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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการเสริมสร้าง
ครูผู้น าในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 2) ศึกษา
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และดัชนีความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างครูผู้น าใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และ 3) พัฒนา
โปรแกรมเสริมสร้างครูผู้น าในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนา แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) การศึกษาและประเมิน
องค์ประกอบครูผู้น า โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมิน 2) 
การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และดัชนีความต้องการจ าเป็นของครูผู้น า ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 
317 คน ใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ 
ได้แก่ แบบสอบถาม และ 3) การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรม
เสริมสร้างครูผู้น า โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมิน สถิติที่
ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น
แบบปรับปรุง (PNIModified) 
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 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ครูผู้น า มีองค์ประกอบ จ านวน 7 ด้าน และ 21 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การมีวัฒนธรรม
ความร่วมมือ 2) การสนับสนุนการใช้วิจัยในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 3) การพัฒนา
วิชาชีพครู 4) การพัฒนาการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน 5) การสนับสนุนให้มีการประเมิน
การเรียนรู้ของนักเรียน 6) การสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน และ 7) การเป็นผู้
แนะน าส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียน และวิธีการเสริมสร้างครูผู้น า ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้
ด้วยตนเอง 2) การฝึกอบรม 3) การสอนแนะและการเป็นพี่ เลี้ยง 4) การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงาน และ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  2. สภาพปัจจุบันต่อการปฏิบัติของครูผู้น า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพที่
พึงประสงค์ต่อการปฏิบัติของครูผู้น า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3. โปรแกรมเสริมสร้างครูผู้น าในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ประกอบด้วย บทน า หลักการและเหตุผล ความมุ่งหมาย ผู้เข้ารับการ
พัฒนา ระยะเวลา โครงสร้าง ขอบข่ายเนื้อหา วิธีการพัฒนา ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
ฝึกอบรม การสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สื่อ และการวัดและการประเมิน โปรแกรมเสริมสร้างครูผู้น าในสถานศึกษา โดยรวมมี
ความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ : ครูผู้น า, โปรแกรมเสริมสร้างครูผู้น า 
 

Abstract 
  This research aimed to 1) study elements of Teacher Leader In Schools 
Under Secondary Educational Service Area Office 26. 2) present desirable 
characteristics and the priority need of index of Teacher Leader In Schools Under 
Secondary Educational Service Area Office 26. and 3) to develop the program of 
Teacher Leader In Schools Under Secondary Educational Service Area Office 26. 
Phase 1) evaluation for confirm elements and indicator of teacher leader by 5 experts. 
The instruments used were evaluation form. Phase 2) to study a present desirable 
characteristics. the sample composed of 317 teachers and use the technique of 
stratified random sampling, the instruments for collected data were questionnaires And 
phases 3) Developing a Program to Enhance Teacher Leader In Schools Under 
Secondary Educational Service Area Office 26. The evaluation by 5 experts, the 
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instruments used were evaluation form. The statistics for analyses of data included the 
mean, standard deviation and the priority need of index. 
 The results of the study revealed the following: 

 1. The 7 elements of teacher leader were 1) fostering a collaborative 
culture 2) accessing and using research to improve practice and student learning        
3) teacher professional development 4) Facilitating Improvements in Instruction and 
Student Learning the development of teaching and student learning 5) to support the 
assessment of learning student 6) building partnerships with parents and community 
and 7) as a guide for student learning. And methods to Enhance Teacher Leader      
1) The self-learning 2) Training 3) coaching and mentoring 4) learning by workplace 
and 5) the exchange of learning. 

 2. The present characteristics of teacher leader average were at 
moderate level, and the desirable characteristics of teacher leader average were at 
highest level. 

 3. The development of program to enhance teacher leader In Schools 
under Secondary Educational Service Area Office 26 consists of Introduction, rationale, 
the purposes, the trainees, period, structure and scope, method development, media, 
and measurement and evaluation. And overall it is appropriate and possible in the 
highest level. 
  

Keywords : teacher leader , teacher leader enhancement program  

 

 

บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่สร้าง
คนให้พัฒนาประเทศทุกด้านอย่างสมดุล  
ซึ่งคนนับเป็นปัจจัยส าคัญในการที่จะ
เอื้ออ านวย ผลักดันให้การท างานของ
องค์กรสามารถบรรลุ เ ป้ าหมายและ
วัตถุ ประสงค์ ขององค์ กร ได้ อย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ร ะ เ บี ย บ ส า นั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 
2552  ได้ก าหนดกรอบแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยให้ด าเนินการตาม
แนวทางกา รพัฒนา ใน  4 ป ร ะกา ร 
ประกอบด้วย 1) พัฒนาคุณภาพคนไทย
ยุคใหม่ ให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 2) พัฒนาคุณภาพครู
ยุคใหม่ ให้เป็นผู้เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิด
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การเรียนรู้ เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่าสามารถ
ดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมา
เป็นครู 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และ   4) พัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการใหม่ โดย
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา 
เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมท้ังการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนและมีระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมมาภิบาล (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2552) ครูมี
บทบาทส าคัญอย่างมากในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพราะครู เป็นผู้ที่
ป ร ะกอบวิ ชาชีพ  ซึ่ งท าหน้ าที่ หลั ก
ทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีต่าง ๆ ใน
สถานศึกษาของรัฐ (พระราชบัญญัติ
ระ เบียบข้ าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา. 2547) ดังนั้นครูผู้สอนจึง
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้
เทคนิควิธีการที่จะพัฒนาการสอนให้
ผู้ เ รียนมีโอกาสที่ จะเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ทั้งนี้ ต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข และมี
ความเป็นไทย (ไกศิษฏ์  เปลรินทร์ . 
2552)  
 ดังนั้นครูจึงถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ที่สุดของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่ง
ก า ร จั ดการ เ รี ยน รู้ ต้ อ ง เ น้ นก าร จั ด
ประสบการณ์ ให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ จาก
ประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
โดยครูมีหน้าที่ เอื้ออ านวยในการสร้าง

บรรยากาศแห่ งการเรี ยนรู้  ส่ ง เสริ ม 
สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม สร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง (เอียน สมิธ และ
อนงค์ วิเศษสุวรรณ์. 2550) คุณภาพ
การศึกษาจะพัฒนาไปได้ครูต้องตระหนัก
ถึงแนวทางการศึกษาที่ชัดเจน การจะ
จัดการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียน (ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2554) 
ครูจะต้องปรับแนวคิด และวิธีการเรียน
การสอนเพื่อให้คนรุ่นใหม่ พร้อมที่จะ
เผชิญกับสถานการณ์ และปัญหาใหม่ๆ 
รวมทั้งสามารถพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าไป
อย่างสมดุล ยั่งยืน และศานติ (ภราดา
วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์. 2553) การจัดการ
เรียนการสอนของครูหากครูเป็นผู้ที่มีการ
ปฏิบัติในเชิงรุก (Proactive) จะสามารถ
สอนให้ผู้เรียนให้ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
วิธีการในการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
ผู้เรียนยุคควรต้องใช้พลังผู้น าในตัวครูทุก
คนที่จะช่วยในการขับเคลื่อน ครูผู้น า
ถึงแม้จะไม่ใช่ผู้บริหารโดยต าแหน่งอย่าง
เป็นทางการ แต่ครูซึ่ งเป็นผู้ที่น าการ
เปลี่ยนแปลงจากการท างานแบบดั้งเดิมที่
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าจากการสั่งการของ
ผู้บริหารสถานศึกษามาเป็นครูที่ใช้ความ
เป็นผู้น าให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อพัฒนา
ตนเองและการเรียนรู้ของผู้ เรียน (The 
Teacher Leadership Exploratory 
Consortium, 2010) 
 ครูต้องสามารถจัดการเรียนรู้ไม่
เพียงแต่ให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้านความรู้  
ยังต้องท าให้ผู้ เรียนมีทักษะที่จ าเป็น
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ส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สามารถ
แสวงหาความรู้ ได้ด้ วยตนเองอย่ าง
ต่อเนื่องและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้นครูจึงต้องพลิกบทบาทของตนมา
เป็ นผู้ ช่ ว ยผลั ก ดั นก ารท า ง านขอ ง
โรงเรียนให้ประสบความส าเร็จ มีความ
ตั้ ง ใจ มุ่ง ม่ันอุทิศ เวลาในการท างาน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับศิษย์ การ
จัดการศึกษาจะมีประสิทธิภาพ หากครูมี
ความสามารถที่จะเป็นครูผู้น าในการสร้าง
ความร่วมมือจากเพื่อนครูคนอื่นๆ ให้
มาร่วมกันคิด มาร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยครูผู้น า
นั้นจะชักชวนครูที่มีอุดมการณ์เดียวกัน 
แต่หลากหลายความสามารถให้มาท างาน
ร่วมกัน เพื่อด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
เดียวกัน การได้ท างานภายใต้บรรยากาศ
ที่ดี มีความสามัคคี มีความสุข มีความ
เข้าอกเข้าใจกัน พูดภาษาเดียวกัน ย่อม
ส่งผลให้ผู้ร่วมงานมีพลังในการท างานใน
อันที่จะช่วยกันขับเคลื่อนให้งานบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ (ไพฑูรย์ สิน
ลารัตน์ และคณะ. 2557) ดังนั้นเพื่อให้
เกิดพลังขับเคลื่อนร่วมกันกับเพื่อนครูที่
ท างานร่วมกัน ครูผู้น าจะต้องสร้างและมี
บทบาทในการสร้างวัฒนธรรมความ
ร่วมมือ การสนับสนุนการใช้วิจัยในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน การพัฒนา
วิชาชีพครู  การพัฒนาการสอนและการ
เรียนรู้ของนักเรียน การสนับสนุนให้มีการ
ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน การสร้าง

ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน  
และการเป็นผู้แนะน าส าหรับการเรียนรู้
ของนักเรียน (Teacher Leader Model 
Standards. 2010) การพัฒนาครูให้เป็นครู
ผู้น า เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูผู้น าได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา เพิ่ ม
ศักยภาพเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้ 
รูปแบบการพัฒนาครูที่เน้นให้ครูผู้น าซึ่ง
เชี่ยวชาญด้านการสอนให้ค าชี้น าและให้
ค าปรึกษาครูคนอื่น ตลอดจนร่วมคิดร่วม
ปฏิบัติภารกิจแบบกัลยาณมิตรระหว่างครู
ผู้ น า แ ล ะ ค รู ส ร้ า ง โ อ ก า ส ข อ ง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีความสามารถ
และเชี่ยวชาญด้านการสอนเพื่อให้เป็น
แบบอย่างที่ดีส าหรับครูเพื่อนครู (ธนรัชฏ์ 
ศิริสวัสดิ์ และคณะ. 2554) 
 จากที่ กล่ า วมาข้ างต้ นครูผู้ น า 
(Teacher Leader) เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก
ที่สถานศึกษาจะให้ความส าคัญกับครูผู้น า 
เพราะครูผู้น าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญที่จะ
ท าให้เพื่อนครูร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน 
และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย
และเห็นคุณค่าของการเรียน และสามารถ
เชื่อมโยงห้องเรียนสู่โลกจริงและโลกแห่ง
อนาคตได้  ผู้วิ จัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้าง
ครูผู้น าในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ผลการวิ จัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
ส าหรับผู้บริหารและครูโดยทั่วไป ที่จะ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาครูใน
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สถานศึกษา นอกจากนี้รวมถึงหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องที่สนใจได้ใช้ข้อมูล และน า
โปรแกรมไปเป็นแนวทางในการพัฒนาครู
ให้เป็นครูผู้น าเพื่อส่งเสริมและพัฒนาครู 
และสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
และวิธีการเสริมสร้างของครูผู้ น าใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์ และดัชนีความต้องการจ าเป็น
ในการเสริมสร้างครูผู้น าในสถานศึกษา 
สั งกั ดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 
 3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
ครูผู้น าในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยและ
พัฒนา (Research and development) 
การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้ 
  ร ะ ย ะ ที่  1 ก า ร ศึ ก ษ า
องค์ ป ร ะกอบ  ตั ว ชี้ วั ด  แล ะวิ ธี ก า ร
เสริมสร้างของครูผู้น า ในสถานศึกษา 
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26        
   ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความ
สอดคล้องขององค์ประกอบและตัวชี้วัด 

และประเ มินความเหมาะสมวิ ธี การ
เสริมสร้างของครูผู้น า ได้แก่ ครูแกนน า 
จ านวน 5 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความ
สอดคล้องขององค์ประกอบและตัวชี้วัด 
และประเ มินความเหมาะสมวิ ธี การ
เสริมสร้างของครูผู้น า การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ระยะที่  2 การศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และดัชนี
ความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างครู
ผู้น าในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
   ประชากร ได้แก่ ครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 จ านวน 1,777 คน  กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่  ครู  สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตาราง 
Krejcie and Morgan (1970) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 317 คน และใช้เทคนิค
ก า ร สุ่ ม แ บบ แ บ่ ง ชั้ น ภู มิ  ( Stratified 
Random Sampling) ใช้ขนาดของ
สถานศึกษาเป็นหน่วยของการสุ่ม และ
ก าหนดสัดส่วนตามขนาดของประชากร 
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย  ไ ด้ แ ก่ 
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของ
สภาพปัจจุบันอยู่ระหว่าง .260 –.588 และ
สภาพที่พึงประสงค์อยู่ระหว่าง .283 –
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.734 และค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับของ
สภาพปัจจุบันเท่ากับ .811 และสภาพที่
พึงประสงค์เท่ากับ .892 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
(PNIModified) 
  ระยะที่ 3 การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างครูผู้น าในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 
   กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
โปรแกรมเสริมสร้างครูผู้น าในสถานศึกษา  
สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ได้แก่ อาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย และผู้อ านวยการสถานศึกษา 
จ านวน 5 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive  Sampling) ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้าง
ครูผู้น าในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ตัวชี้วัด และวิธีการเสริมสร้างของครูผู้น า
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  เ ข ต  26 
ปรากฏผลดังนี ้
   1.1 ผลการศึกษาองค์ประกอบ 
ตัวชี้วัด และวิธีการเสริมสร้างของครูผู้น าใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า 
องค์ประกอบ มี 7 องค์ประกอบ และ 21 
ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 1 การมีวัฒนธรรม
ความร่วมมือ ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ และ 2) การท างานเป็นทีม 
องค์ประกอบที่ 2 การสนับสนุนการใช้วิจัย
ในการพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียน 
ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การแสวงหาความรู้
ทางการวิจัยอย่างมีระเบียบแบบแผน 2) 
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3) การ
สร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และ 
4) การเผยแพร่ผลงาน องค์ประกอบที่ 3 
การพัฒนาวิชาชีพครู  ตั วชี้ วั ด ได้แก่       
1) ความรู้ในวิชาชีพ 2) ทักษะการ
ปฏิบัติงาน และ 3) จรรยาบรรณวิชาชีพ 
องค์ประกอบที่ 4 การพัฒนาการสอนและ
การเรียนรู้ของนักเรียน ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) 
การศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
3) การสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ และ 4) 
การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
องค์ประกอบที่ 5 การสนับสนุนให้มีการ
ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ตัวชี้วัด 
ได้แก่ 1) การออกแบบการประเมินการ
เรียนรู้ 2) การประเมินการเรียนรู้ของ
นักเรียนตามสภาพจริง และ 3) การวิเคราะห์ 
การแปลผลข้อมูล และการน าผลการประเมิน
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ไปใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
องค์ประกอบที่ 6 การสร้างความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การ
มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน 2) การให้บริการ
ชุมชน และ 3) การให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
และองค์ประกอบที่ 7 การเป็นผู้แนะน า
ส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียน ตัวชี้วัด 
ได้แก่1) ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และ 2) การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนรู้  
  1.2 วิธีการเสริมสร้างครูผู้น า 
พบ ว่ า  วิ ธี ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค รู ผู้ น า 

