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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ศึกษาระดับภาวะผูนําทางวิชาการของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของครูกับการจัดการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการ
ของครูที่สงผลตอการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกครูในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จํานวน 301 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซีและมอรแกน และ
นําไปสุมแบบแบงชั้น ( Stratified Random Sampling) โดยใชขนาดโรงเรียนเปนชั้น ( Strata) ตอจากนั้นใชการสุมอยางงาย
(Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ คาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ตั้งแต 0.60-1.00 และคาความเชื่อมั่นของการจัดการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียน (α) เทากับ .964 และคาความเชื่อมั่นของภาวะผูนําทางวิชาการของครู ( α) เทากับ .961สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน สหสัมพันธพหุคูณ และสมการถดถอย
พหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเขา
ผลการวิจัย พบวา
1. ระดับการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการนิเทศภายใน ดานการติดตามและประเมินผล ดานการจัดการเรียนรูและดานการ
บริหารจัดการ
2. ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยรวม
อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดาน
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการพัฒนา
หลักสูตรและดานการพัฒนาแหลงเรียนรู
3. ภาวะผูนําทางวิชาการของครูมีความสัมพันธกับการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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4. ภาวะผูนําทางวิชาการของครูสงผลตอการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาวะผูนําทางวิชาการของครูทุกดาน
รวมกันการพยากรณการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียน ไดรอยละ 71.60 โดยภาวะผูนําทางวิชาการของครูดาน
การพัฒนาหลักสูตรมีอํานาจการพยากรณสูงสุด รองลงมาไดแกดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการมุงผลสัมฤทธิ์และดานการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูตามลําดับ
คําสําคัญ :ภาวะผูนําทางวิชาการของครู การจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียน

Abstract

The purposes of this research were to study the level of learning management to
ASEAN community of school teachers under Samutprakarn Primary Educational Service Area Office 1;
study the level of teacher instructional leadership under Samutprakarn Primary Educational Service Area
Office 1; study the relationship between teacher instructional leadership and learning management to
ASEAN community of schools under Samutprakarn Primary Educational Service Area Office 1; and to study
teacher instructional leadership affecting on learning management to ASEAN community of schools under
Samutprakarn Primary Educational Service Area Office 1. The samples used in this research were 301
school teachers under Samutprakarn Primary Educational Service Area Office 1 by using Krejcie & Morgan.
The stratified random sampling was done by using school size as strata. Simple random sampling was
applied thereafter by lottery. The instruments used for data collection were 5 point-rating scale
questionnaires. The index of Item - Objective Congruence (IOC) was valued since 0.60-1.00. The
reliability of learning management to ASEAN community was .964 and the reliability of teacher
instructional leadership was .961. The data analysis was done by mean, standard deviation, Pearson
product-moment correlation coefficient, multiple correlation and multiple regression analysis- enter
method.
The research results revealed as following;
1.The level of learning management to ASEAN community of school teachers under
Samutprakarn Primary Educational Service Area Office 1 as a whole was at high level. When considering
each aspect, the research found to be at high level in all aspects by descending order of the average as
follow; internal supervision, monitoring and evaluation, learningmanagement and administration.
2.The level of teacher instructional leadership under Samutprakarn Primary Educational Service
Area Office 1 as a whole was at high level. When considering each aspect, the research found to be at
high level in all aspects by descending order of the average as follow;educational innovation and media
development, learning management process development, achievement oriented, curriculum
development and learning sources development.
3.There was a statistically significant high positive relationship at .01 level between teacher
instructional leadership and learning management to ASEAN community of schools under Samutprakarn
Primary Educational Service Area Office 1.
4.Teacher instructional leadership affecting on learning management to ASEAN community of
schools under Samutprakarn Primary Educational Service Area Office 1 at .05 level of significance. All
aspect of the teacher instructional leadership mutually predictedlearning management to
ASEAN community of schools with the predictive power was at 71.60 percent. Teacher instructional
leadership in aspect of curriculum development revealed the highest predictive power followed by
learning sources development, achievement oriented and learning management process development
respectively.
