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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการ
จำาเป็นของภาวะผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนการสอนสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 3 2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำาครูด้านการ
จัดการเรียนการสอน สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 ดำาเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความ
ต้องการจำาเป็นของภาวะผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนการสอน สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยมีผู้เช่ียวชาญจำานวน 5 คนตรวจสอบเครื่องมือ
วิจัย เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษามหาสารคาม เขต 3 จำานวน 276 คน โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) ระยะที่ 2 พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนการสอน 
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 3 โดยศึกษา
โดยใช้แบบสัมภาษณ์จากโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นเลิศ 2 โรงเรียน  และใช้แบบประเมิน 
ประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ค่าดัชนี
ความต้องการจำาเป็น 

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัจจุบันภาวะผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก สภาพท่ี 
พึงประสงค์ภาวะผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด องค์ประกอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริงมีความต้องการจำาเป็นมากที่สุด
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บทนำา

ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญอย่างมากใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งหน้าที่หลักของ

ครูคือการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีต่างๆ ทั้งในด้านวิชาการ 
และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผู้มีความเสียสละ 
ดูแลเอาใจใส่ สั่งสอนอบรมให้ผู้เรียนได้พบกับ 

2. โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนการสอน สำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีองค์ประกอบดังนี้ 1) หลักการ 2) 
วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 4) วิธีการพัฒนา 5) การประเมินผล ผลการประเมินโปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความเหมาะสมในระดับมาก และมีความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด 

คำ�สำ�คัญ: โปรแกรมเสริมสร้าง, การจัดการเรียนการสอน, ภาวะผู้นำาครู

Abstract 

The objectives of the research were to study present condition, desirable condition 
leadership learning management of teacher, and to develop program for enhancement of 
leadership learning management for schools under Mahasarakham primary education service  
area 3.The research was set by doing 2 phases. The first phase educated the present  
condition, desirable condition    leadership learning management for schools under  
Mahasarakham primary education service area 3  though the questionnaire by 276 teachers 
using stratified random sampling.The second phase designed a program for enhancement of  
leadership learning management for schools under Mahasarakham primary education 
service area 3. This phase educated two best practices and assessed the suitability and  
feasibility by 5 experts.The instruments used for gathering data were an  interview form,  
and an assessment form. The statistics used for analyzing the collected data were mean, 
Standard deviation, Percentage, Modified Priority Needs Index.

The research results were as follow: 

1. The present condition were at the high level, desirable condition leadership  
learning management of teacher  were at the highest  level, The actual assessment of  
learners is most necessary.

2.  A program for enhancement of leadership learning management for schools  
under Mahasarakham primary education service area 3 assessed by 5 experts showed  
that it was suitable as a whole at the high  level and was possible as a whole at the  
highest level.The program consists of 5 parts ; 1) background, 2) objectives 3) content,  
4) methodologies, 5) evaluation 

Keywords: Program, Leadership, Learning Management
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แสงสว่างแห่งปัญญา ครูผู้สอนจึงจะต้องเป็นผู้ที่
มีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้เทคนิควิธีการที่
จะพัฒนาการสอนของตนเองเพื่อให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสท่ีจะเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ การจัดการ
เรียนรู้ต้องเน้นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้
เรยีนรูจ้ากประสบการณ ์การเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม 
โดยครูมีหน้าที่เอื้ออำานวยในการสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วม สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูจึง
ถือเป็นปัจจัยที่สำาคัญที่สุดของการจัดการศึกษาที่ 
มีคุณภาพ (เอียน สมิธ และอนงค์ วิเศษสุวรรณ์, 
2550) ในการจดัการเรยีนการสอนน้ัน ผูส้อนต้อง
ปรับเปล่ียนกระบวนการสอนของตนเองให้ผู้เรียน
ได้สร้างความรู้ใหม่เอง ใช้ทักษะกระบวนการคิด 
กระบวนการกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการเรียน ทั้ง
ด้านปัญญา กาย อารมณ์ และสังคม รวมทั้งให้ 
ผูเ้รยีนมปีฏสิมัพนัธท่ี์ด ีสร้างบรรยากาศเอือ้ต่อการ
เรยีนรู ้วดัและประเมนิผลอยา่งรอบดา้น (พมิพพ์นัธ ์ 
เตชะคุปต์, 2545) 

