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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครู 
ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 2) เปรียบเทียบความต้องการจ าเป็น
ในการพัฒนาภาวะผู้น าครู ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ าแนกตาม
คณะ และประเภทของโรงเรียน โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตร 
การศึกษาบัณฑิต 5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 และอยู่ระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน จ านวน 143 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่
แบบสอบถามความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครู  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย  
PNI แบบปรับปรุง และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครู ของนิสิตการศึกษา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 อันดับแรก ได้แก่ การปรับปรุงการเรียนการสอนและ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน (PNImodified=0.22) การใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้  
(PNImodified=0.19)  และการเข้าถึงและการร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน (PNImodified=0.19)  2) นิสิตที่
ฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนต่างประเภทกัน มีความต้องการจ าเป็นใน
การพัฒนาภาวะผู้น าครูแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนิสิตต่างคณะมีความ
ต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้าน “การใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้” 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study needs for improvement of 
teacher leadership for the bachelor of educations students at Srinakharinwirot 
University, and 2) compare needs for improvement of teacher leadership categorized 
by faculties and types of schools, sample group comprised of 143 fifth-year students 
from the 5-year bachelor of education course. A set of questionnaire on essential 
requirements for improvement of teacher leadership was used as an instrument for 
data collection. The statistics used for data analysis were descriptive statistics, 
PNImodified, and one-way ANOVA. 
 The research results found that: 1) the first three needs for improvement of 
teacher leadership for the bachelor of educations students at Srinakharinwirot 
University were “facilitating improvements in instruction and student learning” 
(PNImodified=0.22, “accessing and using research to improve practice and student learning” 
( PNImodified=0.19) , “improving outreach and collaboration with families and community” 
( PNImodified=0.19) ; 2) teaching trainees in different types of schools had insignificantly 
different needs at the 0.05 level of statistical significance, and students from different 
faculties had significantly different needs “accessing and using research to improve 
practice and student learning” at the 0.05 level of statistical significance 
 
Keywords 
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ความส าคัญของปัญหา 
 ภาวะผู้น าครูอยู่บนแนวคิดของการกระจายอ านาจในสถานศึกษา โดยเปลี่ยนจากการใช้
อ านาจตามล าดับขั้นการบังคับบัญชามาเป็นการใช้อ านาจร่วมกัน รูปแบบของภาวะผู้น าครูจะเป็นการ
กระจายพลังและกระจายอ านาจภายในกลุ่มของบุคลากรทางการสอน (Harris and Muijs, 2003) 
 ภาวะผู้น าครูมีความแตกต่างจากภาวะผู้น าโดยทั่วไป ภาวะผู้น าครูไม่ใช่การใช้ อ านาจสั่ง
การหรือการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ตาม แต่รูปแบบของภาวะผู้น าครูเป็นกระบวนการที่ครูมีอิทธิพลต่อ
เพ่ือนร่วมงาน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือนครูด้วยกันเอง นักเรียน รวมถึงชุมชน ในการบริการ
จัดการโรงเรียน และการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน มีความสามารถในการใช้ศิลปะใน
การจูงใจเพ่ือนร่วมงานให้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จด้วยความเต็มใจ และบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้น าทั้งภายในห้องเรียนและภายนอก
ห้องเรียนด้วย งานวิจัยของ Phuttanatein & Buasuwan (2009) พบว่าความสามารถทางภาวะผู้น า
ครูส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผลของครู  และส่งผลทางบวกต่อบรรยากาศสถานศึกษา และ  
Leelahakorn, Ekpetch & Charurnsuk (2015) พบว่าภาวะผู้น าครูกับคุณภาพการศึกษาของ



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 15 No. 1 (January – April 2021) 

 

