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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  2) ศึกษาระดบัการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และ 3) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 315 คน ท่ีไดจ้ากการสุ่ม
ตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  
   ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ระดบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และ 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบวา่ โดยภาพรวม
มีความสัมพนัธ์กนัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
ค าส าคัญ: ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา              
                 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
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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 selected by 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 data collecting was Likert five-point scale questionnaires. The 
data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product moment 
correlation coefficient. 
 The result showed that 1) the level of instructional leadership of school administrators as a whole 
was at a high level, 2)  the level of the learning organization of schools as a whole was at a 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,                      
                     primary educational service area. 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ก าหนดไว้
ในมาตรา 11 ส่วนราชการมีหนา้ท่ีพฒันาความรู้ในหน่วยงานทั้งในระดบักลุ่มและระดบัองคก์ารโดยมุ่งเนน้
ส่วนราชการใหมี้ลกัษณะกา้วไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยบุคลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนั
และกนั สามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการท างานในการจดักบัขอ้มูลไดอ้ย่างเป็นระบบ สะดวก 
และรวดเร็ว ตลอดจนมีการถ่ายโอนขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ราชกิจจานุเบกษา, 2546, น. 3) การพฒันา
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้กา้วไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นมีความทนัสมยั รวดเร็ว 
และปรับเปล่ียนกระบวนการทศัน์ในการท างานของบุคลากรในการพฒันาขีดความสามารถของตนเองและมี
ศกัยภาพในการท างาน โดยมีการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เพื่อกา้ว
ไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2556) 

 เพื่อให้การศึกษาของประเทศไทย มีมาตรฐานระดบัสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย และมี
ศกัยภาพสูงสุด มีความรู้และทกัษะท่ีแข็งแกร่งและเหมาะสม ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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จึงไดก้ าหนดไวใ้น ปีงบประมาณ 2558 กล่าวไวใ้นนโยบายขอ้ท่ี 3 ซ่ึงว่าดว้ยเร่ืองยกระดบัความแข็งแกร่ง
มาตรฐานวิชาชีพครูและผูบ้ริหาร ให้เป็นครูเป็นผูท่ี้มีความสามารถและทกัษะท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งพฒันาความสามารถของตนในการบริหารจดัการ และเป็นผูน้ า
ทางวิชาการ ครูและผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี แก่ผูเ้รียน สร้างความมัน่ใจและความไวว้างใจ 
ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดกบันกัเรียน ให้สอดคลอ้งกบัวิชาชีพ และเร่งรัดปรับปรุงสถานศึกษาให้
เป็นองคก์ารท่ีมีความเขม้แขง็ มีแรงบนัดาลใจและมีวสิัยทศัน์ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีชดัเจน ในการ
จดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากล และสนองกลยุทธ์ ส่งเสริมให้เกิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้ของครูในพื้นท่ี ทั้งในโรงเรียนเดียวกนั และระหว่างโรงเรียนอ่ืนๆ หรือในองค์กร สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557) 

 ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาถือว่ามีความส าคญัต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา เพราะผูบ้ริหารเป็นผูข้บัเคล่ือนองคก์ารให้บรรลุไปสู่เป้าหมาย โดยผูบ้ริหารจะตอ้งมี
ภาวะผูน้ าทางวชิาการในการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจและการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษาให้บุคลากรมี
แนวทางในการปฏิบติังานได้อย่างชัดเจน (Krug, 1992, pp. 8-9) การพฒันาองค์การท่ีก้าวไปสู่การเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาไดน้ั้นผูบ้ริหารจะตอ้งส่งเสริมให้บุคลากรภายในสถานศึกษามีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนั หากผูบ้ริหารสถานศึกษาขาดทกัษะในการบริหารและขาดการเป็นภาวะผูน้ าทาง
วชิาการก็จะค่อนขา้งจะมีอุปสรรคในการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงสถานศึกษาแต่
ละแห่งมีการบริหารงานท่ีแตกต่างกนัออกไป หากผูบ้ริหารมีภาวะทางวิชาการควรส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการ
พฒันาตนเองและแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพื่อน ามาใชใ้นการพฒันางาน ตลอดจนน าเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้
ในการจดัการความรู้ท่ีระบบ และการถ่ายโอนขอ้มูล ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรเกิดการเรียนรู้ในการ
ใช้ส่ือออนไลน์เพื่อใช้ในการเพิ่มพูนความรู้ เช่น อินเทอร์เน็ต  มาใช้ปฏิบติังานให้เกิดความคล่องตวัและ
รวดเร็วสถานศึกษาก็จะประสบความส าเร็จในการก้าวไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Marquardt, 2011, p. 247) 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ก าหนดกรอบแนวด าเนินงานของ
นโยบายและยทุธศาสตร์ ในมาตรฐานท่ี 1 การบริหารจดัการองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ ในการพฒันาสู่องคก์าร
แห่งการเรียนรู้ในขณะท่ียงัขาดระบบในการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล และจดัการความรู้ ท่ีเป็นระบบ รวมถึง
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบักลุ่มและระดบัองคก์าร จึงมีการปรับเปล่ียนในเร่ืองการพฒันาคน พฒันางาน ให้
น าไปสู่องคก์ารสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้และกระบวนการพฒันาให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ มีความสามารถ
ในการคิดเชิงระบบ สามารถรับรู้ และปรับเปล่ียนกรอบความคิดในการสร้างจิตส านึกให้บุคลากรเกิดการ
พฒันาตนเองและองคก์ารมีการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม เพื่อไปก าหนดวสิัยทศัน์และพนัธกิจ สู่เป้าหมาย  มีการ
จดัการความรู้  แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัทั้งในระดบักลุ่ม และระดบัองค์การมาพฒันาตนเองและ
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พฒันาองคก์าร อีกทั้งยงัตอ้งพฒันาสถานศึกษาท่ีอยูใ่นความดูแล ใหก้า้วเขา้สู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
(ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2, 2557) 

 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นการสั่งสมความรู้จากประสบการณ์ของบุคลากรของ
สถานศึกษา จึงเป็นเร่ืองท่ีบุคคลและกลุ่มจะตอ้งมีความตระหนัก ในการสร้างผลงานท่ีดีให้กบัองค์การ 
ร่วมกนัพฒันาตนเองและหน่วยงาน ให้เจริญงอกงามอยา่งต่อเน่ือง และองคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นพลวตัท่ี
จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลง และแลกเปล่ียนเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา จะตอ้งฝึกฝนและพฒันาทกัษะและหลกัการ
ในการเรียนรู้แบบทัว่ทั้งองคก์าร ควบคู่กบัการใชเ้ทคโนโลย ีและสามารถน าความรู้ท่ีไดม้าพฒันาองคก์ารให้
ประสบความส าเร็จ ซ่ึงเป็นการกา้วไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

  ผูว้ิจ ัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของครุก 
(Krug, 1992, pp. 8-9) ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบคือ 1) การก าหนดพนัธกิจ 2) การบริหารหลกัสูตรและ
การสอน 3) การนิเทศการสอน 4) การก ากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน และ 5) การส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนการสอน และศึกษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ตามแนวคิดของ
มาร์ควอดท ์(Marquardt, 2011) ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ  คือ 1) พลวตัแห่งการเรียนรู้ 2) การปรับเปล่ียน
องค์การ 3) การเพิ่มบทบาทให้กบับุคลากร 4) การจดัการความรู้ และ5) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  ว่ามี
ความสัมพนัธ์กันหรือไม่ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและสถานศึกษาให้กา้วเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นขอ้มูลสารสนเทศเพื่อ
ใชใ้นการพฒันาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด   

วัตถุประสงค์ 

   1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 

   2. เพื่อศึกษาระดบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

   3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการเป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
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กรอบแนวคิด 
             ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิด ดงัภาพท่ี 1 
 
 
    ภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหาร          การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ     

   สถานศึกษา                                                                                 สถานศึกษา                                                                                   

   1. การก าหนดพนัธกิจ                                1. พลวตัแห่งการเรียนรู้ 

   2. การบริหารหลกัสูตรและการสอน                                          2. การปรับเปล่ียนองคก์าร 

   3. การนิเทศการสอน                                                      3. การเพิ่มบทบาทใหก้บับุคลากร 

   4. การก ากบัติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน                          4. การจดัการความรู้ 

   5. การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน                           5. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 

