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บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับ
ประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู กลุ่ ม รามัน สั งกัดสานัก งานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษายะลา
เขต 1 ในครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
และประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของครู แ ละเพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู ้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ครู จานวน
118 คน ในโรงเรี ยนประถมศึกษากลุ่มรามัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1 ปี การศึกษา 2558 ใน 6 โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนบ้านรามัน โรงเรี ยนพัฒนาบาลอ โรงเรี ยนบ้าน
ปูลยั โรงเรี ย นบ้านละแอ โรงเรี ยนบ้านบื อยอง และโรงเรี ยนบ้านพอแม็ง การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ โดยมีผลการวิจยั ดังนี้
1. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนตามความคิดเห็นของครู ผสู้ อน โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาจาแนกตามรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
2. ประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาจาแนกตาม
ตามรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
3. ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู ้น าการเปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นกับ
ประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู กลุ่มรามัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต
1 พบว่า ภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กนั เชิ งบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.00
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ภูมหิ ลัง
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกระแส
โลกาภิวฒั น์ ทาให้ประเทศต่างๆ ต้องเผชิ ญสภาวะการแข่งขันสู งและต้องเร่ งพัฒนาคนของตนให้มี
คุณภาพเพื่อเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสามารถรับมือกับสภาวะที่ทา้ ทายดังกล่าวได้
ด้วยเหตุน้ ี นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยจึงได้เร่ งปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรี ยนการสอนซึ่ งเป็ นกระบวนการสาคัญในการหล่อหลอมเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็ นแรงงานที่มี
ศักยภาพ ทั้งนี้ ปั จจัยหลักของการปฏิ รูปการศึกษาคือ การพัฒนาคุณภาพครู ซ่ ึ งเป็ นตัวจักรสาคัญใน
การขับเคลื่อนให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความสาเร็ จ (Reimers, 2003 หน้า 12) โดยรุ่ ง แก้วแดง
(2544 หน้า 134) มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ถ้าครู มีความรู ้ ความสามารถ เสี ยสละ ตั้งใจสอนสั่ง
ผูเ้ รี ยนอย่างเต็มความสามารถแล้ว จะช่ วยส่ งเสริ มให้เด็กไทยเติ บโตขึ้ นเป็ นพลเมื องดี เก่ ง ฉลาด
มี ศ ัก ยภาพ มี ค วามสุ ข และสามารถแข่ ง ขัน กับ ทุ ก ประเทศได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ที่ ผ่ า นมา
กระทรวงศึกษาธิ การประสบความสาเร็ จอย่างสู งในการนาคนเก่ง คนมีความรู ้ เข้าสู่ วิชาชี พครู โดย
คัดเลือกจากนักเรี ยนที่เก่งที่สุดของแต่ละจังหวัดให้เข้ารับทุนเพื่อเรี ยนต่อด้านการฝึ กหัดครู ดังนั้นครู
ในยุคนั้นจึ งเป็ นคนเก่ งของประเทศ และประสบความสาเร็ จทั้งในด้านชี วิตส่ วนตัวและด้านการ
พัฒ นานัก เรี ย น ต่ อ มาประเทศไทยมี ค วามต้อ งการครู สู ง ขึ้ น จึ ง เร่ ง ผลิ ต ครู ม ากขึ้ น ซึ่ งถื อ เป็ น
ความสาเร็ จทางการศึกษาสาขาครู มากขึ้นจนเกินความต้องการของตลาดแรงงานและไม่มีงานทาใน
ที่สุด ซึ่ งเป็ นที่กล่าวขานกันว่าเรี ยนอะไรไม่ได้จึงเข้าเรี ยนครู ทาให้ภาพลักษณ์ ของครู และคุณภาพ
การศึกษาตกต่าลงมาก
งานด้านการศึกษาเป็ นงานที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่ งของชาติ เพราะความเจริ ญและความ
เสื่ อมของชาติน้ นั ขึ้นอยู่กบั การศึกษาของชาติเป็ นข้อใหญ่ ตามข้อเท็จจริ งที่ทราบกันดี แล้ว ขณะนี้
บ้านเมืองของเรามีพลเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทั้งมีสัญญาณที่เกิ ดขึ้นว่า พลเมืองของเราบางส่ วน
เสื่ อมทรามลงด้วยความประพฤติและจิตใจ ซึ่ งเป็ นปรากฏการณ์ที่น่าวิตก ถ้าหากยังเป็ นอยูต่ ่อไปเรา
อาจจะเอาตัวไม่รอดจากปรากฏการณ์ เช่ นนี้ นอกเหนื อจากเหตุ อื่นๆ แล้วต้องมี เหตุ มาจากการจัด
การศึกษาด้วยอย่างแน่ นอน งานด้านการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น (วนิ ดา สิ ทธิ ฤทธิ์ , 2542 หน้า 8)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 กาหนดแนวการจัดการศึกษาไว้วา่
การจัดการศึ กษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมี ความสามารถเรี ยนและพัฒนาตนเองได้ และถื อว่า
ผูเ้ รี ย นมี ค วามส าคัญที่ สุ ด กระบวนการจัดการศึ ก ษา ต้องส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (กรมสามัญศึกษา, 2546 หน้า 12) การจัดการศึกษาจะมีประสิ ทธิ ภาพ
เพียงใดนั้น สิ่ งสาคัญอย่างหนึ่ งคือ “ครู ” ผูซ้ ่ ึ งเกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน ให้
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เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดารงชี วิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ดังนั้นหัวของการปฏิ รูปการศึกษาจาเป็ น
อย่างยิ่งต้องปฏิรูปครู เพราะครู เป็ นปั จจัยแห่ งความสาเร็ จอันสาคัญในการปฏิรูปการศึกษา (ประเวศ
วะสี , 2543) สอดคล้องกับ ประสาร มาลากุ ล และคณะ (2532 หน้า 32) กล่ า วว่า คุ ณ ภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพครู มีบทบาทสาคัญยิ่งในการพัฒนาคน เพราะครู เป็ นผูท้ ี่มีหน้าที่หลักในการอบรมส่ ง
สอนนักเรี ยนให้นกั เรี ยนเป็ นคนดี ประพฤติชอบเป็ นผูท้ ี่พร้ อมทั้งสติปัญญาที่จะแก้ไข และปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมการที่ ความจะประกอบภารกิ จอันสาคัญยิ่ง
ดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ได้ ครู จะต้องเป็ นผูม้ ีสมรรถภาพเพียบพร้ อมทั้งในด้านความรู ้ ความสามารถ
