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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของครู 2) เพ่ือศึกษาคุณภาพผู้เรียน และ 3) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาํทางวชิาการของครู กับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
จํานวน 342 คน สุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามขนาดโรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ภาวะผู้นําทางวิชาการของครู ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและอยู่ในระดับมากท่ีสุด คอื กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ส่วนด้านอ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก คือ การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี และการพัฒนาหลักสูตร ตามลําดับ 
 2. คุณภาพผู้เรียน ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ สุขภาพกายและจิตใจท่ีดี ส่วนด้านอ่ืน ๆ  
อยู่ในระดับมาก คือ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการคิดเป็นทําเป็น 
ตามลําดับ 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการ ของครูกับคุณภาพผู้เรียน พบว่าภาวะผู้นําทางวิชาการของครู  
ด้านการบริหารจดัการชั้นเรียนและการใช้ และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสงู
กับคุณภาพผู้เรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนภาวะผู้นําทางวิชาการของครูด้านอ่ืน ๆ มีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดับปานกลางกับคุณภาพผู้เรียน 
 

คําสําคัญ :   ภาวะผู้นําทางวิชาการ ภาวะผู้นําทางวิชาการของครู คุณภาพผู้เรียน 
 
Abstract 
  The purposes of this research were 1) to study academic leadership of teacher, 2) to study 
student quality, and 3) to study  relationship between academic leadership of teachers and student quality 
in schools of Roi-et Primary Education Service Area Office 2. The sample was 342. teachers in schools  
of Roi-et Primary Education Service Area Office 2. Stratified random sampling by school sizes and simple 
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random sampling were employed to recruit each participant. The instruments for data collection was  
a 5-point rating scale questionnaire. The statistical analysis were percentage, mean, standard deviation,  
and Pearson’s product moment correlation coefficient for hypothesis testing. The research findings were 
as follows: 
 1. Academic leadership of teachers in student activity development was the aspect with the highest 
mean scores and was performed at the highest. The other aspects were performed at a high level including: 
teaching and learning management, classroom management, application and development of innovation 
and technology, and curriculum development, respectively. 
 2. Student quality in good physical and mental health was the aspect with the highest mean scores 
and was at the highest level. The other aspects were at a high level including: moral, ethics and desirable 
values, self-directed learning, and critical thinking and skills, respectively. 
 3. Relationship between academic leadership of teachers and student quality, it was found that 
academic leadership of teachers in classroom management and application and development of innovation 
and technology were positively high relationship with student quality, the significant level was at .01. However, 
other aspects of academic leadership were positively moderate relationship with student quality.  
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บทนํา 
 การศกึษาเป็นเคร่ืองมือและกลไกสาํคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ การศกึษาเปน็กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญ
งอกงามของบุคคลและสังคม การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ครู คือ ผู้มีบทบาทสําคัญ
ในกระบวนการจัดการศึกษา กระบวนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลง
ของสังคมไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ท้ังด้านทักษะวิชาชีพและภาษา เพราะเม่ือ
เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ทุกอย่างจะอยู่บนพ้ืนฐานของการแข่งขัน ประชาคมอาเซียนจะเกิดข้ึนได้ การศึกษา คือ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีบทบาทสําคัญย่ิงในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ม่ันคงและย่ังยืนอย่างเท่าเทียม 
(สมเกียรติ อ่อนวิมล, 2555 : 2)   
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) กําหนดหลักการและกรอบแนวคิดท่ีเน้นการปฏิรูประบบ
การศึกษาและการเรียนรู้ และกลไกที่จะก่อให้เกิดผลการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เป้าหมายของการปฏิรูป
เน้นประเด็นหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย โอกาสทางการศึกษา 
และการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ในการบริหารและจัดการศึกษา กรอบแนวทางการปฏิรูป
การศกึษาท่ีต้องมีการปฏิรูปเร่งด่วนมี 4 ประการหลัก คือ พัฒนาคณุภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคณุภาพ
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ซ่ึงประเด็นหลักท่ีสามารถส่งผลต่อการพัฒนา
ประเด็นอ่ืน ๆ ได้มากท่ีสุดก็คือ ประเด็นพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ เพราะหากครูขาดคุณภาพย่อมส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยยุคใหม่ การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และรวมถึงการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการใหม่ ดังนั้น 
คุณภาพครูจึงเปน็ปัจจัยเอ้ือแห่งการก่อเกิดคณุภาพ ของการปฏิรูปการศึกษาโดยรวมที่แท้จริง  