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ภูมิหลัง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยึดกรอบแนวคิดและหลักการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลาง ของการพัฒนาอยางมีสวนรวม และการพัฒนายึดหลักสมดุล ยั่งยืน
สวนวิสัยทัศนยึดวิสัยทัศนระยะยาวในยุทธศาสตรชาติ 20 ป “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีเปาหมาย ที่
สําคัญประการหนึ่งคือ “คนไทยมีลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มี
ความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอ
สวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีความเปนไทย และไดกําหนด
ยุทธศาสตรที่สําคัญ คือ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย เพื่อปรับเปลี่ยนใหคนในสังคมไทยมีคานิยม
ตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม และเตรียมคนใหมีทักษะการดํารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ไดมีการ
เชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 กับภารกิจดานการศึกษาที่เกี่ยวของ มาจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ซึ่งนโยบายรัฐบาลในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความ
พรอมสูประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนโดยเนนความรวมมือเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลาย
เนื่องมาจากการเขาสูความเปนประชาคมอาเซียน [1]
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินโครงการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาใน
ภูมิภาค (Education Hub) รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จํานวน
225 เขตพื้นที่ มีความพรอมในการเตรียมบุคลากรและโรงเรียนในเขตพื้นที่สูประชาคมอาเซียน[2]โดยการเตรียมความพรอม
ขับเคลื่อนการเขาสูประชาคมอาเซียน ตองสงเสริมเพื่อใหมีการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางลึกซึ้ง นักเรียนจะตองนํา
สาระของอาเซียนมาตอยอด ทั้งในเชิงของการอภิปราย เสวนาในประเด็นตางๆ ใหรูถึงอาเซียนอยางแทจริง ซึ่งกําหนดหัวขอที่
จะสงเสริมผูเรียนไว 5 เรื่อง คือ 1. การรูจักอาเซียน เรียนรูใหเขาใจบริบทเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและวิถีชีวิต
ของประเทศอาเซียนทั้งหมด อาทิ เพลงชาติของแตละประเทศ โดยจะสงเสริมใหเด็กเขาใจ ถาเปนไปไดเด็กควรรองเพลงชาติ
ของแตละประเทศไดดวย เพราะมีความสําคัญแสดงออกถึงความเขาใจใหเกียรติกันและกัน 2. คุณคาและเอกลักษณ นักเรียน
จะไดเรียนรู ตองยอมรับและปรับตัวในความหลากหลาย 3. การเชื่อมโยงโลกและทองถิ่น 4. การสงเสริมความเสมอภาคและ
ความยุติธรรม และ 5. ความรวมมือเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เพราะเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ตองเนนความรวมมือในกลุม
ประเทศสมาชิกเพื่อใหเกิดประเทศที่ยั่งยืน [3]
การศึกษาถือเปนรากฐานสําคัญในการสรางประชาคมอาเซียน โดยการศึกษาเปนกลไกในการปลูกฝงคานิยม แนวความคิด
ความเขาใจกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และเปนรากฐานสําคัญในการสรางความเขมแข็งและความเจริญรุงเรืองทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลก[4] ซึ่งในชวงเวลาปจจุบันคําวาประชาคมอาเซียนจะเริ่มไดรับความสนใจมากขึ้นจาก
สังคมไทย อาจเปนเพราะเรากาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 แตจากผลการสํารวจในชวงเวลาที่ผานมา
กลับพบวาประเทศไทยหรือคนไทยยังมีความรับรูเรื่องอาเซียน หรือการเปนประชาคมอาเซียนหรือมีความรูสึกรวมวาตนเปน
ประชาชนอาเซียนคอนขางนอย ขณะนี้การเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อสอบถาม
ผูอํานวยการสถานศึกษา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระบุวา ไมมีงบประมาณสนับสนุนและนโยบายไมมีกรอบ
และความชัดเจนวาจะดําเนินการและเตรียมการอยางไร[5] อีกทั้งผลการวิจัยโครงการพัฒนาบุคลากรและผลิตบุคลากรเพื่อ
รองรับการเปดเสรีอาเซียนพบวา ครูและนักเรียนตางมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ อาเซียนในระดับนอย และตางมีความตองการที่
จะเพิ่มความรูในระดับมากซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดมีการประกาศนโยบายจากสวนกลางในเรื่องของการเตรียมความพรอม
การเขาสู ประชาคมอาเซียนเปนลายลักษณอักษรแตเปนนโยบายในเชิงหลักการ เปดกวางและเปนแนวทางปฏิบัติทั่วๆไป[6]
จากประเด็นปญหาขางตนนี้ ผูวิจัยเห็นความสําคัญของครู เพราะมีสวนผลักดันการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนใหมี
ประสิทธิผล และเปนองคประกอบสําคัญในการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงกลาวไดวา ครู มีบทบาทสําคัญอีก
ทั้งครูจําเปนตองมีภาวะผูนําทางวิชาการ เพื่อเปนผูชี้นําใหคําปรึกษาหารือเปนแรงจูงใจ ใหนักเรียนปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองและ
เกิดความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่พึงประสงคของสถานศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรู
สูงขึ้น ครู จึงมีผลตอการพัฒนานักเรียนทั้งทางดานการเรียนละพฤติกรรมโดยตรง ภาวะผูนําทางวิชาการจึงเปนสิ่งสําคัญที่ครู
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ควรไดรับการสงเสริมเปนเบื้องตน คือการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู และการใหการนิเทศการศึกษา ซึ่งเปนพฤติกรรมของครูที่สงผลกระทบตอ
นักเรียนอยางชัดเจน[7] ซึ่งจากการศึกษาคนควา ไมวาจะเปนในดานสภาพปญหาดานการจัดการเรียนรูและการจัดการศึกษา
ของครูสูนักเรียนนั้น ครูจําเปนตองมีภาวะผูนําทางวิชาการที่มีความสัมพันธสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่กําหนดจุดเนนในป พ.ศ. 2554 ไวในขอ 8 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม[8]
เพื่อใหคนไทยมีความพรอมสูประชาคมอาเซียน [9] ไดแบงการพัฒนาเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา
ออกเปน 6 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดานการจัดการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ดานการจัดกิจกรรม
สัมพันธ ดานการนิเทศภายใน และดานการติดตามและประเมินผล แตเนื่องดวยโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ทั้งหมดไมไดอยูในกลุมโรงเรียน Sister School Buffer School และ Asean Focus
School ดังนั้นจึงจัดเปนโรงเรียนในกลุมทั่วไปที่ตองดําเนินการโดย ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนานักเรียนใหมีความพรอมในการเปนสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน รวมทั้งพัฒนานักเรียนใหมีสมรรถนะที่สําคัญ
สําหรับการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน และดวยบริบทของโรงเรียนหลายโรงเรียนยังไมสามารถเตรียมความพรอมในการ
พัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนได โดยเฉพาะการพัฒนาการเรียนรู 4 ดาน คือ การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการ
สอน ดานการนิเทศภายใน และดานการติดตามและประเมินผล สวนอีก 2 ดาน คือดานการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา และ
ดานการจัดกิจกรรมสัมพันธ สวนใหญโรงเรียนไดดําเนินการแลว โดยสอดแทรกไวกับดานการบริหารจัดการและดานการ
จัดการเรียนรู ผูวิจัยจึงสนใจทําวิจัยเพียง 4 ดาน โดยสามารถนําแนวทางการศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของครู ที่มีสวน
สําคัญตอการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียน ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดความสําเร็จที่ตัวนักเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อความสําเร็จที่ยั่งยืนทั้งตัวนักเรียน ครู และผูบริหารสถานศึกษา ตามหลักการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ
โดยมีการบูรณาการในทุกๆดาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายตามบทกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว[10]

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1
2. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําทางวิชาการของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 1
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของครูกับการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
4. เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของครูที่สงผลตอการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางกําหนดขนาดของเครจซี่ และ มอร
แกน ไดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 317 คน โดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น ( Stratified Random Sampling) และใชขนาด
โรงเรียนเปนชั้น ( Strata) ผูวิจัยใชการคํานวณกลุมตัวอยาง 50 เปอรเซ็นตจากโรงเรียนทั้งหมด 72 โรงเรียน ไดจํานวน
โรงเรียน 36 โรงเรียนและใชการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ( Questionnaire) แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) มีคาความที่ยงตรงดาน
เนื้อหา (IOC)เทากับ 0.60-1.00 คาความเชื่อมั่นของการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน เทากับ .964 และคาความเชื่อมั่น
ของภาวะผูนําทางวิชาการของครูเทากับ .961 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ( Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
และสมการถดถอยพหุคูณดวยวิธีการคัดเลือกเขา (Multiple Regression Analysis- Enter Method)
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สรุปผลการวิจัย

1. ระดับการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต1 โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอยคือดานการนิเทศภายในดานการติดตามและประเมินผลดานการจัดการเรียนรูและดานการบริหารจัดการ
2. ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต1โดยรวมอยู
ในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือดานการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูดานการมุงผลสัมฤทธิ์ดานการพัฒนาหลักสูตรและ
ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู
3. ภาวะผูนําทางวิชาการของครูมีความสัมพันธกับการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
=.833 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับสูง
4. ภาวะผูนําทางวิชาการของครูสงผลตอการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาวะผูนําทางวิชาการของครูทุกดาน
รวมกันการพยากรณการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1ไดรอยละ 71.60โดยภาวะผูนําทางวิชาการของครูดานการพัฒนาหลักสูตรมีอํานาจการพยากรณสูงสุด
รองลงมาไดแกดานการพัฒนาแหลงเรียนรูดานการมุงผลสัมฤทธิ์และดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูตามลําดับ

อภิปรายผล

จากการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําทางวิชาการของครูที่สงผลตอการจัดการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต1ผูวิจัยไดนําประเด็นตางๆที่
สําคัญมาอภิปรายโดยรวมและรายดานดังนี้
1. ระดับการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต1โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอยคือดานการนิเทศภายในดานการติดตามและประเมินผล ดานการจัดการเรียนรู และดานการบริหารจัดการ อาจ
เปนเพราะนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเนนสงเสริมคุณภาพนักเรียนเพื่อยกระดับการศึกษาใหทัดเทียมกับประชาคม
อาเซียน จําเปนที่ครูจะตองจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับนโยบายดังกลาวเพื่อใหเกิดความสําเร็จที่ตัวนักเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพอีกทั้งโรงเรียนจําเปนจะตองดําเนินงานตามหลักการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบโดยบูรณาการในทุกดานทั้งดานการ
บริหารวิชาการการบริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปโดยใหทุกฝายไดมีสวนรวมคิดรวมทําโดย
มีแนวทางในการดําเนินงานและการจัดการในแตละดานใหสอดคลองกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของประชาคม
อาเซียน โดยครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1มีการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน จัดการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนตระหนักถึง
ความสําคัญและเกิดทัศนคติที่ดีตอประชาคมอาเซียน มีการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ และติดตาม
ประเมินผลการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีราภรณผลกอง [1 1] ศึกษาวิจัยเรื่องความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ผลการวิจัยพบวา
1)ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ใน
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากโดยความพรอมดานสังคมและวัฒนธรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือดานความรู
ความสามารถ
2. ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต1โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูดานการมุงผลสัมฤทธิ์ดานการพัฒนาหลักสูตรและ
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ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูอาจเปนเพราะการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพไดนั้นขึ้นอยู
กับภาวะผูนําเปนสําคัญเพราะผูนํานั้นถือไดวาเปนหลักชัยของหนวยงานซึ่งจะตองมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและริเริ่ม
สรางสรรคสิ่งแปลกใหมใหเกิดขึ้นรวมทั้งสามารถเขาใจไดเปนอยางดีวาอะไรคือสิ่งที่องคการจําเปนตองมีและตองทําเพื่อดํารง
รักษาองคการไวและสามารถเผชิญหนากับความจริงของโลกยุคสมัยใหมที่มักจะเกิดเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจาก
ปจจัยสิ่งแวดลอมทั้งจากภายในและภายนอกองคการ ทั้งนี้ ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1 มีการทํางานรวมกับผูบริหารเพื่อวางแผนหลักสูตร สรางหลักสูตรเสริมเพื่อเพิ่มพูนการเรียนรูของนักเรียน
สํารวจแหลงเรียนรูที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน กําหนดเปาหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่
ทาทายความสามารถของตน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ มีการเลือกใช
สื่อการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงจุดมุงหมายของการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไดอยาง
ชัดเจน สอดคลองกับงานวิจัยของไชยากรมแสง[12] ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต
2
ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 2 โดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมากคือดานมุมมองตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตรดานการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน
ดานการวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพของครูดานการจัดโครงการสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษและดาน
การประเมินผลการสอนของครูตามลําดับเชนเดียวกับ ภัทราพึ่งไพฑูรย[13] ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1
ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต
1 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยคือดานการวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครูดานการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนดานมุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตรดานการจัดโครงการสําหรับเด็กที่มี
ความตองการพิเศษและดานการประเมินผลการสอนของครูตามลําดับ
3. ภาวะผูนําทางวิชาการของครูมีความสัมพันธ กับการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ®
=.833 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับสูง อาจเปนเพราะครูที่มีภาวะผูนําทางวิชาการนั้นยอมมีการตั้งความ
คาดหวังสูงในการปฏิบัติงานสรางวัฒนธรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อสนับสนุนใหนักเรียนประสบความสําเร็จโดยเนนการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่องอีกทั้งการใหนิเทศภายในสถานศึกษาครูมีการแนะนําและการใหขอมูลยอนกลับ
สนับสนุนการมีสวนรวมของเพื่อนครูทําใหนักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นโดยเฉพาะการสงเสริมใหนักเรียนทําโครงงาน
ตางๆการจัดกิจกรรมชุมชมการเขาคายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝงความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบแกนักเรียนตลอดจน
กระตุนนักเรียนใหเกิดความมุงมั่นพยายามทํางานเต็มกําลังความสามารถสอดคลองกับงานวิจัยของวงษเดือนทองคํา[1
4]
ศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษากับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษาในอําเภอลําลูกกาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธ
ระหวางลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการกับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษาในอําเภอลําลูกกาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ภาพรวมมีความสัมพันธกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ภาวะผูนําทางวิชาการของครูสงผลตอการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาวะผูนําทางวิชาการของครูทุกดาน
รวมกันการพยากรณการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ไดรอยละ 71.60โดยภาวะผูนําทางวิชาการของครูดานการพัฒนาหลักสูตรมีอํานาจการพยากรณสูงสุด
รองลงมาไดแกดานการพัฒนาแหลงเรียนรูดานการมุงผลสัมฤทธิ์และดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ตามลําดับอาจ
เปนเพราะภาวะผูนําทางวิชาการเปนผูที่มีความสามารถในการนําและการบริหารบุคคลในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ให
กระทํา หรือจัดกิจกรรมดานวิชาการและกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุผลสําเร็จ ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพจะแสดงบทบาทใหเห็นชัดเจนในดานคุณลักษณะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมในการ
ดําเนินการใชปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน และงานดานวิชาการ โดยผูนําตองยึดภารกิจหลักที่สําคัญอันดับแรกคือ การ

72

จัดการเรียนการสอนและการใหการศึกษาแกนักเรียน เพื่อการเปนพลเมืองดีของชาติในอนาคต เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความ
ใฝรูใฝเรียนรูจักรับผิดชอบในหนาที่ของตน และสนับสนุนความกาวหนาในการเรียนรูของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนสามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางราบรื่นพรอมทั้งเล็งเห็นวา ความสามัคคี การเอื้อเฟอเกื้อกูลกันนั้นเปนสิ่งดีงาม นําไปสูการรวมมือเพื่อกอ
ประโยชนใหแกทุกฝาย ทั้งยังสงเสริมใหนักเรียนใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตสอดคลองกับงาน วิจัยของจําลอง เรียงศรี
เจริญพรและสุวัฒน เงินฉํ่า[1 5] ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอการปฏิรูปการจัดการเรียนรูของครูในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอการปฏิรูปการจัดการเรียนรู
ของครูคือปจจัยดานภาวะผูนําของครูโดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .40 และงานวิจัยของสุรัตนชัย พรมเทาและคณะ[16]
ศึกษาวิจัยเรื่องการเตรียมความพรอมภาวะผูนําองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดเพชรบูรณ สูประชาคมอาเซียน ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยที่สงผลตอการเตรียมความพรอมภาวะผูนําองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดเพชรบูรณ สูประชาคมอาเซียนไดแก
ปจจัยทางภาวะผูนําดานกลานํา ภาวะผูนําดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ภาวะผูนําดานกลาเปลี่ยน ภาวะผูนํา
ดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาวะผูนําดานกลาคิด ภาวะผูนําดานกลาทํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยเฉพาะ
ดานการพัฒนาหลักสูตรเปนภาวะผูนําทางวิชาการของครูที่สงผลตอการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ครูมีการวางแผนพัฒนาหลักสูตร
สรางหลักสูตรเสริมเพื่อเพิ่มพูนการเรียนรูของนักเรียน จัดทําตารางการเรียนรูทุกกลุมสาระ ประเมินผลการใชตามหลักสูตร จัด
สิ่งอํานวยความสะดวกดานสื่อการเรียนรูและเครื่องมือตางๆ ที่เปนประโยชนตอการจัดกิจกรรมการ และเปดโอกาสใหทุกภาค
สวนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับนิรมลศตวุฒิและคณะ[17] สรุปวากระบวนการพัฒนาหลักสูตรเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับภาวะผูนําครูตองมีการพัฒนา และปรับปรุงอยางตอเนื่องเชนเดียวกับ สญามล ทองเกา [1 8] สรุปวา การพัฒนา
หลักสูตรเปนการจัดทําหลักสูตร การปรับปรุง และการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหดีขึ้น ทั้งในดานการวางจุดมุงหมาย การจัด
เนื้อหาวิชา การเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของบุคคลและสภาพสังคม ซึ่งการ
พัฒนาหลักสูตรนั้นเกิดได 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรเปนวิธีการพัฒนา
หลักสูตรอยางหนึ่งเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสถาบันการศึกษา จุดมุงหมายของการสอน วัสดุอุปกรณ รวมทั้งการ
ประเมินผล สวนคําวา การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนั้น หมายถึงการแกไขหลักสูตรใหแตกตางไปจากเดิม เปนการสรางโอกาส
ทางการเรียนรูขึ้นมาใหม อีกทั้งดานการพัฒนาแหลงเรียนรูเปนภาวะผูนําทางวิชาการของครูที่สงผลตอการจัดการเรียนรู สู
ประชาคมอาเซียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ
ครูมีการสํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ทั้งในและนอกสถานศึกษา จัดทําสารสนเทศ
แหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา วางแผนรวมกันกับชุมชนในการใหการบริการแหลงเรียนรู จัดกิจกรรมพัฒนาแหลงการ
เรียนรู จัดทําแผนปฏิบัติงานในการดําเนินงานของแหลงการเรียนรู รวมทั้งสงเสริมใหนักเรียน และชุมชนใชแหลงเรียนรูใหเกิด
ประโยชน สอดคลองกับกรมวิชาการ[1 9] สรุปวา แหลงเรียนรูคือแหลงขอมูลขาวสารสารสนเทศแหลงความรูทางวิทยาการ
และประสบการณที่สนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนใฝเรียนใฝรูแสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัยอยางกวางขวาง
และตอเนื่องจากแหลงตางๆเพื่อเสริมสรางใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูและเปนบุคคลแหงการเรียนรูอีกทั้งสอดคลองกับ
ดําริบุญชู[20] สรุปวาแหลงเรียนรูเปนแหลงขอมูลขาวสารความรูประสบการณทั้งหลายที่สามารถทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
ดวยตนเองจากการคิดเองปฏิบัติเองและสรางความรูดวยตนเองตามอัธยาศัยและตอเนื่องจนเกิดกระบวนการเรียนรูและ
สุดทายจะเปนบุคคลแหงการเรียนรู
รวมถึงดานการมุงผลสัมฤทธิ์เปนภาวะผูนําทางวิชาการของครูที่สงผลตอการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ครูมีการปฏิบัติงาน
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์โดยกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่ทาทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริง มีการ
วิเคราะหภารกิจงานเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน กําหนดแผนการ
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ปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรูอยางเปนขั้นตอนสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทและการปฏิบัติงานของตนเองใหเอื้อตอการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียน พัฒนาตนเองเพื่อหาความรูเพิ่มเติมในการพัฒนาในวิชาชีพใหดียิ่งขึ้นสอดคลองกับ
กระทรวงศึกษาธิการ [21] สรุปวา การมุงผลสัมฤทธิ์ เปนความมุงมั่นจะปฏิบัติราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู อีกทั้ง
ยังหมายรวมถึง การสรางสรรค พัฒนาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมาย ที่ยาก โดดเดน และทาทายชนิดที่
อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอนสอดคลองกับชัยเสฎฐ พรหมศรี [ 22] สรุปวา ภาวะผูนําที่มุงผลสัมฤทธิ์ จะตอง
ประกอบดวย การสรางแรงจูงใจ การสรางทีมงาน การพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ การบริหารงานอยางมีจริยธรรม อีกทั้งการ
มุงผลสัมฤทธิ์เกี่ยวของกับการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจหรือภารกิจ ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ และตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
หลัก และยังสอดคลองกับเมธินี จิตติชานนท[ 23] สรุปวา การมุงผลสัมฤทธิ์เปนวิธีการบริหารจัดการที่เปนระบบมุงเนนที่
ผลสัมฤทธิ์ หรือผลการปฏิบัติงานเปนหลัก โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว อีกทั้งดาน
