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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบั
ประสิทธิภาพการสอนของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในคร้ังน้ี   
มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน กบัประสิทธิภาพการสอนของครู 
และความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนและระดบัประสิทธิภาพ
การสอนของครู โดยกลุ่มตวัอยา่งคือ ครู จ านวน 242 คน  โรงเรียนประถมศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2553  ใน 4 อ าเภอ คือ อ.เมือง อ.คลองหลวง อ.ลาดหลุมแกว้        
อ.สามโคก การวเิคราะห์ขอ้มูลใช ้ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์   
โดยมีผลการวิจยัดงัน้ี 
 1. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
  2. ประสิทธิภาพการสอนของครู โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายดา้น 
พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น 
 3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิภาพการสอน
ของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า ภาพรวมและรายด้านมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 จากผลการศึกษาท่ีพบว่าภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการสอน 
ดงันั้น ผูบ้ริหารและครูผูส้อนจึงควรตระหนกัถึงความส าคญัและส่งเสริมคุณลกัษณะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารในแต่ละดา้นใหมี้ความเหมาะสมเพื่อใหก้ารจดัการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพต่อไป 
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ABSTRACT 
 

 The study of the relationships between the transformational leadership of school administrators 
and teaching efficiency of teachers under the office of Pathumthani Primary Educational Service Office 
Area 1 aimed to study the transformational leadership level to investigate the teaching efficiency of teachers, and to 
investigate the relationship between the transformational leadership of school administrators and teaching 
efficiency of teachers. The sample of the study consisted of 242 teachers in primary schools under 
Pathumthani Primary Educational Service Office Area 1 in the 2010 academic year from 4 districts which 
were Amphoe Muang, Amphoe Khlong Luang, Amphoe Ladlumkaew and Amphoe Samkok. The statistic 
tools used for data analysis were mean, percentage, standard deviation and correlation coefficient. The 
research revealed that: 
 1. The transformational leadership of school administrators, according to the teachers’ opinions, 
was overall at the high level. When identified each aspect, was at a high level in every aspect. 
 2. The teaching efficiency of teachers was overall at a high level. When identified in each 
aspect, was at a high level in every aspect. 
 3. The relationship between transformational leadership of school administrators and the teaching 
efficiency of teachers under Pathumthani Primary Educational Service Office Area 1 revealed that the overall 
aspects and specific aspects were positively correlated at a medium level, having a significantly significant level at .01 
 From the result of study which found the transformational leadership of school administrators is related to 
the teaching efficiency.  So administrators and teachers are supposed to be aware of the importance of transformational 
leadership characteristics in each aspect to be consistent with managing school efficiently. 

Keywords: Transformational Leadership, Teaching Efficiency. 
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 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอยา่งดี 
 ขอขอบคุณคณาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีทุกท่านท่ีมิไดก้ล่าวนาม
ไวท่ี้ได้ให้ความรู้ ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ และขอกราบขอบพระคุณครอบครัวมูลมยัท่ีเป็น
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีและกระแส
โลกาภิวตัน์ท าให้ประเทศต่างๆ ตอ้งเผชิญสภาวะการแข่งขนัสูงและตอ้งเร่งพฒันาคนของตนให้มี
คุณภาพเพื่อเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่าสามารถรับมือกบัสภาวะท่ีทา้ทายดงักล่าวได ้
 ดว้ยเหตุน้ีนานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทยจึงไดเ้ร่งปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพ    
การเรียนการสอนซ่ึงเป็นกระบวนการส าคญัในการหล่อหลอมเยาวชนให้เติบโตข้ึนเป็นแรงงานท่ีมี
ศกัยภาพ  ทั้งน้ี ปัจจยัหลกัของการปฏิรูปการศึกษาคือ การพฒันาคุณภาพครูซ่ึงเป็นตวัจกัรส าคญัใน
การขบัเคล่ือนใหก้ารปฏิรูปการศึกษาประสบความส าเร็จ (Reimers, 2003: 12) โดย รุ่ง แกว้แดง (2544: 134) 
มีความเห็นสอดคล้องกันว่าถ้าครูมีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ตั้ งใจสอนสั่งผูเ้รียนอย่างเต็ม
ความสามารถแลว้  จะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยเติบโตข้ึนเป็นพลเมืองดี  เก่ง ฉลาด มีศกัยภาพ มีความสุข 
และสามารถแข่งขนักบัทุกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีผ่านมากระทรวงศึกษาธิการประสบ
ความส าเร็จอยา่งสูงในการน าคนเก่ง คนดีมีความรู้เขา้สู่วิชาชีพครู โดยคดัเลือกจากนกัเรียนท่ีเก่งท่ีสุด
ของแต่ละจงัหวดัให้เขา้รับทุนเพื่อเรียนต่อด้านการฝึกหัดครู ดงันั้นครูในยุคนั้นจึงเป็นคนเก่งของ
ประเทศ และประสบความส าเร็จทั้งในดา้นชีวติส่วนตวัและดา้นการพฒันานกัเรียน ต่อมาประเทศไทย
มีความตอ้งการครูสูงข้ึนจึงเร่งผลิตครูมากข้ึนเป็นเงาตามตวั ถึงกบัสถาบนัฝึกหดัครูทุกแห่งไดเ้ปิดการเรียน
การสอนในภาคพิเศษและภาคสมทบ ท าให้บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาครูมากเกินความตอ้งการ
ของตลาดแรงงานและไม่มีงานท าในท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ีเด็กรุ่นหลงัจึงไม่มัน่ใจโอกาสท่ีจะไดง้านท าจึงไม่
เลือกเรียนครูหรือเลือกไวเ้ป็นล าดบัสุดทา้ย ซ่ึงเป็นท่ีกล่าวขานกนัวา่เรียนอะไรไม่ไดจึ้งเขา้เรียนครูท า
ใหภ้าพลกัษณ์ของครู และคุณภาพการศึกษาตกต ่าลงมาก  
 อย่างไรก็ตาม การจดัการศึกษาในปัจจุบนัยงัมีปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะครูผูส้อนซ่ึงก าลงั
เผชิญปัญหาวิกฤติในเร่ืองคุณภาพ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีลดทอนประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอน และ
ส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของเยาวชน  (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2545: 53) 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 (2552: 12-15) มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน 103 โรงเรียน มีบุคลากรรวม 2,418 คน จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กบันกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
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ในปีการศึกษา  2552 ท่ีผ่านมา  ประสบปัญหาหลายดา้น  เช่น 1) ดา้นความสามารถผลิตนกัเรียนให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  ปรากฏวา่ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนของนกัเรียน  ท่ีท าการประเมินผลทดสอบ
ระดบัชาติ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ยงัต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานในรายวิชาหลกั ประกอบดว้ย 
วิชาภาษาไทย  ระดบัเขตพื้นท่ี  คะแนนเฉล่ียร้อยละ   36.10 ต ่ากวา่  ระดบัประเทศ  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 
38.58 วชิาสังคมศึกษาฯ ระดบัเขตพื้นท่ี คะแนนเฉล่ียร้อยละ 31.40 ต ่ากวา่ ระดบัประเทศ คะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ 33.90 วิชาภาษาองักฤษ  ระดบัเขตพื้นท่ี  คะแนนเฉล่ียร้อยละ  25.47 ต ่ากวา่  ระดบัประเทศ  คะแนน
เฉล่ียร้อยละ 31.75 วิชาคณิตศาสตร์  ระดบัเขตพื้นท่ี  คะแนนเฉล่ียร้อยละ  30.22 ต ่ากว่า  ระดบัประเทศ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 35.88 วชิาวทิยาศาสตร์ระดบัเขตพื้นท่ี คะแนนเฉล่ียร้อยละ  34.80 ต ่ากวา่  ระดบัประเทศ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 38.67  2) ดา้นความสามารถพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวกยงัพฒันาไม่ครอบคลุม
ทุกดา้น  กล่าวคือ  การพฒันาระบบการเรียนการสอนของสถานศึกษายงัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูป้กครอง ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม ท่ีไม่สามารถท าตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียน  ผูป้กครอง 
และทอ้งถ่ิน  3)  ดา้นความสามารถปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียนให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม  ครูมีการพฒันา
ตนเองน้อยลงเม่ือเปรียบเทียบกบัสภาพปัจจุบนัท่ีเศรษฐกิจและสังคมมีการเปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว  เน่ืองจากขาดนิสัยรักการศึกษาคน้ควา้  ไม่ชอบใช้ส่ือการสอนหรือวิธีการสอนท่ีแปลกใหม่ 
ตลอดจนไม่ปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  4) ดา้นความสามารถแกไ้ขปัญหา
ภายในโรงเรียน  ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารและร่วมแกปั้ญหา
ต่างๆ  ของโรงเรียน ส่วนผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ส่วนใหญ่ ไม่ไดส้ าเร็จการศึกษาดา้นบริหารการศึกษาโดยตรง  แต่ไดรั้บการแต่งตั้งให้
เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท าให้การบริหารงานมุ่งแต่ให้ผลงานส าเร็จตามเป้าหมายเพียงด้านเดียว 
ประกอบกบัผูบ้ริหารส่วนใหญ่ไม่ไดอ้ยู่ในเขตพื้นท่ี  ท าให้ขาดความเขา้ใจกบัชุมชนเป็นอุปสรรคใน
การท างานร่วมกนั 
 จากความส าคญัของผูบ้ริหารโรงเรียน จะเห็นไดว้า่ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งใชศ้าสตร์และ
ศิลป์ในการบริหารงาน เพราะผูบ้ริหารถือเป็นผูน้ าหลกัของโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาท่ีจะส่งผล
ให้ประสบความส าเร็จ ผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัวิธีการดึงผูร่้วมงานเขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน  ผูน้ า
ตอ้งมีลกัษณะดงัน้ีคือจะตอ้งเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ (Vision) คือสามารถก าหนดหรือสร้างภาพความส าเร็จ
ขององคก์ารในอนาคตสามารถส่ือความหมายของวสิัยทศัน์ ให้ผูร่้วมงานเขา้ใจในองคก์ารเขา้ใจตรงกนั 
(Communication) โดยตอ้งโนม้นา้วให้ทุกคนในองคก์ารหรือสถานศึกษายอมรับวิสัยทศัน์ หรือภาพความส าเร็จนั้น
เกิดจากความคิดของทุกคนมิใช่เกิดจากผูน้ าหรือผูบ้ริหารการศึกษาแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่จะตอ้งเกิดจาก
ทุกฝ่ายในโรงเรียนท่ีมีภาระผกูพนัและตอ้งมีความมุ่งมัน่ (Commitment) คือ ตอ้งไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคท่ีจะขดัขวาง
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ต่อความพยายาม หรือ ต่อการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทศัน์ท่ีก าหนด (ส านักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541: 129)    
 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารจะส่งผลต่อการปฏิบติังานขององค์การถึงร้อยละ 45 
จากการศึกษาส ารวจกวา่ร้อยช้ิน  แสดงให้เห็นถึงภาวะผูน้ าสร้างความแตกต่างในเร่ืองความพึงพอใจ
และผลการปฏิบัติงานของผู ้ตามภาวะผู ้น ามีผลกระทบต่อบรรยากาศของโรงเรียน ผู ้น าท่ี มี
ประสิทธิภาพสามารถสร้างสรรค์ความเช่ือ ค่านิยมร่วมและความคาดหวงัร่วมให้เกิดข้ึนในองค์การ
และในสังคม และยงัสามารถเขา้ใจในประเด็นและเหตุการณ์ของผูต้ามได ้(Bass, Day and Lord, Bass 
and Stogdill, Katz ell and Guzzo , Viany and Tushman, Schrieslleim and Neider, 2001 อา้งถึงใน 
มณัฑนา อินทุสมิตและคณะ, 2546: 2) ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในองค์การ ในปัจจุบนัภาวะผูน้ า 
การท่ีเป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบนั คือ ผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพราะไดรั้บความพึงพอใจและมีผลมากใน
หมู่ผูต้าม เพราะผูน้ าจะปลุกใจผูต้ามให้เขา้ใจสถานการณ์ปัจจุบนัโดยการใชศิ้ลปะในการพูด การเนน้
พนัธกิจและวิสัยทศัน์ท่ีน่าช่ืนชมท่ีมีต่อองค์การในอนาคต การสาธิตความเช่ือมัน่ในตนเองและความ
เช่ือมัน่ในตวัของผูต้ามวา่จะสามารถปฏิบติัตามพนัธกิจท่ีไดว้างไวจ้นกระทัง่ส าเร็จ การแสดงความห่วงใย
และความเก่ียวขอ้งต่อผูต้ามและกระตุน้ผูต้ามใหมี้การพฒันา (Bass, 1997 อา้งถึงในมณัฑนา  อินทุสมิตและ
คณะ, 2546:  276) ซ่ึงเจา้ของทฤษฎี ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงคือ เบอร์นาด เอม็ แบส (Bernard M. Bass) 
 ตามทฤษฎีของบาส (Bass 1985; Bass and Avolio 1990; Bass 1991 อา้งถึงใน ประเสริฐ 
สมพงษธ์รรม, 2538: 61-66)ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าแบบพิสัยเตม็(The Full Range Model of Leadership) โดย
ใชผ้ลจากการวเิคราะห์องคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามรูปแบบภาวะผูน้ าท่ีเขาเสนอในปี 1985 และผลการศึกษา
ต่อมาสรุปเป็นภาวะผูน้ า 3 แบบ คือ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformation  Leadership) ภาวะผูน้ า
แบบแลกเปล่ียน (Transaction Leadership) และภาวะผูน้ าแบบตามสบาย(Laissez-Faire Leadership) หรือ
พฤติกรรมการไม่มีภาวะผูน้ า (Non Leadership Behavior) เป็นกระบวนการท่ีผูน้ าเปล่ียนแปลงความ
พยายามของผูต้ามให้สูงข้ึน จากความพยายามท่ีคาดหวงัเป็นผลให้ปฏิบติังานเกิดความคาดหวงั โดย
ผูน้ าแสดงบทบาทท าให้ผูต้ามมีความรู้สึกไวว้างใจ ยินดี จงรักภกัดีและนบัถือ ท าให้ผูต้ามกลายเป็นผู ้
มีศกัยภาพ เป็นนกัพฒันาเป็นผูท่ี้เสริมแรงไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงผูน้ าจะตอ้งยกระดบัความส านึกของผูต้าม
ให้ความส าคญัและคุณค่าของผลลพัธ์ท่ีตอ้งการและวิธีการท่ีจะบรรลุไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ ภาวะ
ผูน้ าจึงเป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนใช้เพื่อสร้างอิทธิพลต่อบุคลากรในโรงเรียนในการท าให้
โรงเรียนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไวโ้ดยความถูกตอ้งชอบธรรมอนัจะส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน ซ่ึง ฮอพพอ็ค (Hop pock, 2003: 47) กล่าววา่ ความพึงพอใจในการท างาน 
เป็นผลรวมของความรู้สึกทางดา้นจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นร่างกายและสภาวะแวดลอ้ม เป็นมูลเหตุ



 4 

ใหบุ้คคลใด บุคคลหน่ึง แสดงความรู้สึกวา่เขามีความพึงพอใจในการท างานของตนเอง และโยเดอร์  (Yoder, 
1959: 445) กล่าวว่าความพึงพอใจในการท างานว่าเป็นผลรวมของความรู้สึกของผูใ้ดผูห้น่ึง เก่ียวกบัระดบั
ความชอบ หรือไม่ชอบต่อสภาพต่าง ๆ ในงานของตน 
 จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนและประสิทธิภาพใน
การสอนของครู ต่างก็เป็นตวัแปรส าคญัท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบันเป็นยุคปฏิรูปการศึกษา ผู ้บริหารโรงเรียนถือเป็นบุคคลท่ีส าคัญยิ่งท่ีจะเป็น
แบบอย่างเป็นผูน้ าและผูป้ระสานงานใน การบริหาร ทั้งน้ีการใช้ภาวะผูน้ าท่ีชาญฉลาดจะส่งผลให้
บุคลากรปฏิบติังาน ยอมอุทิศตนเพื่อการปฏิบติังาน  เกิดความรู้สึกและเจตคติท่ีดีต่องานท่ีท า มีความ
กระตือรือร้น มีความสุขในการท างาน และยอมอุทิศตนเพื่อความส าเร็จของงาน 
 การท่ีจะพฒันาหรือปรับปรุงส่ิงใดให้ดีอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องทราบแนวทาง    
การปรับปรุงและส่ิงท่ีควรพฒันาในเร่ืองของการสอนเช่นกนั หากจะปรับปรุงพฒันาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนจะตอ้งค านึงถึงสภาพปัจจุบนั นอกจากน้ียงัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้ว่าแนวทางใดบา้งท่ีจะ
น าไปสู่จุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุง และประเมินผลในการเปล่ียนแปลงว่าดี
หรือไม่ดี แลนเสเตอร์และลาเกอร์สตรอม (Lancaster and Lagerstrom, 1974 อา้งถึงใน ประโยชน์ 
คุปตก์าญจนากุล, 2531: 4) ฉะนั้นในการปรับปรุง และพฒันาการสอน จึงจ าเป็นตอ้งทราบวา่การสอน
ท่ีดีเป็นอย่างไร องคป์ระกอบหรือสาเหตุท่ีท าให้การสอนมีประสิทธิภาพประกอบดว้ยองค์ประกอบ
หรือตวัแปรอะไรบา้ง 
 จากการวิเคราะห์ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง และประสิทธิภาพการสอนปัจจุบนัของครู
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 1 พบวา่ผูบ้ริหารควรมีภาวะผูน้ าในการบริหารเป็นอยา่งดี 
ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงกบัประสิทธิภาพการสอนของครูผูส้อน จากเหตุผลดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยัมีความ
สนใจศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง และประสิทธิภาพการสอนของครูวา่มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ 
และเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพผูบ้ริหารสถานศึกษาและประสิทธิภาพการสอนของครูผูส้อน
ต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.  เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ า การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 2.  เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพ การสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนและระดบั
ประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 
1.3 ค าถามการวจัิย 

 1.  ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 1 อยูใ่นระดบัใด 
 2. ระดบัประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 อยูใ่นระดบัใด 
 3.  ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กบัระดบัประสิทธิภาพ
การสอนของครูหรือไม่เพียงใด 

 
1.4 ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากร ไดแ้ก่ ครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี 
เขต 1  พ.ศ. 2553 จ านวน 1367 คน ใน 4 อ าเภอไดแ้ก่ อ าเภอเมือง อ าเภอคลองหลวง อ าเภอลาดหลุม
แกว้ อ าเภอสามโคก 
  กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนประถมศึกษาส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 2553 ใน 4 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง อ าเภอคลองหลวง อ าเภอลาดหลุมแกว้ 
อ าเภอสามโคก จ านวนครู 242 คน 
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 2. ขอบเขตด้านเนือ้หา  
   ผูว้จิยัไดศึ้กษาเน้ือหาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการบริหาร
การศึกษาในรูปแบบการใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
   1.  ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงใช้ ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงตามแนวคิดของบาส 
(Bass) ไดแ้ก่  1) การสร้างบารมี  2) การสร้างแรงบนัดาลใจ  3) การกระตุน้เชาวปั์ญญา  4) การค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล 
   2. ประสิทธิภาพการสอนโดยประเมินจากพฤติกรรม 5 ดา้นของ  บอริช (Borich) ไดแ้ก่ 
1) การสร้างความชดัเจนในบทเรียน 2) การใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  3) การแสดงความ
ใส่ใจในงานการสอน  4) การท าใหก้ระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนมีประสิทธิภาพ  5) การส่งเสริมให้นกัเรียน
ประสบความส าเร็จ 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ไดแ้ก่ ปีการศึกษา 2553  
 4. ขอบเขตด้านตัวแปร 
   4.1 ตัวแปรต้น คือภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

    1)  การสร้างบารมี 
    2)  การสร้างแรงบนัดาลใจ 
    3)  การกระตุน้เชาวปั์ญญา 
    4)  การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
   4.2  ตัวแปรตาม คือประสิทธิภาพการสอนของครูผูส้อน 
    1) การสร้างความชดัเจนในบทเรียน 
    2) การใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

    3) การท าใหก้ระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนมีประสิทธิภาพ 
   4) การส่งเสริมใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จ 
 
1.5 สมมติฐานของการวจัิย 

 1. ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโงเรียนอยูใ่นระดบัมาก 

 2. ระดบัประสิทธิภาพการสอนของครูอยูใ่นระดบัมาก 

 3. ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กบัระดบั
ประสิทธิภาพการสอนของครู 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงให้เห็นในการจดัการหรือ การท างาน 
เป็นกระบวนการท่ีผูน้ ามีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานโดยการเปล่ียนสภาพหรือเปล่ียนแปลงความพยายาม
ของผูร่้วมงานใหสู้งข้ึนกวา่ความพยายามท่ีคาดหวงั โดยพฒันาความสามารถของผูร่้วมงานไปสู่ระดบั
ท่ีสูงข้ึนและมีศกัยภาพมากข้ึน ท าให้เกิดการตระหนกัรู้ ในภารกิจและวิสัยทศัน์ของกลุ่มรวมทั้ง จูงใจ
ใหผู้ร่้วมงานมองไกลเกินกวา่ความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือสังคมกระบวนการ
ท่ีผูน้ ามีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานในคร้ังน้ีผูว้ิจยัศึกษา ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามแนวคิดของบาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994) ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ การสร้างบารมี 
การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้เชาว ์การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
 ประสิทธิภาพการสอน หมายถึง ความสามารถของครูผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการ ซ่ึงประเมินจากพฤติกรรมหลกั 5 ดา้น คือ การสร้าง
ความชดัเจนในบทเรียน การใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย การแสดงความใส่ใจในงาน
การสอน การท าใหก้ระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จ 
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1.7 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ส าหรับการศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 1 ในคร้ังน้ี จะท าใหไ้ดข้อ้มูลซ่ึงเป็นแนวทางส าหรับบริหาร
จดัการองค์การให้เกิดประสิทธิภาพ ไดผู้ว้ิจยัจึงไดศึ้กษาตามแนวคิดภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
บาสและ อโวลิโอ (Bass and Avolio , 1990) ซ่ึงผูบ้ริหารโรงเรียนแสดงพฤติกรรมให้เห็นในกระบวนการ 4 ดา้น 
คือ การสร้างบารมี  การสร้างแรงบนัดาลใจ  การกระตุน้เชาว ์ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และแนวคิด
ประสิทธิภาพการสอนของ บอริช (Borich, 1992) ซ่ึงประเมินจากพฤติกรรมหลกั 5 ดา้น คือ การสร้างความ
ชดัเจนในบทเรียน การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  การแสดงความใส่ใจในงานการสอน 
การท าให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพการส่งเสริม ให้นักเรียนประสบความส าเร็จ 
ผูว้จิยัจึงไดน้ ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัภาพท่ี 1 

 
                  ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
ของผู้บริหารโรงเรียน 

 
1.  การสร้างบารมี 
2.  การสร้างแรงบนัดาลใจ 
3.  การกระตุน้เชาวปั์ญญา 
4.  การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพ 
การสอนของครูผู้สอน 

 
1.  การสร้างความชดัเจนในบทเรียน 
2.  การใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ี     
     หลากหลาย 
3.  การแสดงความใส่ใจงานการสอน 
4.  การท าใหก้ระบวนการเรียนรู้ของ 
     นกัเรียนมีประสิทธิภาพ 
5.  การส่งเสริมใหน้กัเรียนประสบความ 

   ส าเร็จ  
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1.8 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ผูบ้ริหารไดท้ราบและสามารถน าขอ้มูลไปให้ความรู้เพิ่มเติม ท่ีจะช่วยส่งเสริมการสอนของ
ครูใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
 2. การวิจยัท าให้ไดข้อ้มูลท่ีสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารการเปล่ียนแปลง
ท่ีเหมาะสมกบัครูในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 1 
 3. เป็นสารสนเทศ ส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียนในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 โดยน าขอ้คน้พบไปพฒันาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน และประสิทธิภาพการสอน
ของครู ในจงัหวดัปทุมธานี ใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 



บทที ่ 2 
 

เอกสาร และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับ
การด าเนินการศึกษา มีรายละเอียดน าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 2.1  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 2.2  แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษา 
  2.2.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
  2.2.2 หลกัการบริหารสถานศึกษา 
  2.2.3 บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3  แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษากบัภาวะผู้น า 
  2.3.1 ความหมายของภาวะผูน้ า 
  2.3.2 ววิฒันาการของทฤษฏีภาวะผูน้ า 
  2.3.3 ความเป็นมาและแนวทางการศึกษาภาวะผูน้ า 
  2.3.4 การบริหารสถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ า 
 2.4 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
 2.5 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกับประสิทธิภาพการสอน 
  2.5.1 ความหมายของประสิทธิภาพการสอน   
  2.5.2 องคป์ระกอบของประสิทธิภาพการสอน 
  2.5.3 แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพการสอน 
  2.5.4 วธีิการประเมินประสิทธิภาพการสอน 
 2.6 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
  2.6.1 งานวจิยัในประเทศ 
  2.6.2 งานวจิยัในต่างประเทศ 
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2.1  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 จากการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ซ่ึง
มีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2546 เป็นตน้ไป ท าให้ระบบปฏิรูปการศึกษา ระบบบริหารการจดั
การศึกษา รวมทั้งบุคลากรและทรัพยากร ไดมี้การเปล่ียนแปลงหลอมรวมหน่วยงานทางการศึกษาเป็น
หน่วยเดียวกนั ท าให้ ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดั ส านกังานสามญัศึกษาจงัหวดัส านกังาน
ศึกษาธิการจงัหวดัเดิมตอ้งยุบเลิกไป และไดป้ระกาศจดัตั้งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ึน จ านวน 175 เขต 
อยูภ่ายใตก้ารดูแลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีหนา้ท่ีดูแลการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คือ โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมธัยมศึกษา (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี 
เขต 1, 2546: 1) 
 จากพระราชบญัญติัดงักล่าว จงัหวดัปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นท่ีการศึกษา คือ 
  1. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีหนา้ท่ีดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐาน  4  อ าเภอ  
คือ อ าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอสามโคก อ าเภอลาดหลุมแกว้ และอ าเภอคลองหลวง 
  2. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีหนา้ท่ีดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3  อ าเภอ  
คือ อ าเภอธญับุรี อ าเภอล าลูกกา และอ าเภอหนองเสือ    
 การบริหารงานโดยแบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้เกิดการเปล่ียนแปลงตามพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2553 เป็นกฎหมายแยกเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี  23 กรกฎาคม 2553 เป็นตน้ไป 
โดยท่ีการจดัระเบียบบริหารราชการในเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนดใหแ้ต่ละเขตพื้นท่ีการ ศึกษาประกอบดว้ย 
การศึกษาระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา ซ่ึงมีการบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมอยูใ่น
ความรับผิดชอบของแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา  ท าให้เกิดความไม่คล่องตวัใน  การบริหารราชการ สมควรแยก
เขตพื้นท่ีการศึกษาออกเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เพื่อให้
การบริหารและการจดัการศึกษามีประสิทธิภาพอนัจะเป็นการพฒันาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้น
ประถมศึกษา และมธัยมศึกษาใหส้ัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิง่ข้ึน ตลอดจนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย
วา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
 ดงันั้นจึงมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีการแบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษา (ประถมศึกษา) 
และเขตพื้น ท่ีการศึกษา (มัธยมศึกษา) ข้ึนมาใหม่  ทั่วประเทศแบ่ง เป็นเขตพื้น ท่ีการศึกษา 
(ประถมศึกษา) จ านวน 183 เขต และเขตพื้นท่ีการศึกษา (มธัยมศึกษา) จ านวน 42 เขต มีผลบงัคบัใช ้
ตั้งแต่วนัท่ี 19  สิงหาคม 2553 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี สถานศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี จึงถูกแบ่งไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยใหโ้รงเรียนท่ีเปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาข้ึนอยูก่บัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
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เขต 4 ประกอบดว้ยทอ้งท่ี จงัหวดัปทุมธานีและสระบุรีให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 4 ตั้งอยูท่ี่ อ าเภอเมืองปทุมธานี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) การก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงเขต
พื้นท่ีการศึกษา เป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาใหเ้ขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 เปล่ียนแปลงเป็น
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ประกอบดว้ยทอ้งท่ี อ าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอลาดหลุม
แก้วอ าเภอสามโคก และอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีให้เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 2 
เปล่ียนแปลงเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประกอบดว้ยทอ้งท่ี อ าเภอล าลูกกา อ าเภอธญับุรี 
และอ าเภอหนองเสือจงัหวดัปทุมธานี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานหลกัในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างกวา้งขวางและทั่วถึงพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดบัให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วม
สนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงไดก้ าหนดเป็นนโยบายของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
 วสัิยทศัน์ 

  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นองคก์รหลกัในการส่งเสริม 
สนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหป้ระชากรในวยัเรียนอยา่งทัว่ถึง โดยปลูกฝังคุณธรรมความส านึก
ในความเป็นไทย และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
 พนัธกจิ 
  ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ประชากรในวยัเรียนทุกคนไดรั้บการปลูกฝังให้เป็น
บุคคลท่ีมีคุณธรรมความส านึกในความเป็นไทย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา 
 เป้าประสงค์ 
  1. ประชากรวยัเรียนทุกคนทั้งปกติ พิการ และดอ้ยโอกาสไดรั้บโอกาสในการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 12  ปี  
  2. ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และสถานศึกษามีความเขม้แข็งในการบริหาร และ
การจดัการศึกษา 
 กลยุทธ์ 
  1. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใหแ้ก่นกัเรียนทุกคน 
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  2. เพิ่มอตัราการเขา้เรียนในทุกระดบัทั้งเด็กทัว่ไป ผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส ลดอตัราการออก
กลางคนัและพฒันารูปแบบการใหบ้ริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนท่ีอยูน่อกระบบการศึกษา  
  3. ยกระดบัคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พฒันาผูเ้รียน สมรรถนะครู
และบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ปฐมวยั และการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ ของหลกัสูตรการศึกษา
อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 
   1) เร่งรัดพฒันาความพร้อมในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสารให้แก่
สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในสังกดัเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจดัการ 
   2) สร้างความเขม้แขง็และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและ
การจดัการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอ านาจอยา่งมีประสิทธิภาพ บนหลกัธรรมาภิบาล ในส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษา 
 2.2.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
   บุญส่ง เจริญศรี (2550: 11) ไดก้ล่าววา่ การบริหารเป็นกระบวนการ เป็นกิจกรรม
ท่ีมีบุคคลร่วมกนัในการด าเนินการ เพื่อให้บรรลุจุดหมายท่ีตอ้งการโดยกระบวนการหรือกิจกรรมนั้น
เป็นไปอยา่งมีระบบ ระเบียบ แบบแผน มีการใชท้รัพยากร และเทคโนโลยใีนการด าเนินการ 
   ศิลป์ชยั อ่วงตระกูล (2553: 37)ไดก้ล่าววา่ การบริหารสถานศึกษา คือการบริหาร
โดยคณะกรรมการโรงเรียน โดยทัว่ไป คณะกรรมการโรงเรียนประกอบด้วย ตวัแทนผูป้กครอง 
ตวัแทนองค์การชุมชนตวัแทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตวัแทนครู ตวัแทนศิษยเ์ก่า ผูท้รงคุณวุฒิ 
โดยผู ้บริหารโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ การบริหารและจัดการศึกษาในโรงเรียนจะมี
คณะกรรมการท าหน้าท่ี ก ากับ สนับสนุนและส่งเสริม โดยผูบ้ริหารโรงเรียน ซ่ึงกรรมการและ
เลขานุการเป็นผูน้ านโยบายไปสู่การปฏิบติั บงัคบับญัชาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้จดัการศึกษา
เป็นไปตามหลกัสูตรนโยบายและเกณฑ์ท่ีก าหนด ผูบ้ริหารโรงเรียนจะเป็นผูต้ดัสินใจสั่งการภายใต้
ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียนในขั้นตอนการบริหารแต่ละเร่ือง ควรส้ินสุดหรือเบ็ดเสร็จ
ภายในโรงเรียนทั้งการบริหารวชิาการ งบประมาณบุคลากรและบริหารทัว่ไป 
   เตือนใจ ไพค านาม (2553: 12) ไดก้ล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การด าเนิน 
งานของบุคคลหลายฝ่ายร่วมมือกนัพฒันาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน นับตั้งแต่บุคลิก ความรู้ 
ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม ค่านิยมตรงกบัความตอ้งการ ของสังคมหรือกล่าวอีกนยัหน่ึง 
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คือ ความพยายามจดัด าเนินการทุกอยา่งเก่ียวกบัการศึกษา โดยให้มีผลผลิต คือ ผูเ้รียนมีคุณภาพบรรลุ
เป้าหมายหลกั คือ ท าใหน้กัเรียนไดบ้รรลุจุดหมายของหลกัสูตร 
   วาสนา สิงหคเชนทร์ (2553: 48) ไดก้ล่าวา่ การบริหารสถานศึกษา หมายถึง งานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองค์กรให้บริการบริหารงานอ่ืนบรรลุผล คือ งานธุรการ การพฒันา
ระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ การจดัการระบบการบริหารและพฒันาองคก์รดว้ยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การดูแลอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอ้ม การจดัท าส ามะโนนกัเรียน และการรับนกัเรียน
ส่งเสริมประสานงาน การจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคก์ร และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
   ณรงค ์ดวงค า (2553: 12) ไดก้ล่าววา่ การบริหารสถานศึกษาเป็นกระบวนการท่ี
ผูบ้ริหารตอ้งใชเ้ทคนิค กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และภาวะผูน้าในการบริหารงาน ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ 