144 

นักเรียนในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสู งมาก สอดคล้องกับ  Chaidam & 
Kammantakhun (2016) ซึ่งพบว่าภาวะผู้น าครูมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของครูในโรงเรียนในระดับสูง 
 ชมรมเพ่ือการส ารวจภาวะผู้น าครู (Teacher Leadership Exploratory Consortium, 
2008) ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทภาวะผู้น าของครูที่เอ้ือต่อการเรียนและความส าเร็จของโรงเรียน ผลจาก
การศึกษาพบว่าภาวะผู้น าของครูประกอบด้วย 7 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ 1) การสร้างวัฒนธรรม
ความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้เรียน 2) การเข้าถึงและการใช้
วิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน 3) การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ
เพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 4) การปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
5) การใช้การประเมินผลและข้อมูลโรงเรียน 6) การเข้าถึงและการร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 
และ 7) การสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีวิชาชีพ 
 ภาวะผู้น าครูเป็นสิ่งส าคัญที่ควรส่งเสริมให้เกิดในครูทุกคน โดยเฉพาะในขั้นตอนการผลิต
ครู การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาความต้องการจ าเป็นของนิสิตการศึกษาบัณฑิตที่ยังอยู่ในกระบวนการ
ผลิตครู ว่าควรพัฒนาภาวะผู้น าครูในด้านใด เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนานิสิตครูให้เป็นครูที่มี
คุณภาพต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ภาวะผู้น าครูของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายการใดบ้างที่มี
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครูของนิสิตการศึกษาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครูของนิสิตการศึกษา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ าแนกตามคณะ และประเภทของโรงเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 
ปี คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะพลศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในโรงเรียน จ านวน 530 คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
โรงเรียน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Kanchanawasi, Pityanan & 
Sisukho (2516) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน ±15 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า
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เท่ากับ 142 คน และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้จ านวน 143 คน เป็นไปตามเงื่อนไขในการก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
ภาวะผู้น าครู ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ คณะที่นิสิตสังกัด และประเภทโรงเรียนที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ตอนที่  2 ความต้องการพัฒนาภาวะผู้น าครู จ านวน 35 ข้อ โดยเป็น
แบบสอบถามแบบตอบสนองคู่ (dual response) ก าหนดเกณฑ์สภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็น
จริงเกี่ยวกับข้อความนั้นใน 5 ระดับ ดังนี้ 5 หมายถึง มีระดับสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริง
เกี่ยวกับข้อความในระดับมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 81-100) 4 หมายถึง มีระดับสภาพที่ควรจะเป็น
และสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับข้อความในระดับมาก (คิดเป็นร้อยละ 61-80) 3 หมายถึง มีระดับสภาพที่
ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับข้อความในระดับปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ 41 -60) 2 
หมายถึง มีระดับสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับข้อความในระดับน้อย (คิดเป็น  
ร้อยละ 21-40) และ 1 หมายถึง มีระดับสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับข้อความ 
ในระดับน้อยที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 0-20)  
 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและวิจัย
การศึกษา จ านวน 3 คน ประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องมากกว่า 0.5 ทุกข้อค าถาม (IOC = 1.00) ความเชื่อมั่นทั้งฉบับค านวณสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ได้เท่ากับ 0.95 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล แจกแบบสอบถามให้ประชากรนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
ชั้นปีที่ 5 จ านวน 530 คน ในกิจกรรมการสัมมนาการฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในเดือนกันยายน 2560 ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 163 ฉบับ โดยตรวจสอบแล้วพบว่า
ข้อมูลสมบูรณ์สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้จ านวน 143 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 26.98 
 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ดัชนีความต้องการจ าเป็น PNImodified เพ่ือวิเคราะห์ระดับความต้องการจ าเป็น
ในการพัฒนาภาวะผู้น าครู และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เพ่ือเปรียบเทียบความ
ต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครูของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
เรียนในคณะต่างกัน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนต่างประเภทกัน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อพบความแตกต่างจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Bonferroni 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครู ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครู ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่าด้านที่มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาอันดับแรก ได้แก่ การ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (PNImodified=0.22)  รองลงมา ได้แก่ การใช้
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กระบวนการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้  (PNImodified=0.19)  และการเข้าถึงและการร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน (PNImodified=0.19)  รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 และ 2 
 
