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บทคัดยอ
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาภาวะผูนําการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา 2) เปรียบเทียบ
ภาวะผูนําการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามตําแหนง ประสบการณการทํางาน และขนาดโรงเรียน 
กลุมตัวอยางที่ศึกษา ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 1 จํานวน 327 คน ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 39 คนและครู จํานวน 288 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลู ใชคาความถี ่รอยละ คาเฉลีย่ 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA) โดยใชสถิติ
เอฟ (F-test) และทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’)
 ผลการวิจัยพบวา
 1.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความคิดสรางสรรคและความกลา รองลงมาคือ 
สิ่งแวดลอมที่ทรงพลังที่เอื้อตอการเรียนรู ดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ การวิจัย 
 2.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
ที่มีตําแหนงในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม 
แตกตางกันอยางมีนยัสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณาเปนรายดานพบวา มเีพยีงดานความเฉพาะตวัเหมาะกบั
บริบทและปฏิบัติการเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน 
เมื่อพิจารณาจากประสบการณการทํางาน พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเรียนรู
ของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และความเฉพาะตัวเหมาะกับบริบทและปฏิบัติการเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ไมแตกตางกัน
นอกน้ันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาจากประสบการณการทํางาน พบวา ขาราชการ

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3 อาจารย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขนาดตางกัน พบวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน
ทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

คําสําคัญ : ภาวะผูนําการเรียนรู

Abstract
 The research was designed: 1) to explore the learning leadership of administrators and 
2) to compare the level of learning leadership as classified position, experience working and size of 
schools. The sample consisted 327 teachers and educational personnel drawn from schools under 
Loei Primary Educational Service Area Office 1 including 39 administrators and 288 teachers. A 
questionnaire was applied for data collection which earned data were analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, One way Analysis of variance (F-test) and Scheffe’ 
method
 The results of this research were :
 1.  The overall aspect and by aspect of the learning leadership of administrators was 
obviously found at a high level ( = 4.19, S.D.=0.470). The highest mean was creativity and courage 
( =4.26, S.D.=0.514) and followed by environment foe learning and innovation ( = 4.25, S.D.= 0.479) 
and the lowest mean clearly found was research ( = 4.07, S.D.=0.560)
 2.  The overall aspect of teachers with different position and educational level had different 
with the statistical significance at .05 levels. The overall aspect of teachers and educational 
personnel with different experience working and educational level had different with the statistical 
significance at .01 levels and found technologies and tailor made had not different level. And The 
overall aspect of teachers and educational personnel with different size of school had different 
level of learning leadership with the statistical significance at .01 levels. 

Keywords : learning leadership

บทนํา
 ปจจุบันเปนยุคสมัยศตวรรษที ่21 ประเทศตางๆ 
ทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทย เร่ิมเขาสูกระแสการเปลีย่นแปลง
ของสงัคมรปูแบบใหมทีเ่รียกวา สังคมความร ู(knowledge 
society) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู (knowledge-
based economy) ซึ่งเปนยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเรว็ มคีวามกาวหนาทางเทคโนโลยอียางรวดเรว็ 
เกิดการติดตอสื่อสารเพ่ือทํากิจกรรมระหวางประเทศ