ทั้งคน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และอาคารสถานท่ี โรงเรียนจะประสบความส าเร็จมากนอ้ยข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหาร
เป็นส าคญั แมจ้ะมีทรัพยากรอยา่งเพียงพอ และยงัอาจก่อใหเ้กิดปัญหาอีกหลายประการ 
 จากความหมายของการบริหารสถานศึกษาท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ เป็นการบริหารทรัพยากร
บุคลากร งบประมาณ ครุภณัฑ์ และวสัดุทางการศึกษา รวมถึงอาคารสถานท่ี โดยโรงเรียนจะสามารถ
ด ารงอยู่ดว้ยความมัน่คงและไดรั้บความเช่ือมัน่ส าหรับผูป้กครองซ่ึงทั้งหมดน้ีตอ้งข้ึนอยู่กบัการบริหาร
และความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังานและความร่วมมือเป็นส าคญั  
 2.2.2 หลกัการบริหารสถานศึกษา 
  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 (2553: 3) กล่าววา่การศึกษา
ระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา ตอ้งมีระบบการบริหารและการจดัการศึกษาท่ีเนน้การมีความ
รับผดิชอบของแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา ท าให้การบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดจ าเป็นตอ้งมี
ความคล่องตวัและไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาในการพฒันาการศึกษา โดยสมควรให้แยกเขตพื้นท่ีการศึกษาออกเป็น
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เพื่อให้การบริหารและการจดัการศึกษา
มีประสิทธิภาพ อนัจะเป็นการพฒันาการศึกษาแก่นกัเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกษาให้
สัมฤทธ์ิผลและมีคุณภาพยิง่ข้ึน 
  โดยการบริหารงานในองค์การนั้ น ผู ้บริหารต้องมีหลักการท่ีใช้บริหารซ่ึงยึด
แบบอยา่งท่ีไดมี้การน าไปปฏิบติัและประสบผลส าเร็จ ทั้งน้ีเพื่อกา้วไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้หลกัการต่าง ๆ 
ตอ้งยืดหยุ่น สามารถปรับตวัได้ทนักบัความตอ้งการทุกอย่างและหลกัการบริหารท่ีได้มีนักบริหาร
น ามาประยุกต์ใชเ้สมอคือ หลกัการบริหาร 14 ประการของฟาโยลมีดงัน้ี (สมยศ นาวีการ. 2544: 41 
อา้งถึงใน รุ่งทิวา สันติผลธรรม, 2552: 10) 
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   1. การแบ่งงานกนัท า (Division of labor) การแบ่งงานกนัท าเป็นแนวทางท่ีช้ีให้เห็น
วา่ตอ้งลดเวลาการเรียนรู้ใหน้อ้ยลงและเพิ่มทกัษะของการท างานใหม้ากข้ึน 
   2. อ านาจหนา้ท่ีและการรับผิดชอบ (Authority and responsibility) การด าเนินงาน
ขององคก์ารจะไม่มีประสิทธิภาพเลย ถา้หากวา่การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบไม่ได้
มีส่วนสัมพนัธ์กนั   
   3. ความมีระเบียบวนิยั (Discipline) ความมีระเบียบวนิยั แสดงถึงการยอมรับใน 
ขอ้ตกลงหรือนโยบายต่าง ๆ ของสมาชิกภายในองคก์ารท่ีเกิดข้ึนระหวา่งฝ่ายบริหารและฝ่ายคนงาน 
ซ่ึงมีความยติุธรรมมากท่ีสุด 
   4. การมีผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียว (Unity of command) การท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชามี 
ผูบ้งัคบับญัชาสองคนเป็นการท าลายอ านาจหน้าท่ี  ระเบียบวินยัได ้ดงันั้นผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาควรจะ
รับฟังค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียวเท่านั้น ซ่ึงจะช่วยขจดัความขดัแยง้ระหวา่งแผนกงานและ
บุคคลได ้
   5. การมีเป้าหมายเดียวกนั (Unity of direction) แต่ละกลุ่มงานควรมีเป้าหมายเดียวกนั
ภายใตแ้ผนงานและบงัคบับญัชาเพียงคนเดียวเท่านั้น หลกัการของขอ้อา้งถึงลกัษณะโครงสร้างของ
องคก์ารท่ีดี มีการจดัแผนงานท่ีเหมาะสม 
   6. ผลประโยชน์ของบุคคลควรจะเป็นรองจากผลประโยชน์ของส่วนรวม (Subordination 
of individual to the common good) บุคคลในกลุ่มหรือในองคก์ารตอ้งค านึงว่า ความตอ้งการหรือ
ผลประโยชน์ของเขาต้องเป็นรองจากผลประโยชน์ขององค์การและยิ่งกว่านั้นผลประโยชน์ของ
องคก์าร ควรจะเป็นรองกวา่ผลประโยชน์ของสภาพแวดลอ้มทางดา้นสังคมขององคก์ารดว้ย 
   7. การให้ผลตอบแทน (Remuneration) การให้ผลตอบแทนต่าง ๆ แก่บุคคลในองคก์ร
ควรยึดถือแนวความคิดของความยุติธรรมและตอ้งเป็นท่ีพึงพอใจทั้งสองฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารและฝ่าย
คนงาน 
   8. การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นกระบวนการลดและเพิ่มอ านาจหนา้ท่ีของ
ผูบ้ริหาร ซ่ึงข้ึนอยู่กับสถานการณ์แล้วต้องมีความสมดุลระหว่างการรวมอ านาจและการกระจาย
อ านาจ เม่ือความรับผิดชอบไดม้อบหมายให้กบัผูบ้ริหารคนใดแลว้ อ านาจหน้าท่ีตอ้งมอบหมายไป
ดว้ยการกระท าต่าง ๆ ท่ีเป็นการลดอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและไปเพิ่ม
ใหก้บัผูบ้งัคบับญัชา ถือวา่การกระท าดงักล่าว เป็นการรวมอ านาจมากข้ึนและในท านองเดียวกนั การ
เพิ่มความรับผดิชอบอ านาจหนา้ท่ีใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นการกระจายอ านาจมากข้ึน 
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   9. สายการบงัคบับญัชา (The hierarchy) การด าเนินงานต่าง ๆ ภายในองคก์ารควร
เป็นไปตามสายการบงัคบับญัชา คือ จากระดบัสูงลงมาระดบัต ่า เป็นการแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์
ทางหนา้ท่ี 
   10. ความมีระเบียบ (Order) เป็นแผนผงัขององคก์ารท่ีแสดงให้เห็นต าแหน่งของ
บุคคลภายในองคก์รและความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกนั 
   11. ความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาค หมายถึง ความเมตตาและยุติธรรมแก่ทุก
ฝ่ายในองค์การ ความเสมอภาคเป็นส่ิงจูงใจพนกังานท่ีส าคญัอย่างหน่ึงท่ีท าให้เขาปฏิบติัหน้าท่ีดว้ย
ความรัก ความเสียสละและความจงรักภกัดี หลกัการความเสมอภาคอาจจะสะทอ้นให้เห็นได้จาก
หลกัการจ่ายผลตอบแทน ค่าจา้งและเงินเดินท่ีจ่ายใหก้บัพนกังานตอ้งมีความยติุธรรม 
   12. ความมัน่คงของทีมงาน (Stability of staff) ความมัน่คงของงานเป็นหลกัการท่ีฟาโยล
ไปใชทุ้กระดบัองคก์าร คนงานผลิตตอ้งการความมัน่คงของงาน ในขณะท่ีก าลงัเรียนงานอยู ่ความมัน่คง
ของงานของผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นส่ิงจ าเป็นเช่นเดียวกนัเพราะผูบ้ริหารตอ้งใชเ้วลานานในการเรียนรู้
งานและปัญหาต่าง ๆ ในองคก์าร 
   13. ความคิดริเร่ิม (Initiative) การให้คนงานมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาขององคก์าร
หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาไดแ้สดงความคิดริเร่ิมต่าง ๆ การมีระบบของการให้
ค  าแนะน า โดยผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามาใชป้ระโยชน์จากความคิดริเร่ิมไดเ้ป็นอยา่งมาก 
   14. ความสามคัคี (Esprit de corps) ผูบ้ริหารตอ้งท าให้ผูป้ฏิบติังานต่าง ๆ ในองคก์าร 
มีลกัษณะเป็นทีมงานควรมีการปฏิบติังานมุ่งไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมายร่วมกนัอยา่งดีท่ีสุด 
  ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2536: 12) ไดเ้สนอหลกัการบริหาร
สถานศึกษา ซ่ึงจะท าใหส้ถานศึกษาประสบผลส าเร็จ ไวด้งัน้ี 
   1. ต้องบริหารงานทุกงานของสถานศึกษาตามขั้นตอน กระบวนการบริหาร 
กล่าวคือ การศึกษาสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการ การวางแผน การด าเนินการตามแผนและการติดตาม
ประเมินผล 
   2. ตอ้งยึดเป้าหมายของการด าเนินการในสถานศึกษาเป็นส าส าคญัในการบริหารงาน
ทุกงานนั่นคือ การปฏิบัติงานทุกงานต้องมุ่งถึงผลในวนัท่ีจะท าให้นักเรียนบรรลุจุดหมายของ
หลกัสูตร 
   3. ใชบุ้คลากรในสถานศึกษาให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด และตอ้งให้บุคลากรใน
สถานศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่ ครู นกัการภารโรง มีส่วนร่วมในการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ให้มากท่ีสุด ทั้งใน
การแสดงความคิดเห็น และรับผดิชอบในการปฏิบติังาน 
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  4. ก ากบัติดตาม ดูแลการปฏิบติังานและการด าเนินงานทุกอยา่งอยา่งสม ่าเสมอ 
 สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ ์(2542: 149-150) ไดเ้สนอหลกัการบริหารสถานศึกษาท่ีจะส่งให้การศึกษา 
มีคุณภาพ ไวด้งัน้ี 
  1. จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนรู้ดว้ยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรับ
ความเป็นสังคมนานาชาติ และความเป็นสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร รัฐจะตอ้งพฒันาปัจจยัสนบัสนุนอนั
ไดแ้ก่ การพฒันาความเป็นสากล ในส่วนของหลกัสูตรจะตอ้งปลูกฝังเร่ืองทกัษะในการด ารงชีวิต และ
ทกัษะขั้นพื้นฐานอยา่งเพียงพอในการศึกษาต่อหรือออกไปประกอบอาชีพ 
  2. จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การเรียนเป็นศูนยก์ลาง ผูเ้รียนเป็นผู ้สร้างความรู้ และสามารถ
น าความรู้ในวชิาต่าง ๆ ไปบูรณาการใชใ้นการด าเนินชีวติ 
  3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีภาวะผูน้ า มีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการ
ระบบคุณภาพมีการควบคุมคุณภาพ มีการท างานท่ีเป็นมาตรฐาน มีการท างานเป็นทีมและให้ทุกคนมี
ส่วนร่วม สามารถพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีระบบการสร้างขวญัก าลงัใจ 
จดัท าธรรมนูญสถานศึกษา ระบบสารสนเทศ การทบทวนคุณภาพ ของสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง และมีระบบการรายงานต่อผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานเหนือสถานศึกษา 
  4. จัดกระบวนการบริหารจัดการ โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
หน่วยงาน มีการกระจายอ านาจไปสู่ทอ้งถ่ินและสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคก์รพฒันาเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
  5. สถานศึกษาบริหารงานโดยอิสระตามนโยบายกระจายอ านาจโดยความเห็นชอบภายใต้
การบริหารงาน ของคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาครูและประชาชนโดยให้
มีการกระจายอ านาจไปยงัสถานศึกษาใหม้ากท่ีสุด 
  6. สถานศึกษาสามารถตดัสินใจไดใ้นทุกระดบั สามารถจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู ้เ รียน ชุมชน และท้องถ่ิน สามารถอนุมัติหลักสูตรโดย
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยการตดัสินใจของสถานศึกษาเองอยูบ่นพื้นฐานวา่เป็นการตดัสินใจท่ีดี
ท่ีสุด และมีความรับผดิชอบในการตดัสินใจ 
 ส านกังานปฏิรูปการศึกษา (2545: 32) ไดเ้สนอแนวคิดและหลกัการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในงานต่าง ๆ ทั้ง 4 งานดงัน้ี 
  1. การบริหารงานวิชาการโดยสถานศึกษาจะตอ้งจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้ง
กบัสถานภาพ และความตอ้งการของชุมชนและสังคมโดยมีครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วน
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ร่วมในการด าเนินงาน มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงการจดัการศึกษาจะตอ้งมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
  2. การบริหารงานงบประมาณ โดยการยดึหลกัการบริหารดว้ยความโปร่งใส คล่องตวั 
มีการระดมทรัพยากร และลงทุนดว้ยงบประมาณจากสังคมเพื่อการพฒันาการศึกษา 
  3. การบริหารงานบุคคล จะตอ้งด าเนินการพฒันาบุคคลอย่างต่อเน่ืองให้ความเป็น
อิสระในการบริหารงานบุคคลตามนโยบายสถานศึกษา กฎหมาย และหลกัเกณฑโ์ดยมีหลกัธรรมาภิบาล 
  4. การบริหารงานทัว่ไป บริหารจดัการอย่างมีอิสระ ประสานงานเชิงนโยบาย บริหาร
โดยความความโปร่งใส รับผิดชอบตรวจสอบได ้บริหารจดัการเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหาร มีการใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหาร 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550:  28-103) ไดเ้สนอหลกัการบริหารสถานศึกษา
ท่ีประสบความส าเร็จดงัน้ี 
  1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ  
   ใหส้ถานศึกษาจดัท าหลกัสูตรให้เป็นไปตามกรอบหลกัสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชนและสังคมอยา่งแทจ้ริง โดยท่ี
ครู ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมสถานศึกษาให้จดักระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผูเ้รียนมี
ความส าคญัท่ีสุด โดยส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ ซ่ึงมุ่งเนน้การจดัการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจดัให้
มีดชันีท่ีช้ีวดัคุณภาพการจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจดั
การศึกษาไวทุ้กช่วงชั้น และ ตอ้งมุ่งส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพในการจดัและพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  2. ดา้นการบริหารงานบุคคล 
   ความต้องการและการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา ตามนโยบาย กฎหมาย และหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยยึดหลกัความเป็นอิสระในการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษาตามนโยบายกฎหมาย และหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด และตอ้งยดึหลกัธรรมาภิบาล 
  3. ดา้นการบริหารงบประมาณ 
   ความเท่าเทียมกนัและความเท่าเทียมกนัและความเสมอภาคทางการศึกษาของ
ผูเ้รียนในการจดัสรรงบประมาณ เพื่อการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพฒันาชีพความสามารถในการบริหาร
งบประมาณตามมาตรฐานการจดัการทางการเงิน เพื่อรองรับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน โดยยึดหลกัการกระจายอ านาจในการบริหารจดัการงบประมาณ และมุ่งเน้นการส่งเสริม
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจดัการงบประมาณ ให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระใน
การตดัสินใจ มีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้จากผลส าเร็จของงานและทรัพยากรท่ีใช ้
  4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
   ให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร และจดัการศึกษาดว้ยตนเองให้
มากท่ีสุด สถานศึกษาจดัการศึกษาตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ พร้อมทั้ งส่งเสริม
ประสิทธิผลในการบริหารและการจดัการศึกษาตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงาน
เป็นหลกั เป็นความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดต้ามกฎเกณฑ์ กติกา ตลอดจนการมีส่วน
ร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง โดยพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรสมยัใหม่ โดยน า
นวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม สามารถเช่ือมโยง ติดต่อส่ือสารกนัได้อย่างรวดเร็ว 
ดว้ยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั มีการส่งเสริม สนบัสนุน และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ประสานงานการบริหารงานอ่ืน ๆ ให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
ตามระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ตลอดจนการจดัและให้บริการการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืน  
 สรุปไดว้า่หลกัการบริหารสถานศึกษา พบวา่ส่ิงส าคญัในการบริหารสถานศึกษานั้นมีหลาย
ดา้นท่ีเป็นปัจจยัส าคญั ซ่ึงแบ่งได ้4 ดา้นดงัน้ี 1. ดา้นงานวชิาการ ท่ีตอ้งมีกรอบหลกัสูตรแกนกลาง การศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชนและสังคมอยา่งแทจ้ริง โดยตอ้ง
เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจดัและพฒันาคุณภาพการศึกษา 2. ดา้นทรัพยากรบุคคล โดยผูบ้ริหาร
จะตอ้งยึดหลกัยึดหลกัธรรมาภิบาลและการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 3. ดา้นงบประมาณเพื่อให้การจดั
การศึกษาสามารถพฒันาความสามารถในการบริหารงบประมาณตามมาตรฐานการจดัการทางการเงิน 
ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบงบประมาณ ในสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ 
มีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้จากผลส าเร็จของงานและทรัพยากรท่ีใช้ 4. ดา้นงานทัว่ไป 
ตอ้งค านึงถึงการบริหารงานการศึกษาตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ ท่ีตรวจสอบไดต้าม
กฎเกณฑ ์กติกา ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.2.3 บทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนา้ท่ีในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ตอบสนองตรง
ตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้เก่ียวกบัสภาพปัญหาใน
ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ เพื่อให้ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีนกัวชิาการไดเ้สนอบทบาทและหนา้ท่ีของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดงัต่อไปน้ี 
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  จนัทรานี สงวนนาม (2545: 139-140) ไดก้ล่าววา่ สถานศึกษาส่วนใหญ่ท่ีอยูใ่นความ
ควบคุมดูแลจากหน่วยงานทางการศึกษาจะแบ่งการบริหารสถานศึกษาครอบคลุมไว ้6 งาน ไดแ้ก่ งาน
วิชาการ งานบุคลากร งานกิจกรรมนักเรียน งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานท่ี และงาน
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน โดยถือว่างานวิชาการเป็นงานหลกัและงานอ่ืน ๆ เป็นงาน
สนับสนุนท่ีจะช่วยส่งเสริมการปฏิบติังานหลักให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้เรียงล าดับ
ความส าคญัของงานต่าง ๆ ดงัน้ี 
    ล าดบัท่ี   1  การบริหารงานวชิาการ 
    ล าดบัท่ี   2  การบริหารงานบุคคล 
    ล าดบัท่ี   3  การบริหารงานกิจการนกัเรียน 
    ล าดบัท่ี   4  การบริหารงานธุรการ การเงินและพสัดุ 
    ล าดบัท่ี   5  การบริหารงานอาคารสถานท่ี 
    ล าดบัท่ี   6  การบริหารงานความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนกบัโรงเรียน 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546ข: 12-31) ไดก้ล่าวว่า หนา้ท่ีของสถานศึกษาตามบทบญัญติั 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตราดงัน้ี 
  มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี  
  (1) จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
  (2)  ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
  (3) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็น 
ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
  (4)  จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 
  (5) ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และ
อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและ
แหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ 
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  (6)  จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดา
มารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ  
  มาตรา 25 รัฐตอ้งส่งเสริมการด าเนินงานและการจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ ไดแ้ก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ์หอศิลป์ สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ 
อุทยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศูนยก์ารกีฬาและนนัทนาการ แหล่งขอ้มูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน
อยา่งพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  
  มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียนโดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน 
ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการ
เรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษา ให้สถานศึกษาใชว้ิธีการท่ี
หลากหลายในการจดัสรรโอกาสการเขา้ศึกษาต่อ และใหน้ าผลการประเมินผูเ้รียนตามวรรคหน่ึงมาใช้
ประกอบการพิจารณาดว้ย  
  มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ  
ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อใหส้ถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนา้ท่ีจดัท าสาระของหลกัสูตรตามวตัถุประสงค์
ในวรรคหน่ึงในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคเ์พื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  มาตรา 28 หลกัสูตรการศึกษาระดบัต่างๆ รวมทั้งหลกัสูตรการศึกษาส าหรับบุคคล
ตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี ตอ้งมีลกัษณะหลากหลาย ทั้งน้ี ให้จดัตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดบัโดยมุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วยัและศกัยภาพ สาระของ
หลกัสูตร ทั้งท่ีเป็นวิชาการ และวิชาชีพ ตอ้งมุ่งพฒันาคนให้มีความสมดุล ทั้งดา้นความรู้ ความคิด 
ความสามารถความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับหลกัสูตรการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
นอกจากคุณลกัษณะในวรรคหน่ึง และวรรคสองแลว้  ยงัมีความมุ่งหมายเฉพาะท่ีจะพฒันาวิชาการ 
วชิาชีพชั้นสูงและการคน้ควา้ วจิยั เพื่อพฒันาองคค์วามรู้และพฒันาสังคม  
  มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชนองคก์รชุมชน องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนั
สังคมอ่ืน ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมี 
การจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากร
ต่างๆ เพื่อพฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการรวมทั้งหาวิธีการสนบัสนุนให้
มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันาระหวา่งชุมชน  
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  มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ-
ส่งเสริมใหผู้ส้อนสามารถวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา 
  มาตรา 59 ใหส้ถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล มีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา 
และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา ทั้งท่ีเป็นท่ีราชพสัดุ ตามกฎหมายวา่ดว้ยท่ีราชพสัดุ
และท่ีเป็นทรัพยสิ์นอ่ืน รวมทั้งจดัหารายไดจ้ากบริการของสถานศึกษาและเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
ท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบันโยบายวตัถุประสงค ์และภารกิจหลกัของสถานศึกษา บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ี์
สถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลไดม้าโดยมีผูอุ้ทิศให้ หรือโดยการซ้ือหรือแลกเปล่ียนจากรายได้
ของสถานศึกษา ไม่ถือเป็นท่ีราชพสัดุ ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของสถานศึกษาบรรดารายไดแ้ละผลประโยชน์
ของสถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลได้มาโดยมีผูอุ้ทิศให้  การซ้ือหรือแลกเปล่ียนจากรายได้ของ
สถานศึกษา ไม่ถือเป็นราชพสัดุ และให้เป็นกรรมสิทธ์ิของสถานศึกษา บรรดารายไดแ้ละผลประโยชน์
ของสถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชน์ท่ีเกิดจากท่ีราชพสัดุ เบ้ียปรับท่ีเกิดจากการ
ผิดสัญญาลาศึกษา และเบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาการซ้ือทรัพยสิ์นหรือจา้งท าของท่ีด าเนินการโดย
ใช้เงินงบประมาณไม่เป็นรายได้ท่ีต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและ
กฎหมายว่าดว้ยวิธีงบประมาณ บรรดารายไดแ้ละผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐท่ีไม่เป็นนิติ
บุคคล รวมทั้งผลประโยชน์ท่ีเกิดจากท่ีราชพสัดุ เบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบ้ียปรับท่ี
เกิดจากการผิดสัญญาการซ้ือทรัพย์สินหรือจ้างท าของท่ีด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณให้
สถานศึกษาสามารถจดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ ไดต้ามระเบียบท่ี
กระทรวงการคลงัก าหนด 
  มาตรา 60 ให้รัฐจดัสรรงบประมาณแผน่ดินให้กบัการศึกษาในฐานะท่ีมีความส าคญั
สูงสุดต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของประเทศโดยจดัสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ดงัน้ี   
  (1) จดัสรรเงินอุดหนุนทัว่ไปเป็นค่าใชจ่้ายรายบุคคลท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียนการศึกษา
ภาคบงัคบั และการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจดัโดยรัฐและเอกชนใหเ้ท่าเทียมกนั  
  (2)  จดัสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูย้ืมให้แก่ผูเ้รียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายได้
นอ้ย ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น  
  (3) จดัสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม และให้
สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นในการจดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่มตาม
มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี โดยค านึงถึงความเสมอภาพในโอกาสทางการศึกษาและ
ความเป็นธรรม ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดใหก้ฎกระทรวง  
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  (4) จดัสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาของรัฐตาม
นโยบาย แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติและภารกิจของสถานศึกษา โดยให้มีอิสระในการบริหาร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งน้ี ให้ค  านึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษา  
  (5) จดัสรรงบประมาณในลกัษณะเงินอุดหนุนทัว่ไปให้สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาของ
รัฐท่ีเป็นนิติบุคคล และเป็นสถานศึกษาในก ากบัของรัฐหรือองคก์ารมหาชน  
  (6) จดัสรรกองทุนกูย้มืดอกเบ้ียต ่าใหส้ถานศึกษาเอกชนเพื่อใหพ้ึ่งตนเองได ้ 
  (7) จดัตั้งกองทุนหรือพฒันาการศึกษาของรัฐและเอกชน 

 ดังนั้ นสรุปได้ว่า บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามท่ีได้บัญญัติไว้ใน
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติท่ีกล่าวขา้งตน้ จะพบวา่บทบาทและหนา้ท่ีของสถานศึกษา มีการบริหาร
จดัการสถานศึกษาตั้งแต่งานวิชาการ งานงบประมาณ และงานบริหารทัว่ไป โดยบทบาทและหน้าท่ี
ต่าง ๆ ลว้นสนบัสนุนงานของสถานศึกษา ซ่ึงบุคลากรทางการศึกษาท่ีส าคญัคือ ครูผูส้อนท่ีเป็นส่ิง
ขบัเคล่ือนปัจจยัท่ีส าคญัคืองานวชิาการ เพื่อเป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ในการพฒันาผูเ้รียน
ทุก ๆ ด้าน อันเป็นภาระหน้าท่ีของโรงเรียนท่ีจะสร้างประสิทธิภาพการสอนของครู โดยเน้น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ าท่ีตอ้งพฒันาตนเองเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ควบคู่กบัการเรียน
การสอนในอนาคตต่อไป 
 
2.3  แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษากบัภาวะผู้น า 
 2.3.1 ความหมายของภาวะผู้น า 
  วิชยั แหวนเพชร (2543: 80) ไดใ้ห้ความหมายว่าภาวะผูน้ า หมายถึง การใช้ศิลปะหรือ
ความสามารถการเป็นผูน้ าท่ีไม่มีอิทธิพลดลใจ จูงใจต่อผูอ่ื้นให้ปฏิบติัตามหรือคล้อยตาม จนบรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 
  วิโรจน์ สารัตนะ (2544) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าหรือความเป็นผูน้ า คือกระบวนการท่ีจะ
ท าใหผู้บ้ริหารมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูอ่ื้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ การปฏิบติังานบรรลุจุดหมายของ
องคก์าร 
  เนตร์พณัณา ยาวิราช (2546: 1) กล่าววา่ ภาวะความเป็นผูน้ า (Leadership) หมายถึง บุคคล
ท่ีมีความสามารถในการบงัคบับญัชาบุคคลอ่ืนโดยไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งจากบุคคลอ่ืน เป็นผูท้  า
ใหบุ้คคลอ่ืนไวว้างใจและให้ความร่วมมือ ความเป็นผูน้ าเป็นผูมี้หนา้ท่ีอ านวยการหรือสั่งการบงัคบับญัชา 
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ประสานงานโดยอาศยัอ านาจหนา้ท่ี (Authority) เพื่อให้กิจการงานบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์และ
เป้าหมายท่ีตอ้งการ  
  ชาญชยั อาจินสมาจร (2546: 126) กล่าววา่ ภาวะผูน้ า คือ การท าส่ิงต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วง
โดยผา่นผูอ่ื้น โดยมีจุดประสงคท่ี์ตอ้งท างานใหง้านสัมฤทธ์ิผล ผูน้ าสามารถบรรลุส่ิงท่ีตอ้ง จากการสนบัสนุน
ของทีมงาน ซ่ึงถูกชกัจูงให้ด าเนินการตามภาวะผูน้ าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและดลบนัดาลให้เอก
บุคคลหรือทีมสามารถท าในส่ิงท่ีดีท่ีสุดเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการ   
  ประทีป สยามชยั (2546: 12) ไดส้รุปความหมายของภาวะผูน้ า จากผลงานวิจยัต่างๆ ไว ้ 
6 ประการดงัน้ี 
   1. กระบวนการท่ีท าใหกิ้จกรรมของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายจนส าเร็จ 
   2. การมีอิทธิพลน าทางเลือกทางเดินการกระท า และการออกความคิดเห็น 
   3. การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ าและสมาชิกท่ีอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชา 
   4. อิทธิพลท่ีมีเหนือกวา่และมากกวา่กลไกการท างานท่ีเป็นปกติประจ าวนั 
   5. อิทธิพลท่ีมีประสิทธิภาพ 
   6. ความจ าเป็นท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้ตอ้งใชอ้  านาจเพื่อควบคุมความคิดและการกระท า
ของผูอ่ื้นอยา่งเหมาะสมและชอบธรรม 
  รอบบิน  (Robbin, 1996: 302 อา้งถึงใน กนกวรรณ วิเชียรเขต, 2551) กล่าววา่ภาวะ
ผูน้ าเป็นความสามารถในการใชอิ้ทธิพลต่อกลุ่ม เพื่อใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 

  สรุปไดว้า่ ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการท่ีใชอิ้ทธิพลทางสังคมท่ีบุคคล หรือกลุ่ม
ใช้อิทธิพลท่ีไม่ใช่ลกัษณะของการบงัคบัแต่เป็นการท่ีผูอ่ื้นปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดดว้ย
ความเต็มใจ รวมทั้งการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลขององค์การ ช่วยให้กลุ่มบุคคลสามารถ
ด าเนินการต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการภาวะผูน้ า 
ไดแ้ก่ ผูน้  า ผูต้าม สถานการณ์และผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนองคป์ระกอบเหล่าน้ีจะเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั และ
ส่งผลกระทบซ่ึงกนัและกนัเสมอ 
 2.3.2 ววิฒันาการของทฤษฏีภาวะผู้น า 
  ภาวะผูน้ าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการบริหารท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล
ขององคก์าร แบบภาวะผูน้ ามีหลายแบบต่างกนัตามแนวคิดของนกัทฤษฎีแต่ละยคุ การศึกษาภาวะผูน้ า 
มีววิฒันาการมาเป็นล าดบั ในระยะแรกให้ความส าคญักบัการศึกษาคุณลกัษณะผูน้ า ระยะต่อมาสนใจ
พฤติกรรมผูน้ าและผูน้ าตามสถานการณ์  ในปัจจุบนัจากสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
นกัทฤษฎีและผูส้นใจต่างมุ่งความสนใจศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพิ่มมากข้ึน 
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ภาพที ่ 2  แสดงววิฒันาการทางการศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ า 
ท่ีมา :  เนตร์พณัณา ยาวริาช (2546: 64) 

   จากการศึกษาแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัภาวะผูน้ าท่ีนกัวิชาการต่างๆ ไดก้ล่าวไว ้ไดส้รุป
ววิฒันาการในการศึกษาภาวะผูน้ าระยะต่าง ๆ ของนกัทฤษฎีตามล าดบั ดงัน้ี 
  ทองหล่อ เดชไทย (2544: 12-13)  ทฤษฏีคุณลกัษณะ (Trait Theory) ทฤษฎีน้ีเป็นแนวคิด
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ในยคุเร่ิมแรกก่อนคริสตกาล โดยมีตน้ก าเนิดมาจากทฤษฎีผูย้ิ่งใหญ่ (Great Man Theory) 
ซ่ึงท าการศึกษาลักษณะและคุณสมบติัของผูน้ า ทฤษฎีน้ีเช่ือว่า เหตุท่ีบุคคลหน่ึงเป็นผูน้ าได้นั้ น 
เน่ืองจากเขาเกิดมาเพื่อท่ีจะเป็นผูน้ า โดยเช่ือว่า “ผูน้ าเป็นมาแต่ก าเนิดไม่สามารถสร้างได”้ ผูท่ี้เป็น
ผูน้ าจะมีความแตกต่างจากผูต้าม ความเช่ือเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูน้ าไดล้ดน้อยลงหลงัจากท่ี  สต
อกดิล (Stogdill) และคนอ่ืน ๆ ไดน้ าผลการศึกษาวิจยัก่อนปี 1940 เปรียบเทียบกบัผลการวิจยัช่วงปี 
1940-1970 พบว่าผลการวิจยัดงักล่าวไม่สัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ าเสมอไป เช่น  เดียวกบั วรูม (Vroom, 
1976) ได้กล่าวถึงการศึกษาเพื่อคน้หาคุณลักษณะความเป็นผูน้ าไม่ประสบความส าเร็จ เพราะไม่อาจ
ช้ีให้เห็นไดว้า่คุณลกัษณะใด ท่ีท าให้เกิดความแตกต่างกนัระหวา่งผูน้ า และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ย่าง
ชดัเจนแน่นนอนและเรตดิน (Reddin, 1970)ไดส้นบัสนุนแนวคิดดงักล่าว วา่การศึกษาภาวะผูน้ ามีจุดอ่อน
ท่ีไม่สามารถหาคุณลกัษณะท่ีดีท่ีสุด จะน าไปใชใ้หเ้หมาะสมกบั   ทุกสถานการณ์ได ้ 
  สิริอร วิชชาวุธ (2541: 44-46) ทฤษฎีพฤติกรรมของผูน้ า (Behavioral Styles Theory) 
เน่ืองจากการศึกษาภาวะผูน้ าเชิงคุณลกัษณะไม่ไดรั้บการยอมรับเท่าท่ีควร จึงเกิดแนวคิดท่ีมุ่งอธิบาย
หรือท านายพฤติกรรมของผูน้ า หรือลกัษณะการน ามากกวา่พิจารณาวา่ใครเป็นผูน้ า ภายใตส้มมติฐาน
วา่พฤติกรรมต่าง ๆ ของผูน้ าเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้กนัได ้คนท่ีไดรั้บการฝึกฝนให้มีพฤติกรรมของความเป็น

1950                         1960                                                1970                     1980                  1990                                               2000          

ทฤษฎีเก่ียว 
กบัพฤติกรรมของผูน้ า 

Behavioral styles Theory ทฤษฎีเก่ียวกบั 
คุณลกัษณะของผูน้ า   

Trait Theory 

ทฤษฎีเก่ียวกบัผูน้ า 
ตามสถานการณ์ 

Contingency Leadership 
style 

 

ทฤษฎีผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
Transformational 

Leadership 
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ผูน้ าท่ีเหมาะสมจะสามารถเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ ดงันั้นการศึกษาวิจยัตาม   
แนวความเช่ือของกลุ่มทฤษฎีน้ีจึงมุ่งเนน้ท่ีการวเิคราะห์อธิบายพฤติกรรมของผูน้ าท่ีพึงกระท าในการบริหารงาน
เป็นหลกั และการศึกษาท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลาย ไดแ้ก่  การศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัมิชิแกน โดย
การศึกษาของ เคทซ์ แมคคอบ้ี และมอร์ส (Katz, Mccorby and Mors, การศึกษาท่ีมหาวิทยาลยั
โอไฮโอสเตท คือ รูปแบบพฤติกรรมผูน้ าแบบทฤษฎีสองมิติ (Two Dimension Theory) โดยนกัวิจยัได้
ศึกษาความมีประสิทธิภาพของพฤติกรรมของความเป็นผูน้ าใน 2 มิติคือมิติมิตรสัมพนัธ์ (Consideration 
Dimension) และมิติสัมพนัธ์ (Initiating Structure Dimension)  ผลการวิจยัพบว่า อตัราการออกจากงานจะ
ต ่าสุด และความพอใจของพนกังานจะสูงสุดภายใตผู้น้  าท่ีมีพฤติกรรมตามมิติมิตรสัมพนัธ์ (มุ่งคน) ในทาง
ตรงกนัขา้มผูน้ าท่ีมีพฤติกรรมตามมิติสัมพนัธ์ (มุ่งงาน) พนกังานจะมีการร้องทุกข์และออกจากงานมาก 
โดย ลิเคิร์ท (Likert, 1967) ไดเ้สนอระบบการบริหาร 4 ระบบ (Four System of Leadership Theory) ท่ีเกิด
จากความสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกบัพนักงาน เพื่อหารูปแบบและพฤติกรรมการบริหาร ท่ีมี
ประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบวา่ความเป็นผูน้ าท่ีอาจจะแสดงไวบ้นแนวต่อเน่ืองตั้งแต่ระบบท่ี 1 ไปจนถึง
ระบบท่ี 4 หรือ จากระบบเผด็จการไปจนถึงระบบการเขา้ไปมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ ระบบเผด็จการ (System 1: 
Exploitative Authoritative) ระบบเผด็จการแบบมีศิลป์ (System2: Benevolent Authoritative) ระบบ
ปรึกษาหารือ (System 3: Consultative) และระบบใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม (System 4: Participative Group)   
  สิริอร วิชชาวุธ (2541: 62) ไดศึ้กษาทฤษฎีตามสถานการณ์ (Situational Theories)   
หลกัการของทฤษฎีน้ี  คือ การก าหนดสถานการณ์ข้ึน เพื่อให้ผูน้  าไดป้ฏิบติั โดยเช่ือวา่การเป็นผูน้ าได้
นั้ นข้ึนอยู่กับสถานการณ์และส่ิงแวดล้อมในขณะนั้น โดยท่ีผู ้น าต้องมีวิธีการท่ียืดหยุ่นไปตาม
สถานการณ์ ท่ีแตกต่างกนั ทฤษฎีตามสถานการณ์ท่ีได้รับการพฒันาข้ึนเพื่อเป็นพื้นฐานให้ผูน้  าได้
ปฏิบติั ไดแ้ก่ 1) โมเดลตามสถานการณ์ของฟีดเลอร์ (Fiedler’s Leadership Contingency Model) ได้
สร้างแบบจ าลองความเป็นผูน้ าตามสถานการณ์ท่ีช้ีให้เห็นถึงปัจจยัสถานการณ์ 3 อยา่งท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของผูน้ า คือ 1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ ากบัผูท่ี้อยู่ใตบ้งัคบับญัชา (Leader Member 
Relations) 2) โครงสร้างของงาน (Task Structure)  3) อ านาจตามต าแหน่งหน้าท่ี (Position Power)    
2) ทฤษฎีภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของเฮอร์เซ่และแบลนชาร์ด (Hersey and Blan Chard’s Situational 
Leadership) เฮอร์เซ่และแบลนชาร์ด ไดเ้สนอรูปแบบภาวะผูน้ าตามทฤษฎีวงจรชีวิต ( A Life Cycle Theory 
of Leadership) โดยให้ทศันะวา่ รูปแบบภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมนั้นจะตอ้งมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัวุฒิ
ภาวะของผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาดว้ย ผูน้  าจะเปล่ียนแบบ (Style) ของตนไปตามเง่ือนไขหรือสถานการณ์
ของความเจริญวยั (Maturity) ของผูต้าม   
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  เนตร์พณัณา ยาวิราช (2546: 64) ให้ความรู้ว่าในระยะต่อมาทฤษฎีภาวะผูน้ าตาม
สถานการณ์ถูกวิพากษ์ วิจารณ์ว่าเป็นการก าหนดภาวะผูน้ าอยู่บนพื้นฐานการสังเกตอย่างง่ายใน
ความสัมพนัธ์ ของผูน้ ากบัผูต้ามและค านึงถึงเป้าหมายท่ี จะบรรลุความส าเร็จเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
ในขณะท่ีกาลเวลาเปล่ียนแปลงไปมีทฤษฎีหน่ึงซ่ึงไดรั้บการพฒันา และเสนอกรอบแนวคิดภาวะผูน้ า
ท่ีไดรั้บความสนใจอยา่งมาก เร่ิมมีความชดัเจนประมาณตน้ศตวรรษ ท่ี 20 ซ่ึงเป็นแนวคิดภาวะผูน้ าท่ี
อยูบ่นพื้นฐานการใชอิ้ทธิพล (Influence Based Approach to Leadership) และไดรั้บการยอมรับว่ามีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมยุคปัจจุบันทฤษฎีท่ีกล่าวถึงคือทฤษฎีภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลง
(Transformational Leadership Theory)  

 2.3.3 ความเป็นมาและแนวทางการศึกษาภาวะผู้น า 
  ในสภาพการณ์ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาดว้ยอตัราเร่งสูง ผูน้  าองคก์าร
จึงจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนวิสัยทศัน์ท่ีมองไกลในอนาคต เพื่อความอยูร่อดและความเจริญกา้วหนา้ของ
องคก์าร หากผูบ้ริหารยงัใชว้ิธีการตามความเช่ือแบบเดิมอยู ่หน่วยงานนั้นอาจลา้สมยั เช่นเดียวกบัท่ี เบนิส 
และนานสั (Bennis and Nanus, 1985 อา้งถึงใน ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 2545: 18-19) 
กล่าววา่ หากคิดจะบริหารผูอ่ื้นตอ้งบริหารตวัเองให้ดีเสียก่อนให้เปล่ียนมาเป็นการน าแทนการบริหาร 
ดว้ยเหตุน้ีผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งเปล่ียนพฤติกรรมจากการบริหารมาเป็นการน าผูอ่ื้น ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1  ความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริหารและผูน้ า 
เดิม : บริหารผูอ่ื้น ใหม่ : น าผูอ่ื้น 

1. การสั่งการผูอ่ื้น 
2. ใหแ้ข่งขนักนัท างาน 
3. บงัคบับญัชาตามสายงาน 
4. ท างานแบบเดิม ยดึมัน่ 
5. ตดัสินใจชา้ 
6. หลีกเล่ียงการเส่ียง 
7. ท างานเฉพาะตวั 
8. ถูกบริหาร 
9. คนเป็นค่าใชจ่้าย 

1. การแนะน า การพฒันาคนอ่ืน 
2. ร่วมมือกนัท างาน 
3. ใชเ้ครือข่าย 
4. มีความยดืหยุน่ หลากหลาย 
5. ใชว้จิารณญาณในการตดัสินใจอยา่งรวดเร็ว 
6. ยนิยอมใหมี้การเส่ียง 
7. ท างานร่วมกนัเป็นทีม 
8. ใหบ้ริหารตวัเอง 
9. ใหค้นเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า 

