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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นของภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู ้สอน 

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จ านวน 331 คน ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

จากกลุ่มประชากรตามสัดส่วนที่ค านวณได้โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือ 

ที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเรียงล าดับความส าคัญของข้อมูล และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า การประเมินความต้องการจ าเป็นของภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ค่าความต้องการจ าเป็นโดยรวมอยู่ระหว่าง 0.279 – 0.354 
โดยนวัตกรรมการเรียนรู้ มีความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสูงสุดเป็นล าดับแรก รองลงมาเป็น การใช้เทคโนโลยี 
ความยืดหยุ่น ความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง การบูรณาการ การเรียนรู้เป็นทีม และสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ ตามล าดับ ส่วนสภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและสภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  

ค าส าคัญ:  การประเมินความต้องการจ าเป็น  ภาวะผู้น าการเรียนรู ้

Abstract 
The purpose of this research was to evaluate the need assessment of Learning 

Leadership of school administrators under Udonthani Primary Education Service Area Office 3. The 
sample group for this research were 331 teachers under Udonthani Primary Education Service Area 
Office 3. The stratified random using the size of the population in each size of school and then do 
a simple randomization. The research instrument was a questionnaire with a 5-level rating scale 
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which separated for the current conditions and the desirable conditions of Learning Leadership of 
school administrators with the reliability of 0.92. The statistical tools included mean, standard 

deviation, Priority Needs Index Modified (PNIModified), and data analysis. 
The results were found that Priority Needs Index Modified (PNIModified) was between 0.279 - 0.354. 

Learning Innovation is the most important, following with Technology, Flexibility, Creativity, Self-
Directed Learning, Integration, Team learning and Learning Environment, respectively. The overall 
present condition was at a middle level and the overall desirable condition was at the highest level. 

Keywords:  evaluation of need assessment,  learning leadership 

บทน า 
การศึกษาของประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 รวมทั้งนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลในยุคต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน 
ได้ให้ความส าคัญด้านการพัฒนาการศึกษามาโดยตลอด การศึกษาจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็น
ปัจจัยพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย องค์ความรู้
ของบุคลากรในองค์การเป็นรากฐานในการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้
อย่างยั ่งยืน องค์การต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้บุคลากรต้องเรียนรู ้ที ่จะปรับตัว และ
ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง (กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ , 2557, 43) องค์การในอนาคตจึงจ าเป็นต้องมี
บุคลากรที่รอบรู้ในทุกระดับที่สามารถเช่ือมโยงวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ให้ตรงกับปัญหาในปัจจุบันให้มากขึ้น 
มีทักษะการบริหารจัดการควบคู่กับความรู้เฉพาะด้านของตนเอง (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 2554, 14) 

เนื่องจากการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคนให้รับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือการปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งต้องตระหนักถึงผู้เรียนและครูผู้สอนเป็นส าคัญ กลไกที่
ส าคัญมากประการหนึ่งซึ่งช่วยให้การปฏิรูปการเรียนรู้ดังกล่าวประสบความส าเร็จ คือการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ในการบริหารจัดการการศึกษา จากการด าเนินงานแบบเดิมไปสู่การเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้หรือองค์การแห่ง
การเรียนรู้และชุมชนแห่งการเรียนรู้ในท่ีสุดและผู้ขับเคลื่อนที่ส าคัญที่จะท าให้กลไกไปสู่เป้าหมายได้ส าเร็จก็คือ ผู้น า 

