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ABSTRACT

ARTICLE INFO

This research aimed to 1) study current problems and need condition of teacher
leadership at Teacher Training Colleges, Lao People’s Democratic Republic and
2) study need assessment of teacher leadership at Teacher Training Colleges, Lao PDR.
The sample size was 981 teachers and directors from 8 Teacher Training Colleges of
Lao PDR obtained through simple random sampling. The instrument was 5 point
rating questionnaire used to survey current problems and need condition of teacher
leadership and statistically analyzed in mean score, standard deviation, and priority
need index (PNI).
The results revealed that
1) Current problem and need condition of teacher leadership at Teacher Training
Colleges in Lao PDR were found at the height in every factor.
2) Need assessment of teacher leadership at Teacher Training Colleges in Lao PDR
could be rated by priority need index in descending order as follows (1) instructional
proficiency, (2) knowledge about students, (3) self and colleague development,
(4) development participation, (5) behavior and conduct, and (6) transformational
leader, respectively.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น�ำของครูในวิทยาลัยครูแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ 2) เพื่อศึกษาความต้องการจ�ำเป็นในการเสริมสร้างภาวะผู้น�ำของครู การวิจัยนี้
เป็นการวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงส�ำรวจ ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ�ำนวน 981 คน จากวิทยาลัยครูทั้ง 8 สถาบันทั่วประเทศ
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้มาด้วยการสุ่มแบบง่าย (simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า
5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจ�ำเป็น (priority need index)
ผลของการวิจัย พบว่า
1) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ด้านภาวะผู้น�ำของครูในวิทยาลัยครูแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อยู่ในระดับมากทุก ๆ ด้าน
2) ความต้องการจ�ำเป็นในการเสริมสร้างภาวะผูน้ ำ� ของครูในวิทยาลัยครูแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว พบว่า
ความต้องการรายด้านเรียงล�ำดับจากมากไปน้อยได้แก่ ได้แก่ 1) ด้านความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านการสอน 2) ด้าน
ความรู้เกี่ยวกับผู้เรียน 3) ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 5) ด้านคุณสมบัติและ
จรรยาบรรณและ 6) ด้านการเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง

บทน�ำ

ปัจจุบันภาระงานในระบบโรงเรียนมีปริมาณเพิ่มขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งการพัฒนาคน
ภาระงาน และโครงสร้างการบริหารองค์กร หรือแม้แต่การใช้เทคโนโลยีก็มีการเปลี่ยนแปลงไป
การเสริมสร้างภาวะผู้น�ำให้กับครู จึงถือว่าเป็นการเตรียมตัวที่ดีต่อการรับมือกับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้
ดังที่ Johnson & Hynes (1997) ได้แสดงทรรศนะไว้ว่า การพัฒนาครูผู้น�ำเป็นความหวังของการ
เปลี่ยนแปลงแบบยั่งยืน (sustainable) Miller (1988) กล่าวถึงภาวะผู้น�ำของครูว่า ภาวะผู้น�ำของครูคือ
การขยายและการสร้างความก้าวหน้าให้กบั ครูและผลักดันการท�ำหน้าทีท่ างการสอนของครูทสี่ ง่ ผลต่อ
เด็กอย่างแท้จริง Hinchey (1997) เห็นว่า นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มั่นใจว่า การเคลื่อนไหวกิจกรรมภาวะ
ผูน้ ำ� ของครูเจริญเติบโตด้วยศักยภาพการเปลีย่ นแปลง และด้วยผลกระทบหลายหลายอย่างของภาวะผูน้ ำ�
(Howey,1988) พวกเขาคาดว่า ผลประโยชน์ทเ่ี กิดจากความสามารถทีซ่ อ้ นเร้นจะเกิดขึน้ กับตัวครู (Miller,
1988; Walters & Guthro, 1992) เพื่อนครู (Smylie & Denny, 1989) และต่อทีมงานการสอนของครูที่
มากขึ้น (Wasley, 1991) หรือต่อวิชาชีพทางการสอน (Crowther, Kaager, Ferguson, & Hann, 2002).
นัน้ คือ ภาวะผูน้ ำ� ของครูเป็นมาตรฐานแบบยัง่ ยืนทีส่ ามารถให้ประโยชน์อย่างมากกับทุกโรงเรียน (Feiler,
Heritage, & Gallimore, 2000) ภาวะผู้น�ำของครูเป็นทรัพยากรหลักให้กับชุมชนของโรงเรียน (DarlingHammond, Bullmaster, & Cobb, 1995) และเป็นสถานการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ (LeBlanc &
Shelton,1997) โดยการใช้ภาวะผู้น�ำครูสามารถสร้างความแตกต่างที่หลากหลายให้กับตนเอง และ
ความสามารถภายในตนและเพื่อน โครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมของโรงเรียน (Frost & Durrant,
2003) ซึ่ง Sergiovanni (2005) กล่าวว่า ภาวะผู้น�ำมีผลโดยตรงต่อความส�ำเร็จของนักเรียนและเชื่อว่า
ครูไม่เพียงแต่เป็นผู้มีส่วนร่วม แต่ยังเป็นแก่นกลางในการพัฒนา ฉะนั้น การมีส่วนร่วมของครูในภาวะ
ผู้น�ำโรงเรียนจึงเป็นปัจจัยที่จะช่วยรักษาโรงเรียนให้มั่นคงและยั่งยืน
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ภาวะผูน้ ำ� ครูได้รบั การพัฒนาอย่างมีนยั ส�ำคัญในช่วงแรกของศตวรรษใหม่ (Katzemeyer & Moller,
2001) การพัฒนาหรือการขยายความเจริญเติบโตให้กบั องค์การ คือ การท�ำให้ครูเป็นผูม้ ภี าวะผูน้ ำ� องค์กร
ในขอบเขตงานที่ท�ำ หรือ ที่รู้จักกันดีก็คือ การสร้างให้ครูมีภาวะผู้น�ำ (teacher leadership)
ในระยะต้นของศตวรรษที่ 21 ประเทศต่าง ๆ เอาใจใส่ตอ่ การขยายและการพัฒนาโรงเรียนโดยอาศัย
ครูเป็นก�ำลังขับเคลื่อน เพราะค้นพบว่าครู คือ ผู้ที่มีส่วนสร้างสรรค์พัฒนา และท�ำให้หลักสูตรดีขึ้น
การเสริมสร้างบทบาทให้กับครู จึงถือว่าเป็นการปกป้องและรักษาครูที่เก่งและดีไว้ในระบบ (Howey,
1988; Livingston, 1992) เพือ่ เสริมสร้างและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนือ่ ง ความเป็นเลิศทางวิชาการของ
ครูจึงได้ถูกยกระดับให้สูงขึ้น โดยที่ครูไม่ละทิ้งห้องเรียน ครูท�ำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงาน เป็นที่ปรึกษา
ให้กับครูใหม่ (advisor-mentors) เป็นผู้พัฒนาวิชาชีพ (master teachers) ทีมสร้างภาวะผู้น�ำ (leadership
teams) และเป็นผูน้ ำ� แห่งการเปลีย่ นแปลง (Livingston, 1992) นอกจากนี้ ภาวะผูน้ ำ� ของครูยงั ช่วยให้การ
ปฏิบัติหลักสูตรของครูได้รับการพัฒนาและแก้ไขไปในด้านบวก (Troen & Boles, 1992)
ส่วนบริบทการพัฒนาครูของลาวได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ สถาบัน
การศึกษาของลาว โดยเฉพาะสถาบันผลิตครูมคี วามพยายามในการก้าวไปสูค่ วามเป็นสากลและทันสมัย
มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็รักษาไว้ซึ่งลักษณะของความเป็นลาว เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาครูลาวให้
สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของพรรคและรัฐบาลลาว (Ministry of Education and Sports, 2010,
2015) และท�ำให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของการศึกษาแห่งชาติระยะ 10 ปี (2016-2025) (National
Assembly, 2016) ของลาวทีม่ งุ่ เน้นด้านคุณภาพ โดยเฉพาะการสร้างครู การฝึกอบรมวิชาชีพและการสร้าง
นิติกรรมเพื่อเสริมสร้างพนักงานครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีความเป็นผู้น�ำ
ครูในฐานะผูน้ ำ� ในการสร้างงานและสร้างคน จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องประพฤติดปี ฏิบตั ชิ อบ เพือ่ เป็น
ครูตน้ แบบให้กบั เพือ่ นร่วมงาน นอกจากจะเป็นแบบอย่างทีด่ ดี า้ นภาวะผูน้ ำ� แล้ว ครูมอื อาชีพ (professional
teachers) ยังจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (vision) มีความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) อีกทั้งยังต้องมี
ความสามารถทีร่ อบด้าน (Laiwatcharagul, 2004) ในการท�ำให้ผเู้ รียนเป็นคนทีม่ คี า่ อยูใ่ นสังคม ตัวครูเองนัน้
จะต้องมีความเป็นผู้น�ำ หรือ มีภาวะผู้น�ำ (leadership) รวมอยู่ด้วย (Blase & Blase, 1999)
ภาวะผู้น�ำของครูได้รับการยอมรับว่า มีส่วนต่อการสร้างผลสัมฤทธิ์ให้กับนักเรียน (Surana &
Moss, 2002) การสร้างสรรค์สงิ่ เรียนรูไ้ ด้รบั การเสริมขยาย (Devaney, 1987) การท�ำให้เกิดความพยายาม
ร่วมกัน วิชาชีพได้รับการส่งเสริมให้เจริญเติบโต และได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น (Troen & Boles, 1992)
ผู้ที่จะสร้างคน และให้การศึกษาก็คือ “ครู” ดังที่นักวิชาการของลาวหลายท่านพูดเสมอว่า “สร้างคน
เพื่อสร้างครู สร้างครูเพื่อสร้างชาติ” หมายความว่า ครูที่ดีและเก่งสามารถสร้างคนที่ดีและเก่งให้กับ
ประเทศชาติได้
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าครูได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น แต่จากการสังเกตยังพบว่า มีบางปัญหา
ที่เป็นข้อจ�ำกัด ไม่ตอบสนองต่อการด�ำเนินการปฏิรูป โดยเฉพาะการเสริมสร้างภาวะผู้น�ำของครูใน
วิทยาลัยครู ซึ่งได้แก่ การใช้วิธีการสอนแบบใหม่ที่ยึดผู้เรียนเป็นหลัก ครูยังท�ำได้ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะ
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ครูสอนจ�ำนวนหนึ่งยังไม่เข้าใจหลักส�ำคัญของวิธีการสอนแบบใหม่ และแหล่งทรัพยากรที่ใช้ในการ
ค้นคว้ายังขาดแคลน (Ministry of Education and Sports, 2013) วิธกี ารจัดการเรียนการสอนของครูยงั ท�ำ
ไม่ได้ดี เพราะครูเน้นทฤษฏี และการท่องจ�ำจากต�ำรามากกว่าการสอนให้คิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้เรียน
จึงขาดความรูเ้ ชิงประจักษ์ตอ่ สิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัว ขาดทักษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล (Wasi, 2002;
Runcharoen, 2010) นอกจากนัน้ การบริหารจัดการอาคารเรียนหรือสถานทีเ่ รียนยังไม่ถกู ต้อง และไม่เป็นไป
