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บทคัดย่อ 
  ปัญหาการจัดการเรียนรู้มีหลายปัญหา ท้ังปัญหาท่ีเกิดจากนักเรียน ได้แก่ ปัญหาด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะ
พิสัย และยังมีปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้สอน ท้ังความพร้อมในการสอน ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชา เทคนิคการสอน ทักษะ
การใช้เทคโนโลยีในการสอน การทดลองใช้นวัตกรรม หรือรูปแบบการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน เป็นต้น 
เพ่ือเปน็การแก้ปัญหาดังกล่าว ครูจําเป็นต้องมีภาวะผู้นําการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ ใน 5 องคป์ระกอบ
ดังนี้ ด้านความรู้ความสามารถในการสอน ด้านความเข้าใจและความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร ด้านการวัดและประเมินผล 
ด้านการพัฒนาตนเองและเพ่ือนครู และด้านการเป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลง ครูท่ีมีภาวะผู้นําการจัดการเรียนรู้จะต้องคิด
และสร้างสิ่งใหม่ ๆ ข้ึนในโรงเรียน และในชุมชน ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบทบาทและตําแหน่งหน้าท่ีการงานของตน และจะต้องมี
การพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลีย่นแปลง ต้องเปน็ผู้บริหารชั้นเรียนด้วยประสบการณ์อันชํานาญ ซ่ึงจะสง่ผลให้ครูสามารถ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสง่ผลต่อการพัฒนาการศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน 
 

คําสําคัญ :   ภาวะผู้นํา ภาวะผู้นําการจัดการเรียนรู้ของครู ครู 
 
Abstract  
 Several challenges had been recognized in the implementation of instructional management. 
The few examples were student-related issues concerning cognitive domain, affective domain and psychomotor 
domain, teacher-related issues on readiness to teach, knowledge, teaching techniques, instructional 
technology skills, instructional innovation or teaching model application, and assessment and evaluation. 
To address these challenges, teachers were expected to possess instructional leadership, which comprised 
certain behaviors that could be divided into 5 factors, namely instructional skill and ability, the understanding 
and ability in curriculum development, evaluation and assessment, self-and-peer-teacher development 
and transformational leadership. Teachers with instructional leadership needed to create and initiate 
positive changes in schools and communities, conduct their duties in accordance with their role and profession, 
strive towards self-improvement to tackle with rapid changes and be an experienced classroom manager, 
which would enable teachers to provide efficient learning activities that would eventually lead to better 
educational improvement. 
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บทนํา  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติหมวด 5 เกี่ยวกับ หน้าท่ีของรัฐ มาตรา 54 
ความว่า รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคน ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคบั  
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยรัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนบัสนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบ
ต่าง ๆ รวมท้ังส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชน 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีดําเนินการกํากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานสากล (ราชกิจจานุเบกษา, 2560 : 14) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติใน
หมวดท่ี 4 ว่าด้วยแนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 ความว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจดัการศกึษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (ราชกิจจานุเบกษา, 2542 : 18)  
 ปัญหาการจัดการเรียนรู้มีอยู่หลายปัญหา เช่น ปัญหาท่ีเกิดจากนักเรียน ได้แก่ ปัญหาด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย  
และทักษะพิสัย เช่น ความรู้และทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเป็นต่อการเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติต่อการเรียนหรือรายวิชา