ภาวะผู้น า เป็นหนึ่งในองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
ที่มีบทบาทส าคัญในด้านความคิดเชิงวิเคราะห์ การมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน มีการสร้างพันธกิจ
เพื่อให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ปลูกฝังวัฒนธรรมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน กระตุ้ นและ
ส่งเสริมการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้ให้เกิดขึ ้น  
ในระดับบุคคล ระดับทีมและระดับองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถปรับตัว พัฒนาขีดความสามารถภายใต้
สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีการแข่งขันที่สูงขึ้นได้อย่ างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน (นฤมล จิตรเอื้อ, 
2560, 38) ภาวะผู้น าที่เข้มแข็งของผู้บริหารโรงเรียนเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ 
จึงกล่าวได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคลากรหลักที่ส าคัญของโรงเรียนและเป็นผู้น าวิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะ  
ความรู้ความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเรียนรู ้และขยายศักยภาพการเรียนรู ้ของสมาชิก รวมทั้ง  
มีจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดี (ธีระ รุญเจริญ, 2557, 48)  
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ภาวะผู้น าการเรียนรู้เป็นภาวะผู้น าที่จ าเป็นและเหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง  
ในยุคปัจจุบัน เนื ่องจากสถานศึกษาและชุมชนเป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรมและการสร้างคนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้น าการเรียนรู้ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ (ธีระ รุญเจริญ , 2557, 61) นอกจากนี้ภาวะผู้น า
การเรียนรู้ยังต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลักหลายองค์ประกอบ เช่น การเป็นผู้น าแบบสร้างสรรค์ มีความ
ยืดหยุ ่น ต้องน าแบบ CEO ต้องบูรณาการศาสตร์และวิธีการอย่างหลากหลายเพื ่อความสมบูรณ์ มีการน า  
เอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยในการปฏิบัติงาน มีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ซึ่งต้องมีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและสะท้อนคิดเป็นหลัก มีการเรียนรู้ด้วยกันเป็นทีม มีการน าหลักของความพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
มีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับบรบิทแวดล้อมโดยมีรูปแบบข้ึนมาใหม่ รวมทั้งต้องมีการสะท้อนผล
และสะท้อนคิดตลอดเวลา มีความเป็นพลวัตรเพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่ ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้เปน็
องค์ประกอบหลักที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการขยายขีดความสามารถ
และสร้างคนท่ีมีความสามารถและยงัส่งผลให้สถานศึกษาเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสงูขึ้น มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ในการจัดการศึกษา (กนกอร สมปราชญ์, 2560, 6) ดังนั้นภาวะผู้น าการเรียนรู้จึงนับว่ามีความส าคัญ ในยุคปัจจบุนั
และจ าเป็นต้องพัฒนาผู้น าให้มีภาวะผู้น าการเรียนรู้ โดยมุ่งพัฒนาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนที่มีประสิทธิผลหรือคุณภาพ 
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้น าจากการก ากับควบคุมประสิทธิผลของโรงเรียนสู่การให้การส นับสนุน 
อ านวยความสะดวก เน้นการสอนงานและนิเทศงานแก่บุคลากรเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่มาพัฒนางานอยู่เสมอ เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพภาวะผู้น าให้เข้มแข็ง พัฒนาการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ใช้ข้อมูลในการ
ตัดสินใจและใช้ทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์ 

จากสภาพความเป็นมาดังกล่าวผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าการเรียนรู้ เพื่อน าและ
สร้างพลังความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะผลักดันให้สถานศึกษาเกิดองค์การ
แห่งการเรียนรู้ แต่ถ้าผู้บริหารมีภาวะผู้น าไม่เหมาะสม ย่อมส่งผลให้หน่วยงานขาดประสิทธิภาพ ผู้ใต้บังคับบัญชา
ขาดความเชื่อถือ ความเลื่อมใสและศรัทธาต่อผู้บริหาร จากเหตุผลดังกล่าว เพื่อให้สามารถพิจารณาถึงภาวะผู้น า  
การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และน าสามารถน าไปประกอบการพัฒนาโรงเรียน 
ตลอดจนการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารที่มีคณุภาพ ท าให้การบริหารโรงเรียนมีประสทิธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศกึษาความต้องการจ าเป็นของภาวะผู้น าการเรยีนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จาก Antonacopoulou and Bento 

(2003), Kohlreiser (2013), Salavert (2013), Curtis (2012), Knight (2009), Christiansen and Tronsmo 
(2013), Jolonch, Martinez and Badia (2013), Horowitz and Van Eeden (2015), Greiter (2013), Halbert 
and Kaser (2013), Owen (2013), Tubin (2013), กนกอร สมปราชญ ์  (2560), สมชาย เทพแสง (2557), 
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สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ (2561), จุลศักดิ์ ก๊อกพิมพ์ (2561), ประภาพร หาญสุรีย์ (2561), เกษมสันต์ แสนศิลป์ 
(2562) ได้กรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

