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การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบั
ประสิทธิภาพการสอนของครูกลุ่มรามนั สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา    
เขต 1 ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
และประสิทธิภาพการสอนของครูและเพื่อศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิภาพการสอนของครู โดยกลุ่มตวัอยา่งคือ ครู จ  านวน  
118 คน ในโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มรามนั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา  
เขต 1 ปีการศึกษา 2558 ใน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนบา้นรามนั โรงเรียนพฒันาบาลอ โรงเรียนบา้น 
ปูลยั โรงเรียนบา้นละแอ โรงเรียนบา้นบือยอง และโรงเรียนบา้นพอแม็ง การวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้
ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ โดยมีผลการวจิยัดงัน้ี 

1. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูผูส้อน โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

2. ประสิทธิภาพการสอนของครู โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาจ าแนกตาม
ตามรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิภาพการสอนของครูกลุ่มรามนั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 
1 พบว่า ภาพรวมและรายด้านมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.00 
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ภูมหิลงั 

 
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและกระแส

โลกาภิวฒัน์ ท าให้ประเทศต่างๆ ตอ้งเผชิญสภาวะการแข่งขนัสูงและตอ้งเร่งพฒันาคนของตนให้มี
คุณภาพเพื่อเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่าสามารถรับมือกบัสภาวะท่ีทา้ทายดงักล่าวได ้

ดว้ยเหตุน้ี นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยจึงไดเ้ร่งปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพ
การเรียนการสอนซ่ึงเป็นกระบวนการส าคญัในการหล่อหลอมเยาวชนให้เติบโตข้ึนเป็นแรงงานท่ีมี
ศกัยภาพ ทั้งน้ี ปัจจยัหลกัของการปฏิรูปการศึกษาคือ การพฒันาคุณภาพครูซ่ึงเป็นตวัจกัรส าคญัใน
การขบัเคล่ือนใหก้ารปฏิรูปการศึกษาประสบความส าเร็จ (Reimers, 2003 หนา้ 12)  โดยรุ่ง  แกว้แดง 
(2544 หนา้ 134) มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ ถา้ครูมีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ตั้งใจสอนสั่ง
ผูเ้รียนอย่างเต็มความสามารถแล้ว จะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยเติบโตข้ึนเป็นพลเมืองดี เก่ง ฉลาด      
มีศักยภาพ มีความสุข และสามารถแข่งขันกับทุกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีผ่านมา
กระทรวงศึกษาธิการประสบความส าเร็จอย่างสูงในการน าคนเก่ง คนมีความรู้เขา้สู่วิชาชีพครู โดย
คดัเลือกจากนกัเรียนท่ีเก่งท่ีสุดของแต่ละจงัหวดัใหเ้ขา้รับทุนเพื่อเรียนต่อดา้นการฝึกหดัครู ดงันั้นครู
ในยุคนั้นจึงเป็นคนเก่งของประเทศ และประสบความส าเร็จทั้งในด้านชีวิตส่วนตวัและด้านการ
พฒันานักเรียน ต่อมาประเทศไทยมีความต้องการครูสูงข้ึน จึงเร่งผลิตครูมากข้ึนซ่ึงถือเป็น
ความส าเร็จทางการศึกษาสาขาครู มากข้ึนจนเกินความตอ้งการของตลาดแรงงานและไม่มีงานท าใน
ท่ีสุด ซ่ึงเป็นท่ีกล่าวขานกนัวา่เรียนอะไรไม่ไดจึ้งเขา้เรียนครูท าให้ภาพลกัษณ์ของครู และคุณภาพ
การศึกษาตกต ่าลงมาก 

งานดา้นการศึกษาเป็นงานท่ีส าคญัท่ีสุดอย่างหน่ึงของชาติ เพราะความเจริญและความ
เส่ือมของชาตินั้นข้ึนอยู่กบัการศึกษาของชาติเป็นขอ้ใหญ่ ตามขอ้เท็จจริงท่ีทราบกนัดีแลว้ ขณะน้ี
บา้นเมืองของเรามีพลเมืองเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้งมีสัญญาณท่ีเกิดข้ึนวา่ พลเมืองของเราบางส่วน
เส่ือมทรามลงดว้ยความประพฤติและจิตใจ ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีน่าวิตก ถา้หากยงัเป็นอยูต่่อไปเรา
อาจจะเอาตวัไม่รอดจากปรากฏการณ์เช่นน้ีนอกเหนือจากเหตุอ่ืนๆ แล้วตอ้งมีเหตุมาจากการจดั
การศึกษาดว้ยอย่างแน่นอน งานดา้นการศึกษาให้เขม้แข็งยิ่งข้ึน (วนิดา  สิทธิฤทธ์ิ, 2542 หน้า 8)  
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 ก าหนดแนวการจดัการศึกษาไวว้า่  
การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนและพฒันาตนเองได้ และถือว่า
ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ (กรมสามญัศึกษา, 2546 หน้า 12) การจดัการศึกษาจะมีประสิทธิภาพ
เพียงใดนั้น ส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงคือ “ครู” ผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งโดยตรงในการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน ให้
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เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข ดงันั้นหัวของการปฏิรูปการศึกษาจ าเป็น
อยา่งยิ่งตอ้งปฏิรูปครูเพราะครูเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จอนัส าคญัในการปฏิรูปการศึกษา (ประเวศ 
วะสี, 2543) สอดคล้องกับประสาร  มาลากุล และคณะ (2532 หน้า 32) กล่าวว่า คุณภาพและ
ประสิทธิภาพครูมีบทบาทส าคญัยิ่งในการพฒันาคน เพราะครูเป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีหลกัในการอบรมส่ง
สอนนกัเรียนให้นกัเรียนเป็นคนดีประพฤติชอบเป็นผูท่ี้พร้อมทั้งสติปัญญาท่ีจะแกไ้ข และปรับตวั
เขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ย่างเหมาะสมการท่ีความจะประกอบภารกิจอนัส าคญัยิ่ง
ดงักล่าวอยา่งสมบูรณ์ได ้ครูจะตอ้งเป็นผูมี้สมรรถภาพเพียบพร้อมทั้งในดา้นความรู้ ความสามารถ  
คุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการสอนตามหลกัสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ แนวการจดัการเรียนรู้ท่ี
ส าคญัตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