ต่าง ๆ ความรับผิดชอบ วินัยในการเรียน รูปแบบการเรียน ความถนัด ตลอดจนทักษะในการทํางาน เป็นต้น นอกจากน้ี 
ยังมีปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้สอน เช่น ความพร้อมในการสอน ความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชา เทคนิคการสอน ทักษะการใช้
เทคโนโลยีในการสอน การทดลองใช้นวัตกรรมหรือรูปแบบการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน เป็นต้น ดังนั้น 
เพ่ือการแก้ปัญหา ครูจําเป็นต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ ซ่ึงมีองค์ประกอบ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ความสําเร็จในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ จึงข้ึนอยู่กับ  
“ความสอดคล้อง” (Congruence) ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีจะต้องช่วยสนับสนุนซ่ึงกันและกัน สามารถทํางานอย่างสอดคล้องกัน
อย่างมีเป้าหมาย เพ่ือแก้ปัญหา หรือเพ่ือบรรลุเป้าหมายทางการศึกษา โดยเฉพาะการทําให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ท่ีพึงประสงค์ (เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2555 : 3-5) 
  ครูเป็นบุคคลท่ีมีความสําคญัต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนรู้
และมีหน้าท่ีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับสถานศึกษาจึงจําเป็นท่ีจะต้องพัฒนาตนเองหรือได้รับการพัฒนาให้มี
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมท้ังด้านความรู้ ด้านพฤติกรรมและด้านคณุลกัษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการ 
จัดการเรียนรู้ นอกจากคุณลักษณะข้างต้นครูท่ีดีจําเป็นท่ีจะต้องมีคุณลักษณะด้านภาวะผู้นํา ด้านการจัดการเรียนรู้ (อนัตตา 
ชาวนา, 2556 : 4-5) ดังทัศนะของ นิตยา พรมพินิจ (2558 : 2) ท่ีว่าครูเป็นบคุลากรทางการศึกษาท่ีสําคัญย่ิง ในการท่ีจะดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ประสบการณ์และทักษะท่ีจําเป็น ภารกิจท่ีสําคัญย่ิงของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
คือ การสอน โดยปกติการสอนเป็นกระบวนการท่ีผสมผสานระหว่าง “ศาสตร์และศิลป์” ซ่ึงต้องอาศัยองค์ประกอบทางจิตพิสัย 
และบางส่วนต้องอาศัยข้อมูลทางวัตถุพิสัย (ยนต์ ชุ่มจติ, 2553 : 2)  
 ภาวะผู้นาํการจัดการเรียนรู้ของครู จะทําให้ครูต้องคิดและสร้างสิง่ใหม่ ๆ ข้ึนในโรงเรยีน และในชุมชน ครูต้องพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ รวมท้ังมีความสามารถด้านการวิจัย ครูจึงจําเป็นต้องปรับตัว พัฒนาและส่งเสริมความก้าวหนา้ของตนเอง 
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2549 : 5-6) สอดคล้องกับฐิติมา ไชยมหา (2556 : 32) ท่ีชี้ให้เห็นถึงความสําคัญและความจําเป็นท่ีครูจะต้อง
มีภาวะผู้นํา ด้านการจดัการเรียนรู้เพราะครูท่ีมีภาวะผู้นําการจัดการเรียนรู้จะปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ บทบาทและตําแหน่ง
หน้าท่ีการงานของตน และจะต้องมีการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ครูต้องเป็นผู้บริหารชั้นเรียนด้วยประสบการณ์
อันชํานาญ ซ่ึงจะส่งผลให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาวิชาชีพให้เป็นท่ียอมรับ
และเป็นครูผู้นําแห่งการเรียนรู้      
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วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นําการจัดการเรียนรู้ของครู   
 
ความหมายของภาวะผู้นําการจัดการเรียนรู้ของครู 
 นักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของคําท่ีเกี่ยวกับภาวะผู้นําการจัดการเรียนรู้ของครู ไว้ดังนี้ 
  ฐิติมา ไชยมหา (2556 : 18) ให้ความหมายของภาวะผู้นําครู ด้านการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ครูท่ีมีการจัดการ
เรียนรู้ โดยการพัฒนาตนเอง ท้ังด้านการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ความสามารถ
ในการวัดและประเมินผล ด้านการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้มี 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยการใช้ประสบการณก์ารฝึกฝน ให้สามารถนาํตนเองและผู้อ่ืนสู่เป้าหมาย และมาตรฐานการจดั 
การเรียนรู้ ในหลกัสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
 อนัตตา ชาวนา (2556 : 15) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้นําครูในการจัดการเรียนรู้ว่า หมายถึง พฤติกรรมหรือคุณลักษณะ
ท่ีครูผู้สอนแสดงความสามารถในการกําหนดเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ตามแนวการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สามารถชี้นําผู้อ่ืน ด้วยการใช้ภาวะผู้นําและทักษะในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผล  