การดำาเนนิงานในองคก์รเร่ืองภาวะผูน้ำาไม่ใช่
เร่ืองของบคุคลใดบคุคลหนึง่ แตจ่ะตอ้งมกีารกระจา
ยอำานาจให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะภาวะผู้นำา
คร ูจะตอ้งมีการกระจายใหท้ัว่ทัง้องคก์ร เน่ืองจาก
สมาชกิทกุคนตา่งกม็คีวามสำาคญั ทกุคนเปน็แหลง่
ทรพัยากรทีส่ำาคัญทัง้ดา้นความรู ้ประสบการณ ์โดยที่
ทกุคนจะตอ้งมคีวามรบัผดิชอบในการเป็นผูน้ำาและ
ผู้ตามขององค์กร ช่วยกันพัฒนาและมีการแบ่งปัน
ความรูใ้หม่ๆ  รว่มกนักำาหนดวตัถปุระสงค ์รว่มกนั
ทำางานเป็นทีม ซึ่งจะก่อให้เกิดการเคารพและช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนางานก็จะเกิดอย่าง
เต็มที่ ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพและความสำาเร็จ
ของงานโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองการจัดการเรียน
การสอนเพราะผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นเครื่อง
ชี้วัดความสำาเร็จของการศึกษา (สำานักงานคณะ
กรรมการข้าราชการพลเรือน, 2547) การพัฒนา
ภาวะผูน้ำาด้านการจดัการเรียนการสอนของครูเปน็ 

กระบวนการพัฒนาที่มีความสำาคัญและจำาเป็น
อย่างยิ่งกระบวนการหนึ่ง ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วย
พฒันาศกัยภาพของครผููส้อนใหส้ามารถจดัการเรยีน
รูไ้ดอ้ยา่งเชีย่วชาญ มคีวามสามารถในการโนม้นา้ว 
แนะนำา เพือ่นครใูหเ้กดิการปรบัเปล่ียนกระบวนการ
เรียนการสอน ทั้งการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั การวดัและประเมนิ
ผล รวมทัง้จดับรรยากาศทีเ่อือ้ตอ่การเรียนรู้ (กรม
วชิาการ, 2546) ซึง่สอดคลอ้งกบัการพฒันาภาวะ
ผู้นำาของครูสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 
3 เป็นอย่างมากในการที่จะช่วยเสริมสร้างให้ครูมี
ภาวะผูน้ำา มคีวามรูแ้ละเชีย่วชาญในการปฏบิตังิาน
ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งจะยัง
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุค
ปัจจุบันโดยเฉพาะในด้านปัญหาผลสัมฤทธิ์ของ 
ผู้เรียนและผลการทดสอบในการทดสอบระดบัชาติ
หลายช้ันยงัคงต่ำากวา่มาตรฐาน (สำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคามเขต 3, 2560)

ด้วยเหตุผลและความสำาคัญดังกล่าว  
ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะพฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้ง
ภาวะผู้นำาด้านการจัดการเรียนการสอน สำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 3 เพ่ือใหค้รูไดเ้กดิ
การปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของตนเอง ใหมี้วธิกีารสอนทีห่ลากหลายตามบรบิท
ของสถานศึกษาและบริบทของผู้เรียน ส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ สอนโดยยึด 
ผูเ้รยีนเปน็ศนูยก์ลางหรอืปรบัเปลีย่นตามสถานการณ์
ใหเ้หมาะสม เป็นครผููส้รา้งบรรยากาศในการเรยีนรู้
และสามารถพฒันาตนเองใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลง
ในปจัจบุนั สง่ผลตอ่การพฒันาสถานศกึษาใหเ้ปน็
องค์การแห่งการเรียนรู้สามารถที่จะพัฒนาผู้เรียน
ใหม้คีวามรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการศกึษา 
อกีทัง้ยังเปน็แนวทางในวางแผนการพฒันาครทูีเ่ปน็
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บคุคลในการขับเคลือ่นการศกึษาตัง้แตร่ะดบัสถาน
ศกึษาไปสูร่ะดบัชาต ิอนัจะนำาไปสูก่ารแกไ้ขปญัหา 
การพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่ 
พงึประสงค์และความตอ้งการจำาเปน็ของภาวะผูน้ำา
ครดูา้นการจดัการเรยีนการสอนสำาหรบัสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 3

