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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําคร ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะ
ผูนําครูกับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และนําเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําครู การดําเนินการวิจัย
แบงเปน 3 ระยะ ระยะที่ 1 เปนการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําครูโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใตตอนบน จํานวน 920 คน และนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ระยะที่ 2 นําองคประกอบ
ภาวะผูนําครูที่ไดไปศึกษาความสัมพันธกับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนที่เปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในตัวบง
ชี้ที่ 5 ซึ่งเปนผลการประเมินภายนอกรอบสามของ สมศ. และระยะที่ 3 เปนการนําเสนอแนวทางการพัฒนา
ภาวะผูนําครูที่ผานการพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 19 คน
ผลการวิจัยพบวา องคประกอบภาวะผูนําครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใตตอนบน ประกอบดวย 7 องคประกอบ ไดแก 1) การตัดสินใจรวมกันในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 2) การสรางความสัมพันธรวมกันที่จะพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 3) การรวม
กันพัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมาย 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 5) การมีอิทธิพลตอผูอื่นในการ
ทํางานของโรงเรียน 6) การมีความรูความสามารถในการเรียนการสอนนักเรียน และ 7) การมีภาวะผูนําในการ
ทํางาน โดยภาวะผูนําครูกับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ในภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงมาก (r
= .884)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําครูที่ไดพัฒนาขึ้นนั้น ประกอบ
ดวย 4 สวน คือ สวนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนําครู สวนที่ 2 องคประกอบภาวะผูนําครู สวนที่ 3 กระบวนการ
พัฒนาภาวะผูนําครู มี 4 ขั้นยอย ไดแก ขั้นที่ 1 เตรียมความพรอมในการพัฒนา ขั้นที่ 2 ประเมินกอนการพัฒนา
ขั้นที่ 3 พัฒนาภาวะผูนําครู และขั้นที่ 4 ประเมินหลังการพัฒนา และสวนที่ 4 การนําแนวทางไปใช
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Abstract
The objectives of this research were: to analyze the elements of teacher leadership;
to study the relationship between teacher leadership and student education quality; and to
introduce the guidelines for teacher leadership development. The research procedures were
divided into 3 phases. Phase 1 was used to analyze the elements of teacher leadership. Data
were collected from 920 teachers in secondary schools under Office of The Basic Education
Commission in Upper Southern Region and analyzed for the exploratory factors. Phase 2 was
used to study the relationship between elements of teacher leadership and quality of student
education regarding the learning achievement from 5th indicator, which derived from the 3rd
round external evaluation of The Office for National Education Standards and Quality Assessment
(Public Organization). Phase 3 was used to suggest the guidelines of teacher leadership
development. Data were collected from 19 experts and analyzed for the appropriateness and
feasibility.
The research results showed that the elements of teacher leadership in secondary
schools under The Office of The Basic Education Commission in Upper Southern Region
consisted of 7 elements: 1) Collaborative decision making on development of education
in schools; 2) Collaborative creation of cooperation developing the learning of students; 3)
Collaborative instructional development for goal achievement; 4) Collaborative knowledge
sharing; 5) Influential person in school works; 6) Specialization in teaching students; and 7)
Leadership in working. In addition, the relationship between teacher leadership and quality of
student education showed a high positive correlation (r = .884) at statistical significance level of
.01. The developed guidelines for teacher leadership development consisted of 4 parts; Part
1 referred to the rationales and teacher leadership theories; Part 2 referred to the elements of
teacher leadership; Part 3 referred to the process of teacher leadership development, which
consisted of 4 steps: Step 1 referred to the development preparation; Step 2 referred to the
development pre-assessment; Step 3 referred to the teacher leadership development; and
Step 4 referred to the development post-assessment; and Part 4 referred to the guidelines
implementation.
Key words : Teacher leadership, Secondary Schools, Basic education
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กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2555) แตตามที่กลาว
มาแลวขางตนวา คุณภาพการศึกษาของผูเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เปนปญหาสําคัญของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตองเรงแกไขโดย
เฉพาะสถานศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต
ซึ่งผูวิจัยมองวาเปนเรื่องยากมากที่จะดําเนินการให
สําเร็จและเกิดคุณภาพตามที่คาดหวังทั้ง 2 อยางไป
พรอม ๆ กันและในเวลาเดียวกันได
ในประเด็นปญหาคุณภาพการศึกษาดังกลาว
หากพิจารณาใหลึกลงไปแลวก็จะพบวา “ครู” เปนก
ลุ  ม บุ ค คลอี ก กลุ  ม หนึ่ ง ในวงการการจั ด การศึ ก ษาที่
มีหนาที่จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีคุณภาพการ
ศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนด ดังนั้นการที่นักเรียนใน
สถานศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใตที่กลาว
ขางตนมีคุณภาพการศึกษาในระดับปรับปรุงหรือตอง
ปรับปรุง “ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ภาค
ตะวันออกและภาคใต” จะตองมีสวนรับผิดชอบในการ
แกปญหานี้โดยครูทุกคนตองรวมกันพัฒนาปรับปรุง
การจั ด การเรี ย นการสอนของตนให มี คุ ณ ภาพต อ
นักเรียน ครอบคลุมตามที่หลักสูตรสถานศึกษากําหนด
ใน 8 กลุมสาระการเรียนรูเพื่อจะใหสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในตัวบงชี้ที่ 5 ใหสูงขึ้น ซึ่ง
ถาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในตัวบงชี้ที่ 5
สูงขึ้นแลวคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนก็จะ
สูงขึ้นตามไปดวย
จากการศึกษา ภาวะผูนําครู (TeacherLeadership) ที่เปนรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น
โดยครูทุกคนรวมกันทํางานดานการศึกษามีการแบง
ปนความรูความสามารถ ประสบการณ เรียนรูการแก
ปญหารวมกัน มีการสะทอนความคิดเห็นตอผลการ
เรียนรูของนักเรียนรวมกัน จนเกิดเปนพลังสามารถ
จะผลักดันและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นพรอม ๆ กัน ทั่วทั้งโรงเรียน
(Katzenmeyer and Moller. 2001: 5; Murphy.
2005 และ Killion and Harrison. 2006) และโดย

สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น
ฐานเปนหนวยงานที่มีภารกิจในการจัดและสงเสริม
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหเยาวชนตั้งแตระดับประถม
วัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกําหนด
เปาประสงคที่สําคัญอยูขอที่หนึ่งวา “ใหผูเรียนทุก
คนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
พัฒนาสูความเปนเลิศ” (สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2555 : 13)
จากการเป ด เผยของสํ า นั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ไดรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
พ.ศ.2554-2558 ของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในป 2554 พบวา สถานศึกษา
แต ล ะภู มิ ภ าคมี ผ ลการประเมิ น ที่ ไ ด รั บ การรั บ รอง
มาตรฐาน รอยละ 68.17 -71.18 และผานการประเมิน
แตไมผานการรับรองมาตรฐาน รอยละ 28.82 – 31.83
สืบเนื่องจากตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู
เรียนมีระดับคุณภาพที่ตองปรับปรุงเรงดวนถึง รอยละ
3.45 และระดับคุณภาพตองปรับปรุงรอยละ 89.52
ซึ่งนับเปนปริมาณที่สูงมาก โดยเฉพาะภาคตะวันออก
และภาคใต ที่ เ ป น ภาคที่ มี ข  อ มู ล รายงานว า มี ส ถาน
ศึ ก ษาผ า นการประเมิ น แต ไ ม ผ  า นการรั บ รอง
มากกวาภาคอื่นๆ รอยละ 31.71 และ รอยละ 31.38
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา. 2554 : 20 - 49) จากขอมูลดังกลาวสามารถ
เขาใจไดวา คุณภาพการศึกษาของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาในตัวบงชี้ที่ 5 ที่เปนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคดังกลาวเปน
ปญหาสําคัญที่ตองเรงแกไข
ขณะเดียวกันก็เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปแลว
วา ในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยตองกาวสูประชา
ชมอาเซียนและใช “การศึกษา” ในการสรางความ
เขมแข็งและความพรอม ดวยเนื่องจากการศึกษาเปน
รากฐานของการพัฒนาในทุกๆ ดาน (สํานักงานคณะ
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ยุงยากในการทําความเขาใจ จึงควรที่จะศึกษากอนวา
ภาวะผูนําครูประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง โดย
ใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
(Exploratory Factor Analysis) และนําองค
ประกอบภาวะผูนําครูที่ไดไปศึกษาความสัมพันธกับ
คุณภาพการศึกษาของนักเรียน เพื่อจะไดเปนการ
ยืนยันประสิทธิภาพของ “ภาวะผูนําครู” ในเบื้อง
ตน และถาผลการศึกษาพบวาภาวะผูนําครูมีความ
สัมพันธกับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในระดับ
ดีขึ้นไปแลวควรที่จะสรางแนวทางการพัฒนาภาวะ
ผูนําครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใตตอนบน
เพื่อใหนําไปใชพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอันเปน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของผู  เรี ย นที่ เ ป น เป า หมายหลั ก
ของการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในภาคใตตอนบนตอไป

เฉพาะ York-Barr and Duke. (2004 : 255–316)
ที่ไดกลาวถึง ภาวะผูนําครูวาเปนกระบวนการที่ครู
รายบุ ค คลและรายกลุ  ม มี อิ ท ธิ พ ลต อ เพื่ อ นร ว มงาน
โดยมีหลักสําคัญใหสมาชิกคนอื่นๆ ในโรงเรียนในการ
ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารเรี ย นการสอนและการเรี ย น
รูของนักเรียนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อการเรียนรูของ
นักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น อีกทั้ง
มีการวิจัยที่แสดงใหเห็นวาการเรียนรูจะดีและยั่งยืน
ได....ถาครูทํางานการเรียนรูแกนักเรียนใหมากเกินไป
กวาการสอนในหองเรียนของตนเอง เพื่อชวยปรับปรุง
การศึกษาใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
โดยเริ่มจากผูบริหารใชภาวะผูนํากระจายงานใหครู....
เพื่ อ ให ค รู ไ ด มี ส  ว นช ว ยกั น พั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย น
(Harris and Chapman. 2002; Harris. 2003 : 313324) รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ก็ไดกําหนดใหภาวะผูนําครูเปนสมรรถนะหนึ่งใน
ครูประจําสายงาน (Functional Competency) ที่
เปนคุณลักษณะและพฤติกรรมของครูที่แสดงถึงความ
เกี่ยวของสัมพันธสวนบุคคล และการแลกเปลี่ยนเรียน
รูซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกหองเรียนเพื่อ
กอใหเกิดพลังแหงการเรียนรูเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน. 2553 : 13 - 14) ฉะนั้นตามที่กลาวมา “ภาวะ
ผูนําครู” ก็เปนรูปแบบพฤติกรรมการทํางานรวมกัน
ของครูที่ครูชวยกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ใหนักเรียน เพื่อมุงใหนักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
จากประเด็นปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาภาวะผูนําครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
ภาคใตซึ่งเปนพื้นที่ที่มีปญหาดานคุณภาพการศึกษา
ของผูเรียนในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตํ่าสุดอีกภาค
หนึ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใตตอนบนที่มีภูมิประเทศ
ภูมิศาสตร ประเพณี ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
เดี ย วกั น เพื่ อ จะได นํ า ภาวะผู  นํ า ครู ที่ ไ ด ม าพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาแกนักเรียนใหบรรลุความสําเร็จที่
สูงขึ้น แตจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฏีภาวะผูนําครู พบวา ตัวแปรภาวะผูนําครูยัง
กระจัดกระจายและไมเปนหมวดหมู ทําใหเกิดความ

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อวิเคราะหองคประกอบของภาวะ
ผูนําครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใตตอนบน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะ
ผูนําครูกับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใตตอนบน
3. เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะ
ผูนําครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใตตอนบน

วิธีดําเนินการวิจัย

ระยะที่ 1 วิเคราะหองคประกอบภาวะผูนํา
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใตตอนบน โดย
ศึ ก ษาตั ว แปรภาวะผู  นํ า ครู จ ากเอกสารแนวคิ ด
ทฤษฏี จํานวน 101 ตัวแปร และใหผูทรงคุณวุฒิ
และผูเชี่ยวชาญวิเคราะหและตรวจสอบ คัดเลือกให
เปนตัวแปรที่เหมาะสม คงเหลือตัวแปรภาวะผูนําครู
จํานวน 79 ตัวแปร
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ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในภาคใตตอนบน ที่เปนของรัฐบาลที่
ผานการประเมินภายนอกรอบสาม จํานวน 7 จังหวัด
ไดแก 1) ชุมพร 2) สุราษฎรธานี 3) นครศรีธรรมราช
4) ระนอง 5) กระบี่ 6) ภูเก็ต และ7) พังงา ป 2556
จํานวน 164 โรงเรียน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). 2557)
มีครูรวมทั้งหมดจํานวน 8,201 คน (ขอมูลจากระบบ
สารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา กลุมสารสนเทศ
สนผ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ธันวาคม 2556)
กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่เปนโรงเรียนของรัฐบาล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใตตอนบน
จํานวน 7 จังหวัด และผานการประเมินภายนอกรอบ
สาม ภายในป 2556 ซึ่งใชตารางเครจซี่และมอรแกน
(พิษณุ ฟองศรี. 2549 : 109 อางถึงใน Krejecie and
Morgan. 1970) กําหนดกลุมตัวอยางไดโรงเรียนที่จะ
ไปเก็บขอมูล จํานวน 115 โรงเรียน และกําหนดกลุม
ตัวอยางโรงเรียนละ 8 คน รวมทั้งหมด 920 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม
ที่เปนขอคําถามการปฏิบัติของครูเกี่ยวกับภาวะผูนํา
ครู โดยลักษณะแบบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ(Rating Scale) จํานวน 79 ขอ
สถิติในการวิเคราะหองคประกอบ (Factor
Analysis) ไดแก 1) การคํานวณหาเมตริกสสัมประสิทธิ์
ระหวางตัวแปรใชสูตรสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Correlation Coefficient) 2) การ
สกัดองคประกอบ (Factor Extraction) วิธีการสกัด
องคประกอบหลัก (Principal Component Method)
และ 3)การหมุนแกนองคประกอบแบบออโธกอนอลดวย
วิธีวาริแมกซ (Varimax Orthogonal Rotation)
การพิจารณาองคประกอบภาวะผูนําครู โดย
ใชเกณฑการพิจารณาองคประกอบ ดังนี้