คุ ณลักษณะอื่นๆ ที่ จาเป็ นต่อการสอนตามหลักสู ตรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แนวการจัดการเรี ยนรู ้ ที่
สาคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาในปั จจุบนั ยังมีปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะครู ผสู ้ อน ซึ่ ง
กาลังเผชิ ญปั ญหาวิกฤติในเรื่ องคุ ณภาพ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ลดทอนประสิ ทธิ ภาพของการจัดการเรี ยนการ
สอน และส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ของเยาวชน (สานักงานเลขาธิ การสภา
การศึกษา, 2545 หน้า 53) กล่าวคือ ปั ญหาในการพัฒนาด้านความสามารถในการผลิตนักเรี ยนให้มี
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นสู ง ปั ญ หาการพัฒ นาระบบการเรี ย นการสอนของสถานศึ ก ษายัง ไม่
สอดคล้องกับความต้องการของผูป้ กครอง ตลอดจนคุ ณธรรม จริ ยธรรม ที่ ไม่สามารถทาตัวเป็ น
แบบอย่างที่ ดีแก่ นักเรี ยน ผูป้ กครอง และท้องถิ่ น ปั ญหาในด้านการแก้ไขปั ญหาภายในโรงเรี ยน
ส่ วนผูบ้ ริ หารสถานศึกษาไม่เปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมในการบริ หารและร่ วมกันแก้ปัญหาต่างๆ
ของโรงเรี ยน ส่ วนผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ส่ วนใหญ่ไม่ได้สาเร็ จการศึกษาทางด้านการบริ หารการศึกษาโดยตรง แต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ น
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ทาให้การบริ หารงานมุ่งแต่ให้ผลงานสาเร็ จตามเป้ าหมายเพียงด้านเดียว
อย่ า งไรก็ ต ามผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ยนก็ เ ป็ นอี ก ส่ ว นหนึ่ งในการเป็ นผู ้น าการขับ เคลื่ อ น
การศึกษาให้เจริ ญก้าวหน้าต่อไปได้ ซึ่ งในการเป็ นผูบ้ ริ หารจะต้องมีความเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
และเบิร์น (Burn, 1978) ได้เสนอแนวคิดถึ งความแตกต่างระหว่าง ภาวะผูน้ าแห่ งการแลกเปลี่ ยน
(Transactional Leadership) กับ ภาวะผูน้ าแห่ ง การเปลี่ ย นแปลง ภาวะผูน้ าแบบเปลี่ ย นสภาพ
(Transformational Leadership) กล่าวคือ ผูน้ าแห่ งการแลกเปลี่ ยน จะเน้นกระบวนการแลกเปลี่ ยน
ระหว่างผูน้ ากับผูต้ าม โดยที่ผนู ้ ายอมรับความต้องการของผูต้ ามด้วยการให้วตั ถุ สิ่งของที่มีค่าตาม
ต้องการ โดยมีเงื่อนไขของการแลกเปลี่ยนคือ ผูต้ ามต้องทางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดหรื อ
ปฏิบตั ิหน้าที่ให้สาเร็ จตามข้อตกลง แล้วผูต้ ามก็จะได้รับรางวัลตอบแทนเป็ นการแลกเปลี่ยน ขณะที่
ผูน้ าก็ได้ประโยชน์จากผลงานที่สาเร็ จนั้น ผูน้ าแห่ งการแลกเปลี่ ยนจะเน้นการดาเนิ นงานที่มีความ
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ราบรื่ นและมีประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) ขององค์การให้บงั เกิ ดผลดี (Excel) ผูน้ าแบบนี้ จึงมีความ
เชี่ยวชาญในการบริ หารจัดการให้เป็ นไปตามหน้าที่ทางการบริ หาร (Management functions) เช่ น
การวางแผน การจัดองค์การ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามควบคุม เป็ นต้น ในการทางาน
จึ ง มักไม่ เน้นความสั มพันธ์ ระหว่า งกันมากนัก ซึ่ ง กล่ าวได้ว่า ผูน้ าแห่ ง การแลกเปลี่ ย นจะแสดง
พฤติกรรมของความเป็ น “ผูบ้ ริ หาร” มากกว่าความเป็ น “ผูน้ า” ภาวะผูน้ าเพียงรู ปแบบเดี ยวไม่
สามารถนามาใช้ได้ในทุกสถานการณ์ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนก็จาเป็ นต้องเปลี่ยนรู ปแบบของภาวะ
ผูน้ าตามไปด้วยเพื่อประสิ ทธิภาพตามความเหมาะสม
ส่ วนผูน้ าแห่ งการเปลี่ ยนแปลง จะมีคุณลักษณะที่สามารถก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงที่
สาคัญขึ้นในองค์การ เป็ นผูน้ าที่มีความสามารถในการนาการเปลี่ ยนแปลงโดยการสร้ างวิสัยทัศน์
กลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์การ พร้ อมกับการส่ งเสริ มให้เกิ ดการริ เริ่ มสร้ างสรรค์ให้ได้ผลงาน
ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกด้วย ผูน้ าแห่ งการเปลี่ยนแปลงจะไม่ใช้แรงจูงใจทางวัตถุเพื่อมี
อิ ทธิ พลเหนื อผูต้ าม แต่จะเน้นการใช้สิ่ง ที่ มีล ักษณะเชิ งนามธรรมมากกว่า เช่ น การใช้วิสัย ทัศ น์
(Vision) ค่านิ ยมร่ วม (Shared values) และการสร้ างความสัมพันธ์ต่อกัน (Consideration) การ
พยายามทาให้กิจกรรมต่างๆ ที่ทามีความหมายเชิ งคุ ณค่า การสร้ างความเข้าใจ และความรู ้ สึกร่ วม
ของผูต้ าม โดยตลอดกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง ความเป็ นผูน้ าแห่งการเปลี่ยนแปลง จึงขึ้นอยู่
กับคุณลักษณะเฉพาะตัวของผูน้ า เช่น ค่านิ ยม (Values) ความเชื่อ (Beliefs) และคุณลักษณะอื่น เช่น
ความมี บารมี หรื อความเสน่ หา (Charisma) ของผูน้ าเองมากกว่าการใช้กระบวนการแลกเปลี่ ยน
ระหว่างผูน้ ากับผูต้ าม ผูน้ าแห่งการเปลี่ยนแปลงจะเน้นที่ “ความมีประสิ ทธิ ผล” (Effectiveness) ของ
งานในบริ บทของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และซับซ้อนของโลกยุคปั จจุบนั ความเป็ นผูน้ าแห่ ง
การเปลี่ยนแปลงจึงเหมาะสมและมีการนาไปใช้ในแทบทุกองค์การอย่างแพร่ หลาย
จากความสาคัญของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จะเห็ นได้ว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจะต้องใช้ศาสตร์
และศิลป์ ในการบริ หารงาน เพราะผูบ้ ริ หารถือเป็ นผูน้ าหลักของโรงเรี ยนในยุคปฏิรูปการศึกษาที่จะ
ส่ งผลให้ประสบความสาเร็ จ ผูบ้ ริ หารต้องรู ้จกั วิธีการดึงผูร้ ่ วมงานเข้ามามีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน
และครู ก็เป็ นส่ วนหนึ่งที่จะทาให้การศึกษามีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
ผูว้ ิจยั ในฐานะที่ เป็ นข้าราชการครู ที่ปฏิ บตั ิงานในกลุ่มรามัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้เล็งเห็ นว่า การแสดงบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษานั้นมีความสาคัญมาก สื บเนื่องมาจากที่ผา่ นมาพบว่า การบริ หารงานในกลุ่ม
รามันสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นั้น มีสภาพปั ญหาในการบริ หารงาน
ด้านต่างๆ เช่น การบริ หารด้านการส่ งเสริ มให้ใช้แหล่งเรี ยนรู ้มีนอ้ ย การตรวจสอบ ทบทวน ติดตาม
งาน ตลอดจนการปฏิ บตั ิงานไม่ครบวงจร ขาดการกาหนดนโยบายที่ชดั เจน ขาดข้อมูลสารสนเทศ
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รวมถึ งการสร้ างเครื อข่ายในชุ มชน (สายสุ นีย ์ แสงเขื่อนแก้ว, 2547 หน้า 58) จากสภาพปั ญหา