ตาม 3 ลักษณะ และ 5 หลักการ (principles) ที่พรรคและรัฐบาลลาวก�ำหนดไว้ (Viphavan, 2015)
บทรายงานผลสัมฤทธิ์การสอนของวิทยาลัยครูสาละวัน ประจ�ำปี 2014 -2015 (Salavan Teacher
Training College, 2015) ชี้ให้เห็นว่า สาเหตุที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจ�ำนวนหนึ่งยังอยู่ใน
เกณฑ์ที่ต�่ำ เนื่องจาก ครูจ�ำนวนหนึ่งยังไม่เข้าใจวิธีการสอนแบบใหม่ที่ชัดเจน ความรู้เกี่ยวกับนักเรียน
และการสอนยังไม่ลึกซึ้ง เพราะครูไม่ได้สะท้อนผลหลังการสอน และผลการประเมินครูในปีเดียวกันนี้
พบว่า จ�ำนวนครูสอนเก่งมีเพียงร้อยละ 3 เท่านัน้ ครูสอนดีรอ้ ยละ 58 ครูสอนระดับปานกลางร้อยละ 35
และครูสอนระดับที่ต้องปรับปรุงคิดเป็นร้อยละ 4 ซึ่งสาเหตุท่ีผลลัพธ์ไม่ได้ตามแผนเกิดจาก การจัด
ตารางสอนในแต่ละระบบสายเรียนยังไม่ชัดเจน ขาดการวางแผนการสอนร่วมกัน วิธีการสอนที่ไม่
หลากหลาย การเข้าถึงหรือเข้าใจคนอืน่ ยังท�ำไม่ได้ดเี ท่าทีค่ วร การแสดงบทบาทในการพัฒนายังมีนอ้ ย และ
ขาดการร่วมมือกันในการติดตามส่งเสริมทางด้านวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ ครูในสถาบันจึงไม่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนร่วมกัน
จากบทสัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาลัยครูสาละวัน (Intharath & Vongsavat, 2016) สรุปได้ว่า แม้
วิทยาลัยครูจะมีการด�ำเนินโครงการฝึกอบรมครู เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพ และทักษะต่าง ๆ ทางด้านการสอน
และการเรียนรู้ แต่ก็ยังประสบปัญหาหลายด้าน คือ การน�ำเสนอเนื้อหาของวิทยากรในเรื่องที่ท�ำการ
ฝึกอบรมยังไม่ลึกซึ้ง การพัฒนาครูยังไม่มีระบบที่แน่นอน ครูจ�ำนวนหนึ่งที่ได้รับการฝึกอบรมไม่ได้
ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ การฝึกอบรมขาดการติดตามและประเมิน ส่วนกระทรวงศึกษาธิการและ
กีฬาแห่งชาติลาว (2000, 2014, 2015) สรุปปัญหาการพัฒนาครูไว้คล้ายกันว่า พนักงานครูขาดทักษะ
การจัดการ การติดตาม การตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพ และไม่เป็นปกติ ความรู้ความสามารถของครู
ในการน�ำเทคโนโลยีสู่การสอนยังจ�ำกัด คุณภาพการสอนของครูในสถาบันยังมีลักษณะจ�ำกัด การฝึก
อบรมขาดการประเมิน จึงท�ำให้ขาดแนวทางการขับเคลื่อนเชิงระบบสู่ความส�ำเร็จ ครูในทุกระดับขาด
คุณภาพ และวิธกี ารสอนในชัน้ เรียนยังขาดความเหมาะสม เพราะข้อจ�ำกัดด้านความรูใ้ นเนือ้ หาบทเรียน
ของครู ส่วนด้านความสัมพันธ์กัน พบว่า การสอนของครูยังไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง และความ
ต้องการของชุมชน การท�ำงานร่วมกันยังไม่เป็นรูปธรรม การติดต่อประสานงานกันระหว่างสถาบันกับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ปรากฏให้เห็น หรือระหว่างผู้ปกครองเด็กกับครูก็ยังท�ำไม่ได้ดีเท่าที่ควร และด้าน
การบริหาร พบว่า ความผันผวนระหว่างวิธีการบริหารแบบรวมศูนย์และกระจายอ�ำนาจไม่มีการเตรียม
การสร้างความสามารถที่เหมาะสม การจัดการไม่เข็มแข็งในทุกระดับ พนักงานขาดทักษะการท�ำงาน
การติดตามและตรวจสอบไม่มปี ระสิทธิภาพและไม่เป็นปกติ ขาดระเบียบหลักการและบรรทัดฐาน และ
ระบบการฝึกอบรมเพื่อการวางแผน และการจัดการ
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จากสภาพปัจจุบนั ปัญหาทีก่ ล่าวมาข้างต้นนัน้ เห็นว่า การพัฒนาภาวะผูน้ ำ� ของครูลาวยังท�ำได้ไม่ดี
เท่าที่ควรและไม่บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน ด้าน
ความรู้เกี่ยวกับผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้น การศึกษา
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึ่งประสงค์ และความต้องการจ�ำเป็นของภาวะผู้น�ำของครูในวิทยาลัยครูแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงมีความจ�ำเป็นและส�ำคัญอย่างมาก เพราะข้อมูลสารสนเทศที่
ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ จะน�ำไปสูก่ ารวางแผนการเสริมสร้างภาวะผูน้ ำ� ของครูให้ตรงตามความต้องการ
จ�ำเป็นของครูในวิทยาลัยครูแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึ่งประสงค์ของภาวะผู้น�ำของครูในวิทยาลัยครู แห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. เพื่อศึกษาผลการประเมินความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น�ำของครูในวิทยาลัยครู
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้ ผู้วิจัยด�ำเนินการ ดังนี้
ศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ โดยการวิจยั แบบส�ำรวจ (Survey research) คือน�ำเอา
องค์ประกอบที่ผ่านยืนยันโดยผู้เชี่ยวชาญมาสร้างเป็นแบบสอบถาม แล้วน�ำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน
9 ท่าน ตรวจความตรงเชิงเนือ้ หา คัดเลือกเอาข้อค�ำถามขององค์ประกอบทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากกว่า 0.05 ขึน้ ไป
ปรับปรุงแล้วน�ำเอาแบบสอบถามไปทดลอง (try out) กับประชากร จ�ำนวน 30 คน โดยวิธีเลือกแบบ
เจาะจง เพือ่ หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ และค่าความเชือ่ มัน่ ซึง่ ผลการทดลองใช้เครือ่ งมือวิจยั ได้คา่ อ�ำนาจ
จ�ำแนกรายข้อระหว่าง 0.27 -1.00 และความเชื่อมั่นทังฉบับอยู่ที่ 0.94 หลังจากนั้นน�ำเอาแบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดับทีป่ รับปรุงแล้วไปใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 981 คน ซึง่ ได้มาโดยวิธกี ารสุม่ แบบง่าย
จากวิทยาลัยครูทวั่ ประเทศทัง้ 8 แห่ง แล้วน�ำเอาข้อมูลทีเ่ ก็บได้มาท�ำการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั สภาพที่
พึงประสงค์ และ ค่าดัชนีความต้องการจ�ำเป็น (priority modified index) การวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพปัจจุบนั
และสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น�ำของครูใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: S.D.)โดยแปลความหมายของค่าเฉลี่ยที่ค�ำนวณได้เป็น 5 ระดับ (Srisa-ard, 2010)
ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง การปฏิบัติ/การแสดงพฤติกรรมและความรู้ความสามารถภาวะ
ผู้น�ำของครูอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง การปฏิบัติ/การแสดงพฤติกรรมและความรู้ความสามารถภาวะ
ผู้น�ำของครูอยู่ในระดับมาก
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง การปฏิบัติ/การแสดงพฤติกรรมและความรู้ความสามารถภาวะ
ผู้น�ำของครูอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง การปฏิบัติ/การแสดงพฤติกรรมและความรู้ความสามารถภาวะ
ผู้น�ำของครูอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง การปฏิบัติ/การแสดงพฤติกรรมและความรู้ความสามารถภาวะ
ผู้น�ำของครูอยู่ในระดับน้อยมาก
ส่วนการวิเคราะห์ความต้องการจ�ำเป็นใช้สูตรการค�ำนวณของ Vongvanich (2015) จากค่าดัชนี
priority modified index ดังนี้
PNI = (I – D) / D
PNI คือ
ค่าดัชนีความต้องการจ�ำเป็น
I				
ค่าเฉลี่ยของสภาพอันพึงประสงค์
D			 ค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบัน

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
ผลการศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องภาวะผู ้ น� ำ ของครู ใ นวิ ท ยาลั ย ครู
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (รายระเอียดแสดงในหน้าถัดไป)
ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1. แสดงความถี่ และ ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. อายุ
- ต�่ำกว่า 31 ปี
- 31 - 40 ปี
- 41 - 50 ปี
- 51 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
- ชั้นสูง
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
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n = 981
ความถี่

ร้อยละ

502
479

51.2
48.8

253
413
174
141

25.8
42.1
17.7
14.4

111
656
212
2

11.3
66.9
21.6
0.2
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ตารางที่ 1. แสดงความถี่ และ ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
4. ประสบการณ์
- ต�่ำกว่า 11 ปี
- 11 - 20 ปี
- 21 - 30 ปี
- 31 - 40 ปี
- 41 ปีขึ้นไป

n = 981
ความถี่

ร้อยละ

384
341
208
45
3

39.1
34.8
21.2
4.6
0.3

จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามภาวะผู้น�ำของครูในวิทยาลัยครูแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีจำ� นวนทัง้ หมด 981 คน เมือ่ จ�ำแนกตามเพศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 51.2) จ�ำแนก
ตามอายุส่วนใหญ่มีอายุ 3-40 ปี (ร้อยละ 42.1) จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ร้อยละ 66.9) จ�ำแนกตามประสบการณ์ในการท�ำงานส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์ในการท�ำงาน
ต�่ำกว่า 11 ปี (ร้อยละ 39.1)
ผลการศึกษารายด้านและรายข้อของสภาพปัจจุบนั สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ และ ค่าดัชนีความต้องการ
จ�ำเป็นของภาวะผู้น�ำของครูในวิทยาลัยครูแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแสดงใน
ตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ผลการศึกษาภาวะผู้น�ำของครูรายด้าน
ตารางที่ 2. แสดงค่าเฉลีย่ ของ สภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ ค่าดัชนีความต้องการจ�ำเป็น และ
		 ล�ำดับความต้องการจ�ำเป็น
องค์ประกอบภาวะผู้น�ำของครู
1. ด้านคุณสมบัติและจรรยาบรรณ
2. ด้านความรู้เกี่ยวกับผู้เรียน
3. ความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านการสอน
4. ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู
5. ด้านการเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
6. ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

สภาพปัจจุบัน สภาพอันพึง
(D)
ประสงค์ (I)
3.89
4.13
3.54
3.78
3.49
3.78
3.53
3.77
3.55
3.77
3.55
3.78