ท่ัวโลก จงึทําใหเกิดการเปลีย่นแปลง ซึง่ปจจยัท่ีกอใหเกิด
การเปล่ียนแปลงที่สําคัญ (พสุ เดชะรินทร, 2556) กลาว
คือประชาชนจะมีอายุยืนยาวมากข้ึน เน่ืองจากมีอุปกรณ
เครื่องมือท่ีทันสมัยและมีวิทยาการทางการแพทยที่
กาวหนา ประกอบกับปจจุบันเปนสังคมที่สามารถเขาถึง
แหลงขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ทําใหรับทราบ
ขอมูลขาวสารมากขึ้น สามารถเรียนรู ในเรื่องตางๆ 
ไดอยางรวดเร็วและทันตอโลก ซึ่งสงผลตอการใชทักษะ
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ในดานตางๆ เชน การใชเครื่องมือที่ทันสมัยในโลก การคิด
วิเคราะหขอมูลและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
รวมไปถึงการคิดคนส่ิงใหมๆ อยูเสมอ ดังนั้น เพื่อให
สามารถตอบสนองความตองการของประชากร และ
สามารถปรับตัวเข ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
แหงความรไูด ดังนัน้จําเปนตองมงุเนนทีก่ารศกึษาเปนสําคญั
เพื่อใหทันกับเหตุการณในสังคมที่มีความซับซอนมากขึ้น
ซึง่นําไปสูสภาวะการแขงขนัสูงขึน้ เปนแรงผลกัดันสาํคัญ
ทีท่าํใหหลายประเทศตองปฏิรปูการศึกษา ซึง่คณุภาพการ
ศึกษาเปนตัวบงชี้สําคัญสําหรับศตวรรษที่ 21 ประเทศท่ี
ไดเปรียบและอยูรอดได คือ ประเทศที่มีอํานาจทางความรู
เปนสังคมแหงการเรียนรู ซึง่ไรพรมแดนในการทํางานรวมกัน
มวีฒันธรรมขามชาตเิกิดข้ึน จากการวดัความรทูัง้ดาน คือ 
การอาน คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ประเทศไทยจึงมี
การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.2545 และพ.ศ. 2553 
ซึ่งเป นการปฏิรูปการศึกษาของประเทศคร้ังใหญ 
โดยมีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทําหนาท่ีในการกํากับ 
ดูแล สนับสนุน สงเสริม และประสานงานเชิงนโยบายใน
การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีใหมคีณุภาพ (กระทรวงการ
ศึกษาธิการ, 2546) แตปรากฏวาการจัดการศึกษาของ
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ียงัประสบปญหาหลากหลาย โดยเฉพาะ
การนํานโยบายทางการศึกษาไปสูการปฏิบัติ เพื่อบรรลุ
ตามวัตถุประสงค องคประกอบที่สําคัญ ไดแก ผูบริหาร
การศกึษา กระบวนการบริหารงาน บคุลากรทางการศึกษา
บรรยากาศและสภาพแวดลอม ตลอดท้ังขวัญกําลังใจ 
(สํานักงานเลขาธิการสภาศึกษา, 2554) ดวยเหตุนี้ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนด
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพือ่เปนเครือ่งมอืในการตดิตาม และประเมนิผลการดาํเนนิงาน
ประกอบดวย มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองคการ
สคูวามเปนเลศิ มาตรฐานที ่2 การบรหิารและการจดัการ
ศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและมาตรฐานท่ี 3 ผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2551) 