ดัง กล่ าว ผูว้ ิจยั จึ ง มี ค วามสนใจที่ จะศึ ก ษาความสั ม พันธ์ ระหว่า งภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู กลุ่มรามัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1
ซึ่ งผลจากวิจยั ในครั้งนี้ จะสะท้อนให้ผบู ้ ริ หารทราบถึงบทบาทในการบริ หารงาน ซึ่ งมี
ความสัมพันธ์กนั ในการจัดการศึกษาของครู ให้มีคุณภาพ อันจะนาไปเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองให้
สอดคล้องกับยุคปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการบริ หารสถานศึกษา
ตลอดจนการพัฒนาการศึกษาในระดับชาติให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับ
ประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู กลุ่มรามันสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารและประสิ ทธิ ภาพ
การสอนของครู ในโรงเรี ยนประถมศึ ก ษากลุ่ ม รามัน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1
2. เพื่ อศึ ก ษาระดับ ความสั ม พันธ์ ระหว่า งภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนกับประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู ในโรงเรี ยนประถมศึกษากลุ่มรามัน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

ความสาคัญของการวิจัย
ผลที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาครั้ งนี้ จะท าให้ ท ราบถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งภาวะผูน้ าการ
เปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หารกับประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู ในโรงเรี ยนกลุ่มรามัน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ตามสภาพจริ ง เพื่อนาปั ญหาต่างๆ ไปแก้ไข ปรับปรุ ง
ในการบริ หารการศึกษาให้บรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสิ ทธิ ผลอย่างแท้จริ ง
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านประชากร
1.1 ประชากร
ประชากรได้แก่ ครู โรงเรี ย นประถมศึ ก ษากลุ่ ม รามัน สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พ.ศ. 2558 จานวน 169 คน ใน 6 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนบ้าน
รามัน โรงเรี ย นพัฒนาบาลอ โรงเรี ย นบ้านปูล ัย โรงเรี ย นบ้านละแอ โรงเรี ย นบ้านบื อยอง และ
โรงเรี ยนบ้านพอแม็ง จากที่เลือกกลุ่มโรงเรี ยนรามันเนื่ องจากกลุ่มนี้ ผวู ้ ิจยั ต้องการศึกษาระดับภาวะ
ผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู และเป็ นกลุ่ ม
โรงเรี ยนที่ผวู ้ จิ ยั ปฏิบตั ิงานอยู่
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู โรงเรี ยนประถมศึกษากลุ่มรามัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พ.ศ. 2558 ในกลุ่มโรงเรี ยนจานวน 118 คน ใน 6 โรงเรี ยน
ได้แก่ โรงเรี ยนบ้านรามัน โรงเรี ยนพัฒนาบาลอ โรงเรี ยนบ้านปูลยั โรงเรี ยนบ้านละแอ โรงเรี ยน
บ้านบือยอง และโรงเรี ยนบ้านพอแม็ง
2. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเนื้ อหาเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงกับการบริ หาร
การศึกษาในรู ปการใช้โรงเรี ยนเป็ นรากฐานของสถานศึกษาโดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
2.1 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิด
ของ (Bass) ได้แก่ 1) การสร้างบารมี 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุน้ เชาว์ปัญญา และ
4) การคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
2.2 ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของครู โดยประเมิ น จากพฤติ ก รรม 4 ด้า นของ
อนุ กรรมการส่ งเสริ มวิชาชี พครู ของคุ รุสภา (2534 หน้า 9-51) ได้แก่ 1) รอบรู้ 2) สอนดี 3) มี
คุณธรรม และจรรยาบรรณ และ 4) มุ่งมัน่ พัฒนา
3. ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ คือภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงตามกรอบแนวคิด Bass มี 4 ด้านดังนี้
3.1.1 การสร้างบารมี
3.1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ
3.1.3 การกระตุน้ เชาว์ปัญญา
3.1.4 การคานึงถึงปัจเจกบุคคล
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3.2 ตัวแปรตาม คือประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู โดยประเมินจากพฤติกรรม 4 ด้าน
ของอนุกรรมการส่ งเสริ มวิชาชีพครู ของคุรุสภา (2534 หน้า 9-51) ดังนี้
3.2.1 รอบรู้
3.2.2 สอนดี
3.2.3 มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ
3.2.4 มุ่งมัน่ พัฒนา
3.3 ความสั มพันธ์ ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับ
ประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson‘s Correlation
Coefficient) ในการพิ จ ารณาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปรของภาวะผู ้น าการเปลี่ ย นแปลงกับ
ประสิ ทธิภาพการสอนของครู

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมื อสาหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยรู ปแบบของแบบสอบถามใช้แบบปลายปิ ด (Close – ended question) โดยโครงสร้าง
คาถามใช้รูปแบบคาถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) ประกอบด้วย 3 ส่ วนดังนี้
ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ ย วกับข้อมู ล ลัก ษณะทางประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึ กษา ตาแหน่ งงาน และอายุงานที่ อยู่กบั องค์การ จานวน 5 ข้อ ปรับจากแบบวัดของ เบิร์ค
(Burke Koyuncu Jing and Fiksenbaum, 2009)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จัย ที่ เ ป็ นตัว แปรอิ ส ระ ได้ แ ก่ ภาวะผู้น าการ
เปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนคือ การสร้ างบารมี การสร้ างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ เชาว์
ปั ญญา และการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล ประกอบด้วยกลุ่มคาถามดังนี้ กลุ่มที่ 1 ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีจานวน 24 ข้อ เป็ นข้อคาถามเชิ งบวกทั้งหมดแปลและปรับจาก
แบบวัดของ ชอยฟี ลิ และ เบคเกอร์ (Schaufeli and Bakker, 2003) ซึ่ งมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านการสร้างบารมี มีจานวน 6 ข้อ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีจานวน 6 ข้อ ด้านการกระตุน้ เชาว์