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเปนภาวะผูนําทางวิชาการของครูที่สงผลตอการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ครูมีการจัดการ
เรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ โดยจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับนักเรียน และสอดคลองกับพัฒนาการทางสมองคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลเพื่อใหนักเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐาน จัดประสบการณใหนักเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคานิยมที่ดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูสอดคลองกับสมคิดสรอยน้ํา[24] สรุปวา การพัฒนากระบวนการ
เรียนรูเปนการกระทําใดๆที่จัดขึ้นเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดประสบการณและเพื่อใหนักเรียน
บรรลุจุดประสงคที่กําหนดไวในการเรียนการสอนแตละครั้งและสอดคลองกับวัฒนาพรระงับทุกข[ 25] สรุปวาการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูเปนสภาพการเรียนรูที่กําหนดขึ้นเพื่อนํานักเรียนไปสูเปาหมายหรือจุดประสงคการเรียนการสอนที่กําหนด
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูเนื้อหาและสภาพแวดลอมการเรียนรูดาน
ตางๆจึงเปนความสามารถและทักษะของครูมืออาชีพในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 จากขอคนพบงานวิจัยภาวะผูนําทางวิชาการของครู ดานการพัฒนาหลักสูตรในขอครูรวมกับผูบริหารวางแผน
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้นครูและผูบริหารควรรวมมือกันในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร สรางหลักสูตร
เสริมเพื่อเพิ่มพูนการเรียนรูของนักเรียน จัดทําตารางการเรียนรูทุกกลุมสาระ ตลอดจนประเมินผลการใชตามหลักสูตร
1.2 จากขอคนพบงานวิจัยภาวะผูนําทางวิชาการของครูดานการพัฒนาแหลงเรียนรูในขอครูจัดทําเอกสารเผยแพร
แหลงเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในชุมชนใหกับนักเรียนและประชาชนมีคาเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้นครูควรสํารวจแหลงการ
เรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา จัดทําสารสนเทศแหลงเรียนรูทั้งในและนอก
สถานศึกษา และจัดทําเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรู
1.3 จากขอคนพบงานวิจัยภาวะผูนําทางวิชาการของครูดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ในขอครูกําหนดเปาหมายและ
มาตรฐานการเรียนรูที่ทาทายความสามารถของตนเองมีคาเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้นครูควรกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการเรียนรู
ที่ทาทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริงวิเคราะหภารกิจงานเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบกําหนด
เปาหมายในการปฏิบัติงาน
1.4 จากขอคนพบงานวิจัยภาวะผูนําทางวิชาการของครูดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูในขอครูจัด
กิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญมีคาเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้นครูควรเปดโอกาสใหผูเรียนเขา
รวมกิจกรรมและมีบทบาทเปนผูลงมือกระทํามากที่สุดเพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจและเกิดทักษะสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
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1.5 จากขอคนพบงานวิจัยภาวะผูนําทางวิชาการของครูดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาในขอครูเลือกใช
สื่อการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและวัยเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนไดอยางชัดเจนมีคาเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้นครูควรเลือก และพัฒนาสื่อ ตลอดจนนําไปใชใหเกิดประโยชนตอนักเรียนอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว เพื่อใหนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุงหมายการเรียนการสอนไดอยางถูกตองเหมาะสม
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะผูนําดานอื่นๆ ที่สงผลตอการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนใน
โรงเรียน เชนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค เปนตน
2.2 ควรมีการศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน และครูจากโรงเรียนที่มีผลงานปฏิบัติที่เปนเลิศ
ทางดานวิชาการ เชน โรงเรียนดีประจําอําเภอ หรือโรงเรียนในฝน เพื่อพัฒนางานวิชาการ และหารูปแบบนวัตกรรมใหม
สําหรับการบริหารจัดการงานวิชาการ ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2.3 ควรมีการศึกษาวิเคราะหเสนทางการมีอิทธิพลที่สงผลกระทบตอการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนใน
โรงเรียนเพื่อขยายกรอบในการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมใหครอบคลุมอันจะเพิ่มประสิทธิผลในการพัฒนาการจัดการเรียนรู
สูประชาคมอาเซียนในโรงเรียนไดมากยิ่งขึ้น
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