  ศิริพร กุลสานต์ (2557 : 11) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้นําครูในการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมท่ีครู
ได้แสดงตามบทบาทในการปฏิบัติงานอย่างเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ มีอิทธิพลเป็นท่ียอมรับของครูคนอ่ืน มีส่วนร่วม
และสง่เสริมเพ่ือนร่วมงานให้มีพฤติกรรมการเปล่ียนแปลง และมุง่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  
 Leithwood (2003 อ้างถึงใน ศิริพร กุลสานต์, 2557 : 39) ให้ความหมายของภาวะผู้นํา ด้านการจัดการเรียนรู้ 
หมายถึง พฤติกรรมของผู้นําท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีมีผลต่อความก้าวหน้าของผู้เรียน หรือการมุ่งเน้น 
ท่ีพฤติกรรมของครูซ่ึงจะช่วยเพ่ิมพูนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  จากทัศนะของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าภาวะผู้นําการจัดการเรียนรู้ของครู หมายถึง การท่ีครูแสดง
พฤติกรรมเด่นชัดเป็นผู้นําเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ทําให้การจัดการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายและเป็นแบบอย่างให้บุคคล 
ท่ีเกี่ยวข้องท้ังเพ่ือนครู และคนในชุมชนยอมรับและยกย่อง 
 
คุณลักษณะของครูท่ีมีภาวะผู้นําการจัดการเรียนรู้ 
 ภาวะผู้นําครู เป็นกระบวนการท่ีครูใช้รูปแบบของอิทธิพลระหว่างผู้นําและสมาชิกในกลุ่ม หรือใช้อิทธิพลของตําแหน่ง 
ให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตาม เพ่ือนําไปสู่การบรรลเุป้าหมายของกลุ่ม ซ่ึงนับว่าเป็นกลไกที่สําคัญย่ิงต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงานสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสํานักพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ดําเนินการประเมินสมรรถนะครูในด้านคุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบด้วยความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (Other Characteristics) 
ซ่ึงเป็นคณุลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีทําให้บุคลากรในองค์การ หรือหน่วยงานปฏิบัติได้ผลงานท่ีโดดเด่นกว่าคนอ่ืน ๆ จากความสําคญั
ของครูดังกลา่วข้างต้น ครูจาํเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้การปรบักระบวนทัศน์ ปรับเปลี่ยนวิธีการจดัการเรียนรู้  
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของโรงเรียน ซ่ึงหมายถึงจะต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
จากการบอกความรู้ การจําความรู้สู่การเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่    
  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา (2553 : 108-109) กล่าวถึงบทบาทของครูผูส้อนในการจดัการเรียนรู้ ดังนี้  
1) ศึกษาทําความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 2) จัดทํา
หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นความรู้ ทักษะ กระบวนการที่สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และสมรรถนะสาํคญัของผู้เรียน 3) วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุคล พร้อมนําข้อมูลมาใชใ้นการออกแบบการเรียนรู้ 
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และจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ตามความแตกต่างของผู้เรียนและพัฒนาการทางสมอง เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 4) จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นสาํคญั ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของหลกัสูตร 5) จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท้ังภายใน และภายนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 6) จัดเตรียม
และใช้สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถ่ินเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 7) ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ท้ังนี้มุ่งเน้นการประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามสภาพจริงเป็นสําคัญ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนความสอดคล้องกับธรรมชาติวิชา และพัฒนา 
การของผู้เรียน 8) นําผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ เพ่ือสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนตลอดจนปรับปรุงการจดักิจกรรม 