1.มีคานํ้าหนักองคประกอบตั้งแต 0.5
ขึ้นไป ตามที่แฮรและคณะ (Hair, et al. 1998) ไดกลาว
ไว ซึ่ ง เป น ค า นํ้ า หนั ก ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในทางปฏิ บั ติ
(practically significant)
2.พิจารณาคาไอแกน (Eigen values)
มากกวา 1 ตามเกณฑของไคเซอร (Kaiser’s Criterion)
3.องคประกอบนั้นๆ ตองประกอบดวย
ตัวแปร ตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป ตามวิธีของไคเซอร
(Kaiser. 1983) โดยใชการสกัดองคประกอบ (factor
extraction) ดวยเทคนิคการวิเคราะหสวนประกอบ
สําคัญ (Principal Component Analysis) และ
การหมุนแกนแบบแวริแมกซ (Varimax with Kaiser
normalization)
ระยะที่ 2 ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะ
ผู  นํ า ครู กั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของนั ก เรี ย นโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในภาคใตตอนบน ดําเนินการดังนี้
1.นําขอ มู ลภาวะผูนําครูโรงเรียนมั ธ ยม
ศึ ก ษาฯ ที่เ ป น ข อ ตัวแปรภาวะผูนําครูขององคประกอบ
ภาวะผูนําครูฯ มาวิเคราะห (ผลการวิจัยจากระยะที่
1)โดยใชวิธีวิเคราะหค  า เฉลี่ ย ( X ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
2. นําขอมูลคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาฯ โดยใชผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ใน
“ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ที่ประกอบ
ดวย 8 ตัวบงชี้ยอยของโรงเรียนที่ไปเก็บขอมูลจํานวน
115 โรงเรียนมาวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
3. ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
ครูกับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนฯ มาวิเคราะห
ความสัมพันธโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson’s Product-Moment
Correlation Coefficient)
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ระยะที่ 3 นําเสนอแนวทางการพัฒนา
ภาวะผูนําครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใตตอนบน
จากผลการวิจัยระยะที่ 2 ถาพบวา
ภาวะผูนําครูฯ มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูง
กับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในตัวบงชี้ที่ 5 ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนฯ แลว ผูวิจัยจะ
สรางแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําครูฯ ใหมีความ
เหมาะสมและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติแกสถาน
ศึกษา ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดทํารางแนวทาง
การพัฒนาภาวะผูนําครูฯ โดยนําผลการศึกษาเอกสาร
แนวคิด เกี่ยวกับภาวะผูนําครูที่สังเคราะหไดจากบท
ที่ 2 วา รางแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําครูฯ ควร
ประกอบด ว ยสวนสําคัญ 4 สวน มาดําเนินการ ดังนี้
1.1 จัดทําสวนที่ 1 แนวคิด
ทฤษฎีภาวะผูนําครู
1.2 จัดทําสวนที่ 2 องค
ประกอบภาวะผูนําครู โดยนําผลการวิเคราะหองค
ประกอบภาวะผูนําครูฯ จากระยะที่ 1 มาจัดทํา
1.3 จัดทําสวนที่ 3 กระบวน
การพัฒนาภาวะผูนําครู ประกอบดวย 4 ขั้น ไดแก ขั้น
ที่ 1 เตรียมความพรอมในการพัฒนา ขั้นที่ 2 ประเมิน
กอนการพัฒนาภาวะผูนําครู ขั้นที่ 3 พัฒนาภาวะผูนํา
ครู และขั้น ที่ 4 ประเมินหลังการพัฒนา
1.4 จัดทําสวนที่ 4 การนํา
แนวทางไปใช
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินความ
เหมาะสมและความเปนไปไดของรางแนวทางการ
พัฒนาภาวะผูนําครูฯ ซึ่งดําเนินการโดยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 19 คน
2.1 สรางเครื่องมือที่ใชในการประเมิน
โดยนําองคประกอบของรางแนวทางฯ และกระบวนการ
พัฒนาภาวะผูนําครู ทั้ง 4 ขั้นในสวนที่ 3 ของรางแนว
ทางฯ มาจัดทําเปนรายการในการประเมิน เปนลักษณะ
ขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
5 ระดับ

2.2 เกณฑการยอมรับการประเมินราง
แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําครูฯ ไดกําหนดการยอม
รับรายการประเมินรางแนวทางฯ ที่มีคาเฉลี่ยความคิด
เห็นของผูทรงคุณวุฒิ อยูในระดับมากขึ้นไป
ขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงและนํา
เสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําครูฯ ตามผลจาก
การประเมินและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ แลวจัด
ทําแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําครูฯ ฉบับสมบูรณ

ผลการวิจัย
1. การวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใตตอนบน
องค ป ระกอบภาวะผู  นํ า ครู ฯ ประกอบ
ดวย 7 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 การ
ตัดสินใจรวมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียน เปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปนลําดับ
1 มีคานํ้าหนักองคประกอบอยูระหวาง .558 - .739
องคประกอบที่ 2 การสรางความสัมพันธรวมกันที่จะ
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน เปนองคประกอบที่มี
ความสําคัญเปนลําดับ 2 มีคานํ้าหนักองคประกอบอยู
ระหวาง .519 - .715 องคประกอบที่ 3 การรวมกัน
พัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมาย เปนองค
ประกอบที่มีความสําคัญเปนลําดับ 3 มีคานํ้าหนักองค
ประกอบอยูระหวาง .507 - .741 องคประกอบที่
4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเปนองคประกอบที่มี
ความสําคัญเปนลําดับ 4 มีคานํ้าหนักองคประกอบอยู
ระหวาง .611 - .681 องคประกอบที่ 5 การมีอทิ ธิพล
ตอผูอื่นในการทํางานของโรงเรียน เปนองคประกอบที่
มีความสําคัญเปนลําดับ 5 มีคานํ้าหนักองคประกอบ
อยูระหวาง .592 - .764 องคประกอบที่ 6 การมี
ความรู ค วามสามารถในการเรี ย นการสอนนั ก เรี ยน
เปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปนลําดับ 6 มีคานํ้า
หนักองคประกอบอยูระหวาง .522 - .739 และองค
ประกอบที่ 7 การมีภาวะผูนําในการทํางาน เปนองค
ประกอบที่มีความสําคัญเปนลําดับ 7 มีคานํ้าหนักองค
ประกอบอยูระหวาง .554 - .720 มีรายละเอียดดังนี้
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องคประกอบที่ 1 การตัดสินใจรวมกัน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ประกอบ
ดวยพฤติกรรมภาวะผูนําครู จํานวน 9 ขอ ไดแก 1)
ครูสรางพลังในการตัดสินใจงานของโรงเรียน 2) ครูมี
สวนตัดสินใจในประสิทธิภาพงานของโรงเรียน 3) ครู
เปนตัวเรงการเปลี่ยนแปลงที่จะชวยเหลือนักเรียน
4) ครูผลักดันใหเกิด “นวัตกรรมการศึกษา” ในโรงเรียน
5) ครูนํากลุมครูพัฒนาสูเปาหมายของโรงเรียนรวม
กัน 6) ครูวิเคราะหขอมูลจากการประชุมเพื่อนําไป
ดําเนินการแกไข 7) ครูใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 8) ครู
สนับสนุนกลยุทธที่สงผลตอการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน และ 9) ครูริเริ่มการปฏิบัติที่จะนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
องคประกอบ 2 การสรางความสัมพันธ
รวมกันที่จะพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนประกอบดวย
พฤติกรรมภาวะผูนําครู จํานวน 7 ขอ ไดแก 1) ครู
มีปฏิสัมพันธในการสนทนาอยางสรางสรรคกับครูคน
อื่นๆ 2) ครูสงเสริมการปฏิสัมพันธกับนักเรียนในการ
ปฏิบัติงาน 3) ครูสรางความสัมพันธใกลชิดกับครูทกุ
คนเพือ่ ใหเกิดการเรียนรูร วมกัน 4)ครูมีความสามารถใน
การสรางความสัมพันธที่แข็งแกรงกับเพื่อนรวมงาน ผู
ปกครองนักเรียน 5)ครูสรางความไววางใจ และได
รับความเคารพจากเพื่อนรวมงาน 6)ครูสรางความ
สัมพันธเพื่อการทํางานทีมที่ดีและ 7) ครูชวยเหลือ
เพือ่ นรวมงานในการคนควาและทดลองสิ่งใหมในการเรียน
การสอน
องคประกอบที่ 3 การรวมกันพัฒนา
การเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมาย ประกอบดวย
พฤติกรรมภาวะผูนําครู จํานวน 6 ขอ ไดแก 1) ครู
จัดการและดูแลการจัดการเรียนการสอนใหขับเคลื่อน
สูเปาหมาย 2) ครูใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน
ในการพัฒนาการเรียนการสอน 3) ครูมีการตัดสินใจ
รวมกันในการพัฒนาการเรียนการสอน 4) ครูกลาที่
จะเผชิญกับอุปสรรคใหงานการเรียนการสอนบรรลุเปา
หมาย 5) ครูสนับสนุนในสิ่งที่“แตกตางและดีกวา”