อยา่งไรก็ตาม การจดัการศึกษาในปัจจุบนัยงัมีปัญหาหลายดา้น โดยเฉพาะครูผูส้อน ซ่ึง
ก าลงัเผชิญปัญหาวิกฤติในเร่ืองคุณภาพ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีลดทอนประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการ
สอน และส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของเยาวชน (ส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2545 หนา้ 53) กล่าวคือ ปัญหาในการพฒันาดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ปัญหาการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของสถานศึกษายงัไม่
สอดคล้องกบัความตอ้งการของผูป้กครอง ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม ท่ีไม่สามารถท าตวัเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน ผูป้กครอง และทอ้งถ่ิน ปัญหาในด้านการแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียน  
ส่วนผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารและร่วมกนัแกปั้ญหาต่างๆ 
ของโรงเรียน ส่วนผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 
ส่วนใหญ่ไม่ไดส้ าเร็จการศึกษาทางด้านการบริหารการศึกษาโดยตรง แต่ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็น
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท าใหก้ารบริหารงานมุ่งแต่ใหผ้ลงานส าเร็จตามเป้าหมายเพียงดา้นเดียว 

อย่างไรก็ตามผู ้บริหารโรงเรียนก็เป็นอีกส่วนหน่ึงในการเป็นผู ้น าการขับเคล่ือน
การศึกษาใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไปได ้ ซ่ึงในการเป็นผูบ้ริหารจะตอ้งมีความเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง  
และเบิร์น (Burn, 1978) ไดเ้สนอแนวคิดถึงความแตกต่างระหว่าง ภาวะผูน้ าแห่งการแลกเปล่ียน 
(Transactional Leadership) กับภาวะผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ 
(Transformational Leadership) กล่าวคือ ผูน้ าแห่งการแลกเปล่ียน จะเน้นกระบวนการแลกเปล่ียน
ระหว่างผูน้ ากบัผูต้าม โดยท่ีผูน้ ายอมรับความตอ้งการของผูต้ามดว้ยการให้วตัถุส่ิงของท่ีมีค่าตาม
ตอ้งการ โดยมีเง่ือนไขของการแลกเปล่ียนคือ ผูต้ามตอ้งท างานให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดหรือ
ปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้ าเร็จตามขอ้ตกลง แลว้ผูต้ามก็จะไดรั้บรางวลัตอบแทนเป็นการแลกเปล่ียน ขณะท่ี
ผูน้ าก็ไดป้ระโยชน์จากผลงานท่ีส าเร็จนั้น ผูน้  าแห่งการแลกเปล่ียนจะเน้นการด าเนินงานท่ีมีความ
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ราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ขององค์การให้บงัเกิดผลดี (Excel) ผูน้ าแบบน้ีจึงมีความ
เช่ียวชาญในการบริหารจดัการให้เป็นไปตามหน้าท่ีทางการบริหาร (Management functions) เช่น 
การวางแผน การจดัองคก์าร การจดัสรรงบประมาณ และการติดตามควบคุม เป็นตน้ ในการท างาน
จึงมกัไม่เน้นความสัมพนัธ์ระหว่างกันมากนัก ซ่ึงกล่าวได้ว่า ผูน้  าแห่งการแลกเปล่ียนจะแสดง
พฤติกรรมของความเป็น “ผูบ้ริหาร” มากกว่าความเป็น “ผูน้ า” ภาวะผูน้ าเพียงรูปแบบเดียวไม่
สามารถน ามาใชไ้ดใ้นทุกสถานการณ์ เม่ือสถานการณ์เปล่ียนก็จ  าเป็นตอ้งเปล่ียนรูปแบบของภาวะ
ผูน้ าตามไปดว้ยเพื่อประสิทธิภาพตามความเหมาะสม 

ส่วนผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง จะมีคุณลกัษณะท่ีสามารถก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคญัข้ึนในองค์การ เป็นผูน้ าท่ีมีความสามารถในการน าการเปล่ียนแปลงโดยการสร้างวิสัยทศัน์  
กลยุทธ์และวฒันธรรมขององค์การ พร้อมกบัการส่งเสริมให้เกิดการริเร่ิมสร้างสรรคใ์ห้ไดผ้ลงาน 
ผลิตภณัฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกดว้ย ผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงจะไม่ใชแ้รงจูงใจทางวตัถุเพื่อมี
อิทธิพลเหนือผูต้าม แต่จะเน้นการใช้ส่ิงท่ีมีลักษณะเชิงนามธรรมมากกว่า เช่น การใช้วิสัยทศัน์ 
(Vision) ค่านิยมร่วม (Shared values) และการสร้างความสัมพนัธ์ต่อกนั (Consideration) การ
พยายามท าให้กิจกรรมต่างๆ ท่ีท ามีความหมายเชิงคุณค่า การสร้างความเขา้ใจ และความรู้สึกร่วม
ของผูต้าม โดยตลอดกระบวนการของการเปล่ียนแปลง ความเป็นผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง จึงข้ึนอยู่
กบัคุณลกัษณะเฉพาะตวัของผูน้ า เช่น ค่านิยม (Values) ความเช่ือ (Beliefs) และคุณลกัษณะอ่ืน เช่น  
ความมีบารมีหรือความเสน่หา (Charisma) ของผูน้ าเองมากกว่าการใช้กระบวนการแลกเปล่ียน
ระหวา่งผูน้ ากบัผูต้าม ผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงจะเนน้ท่ี “ความมีประสิทธิผล” (Effectiveness) ของ
งานในบริบทของการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และซบัซ้อนของโลกยุคปัจจุบนั ความเป็นผูน้ าแห่ง
การเปล่ียนแปลงจึงเหมาะสมและมีการน าไปใชใ้นแทบทุกองคก์ารอยา่งแพร่หลาย 