    
ภาพที ่1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 โดยศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการตามแนวคิดของครุก (Krug, 1992, pp. 430-443) ซ่ึงมี 5 องคป์ระกอบ 
คือ 1) การก าหนดพนัธกิจ 2) การบริหารหลกัสูตรและการสอน 3) การนิเทศการสอน 4) การก ากบัติดตาม
ความกา้วหน้าของนกัเรียน และ5) การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน ส่วนแนวคิดองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ผูว้จิยัใชแ้นวคิดของ มาควอดท ์(Marquard, 2011) ซ่ึงมี 5 องคป์ระกอบคือ 1) พลวตัแห่งการเรียนรู้ 2) 
การปรับเปล่ียนองค์การ 3) การเพิ่มบทบาทให้กบับุคลากร 4) การจดัการความรู้ และ5) การประยุกต์ใช้
เทคโนโลย ี

       ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไดแ้ก่ 3 อ าเภอ คือ ล าลูกกา ธญับุรี และ หนองเสือ ซ่ึงมีโรงเรียน
ทั้งหมด 67โรงเรียน มีจ านวนผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนทั้งหมด 1,337 คน 

   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดจ้ากการเปิดตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซ่ีและ 
มอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตวัอย่าง ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนจ านวนทั้งส้ิน 315 คน 
   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการ
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วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สัน 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวจัิย 
 ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า สถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 77.10 มีอายุ  31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.00 
ส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อน คิดเป็นร้อยละ 93.30 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.70 และมี
ประสบการณ์ท างานมากกวา่ 20 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 35.60 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับของภาวะผู ้น าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา ของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย (X ) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2556, น. 121) ผล
ดงัตารางท่ี 2.1 

 ตารางที่ 2.1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 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 ากบัติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน (X4) 
5. การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน (X5)                 

4.13 
4.18              

0.68 
0.67 

มาก 
มาก 

รวม 4.17 .599 มาก 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบวา่ ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ การก าหนดพนัธกิจ รองลงมา คือ การเสริมสร้างบรรยากาศการ
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เรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ ดา้นการนิเทศการสอน และการก ากบั

ติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน อยูใ่นระดบัมาก  

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 การศึกษาระดบัของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑข์องบุญชม ศรีสะอาด (2556, น. 121) 
ผลดงัตารางท่ี 3.1  

 ตารางที่ 3.1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา 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 
 ผลการวิเคราะห์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบวา่ ดา้นท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นการเพิ่มบทบาทใหก้บับุคลากร รองลงมา คือ ดา้นการ

ปรับเปล่ียนองค์การและดา้นพลวตัแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดบัมาก และดา้นท่ีมีระดบัการปฏิบติัน้อยท่ีสุด 

ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี อยูใ่นระดบัมาก 

 ตอนที ่4 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
โดยภาพรวมผลปรากฏดงัตารางท่ี 4.1 
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 ตารางที ่4.1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2  โดยภาพรวม  

ภาวะผูน้ าทางวชิาการ  
 ของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา                                                                                                                     

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  (Y) 
พลวตั
แห่ง
การ
เรียนรู้ 
(Y1) 

การ
ปรับเปล่ียน
องคก์าร 
(Y2) 

การเพ่ิม
บทบาท
ใหก้บั 
บุคลากร 
(Y3) 

การจดัการ
ความรู้ 
(Y4) 

การ
ประยกุตใ์ช้
เทคโนโลย ี

(Y5) 

องคก์าร
แห่งการ
เรียนรู้ของ
สถานศึกษา 

(Ytot) 

 

การก าหนด 
พนัธกิจ (x1) 

.611** .691** .710** .641** .642** .728**  

การบริหารหลกัสูตร
และการสอน (x2) 

.680** .742** .766** .706** .702** .794**  

การนิเทศการสอน (x3)                           
 
การก ากบัติดตาม 

.672** 
 

.660** 

.706** 
 

.724** 

.725** 
 

755** 

.703** 
 

.726** 

.691** 
 

.748** 

.772** 
 

.799** 

 

ความกา้วหนา้ของ
นกัเรียน (x4) 
การเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียน
การสอน  (x5)  

 
 

.611** 

 
 

.707** 

 
 

.728** 

 
 

.744** 

 
 

.758** 

 
 