PNImodified

ล�ำดับ

0.062
0.068
0.083
0.068
0.062
0.065

5
2
1
2
5
4

จากตารางที่ 2 พบว่า สภาพปัจจุบนั ของภาวะผูน้ ำ� ของครูในวิทยาลัยครูแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว อยู่ในระดับมากทุก ๆ ด้าน ยกเว้นด้านความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านการสอน
ซึง่ เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ 1) ด้านคุณสมบัตแิ ละจรรยาบรรณ ( = 3.89), 2) ด้านการเป็นผูน้ ำ�
การเปลีย่ นแปลง และ ด้านการมีสว่ นร่วมในการพัฒนา ( = 3.55), และ ล�ำดับสุดท้ายด้านความรูค้ วาม
สามารถและทักษะทางด้านการสอน ( = 3.49)
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สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ภาวะผูน้ ำ� ของครูในวิทยาลัยครูแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่
ระดับมากทุก ๆ ด้าน ซึง่ เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ 1) ด้านคุณสมบัตแิ ละจรรยาบรรณ ( = 4.13)
2) ด้านความรูเ้ กีย่ วกับผูเ้ รียน, ความรูค้ วามสามารถและทักษะทางด้านการสอน และ ด้านการมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนา ( = 3.78) และ ล�ำดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านการเป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงและการมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนา ( = 3.77)
ส่วนล�ำดับความต้องการจ�ำเป็น พบว่า ล�ำดับที่ 1 คือ ด้านความรู้ความสามารถและทักษะทางด้าน
การสอน (PNImodified = 0.083) ล�ำดับที่ 2 ด้านความรูเ้ กีย่ วกับผูเ้ รียน และ ด้านการพัฒนาตนเอง และเพือ่ นครู
(PNImodified = 0.068) และ ล�ำดับความต้องการจ�ำเป็นสุดท้ายคือ ด้านคุณสมบัตแิ ละจรรยาบรรณ และ ด้าน
การเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง (PNImodified = 0.062)
ผลการศึกษาภาวะผู้น�ำของครูรายข้อ
ตารางที่ 3. แสดงค่าเฉลี่ยรายข้อในแต่ละด้านของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ค่าดัชนีความ
		 ต้องการจ�ำเป็น และล�ำดับความต้องการจ�ำเป็น
องค์ประกอบภาวะผู้น�ำของครู
ด้านคุณสมบัติและจรรยาบรรณ (Behavior and Conduct: BAC)
1. การมีทัศนะทางการเมืองแบบสังคมนิยมที่มั่นคง เช่น มีความสามัคคี
และไม่สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคม
2. การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของพรรคและรั ฐ บาลอย่ า งถู ก ต้ อ งและ
สร้างสรรค์
3. การเอาใจใส่ระเบียบข้าราชการและกฎหมายบ้านเมือง
4. การเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับนักเรียน เพื่อนร่วมงาน และชุมชนใน
ด้านการแต่งกาย พูดจา และการแสดง ออกตามวัฒนธรรมประเพณี
ของชาติ
5. การเคารพจริตประเพณีและวัฒนธรรมทีด่ งี ามของชุมชนและของชาติ
6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผูป้ กครองและชุมชนในการส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนาธรรมประเพณีของชุมชนและของชาติ
7. การปฏิบตั งิ านร่วมกับชุมชนและเพือ่ นร่วมงานอย่างมีกลั ยาณมิตรและ
สร้างสรรค์
8. การเป็นแบบอย่างทีด่ งี ามด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน
และการด�ำรงชีวิต
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สภาพ สภาพอันพึง
PNImodified
ปัจจุบัน (D) ประสงค์ (I)

ล�ำดับ

3.90

4.19

0.074

15

3.85

4.14

0.073

16

3.92
3.89

4.17
4.14

0.064
0.064

25
25

3.90
3.82

4.15
4.10

0.064
0.053

25
38

3.89

4.11

0.057

30

3.88

4.09

0.054

37
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134 สภาพปัญหาปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น�ำครูในวิทยาลัยครูแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตารางที่ 3. แสดงค่าเฉลี่ยรายข้อในแต่ละด้านของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ค่าดัชนีความ
		 ต้องการจ�ำเป็น และล�ำดับความต้องการจ�ำเป็น (ต่อ)
องค์ประกอบภาวะผู้น�ำของครู
ความรู้เกี่ยวกับผู้เรียน (Knowledge about Students: KAS)
1. การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการของนักเรียนใน
แต่ละด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และด้านสังคม
2. การจัดท�ำข้อมูลสารสนเทศเกีย่ วกับตัวนักเรียน ได้แก่ ประวัตกิ ารเรียน
และครอบครัว
3. การส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพการเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย นตามความแตกต่ า ง
รายบุคคล
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ
5. การก�ำกับ ติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน
6. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง
และรายงานผล
ด้านความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านการสอน
(Instructional Proficiency: IP)
1. การศึ ก ษาการสอน และด� ำ เนิ น การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
การสอนและพัฒนาผู้เรียน
2. ความสามารถพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทีม่ กี ารบูรณาการ
นวัตกรรมเข้ามาใช้
3. ความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละบูรณาการนวัตกรรมทีส่ ง่ เสริม
การคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียน
4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นนักเรียนเป็นส�ำคัญโดยค�ำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. การส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ เช่น ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ การเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท และ Social network เป็นต้น
6. ความสามารถน�ำเทคนิคการจัดการเรียนรู้ใหม่ที่หลากหลายมาใช้
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีส่วนร่วม
7. การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และมุมการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนให้เอือ้ อ�ำนวยต่อการเรียน
การสอนและกิจกรรมประเภทต่าง ๆ
8. การให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีอิสรภาพและมีวินัยในการ
ดูแลตนเอง
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สภาพ สภาพอันพึง
PNImodified
ปัจจุบัน (D) ประสงค์ (I)