ภาวะผนูาํการเรยีนรู เกิดข้ึนเมือ่ไมนานมาน้ีหลังจากภาวะ
ผูนําทางวิชาการหรือภาวะผูนําทางการเรียนการสอน 
มงุเนนการออกแบบการเรียนรูทีม่ลัีกษณะเฉพาะตามบริบท
แวดลอม เพือ่ใหเหมาะสมกับทกัษะความรใูนยุคศตวรรษ
ที ่21 ซึง่ กนกอร สมปราชญ (2558) ไดทาํการศึกษาภาวะผูนาํ
การเรียนรูจากผูบริหารโรงเรียนที่โดดเดนทั้งระดับ
มัธยมศึกษาและประถมศึกษาดวยระเบียบวิธี วิจัย
แบบทฤษฎฐีานราก (Grounded theory) พบวาภาวะผนูาํ
การเรียนรูเปนกระบวนการท่ีมีอิทธิพลตอการเสริมสราง 
การออกแบบและการสรางสิ่งแวดลอมท่ีทรงพลังเพื่อให
เกิดการเรียนรูและนวัตกรรม ใชการเช่ือมตอ แทรกซึม
และกระจาย การจัดทํากิจกรรม การมีปฏิสัมพันธกับผูมี
สวนเก่ียวของท่ีมีหลายระดับชั้นของระบบการศึกษาเรียนรู 
ซึ่งเปนไปท้ังอยางเปนทางการและไม เปนทางการ
โดยมีการกระจายภาวะผูนําไปยังสมาชิกในชุมชน ผูนํา
ตองออกแบบการเรยีนรใูนลักษณะยอนกลบั (Backward 
mapping) เพื่อใหเกิดการขยายศักยภาพการเรียนรูของ
สมาชิกและผูมีสวนเก่ียวของ และพบวาจากการศึกษา
ของ กนกอร สมปราชญ พบวา ภาวะผูนําการเรียนรู
ของผบูริหารโรงเรยีน ประกอบดวยคณุลกัษณะ 10 ประการ
คือ 1.ความคิดสรางสรรคและความกลา (Creativity & 
Courage) 2.ส่ิงแวดลอมท่ีทรงพลังท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
((Powerful) Environment for learning and innova-
tion) 3.ความยืดหยุน (Flexibility) 4.การบูรณาการ 
(Integreation) 5.การมีเทคโนโลยีทีท่นัสมัย (Technologies
(Advance)) 6.การเรียนรูเปนทีม / แบบทีม (Team 
learning) 7.การเรยีนรดูวยการนาํตนเอง (Self – directed 
learning) 8.ความเฉพาะตัวเหมาะกับบริบทและปฏิบัติ
การเพือ่การเปลีย่นแปลง (Tailor made and Transfor-
mation process) 9.ความพอเพียงตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (Economic sufficiency) 10.การวิจัย 
(Research) 
 ในฐานะท่ีผูวิจัยไดตระหนักและเล็งเห็นความ
สําคัญของการจัดการศึกษาท่ีจะสามารถพัฒนาคนใน
ประเทศชาติใหทันกับความเปล่ียนแปลง โดยมีผูบริหาร
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และบุคลากรทางการศึกษาเปนองคประกอบท่ีสําคัญ 