ประกอบด้วย 5 วิธีการ คือ 1) การเรียนรู้
ด้วยตนเอง 2) การฝึกอบรม 3) การสอนแนะ
และการเป็นพี่เลี้ยง 4) การเรียนรู้จากการ
ปฏิบตัิงาน และ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
 2. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
สภาพที่พึ งประสงค์  และดัชนีความ
ต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างครูผู้น าใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 แสดงดัง
ตาราง 1 ได้ดังนี้   

 
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฎิบัติของสภาพปัจจุบัน สภาพที่ 
            พึงประสงค์ และดัชนีความต้องการจ าเป็น (PNIModified) ในการเสริมสร้างครูผู้น าใน 
            สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 

องค์ประกอบครูผู้น า 
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค ์

PNI(Modifed) 
ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

 
S.D. 

ระดับ 
ปฏิบัติ 

 
S.D. 

ระดับ
ปฏิบัติ 

1. การมีวัฒนธรรมความร่วมมือ 2.98 0.75 ปานกลาง 4.61 0.49 มากที่สุด 0.547 1 
2. การสนับสนุนการใชว้ิจัยในการ 
   พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 3.12 0.75 ปานกลาง 4.44 0.50 มาก 0.424 3 
3. การพัฒนาวิชาชีพครู 3.24 0.73 ปานกลาง 4.50 0.50 มาก 0.390 4 
4. การพัฒนาการสอนและ 
   การเรียนรู้ของนักเรียน 3.25 0.72 ปานกลาง 4.87 0.35 มากที่สุด 0.498 2 
5. การสนับสนุนให้มีการประเมิน 
   การเรียนรู้ของนักเรียน 3.24 0.73 ปานกลาง 4.39 0.49 มาก 0.355 5 
6. การสร้างความร่วมมือกับ 
   ผู้ปกครองและชุมชน 3.30 0.68 ปานกลาง 4.42 0.49 มาก 0.339 7 
7. การเป็นผู้แนะน าส าหรับ 
   การเรียนรู้ของนักเรียน 3.35 0.71 ปานกลาง 4.39 0.49 มาก 0.351 6 
รวม 3.20 0.71 ปานกลาง 4.52 0.49 มากที่สุด   
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 จากตาราง 1 พบว่า สภาพปัจจุบัน
ของครูผู้น าในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มี
ระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เรียงล าดับสภาพปัจจุบันจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ การเป็นผู้แนะน าส าหรับการ
เรียนรู้ของนักเรียน การสร้างความร่วมมือ
กับผู้ปกครองและชุมชน การพัฒนาการ
สอนและการเรียนรู้ของนักเรียน การพัฒนา
วิชาชีพครู การสนับสนุนให้มีการประเมิน
การเรียนรู้ของนักเรียน การสนับสนุนการ
ใช้วิจัยในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  
แล ะการ มี วั ฒนธ รรมคว ามร่ ว ม มื อ 
ตามล าดับ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของครู
ผู้น าในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มี
ระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เรียงล าดับสภาพที่พึงประสงค์จากมากไป
หาน้อย ได้แก่ การพัฒนาการสอนและการ
เรียนรู้ของนักเรียน การมีวัฒนธรรมความ
ร่วมมือ และการพัฒนาวิชาชีพครู การ
สนับสนุนการใช้วิ จัยในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียน การสร้างความร่วมมือ
กับผู้ปกครองและชุมชน และการสนับสนุน
ให้มีการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน 
และการเป็นผู้แนะน าส าหรับการเรียนรู้ของ
นักเรียน ตามล าดับ 
 ล าดับความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างครูผู้น าใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  เ ข ต  2 6 
เรียงล าดับความต้องการจ าเป็นจากมาก