การสอนของตนเองอย่างเป็นระบบ และ 9) ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง ซ่ึงสอดคล้องกับบทบาทของครูผู้สอนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
คือ 1) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลแล้วนําข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
2) กําหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการท่ีเป็นความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ์ 
รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3) ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
พัฒนาการทางสมองเพ่ือนําผู้เรียนไปสู่เปา้หมาย 4) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
5) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกจิกรรมนําภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
6) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา และระดับพัฒนาการของผู้เรียน 
7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการสอนซ่อมเสริม และพัฒนาผู้เรียนรวมท้ังปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
  นอกจากนี้ กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2550 : 42) กล่าวว่าในห้องเรียน ครูต้องเป็นท้ังผู้สอนและเป็นผู้บริหาร  
เห็นได้จากการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของครูในการเป็นครูผู้นํา (Teacher Leaders) ชัดเจนข้ึน เช่น บทบาทการเป็นพ่ีเลี้ยง 
(Mentors) ให้กับครูใหม่ บทบาทผู้นําทีมงาน (Team Leaders) การเป็นผู้นําการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Developers) 
และบทบาทการเป็นผู้ให้การพัฒนาแก่บุคลากรต่าง ๆ (Staff Development Providers) เป็นต้น จากการกําหนดบทบาท 
ผู้นําของครู ดังกล่าวนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีการกําหนดให้ครูมีภาวะผู้นําสงูข้ึน 
และเพียงพอท่ีจะดําเนินการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้สําเร็จ ส่วนชาญชัย อาจิณสมาจาร (2550 : 49) 
กล่าวว่า ครูควรมีลักษณะและพฤติกรรมในด้านการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ดังนี้ 1) กระตุ้นและส่งเสริมให้
ผู้เรียนให้รู้จักการแสวงหาความรู้ด้านตนเอง 2) การเป็นผู้นําทางวิชาการ 3) การบริหารจัดการชั้นเรียน 4) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์  
5) แสดงออกด้วยพฤติกรรมเชิงรุก 6) กล้าตัดสินใจ และ 7) ยอมรับและเห็นความสําคัญ ประโยชน์และความต้องการของผู้เรียน 
เป็นสําคญั สอดคล้องกับแนวคดิของ อาภรณ์ ใจเท่ียง (2550) กล่าวถึงบทบาทครูในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยเปล่ียนบทบาท
จากการเป็นผู้ชี้นาํ ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหลง่การเรียนรู้
ต่าง ๆ และเปน็ผูใ้ห้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่ผู้เรียน ดังนี้ 1) เป็นผู้จัดการ (Manager) เป็นผู้กําหนดบทบาทให้ผู้เรียนทุกคนท่ีส่วนร่วม
ทํากิจกรรม เป็นผู้มอบหมายงานหน้าท่ีความรับผดิชอบ จัดการให้ทุกคนได้ทํางานท่ีเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจ  
2) เป็นผู้ร่วมทํากิจกรรม (An Active Anticipant) เข้าร่วมทํากิจกรรมในกลุ่มจริง ๆ พร้อมท้ังให้ความคิดเห็นหรือเชื่อมโยง
ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เรียนขณะทํากจิกรรม 3) เป็นผู้ช่วยเหลือและแหลง่วิทยากร (Helper and Resource) คอยให้คําตอบ
เม่ือผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือทางวิชาการ ซ่ึงจะช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 4) เป็นผู้สนับสนุนและเสริมแรง 
(Supporter and Encourager) ช่วยสนับสนุนด้านสื่ออุปกรณ์หรือให้คําแนะนําท่ีช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม 
หรือฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และ 5) เป็นผู้ติดตามตรวจสอบ (Monitor) คอยติดตามตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน ซ่ึงอาจ
กระทําได้ท้ังก่อนและหลังการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงลักษณะของครูในด้านการจัดการเรียนรู้  
ว่าครูจําเป็นต้องมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
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 1. ด้านบุคลิกภาพ ประกอบด้วย 1) มีกิริยาวาจาท่ีเหมาะสม 2) อารมณ์ดีมีเมตตา 3) ใช้ภาษาแจ่มชัด 4) ขจัดความ
ลําเอียง 5) หลีกเลี่ยงการตําหนิ 6) หม่ันคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 7) อารมณ์ขันแทรกสร้าง 8) สร้างสัมพันธ์ฉันท์มิตร 9) ติดตาม 