เพราะไมวาจะมีเทคโนโลยีทนัสมัยเพียงใดก็ตาม ผูบรหิาร
และบุคลากรทางการศึกษาก็ยังมีความสําคัญและจําเปน
อยางย่ิงตอความสําเร็จในการพัฒนาประเทศ และ
โรงเรียนหรือสถานศึกษาตองเปนหนวยบริการการศึกษา
ในมติท่ีิกวางขึน้ เนือ่งจากผบูรหิารสถานศกึษาเปนตวัจักร
สําคัญในการขับเคลื่อนการเปล่ียนแปลงเพ่ือใหเกิด
คุณภาพ ดังนั้น ภาวะผูนําที่สําคัญในสังคมปจจุบันคือ 
ภาวะผูนําแหงการเรียนรู (Learning Leadership) จึงได
ศึกษาคนควาและพบรายงานเอกสารเก่ียวกับภาวะผูนํา
แหงการเรียนรูของ กนกอร สมปราชญ (2559) ที่จะ
สามารถนาํพาสถานศกึษาใหบรรลเุปาหมาย และจากผล
การประเมิน PIZA 2012 บทสรุปสําหรับผูบริหาร โดย 
PIZA Thailand สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (คนเมื่อ 10 ธันวาคม 
2559) พบวา จุดแข็งในการจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย คือ นกัเรยีนทีม่รีะบบการเรยีนการสอนในกลมุ 
สพป. (สพฐ.1) มีคะแนน PIZA สูงขึ้น แสดงวา ระบบ
ทํางานไดดี มีการกาวหนาไปอยางถูกทิศทาง จึงนํามา

ศึกษาภาวะผูนาํการเรียนรขูองผบูริหารสถานศึกษา สงักดั
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ความมุงหมายของการวิจัย
 1.  เพือ่ศึกษาภาวะผนูาํการเรยีนรูของผบูริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา เลย เขต 1  
 2  เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําการเรียนรูของผู
บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เลย เขต 1 โดยจําแนกตามตําแหนง 
ประสบการณการทํางาน และขนาดโรงเรียน

กรอบแนวคิดของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาภาวะผูนําใฝบริการ
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 1 จากแนวคดิและทฤษฎขีอง
นักวิชากา (กนกอร สมปราชญ, 2559) ไดองคประกอบ 
4 ดาน ดังนี้

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม
1)  ประสบการณการทํางาน 
 1)  นอยกวา 5 ป 
 2)  ต้ังแต 5 -10 ป
 3)  มากกวา 10 ปข้ึนไป
2)  ตําแหนง 
 1)  ผูบริหารสถานศึกษา 
  2)  ครู
3)  ขนาดของโรงเรียน
 1)  ขนาดเล็ก
 2)  ขนาดกลาง
 3)  ขนาดใหญ