ตารางท่ี 1 การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครู 
 

ภาวะผู้น าคร ู PNImodified ล าดับ 
1. วัฒนธรรมความร่วมมือ 0.15 -  
2. การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อปรบัปรุงการเรียนรู ้ 0.19 2 
3. การส่งเสริมการเรยีนรู้อย่างมืออาชีพ 0.17 - 
4. การปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 0.22 1 
5. การใช้การประเมินผลและข้อมลูโรงเรียน 0.17 - 
6. การเข้าถึงและการร่วมมือกับผูป้กครองและชุมชน 0.19 2 
7. การสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีวิชาชีพ 0.17 - 

 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบสภาพที่ควรจะเป็น และสภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้น าครู 
 

ภาวะผู้น าครู 
สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เป็นจริง 

PNImodified 
M S แปลผล M S แปลผล 

1. วัฒนธรรมความร่วมมือ 4.60 0.58 มากที่สุด 3.98 0.48 มาก 0.15 
1.1 นิสิตสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการ

ท างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อแก้ปัญหา ตัดสินใจ 
และจัดการกับความขัดแย้ง 

4.59 0.64 มากที่สุด 3.98 0.78 มาก 0.15 

1.2 นิสิตมีทักษะในการฟัง 4.60 0.64 มากที่สุด 4.05 0.71 มาก 0.14 
1.3 นิสิตมีทักษะในการน าเสนอความคิดและการ

อภิปราย 
4.54 0.71 มากที่สุด 3.77 0.72 มาก 0.20 

1.4 นิสิตทราบว่าตนเองและเพื่อนต้องท าอย่างไร 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

4.59 0.68 มากที่สุด 3.94 0.67 มาก 0.17 

1.5 นิสิตสามารถสรา้งความไว้วางใจให้กับเพื่อน 4.59 0.65 มากที่สุด 4.12 0.68 มาก 0.12 
1.6 นิสิตมีทักษะในการอ านวยความสะดวกในการ

ท างานกลุ่ม 
4.58 0.65 มากที่สุด 4.04 0.66 มาก 0.14 

1.7 นิสิตมุ่งมั่นจะสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ 4.58 0.72 มากที่สุด 3.98 0.66 มาก 0.15 
1.8 นิสิตเข้าใจความแตกตา่งทางภาษาและ

วัฒนธรรมของเพื่อน 
4.61 0.66 มากที่สุด 4.03 0.71 มาก 0.14 

2. การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อปรบัปรุงการเรียนรู ้ 4.58 0.58 มากที่สุด 3.87 0.57 มาก 0.19 
2.1 นิสิตสามารถช่วยแนะน าวิธีการปรบัปรุงการ

เรียนรู้ของนักเรียน 
4.62 0.66 มากที่สุด 4.01 0.68 มาก 0.15 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น าครู สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เป็นจริง 
PNImodified 

M S แปลผล M S แปลผล 
2.2 นิสิตสามารถวิเคราะห์ลักษณะการเรียนรู้ของ

นักเรียน 
4.64 0.62 มากที่สุด 3.89 0.72 มาก 0.19 

2.3 นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ผลการวิจยัเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

4.61 0.64 มากที่สุด 3.93 0.71 มาก 0.17 

2.4 นิสิตสามารถช่วยเพื่อนในการวิจัยประเด็นที่
ส าคัญเกี่ยวกับการศึกษา 

4.56 0.66 มากที่สุด 3.74 0.83 มาก 0.22 

2.5 นิสิตสามารถแนะน าเพื่อนในการสงัเคราะห์
ข้อมูลจากห้องเรยีน เพื่อใช้ในการปรับปรุง
การสอน 

4.48 0.74 มาก 3.74 0.74 มาก 0.20 

3. การส่งเสริมการเรยีนรู้อย่างมืออาชีพ 4.60 0.57 มากที่สุด 3.94 0.54 มาก 0.17 
3.1 นิสิตสามารถร่วมมือกับผู้อื่นในการวาง

แผนการเรียนรู้ร่วมกัน 
4.60 0.66 มากที่สุด 4.00 0.71 มาก 0.15 

3.2 นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
การท างาน 

4.67 0.59 มากที่สุด 3.96 0.75 มาก 0.18 

3.3 นิสิตสามารถท างานร่วมกับเพื่อนหรือคร ู
พี่เลี้ยงในการเก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์
ข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลทีเ่กี่ยวขอ้งกับ
คุณภาพของการเรียนการสอนและการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