ล�ำดับ

3.46

3.81

0.101

5

3.55

3.83

0.079

11

3.55

3.76

0.059

29

3.57

3.77

0.056

31

3.57

3.76

0.053

38

3.43

3.77

0.099

6

3.42

3.89

0.137

1

3.42

3.88

0.135

2

3.51

3.78

0.77

12

3.51

3.75

0.068

18

3.52

3.75

0.065

21

3.47

3.76

0.084

8

3.56

3.75

0.053

38

3.54

3.77

0.065

21
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ตารางที่ 3. แสดงค่าเฉลี่ยรายข้อในแต่ละด้านของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ค่าดัชนีความ
		 ต้องการจ�ำเป็น และล�ำดับความต้องการจ�ำเป็น (ต่อ)
องค์ประกอบภาวะผู้น�ำของครู
ด้านความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านการสอน
(Instructional Proficiency: IP)
9. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันให้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดการ
ท�ำงานเป็นทีมในการแก้ไขปัญหา
10. การทดสอบและประเมิน ผลการ เรียนของนักเรียนเป็นระยะ โดยเน้น
การคิดวิเคราะห์และน�ำไปใช้จริงได้
11. การจัดท�ำระบบสารสนเทศเพื่อประมวลผลการเรียนของนักเรียนไว้
อย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผล
การพัฒนาตนเองและเพือ่ นครู (Self and Colleague Development: SCD)
1. ความสามารถในการวางแผนได้ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในอนาคต
2. การวิเคราะห์และเรียนรู้ประสบ การณ์จากตนเองและเพื่อนร่วมงาน
3. การใช้ความสามารถเต็มที่เพื่อให้งานส�ำเร็จตามเป้าหมาย
4. ความกล้าและศรัทธาตนเองในการท�ำสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม
5. การเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายต่าง ๆ และสามารถยืนหยัดอยู่ได้
6. การสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยการเป็นโค้ช
และผู้ให้ค�ำปรึกษากับเพื่อนครู
7. การส่งเสริมให้คนอื่นสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้และหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาของนักเรียนร่วมกัน
8. การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคนอื่นอย่างตั้งใจ
9. การสื่อสารค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับ
แก่ครู หรือเพื่อนร่วมงาน
การเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leader: TL)
1. การมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ที่จะแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น
2. การปฏิบัติงานโดยหลักธรรมาภิบาล เช่น มีความรับผิดชอบ โปร่งใส
และตรวจ สอบได้ เป็นต้น
3. ความกล้าหารในการตัดสินใจ และการเป็นผูน้ ำ� ในการด�ำเนินงานทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อส่วนร่วม
4. การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการพัฒนางานและการเรียนรูข้ องนักเรียน
ด้วยกระบวนการวิจัย
5. การแสวงหาโอกาสในการท�ำงานใหม่ ๆ ที่ท้าท้าย เพื่อความเจริญ
ก้าวหน้า
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สภาพ สภาพอันพึง
PNImodified
ปัจจุบัน (D) ประสงค์ (I)

ล�ำดับ

3.56

3.76

0.056

31

3.51

3.78

0.077

12

3.57

3.77

0.056

31

3.57
3.59
3.54
3.54
3.56
3.48

3.74
3.80
3.77
3.78
3.78
3.76

0.048
0.058
0.065
0.068
0.062
0.080

43
30
21
18
28
10

3.55

3.76

0.062

26

3.59
3.53

3.76
3.78

0.047
0.071

44
17

3.57
3.61

3.77
3.77

0.056
0.044

31
50

3.57

3.76

0.053

38

3.49

3.81

0.092

7

3.56

3.77

0.056

31
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136 สภาพปัญหาปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น�ำครูในวิทยาลัยครูแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตารางที่ 3. แสดงค่าเฉลี่ยรายข้อในแต่ละด้านของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ค่าดัชนีความ
		 ต้องการจ�ำเป็น และล�ำดับความต้องการจ�ำเป็น (ต่อ)
องค์ประกอบภาวะผู้น�ำของครู
การเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leader: TL)
6. การพัฒนาทักษะการคิดและการจัดการในการแก้ไขปัญหาให้กบั ตนเอง
เพื่อนร่วมงาน และนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
7. การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการยอมรับในความแตกต่างทาง
ด้านค่านิยมความเชื่อและวัฒนธรรม
8. การมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลที่เป็นความรู้ใหม่ แล้วน�ำมาพัฒนา
ตนเอง และจัดการเรียนการสอน
9. การได้รับความไว้วางใจจากหมู่คณะในการท�ำงาน และการสอน
การมีส่วนในการพัฒนา (Development Participation: DP)
1. การมีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัย ทัศน์ของวิทยาลัยครู
2. การมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันกับวิทยาลัยครูเพื่อให้งาน
บรรลุผลส�ำเร็จ
3. ความเพียรพยายามทีจ่ ะท�ำให้วสิ ยั ทัศน์ของวิทยาลัยครูประสบผลส�ำเร็จ
4. การพัฒนาวิสัยของตนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยครู
5. การวางแผนและการปฏิบัติงานร่วมกันกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. การติดต่อสื่อสารและร่วมมือกันปฏิบัติบทบาทหน้าที่เพื่อความส�ำเร็จ
7. การวางแผนด�ำเนินกิจกรรมสนองความต้องการของเครือข่ายการ
พัฒนาครูและวิทยาลัยครูอย่างต่อเนื่อง
8. การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ข้อคิด เห็นต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ในการพัฒนาครูและวิทยาลัยครู
9. การพัฒนาและขยายเครือข่ายพัฒนาครูและวิทยาลัยครูเพือ่ หาแนวทาง
การด�ำเนินการใหม่ ๆ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
			

สภาพ สภาพอันพึง
PNImodified
ปัจจุบัน (D) ประสงค์ (I)