2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะ
ผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนการสอน สำาหรับ 
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

วิธีดำาเนินการวิจัย

ในการวจัิยในคร้ังนีผู้ว้จิยัได้มุง่ศกึษาภาวะ
ผูน้ำาครดูา้นการจดัการเรยีนการสอน ประกอบดว้ย 
4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับผู้เรียน 2) การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ 3) การประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามสภาพจริง 4) การจัดกิจกรรมและ
บรรยากาศทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู ้โดยแบง่เปน็ 2 ระยะ

ระยะที ่1 ศกึษ�สภ�พปัจจบุนั สภ�พที ่
พงึประสงคแ์ละคว�มตอ้งก�รจำ�เปน็ของภ�วะ
ผู้นำ�ครูด้�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

1. ประชากรและตัวอย่าง

1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
ครูผู้สอนสำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
จำานวน 145 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 986 คน

1.2 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู
ผู้สอนสำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

จำานวน 276 คน จากการเทยีบจำานวนประชากรกบั 
ตาราง Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970) 
แล้วจึงทำาการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) ตามขนาดสถานศึกษา

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

2.1 แบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของ
ภาวะผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนการสอนสำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับของลิเคอร์ท (Likert) 

3. การดำาเนินการวิจัย

2.1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของ
ภาวะผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนการสอน

2.2 สร้างแบบสอบถามที่ได้จาการศึกษา
องค์ประกอบและตัวช้ีวัดโดยตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน โดยปรากฏค่า
ดัชนีความสอดคล้องของข้อคำาถามกับนิยามของ 
องค์ประกอบ มีค่าเท่ากับ 1 ทุกข้อ

2.3 นำาแบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก 
กลุ่มตัวอย่างจากครูจำานวน 276 คน

2.4 วเิคราะหข์อ้มลูสภาพปจัจบุนั สภาพที่
พงึประสงค ์ของภาวะผูน้ำาครดูา้นการจดัการเรยีน
การสอนโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป

2.5 วิเคราะห์หาค่าดัชนีความต้องการ
จำาเป็น (PNI

Modified
) ของสภาพปัจจุบันกับสภาพที่

พึงประสงค์ภาวะผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

4.1 วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและ 
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สภาพที่พึงประสงค์จากแบบสอบถาม โดยการหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.2 วเิคราะหค์า่ดัชนลีำาดับความตอ้งการ
จำาเป็น (Modified Priority Needs Index:  
PNI

modified
) 

ระยะที่ 2 พัฒน�โปรแกรมเสริมสร้�ง
ภ�วะผู้นำ�ครูด้�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 
สำ�หรบัสถ�นศกึษ� สงักดัสำ�นกัง�นเขตพืน้ที่
ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�มห�ส�รค�ม เขต 3

1. ผู้ให้ข้อมูล

1.1 ผู้ใหข้อ้มลูในการศกึษาวธิพีฒันาภาวะ
ผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียน
ที่มีความเป็นเลิศตามองค์ประกอบ 2 โรงเรียน 4 
คน คอื ผูอ้ำานวยการสถานศกึษาและครวิูชาการใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

1.2 ผู้ให้ข้อมูลที่ทำาการสนทนากลุ่มและ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
โปรแกรม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จำานวน 5 คน ซึ่ง
มคีณุสมบตัติามเกณฑ ์คอืมวีฒุปรญิญาโททางการ
ศึกษาและมีประสบการณ์ด้านการบริหารหรือการ
สอนไม่น้อยกว่า 7 ปี

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

2.1 แบบสมัภาษณว์ธีิพฒันาภาวะผูน้ำาครู
ดา้นการจดัการเรยีนการสอนจากโรงเรยีนทีม่คีวาม
เป็นเลิศตามองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ และ
นำาแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ทำาการ
ประเมินค่าความสอดคล้องของข้อคำาถามกับตัว
บ่งชี้ ซึ่งทุกข้อคำาถามมีค่าเท่ากับ 1