ปัญญา มีจานวน 6 ข้อ และด้านการคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล มีจานวน 6 ข้อ โดยแบบสอบถาม
เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert (1967 : 90-95 อ้างถึงใน
บุญชม ศรี สะอาด, 2545 หน้า 100) เกณฑ์การให้คะแนน มีดงั นี้
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5 หมายถึงมีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงอยูใ่ นระดับ มากที่สุด
4 หมายถึงมีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงอยูใ่ นระดับ มาก
3 หมายถึงมีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
2 หมายถึงมีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงอยูใ่ นระดับ น้อย
1 หมายถึงมีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงอยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู มีจานวน 22 ข้อ เป็ นข้อ
คาถามทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่ งทางคณะอนุ กรรมการส่ งเสริ มวิชาชี พครู ของคุรุสภา (2534 หน้า 9 51) มีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ ด้านการรอบรู ้ มีจานวน 5 ข้อ ด้านการสอนดี มีจานวน 5 ข้อ ด้าน
คุณธรรมและจรรยาบรรณมีจานวน 6 ข้อ และด้านมุ่งมัน่ พัฒนามีจานวน 6 ข้อ แบบสอบถามเป็ น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (1967 : 90-95 อ้างถึงใน บุญชม
ศรี สะอาด, 2545 หน้า 100) เกณฑ์การให้คะแนน มีดงั นี้
5 หมายถึงประสิ ทธิภาพการสอนในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึงประสิ ทธิภาพการสอนในระดับ มาก
3 หมายถึงประสิ ทธิภาพการสอนในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึงประสิ ทธิภาพการสอนในระดับ น้อย
1 หมายถึงประสิ ทธิภาพการสอนในระดับ น้อยที่สุด
ผู้วจิ ัยได้ ดาเนินการสร้ างเครื่ องมือตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. การสร้างเครื่ องมือวิจยั
2. ทาการรวบรวมวรรณกรรมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ศึกษา ได้แก่ ภาวะผูน้ าต่อการ
เปลี่ยนแปลง และประสิ ทธิภาพการสอนของครู แล้วรวบรวมเป็ นประเด็นสาคัญ
3. สร้างแบบทดสอบโดยกาหนดประเด็นให้ครอบคลุมขอบเขตของเนื้อหา
4. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) เพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเนื้อหา นาเสนอแบบสอบถามต่อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านตรวจสอบเครื่ องมือวิจยั หลังจากนั้น
มาปรับแก้ไขข้อคาถามต่างๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
5.นาแบบสอบถามที่ ปรั บปรุ งแก้ไขแล้วเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิ ง
เนื้ อหา (Content validity) และตรวจแก้ภาษาแล้วทดสอบหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item
Congruence : IOC) ของข้อคาถามกับนิ ยามแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.8 -1.0 โดยผูเ้ ชี่ยวชาญประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้
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5.1 ดร.ปรเมษฐ์ กฤตลักษณ์ อาจารย์ประจาหลักสู ตร คณะสังคมศาสตร์ มหาบัณฑิต
(ปริ ญญาโท) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บา้ นจอมบึง
5.2 ดร.สุ ธีรา ราษฎริ นทร์ อาจารย์พิเศษ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
5.3 ดร.พิชยั พันภัย อาจารย์พิเศษ วิชากฎหมายหุ น้ ส่ วนบริ ษทั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. นาแบบวัดที่ได้รับการปรับปรุ งแล้วไปทดสอบ (Tryout) กับครู ในโรงเรี ยนบันนังสตา
อินทรฉัตร จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach อ้างถึงใน
ภัทราพร เกษสังข์, 2549 หน้า 143) โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า .98
7. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับ สมบูรณ์ และนาไปเก็ บรวบรวมข้อมู ลกับกลุ่ มตัวอย่า ง
ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลผู้วจิ ัยดาเนินการตามขั้นตอนดังต่ อไปนี้
รายละเอียดในการดาเนินการดังนี้
1. สื บ ค้น ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ครู ใ นโรงเรี ยนกลุ่ ม รามัน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 เพื่อให้ทราบจานวนที่จะสารวจ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสถานที่ต้ งั
2. ดาเนิ นการติดต่อกับโรงเรี ยนตามรายชื่ อที่ได้มา เพื่อสอบถามความสะดวกในการให้
ความร่ วมมือทางานวิจยั
3. ทาหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรี ยนในกลุ่มรามัน
โดยส่ งให้กบั ผูว้ จิ ยั
4. จัดส่ งหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางจดหมาย จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และส่ งด้วยตัวเองตามความต้องการของโรงเรี ยน
5. ประสานงานการรับแบบสอบถามคืนโดยโทรติ ดต่อกับครู ในแต่ละโรงเรี ยนในกลุ่ม
รามันล่วงหน้าก่อนครบกาหนด 1 วัน เมื่อทราบว่าแบบสอบถามได้รับการกรอกเรี ยบร้อยแล้วจึง
เดินทางไปรับแบบสอบถามด้วยตนเองแต่ถา้ ยังไม่ครบ ผูว้ ิจยั ขยายเวลาในการเก็บแบบสอบถามอีก
3 วันหลังจากวันครบกาหนด
6. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามที่ตอบกลับคืนในจานวนที่ครบถ้วนประมาณร้อยละ 50
ของแบบสอบถามสาหรับนาไปใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบและ
จัดทาข้อมูล จึงนาข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดไปวิเคราะห์ทางสถิติ

10

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วจิ ัยวิเคราะห์ ข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามโดยการ
แจกแจงความถี่ (Frequency) และหาร้อยละ (Percentage)
2. แบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับภาวะการเปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนในกลุ่ มรามัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยการหา
ค่าเฉลี่ ย และค่ าส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน แปลผลข้อมูล โดยใช้เกณฑ์ค่า เฉลี่ ย ซึ่ งแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2549 หน้า 77) ดังนี้
ระดับภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 ระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงระดับน้อยที่สุด