199 
 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุล 
ท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเป็นต่อการศึกษาต่อการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ และมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิดการแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสํานึก 
ในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทํา
ประโยชน์และสร้างสิง่ท่ีดีงามในสงัคม และอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 3-4) การจดัการศกึษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต้องให้ครอบคลุมท้ัง 5 ด้าน คือ ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ด้านความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านการคิดเป็นทําเป็น และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สํานักงาน 
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2555 : 21-56) สอดคล้องกับความมุ่งหวังของสังคม 
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงกระบวนการจัดการศึกษา
ดังกล่าวจําเป็นต้องอาศัยครูเป็นกลไกสําคัญ ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสําคัญ
ในการนําหลักสูตรสู่การปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร ผู้สอนต้องพยายามคัดสรรกระบวนการ
เรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระท่ีกําหนดไว้ ในหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝัง เสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะสําคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย และในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสําคญั และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ โดยยึดหลักผู้เรียน 
มีความสําคัญท่ีสุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เน้นความรู้คู่คุณธรรม เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เป็นเคร่ืองมือนําพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร ผู้สอนต้องศึกษาทําความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้สามารถ 
จัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 คุณลักษณะสําคญัท่ีจะช่วยให้ครูสามารถจดักระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ คือ ภาวะผู้นํา
ทางวิชาการของครู เพราะครูท่ีมีภาวะผู้นําทางวิชาการจะสามารถจัดกิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมการเรียนการสอนให้
บรรลุผลสําเร็จ ทําให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ (กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ, 2553 : 18) เนื่องจากผู้นํา 
ทางวิชาการของครูมีความสาํคัญต่อคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและคณุภาพผู้เรียน ภาวะผู้นําทางวิชาการของครู
เป็นปัจจัยสําคัญในการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีคณุภาพจนเป็นผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ
และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ภาวะผู้นําทางวิชาการของครูเป็นตัวบ่งชี้ความเป็นมืออาชีพของครู ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา ท่ีได้ยกย่องให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชพีชั้นสงู เป็นวิชาชีพแห่งความหวังและศรัทธาในการพัฒนาสงัคมประเทศชาติ 
การศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของครูจึงมีความสาํคัญต่อการยกระดับคุณภาพครู มีความสําคัญต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา มีความสําคัญต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ซ่ึงจากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น  
ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของครูกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เพ่ือให้เป็นสารสนเทศสําคัญสาํหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้นําไปประยุกต์ใช้ 



ในการพัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการของครู ให้สามารถจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ 
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความคาดหวังของสงัคมและประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  
 2. เพ่ือศึกษาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน สังกัดสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 2 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาํทางวิชาการของครูกบัคณุภาพผู้เรียนในโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัย เร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของครูกบัคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 คร้ังนี้ผู้วิจัยกําหนดวิธีดําเนนิการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากร คือ ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ปีการศกึษา 2557  
จํานวน 3,091 คน 
   1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียน สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ปีการศึกษา 
2557 จํานวน 342 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบกับตารางของ Krejcie & Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 43) 
แล้วสุ่มแบบแบ่งชั้นตามขนาดโรงเรียน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
   เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน มี 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับชั้น รายวิชาหลักท่ีสอน 
และขนาดสถานศึกษา แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางวชิาการของครู 
ในขอบข่าย 5 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนาผู้เรียน  ด้านการบรหิารจัดการชั้นเรียน 
และด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน 
ในขอบข่าย 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ด้านความใฝ่รู้
และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และด้านการคิดเป็นทําเป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ กําหนดเกณฑ์ 
แปลความหมายของคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 121) ดังนี้ 
  5  หมายถึง ครูมีการปฏิบัติ/ผู้เรียนมีคุณภาพ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง ครูมีการปฏิบัติ/ผู้เรียนมีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก 
  3  หมายถึง ครูมีการปฏิบัติ/ผู้เรียนมีคุณภาพ อยู่ในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง ครูมีการปฏิบัติ/ผู้เรียนมีคุณภาพ อยู่ในระดับน้อย 
  1  หมายถึง ครูมีการปฏิบัติ/ผู้เรียนมีคุณภาพ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
  แบบสอบถามนี้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมเบื้องต้นจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยหาค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน และการทดลองใช้ (Try–out) กับครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 30 คน พบว่าแบบสอบถามทุกข้อคําถามมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.80–1.00 และมีค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) สัมประสิทธ์ิแอลฟา
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) ตอนท่ี 2 เท่ากับ 0.97 ตอนท่ี 3 เท่ากบั 0.95  
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  3.1 ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัย ส่งไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากครู
ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2 นําหนังสือขอความอนุเคราะห์และแบบสอบถาม (มีรหัสกํากับ) ไปยังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 ในวันประชุมประจําเดือนของผู้บริหารสถานศกึษา ส่งให้กับโรงเรียนท่ีมีครูเป็นกลุ่มตัวอย่าง (ซ่ึงชือ่ของกลุ่มตัวอย่าง
ไม่ได้ปรากฏท่ีตัวแบบสอบถามแต่อย่างใด เพ่ือให้ข้อมูลของผู้ตอบเป็นความลับ) และขอความร่วมมือให้นําส่งผู้วิจัยในวันประชุม 
ประจาํเดือนคร้ังต่อไป โดยผู้วิจัยได้ขอหมายเลขโทรศัพท์ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีกลุ่มตัวอย่างทุกโรงเรียน เพ่ือการประสานงาน
และติดตามแบบสอบถามกลับคืน 
  3.3 ก่อนถึงกําหนดนัดหมาย ผู้วิจัยจะโทรศัพท์ไปนัดหมายและขอรับแบบสอบถามคืนในวันประชุมประจําเดือน
คร้ังต่อมา เม่ือได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจะตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ และรหัสกํากับแบบสอบถาม หากมีส่วนท่ียัง
ไม่ได้รับกลับคืน ผู้วิจัยติดตามขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง จนได้รับแบบสอบถามกลับคืนครบทุกฉบับคิดเป็นร้อยละ100 
จากนั้นผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  4.1 วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงคา่ความถ่ี ค่าร้อยละ แล้วนําเสนอในรูปตาราง 
  4.2 วิเคราะห์ระดับภาวะผู้นําทางวิชาการของครูและระดับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม รายด้านและรายข้อ ถือเกณฑ์ 
แปลความค่าเฉลีย่ตามเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2553 : 103) ดังนี้  
   4.51 - 5.00 หมายความว่า ครูมีการปฏิบัติ/ผู้เรียนมีคุณภาพ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   3.51 -4.50  หมายความว่า ครูมีการปฏิบัติ/ผู้เรียนมีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก 
   2.51 - 3.50 หมายความว่า ครูมีการปฏิบัติ/ผู้เรียนมีคุณภาพ อยู่ในระดับปานกลาง 
   1.51 - 2.50 หมายความว่า ครูมีการปฏิบัติ/ผู้เรียนมีคุณภาพ อยู่ในระดับน้อย 
   1.00 - 1.50 หมายความว่า ครูมีการปฏิบัติ/ผู้เรียนมีคุณภาพ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
  4.3 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาํทางวิชาการของครู กับคณุภาพผู้เรียนในโรงเรียนสงักัดสาํนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's Product Moment 
Correlation Coefficient) ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) (พิสณุ ฟองศรี, 2551 : 159-160) ดังนี้ 
   ค่า   r = 1.00    หมายความว่า มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 
   ค่า   r = 0.71 - 0.99  หมายความว่า  มีความสัมพันธ์ระดับสูง 
   ค่า   r = 0.31 - 0.70  หมายความว่า   มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
   คา่   r = 0.01 - 0.30  หมายความว่า มีความสัมพันธ์ระดับตํ่า 
   ค่า   r = 0     หมายความว่า ไม่มีความสัมพันธ์ 
   หากค่า  r  มีค่าเป็น บวก (+)  หมายความว่า  ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันทางบวก 
   หากค่า  r  มีค่าเป็น ลบ (-)  หมายความว่า  ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันทางลบ 
   หากค่า  r  มีค่าเป็น ศูนย์ (0)  หมายความว่า ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  5.1 สถิติท่ีใช้ในการหาค่าคุณภาพของแบบสอบถาม ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และค่าความเชื่อม่ัน 
(Reliability) สัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) 



  5.2 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
  5.3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment 
Correlation Coefficient) 
 
สรุปผล 
 1. ภาวะผู้นําทางวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านพัฒนาผู้เรียน ส่วนด้านอ่ืนอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการ 
จัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
และด้านการพัฒนาหลักสูตร ตามลําดับ ดังตาราง 1 
  
ตาราง 1  ภาวะผู้นําทางวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  
 

ท่ี ภาวะผู้นําทางวิชาการของครู ระดับการปฏิบัติ 
 S.D. แปลผล 

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร  4.22 0.55 มาก 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน  4.45 0.40 มาก 
3. ด้านการพัฒนาผู้เรียน  4.52 0.41 มากท่ีสุด 
4. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  4.36 0.40 มาก 
5. ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 4.23 0.46 มาก 