ไปหาน้อย ได้แก่ การมีวัฒนธรรมความ
ร่วมมือ การพัฒนาการสอนและการ
เรียนรู้ของนักเรียน การสนับสนุนการใช้
วิจัยในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
การพัฒนาวิชาชีพครู การสนับสนุนให้มี
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน การ
เป็นผู้ แนะน าส าหรับการเรียนรู้ ของ
นักเรียน  และการสร้างความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน ตามล าดับ 
 3. ผลการวิเคราะห์การออกแบบ
โ ป ร แ ก ร ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค รู ผู้ น า ใ น
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
  3.1 โปรแกรมเสริมสร้างครูผู้น าใน
สถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มี
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ดั ง นี้ จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า
องค์ประกอบของโปรแกรม พบว่ า มี
องค์ประกอบของโปรแกรมที่ เหมาะสม
ส าหรับการพัฒนาครูผู้น า 9 องค์ประกอบ 
ประกอบด้วย 1) บทน า 2) หลักการและ
เหตุผล 3) ความมุ่งหมาย 4) ผู้เข้ารับการ
พัฒนา 5) ระยะเวลา 6) โครงสร้าง 
ขอบข่ายเนื้อหา 7) วิธีการพัฒนา 8) สื่อ 
และ 9) การวัดและการประเมิน 
   โปรแกรมเสริมสร้างครูผู้น าใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 แบ่ง
ออกเป็น 7 Module ดังนี ้    
   Module 1 การมีวัฒนธรรม
ความร่วมมือ เนื้อหาประกอบด้วย การ
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สร้างมนุษยสัมพันธ์ และการท างานเป็น
ทีม     
   Module 2 การสนับสนุนการ
ใช้วิ จัยในการพัฒนาการเรียนรู้ ของ
นักเรียน เนื้อหาประกอบด้วย การ
แสวงหาความรู้ทางการวิ จัยอย่ าง มี
ระเบียบแบบแผน การคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ และการเผยแพร่ผลงาน 
   Module 3 การพัฒนา
วิชาชีพครู เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ใน
วิชาชีพ ทักษะการปฏิบัติงาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
   Module 4 การพัฒนาการ
สอนและการเรียนรู้ของนักเรียน เนื้อหา
ประกอบด้วย การศึกษาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  การสร้าง
แรงจูงใจต่อการเรียนรู้ และการสร้าง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
   Module 5 การสนับสนุนให้
มีการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน 
เนื้อหาประกอบด้วย การออกแบบการ
ประเมินการเรียนรู้ การประเมินการ
เรียนรู้ของนักเรียนตามสภาพจริง และ
การวิเคราะห์ การแปลผลข้อมูล และการ
น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ไ ป ใ ช้ พั ฒ น า
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   Module 6 การสร้างความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เนื้อหา
ประกอบด้วย การมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน 

การให้บริการชุมชน และการให้ชุมชนมี
ส่วนร่วม 
   Module 7 การเป็นผู้แนะน า
ส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียน เนื้อหา
ประกอบด้วย ทักษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนรู้ 
   หลักการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างครูผู้น า ประกอบด้วย การ
เรียนรู้ และพัฒนาผ่ านหลักสูตรและ
โปรแกรม (10%) การเรียนรู้และพัฒนา
ผ่านบุคคลอื่นๆ (20%) และการเรียนรู้
และพัฒนาผ่านประสบการณ์ (70%) 
   วิ ธี ก า รพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างครูผู้น า ประกอบด้วย การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม การสอน
แนะและการเป็นพี่เลี้ยง การเรียนรู้จาก
การปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  3.2 ผลการประเมินโปรแกรม
เสริมสร้างครูผู้น าในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 มีความเหมาะสมและมีความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด   
 
อภิปรายผล 
 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างครู
ผู้น าในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีข้อ
ค้นพบที่น่าสนใจเห็นควรน ามาอภิปราย
ดังนี ้
  1. ผลการศึกษาองค์ประกอบ
ขอ งค รู ผู้ น า ใ นสถานศึ กษ า  สั ง กั ด
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 มีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ 
และตัวชี้วัด จ านวน 21 ตัว องค์ประกอบ
ของครูผู้น า ประกอบด้วย 1) การมี
วัฒนธรรมความร่วมมือ 2) การสนับสนุน
การใช้วิจัยในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียน 3) การพัฒนาวิชาชีพครู 4) การ
พัฒนาการสอนและการ เรี ยนรู้ ขอ ง
นักเรียน 5) การสนับสนุนให้มีการ
ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน 6) การ
สร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชน และ 7) การเป็นผู้แนะน าส าหรับ
การเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งนี้เนื่องจากครู
ผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การเรียนการสอนและการยอมรับจาก
เพื่อนครูให้ใช้บทบาทของผู้น าเพื่อสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นที่ความส าเร็จในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน บทบาทของโรงเรียน
จ าเป็นต้องเน้นกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อ
พัฒนาและส่ ง เ ส ริ ม ให้ ผู้ เ รี ยนได้ ใ ช้
ศักยภาพของตนจนสุดความสามารถ 
โดยมีครูผู้น ามาช่วยในส่วนของการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับการสอนและการ
เรียนรู้ สร้างโอกาสของความก้าวหน้าใน
วิชาชีพและรางวัลส าหรับครูผู้มีภาวะผู้น า
และการเป็นตัวแบบส าหรับครูผู้น าแบบ
ประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน (ส านักงาน
ราชบัณฑิตยสภา. 2558) และครูผู้น า

จะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
เติบโตเต็มตามศักยภาพ เข้าถึงข้อมูลการ
วิ จัย และท าการวิ จัยที่ จะพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนา
ตัว เองอย่ างต่อ เนื่ อง สม่ า เสมอและ
ยาวนาน เป็นตัวแทนของครูเพื่อยกระดับ
คุณภาพของการสอนและความเป็นอยู่
ของคร ูส่งเสริมการค้นคว้าและเรียนรู้ทาง
วิชาการในด้านของการศึกษา เป็น
ตั ว แทนของ โ ร ง เ รี ยน เพื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม
ความก้าวหน้าของครูและนักเรียน และน า
ครูไปสู่การพัฒนาและยกระดับวิชาชีพที่
สูงขึ้นตลอดเวลา (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 
2557)  และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Frank and Others (2002) และ Teacher 
Leader Model Standards (2010) ที่
กล่าวว่าครูผู้น าจะต้องมีวัฒนธรรมความ
ร่วมมือ มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ
ครู การพัฒนาการสอนและการเรียนรู้ของ
นักเรียน การสนับสนุนให้มีการประเมิน
การเรียนรู้ของนักเรียน และการสร้าง
ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 
ทั้งนี้ เนื่องจากองค์ประกอบด้านการมี
วัฒนธรรมความร่ วม มือ  เป็นระดั บ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ก า ร มี
ความสัมพันธ์ที่ ดี  มีความเอื้ ออาทร 
สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกัน มี
การก าหนดเป้าหมายในการท างาน มีการ
แบ่งบทบาทหน้าที่ที่ ชัดเจน มีความ
ไว้วางใจซึ่ งกันและกันในการท างาน 
ส่งเสริมให้ครูได้แสดงบทบทบาทของผู้น า
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ตามความเหมาะสม และให้ก าลังใจซึ่งกัน
และกันในการปฏิบัติงาน 
  2. การศึกษาสภาพปัจจุบัน 
สภาพที่พึ งประสงค์  และดัชนีความ
ต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างครูผู้น าใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า 
สภาพปัจจุบันของครูผู้น าในสถานศึกษา 
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และสภาพที่พึงประสงค์ของครู
ผู้น าในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และการ
วิเคราะห์ล าดับความต้องการจ าเป็นของ
การพัฒนาครูผู้ น า เ รียงล าดับความ
ต้องการจ าเป็นจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
การ มีวัฒนธรรมความร่ วม มือ  การ
พัฒนาการสอนและการ เรี ยนรู้ ขอ ง
นักเรียน การสนับสนุนการใช้วิจัยในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน การพัฒนา
วิชาชีพครู การสนับสนุนให้มีการประเมิน
การเรียนรู้ของนักเรียน การเป็นผู้แนะน า
ส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียน  และการ
สร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชน ตามล าดับ  ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
งานวิจัยของ พจนา อาภานุรักษ์ (2556) 
ได้ท าวิจัยเรื่อง บทบาทการส่งผ่านของ
ความร่วมมือของครูในการศึกษาปัจจัย
เชิงสาเหตุที่ มีต่อการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงานในชั้นเรียนของครู พบว่า ครูมี
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของครู 