ภาวะผูนําการเรียนรู
  1)  ความคิดสรางสรรคและความกลา
  2)  การสรางส่ิงแวดลอมทีม่พีลงัตอการเรยีนรแูละนวตักรรม
  3)  การมีความยืดหยุน
  4)  การบูรณาการของศาสตรและวิธีการตางๆ
  5)  การนําเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ
  6) การเรียนรูเปนทีม
  7)  การเรียนรูดวยตนเอง
  8)  ความเฉพาะตัวและเหมาะกับบริบท
 9)  ความพอเพียง
 10) การวิจัย

ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
 1.  ประชากรและกลมุตวัอยาง ไดแกขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกเปนครู และ
ผบูริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัย
กาํหนดขนาดของกลุมตวัอยางโดยใชตาราง Krejcie and 
Morgan (1970 : 607 - 610) ไดกลุมตวัอยางจาํนวน 327 คน
โดยใชวิธสีมุแบบแบงชัน้(Stratified random sampling) 
เทียบสัดสวน จําแนกตามตําแหนงและขนาดโรงเรียน 
 2. เครือ่งมอืท่ีใชในการวิจัย เกบ็รวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 2 ตอน คอื ตอนที ่1 เปน
แบบสอบถามขอมลูทัว่ไปของผตูอบแบบสอบถาม มลัีกษณะ
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ขอมลูของผูตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดวยตําแหนง ประสบการณการ
ทาํงานและขนาดของโรงเรยีน ตอนที ่2 เปนแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
เกีย่วกบัภาวะผนูาํการเรียนรขูองผูบรหิารสถานศกึษา ซ่ึง
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
scale) 5 ระดับ 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล นําแบบสอบถามให
ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา สังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปการศึกษา 
2559 จํานวน 327 คน ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 
39 คน และครู จํานวน 288 คน
 4. สถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมูล โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
  4.1 คาสถิติพ้ืนฐาน 1) รอยละ (Percentage) 
2) คาเฉลี่ย ( ) และ 3) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  4.2 สถิติทดสอบสมมตฐิานการทดสอบความ
แตกตางจําแนกตามตําแหนงโดยใชสถิติท ี(t-test) เปรียบ
เทียบประสบการณการทํางานและขนาดโรงเรียนโดยใช
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
ANOVA) โดยใชสถิติเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบเปนรายคู
โดยวิธีการเชฟเฟ (Scheffe)

สรุปผลการวิจัย
 1. ภาวะผูนาํการเรียนรูของผูบรหิารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1
  ขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาใน
โรงเรียน สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
เลย เขต 1 มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําการเรียนรู
ของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
( = 4.19, S.D.=0.470) เมือ่พจิารณาเปนรายดาน พบวา
อยู ในระดับมากทุกดาน ดานที่ มีค าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ความคิดสรางสรรคและความกลา ( = 4.25, S.D.= 
0.512) รองลงมาคือ ส่ิงแวดลอมท่ีทรงพลังที่เอื้อตอการ
เรียนรู ( = 4.24, S.D.= 0.478) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่า
สุดคือ การวิจัย ( = 4.07, S.D.=0.562) 
 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนําการ
เรียนรขูองผบูริหารสถานศกึษาในโรงเรยีน สังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตาม
ตําแหนง ประสบการณในการทํางาน และขนาดโรงเรียน
  2.1 จําแนกตามตําแหนง
   ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เลย
เขต 1 ท่ีมีตําแหนงในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาวะผูนําการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 1 โดยภาพรวม แตกตางกนัอยางมนียัสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีเพียง
ดานความเฉพาะตัวเหมาะกับบริบทและปฏิบัติการเพ่ือ
การเปล่ียนแปลง ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน
  2.2 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน
   ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีประสบการณในการทํางานตางกันในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําการเรียนรูของผูบริหาร
สถานศกึษาใน โรงเรยีน โดยภาพรวม แตกตางกนัอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และความเฉพาะตัว
เหมาะกับบริบทและปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
ไมแตกตางกัน นอกน้ันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
  2.3 จําแนกตามขนาดโรงเรียน
   ขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา
ทีป่ฏิบตังิานในโรงเรียน สงักัดสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่มีขนาดของโรงเรียนตางกัน 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําการเรียนรูของผูบริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ภาวะผูนาํการเรียนรขูองผูบรหิารสถานศึกษา
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
  จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําการเรียนรู
ของผูบริหารโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาไดตระหนัก
ถงึบทบาท และภารกจิอันสาํคญัของตนเองในตองเรงสราง
คุณภาพการศึกษา ทามกลางความคาดหวังจากสังคม
และชมุชนทีอ่ยากใหมกีารจดัการศึกษาแนวใหมท่ีจะทําให
ผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนในยุคศตวรรษท่ี 21 และท้ังนี้
อาจเนื่องมาจาก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 32 กําหนดให
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะตองมีการจัด
การศึกษาแบบกระจายอํานาจ ใหอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจ
และพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. 2547 ฉบบัแกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 
2551 หมวด 5 การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ที่มุงเนนใหผูบังคับบัญชาใหสงเสริมสนับสนุน 
และชวยเหลือใหผูใตบังคับบัญชา สามารถพัฒนาตน
ในทุกดาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน
การทาํงาน โดยผูบรหิารจะตองเปนผทูีเ่อ้ือตอการกระจาย