จากความส าคญัของผูบ้ริหารโรงเรียน จะเห็นไดว้่าผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งใช้ศาสตร์
และศิลป์ในการบริหารงาน เพราะผูบ้ริหารถือเป็นผูน้ าหลกัของโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาท่ีจะ
ส่งผลใหป้ระสบความส าเร็จ ผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัวธีิการดึงผูร่้วมงานเขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน  
และครูก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าใหก้ารศึกษามีประสิทธิภาพต่อไป 

ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นขา้ราชการครูท่ีปฏิบติังานในกลุ่มรามนั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้เล็งเห็นว่า การแสดงบทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษานั้นมีความส าคญัมาก สืบเน่ืองมาจากท่ีผา่นมาพบวา่ การบริหารงานในกลุ่ม
รามนัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นั้น มีสภาพปัญหาในการบริหารงาน
ดา้นต่างๆ เช่น การบริหารดา้นการส่งเสริมให้ใชแ้หล่งเรียนรู้มีนอ้ย การตรวจสอบ ทบทวน ติดตาม
งาน ตลอดจนการปฏิบติังานไม่ครบวงจร ขาดการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจน ขาดขอ้มูลสารสนเทศ 



5 
 

รวมถึงการสร้างเครือข่ายในชุมชน (สายสุนีย ์ แสงเข่ือนแกว้, 2547 หน้า 58) จากสภาพปัญหา
ดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิภาพการสอนของครูกลุ่มรามนั สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา  เขต 1 

ซ่ึงผลจากวิจยัในคร้ังน้ี จะสะทอ้นให้ผูบ้ริหารทราบถึงบทบาทในการบริหารงาน ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กนัในการจดัการศึกษาของครูให้มีคุณภาพ อนัจะน าไปเปล่ียนแปลงพฒันาตนเองให้
สอดคลอ้งกบัยุคปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารสถานศึกษา 
ตลอดจนการพฒันาการศึกษาในระดบัชาติใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิภาพการสอนของครูกลุ่มรามนัสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 
มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารและประสิทธิภาพ
การสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มรามัน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 

2. เพื่อศึกษาระดับความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนกบัประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มรามนั สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

 
ความส าคญัของการวจิัย 

 
ผลท่ีได้จากการศึกษาคร้ังน้ี จะท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบัประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนกลุ่มรามนั สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ตามสภาพจริง เพื่อน าปัญหาต่างๆ ไปแกไ้ข ปรับปรุง 
ในการบริหารการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง 
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ขอบเขตของการวจิัย 
 

1. ขอบเขตด้านประชากร 
1.1 ประชากร 

 ประชากรได้แก่ ครูโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มรามนั สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พ.ศ. 2558 จ านวน 169 คน ใน 6 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้น 
รามนั โรงเรียนพฒันาบาลอ โรงเรียนบ้านปูลัย โรงเรียนบ้านละแอ โรงเรียนบ้านบือยอง และ
โรงเรียนบา้นพอแม็ง จากท่ีเลือกกลุ่มโรงเรียนรามนัเน่ืองจากกลุ่มน้ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาระดบัภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู และเป็นกลุ่ม
โรงเรียนท่ีผูว้จิยัปฏิบติังานอยู ่

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มรามนั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พ.ศ. 2558 ในกลุ่มโรงเรียนจ านวน 118 คน ใน 6 โรงเรียน  
ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นรามนั โรงเรียนพฒันาบาลอ โรงเรียนบา้นปูลยั โรงเรียนบา้นละแอ โรงเรียน
บา้นบือยอง และโรงเรียนบา้นพอแมง็ 

2. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ผูว้ิจยัได้ศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการบริหาร

การศึกษาในรูปการใชโ้รงเรียนเป็นรากฐานของสถานศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
2.1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยใชท้ฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงตามแนวคิด

ของ (Bass) ไดแ้ก่ 1) การสร้างบารมี 2) การสร้างแรงบนัดาลใจ 3) การกระตุน้เชาวปั์ญญา และ       
4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

2.2 ประสิทธิภาพการสอนของครู โดยประเมินจากพฤติกรรม 4 ด้านของ
อนุกรรมการส่งเสริมวิชาชีพครูของคุรุสภา (2534 หน้า 9-51) ไดแ้ก่ 1) รอบรู้ 2) สอนดี 3) มี
คุณธรรม และจรรยาบรรณ และ 4) มุ่งมัน่พฒันา  

3.  ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
3.1 ตวัแปรอิสระ คือภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงตามกรอบแนวคิด Bass มี 4 ดา้นดงัน้ี 

 3.1.1 การสร้างบารมี 
 3.1.2 การสร้างแรงบนัดาลใจ 
 3.1.3 การกระตุน้เชาวปั์ญญา 
 3.1.4 การค านึงถึงปัจเจกบุคคล 
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3.2 ตวัแปรตาม คือประสิทธิภาพการสอนของครู โดยประเมินจากพฤติกรรม 4 ดา้น
ของอนุกรรมการส่งเสริมวชิาชีพครูของคุรุสภา (2534 หนา้ 9-51) ดงัน้ี 

 3.2.1 รอบรู้ 
 3.2.2 สอนดี 
 3.2.3 มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ 
 3.2.4 มุ่งมัน่พฒันา 

3.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิภาพการสอนของครู โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson‘s Correlation 
Coefficient) ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรของภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงกับ
ประสิทธิภาพการสอนของครู 
 

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 
ในการศึกษาวิจยัใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยรูปแบบของแบบสอบถามใช้แบบปลายปิด (Close – ended question) โดยโครงสร้าง
ค าถามใชรู้ปแบบค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ประกอบดว้ย 3 ส่วนดงัน้ี 