3. แบบสอบถามตอนที่ 3 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพของครู กลุ่มรามัน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลผลข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ ยแปลผลข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ ยซึ่ งแปลความหมายค่าเฉลี่ ย
เป็ น 5 ระดับ (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2549 หน้า 77) ดังนี้
ระดับประสิ ทธิภาพการสอน
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ระดับประสิ ทธิภาพการสอนระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 ระดับประสิ ทธิภาพการสอนระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ระดับประสิ ทธิภาพการสอนระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ระดับประสิ ทธิภาพการสอนระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ระดับประสิ ทธิภาพการสอนระดับน้อยที่สุด
4. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับ
ประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู กลุ่ ม รามัน สั งกัดสานัก งานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษายะลา
เขต 1 ใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s product Moment
Correlation Coefficient) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) (แสงเดื อน
วนิชดารงค์ศกั ดิ์, 2555) ดังนี้
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ค่าระดับความสัมพันธ์
ระดับความสัมพันธ์
0.81 – 1.00
สู งมาก
0.61 – 0.80
ค่อนข้างสู ง
0.41 – 0.60
ปานกลาง
0.21 – 0.40
ค่อนข้างต่า
0.01 – 0.20
ต่ามาก
สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ผู้วิ จ ัย ได้ป ระมวลผลข้อ มู ล โดยใช้โ ปรแกรมสถิ ติ
สาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ และใช้สถิติตามหัวข้อการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
1. สถิติพ้นื ฐานได้แก่
1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency)
1.2 ร้อยละ (Percentage)
1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.4 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.5 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson’s product Moment Correlation
Coefficient)
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่ องมือ
2.1 การหาค่าความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(Index of Item Congruence : IOC)
2.2 การหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบโดยใช้การหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอล
ฟ่ า (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach อ้างถึงใน ภัทราพร เกษสังข์, 2549 หน้า 143)
3. สถิติทดสอบสมมติฐาน
ทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson’s product moment Correlation
Coefficient) โดยใช้ค่าสถิติที (t-test) ในการทดสอบค่านัยสาคัญ (ภัทราพร เกษสังข์, 2553 หน้า 124)
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิจยั พบว่า ข้อมูล พื้นฐานของครู ผูส้ อนกลุ่ มรามัน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พบว่าข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามที่ เป็ นครู ผูส้ อน
จานวน 118 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง เป็ นผูม้ ีช่วงอายุระหว่าง 26 - 35 ปี มากที่สุด รองลงมาอายุ
ระหว่าง 36 - 45 ปี และน้อยที่สุดเป็ นช่ วงอายุ ต่ ากว่า 25 ปี และ 56 ปี ขึ้นไป ส่ วนระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุด รองลงมาวุฒิการศึกษาปริ ญญาโท และน้อยที่สุดเป็ นวุฒิการศึก ษา
ระดับปริ ญญาเอก สาหรับตาแหน่ งเป็ นครู มากที่ สุด รองลงมาคือ พนักงานราชการ และครู ผูช้ ่ วย
อายุการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งมากที่สุดเป็ นช่ วงอายุการปฏิบตั ิงาน 6 - 12 ปี รองลงมาเป็ นช่ วงอายุ
การปฏิบตั ิงานต่ากว่า 6 ปี และน้อยที่สุดเป็ นช่วงอายุการปฏิบตั ิงาน 21 ปี ขึ้นไป
สภาพทัว่ ไปของภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาจาแนกรายด้าน พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับมากใน
ทุกด้าน โดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ ยมากไปหาน้อยดังนี้ การคานึ งถึ งปั จเจกบุคคล การกระตุน้ เชาว์
ปัญญา การสร้างบารมี และน้อยที่สุดคือ การสร้างแรงบันดาลใจ
สภาพทัว่ ไปของประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู ในโรงเรี ยนกลุ่มรามัน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจาแนกตาม
รายด้าน พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมาก
ไปหาน้อยดังนี้ การมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ การมุ่งมัน่ พัฒนา และน้อยที่สุดคือ การสอนดี การ
รอบรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับประสิ ทธิ ภาพ
การสอนของครู ในโรงเรี ยนกลุ่มรามัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
พบว่า ค่า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พันธ์ ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นกับ
ประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู ภาพรวมพบว่ามีความสัมพันธ์เชิ งบวกกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .00 โดยมีค่าความสัมพันธ์ในเชิ งบวกหรื อมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตัว
แปรที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ในแต่ละด้านของภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร โดยมี
ความสัมพันธ์ ตามลาดับดังนี้ คือ การกระตุ น้ เชาว์ปัญญา การคานึ งถึงปั จเจกบุคคล การสร้ างแรง
บันดาลใจ และการสร้างบารมี ตามลาดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู ้น าการเปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ย นกับ ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของครู ใ นกลุ่ ม รามัน สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1
1. การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารโรงเรี ยนสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