อาํนาจอยางแทจริง มคีวามรบัผิดชอบ และมกีารจดัการทีด่ี 
และการทีจ่ะบรหิารสถานศกึษาใหมีประสทิธภิาพและเกดิ
ประสิทธิผลในปจจุบันนั้นโรงเรียนจะตองมีการพัฒนา 
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผูบริหารจะตองแสดงศักยภาพ
ของตน พรอมกับใหความทุมเท และต้ังใจท่ีจะพฒันาการ
ศึกษาใหมีคุณภาพ สอดคลองกับ วิสุทธ์ิ วิจิตรพัชราภรณ 
(2548 : 5) กลาววา ภาวะผูนําที่สนองตอบยุทธศาสตร
จะตองมีลักษณะของการเปนผูนําที่อํานวยความสะดวก
แกผปูฏิบัติงาน การควบคุมรวมกัน รวมถึงผูบรหิารตองเปน
ผูท่ีใหความชวยเหลือ และแกไขใหกับผูใตบังคับบัญชา
เมือ่เกิดปญหาหรือเร่ืองคับของใจ ในการปฏิบตังิาน หรอื
เรื่องอื่นๆ ที่สงผลใหผูใตบังคับบัญชามีความวิตกกังวล
ไมสบายใจ ซึ่งการท่ีผูบริหารสถานศึกษาสามารถให
ความชวยเหลือเยียวยาแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดพนจากความทุกขโศก ก็จะทําใหเกิด
ความรักความศรัทธา ตอตัวผูนํา เกิดความผูกพัน และ
มงุมัน่ทีจ่ะปฏบัิติงานใหบรรลผุลสําเร็จ อกีท้ังนโยบายจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่มุ ง
ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนใหเทยีบเทา
มาตรฐานสากล เพือ่รองรับการเขารวมประชาคมอาเซียน 
จึงทําให ท้ังผู บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาให
ความสําคัญกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน และ
กจิกรรมพฒันาผเูรยีน และมจุีดเนนทีจ่ะทาํใหเกดิคุณภาพ
ในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนด ไมวาจะเปน 
การสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีความรูความสามารถ 
ดานเทคโนโลยี สารสนเทศ การนําส่ือและนวัตกรรมที่ดี
เขามาใชในการจดัการศกึษา รวมถึง กระบวนการบรหิาร
รูปแบบใหมที่เนนการมีสวนรวมของชุมชนและองคกร
ภายนอกใหมากท่ีสดุ โดยกําหนดเปนตวับงชีก้ารประเมนิ
ในแผนยทุธศาสตรของโรงเรยีน เพือ่ใหโรงเรยีนมคุีณภาพ
การศึกษา ใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเทามาตรฐาน
สากล ซึ่งสอดคลองกับสุรัฐ ศิลปะอนันต (2542 14-15) 
ท่ีกลาวไววา เปาหมายสงูสดุของการปฏรูิปการศกึษา คอื 
สรางคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน เทียบเทา
มาตรฐานสากล สอดคลองกับ งานวิจัยของ Lee (2008 
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อางถงึใน กนกอร สมปราชญ, 2557) พบวา ทกัษะภาวะผนูาํ
โรงเรียนท่ีสงผลตอการสรางความสัมพันธ กับผู อื่น
ในการปฏบัิติงานรวมกนัใหประสบความสาํเรจ็ ไดแก ทักษะ
การสรางทมีงาน (Team building skill) ทกัษะดานความ
รวมมอื (Collaboration skill) ทกัษะดานการคดิวเิคราะห
และสรางสรรค (Critical thinking and creativity 
skill) ทกัษะดานการแกปญหา (Problem solving skill) 
ทักษะดานการส่ือสาร (Communication skill) และ
ทกัษะดานนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู (Learning innovation 
skill) สําหรับนักการศึกษาในประเทศไทยอยาง กนกอร 
สมปราชญ (2559) ไดสังเคราะหและสรุปองคประกอบ
ภาวะผูนําแบบสรางองคความรูวาประกอบดวย 1) การมี
วิสัยทัศนรวม 2) การมีสวนรวมเพ่ือสรางองคความรู 
3) การใชการสืบเสาะในการแสวงหาคําตอบ 4) การ
รวมพลัง 5) การสะทอนคิด สะทอนผล และ 6) การมุงผล
สัมฤทธิ์ของผูเรียน โดยผูบริหารสถานศึกษาตองเปนนัก
ออกแบบการเรียนรใูนลักษณะการออกแบบยอนกลับโดย
การทําแผนท่ีกลยุทธ  ต้ังผลลัพธและเป าหมายไว 
แลวออกแบบการเรยีนรูสําหรบัสถานศกึษา โดยใชแนวคดิ
เชิงระบบ เพื่อใหมีความเหมาะสมเฉพาะท่ี เฉพาะบริบท 
ดงัเสนอในรปูแบบการจดัการเรยีนรขูองผนํูาการเรยีนรใูน
ศตวรรษที่ 21 และสอดคลองกับ National Association
of Secondary School Principals (NASSP) (2013) 
ที่พบวา ทักษะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ทีส่าํคญัและสงผลดตีอการบรหิารโรงเรยีน
ใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย ไดแก ทักษะการทํางาน
เปนทีม (Teamwork skill) ทักษะการแกปญหา (Prob-
lem solving skills) ทักษะดานการคิดวิเคราะหและ
สรางสรรค (Critical thinking and creativity skill) 
ทักษะดานการสื่อสาร (Communication skill) ทักษะ
ดานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู (Learning innovation 
skill) ทักษะดานการใชดิจิตอล (Digital literacy skills) 
ทกัษะการกําหนดทิศทางองคกร (Setting instructional 
direction skill ) ทักษะการเรียนรูไดเร็ว (Sensitivity 
skill) ทกัษะการพิจารณาตัดสิน (Adjustment skill) และ 