และ 6) ครูมีความมุงมั่นตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนการ
เรียนการสอนใหดีขึ้น
องคประกอบที่ 4 การแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน ประกอบดวยพฤติกรรมภาวะผูนํา
ครู จํานวน 5 ขอ ไดแก 1) ครูรวมสรางเครือขาย
ครูมอื อาชีพ โดยเสนอแงคิดมุมมองในการทํางาน
2) ครูสงเสริมประสบการณและกลยุทธของคร ใน
การที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 3) ครู
ใหกําลังใจแกครูทุกคนใหสามารถกลายเปนผูนําใน
โรงเรียน 4) ครูสรางรูปแบบการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ และ 5) ครูใหคําปรึกษาแกเพื่อนรวม
งานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
องคประกอบ 5 การมีอิทธิพลตอผู
อื่นในการทํางานของโรงเรียน ประกอบดวยพฤติกรรม
ภาวะผูนําครู จํานวน 5 ขอ ไดแก 1) ครูมีอิทธิพลตอ
ทุกคนในโรงเรียนและผูมีสวนไดเสียใหทําการตัดสิน
ใจในงานโรงเรียน 2) ครูโนมนาวจิตใจใหทุกคนได
ตระหนักในภาวะผูนําครู 3) ครูขยายอิทธิพลดานการ
สอนของตัวเองไปยังการสอนของครูคนอื่น ๆ ภายใน
โรงเรียน 4) ครูรวมกันพัฒนากลุมครูใหมีภาวะผูนําทุก
คน และ 5) ครูเปนผูนํากลุมในการทํางาน
องคประกอบที่ 6 ครูใหความสนใจ
ตอสถานการณปจจุบันทางการศึกษาตางๆ ประกอบ
ดวยพฤติกรรมภาวะผูนําครู จํานวน 5 ขอ ไดแก 1)
ครูใหความสนใจตอสถานการณปจจุบันทางการศึกษา
ตางๆ 2) ครูมีความมุงมั่นปฏิบัติการเรียนการสอนให
บรรลุผลสําเร็จ 3) ครูมีการเชื่อมโยงผลการประเมิน
ของนักเรียนกับจุดประสงคของการเรียนการสอน 4)
ครูมีความสามารถและความรูในการเสริมสรางการ
ปรับปรุงโรงเรียน และ 5) ครูแสดงใหเห็นถึงความ
เชี่ยวชาญในการสอนนักเรียน
องคประกอบที่ 7 การมีภาวะผูนํา
ในการทํางาน ประกอบดวยพฤติกรรมภาวะผูนําครู
จํานวน 3 ขอ ไดแก 1) ครูแสดงภาวะผูนําโดยใชความ
รูเผยแพรทักษะการเรียนการสอน 2) ครูใชภาวะผูนํา
ครูโดยไมเกี่ยวของกับตําแหนงหนาที่ และ 3) ครูใช
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ภาวะผูนําใหสัมพันธกับการทํางานในโรงเรียน
2. การศึกษาความสัมพันธระหวาง
ภาวะผู  นํ า ครู กั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของนั ก เรี ย น
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใตตอนบน
ภาวะผูนําครูกับคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียนในผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ใน “ตัวบงชี้ที่ 5”
ในภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงมาก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. การนําเสนอแนวทางการพัฒนา
ภาวะผูนําครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใตตอนบน
จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูนําครูกับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนที่พบ
วา ภาวะผูนําครูฯมีความสัมพันธทางบวกในระดับ
สูงมาก กับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในตัว
บงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนฯ นั้น
ผู  วิ จั ย จึ ง สร า งแนวทางการพั ฒ นาภาวะผู  นํ า ครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใตตอนบน โดยผานการ
ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 19 ทาน และพบ
วา รางแนวทางฯ ทุกรายการมีผลการประเมินอยูใน
ระดับมากขึ้นไปตามที่เกณฑกําหนด ทําใหยอมรับ
ไดวา แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําครูฯ ที่สรางขึ้นมี
ความเหมาะสมและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติที่
จะนําไปใชพัฒนาภาวะผูนําครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ใน
ภาคใตตอนบนได ซึ่งประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวน
ไดแก
สวนที่ 1 แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําครู ประกอบ
ดวย ที่มา ความสําคัญ ความหมาย หลักการพัฒนา
ภาวะผูนําครู การสรางแนวทางการพัฒนาภาวะผูนํา
ครู และวัตถุประสงคของแนวทางของภาวะผูนําครู

สวนที่ 2 องคประกอบภาวะผูนําครู (Teacher
Leadership) 7 องคประกอบไดแก 1) การตัดสินใจ
รวมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 2)
การสรางความสัมพันธรวมกันที่จะพัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียน 3) การรวมกันพัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุ
เปาหมาย 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการทํางาน
5) การมีอิทธิพลตอผูอื่นในการทํางาน 6) การมีความ
รูความสามารถในการเรียนการสอน และ 7) การมี
ภาวะผูนําในการทํางาน
สวนที่ 3 กระบวนการพัฒนาภาวะผูนําครูประกอบ
ดวย ขั้นที่ 1 เตรียมความพรอมในการพัฒนา ขั้น
ที่ 2 ประเมินกอนการพัฒนา ขั้นที่ 3 พัฒนาภาวะ
ผูนําครู มี 3 ขั้นยอย ไดแก 1) รับรู้และตระหนัก
โดยนําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จากขั้นที่ 1 มา
ดําเนินการ 2) สงเสริมภาวะผูนําครูเปนการนําบทบาท
ครูและ บทบาทผูบริหารมากําหนดใหมีขึ้นในโรงเรียน
และ 3) ปฏิบัติภาวะผูนําครูโดยดําเนินการตาม “แผน
การพัฒนาภาวะผูนําครูโดยใชกระบวนการ PDCA”
และขั้นที่ 4 ประเมินหลังการพัฒนา

102

สวนที่ 4 การนําแนวทางไปใช
ดังแผนภูมิ โครงสรางแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําครูฯ
ĒîüìćÜÖćøóĆçîćõćüąñĎšîĞćÙøĎĄ ðøąÖĂïéšü÷ 4 ÿŠüî
ÿŠüîìĊę 1 ĒîüÙĉé ìùþãĊõćüąñĎšîĞćÙøĎ
ÿŠüîìĊę 2 ĂÜÙŤðøąÖĂïõćüąñĎšîĞćÙøĎ
1. ÖćøêĆéÿĉîĔÝøŠüöÖĆîĔîÖćøóĆçîćÙčèõćóÖćøýċÖþćĔîēøÜđøĊ÷î 2. ÖćøÿøšćÜÙüćöÿĆöóĆîíŤøŠüöÖĆîìĊęÝąóĆçîćÖćøđøĊ÷îøĎš
×ĂÜîĆÖđøĊ÷î 3. ÖćøøŠüöÖĆîóĆçîćÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĔĀšïøøúčđðŜćĀöć÷ 4. ÖćøĒúÖđðúĊę÷îđøĊ÷îøĎšøŠüöÖĆîĔîÖćøìĞćÜćî 5. ÖćøöĊ
ĂĉìíĉóúêŠĂñĎšĂČęîĔîÖćøìĞćÜćî 6. ÖćøöĊÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøëĔîÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî Ēúą 7. ÖćøöĊõćüąñĎšîĞćĔîÖćøìĞćÜćî

