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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการพัฒนา
สมรรถนะประจำ�สายงานครูด้านภาวะผู้นำ� 2) เพื่อศึกษาลักษณะและพฤติกรรมสมรรถนะประจำ�สาย
งานครูด้านภาวะผู้นำ� 3) เพื่อสร้างคู่มือการพัฒนาภาวะผู้นำ�สมรรถนะประจำ�สายงานครูด้านภาวะ
ผู้นำ� 4) เพื่อทดลองการพัฒนาครูด้านการมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยได้กำ�หนด
วิธีดำ�เนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาครูในสถานศึกษาจาก
แหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ 1) จากเอกสารงานวิจัย และ 2) จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูสอนดีจำ�นวน 100
คน ที่ได้มาโดย การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้แบบสอบถามแบบประมาณค่า
5 ระดับที่มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.74 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่า
เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนาคูม่ อื การพัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงาน
ครูด้านภาวะผู้นำ� ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันคู่มือตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของคูม่ อื โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จำ�นวน 7 ท่าน
ระยะที่ 3 การทดลองใช้คู่มือการพัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครูด้านภาวะผู้นำ� โดยเลือกครูสอนดี
เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการพัฒนาจำ�นวน 30 คน โดยการประเมินก่อนและหลังการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
1. องค์ประกอบการพัฒนาครูในสถานศึกษาเพือ่ รองรับการประเมินสมรรถนะประจำ�สายงาน
ด้านภาวะผู้นำ�ครูประกอบด้วย 5 ด้านได้แก่ 1) วุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสมกับความเป็นครู
2) การสนทนาอย่างสร้างสรรค์ 3) การเป็นบุคคลแห่งการเปลีย่ นแปลง 4) การปฏิบตั งิ านอย่างไตร่ตรอง
และ 5) การมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
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2. ลักษณะและพฤติกรรมครูในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินสมรรถนะประจำ�สายงาน
ด้านภาวะผู้นำ�ครูพบว่า ลักษณะและพฤติกรรมครู เฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง ( X =
4.67) รองลงมา คือ ด้านวุฒภิ าวะความเป็นผูใ้ หญ่ทเี่ หมาะสมกับความเป็นครูแสดงออกกับผูเ้ รียนอย่าง
เหมาะสมกับความเป็นครู ( X = 4.53) ส่วนด้านการมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน อยู่ในระดับปานกลาง
( X = 3.47)
3. สร้างและพัฒนาคู่มือการพัฒนาครูในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินสมรรถนะประจำ�
สายงานด้านภาวะผู้นำ�ครู คู่มือประกอบด้วย ความเป็นมา จุดประสงค์ เนื้อหาหลักสูตร ระยะเวลาใน
การพัฒนา ตารางพัฒนาตามหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาครู วิธีการพัฒนา สื่อและนวัตกรรมการ
พัฒนา การประเมินผลการพัฒนาโดยผ่านผูเ้ ชีย่ วชาญ ให้การยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้
4. พัฒนาครูภาวะผู้นำ�ด้านการมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 3 ระยะ การดำ�เนินการ
ในขั้นกระบวนการแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะก่อนปฏิบัติการ ระยะที่ 2 ระยะปฏิบัติการ
ประกอบด้วย การประชุมปฏิบัติการ โดยใช้คู่มือการพัฒนาครูในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
สมรรถนะประจำ�สายงานด้านภาวะผู้นำ�ครูที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบการประชุมปฏิบัติการ ระยะที่
3 ระยะหลังปฏิบัติการ ใช้แบบสอบถามพฤติกรรมครูในสถานศึกษา และพบว่า หลังการประชุมปฏิบัติ
การ ค่าเฉลีย่ ของประเมินครูในสถานศึกษาเพือ่ รองรับการประเมินสมรรถนะประจำ�สายงานด้านภาวะ
ผู้นำ�ครูสูงกว่าก่อนการเข้าประชุมปฏิบัติการ
คำ�สำ�คัญ: สมรรถนะประจำ�สายงาน ภาวะผู้นำ�ครู การพัฒนาภาวะผู้นำ�ครู
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study elements of developing teachers’
functional competency in the aspect of leadership, 2) to study characters and behaviors
of teachers’ leadership, 3) to create a manual of leadership competency development
of teachers and 4) to try out the teacher development in the aspect of learners’
learning accomplishment. The research procedures were divided into 3 phases: Phase 1,
the elements of teacher development were collected from two sources i.e., 1) research
documents and 2) 100 sample teachers with good teaching performance, who were
selected by using purposive sampling; a 5-rating scale questionnaire with the reliability of
0.74 was utilized; and the statistics used to analyze the obtained data were percentage,
mean and standard deviation; Phase 2, the manual of leadership competency development
of teachers was created; the manual was examined and approved by experts; its possibility
and appropriateness was considered by seven experts; and Phase 3, the manual of
their leadership competency development was tried out with 30 selected teachers
who had good teaching performance via evaluation of their pre-post development.