1.1 ด้ านการสร้ างบารมี พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1โดยรวมอยูใ่ นระดับมากและอยูเ่ ป็ นลาดับที่ 2
เมื่ อพิ จารณารายข้อพบว่า อยู่ใ นระดับ มาก โดยข้อที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ในการสร้ า งบารมี ระดับ สู ง สุ ดคื อ
ผูบ้ ริ หารมีน้ าใจเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และผูบ้ ริ หารปฏิ บตั ิตนเป็ นแบบอย่างให้ครู ปฏิ บตั ิตาม เช่ น การมา
ทางานตรงต่อเวลา ตามลาดับ แสดงให้เห็ นว่า การที่ ผูบ้ ริ หารแสดงความจริ งใจที่ ไม่เห็ นแก่ เพีย ง
ตัวเองหรื อเรื่ องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุ ษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้
ความสนใจในความต้องการ ความจาเป็ น ความทุกข์สุขของผูอ้ ื่นและพร้ อมที่จะให้ความช่วยเหลื อ
เกื้อกูลกันและกัน ผูท้ ี่มีน้ าใจ คือ ผูใ้ ห้และผูอ้ าสาช่วยเหลือสังคม รู ้จกั แบ่งปั น เสี ยสละความสุ ขส่ วน
ตน เพื่อทาประโยชน์แก่ผอู ้ ื่นเข้าใจ เห็ นใจผูท้ ี่มีความเดื อดร้ อน อาสาช่ วยเหลื อสังคมด้วยแรงกาย
สติ ปัญญา ลงมื อปฏิ บตั ิ ก าร เพื่ อบรรเทาปั ญหาหรื อร่ วมสร้ า งสรรค์สิ่ งดี ง ามให้เกิ ดขึ้ นในชุ ม ชน
สอดคล้องกับแนวคิดของบาส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1990 : 19) ที่กล่าวว่าการสร้างบารมี
(Charisma) เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของกระบวนการเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง เป็ นความสามารถ
ที่ทาให้คนอื่นเกิดการยอมรับ เกิดศรัทธาสามารถโน้มน้าวใจให้ผอู ้ ื่นคิดเห็นคล้อยตามได้ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ นพพงศ์ เกิ ดแจ้ง (2545 : บทคัดย่อ) ที่ พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงของ
ผู้บ ริ หารโรงเรี ยนตามการรั บ รู้ ข องผู้บ ริ ห ารและครู ผู้ส อนในโรงเรี ย นสั งกัด ส านั ก งานการ
ประถมศึ ก ษาจัง หวัดสระแก้ว ด้า นความมี บ ารมี อยู่ใ นระดับ มาก รวมทั้ง สอดคล้องกับ ขวัญชัย
พูลเจริ ญ (2548 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า ภาวะความเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนบ้าน
โพธิ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความมีบารมี อยูใ่ นระดับมาก
1.2 ด้ า นการสร้ า งแรงบั นดาลใจ พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่ระดับมากและอยู่ใน
ลาดับที่ 4 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ ยในการสร้ างแรงบันดาลใจ
ระดับ สู ง สุ ดคื อ ผูบ้ ริ หารแสดงออกซึ่ งความกระตื อรื อร้ น โดยการสร้ างเจตคติ ที่ดีและผูบ้ ริ หาร
ส่ งเสริ มครู ให้มีความคิดสร้ างสรรค์อย่างต่อเนื่ อง แสดงให้เห็ นว่า หากผูบ้ ริ หารเน้นให้ครู เห็ นถึ ง
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ความสาคัญของการปฏิบตั ิงานตามภารกิจร่ วมกัน โดยแสดงออกถึงความกระตือรื อร้น ที่จะทางานก็
จะทาให้ครู เกิ ดเป็ นแรงบันดาลใจในการทางาน ทาให้งานมีประสิ ทธิ ภาพสู ง สอดคล้องกับแนวคิด
ของบาส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1990 : 19) ที่กล่าวว่าการดลใจ (Inspiration) เป็ นวิธีการที่
ผูน้ าอธิ บายเป้ าหมายในอนาคตขององค์การ ซึ่ งผูป้ ฏิบตั ิงานมีส่วนร่ วมรับทราบถึงภารกิจที่จะปฏิบตั ิ
ให้สาเร็ จได้ ผูน้ าจะสร้างแรงบันดาลใจผูต้ ามหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานได้ใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นเพื่อให้งาน
สาเร็ จ สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ นพพงศ์ เกิ ดแจ้ง (2545 : บทคัดย่อ) ที่ พบว่า ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นตามการรั บรู้ ข องผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนในโรงเรี ย นสั ง กัด
สานักงานประถมศึกษา จังหวัดสระแก้ว ด้านการสร้างแรงดลในอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับ
ขวัญชัย พูลเจริ ญ (2548 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า ภาวะความเป็ นผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนบ้านโพธิ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการดลใจอยูใ่ นระดับมาก
1.3 ด้ า นการกระตุ้ นเชาว์ ปัญญา พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับมากและ
อยูเ่ ป็ นลาดับที่ 3 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยในด้านการกระตุน้ เชาว์ปัญญา ระดับ
สู ง สุ ด คื อ ผู ้บ ริ ห ารต้อ งไม่ ค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส่ ว นตน และการชี้ แนะให้ ค รู ท ราบว่ า ปั ญ หาที่
สถานศึกษากาลังเผชิญอยู่ แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เป็ นผูม้ ีความสามารถในการกระตุน้
ให้ผตู้ ามให้สติปัญญาในการแก้ปัญหา กระตุน้ ให้เกิดความคิด เรี ยนรู้วิธีวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวคิดของบาส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1990 : 19) ที่กล่าวว่า การ
กระตุน้ เชาว์ปัญญา (Intellectual Stimulation) ผูน้ าจะเป็ นผูก้ ระตุ น้ ให้ผูต้ ามเกิ ดความคิ ดในการ
วิเคราะห์ปัญหาสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นพพงศ์ เกิดแจ้ง (2545 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า ภาวะผูน้ า
การเปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นตามการรั บรู ้ ของผูร้ ิ หารและครู ผูส้ อนในโรงเรี ยนสัง กัด
ส านัก งานประถมศึ ก ษาจัง หวัด สระแก้ว ด้า นการกระตุ ้น ให้ใ ช้ส ติ ปั ญญาอยู่ใ นระดับ มาก และ
สอดคล้องกับ ขวัญชัย พูลเจริ ญ (2548 : บทคัดย่อ) ที่พบว่าภาวะความเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นบ้า นโพธิ์ ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา เขต 1 ด้านการกระตุ ้นใช้
สติปัญญา อยูใ่ นระดับมาก
1.4 ด้ านการคานึ งถึงปั จเจกบุ คคล พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับมากและอยูเ่ ป็ น
ลาดับที่ 1 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ที่มีค่าเฉลี่ยในการคานึ งถึงปั จเจกบุคคล คือ การส่ งเสริ มให้ครู
ปฏิบตั ิงานด้วยความตั้งใจ และผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญต่อครู เป็ นรายบุคคล แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาเป็ นผูเ้ อาใจไส่ ผรู ้ ่ วมงานแต่ละคนซึ่ งเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หารกับ