ตอนที่ 1 ค  าถามเก่ียวกับข้อมูลลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงาน และอายุงานท่ีอยู่กบัองค์การ จ านวน 5 ขอ้ ปรับจากแบบวดัของ เบิร์ค 
(Burke Koyuncu Jing and Fiksenbaum, 2009) 

ตอนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัย ท่ีเป็นตัวแปรอิสระ ได้แก่ ภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนคือ การสร้างบารมี การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้เชาว์
ปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ประกอบดว้ยกลุ่มค าถามดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมีจ านวน 24 ขอ้ เป็นขอ้ค าถามเชิงบวกทั้งหมดแปลและปรับจาก
แบบวดัของ ชอยฟีลิ และ เบคเกอร์ (Schaufeli and Bakker, 2003) ซ่ึงมีรายละเอียดแต่ละดา้น ดงัน้ี 
ดา้นการสร้างบารมี มีจ านวน 6 ขอ้ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ  มีจ านวน 6 ขอ้ ดา้นการกระตุน้เชาว์
ปัญญา มีจ านวน 6 ขอ้ และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีจ านวน 6 ขอ้ โดยแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธีของ Likert (1967 : 90-95 อา้งถึงใน 
บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 หนา้ 100) เกณฑก์ารใหค้ะแนน มีดงัน้ี 
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5   หมายถึงมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบั     มากท่ีสุด 
4   หมายถึงมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบั     มาก 
3   หมายถึงมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบั     ปานกลาง 
2   หมายถึงมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบั     นอ้ย 
1   หมายถึงมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบั     นอ้ยท่ีสุด 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพการสอนของครู มีจ  านวน 22 ขอ้ เป็นขอ้
ค าถามทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซ่ึงทางคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิชาชีพครูของคุรุสภา (2534 หนา้ 9 -
51) มีรายละเอียดแต่ละดา้นดงัน้ี ดา้นการรอบรู้ มีจ านวน 5 ขอ้ ดา้นการสอนดี มีจ านวน 5 ขอ้ ดา้น
คุณธรรมและจรรยาบรรณมีจ านวน 6 ขอ้ และดา้นมุ่งมัน่พฒันามีจ านวน 6 ขอ้ แบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (1967 : 90-95 อา้งถึงใน บุญชม       
ศรีสะอาด, 2545 หนา้ 100) เกณฑก์ารใหค้ะแนน มีดงัน้ี 

5   หมายถึงประสิทธิภาพการสอนในระดบั   มากท่ีสุด 
4   หมายถึงประสิทธิภาพการสอนในระดบั   มาก 
3   หมายถึงประสิทธิภาพการสอนในระดบั   ปานกลาง 
2   หมายถึงประสิทธิภาพการสอนในระดบั   นอ้ย 
1   หมายถึงประสิทธิภาพการสอนในระดบั   นอ้ยท่ีสุด 

ผู้วจัิยได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามล าดับข้ันตอนดังนี้ 
1. การสร้างเคร่ืองมือวจิยั 
2. ท  าการรวบรวมวรรณกรรมงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าต่อการ

เปล่ียนแปลง และประสิทธิภาพการสอนของครู แลว้รวบรวมเป็นประเด็นส าคญั 
3. สร้างแบบทดสอบโดยก าหนดประเด็นใหค้รอบคลุมขอบเขตของเน้ือหา 
4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) เพื่อตรวจสอบความ

ครอบคลุมของเน้ือหา น าเสนอแบบสอบถามต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั หลงัจากนั้น
มาปรับแกไ้ขขอ้ค าถามต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้งและเหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่ง 

5.น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา (Content validity) และตรวจแกภ้าษาแลว้ทดสอบหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item 
Congruence : IOC) ของขอ้ค าถามกบันิยามแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีมีค่า IOC อยู่
ระหวา่ง 0.8 -1.0 โดยผูเ้ช่ียวชาญประกอบดว้ย 3 ท่าน ดงัน้ี 
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5.1 ดร.ปรเมษฐ ์ กฤตลกัษณ์ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร คณะสังคมศาสตร์ มหาบณัฑิต 
(ปริญญาโท) มหาวทิยาลยัราชภฎัหมู่บา้นจอมบึง 

5.2 ดร.สุธีรา  ราษฎรินทร์ อาจารยพ์ิเศษ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ 
5.3 ดร.พิชยั  พนัภยั อาจารยพ์ิเศษ วชิากฎหมายหุน้ส่วนบริษทั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

6. น าแบบวดัท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ไปทดสอบ (Tryout) กบัครูในโรงเรียนบนันงัสตา
อินทรฉัตร จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชว้ิธีหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach อา้งถึงใน      
ภทัราพร  เกษสังข,์ 2549 หนา้ 143) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่า .98 

7. จดัพิมพ์แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์และน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกับกลุ่มตวัอย่าง 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือจากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลผู้วจัิยด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี ้
รายละเอียดในการด าเนินการดงัน้ี 
1. สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับครูในโรงเรียนกลุ่มรามัน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 1 เพื่อใหท้ราบจ านวนท่ีจะส ารวจ หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อสถานท่ีตั้ง 
2. ด าเนินการติดต่อกบัโรงเรียนตามรายช่ือท่ีไดม้า เพื่อสอบถามความสะดวกในการให้

ความร่วมมือท างานวจิยั 
3. ท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากโรงเรียนในกลุ่มรามนั 

โดยส่งใหก้บัผูว้จิยั 
4. จดัส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผา่นทางจดหมาย จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ และส่งดว้ยตวัเองตามความตอ้งการของโรงเรียน 
5. ประสานงานการรับแบบสอบถามคืนโดยโทรติดต่อกบัครู ในแต่ละโรงเรียนในกลุ่ม