ทันโลกเสมอ 10) ค้นให้เจอความสามารถเด็ก 
 2. ด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) นําเกม เพลง มาใช้ 2) เล่านิทานสนุก 3) ปลุกใจให้หม่ันคิด 4) ไม่เกาะติด 
ในห้องเรียน 5) ผลัดเปล่ียนเวียนรายงาน 6) บูรณาการทุกวิชา 7) สรรหาสื่อหลากหลาย 8) เลิกบรรยายให้ปฏิบัติ 9) จัดตามหลัก 
Child-Centered  
  จากทัศนะต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าคุณลักษณะของครูท่ีมีภาวะผู้นําการจัดการเรียนรู้ เป็นพฤติกรรมของครู 
ท่ีมีคุณลักษณะการมีภาวะผู้นํา ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงเปลี่ยนบทบาทจากการเปน็ผู้ชี้นาํถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้ช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยมีคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นสําคัญ อันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้ดีย่ิงข้ึน 
 
องค์ประกอบของภาวะผู้นําการจัดการเรียนรู้ของครู 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้องของนักวิชาการ เช่น 1) อาภรณ์ ใจเท่ียง (2550 : 84) 2) กษมา วรวรรณ 
ณ อยุธยา (2550 : 39-41 3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2553 : 50 4) อาภารัตน์ ราชพัฒน์ (2554 : 20) 
5) ฐิติมา ไชยมหา (2556 : 17) 6) จารุภัทร บุญส่ง (2556 : 172-174) 7) รัชฎาพร พิมพิชัย (2556 : 200) 8) รังสรรค์ สุทารัมย์ 
(2556 : 16) 9) อนัตตา ชาวนา (2556 : 15-16) 10) ศิริพร กุลสานต์ (2557 : 11) และ 11) Krug (1992 อ้างถึงใน ศิริพร กุลสานต์, 
2557 : 48–49) ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นําการจัดการเรียนรู้ของครู เปน็ 5 องค์ประกอบหลัก 18 องค์ประกอบย่อย 
78 พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 
  องค์ประกอบหลักท่ี 1 ด้านความรู้ความสามารถในการสอน หมายถึง การท่ีครูแสดงพฤติกรรมด้านการมีความรู้
ความสามารถในการใช้สื่อ และแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายรวมทั้งการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ มีการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมในรายวิชาการที่สอนอยู่เสมอ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน และจัดบรรยากาศ 
ท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การใช้สื่อและแหลง่การเรียนรู้อย่างหลากหลาย 2) การจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีสอนที่หลากหลาย 3) การแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมในรายวิชาท่ีสอน 4) การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
5) การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน และ 6) การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ประกอบด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 
ครูใช้สื่อและแหลง่การเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับบทเรียน ครูใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยและระดับชัน้ ครูคาํนึงถึง
ความปลอดภัยในการใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ทุกคร้ัง ครูมีการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ครูอธิบายขั้นตอนการใช้สื่อ
และแหล่งการเรียนรู้อย่างชัดเจนทุกคร้ัง ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการของนักเรียน ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ครูออกแบบการวัด
และประเมินผลอย่างหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและพัฒนาการของนักเรียน ครูแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมในรายวิชาท่ีสอน 
ครูเตรียมการสอนล่วงหน้าทุกคร้ัง ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ ครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือสะท้อนปัญหาการจัด 
การเรียนการสอน ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกการคิดและลงมือปฏิบัติจริง ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะการคิดตามความเหมาะสม
ของผู้เรียน ครูให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการและความสามารถ ครูมีการเสริมแรงแก่นักเรียนในการจัดการเรียนรู้ ครูฝึกให้นักเรียนรู้จักการวางแผนตนเอง  
ครูกระตุ้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงตามความถนัดและความสนใจ ครูมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ครูจัดสภาพแวดล้อมท่ีดีเพ่ือส่งเสริมท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ครูมีการสร้างวินัยในชั้นเรียน ครูส่งเสริมการวางแผนการ