2.2 แบบประเมินความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำา
ครดูา้นการจดัการเรยีนการสอนสำาหรบัสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลการประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะ
ผูน้ำาครดูา้นการจดัการเรยีนการสอนสำาหรบัสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นคำาถามลักษณะ
แบบให้เลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั ตอนที ่2 ขอ้คดิ เหน็/เสนอแนะเพิม่เตมิ และ
นำาแบบประเมินนี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ทำาการ
ประเมินค่าความสอดคล้องของข้อคำาถาม ซึ่งทุก
ข้อคำาถามมีค่าเท่ากับ 1

3. การดำาเนินการวิจัย

3.1 ศกึษาวธิพีฒันาภาวะผูน้ำาครดูา้นการ
จดัการเรยีนการสอนจากโรงเรยีนทีม่คีวามเปน็เลศิ
ตามองคป์ระกอบ 2 โรงเรยีน โดยทำาการสมัภาษณ ์
ผูบ้รหิารและครวูชิาการ มาทำาการวเิคราะห ์สงัเคราะห์
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการยกร่าง

3.2 ยกรา่งโปรแกรมเสรมิสรา้งภาวะผูน้ำา
ครดูา้นการจัดการเรยีนการสอน สำาหรบัสถานศึกษา 
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 โดยนำาข้อมูลจากระยะที่ 1 
และ ระยะที่ 2 มาใช้ประกอบในการร่างโปรแกรม

3.3 นำารา่งโปรแกรมใหผู้ท้รงคณุวฒุ ิ5 คน 
ทำาการสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้โปรแกรมที่สมบูรณ์

3.4 ประเมินความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ของโปรแกรมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะ
ผูน้ำาครดู้านการจดัการเรยีนการสอน สำาหรบัสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่จะ
นำาโปรแกรมไปใช้ 5 คน   

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

4.1 วิเคราะห์ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำาครู
ด้านการจัดการเรียนการสอน สำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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มหาสารคาม เขต 3 โดยโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. ผลการศกึษาสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึง
ประสงคแ์ละความตอ้งการจำาเปน็ของภาวะผูน้ำาครู

ด้านการจัดการเรียนการสอนสำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 3 ดงัปรากฏในตาราง 1 และลำาดบั
ความต้องการจำาเป็นภาวะผู้นำาครูด้านการจัดการ
เรยีนการสอน สำาหรบัสถานศกึษาสงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 
3 ดังปรากฏในตาราง 2 

ต�ร�ง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของภาวะ  
ผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวม

องค์ประกอบภ�วะผู้นำ�ครู 
ด้�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์

S.D. แปลผล S.D. แปลผล

1. การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียน 3.89 0.60 มาก 4.81 0.39 มากที่สุด

2. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 3.91 0.64 มาก 4.81 0.39 มากที่สุด

3. การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง 3.88 0.62 มาก 4.80 0.40 มากที่สุด

4. การจัดกิจกรรมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3.99 0.67 มาก 4.84 0.37 มากที่สุด

โดยรวม 3.92 0.63 ม�ก 4.81 0.39 ม�กที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า

1.1 สภาพปัจจุบันภาวะผู้นำาครูด้าน
การจัดการเรียนการสอน สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( =3.92, S.D.=0.63) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
องคป์ระกอบโดยเรยีงลำาดบัคา่เฉลีย่จากมากไปนอ้ย 
ไดแ้ก ่การจดักจิกรรมและบรรยากาศทีเ่อือ้ตอ่การ
เรียนรู้ ( =3.99, S.D.=0.67) การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ( =3.91, S.D.=0.64) การ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียน ( =3.89, 
S.D.=0.62) การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามสภาพจริง ( =3.88, S.D.=0.62) ซึ่งทุก 
องค์ประกอบอยู่ในระดับมาก