The research results revealed that:
1. Development of the teachers for supporting the evaluation of their leadership
competency consisted of five elements i.e., maturity, creative conversation, transformational figure, considerable figure and emphasis of learners’ learning achievement.
2. For the characters and behaviors of teachers for supporting the evaluation
of their leadership competency, it showed that their characters and behaviors were
found at an average high level ( X = 4.18). Having considered each aspect, it was discovered that two aspects were found at the highest level i.e., considerable figure ( X
= 4.67) and maturity ( X = 4.53) while an emphasis of learners’ learning achievement
was found at a moderate level ( X = 3.47).
3. The developed manual of their leadership competency development consisted
of the following parts: rationale, purposes, contents, development periods, development
schedules, teacher development curriculum, development methods, development
media and innovation, evaluation made by experts considering the manual’s
appropriateness and possibility.
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4. For developing leadership of teachers in aspect of learners’ learning achievement-oriented development, the procedures were divided into three phases: Phase
1 was about pre-operation. Phase 2 was about a workshop. In the second phase, the
manual developed by the researcher was utilized in the training workshop. Phase 3
was about post-operation. In this phase, a set of questionnaires about the teachers’
behaviors was employed; and it was found that after the workshop, the evaluation of
teachers for supporting their leadership competency was higher than before attending
the workshop.
Keywords: functional competency of leadership, teachers’ leadership, development
of teachers’ leadership
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บทนำ�
การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยอาศัยการพัฒนาสมรรถนะเป็นพื้นฐาน
(Competency-Based Development) เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาสมรรถนะ
ประจำ�สายงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ตามที่ สมาย และเดนนี่ (Smylie and Denny,
1990 : 237) กล่าวว่า ครู คือ ผู้นำ�การใช้ครูเป็นศูนย์กลางพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอนได้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ดังนัน้ ภาวะผูน้ �ำ ครูกบั การบริหารจัดการของสถานศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาภาวะผูน้ �ำ ของครูจงึ มีความสำ�คัญ เพือ่ ให้ครูพฒ
ั นาและปรับปรุงการสอนของตนเองและ
เรียนรู้การเป็นครูมืออาชีพ (สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 : 11) ครูเป็นบุคคลที่มีความ
สำ�คัญอย่างมาก ในด้านวิชาการ และประสบการณ์ และอุษาวดี จันทรสนธิ (2554 : 6) ได้กล่าวไว้ว่า
ปัจจุบันนี้ สังคมคาดหวังครูทำ�หน้าที่ของผู้นำ� ดำ�เนินการการจัดการเรียนการสอน ใช้ภาวะผู้นำ�ให้เกิด
การนำ�นวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ ครูก็คือผู้นำ� (Teachers as Leaders) สำ�นักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีการประเมินสมรรถนะครู 1) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
และเลื่อนวิทยฐานะ มาตรฐานวิชาชีพครู มีการประเมินภาวะผู้นำ�ครู ทำ�การประเมินสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานตามสภาพจริง 2) เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของครูผู้สอน (สำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553 : 24-25)
จากที่กล่าวมา ได้แสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญของครูที่มีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานและที่ส่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพของนักเรียน (สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 : 36) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของกระทรวงศึกษาธิการทีศ่ กึ ษาแนวทางเพือ่ พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนทีม่ ี