.785** 

 
 
 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการ
ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา (Xtot) 

 
 

.711** 

 
 

.785** 

 
 

.810** 

 
 

.775** 

 
 

.780** 

 
 

.853** 

 
 
 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

  มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง ซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีตั้ งไว้ โดยด้านท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ คือ การบริหารหลกัสูตรและการสอนกบัการเพิ่มบทบาทใหก้บับุคลากร และคู่ท่ี
มีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ การก าหนดพนัธกิจกบัพลวตัแห่งการเรียนรู้ และเสริมสร้างบรรยากาศการเรียน
การสอนกบัพลวตัแห่งการเรียนรู้ 
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อภิปรายผลการวจัิย 

 1. ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 เม่ือพิจารณาในภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ท่ีมีการ
ปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก คือ การก าหนดพนัธกิจ รองลงมา คือ การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน  
และท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยสุด คือ ดา้นการนิเทศการสอน และการก ากบัติดตามความกา้วหน้าของ
นักเรียน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ผูบ้ริหารมีความเตรียมความพร้อมในเร่ืองการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความเขม้แขง็ท่ีจะมีภาวะผูน้ าทางวิชาการโดยก าหนดแนวทางการปฏิบติังานท่ี
ชัดเจนโดยมุ่งเน้นการก าหนดพนัธกิจ วิสัยทศัน์ และมีการท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อรองรับการ
ประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนมีกรอบและทิศทางในการปฏิบติังานให้
งานบรรลุไปตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้ผูบ้ริหารจึงเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน 
ตลอดจนผูบ้ริหารยงัตอ้งมีทกัษะและเทคนิคท่ีหลากหลายเพื่อน ามาใชใ้นพฒันาในการบริหารงาน ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจะต้องมีผลงานในเชิงประจกัษ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงการเป็นภาวะผูน้ าทางวิชาการโดยจัดท า
โครงการหรือการสร้างนวตักรรมท่ีเป็นเลิศและน ามาพฒันาสถานศึกษาท่ีเรียกวา่ Best Practice ท่ีผูบ้ริหาร
ทุกโรงเรียนจะตอ้งจดัท าข้ึนมา เพื่อท่ีจะน ามาใชใ้นการบริหารและพฒันาสถานศึกษาของตนเอง ผูบ้ริหารจึง
มีบทบาทท่ีส าคญัในการเป็นผูน้ าทางวิชาการ โดยสร้างนวตักรรมท่ีเป็นเลิศในการหาจุดเด่นของสถานศึกษา
ของตนเอง น ามาเป็นนโยบายท่ีจะช่วยพฒันาและขบัเคล่ือนสถานศึกษาของตนเองให้มีคุณภาพ ตลอดจน
ผูบ้ริหารมีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดล้อมทอ้งถ่ินของตนเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียน และผูป้กครองในการจดักระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
เสริมสร้างบรรยากาศภายในสถานศึกษาโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศภายใน
โรงเรียนให้มีมุมวิชาการ และผูบ้ริหารยงัเป็นตน้แบบท่ีดีในการเป็นท่ีปรึกษาทางดา้นวชิาการให้กบัครู และ
มีการก ากบัติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียนเพื่อจะน าขอ้มูลมาเป็นสารสนเทศในปรับปรุงและพฒันาให้
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั วิเชียร  ทองคล่ี (2554, น. 122-132) พบวา่ ภาวะผูน้ าทางวิชาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีมธัยมศึกษา เขต 31 โดยภาพรวมทุกดา้น
อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั ณัฐชนก  ชยัศรี (2555, น. 96-100) พบวา่ ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
โ ร ง เ รี ยนกับประ สิท ธิ ผลของ โร ง เ รี ยน  สั ง กัดส า นัก ง าน เ ขตพื้ น ท่ี ก า ร ศึ กษ ามัธ ยม ศึกษา  
เขต 19 โดยภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
 เม่ือพิจารณารายด้านภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่ละดา้น สามารถอภิปราย
ผลไดด้งัน้ี  
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  1.1 ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นการก าหนดพนัธกิจ มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
ผูบ้ริหารมีบทบาทท่ีส าคญัในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจและวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยมีการ
ประชุมช้ีแจง ก าหนดแนวทางการปฏิบติังานของโรงเรียน โดยผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมใน
การวางแผน อีกทั้งบุคลากรมีความเขา้ใจตรงกนัในแนวทางของการปฏิบติังาน เพื่อน าไปสู่การพฒันางาน
ด้านวิชาการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งความส าเร็จของงาน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ สอดคลอ้งกบั พชัรินทร์  พนัธ์โตดี (2556, น. 90-92) พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทาง
วิชาการระดบัปฐมวยัของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นคือ ดา้นก าหนดพนัธกิจ อยูใ่นระดบัมาก 
  1.2 ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการสอน มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดก้ าหนดและวางแผนในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา โดยมีการ
วางแผนในการบริหารหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพมุ่งเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั และผูบ้ริหารยงัเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา
ให้กบัครูผูส้อน มีทกัษะและความช านาญท่ีจะถ่ายทอดในการเป็นผูน้ าทางวิชาการให้กบัครูผูส้อนเก่ียวกบั
เทคนิคการสอนได้อย่างหลากหลายและมีแนวทางพฒันาทางด้านสติปัญญาของนักเรียน โดยมีการจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อผูเ้รียน และดูแลนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า มีการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนโดยการจดัการสอนซ่อมเสริมให้กบันกัเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นการเรียนให้มีผล
การเรียนท่ีดีข้ึนเป็นส่ิงท่ีผูป้กครองตอ้งการให้เกิดข้ึนกบัตวันกัเรียนและให้ความไวว้างใจในสถานศึกษาท่ี
ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนซ่ึงสอดคล้องกบั รัชสุดา  บุตรดีศกัด์ิ (2556, น. 120-122) พบว่า ความสัมพนัธ์
ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนสังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเลย พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น คือ ดา้น
การบริหารจดัการหลกัสูตรและการสอน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
  1.3 ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นการนิเทศการสอน มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัใหมี้โครงการนิเทศการสอนครูโดยผูบ้ริหารมีการนิเทศก ากบัติดตามและประเมินผล
ในดา้นการจดัการเรียนการสอนของครูวา่มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด และเขา้ไปใหค้  าแนะน าและช้ีแนะ
กบัครูผูส้อน โดยผูบ้ริหารมีบทบาทในฐานะผูน้ าทางวชิาการเขา้ไปนิเทศการสอนของครูอยา่งนอ้ยภาคเรียน
ละ 1 คร้ัง ในการดูแลเร่ืองการจดักระบวนการเรียนการสอนของครูอีกทั้งยงัส่งเสริมในเร่ืองการใช้ส่ือ
อุปกรณ์ท่ีจะท าให้เกิดผลดีกบัตวันกัเรียน และน าผลขอ้มูลจากการนิเทศการสอนของครูผูส้อนมาปรับปรุง
แกข้อ้บกพร่องในพฒันาการจดักระบวนการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รัชสุดา  บุตรดีศกัด์ิ 
(2556, น. 120-122) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าทางวิชาการของผู ้บริหารโรงเรียนกับ
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ประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเลย พบวา่ โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นคือ ดา้นการพฒันาครู โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
  1.4 ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นการก ากบัติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารมีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายของโรงเรียนท่ีชดัเจน ผูบ้ริหารมีภาวะ
ผูน้ าทางวิชาการในการควบคุมก ากบัดูแลเก่ียวกบังานวิชาการของโรงเรียน  มีการวางแผนและปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนของครู และมีการประเมินผลการเรียนของนกัเรียนวา่มีเกณฑ์อยูใ่นระดบัใด และ
มุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน มีมุมส่งเสริมเก่ียวกับวิชาการภายในโรงเรียน และท าให้เกิดความพึงพอใจของ
ผูป้กครอง สอดคลอ้งกบั พชัรินทร์  พนัธ์โตดี (2556, น. 90-92) พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทาง
วิชาการระดบัปฐมวยัของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น คือ ดา้นการก ากบัติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน มีระดบั
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
  1.5  ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ดา้นการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารมีการก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน โดยให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนมากข้ึน และส่งเสริมให้ครูมี