ล�ำดับ

3.52

3.81

0.082

9

3.56

3.74

0.051

42

3.56

3.80

0.067

21

3.59

3.75

0.047

44

3.49
3.58

3.91
3.74

0.124
0.045

3
48

3.56
3.58
3.56
3.59
3.57

3.75
3.73
3.71
3.75
3.76

0.047
0.042
0.042
0.045
0.053

44
51
51
48
38

3.55

3.83

0.079

11

3.45

3.85

0.116

4

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น�ำของครูเป็นรายข้อ พบว่า
สภาพปัจจุบนั ภาวะผูน้ ำ� ของครูในวิทยาลัยครูแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รายข้อ
ส่วนมากอยู่ในระดับมากคือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.51–3.88 และ มีบางข้อที่อยู่ในระดับปานกลางคือ
มีคา่ เฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 3.42–3.49 เมือ่ เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ 1) การเอาใจใส่
ระเบียบข้าราชการและกฎหมายบ้านเมือง 2) การเป็นแบบอย่างที่ดีงามด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานและการด�ำรงชีวิต 3) การเคารพจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนและ
ของชาติ และ 3 ล�ำดับสุดท้ายได้แก่ 1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูร้ ว่ มกับผูป้ กครองอย่างต่อเนือ่ ง
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และรายงานผล ( = 3.43) 2) ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทีม่ กี ารบูรณาการ
นวัตกรรมเข้ามาใช้ ( = 3.42) 3) การศึกษาการสอนและด�ำเนินการวิจยั ในชัน้ เรียนเพือ่ ปรับปรุงการสอน
และพัฒนาผู้เรียน ( = 3.42)
ส่วนสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของภาวะผูน้ ำ� ของครูรายข้ออยูใ่ นระดับมากทุกข้อคือ มีคา่ เฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง
3.51–4.19 เมื่อเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ 1) การมีทัศนะทางการเมืองแบบ
สังคมนิยมทีม่ นั่ คง เช่น มีความสามัคคีและไม่สร้างความแตกแยกให้เกิดขึน้ ในสังคม ( = 4.19) 2) การ
เอาใจใส่ระเบียบข้าราชการและกฎหมายบ้านเมือง ( = 4.17) 3) การเคารพจารีตประเพณีและวัฒนธรรม
ทีด่ งี ามของชุมชนและของชาติ ( = 4.15) และ 3 ล�ำดับสุดท้ายได้แก่ 1) การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่
และการยอมรับในความแตกต่างทางด้านค่านิยมความเชือ่ และวัฒนธรรม ( = 3.74) 2) การพัฒนาวิสยั ทัศน์
ของตนสอดคล้องกับของวิทยาลัยครู ( = 3.73) 3) การวางแผนและการปฏิบตั งิ านร่วมกันกับฝ่ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ( = 3.71)
ส่วนความต้องการจ�ำเป็นภาวะผู้น�ำของครูรายข้อ 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ 1) การศึกษาการสอน และ
ด�ำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการสอนและพัฒนาผู้เรียน(PNImodified = 0.137) 2) ความสามารถ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทีม่ กี ารบูรณาการนวัตกรรมเข้ามาใช้ (PNImodified = 0.135) 3) การมี
ส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยครู(PNImodified = 0.124) และ 3 ล�ำดับสุดท้ายได้แก่ 1) การ
ปฏิบตั งิ านโดยหลักธรรมา ภิบาล เช่น มีความรับผิดชอบ โปร่งใส และตรวจ สอบได้ เป็นต้น (PNImodified =
0.044) 2) การติดต่อสื่อสารและร่วมมือกันปฏิบัติบทบาทหน้าที่เพื่อความส�ำเร็จ (PNImodified = 0.042)
3) การวางแผนและการปฏิบัติงานร่วมกันกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง(PNImodified = 0.042)