ผูร้ ่ วมงานแต่ละคน เพื่อยกระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน (สิ ทธิ พร นิ ยมศรี สมศักดิ์, 2546 :
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144) สอดคล้องกับแนวคิดของบาส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1990 : 19) ที่กล่าวว่า การสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ผูต้ ามเป็ นรายบุคคล (Individual Consideration) ผูน้ าจะแสดงความสนใจและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเข้าใจปั ญหา และความต้องการของผูต้ ามการพัฒนารายบุคคลให้เกิ ด
ความรู้ความเข้าใจเพื่อยกระดับการปฏิบตั ิงานให้เกิดความสาเร็ จมากขึ้นสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
นพพงศ์ เกิดแจ้ง (2545 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนตาม
การรับรู ้ ของผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานการประถมศึ กษาจังหวัดสระแก้ว
ด้า นการสร้ า งความสั ม พันธ์ ก ับ ผูต้ ามเป็ นรายบุ ค คลอยู่ใ นระดับ มากและสอดคล้องกับ ขวัญชัย
พูลเจริ ญ (2548 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า ภาวการณ์เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนบ้าน
โพธิ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิ งเทรา เขต 1 ด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็ นรายบุคคลอยู่ใน
ระดับมาก
2. การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของครู ใ นกลุ่ ม รามั น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
2.1 ด้ านการรอบรู้ พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทุกรายข้อและอยูใ่ นลาดับที่ 3 เมื่อ
พิจารณาประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู กลุ่มรามัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 ด้า นการรอบรู ้ พบว่า ที่ มี ค่ า สู ง สุ ด คื อ ครู มี ก ารอบรมปั ญ ญาให้ เพิ่ ม พูน สมบู ร ณ์ ข้ ึ น
รองลงมาคือ ครู มีความรู้ในเรื่ องของนโยบายการศึกษา และน้อยที่สุดคือ ครู มีความรอบรู้วิชาชี พ
ของตน ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะว่า ครู ไ ด้รับ การอบรมโดยการส่ ง เสริ ม จากผูบ้ ริ หารให้มี ก ารพัฒนา
ศักยภาพของแต่ละบุคคล เช่ น การส่ งครู ไปฝึ กอบรม ครู จึงสามารถที่จะเพิ่มพูนความรู ้ ให้สมบูรณ์
ขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ พนัส หันนาคินทร์ (2526 หน้า 133) ได้ให้ขอ้ คิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรว่า
ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ยนย่ อ มขึ้ นอยู่ ก ับ ความสามารถของผู ้ป ฏิ บ ัติ ง าน ประสิ ท ธิ ภ าพของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานย่อมจะเพิ่มขึ้น จากการที่ระบบโรงเรี ยนให้โอกาสแก่เขาที่จะพัฒนาวิจยั ความสามารถที่
มีอยูใ่ นตัวของเขาแต่ละคนการพัฒนาบุคลากรเป็ นกิ จกรรมที่จะต้องกระทาตั้งแต่แรกเข้ามาทางาน
จนถึงเวลาที่จะต้องออกจากงานไปตามวาระ
2.2 ด้ านการสอนดี พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทุกรายข้อ และอยูใ่ นลาดับที่ 4 เมื่อ
พิจารณาประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู กลุ่มรามัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 ด้านการสอน พบว่า ที่มีค่าสู งสุ ด คือ ครู สามารถปรับการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ของบ้านเมือง รองลงมาคือ ครู มีการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถของนักเรี ยน
และน้อยที่สุดคือ ครู จดั ทาและใช้สื่อการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับ วิโรจน์
คานึงคุณาการ (2530 หน้า 12) ซึ่ งเสนอว่าประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง ความสามารถของครู ในการจัดกิจ
กรรรมการสอนที่เหมาะสมกับนักเรี ยน เพื่อส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มีพฒั นาการในทุกด้านทั้งร่ างกาย
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สมอง อารมณ์ และสังคมตลอดจนทาให้นักเรี ยนได้รับผลสาเร็ จตามเป้ าหมายและสอดคล้องกับ
ผลการวิจ ัย ของ เพลิ น พิ ศ ทองงอก (2542 : บทคัด ย่อ ) ที่ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการสอนของครู
คณิ ตศาสตร์ ดีเด่นโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรี ษะเกษ พบว่า
ครู ค ณิ ตศาสตร์ ดีเด่ นมี ท่ า ทางยิ้ม แย้ม อารมณ์ ดีเร้ า ความสนใจ ให้นัก เรี ย นกล้า ซัก ถาม มี ท่ า ทาง
ยอมรับความคิดเห็ นของนักเรี ยนควบคุ มนักเรี ยนให้อยูใ่ นสถานที่ เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ได้เมื่อให้คาชมเชยเมื่อนักเรี ยนตอบคาถามหรื อทาแบบฝึ กหัดถูกต้อง
2.3 ด้ านคุณธรรมและจรรยาบรรณ พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทุกรายข้อ และอยู่
ในล าดับ ที่ 1 เมื่ อ พิ จ ารณาประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของครู ก ลุ่ ม รามัน สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณ พบว่าที่มีค่าสู งสุ ด คือครู มีความ
ปรารถนาดี ต่อนักเรี ยน รองลงมาคื อ ครู มีเมตตาต่อนักเรี ยน และน้อยที่ สุดคื อ ครู มีความตั้งใจใช้
ความรู ้ ความสามารถทางวิชาชี พเพื่อให้บริ การแก่นกั เรี ยนและสังคม สอดคล้องกับ เกษม วัฒนชัย
(2549) ครู ที่จะเป็ นครู อาชีพ เป็ นผูใ้ ห้ ผูเ้ ติมเต็ม และผูม้ ีเมตตา ทาหน้าที่อบรม สั่งสอน ฝึ กฝนศิษย์ให้
เป็ นคนดี มีความรู ้อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ขนั้น จาเป็ นต้องมีคุณธรรมประจาตน
2.4 ด้ านมุ่งมั่นพัฒนา พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทุกรายข้อ และอยูใ่ นลาดับที่ 2
เมื่ อ พิ จ ารณาประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของครู ก ลุ่ ม รามัน สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 ด้านมุ่งมัน่ พัฒนา พบว่า ที่ มีค่าสู งสุ ดคื อ ครู มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ า งสรรค์
รองลงมาคือ ครู มีการสารวจตนเอง และพร้ อมจะปรับปรุ งตนเองอยู่เสมอ และน้อยที่ สุด คื อ ครู มี
ความสนใจใฝ่ รู ้ในวิชาที่สอนอยูเ่ สมอ สอดคล้องกับ สานักงานเลขาธิ การคุรุสภา (2537) การมุ่งมัน่