ÿŠüîìĊę 3 ÖøąïüîÖćøóĆçîćõćüąñĎšîĞćÙøĎ
×ĆĚîìĊę 1 đêøĊ÷öÙüćö
óøšĂöĔîÖćøóĆçîć öĊ 4
×ĆĚî÷ŠĂ÷
1. ÝĆéìĞćēÙøÜÖćøĂïøö
đßĉÜðäĉïĆêĉÖćøóĆçîć
õćüąñĎšîĞćÙøĎ
2. ÝĆéìĞćïìïćì×ĂÜ
ÙøĎĒúąñĎšïøĉĀćø Ą
3. ÝĆéìĞćĒñîÖćø
óĆçîćĄēé÷Ĕßš
ÖøąïüîÖćø PDCA
4. ÝĆéìĞćĒïïðøąđöĉî
õćüąñĎšîĞćÙøĎĄ

×ĆĚîìĊę 2 ðøąđöĉîÖŠĂî
óĆçîć öĊ 2 ×ĆĚî÷ŠĂ÷

×ĆĚîìĊę 3 óĆçîćõćüąñĎšîĞć
ÙøĎ öĊ 3 ×ĆĚî÷ŠĂ÷

×ĆĚîìĊę 4 ðøąđöĉîĀúĆÜ
ÖćøóĆçîćöĊ 4 ×ĆĚî÷ŠĂ÷

1.ðøąđöĉîÙüćöøĎš
đÖĊę÷üÖĆïõćüąñĎšîĞćÙøĎ
2.ðøąđöĉîÖćøĒÿéÜ
óùêĉÖøøöõćüąñĎšîĞć
ÙøĎ 7 ĂÜÙŤðøąÖĂï
42 óùêĉÖøøö

1. øĆïøĎšĒúąêøąĀîĆÖēé÷îĞć

1. ÙøĎêĂïĒïïðøąđöĉî
ÙüćöøĎš
2. ÙøĎêĂïĒïïðøąđöĉî
óùêĉÖøøöõćüąñĎšîĞćÙøĎĄ
3. ÿøčðñúĒúą
đðøĊ÷ïđìĊ÷ï
ñúÖŠĂîĒúąĀúĆÜÖćø
óĆçîć Ą
4. ĔĀšìčÖòść÷ĔîēøÜđøĊ÷î
ĕéšøĆïìøćïñúéĞćđîĉîÖćø
ĒúąüćÜ ĒîüìćÜĔîÖćø
óĆçîćêŠĂĕð

ēÙøÜÖćøĂïøöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøĄ

ÝćÖ×ĆĚîìĊę 1 öćéĞćđîĉîÖćø
2. ÿŠÜđÿøĉöõćüąñĎšîĞćÙøĎ
đðŨîÖćøîĞćïìïćìñĎšïøĉĀćø
ĒúąÙøĎöćÖĞćĀîéĔĀšöĊ×ċĚî
Ĕî ēøÜđøĊ÷î
3. ðäĉïĆêĉõćüąñĎšîĞćÙøĎ ēé÷
éĞćđîĉîÖćøêćö “ĒñîÖćø
óĆçîćõćüąñĎšîĞćÙøĎ ēé÷Ĕßš
ÖøąïüîÖćø PDCA”

ÿŠüîìĊę 4 ÖćøîĞćĒîüìćÜĕðĔßš
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อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนํา
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใตตอนบน
1.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบที่ได
มาทั้ง 7 องคประกอบ พิจารณาแลว ปรากฏวาทั้ง 7
องคประกอบเปนพฤติกรรมการแสดงออกที่เชื่อมโยง
สูนิยามศัพทของ “ภาวะผูนําครู”
1.2 ผลการพิจารณาลําดับและการ
ใหชื่อองคประกอบฯ อภิปรายผล ไดดังนี้
องคประกอบที่ 1 เปนองคประกอบ
ที่มีคานํ้าหนักขององคประกอบมากที่สุดจึงสําคัญเปน
ลําดับ 1 โดยมีพฤติกรรมตัวแปรภายใตองคประกอบ
ที่ แ สดงถึ ง การที่ ค รู ตั ด สิ น ใจร ว มกั น ในการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนทั้งสิ้น จึงใหชื่อวา “การ
ตัดสินใจรวมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียน” ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Dee, Henkin and Duemer. (2002 : 257 - 277) ที่ได
อธิบายไววา ภาวะผูนําครูเกิดขึ้นเพื่อใหครูที่ทํางาน
ใกลชิดกับนักเรียนไดทําการตัดสินใจที่จะตอบสนอง
ความตองการของนักเรียน และงานวิจัยของ Mangin.
(2005 : 1) ที่ไดกลาววา “ครูเปนผูนําสรางบนความ
เชื่อที่วาครูเปนผูที่ดูแลและจัดการเปลี่ยนแปลงการ
เรียนการสอนของนักเรียน จึงควรที่จะใหครูมีสวน
รวมในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเรียนของ
นักเรียน” และการที่องคประกอบนี้สําคัญเปนลําดับ
ที่ 1 เนื่องจากวาการที่ครูไดตัดสินใจรวมกันในการ
ทํางานของโรงเรียน ครูซึ่งมีขอมูลที่เกี่ยวกับนักเรียน
ไดมีโอกาสพิจารณาการทํางานในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบนขอมูลและความตองการของนักเรียน
ทําใหการทํางานนั้นจะขับเคลื่อนสูคุณภาพการศึกษา
ซึ่ ง เป น ความต อ งการของนั ก เรี ย นได อ ย า งแท จ ริ ง
ฉะนั้น การใหชื่อองคประกอบนี้ จึงมีความถูกตองและ
เหมาะสม
องคประกอบที่ 2 เปนองค
ประกอบที่ มี ค  า นํ้ า หนั ก ขององค ป ระกอบมาก