ทีม่า : Bennis and Nannus, 1985 อา้งถึงใน ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน,  
          (2545: 18-19) 
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    ธงชยั สันติวงษ์ (2544: 333-334) กล่าวถึงบทบาททางการบริหารของผูบ้ริหารท่ีท า
ใหอ้งคก์ารมีประสิทธิผล 2 บทบาท คือ 1) บทบาทในฐานะท่ีเป็นนกัวิเคราะห์ปัญหา (Diagnostician) 
ผู ้บริหารจะเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับองค์การและคนท่ีท างานในองค์กรนั้ น              
เพื่อพิจารณาต่อไปวา่ควรจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง เพื่อจะท าใหอ้งคก์ารมีประสิทธิผลสูงข้ึน
และ 2) บทบาทท่ีเป็นส่ือแห่งการเปล่ียนแปลง  (Change Agent)  
  ทองหล่อ เดชไทย  (2544: 47-48) กล่าววา่ การท่ีจะเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลส าหรับ
ยุคแห่งการเปล่ียนแปลงไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งมีการท าให้เกิดดุลยภาพ 4 ประการคือ สามารถเช่ือมโยง
สัมพนัธภาพภายใน ตอ้งสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้ไดเ้ปรียบเต็มท่ีจากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเอ้ือ
ต่อการด าเนินงานท่ีประสบผลส าเร็จ เติมแต่งและยุง่เก่ียวกบัทุกขั้นตอนในการด าเนินงานขององคก์าร 
และตอ้งมีความช านาญหรือทกัษะในการคาดการณ์อนาคต สามารถประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อ
พฒันาส าหรับการเปล่ียนแปลง และบทบาทภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีส าคญั 4  ประการ 
ไดแ้ก่ 1) ผูก้  าหนดทิศทาง  (Direction Setter)  2) ผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Change Agent) 3) โฆษก 
(Spokes Person) และ 4) ผูฝึ้กสอน(Coach) ซ่ึงเป็นมิติ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งสภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกองคก์ารกบัช่วงเวลาในปัจจุบนัและอนาคตได ้ 
  วโิรจน์ สารัตนะ (2544: 40) ไดว้เิคราะห์ความส าคญัของภาวะผูน้ าใน 3 ประเด็น  คือ          
1) ผูบ้ริหารจะตอ้งตระหนกัว่า การจูงใจ และภาวะผูน้ าเป็นกุญแจส าคญัในการพฒันาผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิผล 
ทกัษะภาวะผูน้ าจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้การบริหารมีความเติบโตกา้วหน้า หากตอ้งการประสบ
ความส าเร็จก็จะตอ้งพฒันาทกัษะภาวะผูน้ า 2) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารมีผลต่อความพึงพอใจของผู ้
ปฏิบติัและมีผลต่อการปฏิบติังานวา่จะดีหรือไม่ดีดว้ย และ 3) คนเป็นปัจจยัส าคญัของการบริหารงาน
เพื่อความส าเร็จ หากไม่มุ่งพฒันาคน  ไม่มุ่งพฒันาภาวะผูน้ า แมจ้ะมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพียงใด ก็ไม่
อาจจะเติบโตกา้วหนา้ได ้จะเห็นไดว้า่ภาวะผูน้ ามีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน ความอยูร่อด ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขององคก์าร  
  พรนพ พุกกะพนัธ์ุ (2544: 1) การศึกษาเก่ียวกบัภาวะการเป็นผูน้ า เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป
มานานแลว้ว่า ภาวะการเป็นผูน้ านั้นเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการบริหาร ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององคก์าร การศึกษาจากนกัวชิาการและนกัวิจยัพบวา่เป็นการศึกษาถึงคุณลกัษณะ และ
คุณสมบติัของการเป็นผูน้ า ศึกษาทางดา้นพฤติกรรมของผูน้ าแต่ละแบบ ศึกษาทางดา้นสถานการณ์
จนกระทัง่รวบรวมเป็นทฤษฎีไดม้ากมาย อย่างไรก็ตาม ความเป็นผูน้ าท่ีดีไม่ไดจ้  ากดัเพียงทฤษฎีใด
ทฤษฎีหน่ึงเท่านั้น การศึกษาทฤษฎีผูน้ าแบบต่าง ๆท่ีผ่านมาในอดีตให้ประโยชน์แก่บุคคลผูเ้ป็นผูน้ า
รุ่นหลงั ซ่ึงได้น าแนวคิดทฤษฎีมาปฏิบติัไดอ้ย่างเหมาะสมกบัองค์การซ่ึงมีความแตกต่างกนั จึงไม่
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สามารถตอบไดว้า่ทฤษฎีผูน้ าแบบใดเหมาะสมท่ีสุด ภาวะผูน้ าจึงปรากฏใน 2 ลกัษณะคือ 1) ภาวะผูน้ า
ท่ีเป็นทางการ  (Formal Leadership)  ภาวะผูน้ าแบบน้ีเป็นภาวะผูน้ าของบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งหรือ
คดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเป็นทางการในองค์การและ 2) ภาวะผูน้ าท่ีไม่เป็นทางการ 
(Informal Leadership) เป็นภาวะผูน้ าของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้นเน่ืองจากมีทกัษะเฉพาะ (Special 
Skills)  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูน้ั้น ภาวะผูน้ าในความหมายท่ีไม่เป็นทางการคือ ความเป็นผูน้ านัน่เอง 
 2.3.4 การบริหารสถานศึกษาทีเ่กีย่วข้องกบัภาวะผู้น า 
  มานพ  สกลศิลป์ศิริ (2546: 3) ใหค้วามรู้วา่การจดัการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
เป็นการศึกษาท่ีเนน้องคร์วมและมีเป้าหมายท่ีส าคญั เพื่อพฒันาคนให้มีคุณภาพและมีความเป็นสากลบน
พื้นฐานความเป็นไทย โดยสามารถพฒันาสู่สังคมท่ีดีภายใตค้วามสมานฉนัท ์ดงันั้นการบริหารการศึกษา
แนวใหม่จ  าเป็นตอ้งเนน้การมีส่วนร่วม และมุ่งท่ีคุณภาพผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง  
  สุพล วงัสินธ์ (2545: 16-17) ให้ความรู้ว่าพระราชบญัญติัระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2542 (มาตรา 39) ก าหนดให้สถานศึกษามีผูอ้  านวยการสถานศึกษา เป็นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา โดยบริหารจะตอ้งเป็นผูน้ าในการบริหารใหเ้กิดประสิทธิผล ท าให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการสร้าง ทีมงานเพื่อน าไปสู่การจดัการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิผลหัวใจส าคญัของการ
พฒันาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผล คือการบริหารการเรียนรู้ของผูเ้รียนซ่ึงผูบ้ริหารโรงเรียน ตอ้งมี
บทบาทส าคญัท่ีจะใชภ้าวะผูน้ าใหทุ้กคนปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิผล 
  สต็อกดิลล์ (Stogdill, 1948: 396) กล่าวว่า ผูน้  าหรือผูบ้ริหารซ่ึงบริหารงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ควรจะมีพฤติกรรมมุ่งความสัมพนัธ์สูง  
  สุมน อมรววิฒัน์ (2547: 3) ผูน้ าทางการศึกษามีหนา้ท่ีหลายอยา่งซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
ของคน เงิน วสัดุ และวิธีการ บทบาทและหน้าท่ีทั้งหลายท่ีผูน้ าจะตอ้งแสดงนั้นเป้าหมายสุดทา้ยคือ
การจดัการศึกษาใหไ้ดคุ้ณภาพ นั้นหมายความวา่ผลผลิตท่ีเป็นนกัเรียนจะตอ้งมีความรู้ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และสามารถน าความรู้ไปปฏิบติัให้เป็นประโยชน์  ต่อ
ตนเองและสังคมไดแ้ก่ 
   1. บทบาท/หนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาข้ึนพื้นฐานมี ดงัน้ี  
    1.1 จดัใหมี้แผนพฒันาการศึกษา เพื่อใชใ้นการด าเนินกิจการจากการศึกษา
ของสถานศึกษา       
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    1.2  เป็นผูน้ าในการจดัท าหลกัสูตร โดยร่วมท างานกบับุคลากรทุกฝ่าย เพื่อ
ก าหนดวิสัยทัศน์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้เ รียน ตอดจนสาระตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา  
    1.3  จดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรสถานศึกษา 
    1.4  สนบัสนุนการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ สนบัสนุน
ใหบุ้คลากรทุกฝ่ายไดรั้บรู้ และสามารถจดัท าหลกัสูตรส าหรับสถานศึกษา รวมทั้งการพฒันาบุคลากร
ใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
    1.5  จดัใหมี้การนิเทศภายในเพื่อก ากบั ติดตามการใชห้ลกัสูตรอยา่งมีระบบ  
    1.6  ให้มีการประเมินการน าหลกัสูตรไปใชเ้พื่อปรับปรุง พฒันาสาระหลกัสูตร
ของสถาน  ศึกษาใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน 
   2. บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารงานของสถานศึกษาซ่ึงไดรั้บการกระจาย
อ านาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2545,    
(สุมน อมรวิวฒัน์, 2547: 3) มี 4 ดา้น คือ 1) ดา้นวิชาการ 2) ดา้นงบประมาณ 3) ดา้นบุคลากร 4) ดา้น
บริหารทัว่ไป สรุปเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโรงเรียน ไดด้งัน้ี 1) งานท่ีเก่ียวกบัตวัครูไดแ้ก่ การจดัหาครูมาสอน 
การมอบหมายงานต่าง ๆ ให้ครูตามความเหมาะสม การสร้างขวญั ก าลังใจ การพฒันาตวัครู การนิเทศ 
พิจารณาความดีความชอบ 2) งานเก่ียวกบัตวันกัเรียน ไดแ้ก่ การแบ่งกลุ่มนกัเรียน การส่งเสริมนกัเรียนดา้น
งานวิชาการ การบริการต่าง ๆ การสอนซ่อมเสริม การติดต่อกลบัผูป้กครอง 3) งานจดัหาเคร่ืองมือ
อุปกรณ์การสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ไดแ้ก่ จดัหาอุปกรณ์ต่าง ๆ จดัหาเจา้หนา้ท่ีเพื่อบริการ
ด้าน การสอนแก่ครู การสร้างมาตรการเก็บรักษาอุปกรณ์การสอนและการน าไปใช้ 4) การจัด
โปรแกรม การสอน ไดแ้ก่ การใชห้ลกัสูตร และการประเมินผลนกัเรียน ซ่ึง สุมน อมรวิวฒัน์ (2547: 
4)  ไดก้ล่าวถึงภารกิจผูบ้ริหารสถานศึกษายุคปฏิรูปท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาควรด าเนินการ อนัเป็นผล
มาจากการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา 4 ประการ ดงัน้ี ประการท่ี 1 ส ารวจ รวบรวมและจดัท าขอ้มูล
เก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้ในชุมชนทอ้งถ่ิน แหล่งวิถีวฒันธรรมของชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยู่ อาจเป็นไร่นา 
การท ามาหากิน อาชีพต่าง ๆ ผลผลิตในหมู่บา้น หอ้งสมุดหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ อยา่งเป็นระบบ  และ
เป็นข้อมูลท่ีโรงเรียนสามารถแสดงต่อผูท่ี้ต้องการทราบได้ทันที ประการท่ี 2 บริหารจดัการให้
โรงเรียนเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาทุกสาขา ผูบ้ริหารตอ้งดึงชุมชนเขา้มาสู่โรงเรียนแลว้เปล่ียนโรงเรียน
ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ชุมชนอยากรู้อะไรให้เขา้มาศึกษาเรียนรู้ท ากิจกรรมและโรงเรียนจะกลายเป็น
แหล่งรวบรวมภูมิปัญญาของชุมชนนั้น ประการท่ี 3 ส่งเสริมการใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเลคทรอนิคส์ ส่ือ
โสตทศัน์ และส่ือธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรได้แสดงความสามารถในการจดั   
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การท่ีจะน าส่ือต่าง ๆมาสร้างการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน และตอ้งมีวิธีการจดัการส่ือ ให้เสริมคุณภาพ 
หรือใชป้้องกนัความเส่ียงของนกัเรียนเป็นอยา่งดีและประการท่ี 4 เอาใจใส่ส่งเสริมนกัเรียนตามความ
ถนดัและความสามารถ รวมทั้งการดูและเฝ้าระวงันกัเรียนกลุ่มเส่ียง จดักิจกรรมตามกลุ่มสนใจ เช่น 
ดนตรี กีฬา ศิลปะ ท าใหน้กัเรียนสามารถคน้พบตนเองและ มีความสุข 
   บทบาทและหน้าท่ีเป็นปัจจยัท่ีส าคัญอย่างหน่ึงต่อความส าเร็จในการบริหาร 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งแสดงบทบาทของตนให้เหมาะสม และปฏิบติัหน้าท่ีของตนอย่างสมบูรณ์ 
เพื่อใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความมุ่งมัน่และร่วมมือกนัปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ 
   3. การจ าแนกและจดัล าดบัหน้าท่ีในการบริหารท่ีเหมาะสมท่ีสุด และเป็นท่ีนิยม คือการรวบ     
รวมกิจกรรมหรืองานบริหารต่าง ๆ ดงัน้ี 1) การวางแผน (Planning) เก่ียวขอ้งกบัการคิดพิจารณาถึงอนาคต
ขององค์การ จากปัจจุบนัสัมพนัธ์ไปถึงเร่ืองราวในอนาคตท่ีจะเป็นผลกระทบต่อองค์การ การวางแผนมี
สาระส าคญัอยูท่ี่เป็นกระบวนการคิดท่ีจะเสริมใหอ้งคก์ารประสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมายได ้หนา้ท่ี
วางแผนน้ีถือไดว้า่เป็นหวัใจหรือส่วนส าคญัท่ีสุดของการจดัการ 2) การจดัองคก์าร (Organizing) หนา้ท่ีใน
การจดัองคก์ารเร่ิมตน้ดว้ยการพิจารณาถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งกระท าให้ส าเร็จตามแผนงานท่ี
ไดว้างไวจ้ากเป้าหมายและแผนการท างานต่าง ๆ ผูบ้ริหารจะทราบทนัทีว่ามีกิจกรรมอะไร มากนอ้ย
แค่ไหนและมีลกัษณะอยา่งไรท่ีจะตอ้งกระท าเพื่อมอบหมายหนา้ท่ีให้ผูรั้บผิดชอบ ให้มีระเบียบและ
การประสานงานกนัระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเป้าหมาย หรือแผนงานอนัเดียวกนั 3) การจดัคนเขา้ท างาน 
(Staffing) เป็นการคดัเลือกและบรรจุคนเข้าท างานในต าแหน่งต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพของงาน 
ผูบ้ริหารย่อมตอ้งจดัการวางแผนก าลงัคนจากท่ีมีอยู่ เพื่อคดัเลือกหาบุคคลท่ีมีความสามารถ รวมถึง
การแนะน าบุคลากรใหเ้ขา้ใจถึงส่ิงต่าง ๆ ก่อนการท างานเพื่อใหส้ามารถท างานไดดี้ข้ึน  
   สรุปได้ว่า  ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลท่ีรับผิดชอบการบริหารงานทั้งหมด
ของโรงเรียน ดงันั้นการเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารจึงมีความส าคญัยิ่ง ในอนัท่ีจะช่วยให้การจดัการศึกษา
ในระดบัโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเป็นผูน้ านั้นปกติแลว้จะประกอบไปดว้ยการน า
และบริหารภารกิจ ดว้ยการน าเป็นความรับผิดชอบในการสนองความตอ้งการของบุคคล และการ
เปล่ียนแปลงหรือนวตักรรม ส่วนภารกิจด้านการบริหารเป็นการจดับรรยากาศการเรียนการสอน
รวมทั้งโปรแกรมการเรียนการสอน และการรักษาหรือป้องกนั ให้หน่วยงานด ารงต่อไป ด้วยการ
ประสานงาน ขจดัปัญหา และประเมินงาน ฉะนั้นในการท างานของผูบ้ริหารจึงตอ้งใชภ้าวะผูน้ าเป็น
เคร่ืองมือชกัจูงใหผู้ร่้วมงาน มีความคิดเห็นและปฏิบติัตามความตอ้งการของตน โดยอาศยัสถานการณ์
แวดลอ้มขณะนั้นเขา้ช่วยเหลือ ซ่ึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อสภาพแวดลอ้ม จะเป็นเคร่ืองมือช้ีให้เห็น
วา่ ผูน้  านั้นมีคุณสมบติัของความเป็นผูน้ ามากนอ้ยเพียงใด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการท างานของผูน้ าในฐานะ
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ผู้บริหารท่ีฉลาด และมีไหวพริบในการท างานท่ีเหมาะสมกับบุคลิกภาพ ความสนใจ และ
ความสามารถของแต่ละบุคคล นอกจากน้ีงานท่ีมอบหมายควรเป็นงานท่ีทา้ทายและมีความส าคญัต่อ
ผูร่้วมงาน เพื่อใหเ้กิดความสนใจในงานท าให้เกิดความคิด ความเต็มใจและกระตือรือร้นท่ีจะขยายขีด
ความสามารถของตวัเอง เพื่อเป็นผูพ้ิชิตในงานท่ีมอบหมายนั้น หากผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเป็นผูน้ า
ท่ีสามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแลว้จะช่วยให้ผูร่้วมงาน เพิ่มความสามารถในการท างาน 
หรือใชค้วามสามารถท่ีมีอยูอ่ยา่งเต็มประสิทธิภาพส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ดงันั้น ผูบ้ริหาร
ในปัจจุบนัควรมีพฤติกรรมภาวะผูน้ าแนวใหม่ท่ีมีวิสัยทศัน์ และทิศทางการเปล่ียนแปลงไปสู่การ
ปฏิบติัท่ีเปิดกวา้งและยอมรับส่ิงใหม่ ๆ มองเห็นคุณค่าของผูร่้วมงาน เป็นแบบอยา่งให้ปฏิบติัตาม อีก
ทั้งยงัสามารถส่งเสริมทั้งผูน้  าและผูต้ามใหก้า้วไปขา้งหนา้เพื่อใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายขององคก์าร 
  แนวคิดทางการบริหารท่ีเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งแพร่หลายทัว่โลกและวงการศึกษาของ
ไทยไดน้ ามาเป็นแนวทางในการบริหารจดัการโรงเยนคือแนวคิดของเดมม่ิง (Demming) ซ่ึงไดแ้บ่ง
กระบวนการบริหารออกเป็น 4  ขั้น เรียกวา่วงจร PDCA  (วรภทัร์ ภู่เจริญ, 2541:  26-27)  ดงัน้ี 
   1. การวางแผน (Plan) มีขอ้พิจารณาดงัน้ี จะใชข้อ้มูลอะไรบา้งในการวางแผน เช่น ถา้
จะประเมินคุณภาพในสถานศึกษาจะต้องศึกษาอะไร ข้อมูลน่าเช่ือถือหรือไม่ เพียงพอหรือไม่ 
ผูเ้ขา้ร่วมวางแผนคือใครบา้ง เม่ือไรจะวางแผนเสร็จรายละเอียดของแผนมีอะไรบา้ง ใครตรวจสอบ
แผน การหาจุดท่ีตอ้งพฒันา จุดแขง็ และมีมาตรการรองรับ 
   2. การลงมือท า (Do) การลงมือท าควรให้ท าตามแผน โดยแผนท่ีดีมกัลงรายละเอียด 
โดยการท างานควรมีแผนมารองรับ 
   3. การตรวจสอบหรือประเมิน (Check) การตรวจสอบเป็นส่ิงส าคญั เพราะจะไดเ้ปล่ียน
แผนทนั การตรวจสอบไดแ้ก่การตรวจสอบขอ้มูล (Inspection) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  
การตรวจสอบ (Audit)  และการประเมิน (Assessment) ส าหรับการวางแผนท่ีดีตอ้งก าหนดดชันีและเกณฑ ์
ท่ีจะช้ีวดัดว้ย 
   4. การลงมือแกไ้ขและปรับปรุง  (Action)  เป็นการน าผลการตรวจสอบมาวิเคราะห์พิจารณา 
หาต้นตอสาเหตุข้อบกพร่องในการระดมสมองเพื่อแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดซ ้ าอีก โดยก าหนด
มาตรฐานการตดัสินใจว่าขั้นตอนการท างานท่ีผ่านมาน่าเช่ือถือ และเป็นมาตรฐานในการท างานหรือ 
ตอ้งการแกไ้ขปรับปรุง 
 สรุปคือ การด าเนินการโดยใชว้งจร PDCA (Plan-Do-Check-Action) เร่ิมจากก าหนดเป้าหมาย
หรือมาตรฐานแลว้วางแผน (P) เพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดจากนั้นจึงด าเนินการตามแผน (D) ในขณะท่ี
ด าเนินการก็ท าการตรวจสอบ (C) วา่ด าเนินการไปแลว้น าไปสู่เป้าหมายเพียงใด แลว้น าผลการตรวจสอบ
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มาใชแ้กไ้ขปรับปรุง (A) แลว้วางแผนให้การด าเนินงานในขอ้ต่อไปดีข้ึน ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าว 
จะตอ้งท าใหเ้ป็นวงจรตลอดเวลา และการบริหารโรงเรียน ซ่ึงในกระบวนการบริหารนั้นจะตอ้งอาศยั
ปัจจยัใจในดา้น ต่าง ๆ เช่น บุคลากร เงิน วสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนวิธีการบริหารจดัการ ดงันั้นผูบ้ริหารจึง
ตอ้งมีทกัษะทางการบริหาร รวมทั้งมีภาวะผูน้ าท่ีดีอีกดว้ย จึงท าให้กระบวนการบริหารหลกั อนัไดแ้ก่ การวางแผน 
การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ และการแกไ้ขปรับปรุง ด าเนินการไดดี้และ ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของครูผูส้อน และก่อใหเ้กิดผลดีต่อผูเ้รียน อนัเป็นเป้าหมายของการบริหารงานในโรงเรียน  
 
2.4  แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
 ยคุล ์  (Yukl, 1992: 173-187 อา้งถึงใน กนกวรรณ วเิชียรเขต, 2551: 29)  กล่าววา่ก่อนจะมา
เป็นแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ทฤษฎีภาวะผูน้ าเร่ิมตน้มาก่อน คือ ทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบบารมี
หรือเสน่หา   (Charismatic Leadership) โดย เวเบอร์ (Weber) ในทศวรรษท่ี 1920 ไดเ้สนอทฤษฎีภาวะ
ผูน้ าบารมี เม่ือผลงานของเขาไดแ้ปลเป็นภาษาองักฤษในปี ค.ศ. 1947 ไดก้ระตุน้ความสนใจของนกั
สังคมวทิยาและนกัรัฐศาสตร์ท่ีศึกษาดา้นภาวะผูน้ า ต่อมาในปี ค.ศ. 1980 นกัวิจยัทางจิตวิทยาและการ
จดัการไดแ้สดงความสนใจอยา่งมากต่อภาวะผูน้ าแบบการสร้างบารมีน้ี เน่ืองจากในช่วงทศวรรษนั้น
เกิดการแปรรูปและมีการฟ้ืนฟูองคก์ารต่าง ๆ อยา่งมาก และผูบ้ริหารองคก์ารต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกามี
การยอมรับกันว่ามีความต้องการและจ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงในการด าเนินการเร่ืองต่าง ๆ 
เพื่อให้องค์การสามารถอยู่ได้ในสภาวะท่ีมีการแข่งขนัทางเศรษฐกิจสูง ผูน้ าบารมี (Charisma) หรือ
เสน่หา (Charismatic Leadership) มีคุณสมบติัพิเศษของผูน้ าซ่ึง มีเป้าหมาย  มีพลงั และมีความแตกต่าง
อย่างพิเศษจากคนอ่ืนหมายถึง ภาพความคิดของผูต้ามท่ีมองว่าผูน้  าเป็นผูท่ี้มีพรสวรรค์ มีความเป็น
พิเศษและเหนือคนทัว่ไป ผูต้ามจะมีความเช่ือมัน่เคารพและบูชาในตวัผูน้ าในลกัษณะท่ีเป็นวีรบุรุษ
เหนือมนุษยห์รือเป็นเทพ โดยทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบบารมีหรือเสน่หาของเฮา้ส์  (House’s Charismatic 
Leadership) มีลกัษณะดงัน้ี 1)มีความตอ้งการอ านาจมีความเช่ือมัน่ในตนเอง การท่ีตอ้งการมีอ านาจก็
เพื่อการมีอิทธิพลต่อผูต้ามและยดึมัน่กบัความเช่ือของตนเอง โดยไม่ยึดมัน่กบัความเช่ือมัน่ของตนนั้น
ยากท่ีจะมีอิทธิพลต่อคนอ่ืน 2) แสดงพฤติกรรมว่าเป็นคนเก่ง และประสบความส าเร็จจนเป็นท่ี
ประทบัใจผูต้าม ความประทบัใจของผูต้ามน้ี จะท าให้ผูต้ามเช่ือในการตดัสินใจของผูน้ าและเช่ือฟัง
ผูน้ า 3) ตั้งเป้าหมายในการปฏิบติังานท่ีสอด คลอ้งกบัค่านิยม และอุดมการณ์ของผูต้าม วิธีการน้ีจะท าให้ผู ้
ตามเห็นว่าการปฏิบติังานของกลุ่มมีความหมาย และดลใจให้ผูต้ามมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน  
ผูน้  าจะก าหนดบทบาทเพื่อการปฏิบติัท่ีผูต้ามมีความภูมิใจ เช่น แทนท่ีจะบอกวา่สร้างก าแพงก็บอกวา่
ช่วยกนัสร้างวิหาร 4) แสดงพฤติกรรมท่ีเป็นตวัอย่างเพื่อให้ผูต้ามเอาอย่าง 5) ยกย่องการปฏิบติังาน
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ของผูต้าม และแสดงความเช่ือมัน่  ในความสามารถของผูต้าม และ 6) กระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ เช่น ให้ท างานท่ีทา้ทาย สนบัสนุน สร้างทีมให้มีความร่วมมือ ให้รับผิดชอบ บาส  (Baas, 
1985: 207)  กล่าววา่ ผูน้  าบารมีเป็นพวกเช่ือมัน่ในตวัเองมากกวา่ คิดวา่ตวัเองเหนือกวา่คนอ่ืนในเร่ือง
จุดหมายปลายทาง ผูต้ามไม่เพียงแต่เช่ือฟังผูน้ าเท่านั้น แต่ศรัทธาในความเก่งกาจของผูน้ าส่ิงเหล่าน้ี
เป็นตวัเร่งกลไกลต่าง ๆ ของผูต้ามทางจิตวิทยา เขายงักล่าวเพิ่มเติมอีกว่า พวกผูมี้บารมี  (Charisma)  
แตกต่างจากพวกหวัร้ัน ด้ือ ยืดหยุน่ ให้โอกาส มีเสน่ห์ แต่เขาใชอ้ารมณ์ดึงดูด ขณะท่ีคนอ่ืนใชเ้หตุผล 
แต่ผูน้ าบารมีสมยัใหม่ใชค้วามเช่ียวชาญ และทกัษะการชกัน าท่ียอดเยีย่ม ยิ่งไปกวา่นั้น การตอบสนอง
ของคนต่อผูบ้ารมีไม่มีรูปแบบใด ภาวะผูน้ าแบบน้ีมกัจะปรากฏเม่ือ องค์การอยู่ในสภาวะตึงเครียด
และหัวเล้ียวหัวต่อ ผูน้ าบารมีจะมีประโยชน์เม่ืออ านาจบารมีล้มเหลวในการแก้วิกฤต และรักษา
องค์การไว ้ มีงานวิจยัท่ีสนบัสนุนแนวคิดภาวะผูน้ าบารมี เช่น งานของโฮเวล และฟรอสท์ (Howell 
and Frost) ไดท้ดลอง ในห้องปฏิบติัการ โดยมีการวดัพฤติกรรมของผูน้ า และพบวา่พฤติกรรมแบบมี
บารมีของผูน้ าส่งผลใหค้วามพึงพอใจ   
 หลงัจากเกิดทฤษฏีภาวะผูน้ าแบบบารมีแลว้ ไดเ้กิดมีการพฒันาแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัภาวะ
ผูน้ าแบบใหม่ข้ึน คือ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformation Leadership) มีนกัวิชาการได้กล่าวถึง
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงไว ้และมีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสนบัสนุนมากมาย 
 เบรินส์ (Bruns, 1987 อา้งถึงใน กนกวรรณ วิเชียรเขต, 2551: 30) กล่าววา่ทฤษฏีภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลง (Transformation Leadership Theory)  เป็นแนวคิดของการศึกษาภาวะผูน้ าแนวใหม่หรือ
เป็นกระบวนทศัน์ใหม่  (New Paradigm) ท่ีมุ่งยกระดบัความตอ้งการ ความเช่ือ ทศันคติ คุณธรรมของผู ้
ตามให้สูงข้ึน เพื่อให้มีผลต่อการพฒันาการเปล่ียนกลุ่มองค์การให้มีประสิทธิผล โดยมีแนวคิดว่า 
การศึกษาภาวะผูน้ าในระยะท่ีผา่นมายงัไม่สามารถอธิบายภาวะผูน้ าไดอ้ยา่งชดัเจน และยงัไม่รู้วา่อะไร
เป็นแก่นแทข้องภาวะผูน้ าท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตในยุคปัจจุบนั มีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึง ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงไว ้ดงัน้ี  
 เรซิคและสแวนสัน (Razik and Swanson อา้งถึงใน วิโรจน์ สารัตนะ, 2544: 15-16) กล่าวถึงผูน้ า
แห่งการเปล่ียนแปลงวา่เป็นผูจู้งใจให้บุคคลปฏิบติังานเกินความคาดหวงัปกติ มุ่งไปท่ีภารกิจงานดว้ย
ความสนใจท่ีเกิดข้ึนภายในตนเองมุ่งการบรรลุความตอ้งการในระดบัสูง และท าให้พวกเขามีความ
มัน่ใจในการท่ีจะใชค้วามสามารถปฏิบติังานใหบ้รรลุผลส าเร็จใจภารกิจท่ีเกินปกติ  
 เบรินส์ ( Bruns, 1978 cited in Yukl and Fleet, 1992 อา้งถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2550: 30) 
อธิบายภาวะผูน้ าในเชิงกระบวนการท่ีผูน้ ามีอิทธิพลต่อผูต้าม และในทางกลบักนัผูต้ามก็ส่งอิทธิพลต่อ
การแกไ้ขพฤติกรรมของผูน้ าเช่นเดียวกนั ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมองไดท้ั้งในระดบัแคบท่ีเป็น
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กระบวนการท่ีส่งอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคล (Individual) และในระดบักวา้งท่ีเป็นกระบวนการในการใช้
อ านาจเพื่อเปล่ียนแปลงสังคมและปฏิรูปสถาบนั ในทฤษฎีของเบรินส์ (Brun) ผูน้ าการเปล่ียนแปลงพยาม
ยามยกระดบัของการตระหนกัรู้ของผูต้าม โดยการยกระดบัแนวความคิดและค่านิยมทางศีลธรรมให้
สูงข้ึน เช่น ในเร่ืองเสรีภาพ ความยติุธรรม ความเท่าเทียมกนั สันติภาพและมนุษยธรรมโดยไม่ยึดตาม
อารมณ์ เช่น ความกลวั ความเห็นแก่ตวั ความอิจฉาริษยา ผูน้ าจะท าให้ผูต้ามก้าวข้ึนจาก “ตวัตนใน
ทุกๆ วนั”(Everyday Selves) ไปสู่ “ตวัตนท่ีดีกว่า” (Better Selves) โดยมีแนวคิดวา่ ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงอาจจะมีการแสดงออกโดยผูใ้ดก็ไดใ้นองคก์ารในทุกๆ ต าแหน่ง ซ่ึงอาจจะเป็นผูน้ าหรือผู ้
ตาม และอาจจะเก่ียวกบัคนท่ีมีอิทธิพลเท่าเทียมกนัสูงกวา่ หรือต ่ากวา่ก็ได ้โดย เบรินส์ (Brun)  เห็นวา่ 
ภาวะผูน้ าเป็นปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้นอ านาจ ระดบัแรงจูงใจ และทกัษะเพื่อ
ไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกนัซ่ึงเกิดไดใ้น 3 ลกัษณะ คือ 
  1. ภาวะผูน้ าแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) เป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ีผูน้  าติดต่อกบั
ผูต้ามเพื่อแลกเปล่ียนผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัผูน้ าจะใชร้างวลัเพื่อตอบสนองความตอ้งการและเพื่อ
แลกเปล่ียนกบัความส าเร็จในการท างานถือว่าผูต้ามมีความตอ้งการอยู่ในระดบัขั้นแรกตามทฤษฎี
ความตอ้งการเป็นล าดบัขั้นของมาสโลว ์(Maslow’s Need Hierarchy Theory)  
  2. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) คือผูน้ าจะตระหนกัถึง
ความตอ้งการและแรงจูงใจของผูต้าม ผูน้ าและผูต้ามมีปฏิสัมพนัธ์กนัในลกัษณะยกระดบัความตอ้งการ
ซ่ึงกนัและกนั ก่อให้เกิดการเปล่ียนสภาพทั้งสองฝ่าย คือ เปล่ียนผูต้ามให้เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง และ
เปล่ียนผูน้ าการเปล่ียนแปลงไปเป็นผูน้ าแบบจริยธรรม กล่าวคือ ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะตระหนกัถึงความ
ตอ้งการของผูต้าม และจะกระตุน้ผูต้ามให้เกิดความส านึก (Conscious) และยกระดบัความตอ้งการ
ของผูต้ามล าดบัความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow) และท าใหผู้ต้ามเกิดจิตส านึกของอุดมการณ์ และ
ยึดถือค่านิยมเชิงจริยธรรม เช่น อิสรภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และสิทธิ
มนุษยธรรม 
  3. ภาวะผูน้ าแบบจริยธรรม (Moral Leadership) คือผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นผูน้ า
แบบจริยธรรมอยา่งแทจ้ริงเม่ือผูน้ าไดย้กระดบัความประพฤติ และความปรารถนาเชิงจริยธรรมของ
ทั้งผูน้  าและผูต้ามให้สูงข้ึน และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งสองฝ่าย อ านาจของผูน้ าจะเกิดข้ึนเม่ือ
ผูน้ าท าให้ผูต้ามเกิดความไม่พึงพอใจต่อสภาพเดิม ท าให้ผูต้ามเกิดความขดัแยง้ระหวา่งค่านิยมกบัวิธี
ปฏิบติั สร้างจิตส านึกให้ผูต้ามเกิดความตอ้งการในระดบัขั้นท่ีสูงกวา่เดิม ตามล าดบัขั้นความตอ้งการ
ของ มาสโลว ์(Maslow) หรือระดบัการพิจารณาจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg) แลว้จึงด าเนินการ
เปล่ียนสภาพท าใหผู้ต้ามไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีสูงข้ึน 
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 รัตติกรณ์ จงวศิาล (2543: 34) กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงวา่ในตอน
เร่ิมตน้ของทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ บาส  (Bass, 1985) ไดเ้สนอภาวะผูน้ า 2 แบบ คือ ภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformation Leadership) และภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (Transaction Leadership) 
ซ่ึงมีลกัษณะเป็นพลวตัร (Dynamic) ท่ีมีความต่อเน่ืองกนัตามรูปแบบของภาวะผูน้ า การเปล่ียนแปลงจะมีความ
ต่อเน่ืองจากภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน โดยผูน้ าจะใชภ้าวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อพฒันาความตอ้งการของ
ผูต้ามใหสู้งข้ึน ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนส่ิงท่ีตอ้งการก่อนท่ีจะใชภ้าวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เช่น ถา้ท างานได้
ตามเป้าหมายจะใหเ้งินหรือรางวลัภายนอก ตอบแทนระหวา่งกนัเพื่อให้ผูต้ามปฏิบติัตาม ซ่ึงมกัพบวา่
ในระยะยาวตอบสนองความตอ้งการบุคคลเท่าไรก็ไม่เพียงพอ อยา่งไรก็ตามภาวะผูน้ าทั้ง 2 ประเภทน้ี
ผูน้ าคนเดียวกนัอาจใชใ้นประสบการณ์ท่ีต่างกนั ในเวลาท่ีต่างกนั แต่มีการศึกษาพบวา่ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงจะช่วยเพิ่มและปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นท่ีสูงกวา่ ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน ส าหรับ
ความแตกต่างของภาวะผูน้ าทั้งสองแบบสามารถสรุปในตารางได ้ดงัตารางท่ี 2 

ตารางที ่2  ความแตกต่างระหวา่งภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน กบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
ความแตกต่าง ภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
คุณลกัษณะ -  มุ่งกระบวนการแลกเปล่ียนความคิด   

  เป็นแบบค่อยพฒันาอยูภ่ายใต ้
  โครงการท่ีเป็นการตอบสนอง          

- มุ่งความสัมพนัธ์ ความคิดเป็น 
  แบบเปล่ียนแปลงส้ินเชิง เกิดข้ึน 
  จากวกิฤตการณ์ เป็นการเร่ิมตน้  

แรงจูงใจ -  รางวลั (ภายนอก ) - การเห็นคุณค่า 
อ านาจ -  ประเพณีปฏิบติั - การเห็นคุณค่า (ภายใน) 
จุดเนน้ -  ผลท่ีได ้ - ความมีบุคลิกพิเศษ 
ผูน้ า 
 
 

-  เนน้ในกิจกรรม ช้ีบทบาทชดัเจน 
  ตระหนกัในความตอ้งการ จดัการ 
  แบบวางเฉย 

- เป็นท่ีปรึกษา ผูฝึ้กสอนและครู 
กระจายอ านาจใหบุ้คคลมีอ านาจตดัสินใจ 
เป็นผูน้ าท่ีดีเขา้ถึงไดง่้ายมีคุณธรรม 

ผูบ้งัคบับญัชา 
 
 

- แสวงหาความมัน่คง ความตอ้งการ 
  ไดรั้บการตอบสนอง แยกองคก์าร 
   ออกจากปัจเจกบุคคล 