คุณภาพ โดยให้ความสำ�คัญกับภาวะผู้นำ�ของครู (teacher leadership) กล่าวคือ ฟูลแลน (Fullan,
1994 : 16-20) กล่าวถึง ภาวะผู้นำ�ของครูว่าประกอบด้วยลักษณะที่สำ�คัญที่มีความมุ่งมั่นและพัฒนา
ตนเองไปสู่ครูมืออาชีพ ส่วน เพลลิเซอร์ และแอนเดอสัน (Pellicer and Anderson. 1995 : 9-11)
กล่าวถึงลักษณะสำ�คัญของภาวะผู้นำ�ของครู คือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกี่ยวกับการเรียนการสอน
และนำ�ไปสู่การปฏิบัติ ส่วน ลิธวูด และดุค (Leithwood and Duke. 1999 : 73) ให้กล่าวถึงภาวะ
ผู้นำ�ของครู คือ 1) เป็นผู้นำ�การเรียนการสอน 2) เป็นผู้นำ�การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง 3) เป็นผู้นำ�
การเป็นตัวแบบด้านคุณธรรม 4) เป็นผู้นำ�การมีส่วนร่วม 5) เป็นผู้นำ�การบริหารจัดการ และ 6) เป็น
ผู้นำ�การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ด้วยเหตุผลและความสำ�คัญดังกล่าว การพัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครูดา้ นภาวะผูน้ �ำ ครู
มีความจำ�เป็นในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูให้มีคุณภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึง
สนใจทีจ่ ะศึกษาการพัฒนาครูในสถานศึกษาเพือ่ รองรับการประเมินสมรรถนะประจำ�สายงานด้านภาวะ
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ผู้นำ�ครู ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎีไปสู่การสร้างการพัฒนาภาวะผู้นำ�ครูที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจาก
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครูด้านภาวะผู้นำ�
2. เพื่อศึกษาลักษณะและพฤติกรรมสมรรถนะประจำ�สายงานครูด้านภาวะผู้นำ�
3. เพื่อสร้างคู่มือการพัฒนาภาวะผู้นำ�สมรรถนะประจำ�สายงานครูด้านภาวะผู้นำ�
4. เพื่อทดลองการพัฒนาครูด้านการมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งการศึกษาเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสารงานวิจัย เกี่ยวกับ
องค์ประกอบภาวะผู้นำ� วิธีการพัฒนาภาวะผู้นำ� ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นครูสอนดี สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2 จำ�นวน 167 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำ�นวน 100 คน ระยะที่ 2 สร้างและตรวจสอบคู่มือการ
พัฒนาครู โดยตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของรูปแบบตามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
โดยใช้แบบสัมภาษณ์มโี ครงสร้าง ตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของคูม่ อื การพัฒนาครู โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 7 คน ระยะที่ 3 พัฒนาครูโดยใช้คู่มือการพัฒนาครูและสรุปผลการพัฒนาภาวะผู้นำ�ครู กับ
กลุ่มตัวอย่าง ครูสอนดี จำ�นวน 30 คน ที่สมัครใจเข้าร่วมการพัฒนาตามกระบวนการ
การสร้างเครื่องมือวิจัย
ผูว้ จิ ยั สร้างแบบสอบถาม จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้แบบสอบถาม เพือ่ สอบถามระดับภาวะผูน้ �ำ ครูในสถานศึกษาเพือ่ รองรับการประเมินสมรรถนะประจำ�
สายงานด้านภาวะผู้นำ�ครู ซึ่งผู้วิจัยได้ดำ�เนินการตามขั้นตอนดังนี้
การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ระยะที่ 1 ผู้วิจัยได้นำ�แบบสอบถาม ไปหาคุณภาพ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
		 ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้นำ�แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อประเมินลักษณะและพฤติกรรมครู
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำ�นวน 29 ข้อ นำ�เสนอที่
ปรึกษาดูความเหมาะสมและความถูกต้องของเนื้อหา และแก้ไข ปรับปรุงข้อคำ�ถาม ตามข้อเสนอแนะ
		 ขัน้ ตอนที่ 2 ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ เครือ่ งมือเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ ตรวจสอบความตรง (Validity) และ
ข้อเสนอแนะอื่น ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหา ระหว่าง 0.60-1.00 จากนั้นนำ�แบบสอบถามที่ได้รับ การ
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ปรับปรุงแก้ไขตามคำ�แนะนำ�ของผู้เชี่ยวชาญแล้ว
		 ขัน้ ตอนที่ 3 ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ เครือ่ งมือไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูสอนดีในสถานศึกษาในสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 30 คน วิเคราะห์
หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach Alpha Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 96) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74
ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนาคู่มือการพัฒนาครู ผู้วิจัยได้นำ�คู่มือไปหาคุณภาพ ประกอบด้วย 2
ขั้นตอน ดังนี้
		 ขัน้ ตอนที่ 1 ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ ร่างคูม่ อื การพัฒนาครูน�ำ เสนอทีป่ รึกษาเพือ่ ตรวจสอบความเหมาะ
สมและความถูกต้องของเนื้อหา และแก้ไข ปรับปรุงข้อคำ�ถาม ตามข้อเสนอแนะ
		 ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยได้นำ�เครื่องมือโดยการตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของ
คู่มือตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และเป็นแบบสอบถามความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ระยะที่ 3 ทดลองใช้และสรุปผลการพัฒนาคู่มือการพัฒนาครู ผู้วิจัยได้นำ�แบบสอบถาม ไปหา
คุณภาพ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
		 ขัน้ ตอนที่ 1 ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ เครือ่ งมือทีส่ ร้างขึน้ เป็นแบบสอบถามก่อน – หลัง การพัฒนา เพือ่
ประเมินลักษณะและพฤติกรรมครู เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
นำ�เสนอทีป่ รึกษาดูความเหมาะสมและความถูกต้องของเนือ้ หา ปรับปรุงข้อคำ�ถามตามข้อเสนอแนะ
		 ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยได้นำ�เครื่องมือเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 5 คน ตรวจสอบความตรง
(Validity) และ ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ได้คา่ ความตรงเชิงเนือ้ หา ระหว่าง 0.60-1.00 จากนัน้ นำ�แบบสอบถาม
ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามคำ�แนะนำ�ของผู้เชี่ยวชาญแล้ว
		 ขัน้ ตอนที่ 3 ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ เครือ่ งมือไปทดลองใช้ โดยใช้เครือ่ งมือกับครูในสถานศึกษาในสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 30 คน
การเก็บรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสารแนวคิด หลักการ
ทฤษฎี และงานวิจัย ดำ�เนินการโดย 1) ส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยผู้วิจัยส่ง
แบบสอบถามด้วยตนเอง จำ�นวน 100 ฉบับ 2) นำ�แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าทางสถิติ และ 3) เลือกองค์ประกอบที่มีผลการวิเคราะห์ตํ่าที่สุดมา
พัฒนาครูตามสมรรถนะประจำ�สายงานด้านภาวะผู้นำ� ระยะที่ 2 สร้างและตรวจสอบคู่มือการพัฒนา
ครู โดย 1) นำ�ร่างคูม่ อื การพัฒนาครู เสนอผูเ้ ชีย่ วชาญโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
7 คน และ 2) ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
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(Rating scale) 5 ระดับ ระยะที่ 3 ทดลองใช้และสรุปผลการสร้างคูม่ อื การพัฒนาครู ซึง่ ดำ�เนินการโดย
1) ทดลองใช้คู่มือการพัฒนาครู กับกลุ่มตัวอย่างและไม่ซํ้ากับกลุ่มที่ 1 จำ�นวน 30 คน และ 2) อบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารโดยการใช้คมู่ อื การพัฒนาครูดา้ นการมุง่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและสอบถามหลัง
การเข้าร่วมพัฒนา
การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งดำ�เนินการ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาองค์
ประกอบภาวะผู้น�ำ ครู และลักษณะพฤติกรรมครูในสถานศึกษาด้านภาวะผู้น�ำ โดยการหาค่าสถิติพื้น
ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของลักษณะและพฤติกรรมครูในสถานศึกษาเป็นราย
ข้อ รายด้านและรวมทุกด้าน ระยะที่ 2 สร้างและตรวจสอบคู่มือการพัฒนาครู ตรวจสอบเครื่องมือโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและใช้แบบสอบถามโดยหาค่าสถิตพิ นื้ ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของคู่มือการพัฒนา ครูในสถาน
ศึกษา เป็นรายข้อและรายด้านจากการใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5
ระดับ ระยะที่ 3 การทดลองใช้คมู่ อื การพัฒนาครูในสถานศึกษาเพือ่ รองรับการประเมินสมรรถนะประจำ�
สายงานด้านภาวะผูน้ �ำ ครู ด้านการมุง่ พัฒนาผลสัมฤทธิข์ องผูเ้ รียน โดยการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม
ก่อนและหลังการพัฒนา เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการพัฒนา

สรุปผลการวิจัย
1. องค์ประกอบการพัฒนาครูในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินสมรรถนะประจำ�สาย
งานด้านภาวะผู้นำ�ครู พบว่า วุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสมกับความเป็นครู การสนทนาอย่าง
สร้างสรรค์ การเป็นบุคคลแห่งการเปลีย่ นแปลง การปฏิบตั งิ านอย่างไตร่ตรอง การมุง่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียน
2. ลักษณะและพฤติกรรมครู พบว่า ครูส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 65 ตำ�แหน่งงานเป็นครู
วิชาการ ร้อยละ 73 วุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 81 ประสบการณ์ในตำ�แหน่งหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 83 และอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลางมีนักเรียนระหว่าง 121 300 คน ร้อยละ 84 ลักษณะและพฤติกรรมของครู พบว่า ลักษณะและพฤติกรรมครู เฉลี่ยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติ
งานอย่างไตร่ตรอง ( X = 4.67) รองลงมาคือ ด้านวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสมกับความเป็นครู
แสดงออกกับผูเ้ รียนอย่างเหมาะสมกับความเป็นครู ( X = 4.53) ส่วนด้านการมุง่ พัฒนาผลสัมฤทธิผ์ เู้ รียน
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.47)
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3. สร้างและพัฒนาคู่มือการพัฒนาครูในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินสมรรถนะประจำ�
สายงานด้านภาวะผู้นำ�ครู สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2 ประกอบ
ด้วยความเป็นมา จุดประสงค์ ระยะเวลาในการพัฒนา หลักสูตร วิธีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการ
ประเมินผลการพัฒนา โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ ให้การยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ซึ่งพบว่า
ความเหมาะสมของคู่มือ อยู่ในระดับเหมาะสมอย่างยิ่ง ( X = 4.60) และความเป็นไปได้ของคู่มืออยู่ใน
ระดับเป็นไปได้มากที่สุด ( X = 4.62)
4. ผลการใช้คู่มือการพัฒนาครูในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินสมรรถนะประจำ�สาย
งานด้านภาวะผู้นำ�ครู พบว่า หลังสิ้นสุดระยะปฏิบัติการ คือ ระยะที่ 1 ระยะก่อนการพัฒนา ระยะที่
2 ระยะพัฒนา ประกอบด้วย 1) ประชุมปฏิบัติการ โดยใช้คู่มือพัฒนาครูในสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
พัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานด้านภาวะผู้นำ�ครู ระยะที่ 3 เป็นระยะประเมินผลหลังการพัฒนา พบ
ว่า ภาวะผู้นำ�ครูในสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สูงกว่า
ก่อนการพัฒนา

การอภิปรายผล

การวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งเนือ้ หาในการอภิปรายออกเป็น 4 ส่วน ซึง่ ในแต่ละส่วนมีประเด็น
สำ�คัญ ที่นำ�มาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. องค์ประกอบพฤติกรรมของครูในสถานศึกษาเพือ่ รองรับการประเมินสมรรถนะประจำ�สาย
งานด้านภาวะผู้นำ�ครู จากผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นำ�ครู 5 ด้านองค์ประกอบ 1) ด้าน
วุฒภิ าวะความเป็นผูใ้ หญ่ทเี่ หมาะสมกับความเป็นครู (Adult Development) 2) ด้านการสนทนาอย่าง
สร้างสรรค์ ( Dialogue) 3) ด้านการเป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Agency) 4) ด้านการ
ปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง (Reflective Practice) และ 5) ด้านการมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
(Concern for Improving Pupil Achievement) สอดคล้องสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานประกอบด้วยลักษณะและพฤติกรรมครู 12 ด้าน (สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2553)
2. ลักษณะและพฤติกรรมครู จากผลการวิจัยพบว่า ด้านวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสม
กับความเป็นครู (Adult Development) ผลการวิจัย พบว่า ผลการประเมินลักษณะและพฤติกรรม
ของครู ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18) ซึ่งลักษณะและพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการ
ในวัยผู้ใหญ่ เพื่อต้องการรู้จักตระหนักและพัฒนาวิชาชีพให้ทันต่อความเจริญเปลี่ยนแปลงของสังคม
การสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่น และความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อกิจกรรมสถานศึกษาจึงต้องมีการ
ศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ผลการวิจัยของอาภารัตน์ ราชพัฒน์ (2552: 246) วิจัย
เรือ่ งการพัฒนาตัวบ่งชีภ้ าวะผูน้ �ำ ครูในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า การพัฒนาครูมอี งค์ประกอบภาวะ
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ผู้นำ�ครูผลการประเมินพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ด้านวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสมกับความเป็นครู (Adult development) จากผล
การวิจัย พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านลักษณะและพฤติกรรม
ด้านแสดงตนเป็นที่น่านับถือ และให้เกียรติผู้อื่น อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.92) รองลงมาคือ ด้าน
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.84) และด้านเห็นคุณค่าและให้
ความสำ�คัญในความคิดเห็นหรือผลงานของผู้อื่นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.79) สุคนธ์ สินธพานนท์
วรรัตน์ วรรณเลิศลักษณ์ และพรรณี สินธพานนท์ (2551) ครูจะต้องมีกจิ กรรมสถานศึกษาจึงต้องมีการ
ศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรู้ที่สนอง
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสำ�คัญได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ทัง้ นีใ้ นสถานศึกษา ต้องประสานความร่วมมือโดยพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาต้องประสานความร่วม
มือ ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และสถานศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 33-38)
ด้านการสนทนาอย่างสร้างสรรค์ (Dialogue) จากผลการวิจัย พบว่า ลักษณะและพฤติกรรม
ของครู ระดับมากทีส่ ดุ ( X = 4.53) ครูมกี ารแสดงออกต่อด้านภาวะผูน้ �ำ สืบเสาะข้อมูล ความรูท้ างวิชา
ชีพใหม่ๆ ที่สร้างความท้าทายในการสนทนาอย่างสร้างสรรค์กับผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับภิญโญ มนูศิลป์
(2551 : 20) กล่าวไว้วา่ ผูท้ มี่ ภี าวะผูน้ �ำ ซึง่ ความรูค้ วามสามารถรอบตัว เพือ่ ให้งานทีบ่ ริหารไปสูเ่ ป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและศศิกานต์ เจริญดี (2544 : 21) กล่าวว่าภาวะผูน้ �ำ เป็นผูท้ มี่ กี ารสร้างสรรค์ ทัง้ นี้
เพือ่ ให้การปฏิบตั เิ ป็นไปในทิศทางทีผ่ นู้ �ำ เป็นไปตามวัตถุประสงค์องค์การ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารและครู
เป็นมืออาชีพที่มีความถูกต้องความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ด้านการเป็นบุคคลแห่งการเปลีย่ นแปลง (Change Agency) จากผลการวิจยั พบว่า ลักษณะและ
พฤติกรรมครู ด้านการเป็นบุคคลแห่งการเปลีย่ นแปลง อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.04) ครูมกี ารแสดงออก
สามารถริเริ่มการปฏิบัติงานไปสู่การเปลี่ยนแปลง กระตุ้นผู้อ่นื ให้มีการเรียนรู้และให้ความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาผูเ้ รียน สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาครูผนู้ �ำ กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2550 : 16) ทีว่ า่ การ
พัฒนาความเป็นผูน้ �ำ การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ให้ครูเกิดการนำ�ตนเองด้วยการทำ�กิจกรรมแบบมีสว่ นร่วม โดย
ใช้เทคนิควิธกี ารทีห่ ลากหลายและเป็นผูน้ �ำ ทางการจัดการเรียนรูต้ ามแนวปฏิรปู ทางการศึกษา
ด้านการปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง (Reflective Practice) จากผลการวิจัย พบว่า ลักษณะ
และพฤติกรรมครู ปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.67) ครูมีการแสดงออกต่อ
การวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนความคิดริเริ่มซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรอง ซึ่งเกิด
จากการ ใช้เทคนิค วิธีการที่หลากหลาย ที่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาครูผู้นำ�ของ กษมา วรวรรณ
ณ อยุธยา (2550 : 16) ที่ว่าการพัฒนาความเป็นผู้นำ�การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ครูเกิดการนำ�ตนเองด้วย
การทำ�กิจกรรมการเสริมประสบการณ์แบบมีสว่ นร่วม และเป็นผูน้ �ำ ทางการจัดการเรียนรูต้ ามแนวปฏิรปู
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ทางการศึกษา