1.2 สภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้นำาครู
ด้านการจัดการเรียนการสอน สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
( =4.81, S.D.=0.39) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
องคป์ระกอบโดยเรยีงลำาดบัคา่เฉลีย่จากมากไปนอ้ย 
ไดแ้ก ่การจดักจิกรรมและบรรยากาศทีเ่อือ้ตอ่การ
เรยีนรู ้( =4.84, S.D.=0.37) การพฒันาหลกัสตูร
ใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รยีน ( =4.81, S.D.=0.39) การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ( =4.81, 
S.D.=0.39) การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามสภาพจริง ( =4.80, S.D.=0.40) ซึ่งทุก 
องค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุด
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1.3 ลำาดบัความตอ้งการจำาเปน็ภาวะผูน้ำา
ครูด้านการจัดการเรียนการสอน สำาหรับสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศกึษามหาสารคามเขต 3 เรยีงลำาดับความต้องการ
จำาเป็นจากมากไปน้อยขององค์ประกอบ ได้แก่ 
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพ
จริง (PNI

modified
=0.2371) การพัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับผู้เรียน (PNI modified=0.2365) 
การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสำาคัญ  
(PNI 

modified
=0.2302) การจดักจิกรรมและบรรยากาศ

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (PNI modified=0.2130) 

2. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะ
ผูน้ำาครดูา้นการจดัการเรยีนการสอน สำาหรบัสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษามหาสารคาม เขต 3

โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำาครูด้าน
การจัดการเรียนการสอน สำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 มีส่วนประกอบดังนี้ 1) หลัก
การทีป่ระกอบไปดว้ยท่ีมาและความสำาคญัของปัญหา
และความจำาเปน็ในการพฒันา 2) วตัถปุระสงคข์อง
การพัฒนาภาวะผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนการ
สอน 3) เนื้อหา ประกอบด้วย 4 โมดูล โดยแต่ละ

โมดูลมีขอบข่ายเนื้อหาเป็นจำานวนข้อดังนี้ โมดูลที่ 
1 การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียน 12 
ข้อ โมดูลที่ 2 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญ 7 ข้อ โมดูลที่ 3 การประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามสภาพจริง 7 ข้อ โมดูลที่ 4 การจัด
กิจกรรมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 7 ข้อ 
4) วิธีการพัฒนา ประกอบด้วย การฝึกอบรม การ
ประชมุเชงิปฏบิตักิาร การศกึษาดงูาน การสอนงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง การพัฒนาโดยกระบวนการ
ปฏบิตังิาน โดยรวมทัง้สิน้ใชเ้วลา 68 ชัว่โมงพฒันา 
5) การประเมินผล ประกอบด้วย 3 ระยะ การ
ประเมินก่อนการพัฒนา การประเมินระหว่างการ
พฒันา และการประเมินหลงัการพฒันา โปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนการ
สอน สำาหรบัสถานศึกษา สังกัดสำานกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผู้ทรง
คุณวุฒิเห็นว่าโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับ
มาก ( =4.40, S.D.=0.47) และมีความเป็นไปได้
ในระดับมากที่สุด ( =4.57, S.D.=0.53) 

อภิปรายผล

โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำาครูด้าน
การจัดการเรียนการสอน สำาหรับสถานศึกษา 

ต�ร�ง 2 แสดงค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น PNI modified และลำาดับความต้องการจำาเป็นโดยรวม

องค์ประกอบภ�วะผู้นำ�ครู 
ด้�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

ค่�เฉลี่ยสภ�พ 
ปัจจุบัน (D)

ค่�เฉลี่ยสภ�พที่ 
พึงประสงค์ (I)

PNI
modified

ลำ�ดับคว�ม 
ต้องก�ร 
จำ�เป็น

1. การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ผู้เรียน 

3.89 4.81 0.2365 2

2. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญ 

3.91 4.81 0.2302 3

3. การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามสภาพจริง

3.88 4.80 0.2371 1

4. การจัดกิจกรรมและบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

3.99 4.84 0.2130 4
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สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 มีประเด็นที่สำาคัญที่สามารถ
นำามาอภิปรายผลได้ ดังนี้