-  ละเวน้ประโยชน์ส่วนตนเพื่อ 
   องคก์าร ท ามากกวา่ท่ีคาดหวงั 
 

ผลท่ีได ้ -  การท างานตามท่ีคาดหวงั - กา้วกระโดดในการท างาน 
ท่ีมา:  Donald C .Mosley, Paul H. Pietri and Leon C., 1996: 412  (อา้งถึงใน กนกวรรณ วิเชียรเขต, 
2551: 34)  
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      บาส และ อโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994: 124-125 อา้งถึงใน กนกวรรณ วิเชียรเขต, 2551)   
ไดเ้สนอภาวะผูน้ าท่ีมีรูปแบบพิสัยเต็ม( The Full Range Model Of Leadership) ท่ีขยายแนวคิดของเบรินส์  
(Burns) โดยใช้ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้ าท่ีเคยเสนอไปในปี ค.ศ. 1985 โมเดลน้ี
ประกอบดว้ยภาวะผูน้ า 3 แบบ คือ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformation leadership) ภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปล่ียน (Transaction Leadership) และภาวะผูน้ าแบบตามสบาย  (Laissez-Faire Leadership)  หรือ
พฤติกรรมการไม่มีภาวะผูน้ า (Non Leadership Behavior)  และผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformation Leadership) เป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพล     
ต่อผูร่้วมงาน โดยเปล่ียนแปลงความพยามพฒันาความสามารถของผูร่้วมงานให้สูงข้ึนกว่าความพยายาม  
ท่ีคาดหวงัของผูร่้วมงาน ไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนและมีศกัยภาพมากข้ึน ท าให้เกิดการตระหนกัรู้ ในภารกิจ
และวสิัยทศัน์ของทีมและองคก์าร โดยผูน้ าจูงใจให้ผูร่้วมงานมองให้ไกลเกินกวา่ความสนใจของพวก
เขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม องค์การ หรือสังคม ซ่ึงกระบวนการท่ีผูน้ ามีอิทธิพลต่อผูร่้วมงาน จะกระท า
โดยผา่นองคป์ระกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ดา้น คือ 1) การสร้างบารมีหรือการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 
(Charisma or Idealized Influence :  CI or II) 2) การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation : IM) 
3) การกระตุน้เชาวปั์ญญา (Intellectual Stimulation :  IS)  และ 4) การค านึงถึงปัจเจกบุคคล (Individualized 
Consideration :  IC)  มีรายละเอียดดงัน้ีต่อไปน้ี 
  1. การสร้างบารมีหรือการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (Charisma or Idealized Influence : CI or I) 
หมายถึง การท่ีผูน้  าประพฤติตวัเป็นแบบอย่าง หรือเป็นโมเดลส าหรับผูร่้วมงาน ผูน้ าจะเป็นท่ียกยอ่ง 
เคารพนบัถือ ศรัทธา ไวว้างใจ และท าใหผู้ร่้วมงานเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดร่้วมงานกนั ผูร่้วมงานจะ
พยายามประพฤติปฏิบติัเหมือนกบัผูน้ า และตอ้งการเลียนแบบผูน้ า ส่ิงท่ีผูน้  าตอ้งปฏิบติัเพื่อบรรลุถึง
คุณลักษณะน้ี คือ ผู ้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยงัผูร่้วมงาน ผู ้น าจะมีความ
สม ่าเสมอมากกว่าท่ีจะเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์ท่ีวิกฤติ เป็นผูท่ี้ไวใ้จ
ได้ว่าจะท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นผู ้มีศีลธรรมและจริยธรรมสูง ผูน้ าหลีกเล่ียงท่ีจะใช้อ านาจเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์ของกลุ่มผูน้ าจะแสดงให้เห็นถึงความ
เฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การเช่ือมัน่ใจตนเองความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเช่ือ
และค่านิยมของผูน้ าจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภกัดีและความมัน่ใจของผูร่้วมงานท าให้
ผูร่้วมงานเป็นพวกเดียวกนัเพื่อการบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจึงตอ้งรักษาอิทธิพล
ของตนในการบรรลุเป้าหมาย และปฏิบติัภาระหนา้ท่ีขององคก์าร 
  2. การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation : IM) หมายถึง การท่ีผูน้ าจะประพฤติ
ในทางท่ีจูงใจ ให้เกิดแรงบนัดาลใจกบัผูร่้วมงาน โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมาย  
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และทา้ทายในเร่ืองงานต่อผูร่้วมงาน ผูน้ าจะกระตุน้จิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา มี
การแสดงออกซ่ึงความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติท่ีดีและการคิดในแง่บวกท าให้ผูร่้วมงาน
สัมผสักบัภาพท่ีงดงามของอนาคต ผูน้ าจะสร้างและส่ือความหวงัท่ีผูต้อ้งการต่อผูร่้วมงานอยา่งชดัเจน 
แสดงการอุทิศตวัหรือความผูกพนัต่อเป้าหมายและวิสัยทศัน์ร่วมกนั ผูน้  าจะแสดงความเช่ือมัน่ และ
แสดงใหเ้ห็นถึงความตั้งใจอยา่งแน่วแน่ จะสามารถบรรลุเป้าหมายไดผู้น้  าจะช่วยใหผู้ร่้วมงานมองขา้ม
ผลประโยชน์ของตน เพื่อวิสัยทศัน์และภารกิจขององคก์าร ช่วยให้ผูร่้วมงานพฒันาความผกูพนั ของ
ตนต่อเป้าหมายระยะยาว และบ่อยคร้ังพบว่าการสร้างแรงบนัดาลใจน้ีโดยเกิดข้ึนผ่านการค านึงถึง
ปัจเจกบุคคล และการกระตุน้เชาวปั์ญญา ท าให้ผูร่้วมงานรู้สึกว่าตนเองมีค่า และกระตุน้ให้พวกเขา
สามารถจดัการกบัปัญหาท่ีตนเองเผชิญได้ ส่วนการกระตุน้เชาวปั์ญญาช่วยให้ผูร่้วมงานจดัการกบั
อุปสรรคของตนเองและเสริมสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  3. การกระตุน้เชาวปั์ญญา  (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูน้ า
กระตุน้ให้ผูร่้วมงานตระหนกัถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน ท าให้ผูร่้วมงานมีความตอ้งการ
หาแนวทางใหม่ ๆ มาแกปั้ญหาในหน่วยงาน เพื่อหาขอ้สรุปใหม่ท่ีดีกวา่เดิม เพื่อท าให้เกิดส่ิงใหม่และ
สร้างสรรค์ โดยผูน้ ามีการคิดและการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีการสร้าง
สมมติฐาน การเปล่ียนกรอบ (Reframing) การมองปัญหา การเผชิญกบัสถานการณ์เก่า ๆ ดว้ยวิถีทางแบบ
ใหม่ มีการจูงใจและสนบัสนุนความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหาและการหาค าตอบขอบปัญหา 
มีการให้ก าลังใจผูร่้วมงานให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ ๆ กระตุ้นให้ผูร่้วมงานแสดง
ความคิดและเหตุผล และไม่วิพากษว์ิจารณ์แมว้า่ความคิดนั้นจะแตกต่างไปจากความคิดของผูน้ า ผูน้  า
ท าให้ผูร่้วมงานรู้สึกว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีทา้ทายและเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะแกปั้ญหาร่วมกนั โดย
ผูน้ าจะสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูร่้วมงานวา่ปัญหาทุกอยา่งตอ้งมีวิธีแกไ้ข แมบ้างปัญหาจะมีอุปสรรค
มากมาย ผูน้ าจะพิสูจน์ให้เห็นวา่สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างไดจ้ากความร่วมมือร่วมใจในการแกปั้ญหา
ของผูร่้วมงานทุกคนผูร่้วมงานจะไดรั้บการกระตุน้ให้ตั้งค  าถามต่อค่านิยมของตนเอง ความเช่ือและ
ประเพณี การกระตุน้ทางปัญญาเป็นส่วนท่ีส าคญัของการพฒันาความสามารถของผูร่้วมงานในการท่ี
จะตระหนกัเขา้ใจ และแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
  4. การค านึงถึงปัจเจกบุคคล  (Individualized Consideration : IC)  หมายถึงผูน้ าจะมี
ความ สัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับุคคล ในฐานะเป็นผูน้ าให้การดูแลเอาใจใส่ผูร่้วมงานเป็นรายบุคคลท าให้
ผู ้ร่วมงานรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญผู ้น าจะเป็นโค้ช (Coach)  และท่ีปรึกษา (Advisor)               
ของผูร่้วมงานแต่ละคน เพื่อพฒันาผูร่้วมงานแต่ละคน เพื่อพฒันาผูร่้วมงาน ผูค้นจะเอาใจใส่เป็นพิเศษ
ในความตอ้งการของปัจเจกบุคคล เพื่อความสัมฤทธ์ิและความเติบโตของแต่ละคน พฒันาศกัยภาพ
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ของผูร่้วมงานให้สูงข้ึนนอกจากน้ี ผูน้  าจะมีการปฏิบติัต่อผูร่้วมงานโดยการให้โอกาสในการเรียนรู้  
ส่ิงใหม่ สร้างบรรยากาศของการให้การสนบัสนุน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในดา้นความ
จ าเป็นและความตอ้งการ การประพฤติของผูน้ าแสดงใหเ้ห็นวา่เขา้ใจและยอมรับความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลมีการติดต่อส่ือสารสองทาง มีการปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานเป็นการส่วนตวั ใส่ใจต่อความกงัวล
ของผูร่้วมงาน ผูน้ าจะรับฟังผูร่้วมงาน จะมีการมอบหมายงานเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
ผูร่้วมงาน เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไดใ้ชค้วามสามารถพิเศษอยา่งเต็มท่ี และเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  ท่ีทา้ทาย
ความสามารถ ผูน้ าจะคอยดูแลใหค้  าแนะน า ให้การสนบัสนุน และช่วยให้ผูร่้วมงานกา้วหนา้ในการท างาน
ท่ีรับผดิชอบอยู ่โดยผูร่้วมงานไม่รู้สึกวา่ก าลงัถูกตรวจสอบจากผูน้ า 
   ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (Transaction Leadership) เป็นกระบวนการท่ีผูน้ าให้
รางวลัหรือลงโทษผูร่้วมงานจากการปฏิบัติงานของผูร่้วมงาน ผูน้ าใช้กระบวนการแลกเปล่ียน
เสริมแรงตามสถานการณ์ ผูน้  าจูงใจให้ผูร่้วมงานปฏิบติัตามระดบัท่ีคาดหวงัไว ้ผูน้  าช่วยให้ผูร่้วมงาน
บรรลุเป้าหมาย ท าใหผู้ร่้วมงานเช่ือมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามบทบาท และเห็นคุณค่าของผลลพัธ์ท่ีตั้งไว ้ผูน้  า
จะระบุบทบาทและขอ้ก าหนดท่ีชดัเจน จูงใจโดยเช่ือมโยงความตอ้งการ และรางวลักบัความส าเร็จ
เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นรางวลัภายนอก  ประกอบดว้ยกระบวนการ  3  ดา้น  คือ  1) การให้รางวลัอยา่งเหมาะสม 
(Contingent Reward : CR) 2) การบริหารแบบมีขอ้ยกเวน้โดยตรง (Active Management – by – Exception : 
MBE-A) 3) การบริหารแบบมีขอ้ยกเวน้โดยออ้ม (Passive Management – by – Exception :MBE-P) 
   ภาวะผูน้ าแบบตามสบาย  (Laissez-faire Leadership : LF) หรือพฤติกรรมการไม่
มีภาวะผูน้ า (Non Leadership Behavior) เป็นภาวะผูน้ าท่ีหลีกเล่ียงการแทรกแซงหรือรับผิดชอบการ
ปฏิบติังานเป็นลกัษณะของความเช่ือ ไม่มีทศัภาพเก่ียวกบัภารกิจขององค์การ และความขดัแยง้ของ
เป้าหมาย วตัถุประสงคต์อ้งการส่ือสารให้สมาชิกขององคก์ารไดเ้ขา้ใจการวางแผนมีนอ้ยมากหรือไม่
มีเลย ไม่มีความชดัเจนในวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการตดัสินใจการนิเทศและการให้ขอ้มูลป้อนกลบัมีน้อย
มากเป็นลักษณะของการบริหารท่ีวิกฤติ และเน่ืองจากผูน้ าไม่มีอ านาจ เป็นผลให้เกิดการแข่งขนั
ระหวา่งผูร่้วมงาน ท่ีจะแสดงอ านาจและภาวะผูน้ าโดยใชอ้ านาจอา้งอิง (Referent Power) สภาพการณ์
เช่นน้ี  มีแนวโน้มท าให้สมาชิกองค์การเกิดความขดัแยง้ระหว่างพวกท่ีแข่งขนักนั ท าให้ขาดความ
ร่วมมือ ท่ีจะก าหนดทิศทางการพฒันากิจกรรมตามภารกิจ และมีแนวโนม้ท่ีสมาชิกขององค์การจะมี
แต่ความรู้สึกท่ีสบสน ความเป็นหน่วยงานเดียวกนัจะนอ้ยและขาดขวญัก าลงัใจ 
 จากองค์ประกอบของภาวะผู ้น าทั้ ง 3 แบบดังกล่าวมีการศึกษาวิจัยโดยการวิ เคราะห์
องคป์ระกอบล าดบัท่ีสูงกวา่  (Higher – Order Factor Analysis)  บาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio) 
ได้ก าหนดภาวะผู ้น าในมิติท่ีมีประสิทธิผลมาจัดเรียงล าดับพบว่าภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลง                 
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มีประสิทธิผลมากท่ีสุด และการให้รางวลัอย่างเหมาะสมมีประสิทธิผลรองลงมาซ่ึงเป็นลักษณะ      
ของภาวะผูน้ าท่ีตอ้งการให้มีผลการปฏิบติังานท่ีสูง เป็นภาวะผูน้ าเชิงรุก (Active Proactive Leadership) 
ส่วนองค์ประกอบการบริหารแบบมีขอ้ยกเวน้โดยตรงมีประสิทธิผลเป็นอนัดบัรองลงมาตามล าดบั
และการบริหารแบบมีขอ้ยกเวน้โดยออ้มมีประสิทธิผลนอ้ย เป็นลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงรับ (Passive 
Reactive Leadership) และภาวะผูน้ าแบบตามสบายมีประสิทธิภาพน้อยท่ีสุดส าหรับมิติท่ี 3 เป็น
ความถ่ีของภาวะผูน้ าท่ีไดผ้ลดี (Optima) จะมีสภาพ (Profile)  ขององคป์ระกอบของภาวะผูน้ า 
 คูค,ฮนัซาเกอร์และคอฟเฟย ์(Cook, Hunsaker and Coffey,1997: 484 - 485) ไดก้ล่าวถึงกลยุทธ์
เชิงพฤติกรรม ส าหรับภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงไว ้3 ประการ คือ 
  1. การสร้างวสิัยทศัน์ โดยวสิัยทศัน์จะให้ทิศทางต่อสมาชิกขององคก์ารในวิธีท่ีสอดคลอ้ง
กบัแบบของผูน้ า ปรัชญาและความยึดมัน่ ความกดดนัในส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรขององค์การ 
วิสัยทศัน์ท่ีดีท่ีสุดอยู่บนพื้นฐานขององค์การและบ่งบอกถึงความสามารถท่ีคงทนขององค์การท่ีจะ
เปล่ียนแปลงผูน้ าและองคก์ารท่ีเหนือธรรมชาติ 
  2. การระดมความผกูพนั เป็นการยอมรับโดยบุคลากรท่ีจะท าให้วิสัยทศัน์ใหม่ๆ ท่ีวางไว้
ใหไ้ดบ้งัเกิดผล ผูน้ าแสดงและน าเสนอวสิัยทศัน์ต่อกลุ่มในทุกโอกาสใชก้ารกระตุน้จูงใจโดย 
ผา่นการติดต่อส่ือสารภายในและการโฆษณาประชาสัมพนัธ์แทนการสั่งการดว้ยค าสั่ง 
  3. การเปล่ียนแปลงเชิงสถาบนั ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะตอ้งมองให้ครบทั้งระบบ และยกระดบั
กระบวนการแกปั้ญหาและกระบวนการตดัสินใจ มีการใช้วิธีการปฏิบติัใหม่กระจายทัว่ทั้งองค์การ
แทนท่ีจะจ ากัดอยู่กับกลุ่มผูบ้ริการระดับสูงในองค์การ ผูบ้ริหารการเปล่ียนแปลงสามารถท าให้
บุคลากรปฏิบติัตามวิสัยทศัน์และมีความเช่ือมัน่ท่ีจะพบกบัความทา้ทายยกระดบัการรับรู้มาตรฐาน
และการตดัสินใจ 
 แฮรีส (Harris, 1990 อา้งถึงใน อจัชรา  วรีฤทธ์ิ, 2553: 26) ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ไวด้งัน้ี 
 1. ใหผู้ต้ามมีอิสระในการท างานและส่งเสริมใหผู้ต้ามไดพ้ฒันาตนเอง 
 2. มีความเป็นมิตรกบัผูต้าม ใชว้ิธีแบบไม่เป็นทางการกบัผูต้ามเหมือนกบับิดาท่ีบุตร
จะไปหาเม่ือไรก็ได ้
 3. เป็นแบบอยา่งของความซ่ือสัตย ์ความยุติธรรม และมีมาตรฐานสูงในการปฏิบติังาน
ขณะเดียวกนัก็มีความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ 
 4. ย ัว่ยุผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยการให้ค  าแนะน า ช่วยเหลือ สนบัสนุน ยกยอ่งยอมรับและ
เปิดใจกวา้ง ขณะเดียวกนัก็แลกเปล่ียนความรู้ความช านาญกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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 5. แสดงให้เห็นวา่มีความเช่ือมัน่ กระตือรือร้น ตระหนกัในศกัด์ิศรีของบุคคลและมี
ความภกัดีส าหรับบริบทของโรงเรียนนั้น  
 ไลออนทอส (Liontos, 1992) ไดก้ล่าวถึงกลยุทธ์ของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนไวด้งัต่อไปน้ี 
  1. มีการเยี่ยมเยียนห้องเรียนแต่ละห้องทุกวนั ช่วยเหลือสนบัสนุนกิจกรรมในห้องเรียนและ
กระตุน้ครูเพื่อท่ีจะเยีย่มเยยีนชั้นเรียนซ่ึงกนัและกนั 
  2. มีการประชุมปรึกษาหารือของคณะทีมงานทั้งหมดในโรงเรียนเก่ียวกบัเป้าประสงค์ของ
โรงเรียนความเช่ือ และวสิัยทศัน์ในตน้ปีการศึกษา 
  3. มีการช่วยเหลือครูให้ท างานอยา่งชาญฉลาด โดยการกระตุน้ให้คน้หาค าอธิบายท่ี
แตกต่างจากเดิมเพื่อตรวจสอบขอ้สมมติฐาน น าปัญหาส่วนบุคคลของบุคลากรมาพิจารณา ในกรอบ
จินตทศัน์ โดยรวมของโรงเรียน หลีกเล่ียงความผกูพนัต่อค าตอบของปัญหาท่ีคิดไวก่้อนหรือค าตอบ
เดิม สรุปอย่างชดัเจนในสาระส าคญัท่ีไดจ้ากการประชุม และการท าให้กลุ่มบุคลากรอยูก่บังาน แต่
มิใช่เป็นการบงัคบัจินตทศัน์ส่วนตนของบุคลากร 
  4. ใชพ้ลงัร่วมของบุคลากร โดยการก าหนดภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรทุกคน
และให้บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะทีมงานต่างๆ รวมถึงคณะทีมงานในหน้าท่ีเก่ียวกบั
การปกครองและสายการบงัคบับญัชาของสถานศึกษาทีมงานวิจยัเชิงปฏิบติัการ  หรือทีมงานปรับปรุง
และพฒันาสถานศึกษา ซ่ึงตอ้งใชพ้ลงัร่วมดงักล่าวในการด าเนินการ 
  5. เขียนบนัทึกส่วนตวัถึงครูเพื่อแสดงความรู้สึกถึงคุณค่าส าหรับ ความพยายามเป็นพิเศษ
ของครูในการสร้างสรรค์ผลงานดีเด่นท่ีปรากฏแก่สาธารณชน ทั้งผลงานส่วนบุคคลผลงานของ
ทีมงาน ผลงานของนกัเรียน ซ่ึงผลงานเหล่านั้นลว้นแลว้แต่เก้ือกูลสนบัสนุนการปรับปรุงและพฒันา
โรงเรียน  
  6. ส ารวจความตอ้งการและความจ าเป็นของคณะทีมงานเป็นประจ า เตม็ใจรับทศันคติ และ
ปรัชญาของครู ใชก้ารฟังอยา่งมีประสิทธิภาพและแสดงใหค้รูรู้วา่ผูบ้ริหารเอาใจใส่เก่ียวกบัเขาจริง ๆ 
  7. ใหค้รูทดลองแนวความคิดใหม่ร่วมอภิปรายงานวจิยักบัคณะครูและการเสนอขอ้คิดค าถาม 
  8. มีการจดัประชุมปฏิบติัการในโรงเรียนโดยผูบ้ริหารร่วมประชุมปฏิบติัการและร่วม
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกบัคณะครูพร้อมทั้งดลใจให้ครูใช้ความสามารถพิเศษของตนร่วมกบัครู
ท่านอ่ืน 
  9. ผูบ้ริหารตอ้งให้บุคลากรใหม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในสถานศึกษาอยา่ง
มีประสิทธิภาพ โดยใหค้รูมีความผกูพนัต่อการร่วมงานและจุดประสงคข์องสถานศึกษา  
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  10. มีความคาดหวงัสูงส าหรับครูและนกัเรียนโดยบอกครูให้รู้วา่ผูบ้ริหารตอ้งการให้
พวกเขาเป็นครูท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีเขาจะสามารถเป็นได ้  
  11. ใชก้ลไกของระบบราชการท่ีจะสนบัสนุนครูในเร่ืองของเงินงบประมาณส าหรับ
แผนงาน โครงการ หรือการจดัเตรียมเวลาท่ีเพียงพอส าหรับการวางแผนอยา่งร่วมมือกนัของครูช่วย
แกปั้ญหาเวลาท่ีจ ากดัของครูปัญหางานดา้นธุรการของครูมากเกินปกติ  
  12. ใหค้รูรู้วา่ตอ้งรับผดิชอบต่อนกัเรียนทั้งหมด ไม่ใช่เพียงชั้นเรียนของตนเอง 
 ในขณะท่ีส านกังานคณะกรรมการการพฒันาระบบราชการ (2550: 1) ไดก้ล่าวถึงความส าคญั
ของการบริหารการเปล่ียนแปลงไวว้่า กิจกรรมการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management 
Activities) เป็นกิจกรรมท่ีก าหนดข้ึนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการปรับเปล่ียนองค์การ (Organization 
Change Activities) ในประเด็นท่ีประสงคใ์ห้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในองคก์ารมิใช่เป็นกิจกรรมท่ี
องคก์รพึงด าเนินการตามล าพงัโดยไม่มีประเด็นเป้าหมายใน การเปล่ียนแปลงองคก์าร เน่ืองจากหาก
หน่วยงาน องคก์ารไม่มีประเด็นเป้าหมายในการเปล่ียนแปลง ก็ไม่มีเหตุจ าเป็นท่ี จะตอ้งด าเนินการกิจ
กรรมการบริหารการเปล่ียนแปลง ส่วนในองค์การท่ีมีเป้าหมายภารกิจการเปล่ียนแปลงองค์การอยา่ง
ชดัเจน แลว้การมุ่งผลกัดนัให้คนในองค์การปรับเปล่ียนจากวิถีปัจจุบนัไปสู่วิถีใหม่ ก็มกัจะประสบ
อุปสรรคหรือแรงต่อตา้น ในระหว่าง การด าเนินภารกิจการเปล่ียนแปลงเป็นผลให้การด าเนินงานล่าช้า   
ไม่ส าเร็จตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นการบริหารการเปล่ียนแปลงจึงเป็นการสนบัสนุน
เติมเต็มภารกิจงานปรับเปล่ียนองค์การให้สมบูรณ์ครบถ้วนและสามารถน าไปปฏิวติัได้จริงอย่าง
ราบร่ืนในองค์การ องค์การท่ีสามารถบริหารการเปล่ียนแปลงจนเป็นผลส าเร็จลว้นเห็นความส าคญั
ของการบริหารการเปล่ียนแปลงว่าเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นต่อความส าเร็จของการปรับเปล่ียนองค์การ 
มิใช่เป็นการเพิ่มภาระใหแ้ก่ผูป้ฏิบติัโดยไร้ประโยชน์ 
 นิธินาถ สินธุเดชะ (2549) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการบริหารการเปล่ียนแปลงไวว้า่การบริหาร
การเปล่ียนแปลงเป็นหวัขอ้และประเด็นท่ีไดรั้บการกล่าวถึงค่อนขา้งมากในภาคธุรกิจและภาคราชการ
ในระยะ 4-5 ปีท่ีผา่นมา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในระยะท่ีสภาพของสังคมและธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง
มาก ซ่ึงเป็นผลจากเทคโนโลยีท่ีก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ ๆ ของการแข่งขนั การท าธุรกิจ วิถีชีวิต และความ
ตอ้งการของคนในสังคมซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อองคก์ารต่าง ๆ ท่ีตอ้งปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้ม
ใหม่ อนัน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงองคก์าร อยา่งไรก็ดี การรับมือกบัการเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีเป็นผูบ้ริหารและ
องค์การทั้งหลายตอ้งประสบและมีประสบการณ์อยู่แลว้เป็นปกติ หากแต่มีการพูดกนัมากข้ึนและมีการน า  
มาวางแนวทางใหเ้กิดการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบมากข้ึนจึงดูเหมือนวา่เป็นเร่ืองใหม่ท่ีเพิ่งจะถูกพูด
ถึงทั้งท่ีจริง ๆ แลว้เป็นเร่ืองปกติพื้นฐานของทุกองค์การ เพราะการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ นั้นเป็นส่ิงท่ีเกิด
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ข้ึนกบัชีวติและองคก์าร หากแต่เป็นเร่ืองเล็กหรือเร่ืองใหญ่ หรือถ่ีห่างมากแค่ไหนเท่านั้น ท่ีส าคญัท่ีสุด
และเป็นความจริงคือไม่มีชีวิตใดหรือองคก์ารใดจะไม่มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนหรืออยูไ่ดเ้หมือนเดิม
ตลอดไป ดงันั้นการปรับตวัต่อความแตกต่างและการเปล่ียนแปลง จึงเป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัส าหรับ
บุคลากรและองค์การในปัจจุบัน ซ่ึงจะส่งผลให้องค์การนั้ น ๆ สามารถท่ีจะด ารงอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้อาจสรุปไดว้า่ ในการท่ีองคก์ารจะสามารถด ารง
อยูไ่ดใ้นสภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั องคก์ารไม่สามารถปฏิเสธ
การเปล่ียนแปลงไดก้ารบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีผิดพลาดมกัจะก่อให้เกิดการต่อตา้นและผลเสียหายต่อ
องค์การดงันั้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) จึงเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัแล มีความ
จ าเป็นต่อความส าเร็จขององคก์าร ในการสนบัสนุนให้องคก์ารสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ในทุกสถานการณ์        
 สรุปไดว้า่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformation Leadership) หมายถึงระดบัพฤติกรรมท่ี
ผูน้ าแสดงใหเ้ห็นในการจดัการหรือการท างานเป็นกระบวนการท่ีผูน้ ามีอิทธิพลต่อผูร่้วมงาน โดยการเปล่ียน
สภาพหรือเปล่ียนความพยายามของผู ้ร่วมงานให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวัง พัฒนา
ความสามารถของผูร่้วมงานไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนและมีศกัยภาพมากข้ึน ท าให้เกิดการตระหนักรู้ถึง
ภารกิจและวิสัยทศัน์ของกลุ่ม  จูงใจให้ผูร่้วมงานมองไกลกวา่ความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์
ของกลุ่มหรือสังคม และ จากแนว คิดดงักล่าว เม่ือน ามาเทียบเคียงกบัการใช้ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีก าลังมีการเปล่ียนแปลงนโยบายและแนวปฏิบติัในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั
การปฏิบติังานเป็นอยา่งมาก  
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2.5 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัประสิทธิภาพการสอน 
 การปฏิบติังานในโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัความร่วมมือร่วมใจ ของ
ผูป้ฏิบติังาน โดยเฉพาะครูซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัหน้าท่ีโดยตรงในโรงเรียนและเป็นตวัจกัรส าคญัในการด าเนินงาน
ดา้นการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 2.5.1 ความหมายของประสิทธิภาพการสอน  
  1. ประสิทธิภาพ  (Efficiency) 
   ปีเตอร์สันและพลาวแมน (Peterson and Plowman, 1953: 433-434 อา้งถึงใน 
วนนัธิยา สังศกัดา, 2551: 10) ให้ความหมายของค าวา่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานดา้นธุรกิจ ใน
ความหมายอยา่งแคบวา่ หมายถึง การลดตน้ทุนในการผลิตและในความหมายอยา่งกวา้งหมายรวมถึง คุณภาพ 
(Quality) ของการมีประสิทธิผล (Effectiveness) และความสามารถ (Competence and Capacity) ใน
การผลิตการด าเนินงานทางดา้นธุรกิจท่ีถือวา่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ก็เพื่อสามารถผลิตสินคา้หรือ
บริการ ในปริมาณและคุณภาพท่ีต้องการในเวลาท่ีเหมาะสมและต้นทุนน้อยท่ีสุด  เม่ือค านึงถึง
สถานการณ์และขอ้ผกูพนัทางการเมืองท่ีมีอยู ่ดงันั้นแนวคิดค าวา่ประสิทธิภาพทางดา้นธุรกิจในท่ีน้ีจึง
มีองค์ประกอบ 5 อย่างคือ ต้นทุน (Cost) คุณภาพ (Quality) ปริมาณ (Quantity) เวลา (Time) และ
วธีิการ (Method) 
  มิลเลท (Millet, 1954: 4  อา้งถึงในวนนัธิยา สังศกัดา, 2551: 10) ให้ความหมายของ
ค าว่าประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบติังานท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจและไดรั้บผลก าไรจากการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงความพึงพอใจหมายถึงความพึงพอใจในการบริการใหป้ระชาชน โดยพิจารณาจาก 
   1. การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั 
   2. การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วทนัเวลา 
   3. การใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 
   4. การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ 
  ไซมอน (Simon, 1960: 180-181  อา้งถึงใน วนนัธิยา สังศกัดา, 2551: 10) ให้ความหมาย
ของค าว่าประสิทธิภาพ คือการพิจารณาว่างานใดมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นให้ดูจากความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัน าเขา้ (Input) กบัผลผลิต (Output) เพราะฉะนั้นตามทรรศนะน้ี ประสิทธิภาพเท่ากบั ผลผลิต
ลบดว้ยปัจจยัน าเขา้ และถา้เป็นการบริหารราชการและองคก์รของรัฐก็ควรบวกกบัความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ (Satisfaction) เขา้ไปดว้ย ซ่ึงเขียนในรูปของสมการได ้ดงัน้ี 
   E  =   (O – I ) + S 
     E  =   Efficiency    คือ  ประสิทธิภาพของงาน   



 

 

45 

   O  =   Output         คือ  ผลผลิตหรือผลงานท่ีไดรั้บออกมา 
    I  =   Input            คือ  ปัจจยัน าเขา้หรือทรัพยากรทางการบริหารท่ีใชไ้ป 
   S  =   Satisfaction คือ  ความพึงพอใจในผลงานท่ีออกมา   