และการปฏิบัติงานในชั้นเรียนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ในขณะที่มีระดับการเรียนรู้
และระดับปัจจัยเชิงสาเหตุของความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานของครูอยู่ใน
ระดับมาก โดยครูระดับประถมศึกษามี
ระดับความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
ครูและการเรียนรู้ของครูสูงกว่าครูระดับ
มัธยมศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พิสมัย อะโน (2545) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
ผลการพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
ของครู โดยใช้การนิเทศแบบมีส่วนร่วม
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษา อ าเภอเวียง
แหง จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า สภาพการ
ท าวิจัยของครูส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์
ในการท าวิ จัย ในชั้ น เ รี ยน ขาดการ
สนับสนุนจากบุคลากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษา ตลอดจน
ขาดการสนับสนุนในเรื่องของเอกสาร 
และวัสดุอุปกรณ์ที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ท างานวิ จัยในชั้นเรียน อันเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในการ
เรียนรู้ได้เต็มตามความสามารถของตน 
และโรงเรียนมีส่วนได้รับประโยชน์จาก
การท าวิ จัยในชั้นเรียน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วัชเรนทร์ สุตะนนท์ (2554) 
ได้ท าวิจัยเรื่อง สภาพการด าเนินงานการ
พัฒนาวิชาชีพครูของโรงเรียน สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า การวิเคราะห์สภาพ
การด าเนินงานการพัฒนาวิชาชีพครู ตาม
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนและ
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ครูด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ และ
ด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดย
ค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียนในระดับปาน
กลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจา 
ลิขิตยิ่ งวรา (2547)  ได้ท าวิ จัย เรื่ อ ง 
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
พัฒนาการสอนวิชาศิลปศึกษาของครู
ศิลปศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ราชบุรี  พบว่า สภาพปัญหาการสอน
ศิ ล ป ศึ ก ษ า ใ น โ ร ง เ รี ย น  ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา สั งกั ดส านั กงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี โดยรวมและ
เป็นรายด้าน ทุกด้าน คือ ด้านครูผู้สอน 
ด้านนักเรียน ด้านหลักสูตร ด้านเทคนิค
และวิธีการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน 
ด้านการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง  แล ะความต้ อ งก ารที่ จ ะ
พัฒนาการสอน อยู่ระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของจงกล เวียงสมุทร (2546) 
ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อ
ใหญ่ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
พบว่า การส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนยังไม่ดีเท่าที่ควร 
ผู้บริหารและครูสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชนในการจัดการศึกษายังไม่เพียงพอ 
ไม่มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ
เข้าใจระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษา
ไม่สม่ าเสมอ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามา
มีบทบาทในการพัฒนาการศึกษากับทาง
โรงเรียนน้อย และเม่ือได้ด าเนินงานการ
พัฒนาการส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนากรศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ ได้ช่วยให้เกิดเจตคติ
ที่ดีและมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน ซึ่งจะส่งผลต่อระดม
ทรัพยากรในชุมชนมาพัฒนาการศึกษาอีก
ต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ส าลี กา
ละภักดี (2547) ได้ท าวิจัยเร่ือง การศึกษา
สภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึ กษา  สั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร 
เ ขต  2  พบว่ า  สภ าพกา รส่ ง เ ส ริ ม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  
 3. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
ครูผู้น าในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ บทน า 
หลักการและเหตุผล ความมุ่งหมาย ผู้เข้า
รับการพัฒนา ระยะเวลา โครงสร้ าง 
ขอบข่ายเนื้อหา วิธีการพัฒนา สื่อ และการ
วัดและการประเมิน ส าหรับโครงสร้าง 
ขอบข่ายเนื้อหา ประกอบด้วย 7 โมดูล 
ได้แก่  โมดูล 1 การมีวัฒนธรรมความ
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ร่วมมือ โมดูล 2 การสนับสนุนการใช้วิจัย
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โมดูล 
3 การพัฒนาวิชาชีพครู  โมดูล 4 การ
พัฒนาการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน 
โมดูล 5 การสนับสนุนให้มีการประเมินการ
เรียนรู้ของนักเรียน โมดูล 6 การสร้าง
ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน และ 
โมดูล 7 การเป็นผู้แนะน าส าหรับการ
เรี ยนรู้ ของนั ก เรี ยน ส าหรั บวิ ธี การ
เสริมสร้างครูผู้น า ประกอบด้วย 5 วิธีการ 
ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม 
ก า ร ส อนแน ะ แ ล ะ ก า ร เ ป็ นพี่ เ ลี้ ย ง  
การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อให้ผู้ เข้ารับการ
พัฒนาได้ เกิดองค์ความรู้และเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจาก
โปรแกรมเป็นหน่ วยที่ จั ดขึ้ นเพื่ อท า
กิจกรรมพิเศษหรือให้บริการตามความ
ต้องการของสถาบันหรือบุคคล มีการ
จัดล าดับการปฏิบัติตามที่วางแผนไว้เป็น
แผนกิ จกรรมที่ วางไว้ เพื่ อ เป้ าหมาย
โดยเฉพาะ (Bar and Keating, 1990) 
ประกอบด้วยรายละเอียดของแนวการจัด
ป ร ะสบก า รณ์ เ พื่ อ พั ฒนาผู้ รั บ ก า ร
เสริมสร้างให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีวาง
ไว้มากที่สุด โปรแกรมเป็นเสมือนสื่อน าที่
ก่อให้เกิดล าดับขั้นตอนของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่จ าเป็นโดยการมี
ภาระท่ีส าคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพให้กับ 
ผู้ เสริ มสร้ างจากความสามารถหรื อ
พฤติกรรมในระดับกว้าง ๆ ในตอนต้นไปสู่