พัฒนาผูเ้ รี ยน หมายถึ ง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครู ที่ จะให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการ
เรี ยนรู้ ให้มากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์ วินิจฉัยปั ญหา ความ
ต้องการที่ แท้จริ งของผูเ้ รี ยน ปรั บเปลี่ ยนวิธี การสอนที่ จะให้ได้ผลดี กว่าเดิ ม รวมทั้งการส่ งเสริ ม
พัฒนาการ ด้านให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่ งเสริ มพัฒนาการ ด้านต่างๆ ตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน
แต่ละคนอย่างเป็ นระบบ
3. ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นกั บ
ประสิ ทธิภาพการสอนของครู ในกลุ่มรามัน สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1
พบว่า ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สันอย่างง่าย ซึ่ ง
ผลการวิจยั พบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ในภาพรวมมีค่าความสัมพันธ์กนั ในเชิ งบวก ใน
ระดับ ปานกลางมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ันอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.00 ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มีคุณลักษณะของการเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงตามองค์ประกอบของภาวะผูน้ า
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การเปลี่ยนแปลง ซึ่ งประกอบด้วยการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์หรื อการสร้างบารมี การสร้ างแรง
บันดาลใจ การกระตุน้ เชาว์ปัญญา และการคานึ งถึงปั จเจกบุคคล รวมทั้งสามารถที่จะปฏิ บตั ิตนต่อ
ผูร้ ่ วมงานตามคุณลักษณะที่มีได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคลแต่ละสถานการณ์ และปฏิบตั ิงานได้
เต็มศักยภาพแล้วทาให้การดาเนิ นการสอนของครู ในสถานศึ กษาเกิ ดประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นผูท้ ี่ มี
ความสามารถในการดาเนิ นงานกิ จการของสถานศึกษาให้พฒั นาไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมีอิทธิ พล
ต่ อ การเรี ยนรู ้ ข องบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาทั้ง รายบุ ค คลและรายกลุ่ ม สามารถท าให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์กบั เป้ าหมายของสถานศึกษาซึ่ งสอดคล้องกับ บาส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994
: 124 - 125 อ้างถึงใน กนกวรรณ วิเชียรเขต, 2551) ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเป็ นกระบวนการที่มี
อิทธิ พลต่อผูร้ ่ วมงาน โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามพัฒนาความสามารถของผูร้ ่ วมงานให้สูงขึ้นกว่า
ความพยายามที่ คาดหวังของผูร้ ่ วมงาน ไปสู่ ระดับที่ สู งขึ้ นและมี ศกั ยภาพมากขึ้ น ท าให้เกิ ดการ
ตระหนักรู ้ ในภารกิ จและวิสัยทัศน์ของทีมและองค์การ ผูน้ าจูงใจให้ผรู ้ ่ วมงานมองให้ไกลเกิ นกว่า
ความสนใจของพวกเขาไปสู่ ประโยชน์ของกลุ่ม องค์การ หรื อสังคม ซึ่ งกระบวนการที่ผนู ้ ามีอิทธิ พล
ต่อผูร้ ่ วมงานจะกระทาโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ด้าน 1) การสร้างบารมี 2) การสร้าง
แรงบันดาลใจ 3) การกระตุน้ เชาว์ปัญญา และ 4) การคานึงถึงปั จเจกบุคคล จากแนวคิดดังกล่าวสรุ ป
ได้ว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาเป็ นส่ วนที่ ส าคัญที่ ท าให้เกิ ดผลดี ต่ อ
ประสิ ทธิภาพการสอนของครู

ข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ภ าวะผู ้น าการเปลี่ ย นแปลงของผู ้บ ริ หารโรงเรี ยนกั บ
ประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู กลุ่มรามัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต
1 มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะดับมาก แต่อยูใ่ นอันดับ
สุ ดท้ายของทุกด้าน ดังนั้นในบางกรณี ผบู ้ ริ หารควรให้ความสาคัญกับองค์กร อีกทั้งให้ความสาคัญ
ต่อความคิดเห็นของครู โดยการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางาน และผูบ้ ริ หารควรแสดงออกซึ่ ง
ความกระตือรื อร้น โดยการสร้างเจตคติที่ดีต่อผูร้ ่ วมงาน ซึ่ งย่อมส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการสอน
2. ประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการสอนด้านการสอนดีมีคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะดับมาก แต่อยูใ่ นอันดับสุ ดท้ายของ
ทุกด้าน ดังนั้นผูบ้ ริ หารและครู ควรมีการประชุ มปรึ กษาหารื อ เพื่อหาสาเหตุของปั ญหาและกาหนด
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แนวทางการแก้ปัญหา ผูบ้ ริ หารควรจัดครู สอนให้ตรงกับวิชาที่ครู ถนัดเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ และมีคุณภาพมากขึ้น
3. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพ
การสอนของครู อยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนั้นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรเพิ่มความมีประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารโรงเรี ยนโดยสร้างความตระหนักให้ครู ผสู้ อนเห็ นความสาคัญในการสอน เพื่อพัฒนานักเรี ยน
ให้มีการพัฒนาทุ กด้านเต็มตามวัยและตามศักยภาพ ทั้งนี้ เมื่ อนักเรี ยนได้รับการพัฒนาแล้วนะส่ ง
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนดีข้ ึน
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งต่ อไป
1.ควรศึ ก ษาวิ จ ัย ภาวะผู้น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้บ ริ หารโรงเรี ยนที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพการสอนของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต
1 โดยเพิ่มจานวนโรงเรี ยนให้มากขึ้นด้วย
2. ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู ในโรงเรี ยนประถมศึกษา
3. ควรศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ภ าวะผู ้น าการเปลี่ ย นแปลงของผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ยนกับ
ประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษา โดยใช้วิธีวิจยั เชิ ง
คุณภาพเพื่อนาผลที่ได้จากการวิจยั ไปใช้ในการปรับปรุ งพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนให้เกิด
ประโยชน์และมีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น