 จากแนวคิดในเร่ืองประสิทธิภาพการปฏิบติังานของนกัวิชาการและนกัทฤษฎีต่าง ๆ อาจ
กล่าวไดว้า่ ประสิทธิภาพในการท างานเชิงเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การผลิตสินคา้ และการบริการให้
ไดม้ากท่ีสุดโดยใช้ตน้ทุนหรือปัจจยัน าเขา้ให้น้อยท่ีสุด ส่วนประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในเชิง
สังคมศาสตร์หรือประสิทธิภาพในการท างานของแต่ละบุคคลนั้น ปัจจยัน าเขา้ หมายถึง ความพยายาม
ความพร้อม ความสามารถ ความคล่องแคล่วในการปฏิบติังาน  
  2. ประสิทธิภาพการสอน (Efficiency of Teaching)         
   จอห์น แคร์รอล (John Carrol, 1997 อา้งถึงใน สุรางค์ โคว้ตระกูล, 2541: 13) ได้
อธิบายความหมายของครูท่ีมีประสิทธิภาพว่า หมายถึง ครูท่ีสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ให้เวลาแก่
นกัเรียนแต่ละคนไดเ้รียนรู้โดยพิจารณาความแตกต่างของบุคคล         
   ไพเพอร์ (Piper, 1978 อา้งถึงใน สมรักษ ์กิจเดช, 2544) กล่าวว่า ประสิทธิภาพการ
สอน หมายถึง ความสามารถของครูท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยพิจารณาจากจ านวนนกัเรียนท่ี
เรียนรู้วา่มีจ  านวนมากนอ้ยเพียงใด  
   วิโรจน์ ค  านึงคุณากร (2530: 12) กล่าวว่า ประสิทธิภาพการสอน หมายถึง 
ความสามารถของครูในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบันกัเรียน เพื่อส่งเสริมนกัเรียน
ใหมี้พฒันา การในทุกดา้นทั้งร่างกาย สมอง อารมณ์ และสังคมตลอดจนท าให้นกัเรียนไดรั้บผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายของหลกัสูตร  
   ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล (2531: 25) กล่าววา่ ประสิทธิภาพการสอนหมายถึง
กระบวนการสอน และส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนซ่ึงมีผลท าให้ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตาม
จุดมุ่งหมายของการสอนท่ีวางไว ้
   โบรฟ่ี (Brophy,1992 อา้งถึงใน สุรางค ์โคว้ตระกูล, 2541: 13) กล่าววา่ ประสิทธิภาพ 
หมายถึง ครูท่ีสามารถสอนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ท่ีเรียนไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้       
 จากความหมายของประสิทธิภาพการสอนดังกล่าวมาข้างต้น สรุปความหมายของ
ประสิทธิภาพการสอนได้เป็น 2 ลกัษณะคือ ความหมายในทางกวา้งและความหมายในทางแคบ 
ประสิทธิภาพในการสอนในความหมายกวา้ง หมายถึงความสามารถของครู ผูบ้ริหารโรงเรียน และตวั
นกัเรียนท่ีจะร่วมกนัจดักิจกรรมหรือด าเนินการทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้
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บรรลุจุดประสงค์ตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไวโ้ดยมีการสูญเปล่านอ้ยท่ีสุด ส่วนความหมายในทางแคบ
ประสิทธิภาพการสอน หมายถึง ความสามารถของครูในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดประสงคข์อง
การสอนท่ีก าหนดไว ้
 2.5.2 องค์ประกอบของประสิทธิภาพการสอน 
  ประสิทธิภาพการสอน จะเกิดผลดีและมีความชัดเจนจ าเป็นหรือไม่นั้ นต้องมี
โครงสร้างหรือองค์ประกอบท่ีครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ของลกัษณะพฤติกรรมการสอน ทั้งน้ีเพื่อ
ความตรงของการประเมินและการอธิบายสรุป ตลอดถึงการใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนท่ีไดรั้บ ดงันั้นการก าหนดองคป์ระกอบหรือเลือกใชอ้งคป์ระกอบของประสิทธิภาพ
การสอนท่ีเหมาะสมจึงถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอยา่งยิง่ 
  บลูม (Bloom, 1976: 10-11 อา้งถึงใน สมรักษ ์กิจเดช, 2544: 78-79) ไดเ้สนอองคป์ระกอบ
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพไว ้4 ประการ คือ   
   1. การช้ีแนะ (Clues) หมายถึงการบอกจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน คือ อธิบาย
ใหน้กัเรียนเห็นชดัเจนตั้งแต่ตน้วา่เม่ือนกัเรียนเรียนแลว้จะมีความสามารถอยา่งไรบา้งการเรียนท่ีจะท า
ให้มีความสามารถดงักล่าวนั้นจะตอ้งเรียนอย่างไร ครูจะตอ้งบอกถึงกิจกรรม ขั้นตอน และวิธีการท่ี
เหมาะสมส าหรับนกัเรียนแต่ละคนอยา่งชดัเจน  
   2. การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึงการให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 
เช่น การโตต้อบระหวา่งครูกบันกัเรียน การส่งเสริมให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัดว้ยตนเองและการสนบัสนุน
ใหน้กัเรียนไดท้  างานเป็นกลุ่ม  
   3. การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นการด าเนินการสอนของครูท่ีตอ้งอาศยัหลกั
จิตวิทยา การเสริมแรงท่ีดีนั้นควรประกอบดว้ยการเสริมแรงทั้งทางบวกและทางลบ เช่น การชมเชย 
การต าหนิ การให้รางวลั และการลงโทษ ซ่ึงถือเป็นพฤติกรรมของครูท่ีควรด าเนินการในระหวา่งการ
เรียนการสอน 
   4. การให้ขอ้มูลป้อนกลบัและการแกไ้ขขอ้บกพร่อง  (Feedback and Correction)  
เป็นพฤติกรรมการสอนของครูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวินิจฉัยผลการเรียน และแก้ไขปรับปรุงในส่วนท่ี
ผูเ้รียนยงับกพร่องอยู่ การสอนท่ีดีจะตอ้งมีการวดัผลประเมินผลและให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่นกัเรียน 
เช่น การทดสอบหลังเรียน การแจ้งผลการสอบ หรือขอ้บกพร่องให้นักเรียนทราบทนัทีและช่วย
ปรับปรุงแกคุ้ณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนควบคู่ไปดว้ย         
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  บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2535: 12) เสนอวา่อาจารยท่ี์จะสอนดีหรือไม่ดีนั้นควรจะพิจารณา
จากองคป์ระกอบ 9 ประการ คือ1) การวางแผนและการเตรียมการสอน 2) วิธีการสอน  3) ความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้ 4) ความรู้ทางวิชาการของอาจารย ์5) บุคลิกภาพของอาจารย ์ 6) พฤติกรรมของอาจารย์
ทั้งในและนอกหอ้งเรียน 7)การประเมินผลการสอน 8) เอกสาร ต าราท่ีใชอ้า้งอิงและประกอบการสอน 
และ 9) เจตคติของนกัศึกษาต่อวชิาเรียนและต่ออาจารยผ์ูส้อน  
  บีชและ รินฮาร์ทซ์ (Beach and Reinhartz, 1984: 19-23 อา้งถึงใน สมรักษ ์กิจเดช, 2544) 
ไดก้  าหนดองคป์ระกอบของประสิทธิภาพการสอนเพื่อประเมินการปฏิบติังานของครูโดยจ าแนกเป็น  6 องคป์ระกอบ
ดงัน้ี  
   1. ความชดัเจนในการจดัการเรียนการสอน (Clarity of Instruction) เป็นการพิจารณา
พฤติกรรมการสอนของครูในดา้นการวางแผนการสอนวา่มีหรือไม่  ครูท่ีมีประสิทธิภาพการสอนควรมีหลกัฐาน
เก่ียวกบัการจดัระบบการสอนการใชต้วัอยา่งและภาพแสดงมโนทศัน์ท่ีเป็นนามธรรมให้ง่ายต่อการเขา้ใจ มี
ความรู้ในวชิาท่ีสอนและทบทวนกระบวนการอยูเ่สมอ  
   2. ความกระตือรือร้นระหวา่งการเรียนการสอน (Enthusiasm During  Instruction) ครูท่ีมี
ประสิทธิภาพการสอนควรมีพฤติกรรมสนุกสนานกับงานสอนของตนเอง สร้างบรรยากาศ  ของความ
กระตือรือร้น การท าบรรยากาศการเรียนใหส้นุก และมีเจตคติท่ีดีต่อนกัเรียน  
   3. การแสดงความใส่ใจในงานการสอน (Task Orientation)  ครูท่ีมีประสิทธิภาพควรมี
พฤติกรรมท่ีแสดงความใส่ใจในการสอนซ่ึงประกอบดว้ยงานท่ีตอ้งปฏิบติัก่อนสอน ปฏิบติัระหว่างสอน
และปฏิบติัเม่ือส้ินสุดการสอน  
   4. การใช้กลวิธีการสอน (Instructional Strategies) ครูท่ีมีประสิทธิภาพควรใช้เทคนิคการ
สอนท่ีแตกต่างกนัไปตามเน้ือหาวชิา ระดบัพฒันาการของผูเ้รียนและแบบการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล   
   5. การมีปฏิสัมพนัธ์กบันกัเรียน (Interaction With Student) ครูท่ีมีประสิทธิภาพควรมี
บรรยากาศในทางบวกส าหรับการเรียน และการคิดของนกัเรียน มีสัมพนัธภาพระหว่างครูกบันกัเรียน มี
ความยุติธรรมเปิดเผยและตรงไปตรงมา เช่น การส่ือความหมายไปยงันกัเรียนให้ตระหนกัว่าตวันกัเรียนมี
คุณค่าและศกัด์ิศรี  
   6. การใช้ค  าถามท่ีน่าสนใจ (Use of Interesting Question) เป็นพฤติกรรมของครูท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตั้งถามของครู ค าถามท่ีดีควรเป็นค าถามท่ีน่าสนใจและย ัว่ยุการเรียนรู้ เช่น ค าถามแบบ
ปลายเปิด ค าถามแบบปลายปิด เป็นตน้ 
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  มาร์ช และฮอชวาร์ (Marsh and Hocevar อา้งถึงใน วลยัรัตนา วอ่งนยัรัตน์, 2530: 24) ไดส้รุป
องคป์ระกอบของการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเป็น 9 ประการ คือ  
  1. คุณค่าของการเรียน ไดแ้ก่ เน้ือหาวชิาน่าสนใจไดเ้รียนรู้ส่ิงท่ีมีคุณค่า เพิ่มความสนใจใน
เน้ือหาวชิาเรียน และเขา้ใจในเน้ือหาวชิา  
  2. การจดัระบบเน้ือหาของวิชา ไดแ้ก่ มีการอธิบายท่ีชดัเจน อุปกรณ์การสอนน่าสนใจ บอก
วตัถุประสงคข์องการสอนและจดัท าเอกสารประกอบการสอน  
  3. ความกระตือรือร้น ไดแ้ก่ ครูมีความกระตือรือร้นในการสอน เป็นคนคล่องแคล่ว  มี
อารมณ์ขนั และมีรูปแบบการสอนท่ีน่าสนใจ  
  4. ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันกัเรียน ไดแ้ก่ กระตุน้ให้มีการอภิปรายในชั้นเรียนให้นกัเรียน    
มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน กระตุน้ให้นกัเรียนถามค าถามและตอบค าถาม และกระตุน้ให้นกัเรียนมี
ความริเร่ิม  
  5. ความเห็นอกเห็นใจของครูท่ีมีต่อนกัเรียน ไดแ้ก่ แสดงความเป็นเพื่อนกบันกัเรียน ยินดี
ช่วยเหลือนกัเรียนและใหค้วามสนใจนกัเรียนแต่ละคน  
  6. ความรอบรู้ทางวชิาการ ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างและการประยุกตใ์ชค้วามรู้
พื้นฐานและมโนทศัน์ การช้ีใหเ้ห็นถึงประเด็นต่าง ๆ  และการอภิปรายถึงความกา้วหนา้ของเน้ือหาวชิา  
  7. การสอบและการให้คะแนน ไดแ้ก่ การใช้ผลสอบเป็นขอ้มูลป้อนกลบัท่ีมีคุณค่า การทดสอบ 
ท่ีเหมาะสมยติุธรรม และการทดสอบท่ีเนน้เน้ือหาวชิา         
  8. การก าหนดงานใหน้กัเรียน ไดแ้ก่ การให้การบา้นการให้หนงัสืออ่านประกอบเพื่อช่วย
เสริมความเขา้ใจในบทเรียนและ  
  9. การให้งานท่ียากและมากเกินก าลงั ไดแ้ก่ การพิจารณาความยากง่ายของเน้ือหาวิชา 
ภาระงานของนกัเรียน(น้อย-มาก) การเสนอเน้ือหาวิชา (ชา้-เร็ว) และเวลาส าหรับให้นกัเรียนท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย        
 บอริช (Borich, 1992: 478 อา้งถึงใน สมรักษ ์กิจเดช, 2544) ไดเ้สนอกรอบความคิดเพื่อการศึกษา
ประสิทธิภาพการสอนของครูในชั้นเรียนโดยใหป้ระเมินจากพฤติกรรมหลกั 5 ดา้น ไดแ้ก่   
  1. การสร้างความชดัเจนในบทเรียน (Lesson Clarity) ประกอบดว้ยตวับ่งช้ี (Indicators) 
ท่ีส าคญัคือ การแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ การน านักเรียนเขา้สู่มโนทศัน์ใหม่การตรวจสอบงานและ
ความรู้เดิมของนกัเรียน การให้ค  าแนะน าในการเรียนแก่นกัเรียนอยา่งชดัเจน การรู้ความสามารถของ
นกัเรียนและสอนนกัเรียนตามความสามารถท่ีมีอยู่ การยกตวัอยา่งแสดงภาพประกอบและการสาธิต 
การทบทวนและสรุปบทเรียน   
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  2.  การใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย (Instructional Variety) ประกอบดว้ย  ตวั
บ่งช้ี ท่ีส าคัญคือ การใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์สร้างความสนใจในการเรียนการแสดงความ
กระตือรือร้นและความมีชีวติชีวาในการสอน การใชกิ้จกรรมการสอนท่ีหลากหลาย การให้รางวลัและ
ส่ิงเสริมแรงต่างๆ การใชค้  าถามและปัญหา หลากหลายรูปแบบและการให้โอกาสนกัเรียนแสดงความ
คิดเห็น  
  3.  การแสดงความใส่ใจในงานการสอน (Task Orientation) ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีท่ีส าคญั
คือ การพฒันาหน่วยการเรียนหรือแผนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการจดัการในดา้นการบริหาร
หรืองานธุรการอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยไม่มีผลต่องานการสอนท่ีปฏิบติัอยู ่การหยุดห้ามปราม
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียนในขณะสอน การเลือกวิธีการสอนไดเ้หมาะสมกบัจุดประสงค์การ
เรียนรู้ การก าหนดวงจรการทบทวน การแจง้ผลการเรียนและการทดสอบท่ีเป็นระบบแน่นอน  
  4. การท าให้กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนมีประสิทธิภาพ (Engagement in Learning) 
ประกอบด้วยตวับ่งช้ีท่ีส าคญัคือ การวดัผลและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน การให้ข้อมูล
ป้อนกลบัในโอกาสท่ีเหมาะสม การใชกิ้จกรรมการเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การให้ค  าชมเชยท่ีมี
ความหมาย การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัเรียน และ  
  5. การส่งเสริมให้นกัเรียนประสบความส าเร็จ (Student Success) ประกอบดว้ยตวับ่งช้ี
ส าคญัคือ การก าหนดเน้ือหาหน่วยการเรียนรู้หรือแผนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัล าดบัขั้นการเรียนรู้ การ
ใหค้  าตอบท่ีถูกตอ้งแก่นกัเรียนท่ีตอบถูกบางส่วน ตอบถูกแต่ไม่แน่ใจและตอบไม่ถูกในทนัทีทนัใด การ
จดัแบ่งเน้ือหาการเรียนรู้เป็นส่วนยอ่ย ๆ ให้เหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียนเป็นรายบุคคล การ
เปล่ียนแปลงเน้ือหาใหม่ใหน้อ้ยลงและง่ายต่อการเขา้ใจ 
  ประสิทธิภาพการสอนของครูผูส้อน (Teaching Efficiency) ของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา ในความสามารถของครูจากการสังเคราะห์ของ นาวา สุขรมย ์(2550: 8) ตามแนวคิดของ
อาร์มสตรอง (Armstorng, 1973) และเบอร์ลิเนอร์ และทิคูนอฟ (Berliner & Tikunoff, nd.) มี 9 ดา้น 
ดงัน้ี 
   1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน หมายถึง ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนท่ี
แสดงออกถึงความผูกพนัธ์ุ มีความเขา้ใจต่อกนัเป็นอย่างดี เช่น การมีความเป็นกนัเอง การให้ความ
ช่วยเหลือนกัเรียนดา้นต่าง ๆ การไต่ถามทุกขสุ์ขนกัเรียนเสมอ  
   2. การจดัการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีครูและนกัเรียนร่วมกนั
กระท ากิจกรรมข้ึน เพื่อใหก้ารเรียนการสอนด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และ
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บรรลุตามวตัถุประสงค์การสอนท่ีก าหนดไว ้เช่น การจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีขั้นตอน 
การมีความสามารถปรับบทเรียนใหเ้ขา้กบัลกัษณะนกัเรียนท่ีสอนการเตรียมการสอนการสรุปบทเรียน  
  3. การใชจิ้ตวิทยาการเรียนรู้ หมายถึง การน าทฤษฏีการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ธรรมชาติ
การเรียนรู้ การคิด การแกปั้ญหา การจ า การลืม รวมถึงปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการเรียนรู้มาใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ เช่นการให้ค  าชมเชย การแจง้จุดมุ่งหมายการเรียนการสอน การสอนจากรูปธรรม
ไปหานามธรรม  
  4. กลวิธีสอน หมายถึง วิธีการท่ีครูจดักิจกรรมการเรียนการสอน การใชเ้ทคนิคการสอน 
เน้ือหา วิธี และส่ือการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม บรรลุจุดประสงค์ของการสอน 
เช่น การมีทกัษะการสอน การปรับปรุงวิธีการสอนให้เหมาะกบัผูเ้รียน การสอดแทรกข่าว เหตุการณ์
ใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงท่ีสอน  
  5. การควบคุมชั้นเรียน หมายถึง วธีิการท่ีครูใชค้วบคุมชั้นเรียน เพื่อให้นกัเรียนอยูใ่น
หอ้งเรียนอยา่งมีความสุข มีระเบียบวนิยั เช่น การช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหา การสนองความตอ้งการ
ของนกัเรียนตามควรแก่เหตุการณ์  
  6. บรรยากาศชั้นเรียน หมายถึง สภาพแวดลอ้มในชั้นเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
น่าอยู ่สบายตา สบายใจ และสะอาดสวยงาม เช่น หอ้งเรียนมีความสะอาด หอ้งเรียนมีแสงสวา่งเพียงพอ 
  7. การให้ความเป็นธรรม หมายถึง การท่ีครูปฏิบติัต่อนักเรียนด้วยความยุติธรรม 
ถูกตอ้ง ชอบดว้ยเหตุผลโดยเท่าเทียมกนั เช่น การให้ความในใจเท่าเทียมกนั การยอยอ่งชมเชยผลงาน
นกัเรียนทุกคนตามควรแก่โอกาส 
  8. การวดัผลและประเมินผล หมายถึง การใชเ้คร่ืองมืออยา่งใดอยา่งหน่ึง ในการคน้หาหรือ
ตรวจสอบ เพื่อให้ไดข้อ้มูลซ่ึงเป็นปริมาณหรือคุณภาพ ท่ีมีความหมายแทนพฤติกรรมหรือผลงานท่ี
นกัเรียนแสดงออกมา แลว้น าเอาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัมาพิจารณาเพื่อหาขอ้สรุปหรือขอ้ตดัสินเก่ียวกบั
ความรู้ความสามารถของผูเ้รียน ไดแ้ก่การวดัผล และการประเมินผลการเรียนการสอน การตรวจสอบความรู้
พื้นฐานก่อนสอน 
  9. บุคลิกลกัษณะครู หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีรวมกนัข้ึนเป็นตวับุคคลของครู เช่น 
รูปร่าง หนา้ตา กิริยาท่าทาง การพดู การแต่งกาย การแสดงออกทางอารมณ์  
 คเรียคูย ์(Kyriacor, 1985: 148 – 155 อา้งอิงใน ขนัทอง พะชะ, 2551: 12-13) ไดเ้สนอการสร้าง
กรอบความคิดในการวิจยั เร่ืองการสอนท่ีมีประสิทธิภาพโดยไดแ้สดงขอบข่าย (Farm Work) ในการน าไป 
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ศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการสอนซ่ึงเน้นกระบวนการในห้องเรียน ขอบข่ายน้ีไดจ้ดัแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 3 ระดบัท่ีเป็นองคป์ระกอบร่วมกนัดงัน้ี 
  1. การวิเคราะห์ระดบัพื้นผิว (A Surface Level it Analysis) เน้นความคิดเร่ืองการเรียน 
การสอน (Quality of Instruction : QI) ซ่ึงหมายถึง ขอบเขตท่ีปฏิสัมพนัธ์ของผูส้อน และภาระงาน 
(Tasks) ท่ีส่งผลสนบัสนุนพฒันาการของผลผลิตท่ีตอ้งการยกระดบัน้ีมีการถกเถียงกนัวา่การสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงในท่ีน้ีคือ อิทธิพลของตวัแปรต่อกระบวนการผลิต จะข้ึนอยูก่บัการใหเ้วลาท่ีนกัเรียน
ใชใ้นการเรียนคร้ังหน่ึง ๆ (ALT) และคุณภาพของการจดัการเรียนการสอน(QI) มีมาก ๆ 
  2. การวิเคราะห์ระดบัจิตวิทยา (A Psychological Level of Analysis)การวิเคราะห์
ระดบัน้ี จะเน้นมโนคติหลกัการ และกระบวนการเชิงจิตวิทยา ท่ีจะช่วยอธิบายว่ากระบวนการเรียน
การสอนมีอิทธิพลต่อผลผลิตอย่างไร ตวัอย่างของมโนมติหลักการเชิงจิตวิทยาเช่น ความตั้งใจ 
ความจ า การถ่ายโยง การเสริมแรง การจ าแนก และกระบวนการรับรู้สารสนเทศระดบัน้ีตอ้งการท าให้
เห็นภาพชัดว่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร กระบวนการ และเง่ือนไขทางจิตวิทยาเป็นส่ิงจ าเป็น
ส าหรับการท าใหก้ารเรียนรู้เกิดข้ึนและเง่ือนไขทางจิตวทิยา ก็ยงัตอ้งไดรั้บการอธิบายขยายไปมากกวา่
น้ี ในระดบัของแต่ละคนในเทอมของสภาวะเชิงจิตวิทยาของนักเรียนคนนั้น ๆ ควบคู่กบัธรรมชาติ
ของการเรียนรู้ ซ่ึงในเร่ืองน้ีมีคนน าไปสร้างเป็นรูปแบบของจิตวทิยาการเรียนการสอนเป็นจ านวนมาก  
  3. การวิเคราะห์ระดบัการศึกษา (A Pedagogical Level of Analysis) การวิเคราะห์การสอน
ระดบัน้ีโดยภาพรวมแลว้จะวิเคราะห์เนน้ 2 เร่ืองคือ (1) ทกัษะการสอนระดบัน้ีเกิดมาจากทางการศึกษาศาสตร์ท่ี
พยายามจะส ารวจลกัษณะของการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในกรอบ ท่ีมองว่าการสอนเป็นกิจกรรมเชิง
จดัการ (Managerial Activity) และพยายามระบุทกัษะการสอน เฉพาะเน้ือหา (2) ปฏิสัมพนัธ์ 3 ทาง 
ระหว่างการรับรู้ของผูส้อนและยุทธศาสตร์ลกัษณะของประสบการณ์การเรียนรู้การเสนอกรอบ
ความคิดเก่ียวกบัเร่ืองน้ีของคเรียคูย ์(Kyriacor) ก็เพื่อท่ีจะท าให้ทราบหลกัการ และเหตุผล และข้อ
คน้พบของงานวิจยัต่าง ๆ ภายในกรอบ ท าให้สามารถช้ีได้ว่าข้อตกลงเบ้ืองตน้และข้อคน้พบของ
งานวิจยัต่าง ๆ เก่ียวกบัขอ้งกนัและกนัอย่างไร ซ่ึงปัญหาท่ีส าคญั ปัญหาหน่ึงของการวิจยัเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพการสอนก็คือ ความแทรกซอ้นและความสัมพนัธ์ท่ีซบัซอ้นระหวา่งกนั 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของประสิทธิภาพการสอนท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่
นกัการศึกษาแต่ละท่าน ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของประสิทธิภาพของการสอนไวอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั ดงัจะ
เห็นไดจ้ากพฤติกรรมการสอนยอ่ย ๆ ซ่ึงถือเป็นตวับ่งช้ีประสิทธิภาพการสอนท่ีนกัวิชาการแต่ละท่าน
ไดน้ าเสนอไว ้ลว้นแต่มีลกัษณะท่ีเหมือนกนัเป็นส่วนใหญ่ ส่วนความแตกต่างมกัจะเป็นความแตกต่าง
กนัในดา้นการก าหนดหรือน าเสนอพฤติกรรมหลกั (Key Behaviors) ซ่ึงข้ึนอยู่กบันกัวิชาการแต่ละ
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ท่านวา่จะจดักลุ่มของพฤติกรรมการสอนยอ่ย หรือตวับ่งช้ีประสิทธิภาพการสอนในลกัษณะใด ดงันั้น
การน ากรอบความคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของประสิทธิภาพการสอนของนกัวิชาการท่านใดท่านหน่ึงมา
เป็นแนวทางในการศึกษา เพื่อการประเมินประสิทธิภาพการสอนหรือจะสร้างกรอบความคิดของ
องคป์ระกอบประสิทธิภาพการสอนข้ึนใหม่ จึงไม่น่าจะให้ผลท่ีแตกต่างกนั อย่างไรก็ตามส าหรับการวิจยั
คร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกองค์ประกอบของประสิทธิภาพการสอนตามกรอบความคิดของ บอริช (Borich) 
มาศึกษาเน่ืองจากเห็นวา่กรอบความคิดดงักล่าวน่าสนใจ และมุ่งเนน้การศึกษาประสิทธิภาพการสอน
ในชั้นเรียนอยา่งแทจ้ริง 
 2.5.3 แนวคิดเกีย่วกบัประสิทธิภาพการสอน 
  คิวเรียคู (Kyriacou, 1993: 10 อา้งถึงใน สมรักษ ์กิจเดช, 2544) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบั
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพวา่เป็นการมุ่งเนน้ท่ีกิจกรรมในชั้นเรียน โดยเฉพาะการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบั
นกัเรียนและการสอนท่ีมีประสิทธิภาพนั้นพิจารณาจากตวัแปรส าคญั 3 ชนิดคือ 
   1. ตวัแปรด้านบริบท  หมายถึง  คุณลักษณะต่าง ๆ ของบริบทในกิจกรรมการ
เรียนรู้บทเรียนผลของความส าเร็จในกิจกรรมการเรียนรู้ ดงันั้นตวัแปรน้ีจะครอบคลุมคุณลกัษณะต่าง ๆ 
ดงัน้ี คุณลกัษณะ ของครู เช่น อายุ ประสบการณ์ คุณลกัษณะของนกัเรียน เช่น อายุ ความสามารถ 
คุณลกัษณะของชั้นเรียน เช่น ขนาด สภาพสังคม คุณลกัษณะของวิชา เช่นเน้ือหา ระดบัความยากง่าย 
คุณลกัษณะของโรงเรียน เช่น ความน่าเช่ือ ถือ ส่ิงอ านวยความสะดวก คุณลกัษณะของชุมชนเช่น 
ความมัง่คัง่ ความหนาแน่น และคุณลกัษณะของโอกาส เช่น เวลา ความรู้ท่ีมีมาก่อน 
   2. ตวัแปรดา้นกระบวนการ หมายถึง คุณลกัษณะของพฤติกรรมการสอนของครู
และพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน คุณลกัษณะของงานและกิจกรรมในชั้นเรียน ซ่ึงอาจส่งผลถึง
ความส าเร็จของกิจกรรมการเรียนรู้ ดงันั้นตวัแปรน้ีจะรวมถึงความกระตือรือร้นของครู ความชดัเจน
ในการสอนการใชค้  าถาม การใหค้  าชมและการวจิารณ์ การส่ือสารแบบไม่มีถอ้ยค า กลยุทธ์การจดัการ 
วธีิการอบรม บรรยากาศในชั้นเรียน ความเหมาะสมของภาระงาน ชนิดของการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่
นกัเรียน การรวมเน้ือหา นกัเรียนมีส่วนร่วมในบทเรียน นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัครู กลยุทธ์การเรียนรู้
ของนกัเรียนส่ิงเหล่าน้ีอาจไม่จ  าเป็น ตอ้งมีครบทุกรายละเอียด 
   3. ตวัแปรดา้นการผลิต หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนในภายหลงัท่ีเก่ียวกบัการศึกษา ไดแ้ก่
ความรู้ ทกัษะต่าง ๆ ความสนใจในวิชา การจูงใจในวิชา การจูงใจทางดา้นสติปัญญา ความมัน่ใจในการเรียน
และการนบัถือ การพฒันาความเป็นอิสระของนกัเรียนและการพฒันาทางสังคม ผลท่ีปรากฏในภายหลงัน้ี
สามารถทดสอบไดด้ว้ยการทดสอบทัว่ไปจากสถานภาพภายนอกและทดสอบเจตคติซ่ึงการทดสอบน้ีข้ึนอยู่
กบัรูปแบบของการประเมินเช่น ความเช่ือของครู 
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 2.5.4 วธีิการประเมินประสิทธิภาพการสอน 
  วธีิการประเมินประสิทธิภาพการสอน เป็นวธีิการ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลส าหรับการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนซ่ึง มีวิ ธีการต่าง ๆ หลายวิ ธี เช่น การสัมภาษณ์พูดคุย การใช้เคร่ืองมือ
โสตทศันูปกรณ์ และการใชแ้บบสอบถาม นอกจากน้ียงัสามารถใชว้ิธีการสังเกต และการพิจารณาจากเอกสาร
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นวธีิประเมินประสิทธิภาพการสอนไดอี้กดว้ย 
   บรัสแคมพ ์แบรนเดนเบอร์ก และโอร่ี (Braskamp Brandenberg and Ory, 1984:  
30  อา้งถึงใน สมรักษ ์กิจเดช, 2544: 83-85) ไดเ้สนอวิธีการเพิ่มเติมจากท่ีกล่าวมาแลว้โดยให้ใชว้ิธีการเขียน
ประเมิน (Written Appraisals) และการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Tests of Achievement) เป็น
วิธีการประเมินประสิทธิภาพการสอนไดอี้กทางหน่ึง อยา่งไรก็ตามวิธีการประเมินประสิทธิภาพการสอน
ท่ีเหมาะสม และนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางสรุปได้ 5 ประการ คือการสัมภาษณ์ การใช้เคร่ืองมือ
โสตทศันูปกรณ์ การใชแ้บบสอบถาม การสังเกต และการพิจารณาทบทวนจากเอกสารต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี      
    1. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลเพื่อการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนดว้ยการสนทนาพูดคุยกบับุคคลท่ีเป็นแหล่งผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ ตวัครูผูส้อน เพื่อนครู นกัเรียน
หรือผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ วิธีน้ีจดัเป็นวิธีท่ีง่ายและสะดวกท่ีสุด แต่ก็มีขอ้จ ากดับางประการกล่าวคือ
ผูใ้หข้อ้มูลมกัไม่ใหข้อ้คิดเห็นท่ีตรงไปตรงมา นอกจากน้ีการพดูคุย หรือสัมภาษณ์ยงัไม่เหมาะสมท่ีจะ
ท าเป็นรายบุคคล เพราะจะท าใหรู้้สึกวา่เป็นการกล่าวหรือ วจิารณ์รายบุคคลมากเกินไป 
    2. การใช้เคร่ืองมือโสตทศันูปกรณ์เป็น วิธีการใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ ต่าง ๆ  
ทางด้านเทคโนโลยีการส่ือสารมาใช้ประกอบการเก็บขอ้มูลเพื่อการประเมินประสิทธิภาพการสอน 
ได้แก่  วีดีโอเทป และเทปบนัทึกเสียง เป็นตน้ ในปัจจุบนัการใช้เคร่ืองมือโสตทศันูปกรณ์ จดัเป็น
วธีิการท่ีใหข้อ้มูลและค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
    3. การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีการท่ีจะได้มาซ่ึงขอ้มูลเพื่อการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนท่ีนิยม ใช้ท่ีสุด ทั้ งน้ีเพราะแบบสอบถามมีลักษณะท่ีเป็นแบบท่ีสร้างเป็น
ขอ้ความและให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นแหล่งข้อมูล กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีจ  านวนมาก ๆ ได้เป็นอย่างดี 
อย่างไรก็ตามการใช้แบบสอบถามมีขอ้จ ากดัท่ีการสร้างแบบสอบถามให้มีคุณภาพดีนั้นท าได้ยาก 
โดยเฉพาะความตรง (Validity) เก่ียวกบัโครงสร้างท่ีใชช้ี้ประสิทธิภาพการสอนของครูและความคลุมเครือ
ของค าถามท่ี ใช้วดั ส่วนแบบสอบถามท่ีใช้กนัเป็นส่วนใหญ่มกัเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 
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    4. การสังเกต เป็นวิธีการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลเพื่อการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนอีกวธีิหน่ึงโดยผูป้ระเมินเป็นผูส้ังเกตพฤติกรรมและกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งของครูและ
นกัเรียน  ในชั้นเรียนโดยตรงวิธีน้ีถึงแมว้า่จะเป็นวิธีท่ีไดข้อ้มูลเท่ียงตรงและน่าเช่ือถือแต่ก็มีขอ้จ ากดั
อยู่ท่ีความช านาญของผูส้ังเกต ระยะเวลาสังเกต และสัมพนัธ์ภาพหรือความเขา้ใจอนัดีระหว่างผู ้
สังเกตและผูถู้กสังเกต       
    5. การพิจารณาทบทวนจากเอกสารต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นวธีิการน าเอกสารหรือ
หลกัฐานต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนของครูมาพิจารณาตีค่า วิธีน้ีจดัเป็นวิธีท่ีน่าเช่ือถือไดอี้ก
วิธีหน่ึง เพราะพิจารณาจากเอกสารหลกัฐานท่ีสามารถยืนยนัได ้แต่ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพการ
สอน ไม่ควรยดึวธีิน้ีเป็นหลกัในการประเมิน ทั้งน้ีเพราะในโครงสร้างของประสิทธิภาพการสอนมีตวับ่งช้ี
บางตวัท่ีไม่สามารถแสดงเป็นเอกสารหลกัฐานได ้ดงันั้นการใช้วิธีน้ีประกอบกบัวิธีอ่ืน ๆ จึงน่าจะ
เกิดผลดีท่ีสุด         
   แฮร์รีส (Harris, 1986:  102-105 อา้งถึงใน สมรักษ์ กิจเดช, 2544) เสนอว่าการสังเกตการณ์
สอนในชั้นเรียนก็เป็นวิธีท่ีนิยมใช้กนัมากส าหรับการประเมินประสิทธิภาพของการสอนโดยสรุปได ้5 
ประการคือ 
    1. ครูผูส้อนประเมินตนเอง ตวัครูผูส้อนเองถือเป็นบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดในการสอน
และการปรับปรุงการสอน ดังนั้ นตัวครูผูส้อนจึงเป็นแหล่งข้อมูลท่ีส าคัญอันดับแรก และเป็น
แหล่งขอ้มูลท่ีนิยมใชก้นัมาเป็นเวลาชา้นาน ส าหรับเหตุผลท่ีตอ้งใชค้รูผูเ้สนอเป็นแหล่งขอ้มูลเพื่อการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนมีดว้ยกนั 3 ประการคือ 1) ครูจะเป็นผูท่ี้รู้ถึงพื้นฐานศกัยภาพของความรู้ของ
ตนเองในการปฏิบติัการสอนไดช้ดัเจนกวา่ผูอ่ื้น 2) การเก่ียวขอ้งท่ีจะเต็มใจในการให้ขอ้มูล 3)ส้ินเปลือง
นอ้ยในการด าเนินการ อย่างไรก็ตามการใช้ครูผูส้อนประเมินตนเองมกัมีปัญหาอยู่เสมอในแง่การล าเอียง
หรือเขา้ขา้งตนเอง แต่ถึงกระนั้นก็สามารถขจดัปัญหาน้ีได้โดยการท าความเขา้ใจกับครูผูส้อนให้
รับทราบถึงอุดมคติของการประเมินประสิทธิภาพการสอนและประโยชน์ท่ีครูผูส้อนจะไดรั้บจาการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอน         
    2. การประเมินโดยนกัเรียน  นกัเรียนจดัเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีนิยมใชก้นัอยา่ง
แพร่หลายอีกแหล่งหน่ึง ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพการสอนเน่ืองจากมีขอ้ไดเ้ปรียบในแนวคิดว่า
นักเรียนมีโอกาสมากท่ีสุดท่ีได้เห็นการสอนและรับผลโดยตรงจากการสอนของครู ดังนั้น นักเรียนจึง
น่าจะเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีดีท่ีสุด            
    3. การสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีผูป้ระเมินประสิทธิภาพ
การสอนตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมสังเกตการสอนของครูในชั้นเรียนโดยตรง ถึงแมว้่าการสังเกตการสอนใน
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ชั้นเรียนจะเป็นแหล่งขอ้มูลเพื่อการประเมินท่ีค่อนขา้งตรงแต่ก็อาจมีขอ้จ ากดับางประการไดเ้ช่น การสอน
บางอย่างไม่สามารถท่ีจะสังเกตได้ ปัญหาการส้ินเปลือง ตลอดจนความตรงของการสังเกตของผูส้ังเกต   
แต่ละคน ซ่ึงยากท่ีจะไดรั้บการยอมรับ           
    4. การประเมินจากผูบ้งัคบับญัชา โดยทัว่ไปมกัมุ่งเนน้ไปท่ีการประเมินผลเพื่อ
พิจารณาความดีความชอบเป็นหลกัส าคญั การประเมินผลโดยอาศยัผูบ้งัคบับญัชาเป็นแหล่งไดม้าซ่ึง
ขอ้มูลมกัจะมีปัญหาในแง่ผูบ้งัคบับญัชาไม่มีเวลาหรือไม่ให้ความสนใจแก่การสอนอย่างเต็มท่ีจึง
ประเมินการสอนไม่ครบถว้นเท่าท่ีควร ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาท่ีจะเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีดีไดจ้ะตอ้งมีความ
สนใจและติดตามผลการสอนของครูอยูต่ลอดเวลา 
    5.  การประเมินจากเพื่อนร่วมงาน โดยหลกัการไดข้อ้มูลจากเพื่อนร่วมงานเป็น
ส่ิงท่ีดีและควรกระท า เพราะเพื่อนร่วมงานเป็นผูท่ี้เขา้ใจงานการสอนอยา่งดีท่ีสุดและรู้จุดมุ่งหมายของ
การเรียนการสอน แต่โดยทัว่ไปมกัพบว่าประเมินส่วนใหญ่จะไม่นิยมใช้เพื่อนร่วมงานเป็นแหล่ง 
ขอ้มูล เน่ืองจากปัญหาดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งครูดว้ยกนั ความตอ้งการคนท่ีเขา้ใจ จริงใจและเห็นใจ
กนัอย่างแทจ้ริง ตลอดจนมีใจกวา้งและพร้อมท่ีจะรับฟังผลการประเมินโดยใช้เพื่อนร่วมงานมกัจะ
ใชไ้ดดี้ในกรณีท่ีสอนเป็นคณะ (Team Teaching) 
   วิธีการประเมินประสิทธิภาพการสอนตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ จะเห็นว่าแต่ละวิธีมี
ทั้งขอ้ดีและขอ้จ ากดัในตวัเองดว้ยกนัทั้งส้ิน แต่เม่ือพิจารณาถึงความเป็นจริงในกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเกิด ข้ึนในชั้นเรียนจะพบวา่ตวัครูผูส้อน และตวัผูเ้รียนเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีมีโอกาสรับรู้ลกัษณะ
พฤติกรรมการสอนของครูมกัจะประกอบดว้ยพฤติกรรม 2 ประเภท คือ  
    1. ลกัษณะพฤติกรรมการสอนท่ีไม่สามารถแสดงให้นกัเรียนเห็นได้ ซ่ึง
สมควรใชต้วัครูเป็นแหล่งขอ้มูล 
    2. ลกัษณะพฤติกรรมการสอนท่ีแสดงออกใหน้กัเรียนเห็นได ้ซ่ึงสมควรใช้
นักเรียนเป็นแหล่งขอ้มูล ดงันั้นการเลือกใช้วิธีประเมินท่ีเหมาะสมท่ีสุดจึงน่าจะช่วยให้การศึกษา
ประสิทธิภาพการสอนบรรลุผลสูงสุด 
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2.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 2.6.1 งานวจัิยในประเทศ 
  อภิวรรณา แกว้เล็ก (2542) ศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 1 ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนใช้
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมากกวา่ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 2 มิติ 
คือ 1) ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 2) ดา้นความสามารถใน
การพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก 3) ดา้นความสามารถในดา้นการปรับเปล่ียนพฒันาโรงเรียน
ใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งดี 4) ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน 
  เคนหวงั บุญเพศ (2543) ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี ใช้ภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปล่ียนและภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพในระดบัมาก โดยใชภ้าวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพมากกวา่
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน โดยทั้งภาพรวมและรายขอ้ การจ าแนกตามอายุ ต  าแหน่งและระยะเวลา
ด ารงต าแหน่งเห็นวา่ แบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติทั้ง 
2 แบบ ครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา มีความพึงพอใจในการท างานในระดบัมาก ทั้งในรายมิติ 
และรายขอ้ เวน้แต่ความพึงพอใจเก่ียวกบัเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษท่ีพึงไดรั้บ มีความพึงพอใจ
ในระดบักลาง แบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการท างานของครู คือ ภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปล่ียนและภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างานของครู
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ   
  รัตติภรณ์ จงวิศาล (2543) ไดศึ้กษาผลการฝึกอบรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูน้ านิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า ผูน้  านิสิตท่ีได้รับการฝึกอบรมภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงมีเจตคติท่ีดีต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงหลกัการฝึกอบรม มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ท่ีผูน้ าประเมินตนเอง และภาวะผูน้ าท่ีร่วมงานประเมินผูน้ าหลงัส้ินสุดการทดลองมากกวา่ผูน้ านิสิตท่ี
ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติส่วนเจตคติท่ีดีต่อภาวะผูน้ า 
การเปล่ียนแปลงหลงัส้ินสุดการทดลอง และความพึงพอใจในการท างานของผูร่้วมงานหลงัส้ินสุด 
การทดลองไม่พฒันาข้ึนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่าความพึงพอใจในการท างานของ
ผูร่้วมงานหลงัส้ินสุดการทดลอง ในกลุ่มผูน้ านิสิตท่ีไดรั้บการฝึกอบรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง มี
มากกวา่ในกลุ่มผูน้ านิสิตท่ีไม่ไดรั้บการฝึกอบรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
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  สมรักษ์ กิจเดช (2544) ได้ศึกษาระดับการปฏิบัติงานนิเทศของผู ้บริหารและ
ประสิทธิภาพการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่จงัหวดันครปฐม และเพื่อแสดงให้เห็น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติังานนิเทศของผูบ้ริหาร กบัประสิทธิภาพการสอนของครูผูส้อนกลุ่ม
ทกัษะ และกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่จงัหวดันครปฐม 
กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่จงัหวดันครปฐมจ านวน 70 โรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูล
คือ ครูผูส้อนจ านวน 420 คนแยกตามกลุ่มทกัษะวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และกลุ่มสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิต เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการปฏิบติังานนิเทศของผูบ้ริหารตาม
แนวคิดของกลิคแมนและคณะ และประสิทธิภาพการสอนตามแนวคิดของบอริช โดยเก็บรวบรวม
ขอ้มูลระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2544 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( X ) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product-
Moment Corient) ผลการวิจยัพบว่า (1) การปฏิบติังานนิเทศของผูบ้ริหารและประสิทธิภาพของการสอน 
ของครูทั้งโดยภาพรวมและแต่ละดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยการปฏิบติังานนิเทศดา้นการพฒันาบุคลากร  
อยู่ในระดับสูงสุด (2) การปฏิบัติงานนิเทศของผูบ้ริหารกับประสิทธิภาพการสอนสัมพนัธ์กัน โดย
ภาพรวมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (r =  0.50) และเม่ือแยกพิจารณาตามกลุ่มประสบการณ์
พบว่า การปฏิบัติงานนิเทศของผู ้บริหารสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของสอนกลุ่มสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวติ และกลุ่มทกัษะวชิาภาษาไทยและวชิาคณิตศาสตร์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (r = 0.566, 0.508 และ 0.444 ตามล าดบั) 
  พชัรี  จิรจีรังชัย (2545) ได้ศึกษาเร่ืองภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกัด กรมสามัญศึกษาจงัหวดักาญจนบุรีตามการรับรู้ของครู ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษา ใช้ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนและภาวะผูน้ าแบบเปล่ียน
สภาพอยู่ในระดบัปานกลาง และผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ใช้ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียน
สภาพอยูใ่นระดบัมาก แต่ใชภ้าวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  สมควร ไกรพน (2546) ได้ศึกษาแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาตามความคิดเห็นของ
ขา้ราชการครู โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ปรากฏวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ รองลงมาคือดา้นการสร้างบารมี และดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญา
ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล   
  ศุภกิจ สานุสัตย ์(2547) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา         
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สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น พบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร   
โรงเรียนตามความคิดเห็นของครูผูส้อน โดยภาพรวมพบว่า ครูผูส้อนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยการสร้างแรงบนัดาลใจ      
มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือด้านการกระตุน้เชาวปั์ญญา ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล และด้าน     
การสร้างบารมีตามล าดบั 
  สราญรัตน์ จนัทะมล (2548) ได้ศึกษาวิจยัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอวงัสะพุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 ผลการศึกษา
ความเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนโดยภาพรวม พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง อยู่
ในระดบัมากทุกดา้น และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษามีระดบัภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงอยู่ในระดบัมากทุกด้านเช่นเดียวกนั โดยมีขอ้สังเกตว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ท่ี
ผูบ้ริหารแสดงออกมามากกวา่ดา้นอ่ืน คือดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ แสดงออกนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน
คือ การกระตุน้การใชปั้ญญา          
  ผุสดี เขตสมุทร (2545) ได้ศึกษาการบริหารการเปล่ียนแปลงจากการปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับการปฏิรูประบบ
ราชการ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี และการปฏิรูปการศึกษา
ของส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรมีการับรู้ค่อนขา้งนอ้ย โดยเฉพาะในกลุ่มเจา้หนา้ท่ี ผู ้
ปฏิบติั ทั้งน้ีเกิดจากการส่ือสารท่ีน้อยเกินไป ส่งผลให้ขาดความเขา้ใจและความตระหนักตลอดจน
ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ดงันั้น จึงเป็นภาระของผูบ้ริหารระดบัสูง ท่ีจะตอ้ง
ปรับเปล่ียนแนวทางในการพฒันา โดยจะตอ้งมุ่งเน้นการฝึกอบรมเพื่อเปล่ียนความรู้เพิ่มทกัษะใน
ระดบับุคคลไปสู่การพฒันาในระดบักลุ่มงานและระดบัองค์การ จดักิจกรรมการพฒันาให้เช่ือมโยง
สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ขององค์การ มีความหลากหลายในการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังานการพฒันา
ระบบพื้นฐานสมรรถนะของบุคคลและมุ่งเน้นการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพและ
สมรรถนะใหบุ้คคลเหล่านั้นเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าท่ีสุดของหน่วยงานต่อไป 
  อมัพวนั ภทัรลิขิต (2547) ไดศึ้กษาวิสัยทศัน์และพฤติกรรมการบริหารการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในอ าเภอเมืองล าพูน พบวา่ ในภาพรวมเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริหาร  การ
เปล่ียนแปลง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ผูบ้ริหารไดมี้ความคิดริเร่ิมในการวางแผนเพื่อ
เปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆภายในสถานศึกษาและการติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆท่ีมีผลกระทบต่อ
สถานศึกษา แต่ไม่ไดใ้หข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่คณะครูถึงผลดีผลเสียท่ีไดรั้บ  เม่ือคณะครูน าวิธีการใหม่ ๆ มา
ใชใ้นการสอนและการด าเนินการ 
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  เรืองเดช สีหาอินทร์ (2547: 92) ได้ศึกษาวิจยัเก่ียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ               
ประสิทธิภาพการสอนภาพของครูภาษาองักฤษ ช่วงชั้นท่ี 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า มี 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านปัจจยัพื้นฐานความเป็นครู
องคป์ระกอบดา้นทกัษะความเป็นครู และองคป์ระกอบดา้นปัจจยัสนบัสนุนการสอน 
  กญัญา โพธิวฒัน์ (2548) ไดศึ้กษาทีมผูน้ าการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษา 
การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก พบวา่ ทีมผูน้ าการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนมีลกัษณะส าคญัคือ เป็น
การร่วมกนัท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นงานบุกเบิกท่ีพยายามให้ไดผ้ลงานท่ีดีท่ีสุด เพื่อให้เป็นแหล่ง
การเรียนรู้แก่บุคคลอ่ืน การก่อตวัข้ึนของทีมมีพื้นฐานมาจากการรักษาเกียรติ 
  เกษม บุตรดี (2548: 129-130) ไดศึ้กษาวจิยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
สอนของครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัสกลนคร วเิคราะห์ขอ้มูล
ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาน (Path Analysis) โดยวิธี พี เอ คิว (Path Analysis with Q Statistic) 
ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลประสิทธิภาพของการสอนของครูคณิตศาสตร์ 
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัสกลนครมี 8 ตวัแปร โดยตวัแปรท่ีมีอิทธิพล
ทางตรงต่อประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ไดแ้ก่ เจตคติ ต่อวิชาท่ีสอน ความสามารถทาง
วิชาการ การใช้ส่ือการเรียนการสอน และบรรยากาศในห้องเรียน ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางออ้มต่อประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ไดแ้ก่ บุคลิกภาพของครูและ   เจตคติต่อวิชาชีพ
ครู ส่วนตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางออ้มอยา่งเดียวต่อประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ ผล
การเรียน และประสบการณ์ในการสอน 
  พิกุล ถิตยอ์  าไพ (2548: 77-78) ไดศึ้กษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ    
การสอนของครูคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุหรือ
การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ซ่ึงสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี ปัจจยัเชิงสาเหตุ ท่ีมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพของการสอนของครูคณิตศาสตร์มี 7 ตวัแปรไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
สุขภาพจิตของครู ขวญัและก าลงัใจของครู สภาพเศรษฐกิจของครูภาระงานอ่ืนท่ีครูไดรั้บมอบหมาย 
ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และบุคลิกลักษณะของครู ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ได้แก่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานและ
สภาพเศรษฐกิจของครูตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรง และทางออ้มต่อประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตร์ ได้แก่ สุขภาพจิตของครู ขวญัและก าลงัใจของครู ภาระงานอ่ืนท่ีครูได้รับมอบหมาย 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน และบุคลิกลกัษณะของครู 
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  ศิริญญา ศรีประมวล (2549: 134) ได้ศึกษาเก่ียวกบัองค์ประกอบของประสิทธิภาพ
การสอนของครูประถมศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพการสอนของครูประถมศึกษามี 10 
องค์ประกอบคือ ดา้นการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ และปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน ดา้นความสามารถในการสอน 
ดา้นคุณลกัษณะของความเป็นครู ดา้นความสามารถในการจูงใจผูเ้รียน ดา้นการใชส่ื้อและเทคโนโลยี
ประกอบการสอน ด้านการเตรียมความพร้อมในการสอน ด้านการพฒันาการสอน ด้านการพฒันา
ตนเอง ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นความรู้ในเน้ือหาวชิา 
  ส าเนียง ประนัดศรี (2549 : 94) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อ                  
ประสิทธิ ภาพการสอนของครูผูส้อนวชิาภาษาองักฤษระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงอย่างเดียวต่อประสิทธิภาพการสอน
ของครูได้แก่ บรรยากาศในชั้นเรียน และสมรรถภาพในการใช้ส่ือการสอน ตัวแปรท่ีมีอิทธิพล
ทางออ้มอยา่งเดียวต่อประสิทธิภาพการสอนของครู ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูและนกัเรียน เจต
คติต่อวิชาชีพครู บุคลิกภาพของครู และความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน ตวัแปรท่ีมี
อิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อประสิทธิภาพการสอนของครู ไดแ้ก่แรงจูงใจในการปฏิบติังาน   
  กนกวรรณ วิเชียรเขต (2551) ได้ศึกษา ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา พฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา และหาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงกบัพฤติกรรมการตดัสินใจ   ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยใช้โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 
85 โรงเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์ ผู ้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 4 คน ประกอบด้วย ผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา รองผูอ้  านวยการสถานศึกษาหรือรักษาการผูอ้  านวยการสถานศึกษา และครู รวมทั้งส้ิน 
340 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทฤษฎีของ บาส และ อโวลิโอ (Bass and Avolio) และพฤติกรรมการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทฤษฎีของ  คอฟแมน (Kaufman) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson-Moment Correlation Coefficient)  พบวา่ ภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก พฤติกรรมการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกโดยรวมและรายด้านในระดบัมาก
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 2.6.2 งานวจัิยในต่างประเทศ 
  ฟิลลิปส์ (Phillips, 1993: 2317-A) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะดา้นองค์ความรู้ท่ีส่งผลต่อ
ความมีประสิทธิภาพ และไม่มีประสิทธิภาพในการท างานของครูวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษาโดย
ให้ครูวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษา 4 คน ใชเ้กณฑ์ประสิทธิภาพการสอนของ ชุลแมนและซีกส์ ผู ้
ประเมินคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผลปรากฏวา่ ครูวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษา 3 มีประสิทธิภาพ
ในการท างานเพิ่มข้ึน ส่วนอีก  1 คน มีประสิทธิภาพการสอนต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น      
  แบส (Bass, 1985) ได้ศึกษาและรวบรวมงานวิจยัท่ีพิสูจน์ยืนยนัว่าความสัมพนัธ์ท่ี
เป็นล าดบัขั้น ระหวา่งรูปแบบภาวะผูน้ าแบบต่าง ๆ  และผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพความพยายาม และความ
พึงพอใจ พบวา่ การเปล่ียนแปลงมีประสิทธิภาพมากกวา่  และท าให้เกิดความพยายาม และความพึงพอใจ
มากข้ึนกว่าภาวะผูน้ าแบบต่าง ๆ และผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่ และท าให้เกิดความพยายาม 
และความพึงพอใจมากข้ึนกวา่ภาวะผูน้ าแบบให้รางวลัตามสถานการณ์ การบริหารแบบวางเฉย  แบบเชิง
รุก และการปล่อยตามสบาย ตามล าดบั 
  ทกัเคอร์ (Tucker, 1992) ศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารระดบัอุดมศึกษาท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจ ประสิทธิผล และความพยายามเป็นพิเศษ ผลการวิจยัพบวา่ โครงร่าง (Profile) ของ
ผูน้ า แต่ละคนมีพฤติกรรมกระจายตั้งแต่ภาวะผูน้ าตามสบายจนถึงภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงส่งผลต่อ
ความพึงพอใจ ประสิทธิผลและความพยายามเป็นพิเศษมากยิ่งข้ึน และยงัพบว่า ภาวะผูน้ าตามแบบ
ตามสบายมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความพึงพอใจ ประสิทธิผล และ ความพยายามเป็นพิเศษ 
  เฟลตนั (Felton, 1995) ไดศึ้กษาเร่ืองราวความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน
และภาวะผูน้ าเปล่ียนสภาพของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษา กบัความพึงพอใจใน
งานของครู ผลการวิจยัสรุปไดว้่า ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กบัความ   
พึงพอใจในงานของครู และพบว่าผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษามีภาวะผูน้ าเปล่ียนสภาพสูงกว่า
ผูบ้ริหารในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
  ฟิลบิน (Phibin, 2001) ได้ศึกษาเร่ืองภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพของครูใหญ่โรงเรียน
ประถม ศึกษาในอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา ผลการวิจยัสรุปได้ว่า ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการผลิตนกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง แต่มีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มระดบั
ความมัน่ใจ ความตั้งใจในการปฏิบติังาน และประสิทธิผลการท างานของครู 
  แบงโคสกี (Bankowski, 2002) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบ
เปล่ียนสภาพกบัแรงจูงใจของครูโรงเรียนประถมศึกษาในเมืองนิวยอร์กซิต้ี ผลการศึกษาสรุปไดว้่า 
ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจของครู     
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 จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิดและและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพอท่ีจะสรุปได้ว่า การบริหาร
สถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่สามารถปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค์ไดเ้พียงคนเดียวเพราะ
สถานศึกษาเป็นองค์กรหน่ึงท่ีประกอบด้วยผูบ้ริหารและครู ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งมีภาวะผูน้ าและ     
มีการตดัสินใจอย่างเหมาะสมต่อครู ทั้งทางดา้นการสร้างบารมีส าหรับตวัผูบ้ริหารเองการสร้างแรง
บนัดาลใจ แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้เกิดความมุ่งมัน่ต่อการปฏิบติังานโดยให้ความส าคญั ดา้นปฏิสัมพนัธ์
เป็นรายบุคคลเพื่อ ทราบปัญหาและความต้องการของผู ้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนกระตุ้นให้
ผูป้ฏิบติังานมีอิสระทางความคิดมีความกระตือรือร้นในการท่ีจะพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ ๆ เสริมสร้าง
จากความรู้เดิมท่ีมีอยู่ มีการตัดสินใจในงานอย่างมีระบบและเปิดโอกาส ให้ผูร่้วมงานสามารถ
ตดัสินใจร่วมกนั เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรซ่ึงจะเห็นว่าภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีดีนั้น
กระตุน้ และส่งผลต่อผูป้ฏิบติังาน เพื่อเป็นแนวทางส าคญัในการพฒันาการเรียนการสอนให้ประสบ
ความส าเร็จและนักเรียนมีคุณภาพ นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัตอ้งมีความสามารถในการพฒันาครูให้มี
ศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ รวมทั้งให้การสนบัสนุนดา้นทรัพยากรต่าง ๆ ตาม
ความจ าเป็น ซ่ึงจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน และยงัเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจใน
การปฏิบติังานใหก้บัครูอีกดว้ย เพื่อใหเ้กิดการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 