อภิปรายผล

ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพทีพ่ งึ ประสงค์และความต้องการจ�ำเป็นในการเสริมสร้างภาวะผูน้ ำ�
ของครู พบว่า สภาพปัจจุบนั ภาวะผูน้ ำ� ของครูในวิทยาลัยครูแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อยู่ในระดับมาก โดยที่ครูในวิทยาลัยครูมีภาวะผู้น�ำด้านคุณสมบัติและจรรยาบรรณมากกว่าด้านอื่น ๆ
รองลงมา คือ ด้านการเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู และล�ำดับสุดท้ายคือ
ภาวะผู้น�ำของครูด้านความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านการสอน การที่ครูในวิทยาลัยครูของลาว
มีคณ
ุ สมบัตแิ ละจรรยาบรรณอยูใ่ นระดับมากเป็นล�ำดับแรก เป็นเพราะพรรคและรัฐบาลลาวมุง่ เน้นและ
ให้ความส�ำคัญด้านการการประพฤติปฏิบัติของครู พิจารณาและเลื่อนต�ำแหน่งครู โดยให้ความส�ำคัญ
เรื่องการประพฤติและคุณธรรมเป็นล�ำดับแรก สอดคล้องกับปรัชญาการสร้างครูของลาว (Ministry
of Education and Sports, 2012) ในตอนหนึ่งที่ก�ำหนดไว้ว่า ครูลาวต้องเป็นผู้ มีความชื่อสัจสุจริตและ
มีคุณธรรมทางการเมือง คือ เคารพต่อระเบียบกฎหมาย มีความคิดที่ดี และแบบแผนการด�ำลงชีวิตที่
โปร่งใส สอดคล้องกับกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (Ministry of Education and Sports,
2015) มาตรา 49 ได้ก�ำหนดเนื้อในข้อที่ 1 และ 2 ก�ำหนดไว้ว่า ครูลาวต้องมีหลักมั่น ทัศนะการเมืองที่
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ถูกต้อง รักและปกป้องระบอบประชาธิปไตยประชาชน มีจรรยาบรรณ และศีลธรรม สอดคล้องกับข้อตกลง
ของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่งชาติลาว (Ministry of Education and Sports, 2015) ว่าด้วย
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูในมาตรา 8 ข้อที่ 1 ครูต้องมีความชื่อสัตย์ สุจริต และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Leithwood & Duke (1999) และ Katzenmeyer & Moller (2001) ที่กล่าวว่า ครูต้องเป็นผู้น�ำ
ตัวแบบด้านคุณธรรม และ มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู
และการทีค่ รูมภี าวะผูน้ ำ� ด้านความรูค้ วามสามารถและทักษะการสอนน้อยกว่าด้านอืน่ ๆ เพราะครู
ส่วนมากยังตระหนักในตนเองว่า ขาดความรูค้ วามเข้าใจ และ ทักษะในศาสตร์การสอน การศึกษาการสอน
และวิจยั ในชัน้ เรียน สอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่งชาติลาว (2000) ทีไ่ ด้สรุป
ปัญหาของการศึกษาลาวไว้ในตอนหนึง่ ว่า วิธกี ารเรียนการสอนของครูในห้องเรียนขาดความเหมาะสม
เนื่องจากข้อจ�ำกัดด้านความรู้ในเนื้อหาบทเรียน และสอดคล้องกับรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสอนของวิทยาลัยครู ประจ�ำปีการศึกษา 2014-2015 (Salavan Teacher Training College, 2015) ทีไ่ ด้
ระบุสาเหตุของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจ�ำนวนหนึ่งที่ยังต�่ำ เนื่องจาก ครูจ�ำนวนหนึ่งยังไม่
เข้าใจวิธีการสอนแบบใหม่อย่างชัดเจน และ ขาดความร่วมมือกันในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอน
สภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้น�ำของครูในวิทยาลัยครูแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แม้จะอยู่ในระดับมากทุก ๆ ด้านเช่นกัน ซึ่งเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) ด้านคุณสมบัติและ
จรรยาบรรณ 2) ด้านความรูเ้ กีย่ วกับผูเ้ รียน 3) ด้านความรูค้ วามสามารถและทักษะทางด้านการสอน และ
ด้านการมีสว่ นร่วมในการพัฒนา 5) ด้านการเป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง 6) การพัฒนาตนเองและเพือ่ นครู
ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ถึงครูลาวมีภาวะผู้น�ำของครูด้านคุณสมบัติและจรรยาบรรณมาเป็น
ล�ำดับหนึ่ง แต่ครูก็ยังมีความต้องการพัฒนาความเป็นผู้น�ำในด้านนี้สูงเป็นล�ำดับแรกเช่นกัน ทั้งนี้
เป็นเพราะนโยบายของการพัฒนาครูลาว ที่ให้น�้ำหนักความส�ำคัญกับด้านนี้ ซึ่งจะเห็นได้จากเกณฑ์
ประเมินครูต่าง ๆ จะให้ความส�ำคัญในด้านนี้เป็นล�ำดับแรก และในด้านอื่น ๆ เป็นล�ำดับรองลงมา
สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่งชาติลาว (2010) ทีก่ ำ� หนดไว้วา่ ครูลาวต้องประกอบด้วย
3 มาตรฐาน ได้แก่ 1) ด้านคุณสมบัตแิ ละคุณธรรมทางการเมือง 2) ด้านความรูเ้ กีย่ วกับผูเ้ รียน 3) ด้านความรู้
ความสามารถและทักษะทางด้านการสอน และความต้องการภาวะผู้น�ำใน 4 ด้านสุดท้ายสอดคล้องกับ
Ratchapat (2011) และ Campaeng (2014) ทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับภาวะผูน้ ำ� ของครู ซึง่ ผลการศึกษา
พบว่า ครูมภี าวะผูน้ ำ� อยูใ่ นระดับมากใน 4 ด้าน คือ 1) การพัฒนาตนเองและเพือ่ นครู 2) การเป็นแบบอย่าง
ทางการสอน 3) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ 4) การเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ส่วนความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� ของครู พบว่า ครูมคี วามต้องการพัฒนาด้านความรู้
ความสามารถและทักษะทางด้านการสอนเป็นล�ำดับแรก รองลงมาคือ ด้านความรู้เกี่ยวกับผู้เรียน ด้าน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา ด้านคุณสมบัติและจรรยาบรรณ ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู และ
ด้านการเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งความต้องการจ�ำเป็นที่พบ สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและสภาพ
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ที่พึงประสงค์ที่ได้ศึกษา คือ สภาพปัจจุบันทางด้านความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านการสอน
มีน้อยกว่าด้านอื่น ๆ จึ่งมีความจ�ำเป็นที่ต้องจะพัฒนาเป็นล�ำดับแรก และเมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า
ครูมีความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนา 3 ล�ำดับแรกได้แก่ 1) การศึกษาการสอนและด�ำเนินการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการสอนและพัฒนาผู้เรียน 2) การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่มีการ
บูรณาการนวัตกรรมเข้ามาใช้ 3) การมีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยครู จะเห็นได้ว่า
2 ตัวบ่งชีแ้ รกอยูใ่ นด้านความรูค้ วามสามารถและทักษะทางด้านการสอน ซึง่ สอดคล้องกับผลการพิจารณา
ความจ�ำเป็นรายด้าน และ อีกหนึ่งตัวบ่งชี้อยู่ในด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับผล
การพิจาณาความจ�ำเป็นรายด้านเช่นกัน เพราะความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอยู่ในล�ำดับต้น ๆ
ดังนั้น สามารถกล่าวได้ว่า ผลการพิจารณาความต้องการจ�ำเป็นทั้งรายด้าน และรายข้อ มีความ
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ทางด้านภาวะผู้น�ำของครูคือ ครูมีความรู้ความ
สามารถและทักษะต�่ำกว่าด้านอื่น โดยเฉพาะด้านการสอนและการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนทีม่ กี ารบูรณาการนวัตกรรมเข้ามาใช้ ครูจงึ เห็นว่ามีความจ�ำเป็นและมีความต้องการ
ที่จะพัฒนาด้านนี้มากกว่าด้านอื่น ๆ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		 1) ผลการศึกษาความต้องการจ�ำเป็น พบว่า ครูมีความต้องการศึกษาการสอนและการท�ำวิจัย
เป็นล�ำดับแรก ผู้บริหารจึงควรส่งเสริมการศึกษาการสอนและการด�ำเนินการวิจัยของครูในวิทยาลัยครู
		 2) จากผลการวิจัย ผู้บริหารวิทยาลัยครู ควรบรรจุองค์ประกอบภาวะผู้น�ำของครูที่มีความ
ต้องการล�ำดับแรก ๆ เข้าเป็นส่วนหนึง่ ในแผนงานการพัฒนาวิชาชีพครู เพือ่ เสริมสร้างให้ครูมคี วามเป็น
ผู้น�ำตามความต้องการจ�ำเป็นที่ได้ศึกษา
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 1) ควรวิจยั และพัฒนา องค์ประกอบภาวะผูน้ ำ� ของครู โดยยึดตามสารสนเทศของความต้องการ
จ�ำเป็นในการเสริมสร้างภาวะผู้น�ำของครู
		 2) ควรวิจัยแบบมีส่วนรวม โดยการน�ำเอาองค์ประกอบของครูไปพัฒนาครูร่วมกัน เพื่อ
เสริมสร้างภาวะผู้น�ำให้เกิดขึ้นกับครู
		 3) จากรายงานการวิจัย สามารถต่อยอดการวิจัย โดยสร้างโปรแกรมหรือระบบการพัฒนา
เสริมสร้างภาวะผู้น�ำของครูตามองค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้ที่มีความต้องการจ�ำเป็น
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