4.62 0.66 มากที่สุด 4.08 0.71 มาก 0.13 

3.4 นิสิตช่วยให้เพื่อนท างานเป็นทีมได ้ 4.63 0.65 มากที่สุด 4.12 0.69 มาก 0.12 
3.5 นิสิตใช้ข้อมูลเกีย่วกับการศึกษาแนวใหม่ 

เศรษฐกิจ และแนวโน้มทางสังคม ในการวาง
แผนการเรียนรู้ของตนเอง 

4.50 0.70 มาก 3.73 0.80 มาก 0.21 

3.6 นิสิตให้ข้อเสนอแนะแก่เพื่อน เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนานกัเรียน 

4.57 0.67 มากที่สุด 3.79 0.74 มาก 0.20 

4. การปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

4.45 0.69 มาก 3.66 0.64 มาก 0.22 

4.1 นิสิตสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และ
ใช้ข้อมูลในระดับช้ันเรียน เพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอน 

4.61 0.66 มากที่สุด 3.96 0.67 มาก 0.16 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น าครู สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เป็นจริง 
PNImodified 

M S แปลผล M S แปลผล 
4.2 นิสิตสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และ

ใช้ข้อมูลในระดับโรงเรียน เพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอน 

4.43 0.77 มาก 3.56 0.88 มาก 0.25 

4.3 นิสิตสามารถร่วมวางแผนปรับปรุงหลักสตูร 
โดยใช้ข้อมูลในระดับช้ันเรยีนและระดับ
โรงเรียน 

4.30 0.88 มาก 3.46 0.95 ปาน
กลาง 

0.24 

4.4 นิสิตสามารถเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนา
ทักษะความเชี่ยวชาญและความรู้ให้แก่เพื่อน 

4.44 0.73 มาก 3.65 0.75 มาก 0.22 

5. การใช้การประเมินผลและข้อมลูโรงเรียน 4.51 0.59 มากที่สุด 3.86 0.58 มาก 0.17 
5.1 นิสิตสามารถแนะน าเพื่อนร่วมงานให้ใช้

เครื่องมือในการประเมินผลทีห่ลากหลาย 
4.43 0.69 มาก 3.68 0.78 มาก 0.20 

5.2 นิสิตสามารถร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานในการ
ออกแบบการประเมินผล การให้คะแนน และ
การน าข้อมูลทีไ่ด้ปรับปรุงการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน 

4.50 0.65 มาก 3.81 0.79 มาก 0.18 

5.3 นิสิตสามารถสร้างบรรยากาศความไว้วางใจใน
การสนทนากับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับข้อมูลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

4.59 0.64 มากที่สุด 4.04 0.67 มาก 0.13 

5.4 นิสิตสามารถร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานในการใช้
ผลการประเมินเพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดการ
เรียนการสอน 

4.52 0.69 มากที่สุด 3.89 0.69 มาก 0.16 

6. การเข้าถึงและการร่วมมือกับผูป้กครองและ
ชุมชน 

4.51 0.64 มากที่สุด 3.78 0.69 มาก 0.19 

6.1 นิสิตใช้ความรูด้้านความแตกต่างของภูมิหลัง 
วัฒนธรรม และภาษาในแตล่ะชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน/
ผู้ปกครองนักเรยีน 

4.48 0.69 มาก 3.77 0.85 มาก 0.19 

6.2 นิสิตมีวิธีการสื่อสารในการสรา้งความร่วมมือ
กับชุมชน/ผู้ปกครองนักเรียน 

4.52 0.70 มากที่สุด 3.70 0.82 มาก 0.22 

6.3 นิสิตเข้าใจความต้องการที่หลากหลายของคน
ในชุมชน/ผู้ปกครองนักเรยีน 

4.48 0.75 มาก 3.76 0.79 มาก 0.19 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น าครู สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เป็นจริง 
PNImodified 