บทที ่ 3 
 

วธีิด าเนินการศึกษา 
 
 การวิจัยเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน          
กบัประสิทธิภาพการสอนของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็น
การวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงมีวธีิการด าเนินการวจิยัตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
  3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
   3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
   3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   3.4  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรได้แก่ ครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 2553 จ านวน 636 คน   

 กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนประถมศึกษาส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 2553 โดยการใช้กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็น
โรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีมีผูเ้รียนตั้งแต่ 601-1,500 คน การแบ่งขนาดของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2549   ใน 4 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง 
อ าเภอคลองหลวง อ าเภอลาดหลุมแกว้ อ าเภอสามโคก จ านวนครู 242 คนจากจ านวน 636 คน ไดม้าโดย
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งของ  Krejcie and Morgan  (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543:  303) และท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
โดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง  ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง 

ล าดับ โรงเรียน 
ประชากร  
 (จ านวน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
ทีก่ าหนด 
(จ านวน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

(จ านวน) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

วดับางนางบุญ 
วดับางคูวดั 
วดับางเด่ือ 
วดัเทียนถวาย 
ชุมชนวดัเสด็จ 
วดัเปรมประชา 
วดัหงส์ปทุมมาวาส 
อนุบาลปทุมธานี 
วดันาวง 
วดับางพนู 
ขจรทรัพยอ์ ารุง 
วนัครู 2502 
ชุมชนวดับางขนั 
คลองหน่ึง(แกว้นิมิต) 
บุญคุม้ราษฎร์บ ารุง 
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
ไทยรัฐวทิยา 69 
สังขอ์  ่าวทิยา 
คลองสอง 
สามคัคีราษฎร์บ ารุง 
วดัเกิดการอุดม 
ชุมชนวดับวัแกว้เกษร 
คลองบา้นพร้าว 

30 
28 
20 
18 
32 
22 
34 
48 
35 
23 
35 
31 
45 
25 
45 
45 
31 
22 
23 
15 
15 
21 
23 

11 
11 
8 
7 
12 
8 
13 
18 
13 
9 
13 
8 
17 
8 
17 
17 
12 
5 
6 
6 
6 
8 
9 

11 
11 
8 
7 
12 
8 
13 
18 
13 
9 
13 
8 
17 
8 
17 
17 
12 
5 
6 
6 
6 
8 
9 

 รวม 636 242 242 

    ทีม่า: ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1. (2552) 
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามครูประถมศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัปทุมธานี เขต 1 แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบั เพศ อาย ุ  
อายกุารปฏิบติังาน ระดบัการศึกษา และต าแหน่งหนา้ท่ี โดยลกัษณะของค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ 
 ตอนที ่2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัประสิทธิภาพการสอน
ของครู ระดบัประถมศึกษาของสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ซ่ึงเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั ดงัน้ีไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยผูว้ิจยั
ก าหนดเกณฑใ์นการให้คะแนน ดงัน้ี 
 1   หมายถึง  ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงนอ้ยท่ีสุด 
 2   หมายถึง  ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงนอ้ย 
 3   หมายถึง  ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงปานกลาง 
 4   หมายถึง  ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมาก 
 5   หมายถึง  ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการสอนของครูระดับประถมศึกษาของสังกัด  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยใชร้ะดบัการวดัเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scales)  
เป็นแบบสอบถามชนิด 5  อนัดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยผูว้ิจยัก าหนดเกณฑ์ใน
การใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 1   หมายถึง  ระดบัประสิทธิภาพการสอนนอ้ยท่ีสุด 
   2  หมายถึง   ระดบัประสิทธิภาพการสอนนอ้ย 
   3 หมายถึง   ระดบัประสิทธิภาพการสอนปานกลาง 
   4 หมายถึง   ระดบัประสิทธิภาพการสอนมาก 
   5 หมายถึง   ระดบัประสิทธิภาพการสอนมากท่ีสุด 
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 การสร้างเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัก าหนดขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือและหา
คุณภาพเคร่ืองมือดงัน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ต ารา เอกสาร บทความทางวชิาการ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการ 
แนวคิด ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและประสิทธิภาพการสอนของครูแลว้รวบรวมรายละเอียดจดัเป็น
ประเด็นส าคญัท่ีจะก าหนดเป็นขอ้ค าถามในแบบสอบถาม 
 2. สร้างแบบสอบถามโดยก าหนดประเด็นใหค้รอบคลุมขอบเขตท่ีก าหนด  เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5  ระดบั  เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.  น าร่างแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเสนออาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข
ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัขอบเขตของเน้ือหาท่ีก าหนด 
 4. น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ ใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของเน้ือหา และตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาท่ีใช้ และวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของ
เน้ือหา (Index of Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.97 
 5. ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
 6. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บัครูระดบัประถมศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัปทุมธานี เขต 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 50 คน
แลว้น ามาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของโดยการหาค่าจากสูตรสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาช  (Cronbach, 
1990: 204 อา้งถึงใน บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ,์ 2547: 179)  การพิจารณาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามผูว้ิจยัได้
สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( Coefficient) พบวา่แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั เท่ากบั 0.96 
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3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1.  ผูว้จิยัท าหนงัสือถึงบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีเพื่อจดัท าหนงัสือ
ขอความร่วมมือ ไปยงัผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดั
ปทุมธานี เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามการวจิยัคร้ังน้ี  
 2. ผูว้ิจยัด าเนินการส่งแบบสอบถามดว้ยตนเอง และทางไปรษณีย ์โดยส่งแบบสอบถามถึง
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัปทุมธานี เขต 1 เพื่อขอความ
ร่วมมือใหค้รูผูส้อนตอบแบบสอบถาม 
 3. ผูว้จิยัรับแบบสอบถามคืนจากผูต้อบแบบสอบถาม  และคดัเลือกแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพื่อ
น าไปวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์โดยใชส้ถิติ  ความถ่ี และร้อยละ 
 2. ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง และระดบัประสิทธิภาพการสอน 
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปล
ความหมายค่าเฉล่ียดงัน้ี   
 ระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
   ค่าเฉล่ีย  4.51-5.00   ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงระดบัมากท่ีสุด 
       ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50 ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงระดบัมาก 
     ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50 ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงระดบัปานกลาง 
     ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50    ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงระดบันอ้ย 
     ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50     ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ระดับประสิทธิภาพการสอน 
  ค่าเฉล่ีย  4.51-5.00  ระดบัประสิทธิภาพการสอนระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50  ระดบัประสิทธิภาพการสอนระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50 ระดบัประสิทธิภาพการสอนระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50 ระดบัประสิทธิภาพการสอนระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50 ระดบัประสิทธิภาพการสอนระดบันอ้ยท่ีสุด 
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 3. วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบั
ประสิทธิภาพการสอนของครูสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาประทุมธานี เขต 1
ส าหรับการแปลความหมายของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิ  สหสัมพนัธ์ท่ี
ค  านวณแลว้เปรียบเทียบกบัเกณฑ ์โดยแปลความหมาย ดงัน้ี (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2544: 316) 
    0.71 - 1.00      มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 
    0.31 - 0.70 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
    0.01 - 0.30 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
              0.00      ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

 4. ขอ้เสนอแนะ ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
 5. การวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหา (Index of Objective Congruence: IOC) 
ของแบบสอบถาม ใชสู้ตรดงัน้ี 

                                                                 IOC   =   
N

R  

   เม่ือ        IOC      แทน   ดชันีความสอดคลอ้ง 
    R    แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
    N           แทน   จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 6. การวิเคราะห์ค่าหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยหาความเช่ือมัน่ไดค้  านวณจากสูตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาช (Cronbach , 1990:  204 อา้งถึงใน บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ,์ 2547) ใชสู้ตร
ดงัน้ี 

                                                             
}1{

1 2

2

t

i

S

S

n

n 





  
  

     เม่ือ   แทนค่าความเช่ือมัน่ 
      n  แทน  จ านวนขอ้ 
      

2

iS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 
      

2

tS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมแต่ละขอ้ 
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 7. การค านวณหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวเิคราะห์เพื่อหาค่าส่วน
เบ่ียงเบนเฉล่ีย ใชสู้ตรดงัน้ี 

    S = 
2

1

)(




n

xxf
 

   เม่ือ S  คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง  
    x  คือ ค่าของขอ้มูลแต่ละตวัหรือจุดกลางชั้นแต่ละชั้น 
    x  คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิตของกลุ่มตวัอยา่ง 
    n  คือ จ านวนขอ้มูลทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 8. การวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์อยา่งง่าย (Simple Correlation)  วิเคราะห์ดว้ยการค านวณหาค่า
สัมประสิทธ์ิ สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ใชสู้ตรดงัน้ี 

   








2222
xy

ynyxnx

yxnxy
r  

    เม่ือ x แทน ขอ้มูลของตวัแปรท่ี 1 
      y แทน ขอ้มูลของตวัแปรท่ี 2 
     n แทน จ านวนขอ้มูลของตวัแปรตวัใดตวัหน่ึง 
 
 



บทที ่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบั
ประสิทธิภาพการสอนของครูสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูว้จิยัขอเสนอผลการวิเคราะห์ ออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี  

 ตอนที ่1 ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนที ่2 การวิเคราะห์ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการสอนของครูระดบัประถมศึกษาของสังกดั  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัปทุมธานี เขต1 
 ตอนที่ 4 ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิภาพ
การสอนของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
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สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  ในการวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ี  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในการแปล
ความหมายการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ต่าง ๆ แทนความหมาย ดงัน้ี 
 n หมายถึง จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
  ̅ หมายถึง คะแนนเฉล่ีย 
 S.D. หมายถึง ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 r หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
 X

tot  หมายถึง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร  
 X1 หมายถึง การสร้างบารมี 
 X2 หมายถึง การสร้างแรงบนัดาลใจ 
 X3 หมายถึง การกระตุน้เชาวปั์ญญา 
 X4 หมายถึง การค านึงถึงปัจเจกบุคคล 
 Y

tot
 หมายถึง ประสิทธิภาพการสอนของครู 

 Y1 หมายถึง การสร้างความชดัเจนในบทเรียน 
 Y2 หมายถึง การใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
 Y3 หมายถึง การแสดงความใสใจในการสอน 
 Y4 หมายถึง การท าใหก้ระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนมีประสิทธิภาพ 
 Y5 หมายถึง การส่งเสริมใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จ 
 ** หมายถึง ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตอนที ่1  ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่4  แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลพื้นฐานของครูผูส้อน                               n = 242 
ข้อมูลพืน้ฐาน          จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
         ชาย 
         หญิง 

 
56 
186 

 
23.14 
76.86 

2. ช่วงอายุ 
       25 ปี 
       25-35 ปี 
       36-45 ปี 
       46-55 ปี 
       56 ปี 

 
                6 

 80 
 51 
 89 
 16 

 
2.48 
33.06 
21.07 
36.78 
6.61 

3.  ระดับการศึกษา 
       ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 
       ปริญญาตรี 
       ปริญญาโท 
       ปริญญาเอก 
       อ่ืน ๆ 

 
   6 
198 
  36 
    1 
    1 

 
2.48 

81.82 
14.88 
0.41 
0.41 

4.  ต าแหน่ง 
       ครูผูช่้วย 
       ครู 
       อ่ืน ๆ 

 
  30 
188 
  24  

 
12.40 
77.69 
9.92 

5.  อายุการปฏิบัติงาน 
        ต ่ากวา่ 6 ปี 
         6-12 ปี 
         11-15 ปี 
         16-20 ปี 
         21 ปีข้ึนไป 

 
  67 
  40 
  27 
  16 
  92 

            
27.69 
16.53 
11.16 
6.61 

38.02 
                 รวม 242    100 
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 จากตารางที ่4 พบวา่ขอ้มูลพื้นฐานของครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 พบวา่ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นครูผูส้อนจ านวน 242 คน เป็นเพศหญิง 
จ านวน 186  คน  คิดเป็นร้อยละ 76.86  เป็นเพศชายจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 23.14  เป็นผูมี้ช่วง
อายรุะหวา่ง 46-55 ปี มากท่ีสุด จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมาอายรุะหวา่ง 25-35 ปี จ  านวน 80  คน  
คิดเป็นร้อยละ 33.06 และอายรุะหวา่ง 36-45 ปี จ  านวน 51  คน  คิดเป็น ร้อยละ21.07 และอายุ 56 ปีข้ึนไป
จ านวน 16 คนคิดเป็นร้อยละ 6.61 นอ้ยท่ีสุดเป็นช่วงอายุท่ีต  ่ากวา่ 25 ปี จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.48 
ส่วนระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มากท่ีสุด จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 รองลงมา     
วุฒิการศึกษาปริญญาโท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 14.88 และวุฒิการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.48. ส าหรับนอ้ยเป็นวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอก และวุฒิการศึกษาอ่ืนๆ 
จ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 0.41 ส าหรับต าแหน่งเป็น ครูจ านวน 188 คนคิดเป็นร้อยละ 77.69 
รองลงมาคือ ครูผูช่้วยจ านวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 12.40 และอ่ืน ๆ  จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.92 อายุการ-
ปฏิบติังาน ในต าแหน่ง มากท่ีสุดเป็นช่วงอายกุารปฏิบติังาน 21 ปีข้ึนไป จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 38.02 
รองลงมาเป็นช่วงอายกุารปฏิบติังานท่ี ต ่ากวา่ 6 ปี จ านวน 67 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.69และเป็นช่วงอายุการ-
ปฏิบติังานระหวา่ง 6-12 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 16.53 และเป็นช่วงอายุ การปฏิบติังาน 11-15 ปี จ  านวน 
27  คน คิดเป็นร้อยละ 11.16  นอ้ยท่ีสุดเป็นช่วงอายุการปฏิบติังานระหวา่ง 16-20  ปี จ  านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.61   
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ตอนที ่2  ข้อมูลการศึกษาระดับความสัมพนัธ์ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงกบัประสิทธิภาพการสอนของ
ครูระดับประถมศึกษาของสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

 จากการศึกษาระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใชค่้าเฉล่ีย ( ̅) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากกลุ่มตวัอยา่ง 242 คน   

ตารางที ่5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร                 
                                                                                                                                   n =242 

 
ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

ค่าสถิติ 
แปลผล 

 ̅ ..DS  
1. การสร้างบารมี (X1)   4.11 0.67 มาก 
2. การสร้างแรงบนัดาลใจ (X2)   4.06 0.68 มาก 
3. การกระตุน้เชาวปั์ญญา (X3)   4.02 0.73 มาก 
4. การค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4)   3.99 0.75 มาก 
                      รวม      ( X

tot
)   4.05 0.67 มาก 

 จากตารางที่ 5 พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวม( X

tot
) อยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.05, ..DS = 

0.67) เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายด้านพบว่าภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน อยู่ในระดบัมาก      
ทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยดงัน้ี การสร้างบารมี (X1) ( ̅= 4.11, ..DS  = 0.67) การสร้าง
แรงบนัดาลใจ (X2) ( ̅ = 4.06, ..DS  = 0.68) และการกระตุน้เชาวปั์ญญา (X3)  ( ̅= 4.02, ..DS  = 0.73) 
และนอ้ยท่ีสุดการค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4)  ( ̅= 3.99, ..DS  = 0.75) 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนดา้นการสร้างบารมี                                                                                                    n =242                                                                                                                        

            จากตารางที ่6 พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร โรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1ดา้นการสร้างบารมี  (X1) อยูใ่นระดบัมากทุกรายขอ้มี
ค่าเฉล่ียโดยร่วม  ( ̅= 4.11, S.D. = 0.67) เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
    ค่าสถิติ         

       แปลผล 
         ̅        S.D. 

 การสร้างบารมี (X1)   
1. ผู ้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้ครู

ปฏิบติัตาม 

 
4.10 

 
0.70 

 
มาก 

2. ผูบ้ริหารสามารถรักษาเสถียรภาพของครู
ในการปฏิบัติภาระหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของสถานศึกษา  

4.07 0.72 มาก 

3. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์และถ่ายทอดความคิดท่ี
ส าคญัไปสู่ครู 

4.12 0.84 มาก 

4. เม่ือเกิดสถานการณ์วิกฤตและปัญหาต่าง ๆ 
ผูบ้ริหารสามารถควบคุมอารมณ์ได ้  

3.95 0.89 มาก 

5. ผูบ้ริหารเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม   

4.09 0.80 มาก 

6. ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นถึงความเฉลียวฉลาด
และความสามารถในการปฏิบติังาน เช่น 
ในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึน 

4.15 0.82 มาก 

7. ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน
อุดมการณ์ ความเช่ือและค่านิยม 

4.20 0.78 มาก 

8. ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจมุ่งมัน่
ท่ีจะปฏิบติังานใหส้ าเร็จ 

4.23 0.78 มาก 

9. ผูบ้ริหารเสริมสร้างความภาคภูมิใจความ
จงรักภกัดีและความมัน่ใจใหก้บัครู 

4.16 0.78 มาก 

              รวม (X1)         4.11   0.67           มาก 



 76 

ดา้นการสร้างบารมี  (X1) พบว่าท่ีมีค่าสูงสุด  คือ  ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีจะ
ปฏิบติังานให้ส าเร็จมีค่าเฉล่ีย ( ̅= 4.23, S.D. = 0.78) รองลงมาคือ  ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่
ในอุดมการณ์ความเช่ือค่านิยมมีค่าเฉล่ีย ( ̅= 4.20, S.D. = 0.78) และนอ้ยท่ีสุดคือ เม่ือเกิดสถานการณ์วิกฤต
และปัญหาต่าง ๆ ผูบ้ริหารสามารถควบคุมอารมณ์ไดมี้ค่าเฉล่ีย ( ̅= 3.95, S.D. = 0.89) 
 
ตารางที่ 7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน
ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ                                                                                    n = 242 

 
 
 

 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงขอผู้บริหารโรงเรียน 
ค่าสถิติ 

แปลผล 
 ̅ S.D. 

การสร้างแรงบันดาลใจ (X2)   
10. ผูบ้ริหารสร้างและส่งเสริมใหค้รูมอง

เป้าหมายในการพฒันาองคก์รร่วมกนั 

 
4.15 

 
0.77 

 
มาก 

11. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูร่วมกนัอุทิศตนเพื่อ
บรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

4.20 0.74 มาก 

12. ผูบ้ริหารระบุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
การท างานไดอ้ยา่งชดัเจน 

4.15 0.77 มาก 

13. ผูบ้ริหารแสดงความเช่ือมัน่วา่ครูท างานได้
อยา่งชดัเจน 

4.14 0.75 มาก 

14. ผูบ้ริหารสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ครูอยา่ง
สม ่าเสมอ 

4.03 0.92 มาก 

15. ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจภายใน ท าให้ครู
เกิดแรงบนัดาลใจในการท างาน 

4.02 0.89 มาก 

16. ผูบ้ริหารเน้นให้ครูเห็นถึงความส าคญัของ
การปฏิบติังานตามภารกิจร่วมกนั 

4.17 0.77 มาก 

17. ผูบ้ริหารให้ความส าคัญต่อความคิดเห็น
ของครูเสมอ 

3.94 0.84 มาก 
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ตารางที่ 7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 
ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ                                                                                      n = 242 

 จากตารางที ่7 พบวา่  ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร โรงเรียน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 การสร้างแรงบนัดาลใจ  (X2) อยู่ในระดบัมากทุก
รายขอ้มีค่าเฉล่ียโดยร่วม  ( ̅= 4.06 , S.D. = 0.68) เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียน ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ  (X2) พบว่าท่ีมีค่าสูงสุด  คือ  ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูร่วมกนัอุทิศ
ตนเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์รร่วมกนัมีค่าเฉล่ีย ( ̅= 4.20, S.D. = 0.74) รองลงมาคือ  ผูบ้ริหารเนน้ให้
ครูเห็นถึงความส าคญัของการปฏิบติังานตามภารกิจร่วมกนัมีค่าเฉล่ีย ( ̅= 4.17, S.D. = 0.77) และนอ้ย
ท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัต่อความคิดเห็นของครูเสมอมีค่าเฉล่ีย ( ̅= 3.94, S.D. = 0.84) 

 

ภาวะผู้น าการเปลีย่น แปลงของผู้บริหารโรงเรียน ค่าสถิติ  

แปลผล 
 ̅ S.D. 

18. ผูบ้ริหารพดูใหค้รูเห็นถึงความไวว้างใจซ่ึง
กนัและกนัท่ีสามารถช่วยใหเ้อาชนะ
อุปสรรคได ้

4.01 0.79 มาก 

19. ผูบ้ริหารส่งเสริมครูใหมี้ความคิด
สร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง 

4.05 0.79 มาก 

20. ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูมีการท างานเป็นทีม
อยา่งมีชีวติชีวาและสร้างเจตคติท่ีดีในการ
ท างาน 

4.06 0.82 มาก 

21. ผูบ้ริหารสร้างความมัน่ใจแก่ครูในการฝ่า
ฟันเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ เช่นค าปรึกษา
เสมอ ๆ 

3.95 0.82 มาก 

22. ผูบ้ริหารกระตุน้บุคคลากรในสถานศึกษา
ใหรู้้สึกวา่ตนเองมีคุณค่าและสามารถช่วย
สถานศึกษาฝ่าฟันอุปสรรคได ้

4.05 0.83 มาก 

23. ผูบ้ริหารเสริมสร้างก าลงัใจแก่ครูเม่ือ 
เขาตอ้งเผชิญต่อปัญหาและอุปสรรค 

4.00 0.83 มาก 

                              รวม (X2)   4.06 0.68 มาก 
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ตารางที่ 8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร 
ดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญา                                                                                                                   n = 242 

 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
ค่าสถิติ  

แปลผล 
 ̅ S.D. 

การกระตุ้นเชาว์ปัญญา (X3)   
24. ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูตะหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน

หน่วยงาน 

 
4.07 

 
0.73 

 
มาก 

25. ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูหาแนวทางใหม่ ๆในการแกปั้ญหา 4.05 0.83 มาก 
26. ผูบ้ริหารรับฟังขอ้เสนอแนะของครูอยา่งตั้งใจ 4.00 0.90 มาก 
27. ผูบ้ริหารมีการคิดและแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 4.05 0.83 มาก 
28. ผูบ้ริหารมีความคิดสร้างสรรคใ์นการหาแนวทางใหม่ใน

การแกปั้ญหา 
4.07 0.76 มาก 

29. ผูบ้ริหารถ่ายทอดเป้าหมายของความส าเร็จอยา่งหนา้
สนใจในการท างานดว้ยความกระตือรือร้นเสมอ 

4.04 0.76 มาก 

30. ผูบ้ริหารมีแรงจูงใจและสนบัสนุนความคิดใหม่ ๆ ของครู 3.99 0.84 มาก 
31. ผูบ้ริหารให้ก าลงัใจแก่ครูเสมอในการพิจารณาปัญหาและ

แกปั้ญหาของสถานศึกษา 
3.96 0.87 มาก 

32. ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ครูแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
และยอมรับความคิดเห็นของครูท่ีเห็นแตกต่างเสมอ 

4.02 0.89 มาก 

33. ผูบ้ริหารแสดงให้ครูเห็นว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นเร่ืองท่ีทา้
ทายและเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะแกปั้ญหาร่วมกนั 

4.00 0.84 มาก 

34. ผูบ้ริหารแสดงใหค้รูเห็นวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นเร่ืองท่ี 
ทา้ทายและเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะแกปั้ญหาร่วมกนัใจของครู 

4.05 0.84 มาก 

         รวม (X3)   4.02 0.73 มาก 
 

             จากตารางที่ 8 พบวา่  ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร โรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญา  (X3) อยูใ่นระดบัมาก
ทุกรายขอ้มีค่าเฉล่ียโดยร่วม  ( ̅= 4.02 , S.D. = 0.73) เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญา (X3) พบวา่ท่ีมีค่าสูงสุด  คือ ผูบ้ริหารมีความคิดสร้างสรรค์
ในการหาแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหา มีค่าเฉล่ีย ( ̅= 4.07, S.D. = 0.76)  รองลงมา คือผูบ้ริหารกระตุน้
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ให้ครูตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานมี ค่าเฉล่ีย ( ̅= 4.07, S.D. = 0.73) และนอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหาร
ใหก้ าลงัใจแก่ครูเสมอในการพิจารณาปัญหาและแกปั้ญหาของสถานศึกษามีค่าเฉล่ีย ( ̅= 3.96, S.D. = 0.87) 
 
ตารางที่ 9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร 
โรงเรียน ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล                                                                                n = 242 

 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
ค่าสถิติ  

แปลผล 
 ̅ S.D. 

การค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) 
35. ผูบ้ริหารใหค้วามดูแลใจใส่ครูเป็นรายบุคคลท าใหค้รูรู้สึก

มีคุณค่าและมีความส าคญัเสมอ 

 
3.90 

 
0.93 

 
มาก 

36. ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อความกา้วหนา้
ของครูเป็นรายบุคคล 

3.97 0.89 มาก 

37. ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนครูใหพ้ฒันาศกัยภาพของแต่ละ
บุคคล เช่น ส่งครูไปฝึกอบรม 

4.14 0.85 มาก 

38. ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อครูโดยค านึงถึงความสามารถ และความ
แตกต่างระหวา่งครู 

3.94 0.85 มาก 

39. ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในองคก์รให้ครูไดมี้ปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งกนั เช่นการจดัสัมมนานอกสถานท่ี 

4.01 0.86 มาก 

40. ผูบ้ริหารมีการส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์กบัครูทั้งระดบั
บุคคล และระดบักลุ่ม  

3.97 0.84 มาก 

41. ผูบ้ริหารรับฟังขอ้เสนอแนะจากครูอยา่งตั้งใจ 3.92 0.88 มาก 
42. ผูบ้ริหารมอบหมายงานโดยค านึงถึงความแตกต่างในดา้น

ความสามารถของแต่ละบุคคล 
3.97 0.88 มาก 

43. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูไดแ้สดงความสามารถในการ
ท างานอยา่งเตม็ท่ี  

4.10 0.82 มาก 

44. ผูบ้ริหารแสดงการยอมรับและช่ืนชมต่อครูเม่ือปฏิบติังาน
ไดส้ าเร็จ เช่น กล่าวยกยอ่งชมเชยในท่ีประชุม 

4.02 
 

0.87 
 

มาก 
 

         รวม (X3)   4.02 0.73 มาก 
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 จากตารางที ่9 พบวา่  ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร โรงเรียน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 การค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) อยูใ่นระดบัมากทุก
รายขอ้มีค่าเฉล่ียโดยร่วม ( ̅= 3.99 , S.D. = 0.75) เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียน ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) พบว่าท่ีมีค่าสูงสุด คือ ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนครูให้
พฒันาศกัยภาพของแต่ละบุคคล เช่น ส่งครูไปฝึกอบบรม มีค่าเฉล่ีย ( ̅= 4.14, S.D. = 0.85)  รองลงมาคือ 
ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูไดแ้สดงความสามารถในการท างานอยา่งเต็มท่ีมีค่าเฉล่ีย ( ̅= 4.10, S.D. = 0.82) 
และนอ้ยท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารให้ความดูแลใจใส่ครูเป็น รายบุคคลท าให้ครูรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคญั
เสมอมีค่าเฉล่ีย ( ̅= 3.90, S.D. = 0.93) 
 
ตอนที ่3  ข้อมูลการศึกษาระดับประสิทธิภาพการสอนของครูระดับประถมศึกษาของสังกัดส านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาปทุมธานี เขต 1 

ตารางที่ 10  ประสิทธิภาพการสอนของครูระดบัประถมศึกษาของสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จงัหวดัปทุมธานี เขต 1                                                                                             n =242 

 
 

ประสิทธิภาพการสอนของครู 
ค่าสถิติ การ 

แปลผล  ̅ S.D. 
1. การสร้างความชดัเจนในบทเรียน (Y1)   4.09 0.47 มาก 
2. การใชกิ้จกรรมการสอนท่ีหลากหลาย (Y2)   4.17 0.50 มาก 
3. การแสดงความใส่ใจงานการสอน (Y3)   4.05 0.51 มาก 
4. 
5. 

การท าใหก้ระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนมีประสิทธิภาพ (Y3) 
การส่งเสริมนกัเรียนประสบความส าเร็จ (Y5)   

4.18 
4.16 

0.51 
0.51 

มาก 
มาก 

                      รวม      ( Y
tot
)   4.13 0.44 มาก 

              จากตารางที ่10 พบวา่ ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวม( Y

tot
) อยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.13, ..DS  = 0.44) เม่ือ

พิจารณาจ าแนกตามรายด้านพบว่าภาวะประสิทธิภาพการสอนของครู อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยดงัน้ี การท าให้กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนมีประสิทธิภาพ(Y3)  
( ̅  = 4.18, ..DS  = 0.51) การใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย (Y2) ( ̅ = 4.17, ..DS = 0.50) 
การส่งเสริมให้นกัเรียนประสบความส าเร็จ (Y5) ( ̅ = 4.16, ..DS  = 0.51)การสร้างความชดัเจนใน
บทเรียน(Y1) ( ̅  = 4.09, ..DS  = 0.47) และการแสดงความใส่ใจในการสอน (Y3) ( ̅ = 4.05, ..DS = .51) 
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ตารางที ่11 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัประสิทธิภาพการสอนของครูผูส้อนดา้นการสร้าง
ความชดัเจนในบทเรียน                                                                                           n = 242 

 

ประสิทธิภาพการสอนของครู 
ค่าสถิติ  

แปลผล 
 ̅ S.D. 

การสร้างความชัดเจนในบทเรียน (Y1) 
1. ก่อนสอนท่านบอกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของ

แต่ละบทเรียนให้นกัเรียนทราบก่อน 

 
4.00 

 
0.63 

 
มาก 

2. ท่านแจง้ผูเ้รียนใหท้ราบถึงขอบข่ายเน้ือหาท่ี
ตอ้งเรียนซ่ึงสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีเรียนมาแลว้และส่ิง
ท่ีจะตอ้งเรียนต่อไป 

4.05 0.65 มาก 

3. ท่านไดต้รวจสอบความรู้เดิมของนกัเรียนก่อน
เร่ิมสอนใหม่และมีการสอนซ ้ าเม่ือจ าเป็น 

4.03 0.67 มาก 

4. ท่านใหค้วามรู้แก่นกัเรียนอยา่งชา้ ๆ และชดัเจน 4.14 0.63 มาก 
5. ท่านรู้ระดบัความสามารถของนกัเรียนและสอน

นกัเรียนตามระดบัความสามารถท่ีมีอยู ่
4.17 0.62 มาก 

6. ท่านมีการยกตวัอยา่ง หรือใชรู้ปภาพ 
      หรือการสาธิตเพื่อท าให้บทเรียนชดัเจนข้ึน 

4.12 0.60 มาก 

7. ท่านมีการทบทวนหรือสรุปเน้ือหาเม่ือจบ
บทเรียน 

4.16 0.63 มาก 

                             รวม (Y1 ) 4.09 0.47 มาก 

 จากตารางที ่11 พบวา่ ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดา้นการสร้างความชดัเจนในบทเรียน  (Y1) อยูใ่นระดบัมากทุกรายขอ้
มีค่าเฉล่ียโดยร่วม ( ̅ = 4.09 , S.D. = 0.47) เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการสอนของครูดา้นการสร้าง
ความชดัเจนในบทเรียน  (Y1) พบว่าท่ีมีค่าสูงสุด  คือ  รู้ระดบัความสามารถของนกัเรียนและสอน
ตามระดบัความสามารถท่ีมีอยู ่( ̅ = 4.17, S.D. = 0.62) รองลงมาคือ มีการทบทวนหรือสรุปเน้ือหา
เม่ือจบบทเรียน ( ̅ = 4.17, S.D. = 0.77) และนอ้ยท่ีสุดคือ ก่อนสอนมีการบอกจุดประสงคก์ารเรียนรู้
ของแต่ละบทเรียนใหน้กัเรียนทราบก่อน มีค่าเฉล่ีย ( ̅ = 4.00, S.D. = 0.63) 
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ตารางที ่12 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัประสิทธิภาพการสอนดา้นของครูผูส้อน
ดา้นการสร้างความชดัเจนในบทเรียน                                                                        n = 242 

 

ประสิทธิภาพการสอนของครู 
ค่าสถิติ 

แปลผล 
 ̅ S.D. 

การใช้กจิกรรมการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย (Y2)  

8. ท่านใชค้  าถามท่ีทา้ทาย หรือใชรู้ปภาพหรือยกตวัอยา่ง
ในการน าเขา้สู่บทเรียน 

 4.08 0.63 มาก 

9. ท่านใหค้วามสนใจนกัเรียนในขณะท่ีสอนดว้ยการใช้
สายตา น ้าเสียงและท่าทางประกอบ 

4.29 0.63 มาก 

10. ท่านน าเสนอวธีิการเขา้สู่บทเรียนดว้ยวธีิการท่ี
หลากหลายเช่นการบรรยายการถามค าถามการอภิปราย
แลว้ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัอยา่งอิสระ 

4.14 0.67 มาก 

11. ท่านส่งเสริมโดยการใหร้างวลัควบคู่กบัการเสริมแรง 
เช่น เพิ่มคะแนนใหเ้ป็นพิเศษ ใหค้  าชมเชย หรือใหเ้รียน
ดว้ยตนเองเม่ือนกัเรียนตอบค าถามไดถู้กตอ้งหรือท างาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผลส าเร็จ 

4.19 0.64 มาก 

12. ท่านใหโ้อกาสนกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.20 0.60 มาก 

13. ท่านใช่ชนิดของค าถามท่ีหลากหลายเพื่อใหเ้กิดความ
ชดัเจนเพื่อกระตุน้ และแนะน าเพิ่มเติมใหแ้ก่นกัเรียน 

4.12 0.65 มาก 

รวม (Y2) 4.17 0.50 มาก 

 จากตารางที ่12 พบวา่  ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดา้นการใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  (Y2) อยูใ่นระดบั
มากทุกรายขอ้มีค่าเฉล่ียโดยร่วม ( ̅ =  4.17 , S.D. = 0.50) เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการสอนของครู
ดา้นการใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย (Y2) พบวา่ท่ีมีค่าสูงสุด  คือ ใหค้วามสนใจนกัเรียนใน
ขณะท่ีสอนดว้ยการใชส้ายตา น ้าเสียงและท่าทางประกอบ  ( ̅ =4.29, S.D. = 0.63) รองลงมาคือ ใหโ้อกาส
นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ( ̅ = 4.20, S.D. = 0.60) และนอ้ย
ท่ีสุดคือ ใชค้  าถามท่ีทา้ทาย หรือใช้รูปภาพหรือยกตวัอยา่งในการน าเขา้สู่บทเรียนมีค่าเฉล่ีย ( ̅ = 4.08, 
S.D. = 0.63) 
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ตารางที่ 13 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัประสิทธิภาพการสอนของครูผูส้อนดา้นการแสดง
ความใสใจในการสอน                                                                                             n = 242 

 

ประสิทธิภาพการสอนของครู 
ค่าสถิติ  

แปลผล 
 ̅ S.D. 