1. สภาพปัจจบุนัภาวะผูน้ำาครดูา้นการจดัการ
เรยีนการสอน สำาหรบัสถานศกึษาสงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษามหาสารคามเขต 3 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพจิารณาเปน็ราย
องคป์ระกอบ พบวา่ การจัดกจิกรรมและบรรยากาศ
ทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรูม้คีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุ แสดงใหเ้หน็วา่
ครใูนสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 3 ไดใ้หค้วามสำาคญั
เกีย่วกับการจดักิจกรรมและบรรยากาศทีเ่อือ้ตอ่การ
เรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองมาจากครูหรือสถาน
ศึกษาได้เล็งเห็นความสำาคัญในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ในส่วนของที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่
ครูพึงกระทำาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดควร
ส่งเสรมิเพ่ือใหเ้กิดการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ
ของผู้เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพาพัญ 
ทองกิ่ง (2563) ที่สรุปไว้ว่า การจัดบรรยากาศใน 
ช้ันเรยีนนัน้ครตูอ้งปรบับทบาทตวัเองเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิ
การเรียนรู้อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยเนน้การจดัการ
เรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง โดยครนูัน้
จะตอ้งเปน็ผูเ้ชีย่วชาญในการแนะนำาและออกแบบ
กจิกรรม การจดับรรยากาศเชงิบวกในทางกายภาพ
ทัง้หมดลว้นเปน็ปจัจยัทีส่ง่ผลใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีน
รูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยครทูกุคนตอ้งรว่มมอืกนั
และต้องพัฒนาตนเองอยูเ่สมอ สอดคลอ้งกบั นนัท
รัตน์ ฤทธิบ์ำารงุ (2559) ศกึษาสภาพปจัจบุนัภาวะ
ผูน้ำาครดูา้นเปน็แบบอยา่งทางการสอนสำาหรบัสถาน
ศึกษา พบว่าด้านการส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงสุด

2. สภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้นำาครูด้าน
การจัดการเรียนการสอน สำาหรับสถานศึกษา

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และเมือ่พจิารณาเปน็รายองคป์ระกอบ พบวา่ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริงมี
ค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุด แต่มีความต้องการในการพัฒนา
กระบวนประเมินผลของผู้เรียนรู้อยู่ในระดับมาก
ที่สุด อาจเนื่องมาจากครูหรือสถานศึกษาเล็งเห็น
ความสำาคญันอ้ยในการพฒันากระบวนการประเมิน
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ครูและผู้บริหารต้องสร้างภาวะผู้นำาด้านนี้เพื่อ
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน ซึง่พชิติ ฤทธิจ์รญู (2552) กลา่วถงึคณุภาพ
ของการประเมินข้ึนอยู่กับผู้ทำาหน้าที่ประเมินเป็น
สำาคญั ดงันัน้ผูท้ีท่ำาหนา้ทีป่ระเมนิควรมคีณุลกัษณะ
ของภาวะผูน้ำาทีด่แีละมจีรรยาบรรณในการวดัและ
ประเมนิผล สอดคลอ้งกบั สถาบนัสง่เสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557) กล่าวถึงการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึงสมรรถนะที่แท้จริงหรือ
ใกล้เคียงกับความเป็นจรงิของผู้เรียน การประเมิน
ตามสภาพจริงควรให้ความสำาคัญในการพัฒนาครู
ที่เกี่ยวกับทักษะและกระบวนการ ซึ่งเป็นความ
สามารถในการนำาความรู้ไปใช้งานและพัฒนาการ
การเรียนรู้ของผู้เรียน การประเมินตามสภาพจริง
จะช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐานท่ีกำาหนดเป้าหมายไว ้