รามนัล่วงหน้าก่อนครบก าหนด 1 วนั เม่ือทราบว่าแบบสอบถามไดรั้บการกรอกเรียบร้อยแลว้จึง
เดินทางไปรับแบบสอบถามดว้ยตนเองแต่ถา้ยงัไม่ครบ ผูว้ิจยัขยายเวลาในการเก็บแบบสอบถามอีก 
3 วนัหลงัจากวนัครบก าหนด 

6. เม่ือรวบรวมแบบสอบถามท่ีตอบกลับคืนในจ านวนท่ีครบถว้นประมาณร้อยละ 50 
ของแบบสอบถามส าหรับน าไปใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบและ
จดัท าขอ้มูล จึงน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดไปวเิคราะห์ทางสถิติ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
ผู้วจัิยวเิคราะห์ข้อมูลตามข้ันตอนดังนี ้

1. แบบสอบถามตอนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามโดยการ
แจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาร้อยละ (Percentage) 

2. แบบสอบถามตอนท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนในกลุ่มรามนั สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยการหา
ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผลข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ีย ซ่ึงแปลความหมาย
ค่าเฉล่ีย (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2549 หนา้ 77) ดงัน้ี 

ระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงระดบันอ้ยท่ีสุด 

3. แบบสอบถามตอนท่ี 3 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพของครูกลุ่มรามนั สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยการหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
แปลผลขอ้มูลโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียแปลผลขอ้มูลโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียซ่ึงแปลความหมายค่าเฉล่ีย
เป็น 5 ระดบั (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2549 หนา้ 77) ดงัน้ี 

ระดับประสิทธิภาพการสอน 
ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  ระดบัประสิทธิภาพการสอนระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  ระดบัประสิทธิภาพการสอนระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  ระดบัประสิทธิภาพการสอนระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  ระดบัประสิทธิภาพการสอนระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  ระดบัประสิทธิภาพการสอนระดบันอ้ยท่ีสุด 

4. วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบั
ประสิทธิภาพการสอนของครูกลุ่มรามนั สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา    
เขต 1 ใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product Moment 
Correlation Coefficient) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) (แสงเดือน         
วนิชด ารงคศ์กัด์ิ, 2555) ดงัน้ี 
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ค่าระดบัความสัมพนัธ์        ระดบัความสัมพนัธ์ 
  0.81 – 1.00       สูงมาก 
  0.61 – 0.80       ค่อนขา้งสูง 
  0.41 – 0.60       ปานกลาง 
  0.21 – 0.40       ค่อนขา้งต ่า 
  0.01 – 0.20       ต ่ามาก 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู ้วิจ ัยได้ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติ

ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์และใชส้ถิติตามหวัขอ้การวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
1. สถิติพื้นฐานไดแ้ก่ 

1.1 การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
1.2 ร้อยละ (Percentage) 
1.3 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
1.4 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
1.5 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s product Moment Correlation 

Coefficient) 
2. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

2.1 การหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item Congruence : IOC) 

2.2 การหาค่าความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบโดยใชก้ารหาค่าสัมประสิทธ์ิแอล
ฟ่า (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach อา้งถึงใน ภทัราพร เกษสังข,์ 2549 หนา้ 143) 

3. สถิติทดสอบสมมติฐาน 
ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s product moment Correlation 

Coefficient) โดยใชค้่าสถิติที (t-test) ในการทดสอบค่านยัส าคญั (ภทัราพร เกษสังข,์ 2553 หนา้ 124) 
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สรุปผลการวจิัย 

 
จากการวิจยั พบว่า ข้อมูลพื้นฐานของครูผูส้อนกลุ่มรามนั สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พบว่าขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นครูผูส้อน
จ านวน 118 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นผูมี้ช่วงอายุระหว่าง 26 - 35 ปีมากท่ีสุด รองลงมาอายุ
ระหว่าง 36 - 45 ปี และน้อยท่ีสุดเป็นช่วงอายุ ต  ่ากว่า 25 ปี และ 56 ปีข้ึนไป ส่วนระดบัการศึกษา  
วฒิุการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด รองลงมาวุฒิการศึกษาปริญญาโท และนอ้ยท่ีสุดเป็นวุฒิการศึกษา
ระดบัปริญญาเอก ส าหรับต าแหน่งเป็นครูมากท่ีสุด รองลงมาคือ พนักงานราชการ และครูผูช่้วย  
อายุการปฏิบติังานในต าแหน่งมากท่ีสุดเป็นช่วงอายุการปฏิบติังาน 6 - 12 ปี รองลงมาเป็นช่วงอายุ
การปฏิบติังานต ่ากวา่ 6 ปี และนอ้ยท่ีสุดเป็นช่วงอายกุารปฏิบติังาน 21 ปีข้ึนไป 

สภาพทัว่ไปของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาจ าแนกรายดา้น พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากใน
ทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยดงัน้ี การค านึงถึงปัจเจกบุคคล การกระตุน้เชาว์
ปัญญา การสร้างบารมี และนอ้ยท่ีสุดคือ การสร้างแรงบนัดาลใจ 

สภาพทัว่ไปของประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนกลุ่มรามนั สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาจ าแนกตาม
รายดา้น พบวา่ ประสิทธิภาพการสอนของครูอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมาก
ไปหาน้อยดงัน้ี การมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ การมุ่งมัน่พฒันา และนอ้ยท่ีสุดคือ การสอนดี การ
รอบรู้ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิภาพ
การสอนของครูในโรงเรียนกลุ่มรามนั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 
พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิภาพการสอนของครู ภาพรวมพบวา่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .00 โดยมีค่าความสัมพนัธ์ในเชิงบวกหรือมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาตวั
แปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในแต่ละดา้นของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร โดยมี
ความสัมพนัธ์ตามล าดบัดงัน้ี คือ การกระตุน้เชาวปั์ญญา การค านึงถึงปัจเจกบุคคล การสร้างแรง
บนัดาลใจ และการสร้างบารมี ตามล าดบั 
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อภิปรายผลการวจิัย 
 

การศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครูในกลุ่มรามัน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา  เขต 1 

1. การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

1.1 ด้านการสร้างบารมี พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1โดยรวมอยูใ่นระดบัมากและอยูเ่ป็นล าดบัท่ี 2 
เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียในการสร้างบารมีระดับสูงสุดคือ 
ผูบ้ริหารมีน ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างให้ครูปฏิบติัตาม เช่น การมา
ท างานตรงต่อเวลา ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่าการท่ีผูบ้ริหารแสดงความจริงใจท่ีไม่เห็นแก่เพียง
ตวัเองหรือเร่ืองของตวัเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย ์มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส่ ให้
ความสนใจในความตอ้งการ ความจ าเป็น ความทุกข์สุขของผูอ่ื้นและพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือ
เก้ือกลูกนัและกนั ผูท่ี้มีน ้าใจ คือ ผูใ้หแ้ละผูอ้าสาช่วยเหลือสังคม รู้จกัแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วน
ตน เพื่อท าประโยชน์แก่ผูอ่ื้นเขา้ใจ เห็นใจผูท่ี้มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย 
สติปัญญา ลงมือปฏิบติัการ เพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์ส่ิงดีงามให้เกิดข้ึนในชุมชน
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของบาส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1990 : 19) ท่ีกล่าววา่การสร้างบารมี 
(Charisma) เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของกระบวนการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง เป็นความสามารถ
ท่ีท าใหค้นอ่ืนเกิดการยอมรับ เกิดศรัทธาสามารถโนม้นา้วใจให้ผูอ่ื้นคิดเห็นคลอ้ยตามได ้สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ นพพงศ์  เกิดแจง้ (2545 : บทคดัย่อ) ท่ีพบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผู ้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของผู ้บริหารและครูผู ้สอนในโรงเรียนสั งกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัสระแก้ว ด้านความมีบารมีอยู่ในระดับมาก รวมทั้งสอดคล้องกับ ขวญัชัย      
พลูเจริญ (2548 : บทคดัยอ่) ท่ีพบวา่ ภาวะความเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนบา้น
โพธ์ิ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดา้นความมีบารมี อยูใ่นระดบัมาก 

1.2  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่ระดบัมากและอยู่ใน
ล าดบัท่ี 4 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในการสร้างแรงบนัดาลใจ  
ระดับสูงสุดคือ ผูบ้ริหารแสดงออกซ่ึงความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติท่ีดีและผูบ้ริหาร
ส่งเสริมครูให้มีความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง แสดงให้เห็นว่า หากผูบ้ริหารเน้นให้ครูเห็นถึง
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ความส าคญัของการปฏิบติังานตามภารกิจร่วมกนั โดยแสดงออกถึงความกระตือรือร้นท่ีจะท างานก็
จะท าให้ครูเกิดเป็นแรงบนัดาลใจในการท างาน ท าให้งานมีประสิทธิภาพสูง สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของบาส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1990 : 19) ท่ีกล่าววา่การดลใจ (Inspiration) เป็นวิธีการท่ี
ผูน้ าอธิบายเป้าหมายในอนาคตขององคก์าร ซ่ึงผูป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมรับทราบถึงภารกิจท่ีจะปฏิบติั
ใหส้ าเร็จได ้ ผูน้  าจะสร้างแรงบนัดาลใจผูต้ามหรือผูป้ฏิบติังานไดใ้ชค้วามพยายามเพิ่มข้ึนเพื่อให้งาน
ส าเร็จ สอดคล้องกบังานวิจยัของ นพพงศ์  เกิดแจง้ (2545 : บทคดัย่อ) ท่ีพบว่า ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนสังกัด
ส านกังานประถมศึกษา จงัหวดัสระแกว้ ดา้นการสร้างแรงดลในอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั
ขวญัชัย  พูลเจริญ (2548 : บทคดัย่อ) ท่ีพบว่า ภาวะความเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนบา้นโพธ์ิ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดา้นการดลใจอยูใ่นระดบัมาก 

1.3  ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา พบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากและ
อยูเ่ป็นล าดบัท่ี 3 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญา ระดบั
สูงสุดคือ ผู ้บริหารต้องไม่ค  านึงถึงประโยชน์ส่วนตน และการช้ีแนะให้ครูทราบว่าปัญหาท่ี
สถานศึกษาก าลงัเผชิญอยู ่แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นผูมี้ความสามารถในการกระตุน้
ใหผู้ต้ามใหส้ติปัญญาในการแกปั้ญหา กระตุน้ใหเ้กิดความคิด เรียนรู้วิธีวิเคราะห์และแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์สอดคลอ้งกบัแนวคิดของบาส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1990 : 19) ท่ีกล่าววา่ การ
กระตุน้เชาวปั์ญญา (Intellectual Stimulation) ผูน้ าจะเป็นผูก้ระตุน้ให้ผูต้ามเกิดความคิดในการ
วิเคราะห์ปัญหาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นพพงศ ์ เกิดแจง้ (2545 : บทคดัยอ่) ท่ีพบว่า ภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของผูริ้หารและครูผูส้อนในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานประถมศึกษาจงัหวดัสระแก้ว ด้านการกระตุ้นให้ใช้สติปัญญาอยู่ในระดับมาก และ
สอดคลอ้งกบั ขวญัชยั  พลูเจริญ (2548 : บทคดัยอ่) ท่ีพบวา่ภาวะความเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนบา้นโพธ์ิ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการกระตุ้นใช้
สติปัญญา อยูใ่นระดบัมาก 