การแสดงความใสใจในการสอน (Y3) 
14. ท่านเขียนแผนการสอนและพฒันาแผนโดยยดึหลกัสูตร

และคู่มือการใชห้ลกัสูตรเป็นแนวทาง 

 
4.10 

 
0.66 

 
มาก 

15. ท่านไม่เคยน างานผูอ่ื้นหรืองานอ่ืนๆ เช่น งานธุรการงาน
การเงินและงานพสัดุมาปฏิบติัในชัว่โมงการสอน 

4.05 0.79 มาก 

16. ท่านหยดุหรือเบ่ียงเบนพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของ
นกัเรียนในขณะด าเนินการสอน 

4.02 0.66 มาก 

17. ท่านเลือกใชรู้ปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกบั
วตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ 

4.08 0.61 มาก 

18. ท่านก าหนดใหมี้การทบทวนเน้ือหาหรือการทดสอบไว้
อยา่งเป็นระบบชดัเจน และมีระยะเวลาท่ีแน่นอน 

4.02 0.63 มาก 

                                 รวม (Y3) 4.05 0.51 มาก 

 จากตารางที่ 13 พบว่า ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดา้นการแสดงความใสใจในการสอน (Y3) อยูใ่นระดบัมากทุกรายขอ้มีค่าเฉล่ีย
โดยร่วม ( ̅ = 4.05 , S.D. = 0.51) เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการสอนของครูดา้นการแสดงความใสใจ
ในการสอน  (Y3) พบวา่ท่ีมีค่าสูงสุด  คือ เขียนแผนการสอนและพฒันาแผน โดยยดึหลกัสูตรและคู่มือการ
ใชห้ลกัสูตรเป็นแนวทาง ( ̅ =4.10, S.D. = 0.66) รองลงมาคือ เลือกใชรู้แบบการสอนท่ีเหมาะสมกบั
วตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้( ̅ = 4.08, S.D. = 0.61) และนอ้ยท่ีสุดคือมีการก าหนด ให้มีการทบทวนเน้ือหาหรือ
การทดสอบไวอ้ยา่งเป็นระบบชดัเจนและมีระยะเวลาท่ีแน่นอน มีค่าเฉล่ีย ( X = 4.02, S.D. = 0.63) 
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ตารางที่ 14 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัประสิทธิภาพการสอนของครูผูส้อนดา้น
การท าใหก้ระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนมีประสิทธิภาพ                                              n = 242 

 

ประสิทธิภาพการสอนของครู 
ค่าสถิติ  

แปลผล 
 ̅ S.D. 

การท าให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพ (Y4) 
19. ท่านใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั หรือมอบหมายงาน

อ่ืนๆ ใหป้ฏิบติัหลงัจากสอนจบบทเรียน 
4.26 0.62 มาก 

20. ท่านจดัโอกาสใหน้กัเรียนไดท้ราบ       
ความกา้วหนา้ในการเรียนเป็นระยะ 

4.08 0.66 มาก 

21. ท่านเลือกใชกิ้จกรรมการสอนท่ีเหมาะสมกบั
นกัเรียนทั้งรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เช่นการใชเ้กม 
การใชส้ถานการณ์จ าลองการใชชุ้ดการสอนและศูนย์
การเรียนรู้ 

4.10 0.67 มาก 

22. ท่านใชค้  าพดูท่ีเป็นการยกยอ่ง ชมเชยเม่ือตอ้งการให้
นกัเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ การเรียนรู้ 

4.22 0.66 มาก 

23. ท่านดูแลนกัเรียนในขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติังานและ
ตรวจสอบความกา้วหนา้ในการท างานของนกัเรียน
อยา่งสม ่าเสมอ 

4.25 0.62 มาก 

                                 รวม (Y4) 4.18 0.51 มาก 

 จากตารางที่ 14 พบวา่ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดา้นการท าใหก้ระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนมีประสิทธิภาพ (Y4) อยู่
ในระดบัมากทุกรายขอ้มีค่าเฉล่ียโดยร่วม  ( ̅ = 4.18 , S.D. = 0.51) เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการสอน
ของครู ดา้นการท าให้กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนมีประสิทธิภาพ (Y4) พบวา่ท่ีมีค่าสูงสุด  คือ ให้
นกัเรียนท าแบบฝึกหดั หรือมอบหมายงานอ่ืน  ๆให้ปฏิบติัหลงัจากสอนจบบทเรียน ( ̅ =4.26, S.D. = 0.62) 
รองลงมาคือดูแลนกัเรียนในขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติังานและตรวจสอบความกา้วหนา้ในการท างานของ
นกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ ( ̅ = 4.25, S.D. = 0.62) และนอ้ยท่ีสุดคือมีการจดัโอกาสให้นกัเรียน ได้
ทราบความกา้วหนา้ในการเรียนเป็นระยะ มีค่าเฉล่ีย ( ̅ = 4.08, S.D. = 0.66) 
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ตารางที่ 15 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัประสิทธิภาพการสอนของครูผูส้อนดา้นการ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จ                                                                             n = 242 

 

ประสิทธิภาพการสอนของครู 
ค่าสถิติ  

แปลผล 
 ̅ S.D. 

การส่งเสริมให้นักเรียนประสบความส าเร็จ (Y5) 
24. ท่านมีการก าหนดหน่วยการเรียนและเน้ือหาใน

บทเรียน เช่น วางแผนการสอนตามล าดบัเน้ือหา 
4.16 0.64 มาก 

25. ท่านแกไ้ขค าตอบใหถู้กตอ้งแก่นกัเรียนทนัทีเม่ือ
นกัเรียนตอบผิด 

4.21 0.70 มาก 

26. ท่านมีการแบ่งเน้ือหาท่ีตอ้งการสอนออกเป็น
ส่วนยอ่ยๆ เพื่อใหง่้ายต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 

4.20 0.59 มาก 

27. ท่านมีการวางแผนปรับเปล่ียนเน้ือหาใหม่ท่ีจะท าการ
สอนใหง่้ายต่อความเขา้ใจของนกัเรียนและ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาเดิม 

4.13 0.64 มาก 

28. ท่านส่งเสริมใหเ้กิดอตัรากา้วหนา้ในการเรียนอยา่ง
ต่อเน่ือง จนบรรลุจุดประสงคสู์งสุดท่ีคาดไว ้

4.13 0.59 มาก 

                                 รวม (Y5) 4.16 0.51 มาก 

 จากตารางที่ 15 พบวา่  ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดา้นการส่งเสริมใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จ (Y5)  อยูใ่นระดบัมาก
ทุกรายขอ้มีค่าเฉล่ียโดยร่วม  ( ̅  = 4.16 , S.D. = 0.51) เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการสอนของครู
ดา้นการส่งเสริมให้นักเรียนประสบความส าเร็จ  (Y5) พบว่าท่ีมีค่าสูงสุด  คือ  มีการแก้ไขค าตอบให้
ถูกตอ้งแก่นกัเรียนทนัที เม่ือนกัเรียนตอบผิด  ( ̅ =4.21, S.D. = 0.70) รองลงมาคือ มีการแบ่งเน้ือหา
ท่ีตอ้งการสอนออกเป็นส่วนยอ่ยๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ( ̅ = 4.20, S.D. = 0.59) 
และนอ้ยท่ีสุด คือมีการส่งเสริมให้เกิดอตัรากา้วหนา้ในการเรียนอยา่งต่อเน่ืองจนบรรลุจุดประสงค์
สูงสุดท่ีคาดไว ้( ̅ = 4.13, S.D. = 0.59) 
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ตอนที ่4  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพ
การสอนของครูสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบั
ประสิทธิภาพการสอนของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ผูว้ิจยัใช้
การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson´s Product Correlation Coefficient)   
 
ตารางที ่16 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบั
ประสิทธิภาพการสอน ดา้นการสร้างความชดัเจนในบทเรียน                                    n =242                                      

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
ของผู้บริหาร 

ประสิทธิภาพการสอนของครู 
ด้านการสร้างความชัดเจนในบทเรียน (Y1) 

Pearson 
Correlation 

P- value ระดับ 
ความสัมพนัธ์ 

ทศิทาง 
ความสัมพนัธ์ 

1. การสร้างบารมี (X1) .469** 0.00 ปานกลาง ทางบวก 
2. การสร้างแรงบนัดาล (X2) .454** 0.00 ปานกลาง ทางบวก 
3.การกระตุน้เชาวปั์ญญา (X3) .445** 0.00 ปานกลาง ทางบวก 
4.การค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) .409** 0.00 ปานกลาง ทางบวก 
ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
ของผู้บริหาร(Xtot) 

.467** 0.00 ปานกลาง ทางบวก 

**ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  0.01 

                 จากตารางที่ 16 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนกบัประสิทธิภาพการสอนของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 ดา้นการสร้างความชดัเจนในบทเรียน มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  0.01 
             สรุปความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพการสอนของครูด้านการสร้างความชัดเจนใน
บทเรียน (Y1) มีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน (Xtot) ในระดบั
ปานกลาง (r  = .467) โดยแยกเป็นรายดา้นของความสัมพนัธ์ระหวา่งดา้นประสิทธิภาพการสอนของ
ครูดา้นการสร้างความชดัเจนในบทเรียน (Y1) กบัดา้นการสร้างบารมี (X1) (r  = .469) ระหวา่งดา้น
ประสิทธิภาพการสอนของครู ด้านการสร้างความชัดเจนในบทเรียน (Y1) กบัด้านการสร้างแรง
บนัดาลใจ (X2) (r  = .454) ระหวา่งดา้นประสิทธิภาพการสอนของครูดา้นการสร้างความชดัเจนใน
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บทเรียน (Y1) กบัดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญา (X3) (r  = .445) ระหว่างดา้นประสิทธิภาพการสอน
ของครู ดา้นการสร้างความชดัเจนในบทเรียน (Y1) กบัดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4)  (r  = .409) 
ซ่ึงมีระดบัความสัมพนัธ์กนัในทางบวกทุกดา้นในระดบัปานกลาง 
 
ตารางที ่17 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบั
ประสิทธิภาพการสอนดา้นการใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย                        n =242 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
ของผู้บริหาร 

ประสิทธิภาพการสอนของครู 
ด้านการใช้กจิกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  (Y2) 

Pearson 
Correlation 

P- value ระดับ 
ความสัมพนัธ์ 

ทศิทาง 
ความสัมพนัธ์ 

1. การสร้างบารมี (X1) .436** 0.00 ปานกลาง ทางบวก 
2. การสร้างแรงบนัดาล  (X2) .388** 0.00 ปานกลาง ทางบวก 
3.การกระตุน้เชาวปั์ญญา  (X3) .409** 0.00 ปานกลาง ทางบวก 
4.การค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) .380** 0.00 ปานกลาง ทางบวก 
ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
ของผู้บริหาร(Xtot) 

.425** 0.00 ปานกลาง ทางบวก 

**ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  0.01 

                  จากตารางที่ 17 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนกบัประสิทธิภาพการสอนของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 ดา้นการใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
              สรุปความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพการสอนของครูดา้นการใชกิ้จกรรมการเรียนการสอน
ท่ีหลากหลาย (Y2) มีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน (Xtot) ในระดบัปานกลาง  
(r  = .425) โดยแยกเป็นรายดา้นของความสัมพนัธ์ระหวา่งดา้นประสิทธิภาพการสอนของครูดา้นการใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย (Y2) กบัดา้นการสร้างบารมี (X1) (r  = .436) ระหวา่งดา้นประสิทธิภาพ
การสอนของครู ดา้นการใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย (Y2) กบัดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (X2) 
(r  = .388) ระหวา่งดา้นประสิทธิภาพการสอนของครูดา้นการใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย (Y2) 
กบัดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญา (X3) (r  = .409) ระหวา่งดา้นประสิทธิภาพการสอนของครู ดา้นการใชกิ้จกรรม
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การเรียนการสอนท่ีหลากหลาย (Y2) กบัดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4)  (r  = .380) ซ่ึงมีระดบัความสัมพนัธ์กนั
ในทางบวกทุกดา้นในระดบัปานกลาง 
 
ตารางที ่18 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบั
ประสิทธิภาพการสอน ดา้นการแสดงความใสใจงานการสอน                                               n =242 

 
 
 
 
 

 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
ของผู้บริหาร 

ประสิทธิภาพการสอนของครู 
ด้านการใช้กจิกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  (Y3) 

Pearson 
Correlation 

P- value ระดับ 
ความสัมพนัธ์ 

ทศิทาง 
ความสัมพนัธ์ 

1. การสร้างบารมี (X1) .487** 0.00 ปานกลาง ทางบวก 
2. การสร้างแรงบนัดาล  (X2) .482** 0.00 ปานกลาง ทางบวก 
3.การกระตุน้เชาวปั์ญญา  (X3) .482** 0.00 ปานกลาง ทางบวก 
4.การค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) .460** 0.00 ปานกลาง ทางบวก 
ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของ
ผู้บริหาร(Xtot) 

.503** 0.00 ปานกลาง ทางบวก 

**ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  0.01                                                                                                                                          
 
 

                           จากตารางที ่18 พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน
กบัประสิทธิภาพการสอนของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
ดา้นการแสดงความใสใจงานการสอน  มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  0.01 
 สรุปความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพการสอนของครูดา้นการแสดงความใส่ใจงานการสอน  
(Y3) มีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน (Xtot) ในระดบัปานกลาง (r  = .503)  
โดยแยกเป็นรายดา้นของความสัมพนัธ์ระหวา่งดา้นประสิทธิภาพการสอนของครูดา้นการแสดงความใส
ใจงานการสอน (Y3) กบัดา้นการสร้างบารมี (X1) (r  = .487) ระหวา่งดา้นประสิทธิภาพการสอนของครู ดา้น
การแสดงความใสใจงานการสอน  (Y3) กบัดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (X2) (r  = .482) ระหวา่งดา้นประสิทธิภาพ 
การสอนของครู ดา้นการแสดงความใสใจงานการสอน (Y3) กบัดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญา (X3) (r  = .482) 
ระหวา่งดา้นประสิทธิภาพการสอนของครู ดา้นการแสดงความใสใจงานการสอน (Y3) กบัดา้น การค านึงถึง
ปัจเจกบุคคล (X4)  (r  = .460) ซ่ึงมีระดบัความสัมพนัธ์กนัในทางบวกทุกดา้นในระดบัปานกลาง 
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ตารางที ่19 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบั
ประสิทธิภาพการสอนดา้นการท าใหก้ระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนมีประสิทธิภาพ        n =242 

 
 
 
 
 

 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
ของผู้บริหาร 

ประสิทธิภาพการสอนของครู 
ด้านการใช้กจิกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  (Y4) 

Pearson 
Correlation 

P- value ระดับ 
ความสัมพนัธ์ 

ทศิทาง 
ความสัมพนัธ์ 

1. การสร้างบารมี (X1) .460** 0.00 ปานกลาง ทางบวก 
2. การสร้างแรงบนัดาล  (X2) .448** 0.00 ปานกลาง ทางบวก 
3.การกระตุน้เชาวปั์ญญา  (X3) .450** 0.00 ปานกลาง ทางบวก 
4.การค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) .424** 0.00 ปานกลาง ทางบวก 
ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของ
ผู้บริหาร(Xtot) 

.469** 0.00 ปานกลาง ทางบวก 

**ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  0.01                                                                                                                                          
 
 จากตารางที่ 19 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนกบัประสิทธิภาพการสอนของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 ดา้นการท าใหก้ระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนมีประสิทธิภาพ มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  0.01 
              สรุปความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพการสอนของครูด้านการท าให้กระบวนการ
เรียนรู้ของนกัเรียนมีประสิทธิภาพ (Y4) มีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียน (Xtot) ในระดับปานกลาง (r =.469) โดยแยกเป็นรายด้านของความสัมพนัธ์ระหว่างด้าน
ประสิทธิภาพการสอนของครูดา้นการท าให้กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนมีประสิทธิภาพ (Y4) 
กบัดา้นการสร้างบารมี (X1) (r =.460) ระหวา่งดา้นประสิทธิภาพการสอนของครู ดา้นการท าใหก้ระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพ (Y4) กับด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ (X2) (r  = .448) ระหว่างด้าน
ประสิทธิภาพการสอนของครู ดา้นการท าให้กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนมีประสิทธิภาพ (Y4) กบั
ดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญา (X3) (r  = .450) ระหว่างดา้นประสิทธิภาพการสอนของครู ดา้นการท าให้
กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนมีประสิทธิภาพ (Y4) กบัดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) (r  = .424) ซ่ึงมี
ระดบัความสัมพนัธ์กนัในทางบวกทุกดา้นในระดบัปานกลาง 
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ตารางที ่20 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบั
ประสิทธิภาพการสอนดา้นการส่งเสริมใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จ                              n =242 

 
 
 
 
 

 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
ของผู้บริหาร 

ประสิทธิภาพการสอนของครู 
ด้านการใช้กจิกรรมการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย  (Y5) 
Pearson 

Correlation 
P- value ระดับ 

ความสัมพนัธ์ 
ทศิทาง 

ความสัมพนัธ์ 
1. การสร้างบารมี (X1) .473** 0.00 ปานกลาง ทางบวก 
2. การสร้างแรงบนัดาล  (X2) .474** 0.00 ปานกลาง ทางบวก 
3.การกระตุน้เชาวปั์ญญา  (X3) .476** 0.00 ปานกลาง ทางบวก 
4.การค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) .482** 0.00 ปานกลาง ทางบวก 
ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของ
ผู้บริหาร(Xtot) 

.502** 0.00 ปานกลาง ทางบวก 

**ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  0.01         

 จากตารางที่ 20 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนกบัประสิทธิภาพการสอนของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 ประสิทธิภาพการสอนของครูดา้นการส่งเสริมให้นกัเรียนประสบความส าเร็จ มีความสัมพนัธ์กนั
ในทางบวกภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  0.01 

 สรุปความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพการสอนของครูประสิทธิภาพการสอนของครู
ดา้นการส่งเสริมใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จ  (Y5) มีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหารโรงเรียน (Xtot) ในระดบัปานกลาง (r  = .502) โดยแยกเป็นรายดา้นของความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ด้านประสิทธิภาพการสอนของครูประสิทธิภาพการสอนของครูด้านการส่งเสริมให้นักเรียนประสบ
ความส าเร็จ  (Y5)  กบัดา้นการสร้างบารมี (X1) (r  =.473) ระหวา่งดา้นประสิทธิภาพการสอนของครู ประสิทธิภาพ
การสอนของครูดา้นการส่งเสริมให้นกัเรียนประสบความส าเร็จ  (Y5) กบัดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (X2) (r  = .474) 
ระหว่างด้านประสิทธิภาพการสอนของประสิทธิภาพการสอนของครูด้านการส่งเสริมให้นักเรียน
ประสบความส าเร็จ (Y5) กบัดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญา (X3) (r  = .476) ระหวา่งดา้นประสิทธิภาพการสอน
ของครู ประสิทธิภาพการสอนของครูดา้นการส่งเสริมให้นกัเรียนประสบความส าเร็จ (Y5) กบัดา้นการค านึงถึง
ปัจเจกบุคคล (X4) (r  = .482) ซ่ึงมีระดบัความสัมพนัธ์กนัในทางบวกทุกดา้นในระดบัปานกลาง 
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ตารางที ่21 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบั
ประสิทธิภาพการสอนของครู                                                                                             n =242 

 ประสิทธิภาพการสอนของครู (Y)  

ระดบั 

ภาวะผู้น าการ 
เปลีย่นแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 

การสร้าง
ความ

ชัดเจนใน
บทเรียน 

การใช้
กจิกรรม
การเรียน
การสอน
ที่หลาก 
หลาย 

การแสดง
ความใส่
ใจงาน
การสอน 

การท าให้
กระบวน 
การ
เรียนรู้
ของ

นักเรียนมี
ประสิทธิ
ภาพ 

การ
ส่งเสริม
ให้

นักเรียน
ประสบ
ความ 
ส าเร็จ 

ประสิทธิ
ภาพการ
สอนของ

ครู 

(X) (Y1) (Y2) (Y3) (Y4) (Y5) (Ytot)  

การสร้างบารม ี(X1) .469** .436** .487** .460** .473** .526** ปานกลาง 

การสร้างแรงบันดาลใจ  (X2) .454** .388** .482** .448** .474** .508** ปานกลาง 

การกระตุ้นเชาว์ปัญญา (X3) .445** .409** .482** .450** .476** .512** ปานกลาง 

การค านึงถึงปัจเจบุคคล (X4) .409** .380** .460** .424** .482** .488** ปานกลาง 

สรุปภาวะผู้น าการปลีย่นแปลงของผู้บริหารโรเรียน  (Xtot) 

 .467** .425** .503** .469** .502** .536** ปานกลาง 

**ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  0.01 

                  จากตารางที ่21 พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 
(Xtot) กบัประสิทธิภาพการสอนของครู (Ytot) ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา  จงัหวดัปทุมธานี 
เขต 1  พบว่าในภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 โดยมีค่า
ความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์ ในระดบัปานกลาง 
 สรุปความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิภาพ
การสอนของครู อยูใ่นระดบั (r  = .536)  เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีมีค่าสัมพนัธ์ในแต่ละดา้นของภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง ตวัแปรท่ีมีระดบัความสัมพนัธ์สูงสุด คือ การสร้างบารมี (X1) มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัประสิทธิภาพการสอนของครู (Y) ในระดบัปานกลาง (r  = .526) ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์
รองลงมาตามล าดบัคือ การกระตุน้เชาวปั์ญญา (X3) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิภาพการสอน
ของครู (Y) ในระดบัปานกลาง (r  = .512) ล าดบัต่อมาคือ การสร้างแรงบนัดาลใจ (X2) มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัประสิทธิภาพการสอนของครู (Y) ในระดบัปานกลาง (r  = .508) และดา้นการค านึงถึงปัจเจก
บุคคล (X4) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิภาพการสอนของครู (Y) ในระดบัปานกลาง  (r  = .4.88) 



บทที ่ 5 
 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผลการวจิยั และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน กบัประสิทธิภาพการสอน
ของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่งคือครูผูส้อนไดจ้  านวนทั้งส้ิน 242 คน โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
  1. เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ า การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 
  2. เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพ การสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 
  3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 
และระดบัประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 
   
5.1 สรุปผลการวจัิย 
  จากการศึกษาวิจยั  พบวา่  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
76.86  รองลงมาคือเพศชาย ร้อยละ 23.14  โดยมีช่วงอายุระหว่าง 46-55 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.78 
รองลงมาอายุระหว่าง 25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.06 และอายุระหวา่ง 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.07 และ
อายุ 56 ปี ข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 6.61 และนอ้ยท่ีสุดเป็นช่วงอายุท่ีต  ่ากวา่ 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.48 ส่วน
ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด ร้อยละ 81.82 รองลงมา คือวุฒิการศึกษา
ระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 14.88 และวุฒิการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 2.48 
และวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอก และวุฒิการศึกษาอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.41  ส าหรับต าแหน่งเป็น ครู 
คิดเป็นร้อยละร้อยละ 77.69 รองลงมาคือ ครูผูช่้วย คิดเป็นร้อยละ 12.40 และต าแหน่งอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 
9.92 ดา้นอายกุารปฏิบติังาน ในต าแหน่ง มากท่ีสุดเป็นช่วงอายุการปฏิบติังาน 21 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
38.02 รองลงมาเป็นช่วงอายกุารปฏิบติังานท่ี ต ่ากวา่ 6 ปี ร้อยละ 27.69 และเป็นช่วงอายุการปฏิบติังาน
ระหวา่ง 6-12 ปี ร้อยละ 16.53 และเป็นช่วงอายุการปฏิบติังาน 11-15 ปี ร้อยละ 11.16  นอ้ยท่ีสุดเป็น
ช่วงอายกุารปฏิบติังานระหวา่ง  16-20  ปี ร้อยละ 6.61   
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 ระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหาร โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
จ าแนก รายดา้น  

 พบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนอยู่ในระดบัมากในทุกดา้น โดย
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยดงัน้ี การสร้างบารมี มีค่าเฉล่ีย 4.11 คิดเป็นร้อยละ 82.20 การสร้าง
แรงบนัดาลใจ มีค่าเฉล่ีย 4.06 คิดเป็นร้อยละ 81.20 และการกระตุน้เชาวปั์ญญา มีค่าเฉล่ีย 4.02 คิดเป็นร้อยละ 
80.40 และนอ้ยท่ีสุดการค านึงถึงปัจเจกบุคคล มีค่าเฉล่ีย 3.99 คิดเป็นร้อยละ 79.80 

 ระดับประสิทธิภาพการสอนของครู โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายดา้น 

 พบว่า ภาวะประสิทธิภาพการสอนของครู อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงล าดบัจาก
ค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย ดงัน้ี การท าให้กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนมีประสิทธิภาพ  มีค่าเฉล่ีย 4.18 
คิดเป็นร้อยละ 83.46 การใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย มีค่าเฉล่ีย 4.17 คิดเป็นร้อยละ 83.40 
การส่งเสริมให้นกัเรียนประสบความส าเร็จ มีค่าเฉล่ีย 4.16 คิดเป็นร้อยละ 83.20 การสร้างความชดัเจนใน
บทเรียน มีค่าเฉล่ีย 4.09 คิดเป็นร้อยละ 81.80 และการแสดงความใส่ใจในการสอน มีค่าเฉล่ีย 4.05 คิดเป็น
ร้อยละ 81.00 
 
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โรงเรียนกับประสิทธิภาพ
การสอนของครูสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนกบัประสิทธิภาพการสอนของครู ภาพรวมพบวา่มีความสัมพนัธ์ทางบวกกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์ ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาตวัแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในแต่ละดา้น ของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร 
โดยมีความสัมพนัธ์ตามล าดบัดงัน้ี คือ การสร้างบารมี  การกระตุน้เชาวปั์ญญา การสร้างแรงบนัดาลใจ  และ
ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคลตามล าดบั 
 
 
 



 

 

94 

5.2 อภิปรายผลการวจัิย  

 การศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียน                    
กบัประสิทธิภาพการสอนของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

 1. การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
 1.1 ด้านการสร้างบารมี พบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมากและอยู่เป็นล าดบัท่ี 1 เม่ือพิจารณารายขอ้
พบวา่อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในการสร้างบารมีระดบัสูงสุดคือ  ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นถึง
ความตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังานให้ส าเร็จ และผูบ้ริหารแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ในอุดมการณ์ความเช่ือ
และค่านิยม ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่การท่ีผูบ้ริหารแสดงความตั้งใจมุ่งมนัในการท างาน ให้ความส าคญั
ของการมีภารกิจร่วมกนั ท าใหค้นอ่ืนเกิดการยอมรับ ศรัทธา รวมทั้งเป็นผูมี้ความสามารถในการชกัน า 
โน้มน้าวจิตใจให้คนอ่ืนมีความคิดเห็นคล้อยตาม ท าให้ผูร่้วมงานเกิดความเช่ือถือและไว้วางใจ 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของบาส และอโวลิโอ (Bass & Avolio,1990: 19) ท่ีกล่าววา่การสร้างบารมี (Charisma) 
เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของกระบวนการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง เป็นความสามารถท่ีท าให้คนอ่ืนเกิด
การยอมรับ เกิดศรัทธาสามารถโน้มน้าวใจให้ผูอ่ื้นคิดเห็นคลอ้ยตามได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนพ
พงศ ์เกิดแจง้ (2545: บทคดัย่อ) ท่ีพบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนตามการรับรู้
ของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดัส านกังานประถมศึกษา จงัหวดัสระแกว้ ดา้นความมีบารมีอยูใ่น
ระดบัมากและสอดคลอ้งกบั ขวญัชยั พูลเจริญ (2548: บทคดัยอ่) ท่ีพบวา่ภาวะความเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหารโรงเรียนบา้นโพธ์ิ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ดา้นความมีบารมี อยูใ่น
ระดบัมากรวมทั้งสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ สรินรัตน์ มุสิการยกุล (2548: บทคดัย่อ) ท่ีพบวา่ภาวะความเป็น
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามการรับรู้ของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดา้นความมีบารมีอยูใ่นระดบัมาก 
 1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ระดบัมากและอยู่เป็นล าดบัท่ี 2 เม่ือ
พิจารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในการสร้างแรงบนัดาลใจ ระดบัสูงสุดคือ  
ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูร่วมกนัอุทิศตนเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์รร่วมกนั และ ผูบ้ริหารเนน้ให้ครู
เห็นถึงความส าคญัของการปฏิบติังานตามภารกิจร่วมกนัแสดงให้เห็นวา่ หากผูบ้ริหารไดก้ล่าวถึงส่ิงท่ี
ตอ้งการจะท าให้ส าเร็จดว้ยการร่วมกนัอุทิศตน เพื่อท่ีจะท างานให้ส าเร็จโดยตั้งมาตรฐานของการท างาน 
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จะเป็นแรงบนัดาลใจในการท างาน ท าให้งานมีประสิทธิภาพสูง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บาส และ 
อโวลิโอ (Bass & Avolio,1990: 19) ท่ีกล่าววา่การดลใจ (Inspiration) เป็นวิธีการท่ีผูน้ าอธิบายเป้าหมายใน
อนาคตขององคก์าร ซ่ึงผูป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมรับทราบถึงภารกิจท่ีจะปฏิบติัให้ส าเร็จได ้ผูน้ าจะสร้าง
แรงบนัดาลใจผูต้ามหรือผูป้ฏิบติังานไดใ้ชค้วามพยายามเพิ่มข้ึนเพื่อให้งานส าเร็จสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ นพพงศ ์ เกิดแจง้ (2545: บทคดัยอ่) ท่ีพบวา่ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนตามการรับรู้
ของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดัส านกังานประถมศึกษา จงัหวดัสระแกว้ ดา้นการสร้างแรงดลใจ 
อยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกับขวญัชัย พูลเจริญ (2548: บทคดัย่อ) ท่ีพบว่า ภาวะความเป็นผูน้ า           
การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนบา้นโพธ์ิ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดา้นการดล
ใจอยูใ่นระดบัมากรวมทั้งสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ สรินรัตน์ มุสิการยกุล (2548: บทคดัย่อ) ท่ีพบวา่ภาวะ
ความเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามการรับรู้ของครูสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ อยูใ่นระดบัมาก 
 1.3 ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน
สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากและอยูเ่ป็นล าดบัท่ี 3 เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบว่า โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญา ระดบัสูงสุดคือ ผูบ้ริหารมี
ความคิดสร้างสรรคใ์นการหาแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหา และ ผูบ้ริหารกระตุน้ให้ ครูตระหนกัถึง
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน แสดงให้เห็นวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นผูมี้ความสามารถในการกระตุน้ให้
ผูต้ามใช้สติปัญญาในการแกปั้ญหา กระตุน้ให้เกิดระบบความคิด เรียนรู้วิธีวิเคราะห์และแก้ปัญหา
อยา่งสร้างสรรค ์ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บาส และอโวลิโอ (Bass & Avolio,1990: 19) ท่ีกล่าววา่การกระตุน้
เชาวปั์ญญา (Intellectual Stimulation) ผูน้  าจะเป็น  ผูก้ระตุน้ใหผู้ต้ามใชส้ติปัญญาในการแกปั้ญหา กระตุน้ให้เกิด
ระบบการคิดการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผูต้ามเกิดความคิดในการวิเคราะห์ปัญหา
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นพพงศ ์เกิดแจง้ (2545: บทคดัยอ่) ท่ีพบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดัส านกังานประถมศึกษาจงัหวดัสระแกว้
ดา้นการกระตุน้ใหใ้ชส้ติปัญญา อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั ขวญัชยั พลูเจริญ (2548: บทคดัยอ่) ท่ีพบวา่ 
ภาวะความเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนบา้นโพธ์ิ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดา้นการกระตุน้การใชส้ติปัญญา อยูใ่นระดบัมาก รวมทั้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สรินรัตน์ 
มุสิการยกุล (2548: บทคดัย่อ) ท่ีพบวา่ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามการรับรู้
ของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ดา้นการกระตุน้ให้เกิดปัญญา อยูใ่นระดบัมาก
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 1.4 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากและอยูเ่ป็นล าดบั ท่ี 4 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียในด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล คือ ผูบ้ริหาร
ส่งเสริมสนบัสนุนครูให้พฒันาศกัยภาพของแต่ละบุคคล เช่น ส่งครูไปฝึกอบบรม และผูบ้ริหารเปิด
โอกาสใหค้รูไดแ้สดงความสามารถในการท างานอยา่งเตม็ท่ี แสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็น
ผูเ้อาใจใส่ผูร่้วมงานแต่ละคนซ่ึงเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารกบัผูร่้วมงานแต่ละคน เป็น
การแสดงความสนใจ เข้าใจ ความตอ้งการของผูต้าม พฒันาความรู้ความเขา้ใจรายบุคคล เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (สิทธิพร นิยมศรีสมศกัด์ิ,2546: 144) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของบาส 
และอโวลิโอ (Bass & Avolio,1990: 19) ท่ีกล่าวว่าการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูต้ามเป็นรายบุคคล (Individual 
Consideration) ผูน้  าจะแสดงความสนใจและสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เขา้ใจปัญหา และความ
ตอ้งการของผูต้ามการพฒันารายบุคคลให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อยกระดับการปฏิบติังานให้เกิด
ความส าเร็จมากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นพพงศ ์เกิดแจง้(2545: บทคดัย่อ) ท่ีพบวา่ภาวะผูน้ า การเปล่ียนแปลง  
ของผูบ้ริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดัส านักงานการประถมศึกษา
จงัหวดัสระแกว้ ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูต้ามเป็นรายบุคคลอยู่ในระดบัมากและสอดคลอ้งกบั 
ขวญัชยั  พลูเจริญ (2548: บทคดัยอ่) ท่ีพบวา่ ภาวการณ์เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนบา้นโพธ์ิ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ดา้นการมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายบุคคลอยู่ในระดบัมาก 
รวมทั้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สรินรัตน์ มุสิการยกุล (2548: บทคดัย่อ) ท่ีพบวา่ภาวะความเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง    
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามการรับรู้ของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 ดา้นการค านึงถึงการเป็นเอกบุคคลอยูใ่นระดบัมาก 

 2. การศึกษาประสิทธิภาพการสอนของครู โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถม 
ศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 2.1 ด้านการสร้างความชัดเจนในบทเรียน พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกรายขอ้ 
และอยูใ่นระดบัท่ี 4 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการสอนของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ด้านการสร้างความชัดเจนในบทเรียน พบว่าท่ีมีค่าสูงสุด คือ ครูผูส้อนรู้ระดับ
ความสามารถของนักเรียนและสอนตามระดบัความสามารถท่ีมีอยู่รองลงมาคือ มีการทบทวนหรือสรุป
เน้ือหาเม่ือจบบทเรียน และน้อยท่ีสุดคือ ก่อนสอนครูผูส้อนบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละ
บทเรียนให้นกัเรียนทราบก่อน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูมีการเตรียมการสอนล่วงหน้าโดยการจดัท า
ก าหนดการสอน แผนการสอน จดัเตรียมกิจกรรมสอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวความคิดของ สงดั  อุทรานนัท์ (2532: 37) ท่ีกล่าวถึงพฤติกรรมการสอนของครูวา่ ก่อนสอนครูควรเตรียม 
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การสอนก่อนท่ีจะสอนทุกคร้ัง ค านึงถึงจุดประสงคก์ารสอน การเลือกเน้ือหาสาระวิธีการจดัการเรียนการสอน
การใชส่ื้อและการวดัผลและประเมินผล และสอดคลอ้งกบัผลงานของ สมรักษ ์กิจเดช (2544: 111) ท่ีพบวา่
ประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ในจงัหวดันครปฐม ในด้านการสร้าง
ความชดัเจนในบทเรียนอยูใ่นระดบัมาก 

 2.2 ด้านการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
ทุกรายขอ้และอยู่ในระดับท่ี 2 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการสอนของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดา้นการใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  พบวา่ท่ีมี
ค่าสูงสุด  คือ  ครูผูส้อนให้ความสนใจนกัเรียนในขณะท่ีสอนดว้ยการใช้สายตา น ้ าเสียงและท่าทาง
ประกอบ รองลงมาคือ ครูผูส้อนให้โอกาสนกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอน  และน้อยท่ีสุดคือ ครูผูส้อนใช้ค  าถามท่ีทา้ทาย หรือใช้รูปภาพหรือยกตวัอย่างใน
การน าเขา้สู่บทเรียนเน่ืองจากการใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายจะท าให้การเรียนการสอน
บรรลุวตัถุประสงค์มากข้ึน สอดคล้องกบั วิโรจน์ ค านึงคุณากร (2530: 12) ซ่ึงเสนอว่าประสิทธิภาพ  
หมายถึง ความสามารถของครูในการจดัจดักิกรรมการสอนท่ีเหมาะสมกบันกัเรียน เพื่อส่งเสริมนกัเรียนใหมี้
พฒันาการในทุกด้านทั้งร่างกาย สมองอารมณ์และสังคมตลอดจนท าให้นักเรียนได้รับผลส าเร็จตาม
เป้าหมายและสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เพลินพิศ ทองงอก (2542: บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการสอน
ของครูคณิตศาสตร์ดีเด่นโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัศรีษะเกษพบวา่ ครู
คณิตศาสตร์ดีเด่นมีท่าทางยิม้แยม้ อารมณ์ดีเร้าความสนใจให้นกัเรียนกลา้ซกัถาม มีท่าทางยอมรับความ
คิดเห็นของนกัเรียนควบคุมนกัเรียนให้อยูใ่นสถานท่ี เอ้ือต่อ การจดัการเรียนการสอนไดเ้ม่ือให้ค  าชมเชย
เม่ือนกัเรียนตอบค าถามหรือท าแบบฝึกหดัถูกตอ้ง 