  

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การประเมินความต้องการจ าเป็นของภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
1.ขอบเขตการวิจัย

1.1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  1.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1,917 คน 
  1.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 3 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 331 คน โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิด
ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, 42-43) โดยก าหนดกลุ ่มตัวอย่าง 
โดยจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก 82 คน โรงเรียนขนาดกลาง 212 คน โรงเรียนขนาด
ใหญ่ 37 คน ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรตามสัดส่วนที่ค านวณได้โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจ าเป็นของ

ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ซึ่งได้
จากการสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง จาก Antonacopoulou and Bento (2003), 
Kohlreiser (2013), Salavert (2013), Curtis (2012), Knight (2009), Christiansen and Tronsmo (2013), 
Jolonch, Martinez and Badia (2013), Horowitz and Van Eeden (2015), Greiter (2013), Halbert and 
Kaser (2013), Owen (2013), Tubin (2013), กนกอร สมปราชญ์ (2560), สมชาย เทพแสง (2557), สุธรรม ธรรม
ทัศนานนท์ (2561), จุลศักดิ์ ก๊อกพิมพ์ (2561), ประภาพร หาญสุรีย์ (2561), เกษมสันต์ แสนศิลป์ (2562) ได้ดังนี้ 

ภาวะผู้น าการเรยีนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. การเรียนรู้เป็นทีม
2. สภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อตอ่การเรียนรู้
3. การใช้เทคโนโลยี
4. ความคิดสร้างสรรค์
5. การบูรณาการ
6. นวัตกรรมการเรียนรู้
7. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
8. ความยืดหยุ่น

    ความต้องการจ าเป็นของภาวะผูน้ าการเรียนรู้
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
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1. การเรียนรู้เป็นทีม  2. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  3. การใช้เทคโนโลยี  4. ความคิดสร้างสรรค์  5. การบูรณาการ
6. นวัตกรรมการเรียนรู้  7. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  8. ความยืดหยุ่น

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า

(Rating Scale)  5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
5 หมายถึง    มีีภาวะผู้น าการเรียนรู้ในการบริหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง    มีีภาวะผู้น าการเรียนรู้ในการบริหารอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง    มีีภาวะผู้น าการเรียนรู้ในการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง    มีีภาวะผู้น าการเรียนรู้ในการบริหารอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง    มีีภาวะผู้น าการเรียนรู้ในการบริหารอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของภาวะผู้น าการเรยีนรู้ของผู้บรหิาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้เป็นทีม 
2) สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้  3) การใช้เทคโนโลยี  4) ความคิดสร้างสรรค์  5) การบูรณาการ  6) นวัตกรรม
การเรียนรู้  7) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  8) ความยืดหยุ่น 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีถึงผู้อ านวยการ ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาในสังกัด 
 4.2 ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานีถึงผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอ

อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิทยานิพนธ์ 
 4.3 ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือใน

การตอบแบบสอบถาม โดยก าหนดขอรับแบบสอบถามคืนภายใน 2 สัปดาห์ 
 4.4 ในกรณีที่ได้รับแบบสอบถามไม่ครบตามจ านวนที่จัดส่งไป ผู้วิจัยจะโทรศัพท์ติดต่อ ประสานงาน

กับผู้บริหารสถานศึกษาน้ันโดยตรง 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the
Social Sciences: SPSS) ตามรายละเอียด ดังน้ี 

  5.1 ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไป ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษา มาแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาร้อยละ (Percentage) 

  5.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน  สภาพที่พึง
ประสงค์และความต้องการจ าเป็นของภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผล (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 103) ก าหนดเกณฑ์
แปลผลเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง  สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง  สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับปฏิบัติมาก 
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ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง  สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับปฏิบัติปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง  สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับปฏิบัติน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับปฏิบัติน้อยท่ีสุด 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความต้องการจ าเป็นของภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สรุปผลตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. ความต้องการจ าเป็นของภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
  ผลการวิจัยพบว่า ค่า PNImodified  มีค่าอยู่ระหว่าง 0.279 – 0.354 รายการความต้องการที่พบ มีค่า

