม่ส่งผลต่อการเป็นชมุชนแห่งการเรยีนรู้

ทางวิชาชีพของสถานศึกษา

อภิปรายผล
	 1.	 จากการศึกษาระดับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้รหิาร	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา	

เขต	2	พบว่า	มีค่าเฉลี่ยโดยรวม	อยู่ในระดับมาก	สอดคล้องกับงาน

วิจัยของสุริยัน	วะนา	(2559,	หน้า	115)	ศึกษาพบว่า	ภาวะผู้น�าการ

เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา	สงักดัโรงเรยีนเครอืข่ายที	่19	

ส�านักงานเขตบางเขน	 ส�านักการศึกษา	 สังกัดกรุงเทพมหานคร	

มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก	สอดคล้องกบัขวญัหทยั	ทองธริาช	(2551,	

หน้า	 63)	 ศึกษาพบว่า	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวล�าภู	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก	สอดคล้องกับขนิษฐา	อุ่นวิเศษ	(2550,	หน้า	78)	ศึกษา

พบว่า	 ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร	 สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร	เขต	3	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

	 ทัง้นี	้อาจเนือ่งมาจากผู้บรหิารสถานศกึษาให้ค�าแนะน�าและ

ส่งเสรมิให้ครแูละบคุลากรทางการศกึษาพฒันาศกัยภาพของตนเอง

อย่างสม�่าเสมอ	 มีการมอบหมายงานโดยค�านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล	มีการส่ือสารและปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครูและบุคลากร

ทางการศึกษา	 ผู้บริหารมีความเป็นมิตรอันดีกับครูภายในสถาน

ศกึษา	เป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบัคร	ูจนเกดิความศรทัธา	เคารพ	ยกย่อง	

นับถือ	ไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับของครู	ท�าให้การปฏิบัติงานต่างๆ	

ในสถานศึกษาก็จะประสบผลส�าเร็จได้เป็นอย่างดี	 โดยมีความ

สอดคล้องกบักระแสการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของโลกภายนอก

หน่วยงาน	โดยส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา	

เขต	2	(2560,	หน้า	5)	เป็นหน่วยงานทีส่่งเสรมิ	สนบัสนุน	การจดัการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ส่งเสรมิโอกาสทางการศกึษาและสนบัสนนุ	พฒันา

ผูบ้รหิาร	ครแูละบคุลากรในสถานศกึษา	พฒันาการจดักจิกรรมการ

เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง	 โดยพัฒนาครูให้ได้รับการฝึกอบรม

เพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการพัฒนาวิชาชีพ	ส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกัน	รวมทั้งสภาวการณ์ในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว	 ผู ้บริหารต้องพัฒนาตนเองให้เท ่าทันกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	มีการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาอย่าง

เป็นระบบ	ท�าให้ครผููส้อนและบคุลากรในสถานศกึษา	มกีารยอมรบั

นับถือ	ศรัทธา	ให้ความเคารพ	ประทับใจต่อผู้บริหาร	เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายที่ต้องการ	จากสาเหตุดังกล่าว	 จึงส่งผลให้ภาวะผู้น�าการ

เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 2	 มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก

	 2.	 จากการศึกษาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ของสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา	 เขต	 2	 ผลการวิจัยพบว่า	 มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของสุริยัน	 วะนา	 (2560,	หน้า	123)	 ศึกษา

พบว่า	 การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนเครือข่ายที่	 19	

ส�านักงานเขตบางเขน	 ส�านักการศึกษา	 สังกัดกรุงเทพมหานคร	

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของปวีณา	

เจริญภูมิ	 และคณะ	 (2559,	หน้า	145)	ศึกษาเรื่อง	ความสัมพันธ์

ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	25	ผลการวิจัย

พบว่า	 ชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพของโรงเรียนในสังกัดส�านัก

งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 25	 ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก	

	 ทัง้นี	้อาจเนือ่งมาจากสถานศกึษาในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	2	 ได้พัฒนาคุณภาพของ

ผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ก�าหนด	 โดยการเป็นคนดี	

คนเก่ง	มีความรู้	ความสามารถ	และมีคุณธรรมจริยธรรม	สามารถ

ด�าเนนิชวีติอยูร่่วมกับผูอ้ืน่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุซ่ึงจะก่อให้เกดิ

ความพึงพอใจแก่ผู้เรียน	ผู้ปกครอง	 ชุมชน	และสร้างความเช่ือมั่น

เป็นที่ยอมรับของสังคม	อันจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตพลเมืองของ

ประเทศ	คุณภาพผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพการบริหารหลักสูตรและ

งานวชิาการของสถานศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษาจะเป็นตวัสะท้อน

คุณภาพของผู้ส�าเร็จการศึกษาได้เป็นอย่างดี	 จากสาเหตุดังกล่าว	

จงึส่งผลให้การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของสถานศกึษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2	

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก

	 3.	 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพของสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศกึษาฉะเชงิเทรา	เขต	2	ผลการวจิยัพบว่ามคีวามสมัพนัธ์ในทางบวก

ในระดับมาก	 (r
xy
=	 .703) สอดคล้องกับงานวิจัยของสุริยัน	 วะนา	

(2560,	หน้า	120)	ที่ศึกษาพบว่า	ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน

เครือข่ายที่	 19	 ส�านักงานเขตบางเขน	 ส�านักการศึกษา	 สังกัด

กรุงเทพมหานคร	มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง	อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

	 ทั้งนี้	 อาจเนื่องมาจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศกึษาฉะเชงิเทรา	เขต	2	(2560,	หน้า	12)	มนีโยบายพฒันาผูบ้รหิาร

สถานศึกษาให้มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 เพื่อสร้างชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา	 ให้มีคุณภาพท้ังในด้านการ

จัดกิจกรรมการเรียน	การจัดการศึกษา	การสร้างบรรยากาศภายใน

สถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้	 การฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านการ

บริหาร	 ด้านวิชาการ	 ด้านงบประมาณ	 การบริหารงานบุคคล	

การบริหารงานทั่วไป	 การวางแผนกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู ้

ส่งเสริมเพื่อเพ่ิมศักยภาพของครูผู้สอน	ดังน้ันผลการวิจัยจึงพบว่า	

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร

กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา	สังกัด

ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2	มคีวาม

สัมพันธ์ในทางบวกในระดับมาก

	 4.	 จากการศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2	

สอดคล้องกับงานวิจัยของขนิษฐา	อุ่นวิเศษ	(2550,	หน้า	78)	ศึกษา

พบว่า	ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สกลนคร	 เขต	 3	 นอกจากน้ียังพบว่า	 ด้านความกล้าท้าทาย

ต่อกระบวนการท�างาน	ด้านการเป็นต้นแบบน�าทางด้านการเสริม

ก�าลังใจด้านการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ผู ้อื่น	 ส่งผล

ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชีพของสถานศึกษา	เป็นไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	

	 ทัง้นี	้อาจเนือ่งมาจากผูบ้ริหารได้ก�าหนดทศิทางการบรหิาร

งานทีช่ดัเจนเพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบาย	บรบิทของสถานศกึษาบน

พื้นฐานความเป็นไปได้	 เป็นผู้น�าต้นแบบที่ดีในเรื่องการน�าโดยการ

กระท�า	 การแสดงความมีพลัง	 และมีความกระตือรือร้นในการ

ปฏิบัติงาน	 การแสดงให ้เห็นถึงความตั้งใจที่จะยอมรับการ

เปล่ียนแปลงของนวัตกรรมใหม่ๆ	การออกแบบ	และการเป็นแบบ

อย่างในการใช้เทคนิคการแก้ปัญหา	การเปดโอกาสให้บุคลากรของ

โรงเรยีน	ได้ปฏบิตัติามแบบอย่าง	ท�าให้คร	ูนกัเรยีน	มคีวามไว้วางใจ	

เลื่อมใสศรัทธาให้ความนับถือต่อผู้บริหาร	ผู้บริหารสถานศึกษาบาง

ท่านในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	

เขต	2	ได้ตระหนกัถงึการจดัการศกึษา	การจดัระเบยีบวิธกีารท�างาน	

เพื่อลดขั้นตอนในการท�างาน	 และการสร้างความเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันในหน่วยงาน	 เพื่อให้งานด�าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น	