1.4 ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล พบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากและอยูเ่ป็น
ล าดบัท่ี 1 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ท่ีมีค่าเฉล่ียในการค านึงถึงปัจเจกบุคคล คือ การส่งเสริมให้ครู
ปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจ และผูบ้ริหารให้ความส าคญัต่อครูเป็นรายบุคคล แสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเป็นผูเ้อาใจไส่ผูร่้วมงานแต่ละคนซ่ึงเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารกบั
ผูร่้วมงานแต่ละคน เพื่อยกระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (สิทธิพร  นิยมศรีสมศกัด์ิ, 2546 : 
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144) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของบาส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1990 : 19) ท่ีกล่าววา่ การสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัผูต้ามเป็นรายบุคคล (Individual Consideration) ผูน้ าจะแสดงความสนใจและสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลเขา้ใจปัญหา และความตอ้งการของผูต้ามการพฒันารายบุคคลให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจเพื่อยกระดบัการปฏิบติังานให้เกิดความส าเร็จมากข้ึนสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
นพพงศ ์ เกิดแจง้ (2545 : บทคดัย่อ) ท่ีพบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนตาม
การรับรู้ของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสระแก้ว 
ด้านการสร้างความสัมพนัธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคลอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับ ขวญัชัย       
พูลเจริญ (2548 : บทคดัยอ่) ท่ีพบวา่ ภาวการณ์เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนบา้น
โพธ์ิ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดา้นการมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายบุคคลอยู่ใน
ระดบัมาก 

2. การศึกษาประสิทธิภาพการสอนของครูในกลุ่มรามัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

2.1 ด้านการรอบรู้ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกรายขอ้และอยูใ่นล าดบัท่ี 3 เม่ือ
พิจารณาประสิทธิภาพการสอนของครูกลุ่มรามนั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 ด้านการรอบรู้ พบว่าท่ีมีค่าสูงสุดคือ ครูมีการอบรมปัญญาให้เพิ่มพูนสมบูรณ์ข้ึน  
รองลงมาคือ ครูมีความรู้ในเร่ืองของนโยบายการศึกษา และน้อยท่ีสุดคือ ครูมีความรอบรู้วิชาชีพ
ของตน ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูได้รับการอบรมโดยการส่งเสริมจากผูบ้ริหารให้มีการพฒันา
ศกัยภาพของแต่ละบุคคล เช่น การส่งครูไปฝึกอบรม ครูจึงสามารถท่ีจะเพิ่มพูนความรู้ให้สมบูรณ์
ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พนสั  หนันาคินทร์ (2526 หนา้ 133) ไดใ้หข้อ้คิดเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรวา่ 
ประสิทธิผลของโรงเรียนย่อมข้ึนอยู่กับความสามารถของผู ้ปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพของ
ผูป้ฏิบติังานยอ่มจะเพิ่มข้ึน จากการท่ีระบบโรงเรียนให้โอกาสแก่เขาท่ีจะพฒันาวิจยัความสามารถท่ี
มีอยูใ่นตวัของเขาแต่ละคนการพฒันาบุคลากรเป็นกิจกรรมท่ีจะตอ้งกระท าตั้งแต่แรกเขา้มาท างาน
จนถึงเวลาท่ีจะตอ้งออกจากงานไปตามวาระ 

2.2 ด้านการสอนดี พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกรายขอ้ และอยูใ่นล าดบัท่ี 4 เม่ือ
พิจารณาประสิทธิภาพการสอนของครูกลุ่มรามนั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 ดา้นการสอน พบวา่ ท่ีมีค่าสูงสุด คือ ครูสามารถปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ของบา้นเมือง รองลงมาคือ ครูมีการสอนให้สอดคลอ้งกบัความสามารถของนกัเรียน  
และน้อยท่ีสุดคือ ครูจดัท าและใช้ส่ือการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั วิโรจน์  
ค  านึงคุณาการ (2530 หนา้ 12) ซ่ึงเสนอวา่ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถของครูในการจดักิจ
กรรรมการสอนท่ีเหมาะสมกบันกัเรียน เพื่อส่งเสริมนกัเรียนให้มีพฒันาการในทุกดา้นทั้งร่างกาย  
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สมอง อารมณ์และสังคมตลอดจนท าให้นักเรียนได้รับผลส าเร็จตามเป้าหมายและสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ เพลินพิศ  ทองงอก (2542 : บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู
คณิตศาสตร์ดีเด่นโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัศรีษะเกษ พบว่า 
ครูคณิตศาสตร์ดีเด่นมีท่าทางยิ้มแยม้ อารมณ์ดีเร้าความสนใจ ให้นักเรียนกล้าซักถาม มีท่าทาง
ยอมรับความคิดเห็นของนกัเรียนควบคุมนกัเรียนให้อยูใ่นสถานท่ี เอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน
ไดเ้ม่ือใหค้  าชมเชยเม่ือนกัเรียนตอบค าถามหรือท าแบบฝึกหดัถูกตอ้ง 

2.3 ด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกรายขอ้ และอยู่
ในล าดับท่ี 1 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการสอนของครูกลุ่มรามัน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ดา้นคุณธรรมและจรรยาบรรณ พบวา่ท่ีมีค่าสูงสุด คือครูมีความ
ปรารถนาดีต่อนักเรียน รองลงมาคือ ครูมีเมตตาต่อนกัเรียน และน้อยท่ีสุดคือ ครูมีความตั้งใจใช้
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพเพื่อให้บริการแก่นกัเรียนและสังคม สอดคลอ้งกบั เกษม  วฒันชยั 
(2549) ครูท่ีจะเป็นครูอาชีพ เป็นผูใ้ห ้ผูเ้ติมเตม็ และผูมี้เมตตา ท าหนา้ท่ีอบรม สั่งสอน ฝึกฝนศิษยใ์ห้
เป็นคนดี มีความรู้อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขนั้น จ  าเป็นตอ้งมีคุณธรรมประจ าตน 