  โดยภาพรวม 4.36 0.37 มาก 

 
 2. คุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านสุขภาพกายและจิตใจท่ีดี ส่วนด้านอ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก 
คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ด้านความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และด้านการคิดเป็นทําเป็น
ตามลําดับ ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  คุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  
 

ท่ี คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพผู้เรียน 
 S.D. แปลผล 

1. ด้านสุขภาพกายและจิตใจท่ีดี  4.56 0.43 มากท่ีสุด 
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 4.41 0.45 มาก 
3. ด้านความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   4.25 0.56 มาก 
4. ด้านการคิดเป็น ทําเป็น  4.22 0.64 มาก 

  โดยภาพรวม 4.36 0.44 มาก 
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 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาํทางวิชาการของครูกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสงูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าภาวะผู้นําทางวิชาการของครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง กับคุณภาพผู้เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
ส่วนภาวะผู้นําทางวิชาการของครู ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอนและดา้นการพฒันาผู้เรียนมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลาง กับคณุภาพผู้เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของครูกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน         
  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y แปลผล 

X1 0.33** 0.42** 0.60** 0.54** 0.57** ปานกลาง 
X2 0.30** 0.39** 0.77** 0.64** 0.65** ปานกลาง 
X3 0.24** 0.17** 0.65** 0.45** 0.47** ปานกลาง 
X4 0.44** 0.59** 0.75** 0.76** 0.77** สูง 
X5 0.31** 0.46** 0.76** 0.77** 0.71** สูง 
X 0.38** 0.48** 0.83** 0.74** 0.74** สูง 

 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 1. ภาวะผู้นําทางวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าภาวะผู้นําทางวิชาการของครู ถือเป็นคุณลักษณะสําคัญท่ีครูต้องมี เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย อีกท้ังในประเด็นนี้ได้ถูกกําหนดไว้ในสมรรถนะประจําสายงานของครู ซ่ึงนั่นคือ 
ภาวะผู้นําซ่ึงเป็นคุณลักษณะและพฤติกรรมของครูท่ีแสดงถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ส่วนบุคคล และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ซ่ึงกันและกัน ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนโดยปราศจากการใช้อิทธิพลตามตําแหน่งหน้าท่ี ก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ประกอบกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มีนโยบาย 
การพัฒนาคณุภาพการศกึษาอย่างเป็นระบบ โดยได้กําหนดไว้ในแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงมีจุดเน้น
ในกลยุทธ์ท่ี 4 คือ การพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community) และกําหนดมาตรการในการพัฒนา คือ พัฒนาครู ผู้บริหาร 
และบคุลากรทางการศกึษาท้ังระบบครบทุกคน เพ่ือเสริมสร้างประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคล้องกับจุฑามาศ อินนามเพ็ง (2552 : 184-185) ท่ีได้วิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้นํา 
ทางวิชาการของครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 2. คุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มีนโยบายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้อย่างเป็น
ระบบ โดยได้กําหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นกลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ 



ตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ิมขีดความสามารถการใช้ภาษาไทยและส่งเสริมเทคโนโลยี เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ จุดเน้น
ของกลยุทธ์ท่ี 1 คือ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านร่างกายอารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามหลักสูตร
การศกึษาปฐมวัย อย่างมีคุณภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเปน็ และนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3 (Student Achievement) และนักเรียนมีความสามารถ 
ด้านคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปศาสตร์ ทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ (Excel to Excellence) 
ส่วนนโยบายด้านคุณภาพผู้เรียนกําหนดไว้ 3 ด้าน คือ (1) วิชาการ ประกอบด้วย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 5 
และพัฒนานกัเรียนให้อ่านออกเขียนได้ 100% (2) วิชาชีพ ประกอบด้วย เสริมทักษะวิชาชีพ การส่งเสริม OSOP หรือ One School 
One Product มีศูนย์จําหน่ายสนิค้านักเรียน OSOP ในรูปของ School Mart และ (3) วิชาประคองชพี ประกอบด้วย คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 8 ประการ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ ภัคพร บุญเคล้า (2555 : 85-86) ท่ีกล่าวว่า 
“คุณภาพผู้เรียน” (students quality) คือ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน และกระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการและความจําเป็นสําหรับผู้เรียนและสังคมปัจจุบัน คุณภาพการศึกษา 
หรือคุณภาพผู้เรียน เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษาที่มุ่งหวังในผลลัพธ์ คือ นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถในเนื้อหาตามจุดประสงค์ของหลักสูตร สามารถนําความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม  
เป็นพลเมืองท่ีดีในสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคล้องกับ อมรรัตน์ เชิงหอม (2553 : 89-91) ท่ีได้ศึกษา
สภาพปัญหาการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในอําเภอท่าอุเทน สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 พบว่าสภาพการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 3. ภาวะผู้นาํทางวิชาการของครูกบัคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะภาวะผู้นํา
ทางวิชาการเป็นคณุลักษณะสําคญัท่ีทําให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จนทําให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เม่ือครูมีภาวะผู้นําทางวิชาการสูงข้ึน คุณภาพผู้เรียนก็ย่อมสูงข้ึนเช่นกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ ชฎากาญจน์ 
เจริญชนม์ (2553 : 40-43) ท่ีกล่าวว่าภาวะผู้นําทางวิชาการเป็นความสามารถในการนําความรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินงานวิชาการ สามารถใช้กลยุทธ์ท้ังการเป็นผู้นําและการบริหาร และนํากลุ่มให้กระทํากิจกรรม
ทางด้านวิชาการ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ต้ังไว้ อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน
ของนักเรียนในท่ีสุด ภาวะผู้นําทางวิชาการเป็นพฤติกรรมการกระทํา หรือท่าทีท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการนํากลุ่ม 
ซ่ึงผู้ร่วมงานสามารถสังเกตเห็นได้ในการบริหารกิจกรรมทุกชนิดของโรงเรียน ท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริม
การเรียนการสอนให้ได้ผลดี ดังนั้นครูท่ีมีภาวะผู้นําทางวิชาการสงูย่อมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้ดี ผลวิจยัครั้งนีส้อดคล้องกับ สุดามาส ศรีนอก (2557 : 138-165) ท่ีได้ทําวิจัยพบว่า ตัวแปรระดับภาวะผู้นําทางวชิาการ
ของครู ส่งผลทางบวกต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจินตนา ศรีสารคาม (2554 : 136-139)  
ได้วิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการในสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาภาวะผู้นํา
ทางวิชาการสําหรับพัฒนาบคุลากรในสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อการพัฒนาพ้ืนฐาน ความรู้ทางวิชาการ บทบาททางวชิาการ 
และทักษะเชงิยุทธศาสตร์ มีการนําพ้ืนฐานความรู้ บทบาททางวิชาการ และทักษะท่ีได้รับจากการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติงานวิชาการ
ตามขอบข่ายงานวิชาการ และมาตรฐานการศึกษาท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในงานวิชาการ และส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
  1.1 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ภาวะผู้นําทางวิชาการของครู
ด้านการพัฒนาหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ดังนั้น ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรกําหนดนโยบาย 
แผนงาน/โครงการ และจัดกิจกรรมการปฏิบัติท่ีส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความสามารถในด้านการพัฒนาหลักสูตรให้มากย่ิงข้ึน
และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
  1.2 ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพผู้เรียนด้านการคิดเป็นทําเป็น มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดจากคุณภาพผู้เรียน 4 ด้าน  
ดังนั้น โรงเรียน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ควรมีการพัฒนาครูในด้านการจดักิจกรรมการเรียน 
และจัดทําโครงการท่ีเน้นการคิดเป็นทําเป็น ของนักเรียนให้มากย่ิงข้ึน โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและทํางานเป็นทีม รวมท้ัง
ปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนได้คิดได้ทํา ด้วยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และลองผิดลองถูกด้วยตนเองในกิจกรรม
ท่ีเหมาะสม 
  1.3  ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของครู มีความสัมพันธ์กับคุณภาพผู้เรียนในระดับสูง ดังนั้น ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ควรมีการพัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการ 
ของครูให้สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างย่ังยืน 
  1.4  ครูควรใช้ภาวะผู้นําทางวิชาการในทุกด้านในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาวะผู้นํา
ทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เนื่องจากภาวะผู้นํา
ทางวิชาการทั้ง 2 ด้านนี้มีความสัมพันธ์ทางบวกสูงสุดกับคุณภาพผูเ้รียน   
 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการของครู โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาวะผู้นํา 
ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  2.2 ควรมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการของครู เพ่ือใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นํา
ทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ให้แก่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.3  ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน เช่น ด้านภาวะผู้นํา ด้านการบริหารจัดการ  
ด้านจิตวิทยา และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ซ่ึงจะทําให้ทราบตัวแปรท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนท่ีชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
  2.4 ควรมีการศึกษาแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของครู ท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้อยู่ในระดับสูง และนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ต่อไป 
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