และสําคัญเปนลําดับ 2 โดยมีพฤติกรรมตัวแปรภาย
ใตองคประกอบที่แสดงถึงการที่ครูสรางความสัมพันธ
รวมกันที่จะพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนทั้งสิ้น จึงให
ชื่อวา “การสรางความสัมพันธรวมกันที่จะพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียน” ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Day
and Harris. (2003: 957-978) ที่กลาวถึงภาวะผูนํา
ครูวาเปนมิติที่สําคัญในการสรางความสัมพันธใกล
ชิดของครูทุกคนเพื่อทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน และ
Greenlee. (2007: 44 - 74) ก็ไดชี้ใหเห็นบทบาทของ
ครูขอที่ 6 วาครูจะตองสงเสริมการทํางานรวมกันกับ
ครูคนอื่นๆ โดยสรางความไววางใจและมีความสามัคคี
เพื่อแบงปนความรูใหแกผูอื่น และยังมีบทความของ
Toolsee. (2011) ที่กลาวไววา ภาวะผูนําครูจะใหครู
มีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ ในโรงเรียนเพื่อ
สรางพลังความไววางใจที่จะนํางานใหสงผลโดยตรง
กับคุณภาพการเรียนรูของนักเรียน และถาครูมีความ
สัมพันธรวมกันจะทําใหการพูดคุย การแสดงความคิด
เห็น การใหความยอมรับ และเคารพตอกันจะมีมาก
ขึ้น ฉะนั้นยอมทําใหการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
ในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเชนกัน ฉะนั้น การ
ใหชื่อองคประกอบนี้จึงมีความถูกตองและเหมาะสม
องคประกอบที่ 3 เปนองค
ประกอบที่ มี ค  า นํ้ า หนั ก ขององค ป ระกอบมากและ
สําคัญเปนลําดับ 3 โดยมีพฤติกรรมตัวแปรภายใตองค
ประกอบที่แสดงถึงการที่ครูรวมกันพัฒนาการเรียน
การสอนใหบรรลุเปาหมายทั้งสิ้น จึงใหชื่อวา “การ
รวมกันพัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมาย”
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Harris and Muijs.
(2003 : 437 - 448) ไดเคยกลาววา ภาวะผูนําครูสวน
ใหญจะทําการเรียนการสอนเพื่อใหไปพัฒนาคุณภาพ
การสอนในโรงเรียนซึ่งเปนหลักสําคัญในการปรับปรุง
การเรียนรูของนักเรียน และ Danielson. (2006) ได
กลาวถึง ภาวะผูนําครูวา หมายถึง ชุดทักษะที่ครูยัง
คงสอนนักเรียนแตมีอิทธิพลขยายเกินหองเรียนของ
ตัวเองเพื่อหองเรียนคนอื่น ๆ ภายในโรงเรียน เปนการ
ระดมพลังที่มีเปาหมายเพื่อการปรับปรุงการทํางาน
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เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการเรียนรูของนักเรียน
และการที่ครูไดมีโอกาสรวมกันพัฒนาการเรียนการ
สอน นั้นยอมทําใหคุณภาพการศึกษาหรือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั ก เรี ย นสู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากว า การ
พั ฒ นาการเรี ย นการสอนจะสํ า เร็ จ มากน อ ยหรื อ ไม
อยางไรนั้น ยอมมาจากผลการปฏิบัติและรับผิดชอบ
ของครูเปนประเด็นสําคัญมากที่สุดอีกประเด็นหนึ่ง
ฉะนั้น การใหชื่อองคประกอบนี้จึงมีความถูกตองและ
เหมาะสม
องคประกอบที่ 4 เปนองค
ประกอบที่ มี ค  า นํ้ า หนั ก ขององค ป ระกอบมากและ
สําคัญเปนลําดับ 4 โดยมีพฤติกรรมตัวแปรภายใตองค
ประกอบที่แสดงถึงการที่ครูแลกเปลี่ยนเรียนรูร วม
กันในการทํางานทั้งสิ้น จึงใหชื่อวา “การแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันในการทํางาน” ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ Harris and Muijs. (2003 : 437 - 448) ที่
ไดกลาวถึงภาวะผูนําครู วาประกอบดวย 3 กิจกรรม
ไดแก 1) ภาวะผูนําครูกับคนอื่น ๆ โดยใหคําปรึกษา
และนํากลุมทํางาน 2) ภาวะผูนําครูกับการพัฒนา
งาน โดยเปนศูนยกลางของการเรียนรูและการเรียน
การสอนที่ดีขึ้น และ 3) ภาวะผูนําครูกับการสอน โดย
สรางรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และ
งานวิจัยของ Frost. (2008) ที่กลาววา ภาวะผูนําครู
เป น ตั ว แทนในบทบาทครู ที่ จ ะส ง เสริ ม ให ค รู ทุ ก คน
ไดพัฒนาวิชาชีพ แบงปนวิธีการปฏิบัติงานโดยมีการ
พูดคุยปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง
รวมทั้งงานวิจยั ของ Frost and Roberts. (2009) ที่
ไดกลาววา ภาวะผูนําครูเปนวิธีการเสริมสรางและ
ขยายการเปนเครือขายครูมืออาชีพ และเรียกรองให
มุงพัฒนานักการศึกษามืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญใน
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และเปนผูขับเคลื่อน
เปาหมายโรงเรียน และเนื่องจากการที่ครูไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการทํางานนั้น จะทําให
มีโอกาสรับฟงประสบการณความคิดเห็นในประเด็น
การจัดการเรียนการสอนที่ทั้งประสบปญหาและความ
สําเร็จ เกิดความรูความเขาใจที่จะนําไปพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนของตนสูคุณภาพการศึกษาหรือ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไดงายขึ้น ฉะนั้น การใหชื่อ
องคประกอบนี้ จึงมีความถูกตองและเหมาะสม
องคประกอบ 5 เปนองคประกอบ
ที่มีคานํ้าหนักขององคประกอบมากและสําคัญเปน
ลําดับ 5 โดยมีพฤติกรรมตัวแปรภายใตองคประกอบ
ที่แสดงถึงการที่ครูมีอิทธิพลตอผูอื่นในการทํางานของ
โรงเรียนทั้งสิ้น จึงใหชื่อวา “การมีอิทธิพลตอผูอื่นใน
การทํางานของโรงเรียน” ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดและ
งานวิจัยของ Katzenmeyer and Moller. (2001 :
5) ที่ไดยืนยันวา “ครูที่เปนผูนําจะตองนําทั้งในและ
นอกหองเรียน และมีอิทธิพลตอคนอื่นๆ ในการ
ทํางานดานการศึกษาใหดีขึ้น” อีกทั้ง Danielson.
(2006) ก็ไดกลาววา ภาวะผูนําครูเปนการที่ครูทุก
คนมุ  ง มั่ น ที่ จ ะขยายอิ ท ธิ พ ลของตนมากกว า ความ
รับผิดชอบในหองเรียนไปยังการเรียนการสอนหอง
เรียนอื่นๆ ภายในโรงเรียนของตนและโรงเรียนอื่นๆ
รวมทั้ง Toolsee. (2011) ที่ไดเขียนบทความ โดย
กลาววา ภาวะผูนําครูเปน “ชุดทักษะที่ครูยังคงสอน
นักเรียนแตมีอิทธิพลตอการปฏิบัติของครูในหองเรียน
อื่นๆ ดวย” และ ถาครูซึ่งใกลชิดกับนักเรียนและ
ทํางานพัฒนาการศึกษาเพื่อนักเรียน ไดมีโอกาสแสดง
อิทธิพลตอผูอื่นในการทํางานของโรงเรียนดวยแลว
นั้น การใชอิทธิพลในการทํางานของโรงเรียนนั้นจะ
ทําใหครูชวยผลักดันครูผูอื่นใหชวยทํางานการศึกษา
เพื่อนักเรียนไดมากขึ้น ฉะนั้น การใหชื่อองคประกอบ
นี้ จึงมีความถูกตองและเหมาะสมเชนกัน
องคประกอบที่ 6 เปนองค
ประกอบที่ มี ค  า นํ้ า หนั ก ขององค ป ระกอบมากและ
สําคัญเปนลําดับ 6 โดยมีพฤติกรรมตัวแปรภายใตองค
ประกอบที่แสดงถึงการที่ครูมีความรูความสามารถใน
การเรียนการสอนทั้งสิ้น จึงใหชื่อวา “การมีความรู
ความสามารถในการเรียนการสอน” ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Harris and Muijs. (2003) ก็ยัง
กลาววา จุดสําคัญประการแรกที่ครูมีภาวะผูนําครูคือ
เชี่ยวชาญในการสอนโดยใชเวลาสวนใหญในหองเรียน
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แตมีเวลาในการแสดงบทบาทเปนผูนํา และใหความ
ชวยเหลือเพื่อนงานในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ของนักเรียน และแนวคิดของ Frost and Roberts.
(2009) ยังไดกลาวถึง ภาวะผูนําครูวา เปนรูปแบบ
ของความเชี่ยวชาญในมืออาชีพจริงๆ ที่จะปรับปรุง
การศึกษา และผลักดันใหเกิดนวัตกรรมการศึกษา
ที่มาจากความเชี่ยวชาญที่สรางขึ้นโดยครู และ
เนื่องจากวา ถาครูซึ่งมีหนาที่โดยตรงตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนมีความรูความสามารถในการเรียนการสอน
ที่ถูกตอง ชัดเจนและสมบูรณดีแลว ความรูความ
สามารถนั้นยอมนําไปสูหองเรียนอันเปนผลของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนใหสูงขึ้นไดอยางแนนอน ฉะนั้น การให
ชื่อองคประกอบนี้ จึงมีความถูกตองและเหมาะสม
อีกดวยเชนกัน
องคประกอบที่ 7 เปนองค
ประกอบที่ มี ค  า นํ้ า หนั ก ขององค ป ระกอบมากและ
สําคัญเปนลําดับ 7 โดยมีพฤติกรรมตัวแปรภายใตองค
ประกอบที่แสดงถึงการมีภาวะผูนําครูที่ครูมีภาวะผูนํา
ในการทํางานทั้งสิ้น จึงใหชื่อวา “การมีภาวะผูนําใน
การทํางาน” ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Ash and
Persall. (2000: 15 - 22) ที่กลาววา ภาวะผูนําครู
ที่สําคัญ หมายถึง การปฏิบัติที่ครูมีภาวะผูนําครูโดย
ไมคํานึงถึงตําแหนงเปนรูปแบบของการเพิ่มขีดความ
สามารถในโรงเรียนที่ใชทฤษฎีภาวะผูนําแบบกระจาย
งาน และ Danielson. (2006) ที่ไดกลาววา ภาวะ
ผูนําครูเปนวิธีการทํางานของครูที่ครูมีภาวะผูนําไป
ปฏิบัติงานกับเพื่อนรวมงานในการปรับปรุงการเรียน
รูของนักเรียนในโรงเรียน อีกทั้งงานวิจัยของ Toolsee. (2011) ก็ไดกลาวถึง ภาวะผูนําครู วา ภาวะ
ผูนําครูอาจจะเปนทางการ คือในระหวางชั่วโมงเรียน
ที่เปนรูปแบบของการปฏิบัติหนาที่โดยปกติ หรือไม
เปนทางการ คือนอกชั่วโมงเรียนหรือไมไดอยูในรูป
แบบของการปฏิบัติหนาที่การเรียนการสอน และ
ดวยเหตุผลที่วา ถาครูที่ทํางานรวมกันมีภาวะผูนํา