2.4 ด้านมุ่งมั่นพัฒนา พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกรายขอ้ และอยูใ่นล าดบัท่ี 2 
เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการสอนของครูกลุ่มรามัน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 ด้านมุ่งมัน่พฒันา พบว่าท่ีมีค่าสูงสุดคือ ครูมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
รองลงมาคือ ครูมีการส ารวจตนเอง และพร้อมจะปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ และน้อยท่ีสุด คือ ครูมี
ความสนใจใฝ่รู้ในวิชาท่ีสอนอยูเ่สมอ สอดคลอ้งกบั ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา (2537) การมุ่งมัน่
พฒันาผูเ้รียน หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครู ท่ีจะให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ให้มากท่ีสุด ตามความถนัด ความสนใจ ความตอ้งการ โดยวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา ความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน ปรับเปล่ียนวิธีการสอนท่ีจะให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริม
พฒันาการ ดา้นใหไ้ดผ้ลดีกวา่เดิม รวมทั้งการส่งเสริมพฒันาการ ดา้นต่างๆ ตามศกัยภาพของผูเ้รียน
แต่ละคนอยา่งเป็นระบบ 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิภาพการสอนของครูในกลุ่มรามัน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 
เขต 1 

พบว่า ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันอย่างง่าย ซ่ึง
ผลการวิจยัพบว่าสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ในภาพรวมมีค่าความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก ใน
ระดับปานกลางมีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.00 ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีคุณลกัษณะของการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงตามองคป์ระกอบของภาวะผูน้ า
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การเปล่ียนแปลง ซ่ึงประกอบดว้ยการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี การสร้างแรง
บนัดาลใจ การกระตุน้เชาวปั์ญญา และการค านึงถึงปัจเจกบุคคล รวมทั้งสามารถท่ีจะปฏิบติัตนต่อ
ผูร่้วมงานตามคุณลกัษณะท่ีมีไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัแต่ละบุคคลแต่ละสถานการณ์ และปฏิบติังานได้
เต็มศกัยภาพแลว้ท าให้การด าเนินการสอนของครูในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ และเป็นผูท่ี้มี
ความสามารถในการด าเนินงานกิจการของสถานศึกษาให้พฒันาไปอยา่งมีประสิทธิภาพมีอิทธิพล
ต่อการเรียนรู้ของบุคลากรในสถานศึกษาทั้ งรายบุคคลและรายกลุ่ม สามารถท าให้บรรลุ
วตัถุประสงคก์บัเป้าหมายของสถานศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบั บาส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994 
: 124 - 125 อา้งถึงใน กนกวรรณ  วิเชียรเขต, 2551) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการท่ีมี
อิทธิพลต่อผูร่้วมงาน โดยเปล่ียนแปลงความพยายามพฒันาความสามารถของผูร่้วมงานให้สูงข้ึนกวา่
ความพยายามท่ีคาดหวงัของผูร่้วมงาน ไปสู่ระดับท่ีสูงข้ึนและมีศกัยภาพมากข้ึน ท าให้เกิดการ
ตระหนกัรู้ ในภารกิจและวิสัยทศัน์ของทีมและองค์การ ผูน้ าจูงใจให้ผูร่้วมงานมองให้ไกลเกินกว่า
ความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม องคก์าร หรือสังคม ซ่ึงกระบวนการท่ีผูน้ ามีอิทธิพล
ต่อผูร่้วมงานจะกระท าโดยผา่นองคป์ระกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ดา้น 1) การสร้างบารมี 2) การสร้าง
แรงบนัดาลใจ  3) การกระตุน้เชาวปั์ญญา และ 4) การค านึงถึงปัจเจกบุคคล จากแนวคิดดงักล่าวสรุป
ได้ว่าภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีท าให้เกิดผลดีต่อ
ประสิทธิภาพการสอนของครู 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาความสัมพันธ์ภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของผู ้บ ริหารโรงเ รียนกับ
ประสิทธิภาพการสอนของครูกลุ่มรามนั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 
1 มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น
เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ มีคะแนนเฉล่ียอยูร่ะดบัมาก แต่อยูใ่นอนัดบั
สุดทา้ยของทุกดา้น ดงันั้นในบางกรณีผูบ้ริหารควรให้ความส าคญักบัองคก์ร อีกทั้งให้ความส าคญั
ต่อความคิดเห็นของครู โดยการสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการท างาน และผูบ้ริหารควรแสดงออกซ่ึง
ความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติท่ีดีต่อผูร่้วมงาน ซ่ึงยอ่มส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอน 

2. ประสิทธิภาพการสอนของครู ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่ ประสิทธิภาพการสอนดา้นการสอนดีมีคะแนนเฉล่ียอยูร่ะดบัมาก แต่อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ยของ
ทุกดา้น ดงันั้นผูบ้ริหารและครูควรมีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและก าหนด
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แนวทางการแกปั้ญหา ผูบ้ริหารควรจดัครูสอนให้ตรงกบัวิชาท่ีครูถนดัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน
ใหมี้ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพมากข้ึน 

3. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ
การสอนของครู อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนควรเพิ่มความมีประสิทธิภาพในการ
บริหารโรงเรียนโดยสร้างความตระหนกัใหค้รูผูส้อนเห็นความส าคญัในการสอน เพื่อพฒันานกัเรียน
ให้มีการพฒันาทุกด้านเต็มตามวยัและตามศกัยภาพ ทั้งน้ีเม่ือนักเรียนได้รับการพฒันาแล้วนะส่ง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนดีข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
1.ควรศึกษาวิจัยภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของผู ้บ ริหารโรงเ รียนท่ี ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 
1 โดยเพิ่มจ านวนโรงเรียนใหม้ากข้ึนดว้ย 

2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียนกับ

ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยใช้วิธีวิจยัเชิง
คุณภาพเพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชใ้นการปรับปรุงพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนให้เกิด
ประโยชน์และมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน 