PNImodified สูงสุดล าดับ 1 คือ นวัตกรรมการเรียนรู้ ล าดับที่ 2 คือ การใช้เทคโนโลยี ล าดับที่ 3 คือ ความยืดหยุ่น 
ล าดับที่ 4 คือ ความคิดสร้างสรรค์ ล าดับที่ 5 คือ การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ล าดับที่ 6 คือ การบูรณาการ ล าดับที่ 
7 คือ การเรียนรู้เป็นทีม และล าดับที่ 8 คือ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

2. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

  ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ พบว่าในภาพรวมค่าเฉลี่ยของสภาพ

ปัจจุบันอยู่ระดับปานกลาง (x̅ = 3.32) ค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ =4.90) ทุกด้าน 

ตารางที่ 1  สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจ าเป็นของภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

ระดับการปฏิบัติ 
/พฤติกรรม 

สภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์ PNI 
ล าดับท่ี 

x̅ S.D. แปลผล x̅ S.D. แปลผล 
1. การเรียนรู้เป็นทีม 3.49 0.84 มาก 4.92 0.23 มากที่สุด 0.290 7 
2. สภาพแวดล้อมที ่เอื ้อ
ต่อการเรียนรู้ 

3.53 0.86 มาก 4.91 0.26 มากที่สุด 0.279 8 

3. การใช้เทคโนโลยี 3.14 0.96 ปานกลาง 4.86 0.34 มากที่สุด 0.353 2 
4. ความคิดสร้างสรรค์ 3.29 0.93 ปานกลาง 4.91 0.26 มากที่สุด 0.329 4 
5. การบูรณาการ 3.38 0.93 ปานกลาง 4.92 0.21 มากที่สุด 0.312 6 
6. นวัตกรรมการเรียนรู้ 3.16 0.93 ปานกลาง 4.90 0.30 มากที่สุด 0.354 1 
7. การเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง 

3.32 0.93 ปานกลาง 4.90 0.27 มากที่สุด 0.322 5 

8. ความยืดหยุ่น 3.25 0.96 ปานกลาง 4.88 0.33 มากที่สุด 0.334 3 
รวม 3.32 0.92 ปานกลาง 4.90 0.28 มากท่ีสุด - - 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผลตามกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี ้
ความต้องการจ าเป็นของภาวะผู้น าการเรียนรู ้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ภาพรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการจ าเป็นทุกด้าน โดยความต้องการ
จ าเป็นโดยรวมอยู่ระหว่าง 0.279 – 0.354 ความต้องการจ าเป็นมีค่า PNImodified   มาก 3 ล าดับแรก มีดังนี้ ล าดับที่ 1 
คือ นวัตกรรมการเรียนรู้ (PNImodified = 0.354) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ มีส่วนช่วย
อย่างยิ่งในภาวะที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันท่ีท าให้ไมส่ามารถจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบปกติได้ ผู้บริหารจึงต้อง
มีการเตรียมความพร้อมเสมอ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงควรมีการสนับสนุน ให้ครู 
มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยใช้แรงจูงใจ เช่น การให้รางวัล หรือผลตอบแทนแก่ครูที่สามารถจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้นวัตกรรมให้บรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนั้นผู้บริหารควรท าให้นวัตกรรมที่สร้างขึ้นถูกน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน โดยผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการน านวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เพราะนวัตกรรมจะท าให้เกิดแรงจูงใจในเรียน ท าให้ผู้เรียนสนใจ ท าให้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วขึ้น สถานศึกษาควรน า
นวัตกรรมไปใช้ เพื่อสร้างความพร้อมในการเรียนให้กับผู้เรียน ควรพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อใช้
กับการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ความต้องการจ าเป็นมีค่า PNImodified  มาก ล าดับที่ 2 คือ การใช้
เทคโนโลยี ( PNImodified = 0.353) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ต้องอาศัยการมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี ทั้งผู้บริหาร ผู้สอนและผู้เรียน เพื่ออ านวยความสะดวก  
ในการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารจึงควรมีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ควรสนับสนุนให้มีการใช้
เทคโนโลยีทั้งในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการวัดประเมินผล นอกจากนั้นผู้บริหารต้องมีการ
จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ควรสนับสนุนงบประมาณในการน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน และพัฒนาตนเองให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื ่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ  และความต้องการจ าเป็น 
มีค่า PNImodified  มากล าดับที่ 3 คือ ความยืดหยุ่น (PNImodified = 0.334) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในปัจจุบันการจัดการ
เรียนการสอนถูกกระทบโดยตรงจากสถานการณ์โรคระบาด COVID 19 ท าให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารจึงควรปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้เหมาะสม โดยผู้บริหารสถานศึกษาควรมี
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที ่แตกต่าง เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง รู ้จักคิดหาค าตอบ  
ให้หลากหลาย ให้เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกันไป ควรมีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ 
ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นอกจากนั้น ผู้บริหารควรเปิดรับความคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการท างาน 
โดยผู้บริหาร ควรคิดหาแนวทางแก้ปัญหาที่หลากหลายสร้างความเชื่อมั่น 

สภาพปัจจุบันของภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าการเรียนรู้ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูมีความคิดเห็นว่า สังคมมีความคาดหวังสูงในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
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ในการจะเป็นผู้น าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารจึงควรตระหนักถึงบทบาทและภารกิจที่ส าคัญของตน  
ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบัน ที่เกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของโรคจากสถานการณ์โรคระบาด COVID 19 
ที่เกิดผลกระทบโดยตรงกับการศึกษา ที่ท าให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งกระทบ 
ทั้งผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครองและการด าเนินชีวิตของผู้คนทุกคน การมีผู้น าที่มีความพร้อมในการรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่สังคมให้ความคาดหวังมากขึ้นไปอีก  

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเรยีนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้

1.1 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าความต้องการจ าเป็นของภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ มีค่าความต้องการจ าเป็น
สูงที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรให้ความส าคัญในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในภาวะที่เกดิ
เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ ผู้บริหารจึงต้องมีการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
เข้ามาใช้จัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของทั้งผู้เรียนและผู้สอน และควรพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับบุคลากรของตน 

 1.2 ด้านการใช้เทคโนโลยี ผู้บริหารควรก าหนดกลยุทธ์ในการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการเรยีนรู้และการ
บริหารที่ชัดเจน เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 1.3 ด้านความยืดหยุ่น ผู้บริหารควรปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้เหมาะสม มีควรมีความสามารถ
ในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่าง เพื่อน าปสู่การเปลี่ยนแปลง ต้องรู้จักคิดหาค าตอบให้หลากหลาย ให้
เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกันไป 

 1.4 ด้านความคิดสร้างสรรค์ ผู้บริหารควรสามารถน าความคิดใหม่ ๆ ไปสู่การแก้ปัญหาในหน่วยงาน 
ได้อย่างเหมาะสม ควรฝึกกระบวนการทางความคิด ในการคิดหาค าตอบและทางแก้ปัญหาที่รวดเร็วและเหมาะสม ต้อง
กล้าคิด กล้าแสดงออก เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์และรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่สามารถ
เกิดขึน้ได้ตลอดเวลา 

 1.5 ด้านการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ผู้บริหารควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน ควรมีภาวะผู้น าการเรียนรู้ โดยเริ่มจากการเข้าใจตนเอง วิเคราะห์ความต้องการ
ของตนเอง ก าหนดเป้าหมายของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ของตน 

 1.6 ด้านการบูรณาการ ผู้บริหารควรบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่
และน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรมีทักษะในการโยงความคิดที่หลากหลาย เพื่อให้การบริหารสถานศึกษา
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

 1.7 ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย
ของการท างาน ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น าที่รู้จักเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
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 1.8 ด้านสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารควรวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ต้องจัดสภาพแวดล้อม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้ม 
ให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาให้มากที่สุด 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป
2.1 การวิจัยครั้งนี้มีของเขตเฉพาะภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จึงควรท าการวิจัยในระดับจังหวัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากข้ึน 
 2.2 สภาพปัจจุบันของภาวะผู้น าการเรียนรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด จึงเป็นด้านที่ควร

น าไปพัฒนาและท าการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางต่อไป 
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