ในการทํางานแลว ก็จะทําครูหรือผูที่เกี่ยวของเกิด
ความศรัทธา เชื่อมั่น และทําใหการทํางานเกิดความ
รวมมือมีพลังที่จะมุงสูความสําเร็จไดงายและดีมากขึ้น
ฉะนั้น การใหชื่อองคประกอบนี้จึงมีความถูกตองและ
เหมาะสมเชนกัน
2. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะ
ผู  นํ า ครู กั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของนั ก เรี ย นโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในภาคใตตอนบน มีผลการวิจัยที่จะนํามา
อภิปราย ดังนี้
ผลการวิจัยที่ พบวา โดยภาพรวม
ภาวะผู  นํ า ครู มี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาในผลการประเมิ น คุ ณภาพภายนอกรอบ
สามของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ใน “ตัวบงชี้ที่
5” ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใตตอนบน
ในระดับสูงมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เนื่องจากวาภาวะผูนําครูเปนภาวะผูนําที่ครูทุกคนใน
โรงเรียนตางรวมกันทํางานการศึกษาที่มีเปาหมาย
เพื่ อ ส ง ผลต อ การปรั บ ปรุ ง การเรี ย นรู  ข องนั ก เรี ย น
หรือคุณภาพการศึกษาของนักเรียนใหสูงขึ้นทั้งสิ้น ซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยงานวิจัยของกอบศักดิ์ มูลมัย.
(2554) เฉลา ระโหฐาน. (2553) ปรัชญา มะลิหวล.
(2555) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูนํากับประสิทธิผลการปฏิบัติงานหรือผูรวม
งานโดยผลการวิจัยไดสรุปไปในแนวทางเดียวกันวา
ภาวะผูนํามีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง
หรือระดับสูง กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานหรือผูรวม
งาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเฉพาะ
องคประกอบที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการ
ทํางาน ซึ่งมี คาสัมประสิทธสหสัมพันธสูงเปนลําดับที่
1 (.772**) องคประกอบที่ 1 การตัดสินใจรวมกันใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งมีคาสัม
ประสิทธสหสัมพันธสูงเปนลําดับที่ 2 (.749**) และองค
ประกอบที่ 6 การมีความรูความสามารถในการเรียน

106

การสอน ซึ่งมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธสูงเปนลําดับ
ที่ 3 (.719**) ทั้ง 3 องคประกอบนี้ ไมวาจะเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน การไดมีโอกาสตัดสินใจรวม
กัน และการมีความรูความสามารถในการเรียนการสอน
ลวนเปนพฤติกรรมการแสดงภาวะผูนําครูที่กอใหเกิด
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในประสิทธิภาพการทํางาน
ด า นการศึ ก ษาของครู เ พื่ อ ที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ศึกษาของนักเรียนไดดียิ่งขึ้นอีกดวย
3. การนําเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะ
ผูนําครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใตตอนบน
ผูวิจัยขอนําเสนอประเด็นการอภิปรายดังนี้
3.1 ผูวิจัยสรางแนวทางการพัฒนา
ภาวะผูนําครูฯ จากผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของและสรุปไดวา แนวทางการพัฒนาภาวะ
ผูนําครูฯ ควรประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวน ไดแก
สวนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูน าํ ครู สวนที่ 2 องค
ประกอบภาวะผูนําครู สวนที่ 3 กระบวนการพัฒนา
ภาวะผูนําครู และสวนที่ 4 การนําแนวทางไปใชซึ่ง
เมื่ อ พิ จ ารณาแล ว จะเห็ น ว า แนวทางการพั ฒ นา
ภาวะผูนําฯ มีองคประกอบครอบคลุมที่เริ่มตั้งแต
สวนแนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนําครู และตอดวยสวน
ที่ 2 องคประกอบภาวะผูนําครู 7 องคประกอบ และ
แตในละองคประกอบมีพฤติกรรมแสดงภาวะผูนําครู
อยางไรบางเพื่อจะไดเขาใจเปนเบื้องตนถึงพฤติกรรม
ภาวะผูนําครูตามองคประกอบนั้นๆ แลวจึงตามดวย
ส ว นกระบวนการพั ฒ นาภาวะผู  นํ า ครู อั น เป น ส ว น
สําคัญที่ประกอบดวยขั้นสําคัญ 4 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1
เตรียมความพรอมในการพัฒนา ขั้นที่ 2 ประเมินกอน
การพัฒนา ขั้นที่ 3 พัฒนาภาวะผูนําครู และ ขั้นที่ 4
ประเมินหลังการพัฒนา อันเปนกระบวนการพัฒนา
ภาวะผูนําครูฯ ที่เปนไปตามลําดับของการพัฒนา
ภาวะผูนําทั่ว ๆ ไป และสุดทายจบดวยสวนการนํา
แนวทางไปใช อั น เป น ส ว นที่ เ สนอแนะให โรงเรี ย น
ดําเนินการเพื่อใหการใชแนวทางการพัฒนาภาวะผู
นําครูฯ มีความสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อมรวดี สินเจริญ.(2556)
ที่ไดศึกษาพบวา รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําแบบ

ผูใหบริการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
4 สวน ไดแก สวนที่ 1 คุณลักษณะภาวะผูนํา สวน
ที่ 2 แนวคิด หลักการกํากับรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผูนํา สวนที่ 3 กระบวนการพัฒนาภาวะผูนํา สวนที่
4 การนํารูปแบบไปใช และสอดคลองกับงานวิจัยของ
เพลินใจ พฤกษชาติรัตน.(2549) ที่ไดศึกษาพบวา รูป
แบบการพัฒนาภาวะผูนําของผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มี 4 สวนเชนกัน อันไดแก สวนที่ 1
ที่มาของรูปแบบที่ประกอบดวย แนวคิด ทฤษฏี และ
หลักการของพืน้ ฐานของรูปแบบ วัตถุประสงคของรูป
แบบ สวนที่ 2 คุณลักษณะผูนําที่ตองการพัฒนา สวน
ที่ 3 กระบวนการพัฒนาภาวะผูนําฯ สวนที่ 4 การนํา
รูปแบบไปใช อีกทั้งแนวทางการพัฒนาภาวะผูนํา
ครูฯ เลมนี้ยังไดรับการประเมินความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน
19 ทาน วามีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดใน
ทางปฏิบัติระดับดีขึ้นไปอีกดวย จึงสามารถกลาวไดวา
การสรางแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําครู ฯ เปนการ
สรางที่ยึดหลักการและแนวคิดทฤษฎี และเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ อีกทั้งยังผานการยืนยันในทาง
ปฏิบัติจากผูทรงคุณวุฒิอีกดวย จึงคิดวานาจะเปนกระ
บวนการสรางภาวะผูนําครูท่ีสามารถนําไปใชพัฒนา
ใหครูมีภาวะผูนําครูอยางไดผลตอไปได
3.2 กระบวนการพัฒนาภาวะผูนํา
ครูฯ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารการพัฒนาภาวะผูนําครู
ที่สรุปไดวา กระบวนการพัฒนาภาวะผูนําครู ควร
ประกอบดวย 4 ขั้นไดแก ขั้นที่ 1 เตรียมความพรอม
ในการพัฒนา ขั้นที่ 2 ประเมินกอนการพัฒนา ขั้น
ที่ 3 พัฒนาภาวะผูนําครู มี 3 ขั้นยอย ไดแก 1) รับ
รูและตระหนัก โดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
2) สงเสริมภาวะผูนําครู โดยการกําหนดบทบาทผู
บริหารและครูในการสงเสริมภาวะผูนํา 3) ปฏิบตั ิ
ภาวะผูนําครูตาม “แผนการพัฒนาภาวะผูนําครูโดย
ใชกระบวนการ PDCA” และเมื่อเสร็จสิ้นการพัฒนา
ภาวะผูนําครูตามแผนการฯ แลว จึงดําเนินการในขั้นที่
4 ประเมินหลังการพัฒนาเพื่อใหกระบวนการพัฒนา
ภาวะผูนําครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งหมดที่
กลาวมา นับเปนการสรางกระบวนการพัฒนาภาวะ
ผูนําครูที่มีขั้น การพัฒนาหรือรูปแบบการพัฒนา
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ชัดเจนในลําดับขั้นตั้งแตตนจนจบ ซึ่งขั้นการพัฒนา
ดังกลาวมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ เพลินใจ
พฤกษชาติรัตน. (2549) ที่ไดพัฒนารูปแบบภาวะผูนํา
ของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผลการ
วิจัย และพบวา กระบวนสรางการพัฒนาภาวะผูนําฯ
ประกอบดวย 5 ขั้นไดแก ขั้นที่ 1 การประเมินความ
ตองการจําเปนในการพัฒนา ขั้นที่ 2 การเตรียมการ
พัฒนา ขั้นที่ 3 การดําเนินการพัฒนาตามรูปแบบที่
สรางขึ้น ขั้นที่ 4 การประเมินผลและติดตามผลการ
พัฒนา ขั้นที่ 5 การประเมินผลการดําเนินการ ก็เชน
กัน อีกทั้งยังมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ อมรวดี
สินเจริญ. (2556) ที่ไดสรางรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผูนําแบบผูใหบริการ ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พบวา กระบวนการพัฒนาภาวะผูนําฯ ประกอบ
ดวย 4 ขั้นไดแก ขั้นที่ 1 การเตรียมการ ขั้นที่ 2 การ
ประเมินกอนการพัฒนา ขั้นที่ 3 การพัฒนา ขั้นที่ 4
การประเมินหลังการพัฒนา นอกจากนั้นกระบวนการ
พัฒนาภาวะผูนําครูฯ ของงานวิจัยนี้ยังไดผานการ
ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 19 คนวาเปนกระ
บวนการพัฒนาภาวะผูนําที่มีความเหมาะสมและเปน
ไปไดในทางปฏิบัติในระดับมากขึ้นไปอีกดวย จึงเปนก
ระบวนการพัฒนาภาวะผูนําครูที่สามารถนําไปใชได
จริงในการพัฒนาภาวะผูนําครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในภาคใตตอนบนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะในการวิจัย
1. ขอเสนอแนะตอสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใตตอนบน มีดังนี้
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษาทุกเขต ในภาคใตตอนบนทั้ง 7 จังหวัด ควร
ศึกษาทําความเขาใจในความจําเปนและความสําคัญ
ของภาวะผูนําครู องคประกอบภาวะผูนําครู แลวนํา
มากําหนดเปนนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาที่ จ ะต อ งส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาใหดําเนิน
การสงเสริมและพัฒนาภาวะผูนําครูในสถานศึกษา
1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษาทุกเขต ในภาคใตตอนบนทั้ง 7 จังหวัดควรจะ

ตองประสาน สงเสริม สนับสนุน และติดตามการ
พัฒนาภาวะผูนําครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยูใน
ความรับผิดชอบของเขตพื้นที่การศึกษา ใหมีการ
พัฒนาภาวะผูนําครูตามองคประกอบทั้ง 7 องค
ประกอบดังกลาว พรอมทั้งรายงานผลการพัฒนา
ภาวะผู  นํ า ครู แ ละผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักเรียนใน “ตัวบงชี้ที่ 5” ใหสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาทราบเปนประจําทุกป
2. ขอเสนอแนะตอโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในภาคใตตอนบน มีดังนี้
2.1 จากขอเสนอแนะ ขอ 1.1 โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในภาคใตตอนบน ควรกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ เปาประสงคของโรงเรียนวาจะมุงพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น โดยมีการ
กําหนดแผนงาน โครงการพัฒนาภาวะผูนําครูใน
โรงเรียน และสงเสริม สนับสนุน การดําเนินตามแผน
งานและโครงการพัฒนาภาวะผูนําครูดังกลาวใหเกิด
ผลเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
2.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใตตอน
บน ควรนําแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําครูฯ นี้ไปใช
จริงในสถานศึกษาโดยอาจปรับเปลี่ยนตามบริบทและ
ความพรอมของโรงเรียน
2.3 ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยม
ศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ในภาคใตตอนบน จะตองตระหนักและเห็นความ
สําคัญของภาวะผูนําครูเปนเบื้องตนกอนดําเนินการใด ๆ
3. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย มีดังนี้
3.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผล
ตอความสําเร็จในการพัฒนาภาวะผูนําครูของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาที่ส  งเสริมภาวะผู นําครู โรงเรีย น
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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