ความสามารถหรือพฤติกรรมที่ มีความ
เฉพาะเจาะจงในตอนท้าย (Rothwell and 
Cookson, 1997) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ภูมิพงศ์ จอมหงส์พิพัฒน์ (2553) ได้
ท าวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบหลักสูตร
ฝึกอบรมครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการ
จัดการเรียนรู้ ส าหรับครูในภูมิภาคเขต
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า 
รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม มีองค์ประกอบ
ดังนี้ หลักการ  วัตถุประสงค์ การวัดและ
ประเมินผลการฝึกอบรม เนื้อหา กิจกรรม
การอบรม บทบาทของวิทยากรและผู้เข้า
รับการอบรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ยอดอนงค์ จอมหงษ์พิพัฒน์ (2553) ได้ท า
วิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครู
ผู้น าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โปรแกรม
พัฒนาครูผู้น าการจัดการเรียนรู้ตามแนว
แนวทางปฏิรูปการศึกษา มีองค์ประกอบที่
ส า คั ญ ดั ง นี้  วิ สั ย ทั ศ น์  ห ลั ก ก า ร 
วั ตถุ ประสงค์  เนื้ อหา กระบวนการ 
โครงสร้าง และการวัดและประเมินผล 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เชษฐา ค้าคล่อง (2557) 
ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าแบบมุ่งบริการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 
องค์ประกอบของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะ
ผู้ น า แ บ บ มุ่ ง บ ริ ก า ร ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีองค์ประกอบ
ทั้ งหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย บทน า 



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        388                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระกิจกรรม สื่อ/
แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอในการน าผลการวิจัย 
ไปใช ้
  1.1 ครูควรพัฒนาตนเอง
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู เนื่องจาก
ครูต้องสอน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย ดังนั้นครูจึงจ าเป็นต้องศึกษา
เรียนรู้ หลักการ วิธีการ และองค์ความรู้
ใหม่ ๆ และน ามาใช้ในงานเพื่อค้นหา
ความรู้ สร้างความรู้ใหม่ในวิชาชีพของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาการ
สอนและการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น และ
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
  1.2 สถานศึกษาควรส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครูมีวัฒนธรรมความ
ร่ วม มือ ในด้ านของการสร้ างมนุษย
สัมพันธ์และการท างานเป็นทีม การ
สนับสนุนการใช้วิจัยในการพัฒนาการ
เรี ยนรู้ ของนัก เรี ยนในด้ านของการ
แสวงหาความรู้ทางการวิ จัยอย่ าง มี
ระเบียบแบบแผน การคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ และการเผยแพร่ผลงาน การ
พัฒนาวิชาชีพครูในด้านของความรู้ใน
วิชาชีพ ทักษะการปฏิบัติงาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนาการสอน
และการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านของ
การศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ 
และการสร้างบรรยากาศที่ เอื้อต่อการ
เรียนรู้ การสนับสนุนให้มีการประเมินการ
เรี ยนรู้ ของนัก เรี ยนในด้ านของการ
ออกแบบการประเมินการเรียนรู้ การ
ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนตาม
สภาพจริง และการวิเคราะห์ การแปลผล
ข้อมูล และการน าผลการประเมินไปใช้
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การ
สร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชนในด้านของการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ชุมชน การให้บริการชุมชน  และการให้
ชุมชนมีส่วนร่วม และการเป็นผู้แนะน า
ส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านของ
ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ
เรียนรู้  ในการพัฒนาครูให้เป็นครูผู้น า 
เพื่อให้ครูเกิดความรู้ ทักษะ เจตคติและ
ค่านิยมที่ดีทางด้านเนื้อหาการสอนและ
การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีทักษะในด้าน
อุปนิสัยและด้านความฉลาดทางอารมณ์
ในการท างานร่วมกันกับเพื่อนครูและ
ผู้บริหารได้ และมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนานักเรียน
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน   
  1.3 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนในเชิง
นโยบายให้กับสถานศึกษา เพื่อให้การ
พัฒนาครูผู้น าบรรลุ เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้ง
ต่อไป 
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  2.1 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับครูผู้น า เนื่องจากการวิจัยในครั้ง
นี้  ผู้ วิ จั ยสนใจ เ ฉพาะตั วแปรที่ เ ป็ น
องค์ประกอบของพฤติกรรมครูผู้น าใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดังนั้น
หากมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจะมี
ประโยชน์ในการอธิบายครูผู้น าได้ชัดเจน
ขึ้น 
  2.2 ควรท าการศึกษาวิจัยและ
พัฒนา โดยใช้หลั กการ และวิ ธี การ
เสริมสร้างของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจาก

งานวิจัยนี้ น าไปใช้ในกับการพัฒนาครูผู้น า
ในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น หรือสังกัดอื่น 
เพื่อค้นหาองค์ประกอบที่มีความจ าเป็น
ที่สุ ดในการพัฒนาครูผู้น า เพื่ อจัดท า
โปรแกรมเสริมสร้างครูผู้น าของแต่ละบริบท
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 
  2.3 ควรมีการน าเอาโปรแกรม
เสริมสร้างครูผู้น าในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 ไปใช้ในการพัฒนาครูใน
สถานศึกษาจริง  
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