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลายหลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักระบวนการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน โดยมีการจดับรรยากาศภายในโรงเรียนในการ
ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างสะดวก สวยงาม และปลอดภยั สอดคลอ้งกบั วิเชียร  ทองคล่ี (2554, น. 122-132) พบว่า ภาวะ
ผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 31 โดยภาพรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น คือการส่งเสริมบรรยากาศการ
เรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก  
  2. การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบวา่ เม่ือพิจารณาในภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นการเพิ่มบทบาทใหก้บับุคลากร รองลงมา คือ 
ดา้นการปรับเปล่ียนองคก์ารและด้านพลวตัแห่งการเรียนรู้ และดา้นท่ีมีระดบัการปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ ดา้น
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึง
กนัในระหวา่งภายในองคก์ารและภายนอกองคก์าร ตลอดจนผูบ้ริหารสถานศึกษายงัเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน และมอบอ านาจใหบุ้คลากรไดมี้การตดัสินใจในการท างานเองตามความ
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ถนดัและความรับผิดชอบ และมีการจดัอบรมบุคลากรให้มีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เช่น การศึกษาดู
งาน การอบรมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบติัการ การส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการศึกษาต่อ และ
ผูบ้ริหารสถานศึกษายงัส่งเสริมใหบุ้คลากรทนัต่อการเปล่ียนแปลงโดยมีการน าเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาใช้
ในการท างานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตวัและมีระบบในการจดัเก็บขอ้มูล และถ่ายโอนขอ้มูลได้
อยา่งเป็นระบบมากข้ึน สอดคลอ้งกบั ธีรยุทธ  จ่ิมอาษา (2551, น. 97-100) พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบวา่โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และสอดคล้องกบั จุฑามาศ  อินนามเพ็ง (2552, น.185-198) พบว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารครูผูส้อนท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
  เม่ือพิจารณารายดา้นการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาแต่ละดา้น สามารถ
อภิปรายผลไดด้งัน้ี  
  2.1 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นพลวตัแห่งการเรียนรู้ พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจเพราะ 
ผูบ้ริหารและบุคลากรภายในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูบ้ริหารมีการ
ส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรให้ไดพ้ฒันาตนเองในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการท างานซ่ึงกนัและกนั และมี
สนบัสนุนให้บุคลากรเขา้รับการอบรมในดา้นต่างๆ เช่น ส่งเสริมให้บุคลากรเขา้รับการศึกษาต่อ ไดเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ การศึกษาดูงาน และการเขา้ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
น ามาใช้ในการปรับปรุงและพฒันางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคล้องกบั ธีรยุทธ  จ่ิมอาษา 
(2551,น. 97-100) พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น คือ ดา้นพลวตั
แห่งการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก  
  2.2 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ดา้นการปรับเปล่ียนองคก์าร พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะ ผูบ้ริหารมีการก าหนดจดัท าโครงสร้างและมีกรอบแนวทางในการพฒันาสถานศึกษา โดยผูบ้ริหาร
เปิดโอกาสให้บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ไดมี้ส่วนร่วมในประชุมร่วมกนัวางแผน
และพฒันาเร่ืองการจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารส่งเสริมบุคลากรภายในโรงเรียนใหมี้การท างาน
เป็นทีมในการร่วมกนัวางแผนในการท างานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การท่ีได้ตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั  
อญัชลี  ปรีชายศ (2554, น.80-83) ) พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มบ่อทอง1 อ าเภอบ่อทอง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
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เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น คือ ดา้นการปรับเปล่ียนองคก์าร อยูใ่นระดบั
มาก 