ด้านการมุง่ พัฒนาผลสัมฤทธิผ์ เู้ รียน (Concern for Improving Pupil Achievement) พบว่า
ลักษณะและพฤติกรรมของครู การพัฒนาครูในสถานศึกษาเพือ่ รองรับการประเมินสมรรถนะประจำ�สาย
งานด้านภาวะผู้นำ�ครู ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ครูมีการแสดงออกต่อการมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียน โดยตั้งความคาดหวังของตนต่อคุณภาพของผลงานที่ครูปฏิบัติ และผลการเรียนรู้ที่นักเรียนได้
รับอยู่ในระดับสูง
3. การสร้างคูม่ อื การพัฒนาครู ผลการวิจยั พบว่า คูม่ อื ประกอบด้วย ความเป็นมา จุดประสงค์
ระยะเวลา หลักสูตร วิธีการพัฒนา สื่อและนวัตกรรม การประเมินผล โดยยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ และ
ประเมินความเหมาะสม อยู่ในระดับเหมาะสมอย่างยิ่ง และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับเป็นไปได้มาก
ที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพร พุตตาล เบ็ทซ์ (2539 : 93) ศึกษาองค์ประกอบของคู่มือใน
การปฏิบัติงานควรประกอบด้วย 1. ส่วนประกอบตอนต้น ได้แก่ 1) ปก 2) หน้าแสดงรายนามผู้จัดทำ�
และปีที่พิมพ์ 3) คำ�นำ� 4) สารบัญ 5) แผนภูมิโครงสร้างของหน่วยงาน 2. ส่วนที่เป็นเนื้อหาหรือวิธีการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) คำ�อธิบายลักษณะงาน 2) แผนภูมิแสดงสายงานปฏิบัติงาน 3) ขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงาน 4) ภาพประกอบ 3. ส่วนประกอบตอนท้าย ได้แก่ 1) คำ�อธิบายศัพท์ 2) ดรรชนี ศักดิ์รินทร์
สุวรรณโรจน์ (2535 : 89) ได้สรุปองค์ประกอบของการจัดทำ�คู่มือไว้ 6 ส่วนดังนี้ 1) คำ�ชี้แจงของการ
ใช้คู่มือ 2) เนื้อหาสาระและกระบวนการหรือขั้นตอน 3) คำ�ชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมการที่จำ�เป็น เช่น
สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 4) ความรู้เสริมหรือแบบฝึกหัด 5) คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหา
และ 6) แหล่งข้อมูลและอ้างอิงต่างๆ
4. ผลการการพัฒนาครูดา้ นการมุง่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน พบว่า การนำ�คูม่ อื การพัฒนา
ครูไปทดลองใช้จริงที่ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยการใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็นการใช้คู่มือกับกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 30 คน พบว่า ผลการประเมินในก่อนการใช้คู่มืออยู่
ในระดับปานกลางและหลังการใช้อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา ศรีสารคาม
(2554 : 136 - 139) ได้ท�ำ การศึกษาเกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผลการประเมินก่อนและหลังการทดลองโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำ�
ทางวิชาการกับผู้ร่วมโปรแกรมทุกประเภทเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของสถานศึกษาอยู่
ในระดับมากที่สุด วนิดา ฤทธิ์เจริญ (2550 : 151 – 153) ศึกษาการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวติ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบบูรณาการสำ�หรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ทดลองใช้
คู่มือ พบว่า การใช้คู่มือเป็นไปตามคำ�แนะนำ�การใช้คู่มือและปฏิบัติตามขั้นตอนการศึกษาคู่มือ 4) ผล
การประเมินคู่มือด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าคู่มือมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
		 1.1 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานควรนำ�ผลการวิจยั การพัฒนาสมรรถนะ
ประจำ�สายงานครูดา้ นภาวะผูน้ �ำ ไปกำ�หนดแนวทางในการพัฒนาลักษณะและพฤติกรรมครูเพือ่ พัฒนา
ครูและส่งเสริมให้มีภาวะผู้นำ�ตามสมรรถนะประจำ�สายงาน
1.2 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานควรนำ�คูม่ อื การพัฒนาสมรรถนะประจำ�
สายงานด้านภาวะผู้นำ�ครูไปให้สถานศึกษานำ�ไปใช้ในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรศึกษาการพัฒนาสมรรถนะประจำ�สายงานครูดา้ นการเป็นบุคคลแห่งเปลีย่ นแปลง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.
		 2.2 ควรทำ�วิจัยพัฒนารูปแบบเสริมสร้างภาวะผู้นำ�ครูตามสมรรถนะประจำ�สายงานที่จะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพครูในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้การวิจัยนี้มา
เป็นร่างรูปแบบในการพัฒนาครู
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