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของสถานศึกษา

เพียรหาผู้อื่นเขามาสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

ศกึษา	โดยผูบ้รหิารกระตุน้ให้ก�าลงัใจเพือ่ให้เกดิความร่วมมอืร่วมใจ

กนั	สามารถสร้างทมีงานในสถานศึกษา	รวมถงึผู้บรหิารมอบอ�านาจ

ความรับผิดชอบ	 การตัดสินใจให้กับผู้ร่วมงานผู้บริหารท�าให้ครู

และบุคลากรในสถานศึกษามั่นใจในงานและผลตอบแทนในการท�า

ผลงานได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด	 ผู้บริหารท�าหน้าที่เสริมสร้าง

ก�าลังใจ	 โดยการท�าให้เห็นคุณค่าของผลงานและรางวัลของ	

สร้างความเชือ่มัน่ให้เกดิขึน้โดยการตัง้ความคาดหวงัสงูทัง้ต่อตนเอง

และผู้ใต้บังคับบัญชา	พิจารณาความพยายามในการท�างานและ
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ผลการปฏิบตังิานของผูร่้วมงานโดยการฉลองความส�าเรจ็	เพือ่แสดง

ถึงการเห็นคุณค่าของการทุ่มเทแรงกายแรงใจและการท�างานหนัก	

สร้างเครือข่ายการสนับสนุนทางสังคมเพื่อให้เกิดความร่วมมือ	

ความไว้วางใจ	และความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ข้อเสนอแนะ
	 1.	จากการศกึษาพบว่า	ระดบัของภาวะผูน้�าการเปล่ียนของ

ผูบ้รหิาร	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา	

เขต	 2	ด้านความกล้าท้าทายต่อกระบวนการท�างานอยู่ในอันดับ

สดุท้าย	ดงันัน้ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา	

เขต	 2	 และผู ้บริหารสถานศึกษา	 ควรให้ความส�าคัญในเรื่อง

กระบวนการท�างาน	 การแสดงความคิดเห็น	 การตัดสินใจหรือ

การปฏิบัติงานในหลากหลายรูปแบบ	การพัฒนางานด้านวิชาการ	

การวางแผน	 การใช้หลักสูตรสถานศึกษา	 การนิเทศการศึกษา	

รวมถึงการสนับสนุนครูและบุคลากรในสถานศึกษา	 ในการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอน	การพฒันาด้านนวตักรรม	เทคโนโลยแีละ

สื่อการสอนของครู	การสร้างบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา

ให้เป็นท่ีพอใจ	 เพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษาบรรลุตาม

วัตถุประสงค์	และเป้าหมายที่วางไว้	

	 2.	 จากการศึกษา	พบว่า	 ระดับของการเป็นชุมชนแห่ง

การเรยีนรูท้างวชิาชพีของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา	เขต	2	ด้านโครงสร้างสนบัสนนุชมุชน	

อยู ่ในอันดับสุดท้าย	 ดังน้ันผู ้บริหารสถานศึกษา	 ควรส่งเสริม

สนับสนนุ	วฒันธรรมแบบกลัยาณมิตรทางวชิาการ	ส่งเสรมิวสิยัทศัน์	

การด�าเนินการที่ต่อเนื่อง	และมุ่งความยั่งยืน	สนับสนุนตามบริบท

ชุมชนลดความขัดแย้ง	 และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เน้น

รูปแบบทีมงานมากยิ่งขึ้น

	 จากการศกึษาพบว่า	ด้านการเป็นต้นแบบน�าทาง	ด้านความ

กล้าท้าทายต่อกระบวนการท�างานด้านการเพิ่มศักยภาพในการ

ปฏบิตังิานให้ผูอ้ืน่	ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี

ของสถานศึกษา	ดังน้ัน	ผู้บริหารควรพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

อย่างยั่งยืน	 และพัฒนาประสิทธิผลการบริหารเพื่อให้ครูผู้สอน

สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
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