  2.3 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นการเพิ่มบทบาทให้กบับุคลากร พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 
2 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการบริหารงานโดยการกระจายอ านาจและมอบหมายอ านาจในการท างานให้กบั
บุคลากร ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล และส่งเสริมในการ เปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในโรงเรียนไดเ้รียนรู้เพื่อน ามาพฒันาตนเอง ตลอดจนบุคลากรมีอิสระในการตดัสินใจในการท างาน 
ผูบ้ริหารมีความไวเ้น้ือเช่ือใจในการท างานของบุคลากร รวมถึงการสนบัสนุนให้บุคลากรน าความรู้ท่ีไดม้า
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการปฏิบติังานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน สอดคล้องกบั ปิยะ  ละมูลมอญ 
(2556, น.88-91) พบวา่ วฒันธรรมองคก์รท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น คือ ดา้นการเพิ่มบทบาทใหก้บับุคลากรอยูใ่นระดบัมาก และแตกต่างกบังานวิจยัของ ทศัวรรณ  เพง็พุฒ 
(2553, น. 83) พบว่า ปัจจยัองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจยัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายปัจจยั คือ 
ปัจจยัการเพิ่มอ านาจสมาชิกองคก์าร อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2.4 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นการจดัการความรู้ พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2  มีการส่งเสริมใหบุ้คลากร
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ไดจ้ากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน บุคลากรมีความกระตือรือร้นใน
การแสวงหาความรู้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อน ามาพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองมีการแลกเปล่ียนความรู้กนัทั้งใน
ระดบักลุ่มและระดบัองคก์าร และเผยแพร่ผลงานของตนเองไปยงัสถานศึกษาอ่ืนๆใหไ้ดรั้บความรู้ร่วมกนัมี
การถ่ายโอนความรู้ ตลอดจนผูบ้ริหารยงัเปิดโอกาสให้บุคลากรท่ีมีความถนัดและความช านาญเข้ามา
ช่วยเหลือให้ค  าปรึกษาระหว่างเพื่อนครูดว้ยกนั มีการส่งเสริมการจดัอบรมสัมมนา เพื่อให้บุคลากรได้น า
ความรู้มาใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ทนัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั รวมถึงการจดัเก็บ
องค์ความรู้ไดอ้ย่างเป็นระบบ สอดคลอ้งกบั ศุภลกัษณ์  ศานติเธียร (2557, น. 73-75) พบว่า การศึกษาการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 พบวา่ โดยรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น คือ ดา้นการจดัการความรู้ อยูใ่นระดบัมาก 
  2.5 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะ ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ผูบ้ริหารได้
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ส่งเสริมให้บุคลากรภายในโรงเรียนเข้าถึงเครือข่ายองค์ความรู้ต่างๆ ให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ โดยมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือ
คอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอต่อจ านวนบุคลากร และผูบ้ริหารสนบัสนุนจดัท าห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เพื่อให้
บุคลากรไดมี้แหล่งสืบคน้ขอ้มูลและใช้ในห้องส านกังาน เพื่อใช้ในการสร้างฐานขอ้มูลและจดัเก็บข้อมูล 
รวมถึงการถ่ายโอนขอ้มูล จดัท าขอ้มูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นไดอ้ย่างเป็นระบบ โดยสามารถเขา้ถึงเครือข่าย
ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หรือการออนไลน์ มาใชใ้หก้ารท างานใหเ้กิดความสะดวก และรวดเร็วเป็นระบบมาก
ข้ึน สอดคลอ้งกบั ธีรยทุธ  จ่ิมอาษา (2551,น. 97-100) พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น คือ ดา้นการน าเทคโนโลยีไปใช ้อยูใ่นระดบัมาก แตกต่างกบังานวิจยัของ ช่อผกา  ชยั
ชาญ (2555น. 82-84) พบวา่ การศึกษาการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนศรีราชา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ครูผูส้อนพบวา่ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการน าเทคโนโลยีไป
ประยกุตใ์ช ้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3. จากการวจิยัความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวิชาการกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ราย
ดา้น พบวา่ ในภาพรวมและรายดา้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีความสัมพนัธ์
กนัทางบวก ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัอยู่ในระดบัสูงโดยคู่ท่ีมี
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง คือ การบริหารหลกัสูตรและการสอนกบัการเพิ่มบทบาทให้กบับุคลากร ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนในการบริหารหลกัสูตรและการสอนภายในสถานศึกษาของตนเอง ในการ
จดักิจกรรมกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการก าหนดนโยบายและปรับปรุงการเรียน
การสอน การประเมินผลการสอนของครู เพื่อให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน อีกทั้งผูบ้ริหารมี
การมอบอ านาจให้กบับุคลากรในการตดัสินใจในงาน บุคลากรทุกคนได้รับอ านาจให้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนในก าหนดแนวทางการปฏิบติัในการพฒันาโรงเรียน โดยการกระจายอ านาจและมอบหมายอ านาจ
ในการท างานให้กับบุคลากร ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
สอดคล้องกับงานวิจยัของ จุฑามาศ  อินนามเพ็ง (2552, น. 184-185) พบว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารครูผูส้อนท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครพนม เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 จากผลการวจิยัท่ีไดส้รุปและน ามาอภิปรายผล ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะท่ีควรใหค้วามสนใจ ดงัน้ี 
 1. จากผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
อยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการก าหนดพนัธกิจ  ดงันั้นผูบ้ริหารควรมีการก าหนดวิสัยทศัน์ และพนัธกิจ มีการ
วางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน และก าหนดกรอบ
เป้าหมายอยา่งชดัเจน เพื่อให้บุคลากรมีกรอบและทิศทางในการท างาน  ตลอดจนผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้
บุคลากรมีการท างานเป็นทีม มีการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั โดยผูบ้ริหารควรมุ่งเนน้พฒันางานดา้น
วิชาการของโรงเรียนให้มีความเขม้แข็งโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมาเป็นขอ้มูล เพื่อ
น ามาปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. จากผลการวิจยั พบวา่ การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาจากรายดา้นแลว้ พบวา่ 
ดา้นท่ีมีระดบัในการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ดา้นการเพิ่มบทบาทให้กบับุคลากร ดงันั้น ผูบ้ริหารควรมีการมอบ
อ านาจและกระจายอ านาจให้กบับุคลากรไดมี้ส่วนร่วมการตดัสินใจในการท างานตลอดจนยงัตอ้งมีความ
ไวว้างใจในตวับุคลากรท่ีจะมอบหมายงาน และผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรไดพ้ฒันาขีดความสามารถ
ของตน และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั สนบัสนุนให้บุคลากรไดน้ าความรู้ท่ีมีอยูม่าใชพ้ฒันาในการท างาน
และเกิดประโยชน์สูงสุด ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการประสานงานกบัผูป้กครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนและพฒันาสถานศึกษาเพื่อใหอ้งคก์ารมีความเขม้แขง็และประสบความส าเร็จ 

3. จากการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
มีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ โดยคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัสูงคือ 
การบริหารหลกัสูตรและการสอนกบัการเพิ่มบทบาทใหก้บับุคลากร   ดงันั้น ผูบ้ริหารควรมีการก าหนดและ
วางแผนในการบริหารหลกัสูตรและการสอน อีกทั้งผูบ้ริหารตอ้งก ากบัติดตามดูแลอย่างใกลชิ้ด ในการมี
ส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญัเก่ียวกบัการ
เพิ่มบทบาทให้กบับุคลากร มีความไวว้างใจในการตดัสินใจของบุคลากร โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและจดัโครงสร้างของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีได้ก าหนดไว ้ผูบ้ริหารต้องมีการ
ประสานงานกบับุคลากร ตลอดจนผูบ้ริหารมีการประชุมช้ีแจงนโยบายในการบริหารต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา และ ผูป้กครอง ไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนมีความ
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มของชุมชน รวมถึงผูบ้ริหารมีการมอบอ านาจใหก้บับุคลากรใน
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การตดัสินใจในการท างาน มีการกระจายงานตามความรับผิดชอบและมีการแบ่งสายงานท่ีชดัเจน มีการ
ก ากบันิเทศติดตามงานอย่างใกลชิ้ด และช้ีแนะให้ค  าปรึกษากบับุคลากรไดเ้ป็นอย่างดี จึงท าให้บุคลากรมี
แนวทางการปฏิบติังาน และตอ้งเปิดโอกาสให้บุคลากรไดพ้ฒันาการเรียนรู้ของตนเองตามความรับผิดชอบ
และตามความถนดัในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการจดัเก็บความรู้ ผูบ้ริหารยงัส่งเสริมใหบุ้คลากรไดเ้ขา้รับ
การอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อน ามาพฒันางาน ดงันั้นการท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูน้ าทางวิชาการย่อม
ส่งผลให้สถานศึกษามีการพฒันาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีลกัษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 ตามท่ีผูว้ิจยัไดมี้ขอ้เสนอแนะในการวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  

 1. ควรมีการศึกษาปัจจยัการก าหนดพนัธกิจท่ีส่งผลต่อพลวตัแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจยัการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อพลวตัแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
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