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ทํางานร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน ครูจัดบรรยากาศทางวิชาการท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
  องค์ประกอบหลักท่ี 2 ด้านความเข้าใจและความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การท่ีครูแสดงพฤติกรรม
การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถวิเคราะห์หลักสูตรและประเมินผลหลักสูตร รวมทั้งการนําหลักสูตรไปใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอน ให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายของหลักสูตรประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การวิเคราะห์
หลักสูตร 2) การประเมินหลักสูตร และ 3) การนําหลักสูตรไปใช้ ประกอบด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ ครูเข้าใจขอบข่ายของ
รายวิชาท่ีสอน ครูเข้าใจความสําคัญของรายวิชาท่ีสอน ครูเข้าใจโครงสร้างของหลักสูตร ครูมีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตร 
ครูมีความเข้าใจการสร้างหลักสูตร ครูเข้าใจวิธีการประเมินผลหลักสูตร ครูประเมินผลหลักสูตรตามสภาพจริง ครูประเมินผล
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ครูมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินผลหลักสูตรอย่างชัดเจน ครูมีการวางแผนในการนําหลักสูตรไปใช้ 
อย่างเป็นระบบ ครูดําเนินการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ หลักสูตรครูมีการประเมินผลหลักสูตรเพ่ือนํามาปรับปรุง 
และพัฒนาต่อไป และครูมีการกํากับ นิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอ   
  องค์ประกอบหลักท่ี 3 ด้านการวัดและประเมินผล หมายถึง การท่ีครูแสดงพฤติกรรมการมีความรู้ความสามารถ 
ในการวัดและประเมินผล สามารถออกแบบการวัดและประเมินผลครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้าน สร้างและวิเคราะห์เคร่ืองมือ 
ท่ีใช้วัดผลด้วยวิธีการท่ีถูกต้อง จัดการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีรูปแบบวิธีการท่ีชัดเจน และนําผลการวัด 
และประเมินผลมาใช้เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาต่อไป ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การออกแบบ 
การวัดและประเมินผลครอบคลุมทุกด้าน 2) การสร้างและวิเคราะห์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผล และ 3) การวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ประกอบด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ ครูออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนให้ครอบคลุม
ทุกด้าน ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคญัของการวัดและประเมินผล ครูจัดการประเมินผลท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้  
ครูมีการกําหนดเป้าหมายการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน ครูวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือกําหนดจุดมุ่งหมายในการวัดและประเมินผล 
ครูตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวัดและประเมินผลก่อนเก็บข้อมูล ครูสร้างเคร่ืองมือด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูนําผลการวัด
และประเมินผลมาพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ ครูจัดการวัดและประเมินผลนักเรียนให้เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา ครูมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูจัดการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และครูจัดการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
  องค์ประกอบหลักท่ี 4 ด้านการพัฒนาตนเองและเพ่ือนครู หมายถึง การท่ีครูแสดงพฤติกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเอง
และเพ่ือนครู ตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเอง ทําตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี เป็นผู้นํา
ในการพัฒนาวิชาชีพครู และเพ่ือนร่วมอาชีพประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การเป็นครูผู้นาํพัฒนาเพ่ือนครู 2) การมี
ความมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเอง และ 3) การเปน็ผูน้ําในการพัฒนาวิชาชีพครู ประกอบด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ครูแนะนําและ 
ให้คําปรึกษาเพ่ือนครู ในการทํางานอยู่เสมอ ครูสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือนครู ครูนิเทศและถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์