3. ลำาดบัความตอ้งการจำาเปน็ภาวะผูน้ำาครู
ด้านการจัดการเรียนการสอน สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 3 พบว่า การประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริงมีความจำาเป็นใน
การพฒันามากทีส่ดุ ซงึสอดคลอ้งกบัสภาพปจัจบุนั
ของการประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตามสภาพ
จริงมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่าการพัฒนา
กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
เป็นกระบวนการที่ควรได้รับการพัฒนาภาวะผู้นำา
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ครูมากสุด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ครูในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ให้พัฒนาภาวะผู้นำาในด้าน
การจัดการเรียนการสอนมากขึ้น อันจะส่งผล
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ กิง่ฟา้ สนิธวุงษ ์(2550) 
ที่ได้สรุปไว้ว่า การสอน การเรียนและการประเมิน
ผลเปน็สิง่ทีต่อ้งดำาเนนิการอยา่งสอดคลอ้งกนั ถา้จะ
สอนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามสภาพจริงผู้สอนต้อง
สอนและประเมินตามสภาพจริง การจัดการเรียน
การสอนตามสภาพจริงต้องมีเหตุการณ์ตัวอย่าง 
ประสบการณแ์ละสือ่ทีม่อียูใ่นบรบิทของความเปน็
จรงิ เนน้การพฒันาการคดิหลายรปูแบบ ใหผู้้เรยีน
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้นั้นถึง
จะประสบความสำาเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชัยนาท พลอยบุตร (2559) ได้ศึกษาการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้พบวา่ดา้นทีม่คีวาม
ต้องการจำาเป็นในการพัฒนามากที่สุด คือ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้

4. โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำาครูด้าน
การจัดการเรียนการสอน สำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก
และมคีวามเปน็ไปไดใ้นระดบัมากท่ีสุด เป็นเพราะ
วา่โปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผูน้ำาครูด้านการจดัการ
เรยีนการสอน สำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 
3 ผู้ทรงคณุวฒุท่ีิจะนำาโปรแกรมไปใชเ้ลง็เหน็วา่จะ
มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภาวะผู้นำาครูด้านการ
จดัการเรยีนการสอน และการปฏิบัตงิานของครูใน
สถานศกึษาดว้ยวธิกีารทีพ่ฒันามาแลว้นัน้จะทำาให้
บุคลากรเป็นครูท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของ 
Lombardo & Eichinger (1996) ได้ให้หลักการ
ในพฒันาบคุลากรทีน่ยิมมสีดัสว่นขององคป์ระกอบ
สำาคญัทีช่ว่ยใหเ้กดิการพฒันาจากกจิกรรมพืน้ฐาน 

3 ส่วน ร้อยละ70 เป็นการเรียนรู้และพัฒนาผ่าน
ประสบการณ์ รอ้ยละ 20 เป็นการเรยีนรูแ้ละพัฒนา
ผ่านบุคคลอื่น และอีกร้อยละ 10 เป็นการเรียนรู้
และพฒันาผา่นหลกัสตูรและโปรแกรม ซึง่สอดคลอ้ง
กับ พวงเพชร ผัดกระโทก (2559) พบว่าผลการ
ประเมินโปรแกรมเสริมสร้างครูผู้นำาสำาหรับสถาน
ศึกษา สำาหรับการประเมินความเหมาะสมของ
โปรแกรมอยู่ในระดับมาก การประเมินความเป็น
ไปได้ของโปรแกรมอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะก�รนำ�ผลก�รวจิยัไปใช้

1.1 การนำาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ำา
ครดูา้นการจัดการเรยีนการสอน สำาหรบัสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ไปใช้ในการเสริมสร้างภาวะ
ผู้นำาคร ูผู้บรหิารสถานศกึษาควรทำาความเข้าใจให้
ชดัเจนตลอดจนผูส้อนควรตระหนกัถงึความสำาคญั
และให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการ
พัฒนาความสามารถของครูผู้สอนและผู้เรียน

1.2 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษามหาสารคาม เขต 3 สามารถนำาโปรแกรม
ไปปรับใช้ส่งเสริมการเสริมสร้างภาวะผู้นำาครูด้าน
การจัดการเรียนการสอน สำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ตามบริบทของโรงเรียนนั้นๆ 

1.3 เวลาหรือวิธีที่ใช้ในการพัฒนาแต่ละ
ขั้นตอนอาจยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและ
ควรพัฒนาใหค้รบทุกข้ันตอนตามโปรแกรมท่ีวางไว้

2. ขอ้เสนอแนะในก�รศกึษ�วจิยัตอ่ไป

2.1 ควรมกีารวจัิยการเสรมิสรา้งภาวะผู้นำา
ครเูฉพาะดา้น เช่น ดา้นการประเมนิผลการเรยีนรู้ 
ของผู้เรียนตามสภาพจริงที่มีลำาดับความต้องการ
จำาเป็นมากที่สุด
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