ทักษะมุงผลสัมฤทธิ์ (Results orientation skill) 
 2. ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผนูาํการเรยีนรขูอง
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามตําแหนง
  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีมตํีาแหนงในการทาํงานตางกนั มีความคดิเหน็ โดยภาพ
รวม แตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติิท่ีระดบั .05 เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวา มีเพียงดานการมีเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 นอกน้ันไมแตกตางกนั ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก สาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได กําหนดให
ผบูริหารสถานศึกษากอนท่ีจะเขาสูตาํแหนง ไดเขารบัการอบรม 
พฒันาศกัยภาพ จงึทาํใหผบูรหิารเปนผมูคีวามร ูความสามารถ
มีวิสัยทัศน สามารถใชความคิดวิเคราะห หาเหตุผล และ
วินิจฉัยสถานการณไดอยางมีวิจารณญาณ มีความพรอม
ที่จะเปนผูบริหารสถานศึกษาในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง
ท่ีจะเขาสศูตวรรษท่ี 21 อยางสมบูรณ และทําใหผบูรหิาร
สถานศึกษามีมุมมองในเชิงของการบริหารการศึกษา
ที่กําหนดกรอบระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาโดย
มงุใหเกิดผลตามวิสยัทศัน ในขณะท่ีคร ูไดรับการฝกปฏิบัติ
อยางเขมตามเงื่อนไขการเขาสูตําแหนงที่มุงการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การจัดการชั้นเรียน 
และการสงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูเต็มศักยภาพของ
แตละบุคคล 
 3. ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผนูาํการเรยีนรขูอง
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จาํแนกตามประสบการณในการ
ทํางาน
  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยว
กบัภาวะผนูาํการเรยีนรขูองผบูรหิารสถานศกึษา โดยภาพ
รวม แตกตางกันอยางมีนยัสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 พบ
วา ทีม่ปีระสบการณ นอยกวา 5 ป มคีวามคิดเห็นมากกวา
ที่มีประสบการณ 5 – 10 ป และมากกวา 10 ป ทั้งน้ีอาจ
เปนเพราะวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ในชวงประสบการณ นอยกวา 5 ป อยูในชวงท่ีกําลังใช
ความรูความสามารถอยางเต็มศักยภาพในการจัดการ
ศึกษาใหมีศักยภาพมากท่ีสุด พรอมกับการพัฒนาตนเอง 
ตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีกําหนด ซึง่กระบวนการในภาวะผูนาํ
การเรียนรูมีองคประกอบท่ีตรงกับกรอบการพัฒนา
ทีบ่คุลากรท่ีตองไปใชไมวาจะเปน ดานความคิดสรางสรรค
และความกลา การสรางส่ิงแวดลอมท่ีมีพลังตอการเรียน
รูและนวัตกรรม การมีความยืดหยุน การบูรณาการของ
ศาสตรและวิธีการตางๆ การนําเอาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีขัน้สงูมาใชในการปฏิบติังาน การเรียนรูเปนทีม 
การเรยีนรดูวยตนเองความเฉพาะตวัและเหมาะกบับรบิท 
ความพอเพียง และการวิจัย จึงทําให ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีประสบการณ นอยกวา 5 ป 
ความคิดเห็นมากกวาท่ีมีประสบการณ 5 – 10 ป และ
มากกวา 10 ป 
 4. ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผนูาํการเรยีนรูของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน
  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติงาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาเลย เขต 1 ทีม่ขีนาดของโรงเรียนตางกนั มคีวามคิด
เห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเรียนรู โดยภาพรวมและราย
ดานทกุดาน แตกตางกนัอยางมีนยัสาํคัญทางสถติิทีร่ะดับ 
.01 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา การจัดการศึกษาในโรงเรียน
ที่มีขนาดตางกันนั้น ยอมมีบริบทและปจจัยที่เอื้อและสิ่ง
เ ก้ือหนุนในการจัดการศึกษาท่ีแตกต างกันอีกด วย 
ผบูรหิารสถานศึกษาและบุคลากร ท่ีมคีวามรูความสามารถ
จะตองใชความรู ทักษะเหลาน้ัน มาใชอยางเหมาะสมใน
บริบทของโรงเรียนตนเอง ซ่ึงในการบริหารงานของ
โรงเรียนแตละขนาดน้ัน ยอมจะมีความตองการในการ
บริหารจัดการที่แตกตางกันออกไป ทั้งทางดาน ชุมชน 
บุคลากร หรือจํานวนของนักเรียน 