ทางวิชาชพีให้แก่เพ่ือนครู ครูช่วยเหลือส่งเสริมเพ่ือนครูในการพัฒนาตนเอง ครูมีความมุ่งม่ันในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ  
ครูมีความรู้สึกม่ังคง สามารถเผชิญกับสิ่งท้าทายต่าง ๆ ครูใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย  
ครูมีเป้าหมายท่ีชัดเจนในการปฏิบัติงาน ครูมีความมุ่งม่ันและพัฒนาตนเองไปสู่ครูมืออาชีพ ครูกระตุ้น จูงใจ ปรับเปลี่ยน
ความคิดของเพื่อนครูให้มีความผูกพันและมุ่งม่ันต่อเป้าหมายในการพัฒนาวิชาชีพครู ครูช่วยเหลือและสนับสนุนเพ่ือนครู 
ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพครูอย่างสมํ่าเสมอ ครูมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของเพ่ือนครู และครู
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของเพ่ือนครู 
  องค์ประกอบหลักท่ี 5 ด้านการเป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การท่ีครูแสดงพฤติกรรมการมีความสนใจ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ต่าง ๆ สามารถปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงตนเอง เพ่ือให้ทันกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความสําเร็จ 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 2) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และ 3) การมีส่วนร่วม
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ในการพัฒนาโรงเรียนประกอบด้วยพฤติกรรมบง่ชี้ ดังนี้ครูเปน็ท่ีปรึกษาของเพ่ือนครูท้ังเร่ืองงานและเรื่องส่วนตัว ครูได้รับ 
ความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศกึษา และเพ่ือนครูในการทํางานเป็นอย่างดี ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีในการส่งเสริมเพ่ือนครู 
ให้ปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ครูเป็นบุคคลท่ีเพ่ือนครูยอมรับให้เป็นตัวแทนในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  
ครูได้รับรางวัลและคําชมเชยจากผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน ครูมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น 
และประสบการณ์กับเพ่ือนครู ครูมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ ครูมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง ครูมีการยอมรับทัศนะท่ีหลากหลายของผู้อ่ืน 
ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้ไปสู่ความสําเร็จ ครูมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน
และองค์กรอ่ืน ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ครูกระตุ้น จูงใจเพ่ือนครูให้มีการเรียนรู้ และให้ความร่วมมือในการพัฒนานักเรียน  
และโรงเรียนและครูมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทําของผู้อ่ืน ให้มีความผูกพันและมุ่งม่ันต่อเป้าหมาย 
ในการทํางาน 
 
สรุป  
  ภาวะผู้นําการจัดการเรียนรู้ของครู แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมเด่นชัดของครูในการเป็นผู้นําเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  
มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายรวมท้ังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมในรายวิชาการท่ีสอนอยู่เสมอ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
สามารถวิเคราะห์หลักสูตรและประเมินผลหลักสูตร รวมท้ังการนําหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ประสบความสําเร็จ
ตามเป้าหมายของหลักสูตร มีความรู้ความสามารถในการวัดและประเมินผล สามารถออกแบบการวัดและประเมินผล
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้าน สร้างและวิเคราะห์เคร่ืองมือท่ีใช้วัดผลด้วยวิธีการท่ีถูกต้อง จัดการวัดและประเมินผล 
ตามสภาพจริง มีรูปแบบวิธีการท่ีชัดเจน และนําผลการวัดและประเมินผลมาใช้เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาต่อไป  
มีการพัฒนาตนเองและเพ่ือนครู ตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเอง ทําตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
เป็นผู้นําในการพัฒนาวิชาชีพครูและเพ่ือนร่วมอาชีพ มีความสนใจในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงขององค์ความรู้
ต่าง ๆ สามารถปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงตนเอง เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคล 
แห่งการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความสําเร็จ  
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