M S แปลผล M S แปลผล 
6.4 นิสิตสามารถท างานร่วมกับชุมชน/ผู้ปกครอง

นักเรียน ในการพัฒนานักเรียนได ้
4.55 0.67 มากที่สุด 3.84 0.81 มาก 0.18 

7. การสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมี
วิชาชีพ 

4.57 0.61 มากที่สุด 3.90 0.65 มาก 0.17 

7.1 นิสิตแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนหรือครูพี่เลี้ยง 
เกี่ยวกับนโยบายที่ส่งผลกระทบตอ่การ
จัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน 

4.60 0.65 มากที่สุด 3.98 0.75 มาก 0.16 

7.2 นิสิตร่วมมือกับเพื่อนหรือครูพี่เลี้ยง ในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน 

4.62 0.65 มากที่สุด 4.07 0.71 มาก 0.13 

7.3 นิสิตสนบัสนุนให้เกดิการพัฒนาการเรียนรู้ใน
ชุมชนใกล้โรงเรียน 

4.52 0.69 มากที่สุด 3.64 0.96 มาก 0.24 

7.4 นิสิตสนบัสนุนให้นักเรียนเรียนรูเ้กีย่วกับ
วิชาชีพ/อาชีพในอนาคต นอกเหนือจากการ
เรียนการสอนปกติในช้ันเรยีน 

4.53 0.72 มากที่สุด 3.90 0.84 มาก 0.16 

 
2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครู ของนิสิต

การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ าแนกตามคณะ และประเภทของโรงเรียน 
 ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครู ของนิสิตการศึกษา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ าแนกตามคณะ และประเภทของโรงเรียน พบว่า นิสิตที่เรียน
ในคณะต่างกันมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้านวัฒนธรรมความร่วมมือ  
การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ การปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การใช้การประเมินผลและข้อมูลโรงเรียน การเข้าถึงและร่วมมือกับผู้ปกครอง และการสนับสนุนให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีวิชาชีพ รวม 6 ด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แต่พบว่านิสิตที่เรียนในคณะต่างกันมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้านการใช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 จึงเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดังตารางที่ 4 โดยผลการเปรียบเทียบพบว่านิสิตคณะ
มนุษย์ศาสตร์มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้านการใช้กระบวนการวิจัย  
เพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้มากกว่านิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และนิสิตคณะศิลปศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ส่วนการเปรียบเทียบตามโรงเรียนที่ฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จ าแนกเป็นโรงเรียนสาธิต โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน พบว่านิสิตที่ฝึกปฏิบัติการสอนและฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนต่างประเภทกัน มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครูทั้ง 
7 ด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย PNImodified จ าแนกตามคณะ และประเภท

โรงเรียน 

 

ภาวะผู้น าครู 
คณะ ประเภทโรงเรียน 

F p F p 
1. วัฒนธรรมความร่วมมือ 1.438 .215 .690 .503 
2. การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อปรบัปรุงการเรียนรู ้ 3.267* .008 .685 .506 
3. การส่งเสริมการเรยีนรู้อย่างมืออาชีพ 1.666 .147 .125 .883 
4. การปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน 

1.285 .274 .514 .599 

5. การใช้การประเมินผลและข้อมลูโรงเรียน .284 .921 .453 .637 
6. การเข้าถึงและการร่วมมือกับผูป้กครองและชุมชน 1.253 .288 1.099 .336 
7. การสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีวิชาชีพ .351 .881 .504 .605 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางท่ี 4 ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย PNImodified ด้านการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อปรับปรุงการ

เรียนรู้ ของนิสิตต่างคณะ 
 

คณะ ค่าเฉลี่ย มนุษยศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร ์ สังคมศาสตร ์
มนุษยศาสตร ์ .362 - .189* .268* .073 .048 
วิทยาศาสตร ์ .173  - .079 -.116 -.141 

ศิลปกรรมศาสตร ์ .094   - -.195 -.220 
ศึกษาศาสตร ์ .289    - -.025 
สังคมศาสตร ์ .314     - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 

1. ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครูของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ อันดับแรก ได้แก่ “การปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน”  สูงกว่า
ภาวะผู้น าครูด้านอ่ืน ๆ  สอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพที่สะท้อนจากการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งพบว่านิสิตประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน อาทิ ปัญหาในการ
ควบคุมชั้นเรียน การจัดกิจกรรมที่หลากหลายส าหรับนักเรียนที่มีความแตกต่าง การสอนนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ การจัดการด้านเวลา การจัดเตรียมสื่อและเทคโนโลยี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Siriwattanaatirakun  (2011) ที่พบว่าครูต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ
ที่ท าการสอน และต้องการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) ในระดับมากที่สุด โดยมากกว่า
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ประเด็นอ่ืน ๆ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Montreewong & Thawinkarn (2017) ซึ่งศึกษาพบว่าครู
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีภาวะผู้น าครูอยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบที่พบว่ามีมากที่สุดคือ “การเป็น
แบบอย่างทางการสอน”  

ทั้งนี้ ผลการเปรียบเทียบไม่พบความแตกต่างระหว่างนิสิตที่มีคณะและประเภทโรงเรียนที่
ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างกัน แสดงว่าภาวะผู้น าครูด้านนี้เป็นความต้องการ
จ าเป็นของทุกฝ่าย และเมื่อพิจารณารายการย่อยพบว่าประเด็น “ความสามารถในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลในระดับโรงเรียน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน” เป็นประเด็นที่มี
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนามากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมา ได้แก่ประเด็น “ความสามารถร่วม
วางแผนปรับปรุงหลักสูตร โดยใช้ข้อมูลในระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน” ซึ่งข้อค้นพบนี้แสดงให้
เห็นว่ายังมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทั้งระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียนในการปรับปรุงการ
สอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  

2. ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครู ด้านการใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนรู้ของนิสิตต่างคณะ มีความแตกต่างกัน ส่วนหนึ่งน่าจะเนื่องจากรายวิชาวิจัยทางการ
ศึกษา หมวดวิชาชีพครู แบ่งการจัดการเรียนการสอนหลายกลุ่มโดยผู้สอนหลายคน และส่วนหนึ่ง
น่าจะเนื่องจากคณะร่วมผลิตแต่ละคณะมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางสาขาวิชาเอกด้วยจ านวน
และความเข้มข้นในการสอนที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ คุณลักษณะย่อยของภาวะผู้น าด้านนี้ ประกอบด้วย 
ความสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลในระดับชั้นเรียนและโรงเรียน เพ่ือปรับปรุง
การเรียนการสอน แล้วใช้ข้อมูลมาร่วมวางแผนปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่
เพ่ือนได้ อันเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของการเป็นครู สอดคล้องกับโดยงานวิจัยของ Charoontham 
(2019) ซึ่งพบว่าปัจจัยที่มีน้ าหนักความส าคัญส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนมากกว่าปัจจัยอื่น ๆ 
ได้แก่ “การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผนการวิจัยในชั้นเรียน” นอกจากนี้งานวิจัยของ 
Siriwattanaatirakun (2011) พบว่าข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาครูที่ครูเสนอมากที่สุดคือควร
มีการอบรมให้ความรู้และแนะแนวทางในการท าวิจัยในชั้นเรียนให้กับครูทุกระดับ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครูให้กับนิสิต
การศึกษาบัณฑิตจากทุกคณะ ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการ
เรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้กับนิสิตระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยควรเสริมความสามารถของนิสิตในการใช้ข้อมูลทั้งระดับชั้นเรียนและระดับ
โรงเรียนเพ่ือปรับปรุงการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 2. ควรเสริมความรู้ด้านการใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ให้นิสิตการศึกษา
บัณฑิต และผู้รับผิดชอบรายวิชาวิจัยทางการศึกษาควรควบคุมมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดย
ผู้สอนที่หลากหลาย นอกจากนี้คณะร่วมผลิตบัณฑิต ควรพิจารณาความเหมาะสมของจ านวนรายวิชา
หรือความเข้มข้นในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางสาขาวิชาเอก เพ่ือให้นิสิต ตระหนักใน
ความส าคัญของการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ สามารถท าวิจัยได้ และสามารถช่วยเหลือแนะน า
เพ่ือนในการท าวิจัยและใช้ข้อมูลจากการวิจัยในการปรับปรุงการสอนได้ 
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