ขอเสนอแนะ
 1.  ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย
  1.1 ภาวะผูนาํการเรียนรขูองผูบรหิารสถาน
ศึกษา ดาน การวิจัย ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดโดยเฉพาะในเรื่อง 
ผูบริหารใชกระบวนการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น
ในหนวยงาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ควรสรางความรูความเขาใจใหกับผูบริหารสถานศึกษา 
ใหเหน็คุณคาของการวจิยัท่ีสามารถทาํใหผูบรหิารพฒันา
ศักยภาพของตนเองได รวมถึง ผลที่ไดจากการวิจัยยัง
สามารถนําไปใชในการแกไขปญหาการจัดการศึกษาได
อยางเปนรูปธรรมชัดเจน 
  1.2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนํา
การเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
จําแนกตามตําแหนงในการทํางาน พบวา มีเพียงดาน
ความเฉพาะตัวเหมาะกับบริบทและปฏิบัติการเพื่อการ
เปล่ียนแปลง ทีแ่ตกตางกนั สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
จะตองกําหนด ยุทธศาสตรหรือกลยุทธในการท่ีจะทําให
เกิดการปรับเปลี่ยนและทําใหวิสัยทัศนที่รวมกันของ
ผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงจะทําใหผูบริหารโรงเรียนเกิดมี
นวัตกรรมเชิงโครงสราง นวัตกรรมเชิงกระบวนการ 
รวมท้ังนวตักรรมเชิงผลลัพธ สสูาธารณชนไดตอไป รวมถึง
การสงเสริมการจัดการประชุมสัมมนา ท่ีเนนใหผูบริหาร
สถานศึกษาเสริมสรางศกัยภาพการเรียนรูใหกับบุคลากร
ในสถานศกึษา โดยเริม่จากการใหผูนาํในสถานศกึษาเปน
บุคคลแหงการเรียนรูที่เหมาะสมกับความแตกตางของ
แตละบคุคล ทัง้บุคลกิภาพ สตปิญญา ความสนใจ พืน้ฐาน
ความรู โดยผูเรียนมีอิสระในการควบคุมการเรียนรูของ
ตนเอง เลือกรูปแบบการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับตนเองได 
นําไปสูการพัฒนาสถานศึกษาอยางยั่งยืน 
  1.3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนํา
การเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
จําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา การมี
เทคโนโลยีท่ีทนัสมัย และความเฉพาะตวัเหมาะกบับริบท
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และปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนแปลง ไมแตกตางกัน นอก
นัน้แตกตางกัน สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ควรสงเสริม
กิจกรรมที่ชวยเสริมสรางความคิดและแนวทางการ
ขบัเคล่ือนสถานศึกษาท่ีมงุเนนการยกระดับคณุภาพสถาน
ศึกษาอันเปนไปในทิศทางเดียวกัน ถึงแมวาสถานศึกษา
จะมีความแตกตางกันในแตละบริบท แตถามีกิจกรรม
ที่สามารถทําใหผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณใน
การทาํงานตางกนัมารวมแลกเปลีย่นประสบการณในการ
ทํางานท่ีประสบความสําเร็จก็จะสามารถทําให เกิด
กระบวนการเรียนรูและ ถอดบทเรียนในการบริหารการ
ศึกษาจากผู ที่ มีประสบการณ มากกว าไปยั ง ผู ท่ี
มีประสบการณนอยกวา จนสามารถสรางสังคมแหงการ
เรียนรูได  ก็จะทําใหมีเปาหมายในการจัดการศึกษา
เดียวกันและมีภาพของวิสัยทัศนที่จะขับเคลื่อนโรงเรียน
ไดเร็วขึ้น
  1.4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนํา
การเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 จาํแนกตามขนาด
ของโรงเรียน พบวาโดยภาพรวมและรายดานทุกดาน
แตกตางกนั สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษาควร
กาํหนดนโยบายและรปูแบบในการขบัเคลือ่นสถานศกึษา
แบบบูรณาการเนื่องจากปญหาขนาดโรงเรียนมีสภาพ
บริบทที่แตกตางกันชัดเจนและสะทอนถึงผลกระทบดาน
ความนาเช่ือถือของประชาชนที่มีตอการจัดการศึกษา 
ซ่ึงอาจใชรูปแบบการเรียนรวม โรงเรียนพ่ี โรงเรียนนอง 
หรือการจัดการศึกษาแบบองครวมหรือผสานความรวม
มือจากองคกรภาคชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการ
ศกึษาทีจ่ะตองสามารถแกไขปญหาขนาดโรงเรยีนทีต่างกัน
ทัง้นีส้ถานศกึษา กับชุมชนจะตองกาํหนดและทาํขอตกลง
รวมกันท่ีจะพัฒนาการศึกษาในอนาคต ซ่ึงสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเองจะตองสรางความเขาใจและพรอม
สนับสนนุและเปนกาํลังสาํคัญทีจ่ะทาํใหเกดิการขับเคลือ่น
ตอไป

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
  2.1 ควรมีการศึกษาภาวะผูนําการเรียนรู 
ในรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือคนหาปจจัย
เชิงสาเหตุและรูปแบบท่ีจะชวยสงเสริมภาวะผูนําการ
เรยีนรใูหกับผูบรหิารสถานศกึษาอยางมปีระสทิธภิาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
  2.2 ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอภาวะ
ผูนําการเรียนรู ในสถานศึกษา เพื่อจะไดรับทราบวา
มปีจจัยใดบางทีส่งผลหรอืมอิีทธิพลตอภาวะผนูาํการเรยีน
รูของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะไดนําไปออกแบบหรือ
วางแผนในการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาตอไป 
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