 2.3 ด้านการแสดงความใส่ใจงานการสอน พบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกรายขอ้
และอยู่ในระดับท่ี 5 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม       
ศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดา้นการแสดงความใส่ใจงานการสอนพบว่าท่ีมีค่าสูงสุด  คือ ครูผูส้อนเขียนแผน 
การสอนและพัฒนาแผน โดยยึดหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรเป็นแนวทาง รองลงมาคือ 
ครูผูส้อนเลือกใช้รูแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับวตัถุประสงค์แต่ละข้อและน้อยท่ีสุดคือครูผูส้อน
ก าหนดให้มีการทบทวนเน้ือหาหรือการทดสอบไวอ้ย่างเป็นระบบชดัเจนและมีระยะเวลาท่ีแน่นอน 
การแสดงความใสใจงานการสอนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลทางตรงและทางออ้มต่อประสิทธิภาพ  การสอนของ
ครูและเป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนของครู สอดคลอ้งกบั  จินตนา เสนค า (2551: 
105) ครูท่ีมีการเตรียมพร้อมในส่วนของเน้ือหาวิชาการ การจดักกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
และมีการวางแผนวดัผลและประเมินผลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการเรียนไดค้รบถว้นสมบูรณ์ ท าให้
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สามารถใชส่ื้อการสอนไดเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์เน้ือหาวิชา และกิจกรรมการเรียนไดอ้ยา่งดี 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริญญา ศรีประมวล (2549: 134) ว่าการเตรียมความพร้อมในการสอนเป็นองค์ประกอบ
หน่ึงใน 10 องคป์ระกอบของประสิทธิภาพการสอนของครูประถมศึกษา 
 2.4 ด้านการท าให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพ พบวา่โดยรวมอยู่
ในระดบัมากทุกรายขอ้และอยูใ่นระดบัท่ี 1 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการสอนของครูสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ด้านการท าให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนมี
ประสิทธิภาพพบว่าท่ีมีค่าสูงสุดคือ ครูผูส้อนให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด หรือมอบหมายงานอ่ืน  ๆให้
ปฏิบติัหลงัจากสอนจบบทเรียน  รองลงมาคือ ครูผูส้อนดูแลนกัเรียนในขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติังานและตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการท างานของนักเรียนอย่างสม ่าเสมอและน้อยท่ีสุดคือครูผูส้อนจดัโอกาสให้
นกัเรียน ไดท้ราบความกา้วหน้าในการเรียนเป็นระยะ ปาระสิทธิภาพการดา้นการท าให้กระบวนการ
เรียนรู้ของนกัเรียนมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาเป็นล าดบัแรก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และใชเ้ทคนิควิธีสอนท่ีหน้าสนใจเหมาะสมกบัเน้ือหา จดั
กิจกรรมท่ี เปิดโอกาสให้นัก เ รียนสร้างความรู้ เ ป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  สอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเสนอแนวการจดัการศึกษาการเรียนรู้โดยให้นกัเรียน
สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ท ากิจกรรมแลกเปล่ียนการเรียนรู้จากกลุ่มและสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้
อยา่งมีความสุขของ คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ส านกังาน (2542: 7) ท่ีกล่าววา่ผูเ้รียนมีความสุข 
สนุกสนานกบัการเรียนก็ต่อเม่ือผูส้อนจดัการเรียนให้สนุกสนาน น่าสนใจแปลกใหม่จูงใจให้ติดตาม
และเร้าใจให้อยากค้นหา ความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองในส่ิงท่ีสนใจ รู้จกัคิดและพฒันาความคิดจาก
ความรู้ท่ีไดรั้บขยายไปสู่ความรู้ใหม่ เกิดความอยากรู้อยากเห็น และส่ิงท่ีส าคญัผูเ้รียนสามารถน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัไดแ้ละ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมรักษ ์กิจเดช (2544: 111) ท่ีพบวา่ประสิทธิภาพการสอน
ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ในจงัหวดันครปฐม  ในดา้นการท าให้กระบวนการเรียนรู้ของ
นกัเรียนมีประสิทธิภาพ อยูใ่นระดบัมาก 
 2.5 ด้านการส่งเสริมให้นักเรียนประสบความส าเร็จ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ทุกรายขอ้และอยู่ในระดบัท่ี 1 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการสอนของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ด้านการส่งเสริมให้นักเรียนประสบความส าเร็จ พบว่าท่ีมี
ค่าสูงสุดคือ ครูผูส้อนแกไ้ขค าตอบให้ถูกตอ้งแก่นกัเรียนทนัที เม่ือนกัเรียนตอบผิด  รองลงมาคือ ครูผูส้อนมี
การแบ่งเน้ือหาท่ีตอ้งการสอนออกเป็นส่วนยอ่ยๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนและ นอ้ยท่ีสุด 
คือครูผูส้อนส่งเสริมใหเ้กิดอตัรากา้วหนา้ในการเรียนอยา่งต่อเน่ือง จนบรรลุจุดประสงคสู์งสุดท่ีคาดไว ้
สอดคลอ้งกบั สมรักษ ์กิจเดช (2544: 79) การให้ขอ้มูลป้อนกลบัและการแกไ้ขขอ้บกพร่องเป็นพฤติกรรม
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การสอนของครูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวนิิจฉยัผลการเรียน และแกไ้ขปรับปรุงในส่วน ท่ีผูเ้รียนยงับกพร่อง
อยู ่การสอนท่ีดีจะตอ้งมีการวดัผลและให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่นกัเรียน เช่น การทดสอบหลงัเรียน การ
แจ้งผลการสอบหรือข้อบกพร่องให้นักเรียนทราบทนัทีและช่วยปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ของ
นกัเรียนควบคู่ไปด้วย จากเหตุผลดงักล่าวท าให้ประสิทธิภาพการสอนของครูด้านการส่งเสริมให้
นกัเรียนประความส าเร็จอยูใ่นระดบัมาก 

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอน
ของครูสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

 พบวา่ทดสอบสมมติฐานโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันอยา่งง่าย ซ่ึง
ผลการวจิยัพบวา่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ในภาพรวมมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวก ในระดบัสูงมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารสถานศึกษา  มีคุณลกัษณะ 
ของการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง ตามองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ซ่ึงประกอบไปดว้ย การมีอิทธิพล
อยา่งมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมีการสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้การใชปั้ญญา และการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล รวมทั้งสามารถท่ีจะปฏิบติัตนต่อผูร่้วมงาน ตามคุณลกัษณะท่ีมีไดเ้หมาะสมกบัแต่ละบุคคล 
แต่ละสถานการณ์ และปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพแล้วท าให้ การด าเนินการสอนของครูใน
สถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ และเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการด าเนินงานกิจการของสถานศึกษาให้
พฒันาไปอย่างมีประสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของบุคคลากรในสถานศึกษาทั้งรายบุคคลและ
รายกลุ่ม สามารถท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์บัเป้าหมาย ของสถานศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบั บาส และ อโวลิ
โอ (Bass and Avolio, 1994: 124-125 อา้งถึงใน กนกวรรณ  วิเชียรเขต, 2551) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็น
กระบวนการท่ีมีอิทธิพล ต่อผูร่้วมงาน โดยเปล่ียนแปลงความพยามพฒันาความสามารถของผูร่้วมงาน
ให้สูงข้ึนกวา่ความพยายามท่ีคาดหวงัของผูร่้วมงาน ไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนและมีศกัยภาพมากข้ึน ท าให้
เกิดการตระหนกัรู้ ในภารกิจและวสิัยทศัน์ของทีมและองคก์าร ผูน้ าจูงใจให้ผูร่้วมงานมองให้ไกลเกิน
กว่าความสนใจ ของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม องค์การ หรือสังคม ซ่ึงกระบวนการท่ีผูน้ ามี
อิทธิพลต่อผูร่้วมงานจะกระท าโดยผา่นองคป์ระกอบพฤติกรรมเฉพาะ  4  ดา้น คือ 1) การสร้างบารมีหรือ
การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์  2)การสร้างแรงบนัดาลใจ 3) การกระตุน้เชาวปั์ญญา และ 4) การค านึงถึง
ปัจเจกบุคคล และสอดคลอ้งกบัเรซิคและสแวนสัน (Razik and Swanson อา้งถึงใน วิโรจน์ สารัตนะ, 2544: 15-
16) กล่าวถึงผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง     วา่เป็นผูจู้งใจให้บุคคลปฏิบติังานเกินความคาดหวงัปกติ มุ่งไปท่ี
ภารกิจงานดว้ยความสนใจท่ีเกิดข้ึนภายในตนเองมุ่งการบรรลุความตอ้งการในระดบัสูง และท าให้
พวกเขามีความมัน่ใจในการท่ีจะใช้ความสามารถปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จใน
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ภารกิจท่ีเกินปกติ จากแนวคิดดงักล่าวสรุปไดว้า่ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นส่วนท่ี
ส าคญัท่ีท าใหเ้กิดผลดีต่อประสิทธิภาพการสอนของครู 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
  การศึกษาความสัมพนัธ์ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิภาพ
การสอนของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
  1. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล มีคะแนนเฉล่ียอยูร่ะดบัมาก แต่อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย
ของทุกดา้น ดั้งนั้นในบางกรณีผูบ้ริหารควรให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษแก่ผูร่้วมงานบางคนท่ีไม่ไดรั้บ
ความสนใจเท่าท่ีควร ให้เวลาในการสอนและแนะน างานแก่ผูร่้วมงานมีการส ารวจความต้องการและ
ความสามารถของแต่ละบุคคลไดอ้ยา่ถูกตอ้ง ซ่ึงยอ่มส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอน 
 2. ประสิทธิภาพการสอนของครู ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่
ประสิทธิภาพการสอน ดา้นการแสดงความใส่ใจงานการสอนมีคะแนนเฉล่ียอยู่ระดบัมาก แต่อยู่ใน
อนัดบัสุดทา้ยของทุกด้าน ดงันั้นผูบ้ริหารและครูควรมีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาสาเหตุของ
ปัญหาและก าหนดแนวทางการแกปั้ญหา และจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนการสอนติดตาม
ดูแลการใชเ้ทคนิควิธีการสอนของครูและติดตามผลการด าเนินการ เพื่อจะไดห้าแนวทางพฒันาแกไ้ข
การจดัการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพมากข้ึน 
 3. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการสอน
ของครู อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนควรเพิ่มความมีประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียนโดย
สร้างความตระหนกัให้ครูผูส้อนเห็นความส าคญัในการสอน เพื่อพฒันานกัเรียนให้มีการพฒันาทุกดา้นเต็มตาม
วยัและตามศกัยภาพ ทั้งน้ีเม่ือนกัเรียนไดรั้บการพฒันาแลว้จะส่งผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนดีข้ึน 
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 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
  1.  ควรศึกษาวิจยัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอน
ของครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยมีการเปรียบเทียบระหว่าง
ขนาดของโรงเรียนดว้ย 
 2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
 3.  ควรศึกษาความสัมพนัธ์ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิภาพ
การสอนของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยการใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อน า
ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชใ้นการปรับปรุงพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์และมี
คุณภาพมากยิง่ข้ึน 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย  
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      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
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      สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
 

เร่ือง  ความสัมพันธ์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกบัประสิทธิภาพการสอนของครู 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบั
ประสิทธิภาพการสอนของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 2.  ผูต้อบแบบสอบถามคือครูผูป้ฏิบติัการสอน 
 3.  แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 4 ตอน 
         ตอนที่   1    เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 5 ขอ้ 
 ตอนที ่  2   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
จ านวน  44  ขอ้ 
 ตอนที ่  3   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา
จ านวน 28 ขอ้ 
 ตอนที่  4    เป็นแบบสอบถามขอ้เสนอแนะความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
 4. ค าตอบทีได้จากแบบสอบถามจะไม่มีผลแต่ประการใดต่อท่าน แต่ผูว้ิจ ัยจะน าไปวิเคราะห์ใน
ภาพรวมเพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาการบริหารการศึกษา จึงใครขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบ ถามให้
ครบทุกขอ้ตามความเป็นจริง 

ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
        
 
 
 

นาย กอบศกัด์ิ   มูลมยั 
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยกีารบริหารการศึกษา 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
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ตอนที ่ 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าช้ีแจง   ใหท้่านขีดเคร่ืองหมาย     ลงใน    ใหต้รงตามความเป็นจริง 
1. เพศ 
  ชาย     หญิง                

2. อาย ุ
  ต  ่ากวา่ 25 ปี    25 - 35 ปี         
  36 - 45 ปี                    46 - 55 ปี       
  56 ปี ข้ึนไป  

3. วฒิุการศึกษาสูงสุด 
  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี    ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท                                ปริญญาเอก  
  อ่ืนๆ (ระบุ).................................. 

4. ต าแหน่ง 
  ครูผูช่้วย    ครู        
  อ่ืนๆ (ระบุ).................................. 

5. อายกุารปฏิบติังานในต าแหน่ง 
  ต  ่ากวา่ 6 ปี    6 - 10 ปี         
  11 - 15 ปี       16 -20 ปี       
  21 ปี ข้ึนไป  
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ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน  

ค าช้ีแจง  
             แบบสอบถามตอนน้ีเป็นการบรรยายถึงภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 
โปรดใหข้อ้มูลโรงเรียนของท่านในการตอบขอ้ค าถามแต่ละขอ้ ขอให้ท่านพิจารณาตดัสินวา่ผูบ้ริหาร
โรงเรียนของท่านมีลกัษณะเป็นไปตามพฤติกรรมท่ีบรรยายไวม้ากนอ้ยเพียงใด แลว้ท าเคร่ืองหมาย  
ลงในช่องตามความเป็นจริงโดยการตอบค าถามแต่ละขอ้เพียงหน่ึงค าตอบ จากค าตอบท่ีเป็นไปได ้5 ค าตอบ 
 5  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนระดบัมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนระดบัมาก 
 3  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนระดบัปานกลาง 
        2  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนระดบันอ้ย 
        1  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนระดบันอ้ยท่ีสุด  
  

ข้อที่ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหาร 

ระดับปฏิบัติการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

การสร้างบารมี 
1 ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งใหค้รูปฏิบติั

ตาม เช่น มาท างานตรงต่อเวลา 
     

2 ผูบ้ริหารสามารถรักษาเสถียรภาพของครูในการ
ปฏิบติัภาระหนา้ท่ีเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษา เช่น ส่งเสริมใหมี้การท าผลงานเพื่อ
เล่ือนต าแหน่ง 

     

3 ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์และถ่ายทอดความคิดท่ี
ส าคญัไปสู่ครู เช่น จดัประชุมอยา่งสม ่าเสมอ 

     

4 
 

เม่ือสถานการณ์วกิฤตผูบ้ริหารสามารถควบคุม
อารมณ์ได ้
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ข้อที่ 

 
 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหาร 

ระดับปฏิบัติการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

5 ผูบ้ริหารเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม เช่นมาท างานในวนัหยดุ 

     

6 ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นถึงความเฉลียวฉลาดและ
ความสามารถในการปฏิบติังาน เช่น ในการ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึน 

     

7 ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ใน
อุดมการณ์ ความเช่ือและค่านิยม 

     

8 ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นถึงความตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีจะ
ปฏิบติังานใหส้ าเร็จ 

     

9 ผูบ้ริหารเสริมสร้างความภาคภูมิใจความ
จงรักภกัดีและความมัน่ใจให้กบัครู 

     

การสร้างแรงบนัดาลใจ 
10 ผูบ้ริหารสร้างและส่งเสริมใหค้รูมองเห็นเป้าหมาย

ในการพฒันาองคก์รร่วมกนั 
     

11 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูร่วมกนัอุทิศตนเพื่อบรรลุ
เป้าหมายขององคก์ร 

     

12 ผูบ้ริหารระบุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการท างาน
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

     

13 ผูบ้ริหารแสดงความเช่ือมัน่วา่ครูท างานไดบ้รรลุ
เป้าหมาย 

     

14 ผูบ้ริหารสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ครูอยา่ง
สม ่าเสมอ 

     

15 ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจภายใน ท าใหค้รู เกิดแรง
บนัดาลใจในการท างาน 
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ข้อที่ 
 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหาร 
 

ระดับปฏิบัติการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

16 ผูบ้ริหารเนน้ให้ครูเห็นถึงความส าคญัของการ
ปฏิบติังานตามภารกิจร่วมกนั 

     

17 ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัต่อความคิดเห็นของครูเสมอ      
18 

 
ผูบ้ริหารพดูใหค้รูเห็นถึงความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
ท่ีสามารถช่วยใหเ้อาชนะอุปสรรคได ้

     

19 ผูบ้ริหารส่งเสริมครูใหมี้ความคิดสร้างสรรคอ์ยา่ง
ต่อเน่ือง 

     

20 ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูมีการท างานเป็นทีมอยา่งมี
ชีวติชีวาและสร้างเจตคติท่ีดีในการท างาน 

     

21 ผูบ้ริหารสร้างความมัน่ใจแก่ครูในการฝ่าฟันเอาชนะ
อุปสรรคต่าง ๆ 

     

22 ผูบ้ริหารกระตุน้บุคลากรในสถานศึกษาใหรู้้สึกวา่
ตนเองมีคุณค่าและสามารถช่วยสถานศึกษาฝ่าฟัน
อุปสรรคได ้

     

23 ผูบ้ริหารเสริมสร้างก าลงัใจแก่ครูเม่ือเขาตอ้งเผชิญต่อ
ปัญหาและอุปสรรค 

     

การกระตุ้นเชาว์ปัญญา 
24 ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน

หน่วยงาน 
     

25 ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูหาแนวทางใหม่ ๆ ในการ
แกปั้ญหาเสมอ 

     

26 ผูบ้ริหารรับฟังขอ้เสนอแนะของครูอยา่งตั้งใจเสมอ      
27 ผูบ้ริหารมีการคิดและแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ      
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ข้อที่ 
 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหาร 
 

ระดับปฏิบัติการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

28 ผูบ้ริหารมีความคิดสร้างสรรคใ์นการหาแนวทางใหม่
ในการแกปั้ญหา 

     

29 ผูบ้ริหารถ่ายทอดเป้าหมายของความส าเร็จอยา่งหนา้
สนใจในการท างานดว้ยความกระตือรือร้นเสมอ 

     

30 ผูบ้ริหารมีแรงจูงใจและสนบัสนุนความคิดใหม่ ๆ 
ของครู  

     

31 ผูบ้ริหารใหก้ าลงัใจแก่ครูเสมอในการพิจารณาปัญหา
และแกปั้ญหาของสถานศึกษา 

     

32 ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูแสดงความคิดเห็นอยา่งมี
เหตุผลและยอมรับความคิดเห็นของครู ท่ีเห็นแตกต่าง
เสมอ 

     

33 ผูบ้ริหารแสดงให้ครูเห็นวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นเร่ืองท่ี
ทา้ทายและเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะแกปั้ญหาร่วมกนั 

     

34 ผูบ้ริหารพิสูจน์ให้ครูเห็นวา่สามารถเอาชนะอุปสรรค
ไดโ้ดยความร่วมมือร่วมใจของครู 

     

การค านึงถึงปัจเจกบุคคล 
35 ผูบ้ริหารใหค้วามดูแลเอาใจใส่ครูเป็นรายบุคคล ท าให้

ครูรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคญัเสมอ 
     

36 ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ความกา้วหนา้ของครูเป็นรายบุคคล 

     

37 ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนครูไดพ้ฒันาศกัยภาพ
ของแต่ละบุคคล เช่น ส่งครูไปฝึกอบรม 
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ข้อที่ 
 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหาร 
 

ระดับปฏิบัติการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

38 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อครูโดยค านึงถึงความสามารถและ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

     

39                                                      ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในองคก์รให้ครูไดมี้
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั เช่น จดัสมัมนานอกสถานท่ี 

     

40 ผูบ้ริหารมีการส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์กบัครูทั้งระดบั
บุคคล และระดบักลุ่ม 

     

41 ผูบ้ริหารรับฟังขอ้เสนอแนะจากครูอยา่งตั้งใจ      
42 ผูบ้ริหารมอบหมายงานโดยค านึงถึงความแตกต่างใน

ดา้นความสามารถของแต่ละบุคคล 
     

43 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูไดแ้สดงความสามารถใน
การท างานอยา่งเตม็ท่ี 

     

44 ผูบ้ริหารแสดงการยอมรับและช่ืนชมต่อครูเม่ือ
ปฏิบติังานไดส้ าเร็จ เช่น กล่าวยกยอ่งชมเชยในท่ี
ประชุม 
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ตอนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  
 สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
 
ค าช้ีแจง  
 โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัปฏิบติัการของครูตามความเป็นจริง
และตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงหน่ึงค าตอบ จากค าตอบท่ีเป็นไปได ้5 ค าตอบ 

       5  หมายถึง  ระดบัปฏิบติัการท่ีเกิดข้ึนระดบัมากท่ีสุด 
       4  หมายถึง  ระดบัปฏิบติัการท่ีเกิดข้ึนระดบัมาก 
       3  หมายถึง  ระดบัปฏิบติัการท่ีเกิดข้ึนระดบัปานกลาง 
       2  หมายถึง  ระดบัปฏิบติัการท่ีเกิดข้ึนระดบันอ้ย 
       1  หมายถึง  ระดบัปฏิบติัการท่ีเกิดข้ึนระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
 

ข้อที่ 
 

พฤติกรรมการสอน 
 

ระดับปฏิบัติการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

การสร้างความชัดเจนในบทเรียน 
1 ก่อนสอนท่านบอกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของ

แต่ละบทเรียนให้นกัเรียนทราบก่อน 
     

2 ท่านแจง้ผูเ้รียนใหท้ราบถึงขอบข่ายเน้ือหาท่ี
ตอ้งเรียนซ่ึงสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีเรียนมาแลว้และ
ส่ิงท่ีจะตอ้งเรียนต่อไป 

     

3 ท่านไดต้รวจสอบความรู้เดิมของนกัเรียนก่อน
เร่ิมสอนใหม่และมีการสอนซ ้ าเม่ือจ าเป็น 

     

4 ท่านใหค้วามรู้แก่นกัเรียนอยา่งชา้ๆ และชดัเจน      
5 ท่านรู้ระดบัความสามารถของนกัเรียนและ

สอนนกัเรียนตามระดบัความสามารถท่ีมีอยู ่
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ข้อที่ 
 

พฤติกรรมการสอน 
 

ระดับปฏิบัติการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

6 ท่านมีการยกตวัอยา่ง หรือใชรู้ปภาพ หรือการ
สาธิต เพื่อท าใหบ้ทเรียนชดัเจนข้ึน 

     

7 ท่านมีการทบทวนหรือสรุปเน้ือหาเม่ือจบ
บทเรียน 

     

การใช้กจิกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
8 ท่านใชค้  าถามท่ีทา้ทาย หรือใชรู้ปภาพ หรือ

ยกตวัอยา่งในการน าเขา้สู่บทเรียน 
     

9 ท่านใหค้วามสนใจนกัเรียนในขณะท่ีสอนดว้ย
การใชส้ายตา น ้าเสียงและท่าทางประกอบ 

     

10 ท่านน าเสนอวธีิการเขา้สู่บทเรียนดว้ยวธีิการท่ี
หลากหลาย เช่น การบรรยาย การถามค าถาม 
การอภิปรายแลว้ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัอยา่ง
อิสระ 

     

11 
 

ท่านใหร้างวลัควบคู่กบัการเสริมแรง เช่น เพิ่ม
คะแนนใหเ้ป็นพิเศษ ใหค้  าชมเชย หรือใหเ้รียน
ดว้ยตนเองเม่ือนกัเรียนตอบค าถามไดถู้กตอ้ง
หรือท างานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผลส าเร็จ 

     

12 ท่านใหโ้อกาสนกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

     

13 ท่านใชช้นิดของค าถามท่ีหลากหลายเพื่อให้
เกิดความชดัเจน เพื่อกระตุน้และแนะน า
เพิ่มเติมใหแ้ก่นกัเรียน 
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อที่ 
 

พฤติกรรมการสอน 
 

ระดับปฏิบัติการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

การแสดงความใสใจในการสอน 
14 ท่านเขียนแผนการสอนและพฒันาแผน โดยยดึ

หลกัสูตรและคู่มือการใชห้ลกัสูตรเป็น
แนวทาง 

     

15 ท่านไม่น างานอ่ืนๆ เช่น งานธุรการ งาน
การเงินและงานพสัดุมาปฏิบติัในชัว่โมงการ
สอน 

     

16 ท่านหยดุหรือเบ่ียงเบนพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมของนกัเรียนในขณะด าเนินการสอน 

     

17 ท่านเลือกใชรู้ปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกบั
วตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ 

     

18 ท่านก าหนดใหมี้การทบทวนเน้ือหาหรือการ
ทดสอบไวอ้ยา่งเป็นระบบ ชดัเจน และมี
ระยะเวลาท่ีแน่นอน 

     

การท าให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพ 
19 ท่านใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั หรือมอบหมาย

งานอ่ืนๆ ปฏิบติั หลงัจากสอนจบบทเรียน 
     

20 ท่านจดัโอกาสใหน้กัเรียน ไดท้ราบ
ความกา้วหนา้ในการเรียนเป็นระยะๆ 

     

21 ท่านเลือกใชกิ้จกรรมการสอนท่ีเหมาะสมกบั
นกัเรียนทั้งรายบุคคล หรือรายกลุ่ม เช่น การใช้
เกม การใชส้ถานการณ์จ าลอง การใชชุ้ดการ
สอนและศูนยก์ารเรียน 
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ข้อที่ พฤติกรรมการสอน 

ระดับปฏิบัติการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

22 ท่านใชค้  าพดูท่ีเป็นการยกยอ่ง ชมเชย เม่ือ
ตอ้งการให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
การเรียนรู้ 

     

23 ท่านดูแลนกัเรียนในขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติังาน
และตรวจสอบความกา้วหนา้ในการท างาน
ของนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

     

24 ท่านมีการก าหนดหน่วยการเรียนและเน้ือหา
ในบทเรียน เช่น วางแผนการสอนตามล าดบั
เน้ือหา 

     

25 ท่านแกไ้ขค าตอบใหถู้กตอ้งแก่นกัเรียนทนัที 
เม่ือนกัเรียนตอบผิด 

     

26 ท่านมีการแบ่งเน้ือหาท่ีตอ้งการสอนออกเป็น
ส่วนยอ่ยๆ เพื่อใหง่้ายต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียน 

     

27 ท่านมีการวางแผนปรับเปล่ียนเน้ือหาใหม่ท่ีจะ
ท าการสอนใหง่้ายต่อความเขา้ใจของนกัเรียน
และสอดคลอ้งกบัเน้ือหาเดิม 

     

28 ท่านส่งเสริมใหเ้กิดอตัรากา้วหนา้ในการเรียน
อยา่งต่อเน่ือง จนบรรลุจุดประสงคสู์งสุดท่ี
คาดหวงัไว ้

     

 

 

 

 

 

 



158 

 

ตอนที ่4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 

 ท่านมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน
ของท่านอยา่งไร 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

 
 
 

ขอบพระคุณอย่างยิง่ที่ท่านได้ตอบแบบสอบถาม 
  



ภาคผนวก ง 
รายช่ือโรงเรียนทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง
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รายช่ือโรงเรียนทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต1 
 

ที่ ช่ือสถานศึกษา                                 สถานที่ตั้ง 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

วดับางนางบุญ 
วดับางคูวดั 
วดับางเด่ือ 
วดัเทียนถวาย 
ชุมชนวดัเสด็จ 
วดัเปรมประชา 
วดัหงส์ปทุมาวาส 
อนุบาลปทุมธานี 
วดันาวง 
วดับางพนู 
ขจรทรัพยอ์ ารุง 
วนัครู 2502 
ชุมชนวดับางขนั 
คลองหน่ึง(แกว้นิมิต) 
บุญคุม้ราษฎร์บ ารุง 
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
ไทยรัฐวทิยา 69 
สังขอ์  ่าวทิยา 
คลองสอง 
สามคัคีราษฎร์บ ารุง 
วดัเกิดการอุดม 
ชุมชนวดับวัแกว้เกษร 
คลองบา้นพร้าว 

 อ าเภอเมืองปทุมธานี 
อ าเภอเมืองปทุมธานี 
อ าเภอเมืองปทุมธานี 
อ าเภอเมืองปทุมธานี 
อ าเภอเมืองปทุมธานี 
อ าเภอเมืองปทุมธานี 
อ าเภอเมืองปทุมธานี 
อ าเภอเมืองปทุมธานี 
อ าเภอเมืองปทุมธานี 
อ าเภอเมืองปทุมธานี 
อ าเภอเมืองปทุมธานี 
อ าเภอคลองหลวง 
อ าเภอคลองหลวง 
อ าเภอคลองหลวง 
อ าเภอคลองหลวง 
อ าเภอคลองหลวง 
อ าเภอคลองหลวง 
อ าเภอคลองหลวง 
อ าเภอคลองหลวง 
อ าเภอคลองหลวง 
อ าเภอคลองหลวง 
อ าเภอลากหลุมแกว้ 
อ าเภอสามโคก 

 

 



ภาคผนวก จ   
  การประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
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ผลการพจิารณาแบบประเมินหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบั 

             ประสิทธิภาพการสอนของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อ
ที่ 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

ผลการพจิารณา 
ของผู้เช่ียวชาญ คนที่ 

ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

1. เพศ 
[  ] ชาย          

 
[  ] หญิง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2. อายุ 
[  ]  ต ่ากวา่ 25 ปี 
[  ]  36 -45  ปี 
[  ]   56 ปีข้ึนไป 

 
[  ]  25 -35  ปี 
[  ]   46 -55 ปี 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3. ระดับการศึกษา 
[  ]  ต ่ากวา่ปริญญาตรี            
[  ]  ปริญญาตรี 
[  ]  ปริญญาโท 
[  ]   ปริญญาเอก 
[  ]   อ่ืนๆ (ระบุ)............ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4. ต าแหน่ง 
[  ]  ครูผูช่้วย                          
 [  ]  อ่ืนๆ(ระบุ)... 

 
[  ]  ครู 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5. อายกุารปฏิบติังานในต าแหน่ง 
[  ]  ต ่ากวา่ 6 ปี         [  ]  6 -10 ปี 
[  ]  11 -15 ปี            [  ]  16 -20 ปี 
[  ]  21 ปีข้ึนไป 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  
 
ข้อ
ที่ 

 
ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 

ของผู้บริหาร 
 

ผลการพจิารณา 
ของผู้เช่ียวชาญ คนที่ 

 
ค่า 

IOC 
สรุป 

1 2 3 4 5 

การสร้างบารมี   
1. ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งให้

ครูปฏิบติัตาม 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2. ผูบ้ริหารสามารถรักษาเสถียรภาพ
ของครูในการปฏิบติัภาระหนา้ท่ี
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์และถ่ายทอด
ความคิดท่ีส าคญัไปสู่ครู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4. เม่ือเกิดสถานการณ์วกิฤตและปัญหา
ต่างๆ ผูบ้ริหารสามารถควบคุม
อารมณ์ได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5. ผูบ้ริหารเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6. ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นถึงความ
เฉลียวฉลาดและความสามารถใน
การปฏิบติังาน เช่น ในการแกปั้ญหา
เฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7. ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่
ในอุดมการณ์ ความเช่ือและค่านิยม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8. ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นถึงความตั้งใจ
มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังานใหส้ าเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

9. ผูบ้ริหารเสริมสร้างความภาคภูมิใจ
ความจงรักภกัดีและความมัน่ใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ
ที่ 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
ของผู้บริหาร 

ผลการพจิารณา 
ของผู้เช่ียวชาญ คนที่ 

ค่า
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

การสร้างแรงบันดาลใจ 
10  ผูบ้ริหารสร้างและส่งเสริมใหค้รู

มองเห็นเป้าหมายในการพฒันา
องคก์รร่วมกนั 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

11. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูร่วมกนัอุทิศ
ตนเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

12. ผูบ้ริหารระบุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายการท างานไดอ้ยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

13. ผูบ้ริหารแสดงความเช่ือมัน่วา่ครู
ท างานไดบ้รรลุเป้าหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

14. ผูบ้ริหารสร้างขวญัและก าลงัใจแก่
ครูอยา่งสม ่าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

15. ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจภายใน ท าให้
ครู เกิดแรงบนัดาลใจในการท างาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
 

16. ผูบ้ริหารเนน้ให้ครูเห็นถึง
ความส าคญัของการปฏิบติังานตาม
ภารกิจร่วมกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

17. ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัต่อความ
คิดเห็นของครูเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

18. ผูบ้ริหารพดูใหค้รูเห็นถึงความ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ท่ีสามารถ
ช่วยใหเ้อาชนะอุปสรรคได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

19. ผูบ้ริหารส่งเสริมครูใหมี้ความคิด
สร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ
ที่ 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
ของผู้บริหาร 

ผลการพจิารณา 
ของผู้เช่ียวชาญ คนที่ 

 
ค่า

IOC 

 
สรุป 

1 2 3 4 5 
20. ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูมีการท างาน

เป็นทีมอยา่งมีชีวิตชีวาและสร้างเจต
คติท่ีดีในการท างาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

21. ผูบ้ริหารสร้างความมัน่ใจแก่ครูใน
การฝ่าฟันเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

22. ผูบ้ริหารกระตุน้บุคลากรใน
สถานศึกษาใหรู้้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า
และสามารถช่วยสถานศึกษาฝ่าฟัน
อุปสรรคได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

23. ผูบ้ริหารเสริมสร้างก าลงัใจแก่ครู
เม่ือเขาตอ้งเผชิญต่อปัญหาและ
อุปสรรค 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

การกระตุ้นการใช้ปัญญา 
24. ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูตระหนกัถึง

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

25. ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูหาแนวทาง
ใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหาเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

26. ผูบ้ริหารรับฟังขอ้เสนอแนะของครู
อยา่งตั้งใจเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

27. ผูบ้ริหารมีการคิดและแกปั้ญหาอยา่ง
เป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

28. ผูบ้ริหารมีความคิดสร้างสรรคใ์น
การหาแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

29. ผูบ้ริหารถ่ายทอดเป้าหมายของ
ความส าเร็จอยา่งหนา้สนใจในการ
ท างานดว้ยความกระตือรือร้นเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้



166 

 

ข้อ
ที่ 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของ
ผู้บริหาร 

ผลการพจิารณา 
ของผู้เช่ียวชาญ คนที่ 

 
ค่า

IOC 

 
สรุป 

1 2 3 4 5 
30.  ผูบ้ริหารมีแรงจูงใจและสนบัสนุน

ความคิดใหม่ ๆ ของครู 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

31. ผูบ้ริหารใหก้ าลงัใจแก่ครูเสมอใน
การพิจารณาปัญหาและแกปั้ญหา
ของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

32. ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผลและยอมรับ
ความคิดเห็นของครู ท่ีเห็นแตกต่าง
เสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

33. ผูบ้ริหารแสดงใหค้รูเห็นวา่ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายและเป็น
โอกาสท่ีดีท่ีจะแกปั้ญหาร่วมกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

34. ผูบ้ริหารพิสูจน์ใหค้รูเห็นวา่สามารถ
เอาชนะอุปสรรคไดโ้ดยความ
ร่วมมือร่วมใจของครู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

การค านึงถึงปัจเจกบุคคล 
35. ผูบ้ริหารใหค้วามดูแลเอาใจใส่ครู

เป็นรายบุคคล ท าใหค้รูรู้สึกมีคุณค่า
และมีความส าคญัเสมอ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

36. ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อความกา้วหนา้ของครู
เป็นรายบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

37. ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนครู
ไดพ้ฒันาศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
เช่น ส่งครูไปฝึกอบรม 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ
ที่ 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของ
ผู้บริหาร 

ผลการพจิารณา 
ของผู้เช่ียวชาญ คนที่ 

 
ค่า

IOC 

 
สรุป 

1 2 3 4 5 
38. ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อครูโดยค านึงถึง

ความสามารถและความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 39. ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในองคก์ร
ใหค้รูไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 
เช่น จดัสัมมนานอกสถานท่ี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 40. ผูบ้ริหารมีการส่ือสารและ
ปฏิสัมพนัธ์กบัครูทั้งระดบับุคคล 
และระดบักลุ่ม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

41. ผูบ้ริหารรับฟังขอ้เสนอแนะจากครู
อยา่งตั้งใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 42. ผูบ้ริหารมอบหมายงานโดยค านึงถึง
ความแตกต่างในดา้นความสามารถ
ของแต่ละบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 43. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูไดแ้สดง
ความสามารถในการท างานอยา่ง
เตม็ท่ี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 44. ผูบ้ริหารแสดงการยอมรับและช่ืน
ชมต่อครูเม่ือปฏิบติังานไดส้ าเร็จ 
เช่น กล่าวยกยอ่งชมเชยในท่ีประชุม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตอนที่ 3   แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

 
ข้อ
ที่ 

 
พฤติกรรมการสอน 

 

ผลการพจิารณา 
ของผู้เช่ียวชาญ คนที่ 

 
ค่า

IOC 

 
สรุป 

1 2 3 4 5 

การสร้างความชัดเจนในบทเรียน 
1. ก่อนสอนท่านบอกจุดประสงคก์าร

เรียนรู้ของแต่ละบทเรียนให้นกัเรียน
ทราบก่อน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2. ท่านแจง้ผูเ้รียนใหท้ราบถึงขอบข่าย
เน้ือหาท่ีตอ้งเรียนซ่ึงสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ี
เรียนมาแลว้และส่ิงท่ีจะตอ้งเรียนต่อไป 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3. ท่านไดต้รวจสอบความรู้เดิมของ
นกัเรียนก่อนเร่ิมสอนใหม่และมีการ
สอนซ ้ าเม่ือจ าเป็น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4. ท่านใหค้วามรู้แก่นกัเรียนอยา่งชา้ๆ 
และชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5. ท่านรู้ระดบัความสามารถของนกัเรียน
และสอนนกัเรียนตามระดบั
ความสามารถท่ีมีอยู ่

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6. ท่านมีการยกตวัอยา่ง หรือใชรู้ปภาพ 
หรือการสาธิต เพื่อท าใหบ้ทเรียน
ชดัเจนข้ึน 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

7. ท่านมีการทบทวนหรือสรุปเน้ือหาเม่ือ
จบบทเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

การใช้กจิกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
8. ท่านใชค้  าถามท่ีทา้ทาย หรือใชรู้ปภาพ 

หรือยกตวัอยา่งในการน าเขา้สู่บทเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ
ที่ 

 
พฤติกรรมการสอน 

 

ผลการพจิารณา 
ของผู้เช่ียวชาญ คนที่ 

 
ค่า

IOC 

 
สรุป 

1 2 3 4 5 
9. ท่านใหค้วามสนใจนกัเรียนในขณะท่ี

สอนดว้ยการใชส้ายตา น ้าเสียงและ
ท่าทางประกอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10. ท่านน าเสนอวธีิการเขา้สู่บทเรียนดว้ย
วธีิการท่ีหลากหลาย เช่น การบรรยาย 
การถามค าถาม การอภิปรายแลว้ให้
นกัเรียนฝึกปฏิบติัอยา่งอิสระ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

11. ท่านใหร้างวลัควบคู่กบัการเสริมแรง 
เช่น เพิ่มคะแนนใหเ้ป็นพิเศษ ใหค้  า
ชมเชย หรือใหเ้รียนดว้ยตนเองเม่ือ
นกัเรียนตอบค าถามไดถู้กตอ้งหรือ
ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผลส าเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

12. ท่านใหโ้อกาสนกัเรียนไดแ้สดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

13. ท่านใชช้นิดของค าถามท่ีหลากหลาย
เพื่อใหเ้กิดความชดัเจน เพื่อกระตุน้และ
แนะน าเพิ่มเติมใหแ้ก่นกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

การแสดงความใสใจในการสอน 
14. ท่านเขียนแผนการสอนและพฒันาแผน 

โดยยดึหลกัสูตรและคู่มือการใช้
หลกัสูตรเป็นแนวทาง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

15. ท่านไม่น างานอ่ืนๆ เช่น งานธุรการ 
งานการเงินและงานพสัดุมาปฏิบติัใน
ชัว่โมงการสอน 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ 
ที่ 

 
พฤติกรรมการสอน 

 

ผลการพจิารณา 
ของผู้เช่ียวชาญ คนที่ 

 
ค่า

IOC 

 
สรุป 

1 2 3 4 5 
16. ท่านหยดุหรือเบ่ียงเบนพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสมของนกัเรียนในขณะ
ด าเนินการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

17. ท่านเลือกใชรู้ปแบบการสอนท่ี
เหมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

18. ท่านก าหนดใหมี้การทบทวนเน้ือหา
หรือการทดสอบไวอ้ยา่งเป็นระบบ 
ชดัเจน และมีระยะเวลาท่ีแน่นอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

การท าให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพ 
19. ท่านใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั หรือ

มอบหมายงานอ่ืนๆ ปฏิบติั หลงัจาก
สอนจบบทเรียน 

-1 +1 +1 +1 +1 0.60 ใชไ้ด ้

20. ท่านจดัโอกาสใหน้กัเรียน ไดท้ราบ
ความกา้วหนา้ในการเรียนเป็นระยะๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

21. ท่านเลือกใชกิ้จกรรมการสอนท่ี
เหมาะสมกบันกัเรียนทั้งรายบุคคล หรือ
รายกลุ่ม เช่น การใชเ้กม การใช้
สถานการณ์จ าลอง การใชชุ้ดการสอน
และศูนยก์ารเรียน 

-1 +1 +1 +1 +1 0.60 ใชไ้ด ้

22. ท่านใชค้  าพดูท่ีเป็นการยกยอ่ง ชมเชย 
เม่ือตอ้งการให้นกัเรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

23. ท่านดูแลนกัเรียนในขณะท่ีนกัเรียน
ปฏิบติังานและตรวจสอบความกา้วหนา้
ในการท างานของนกัเรียนอยา่ง
สม ่าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ
ที่ 

 
พฤติกรรมการสอน 

 

ผลการพจิารณา 
ของผู้เช่ียวชาญ คนที่ 

 
ค่า

IOC 

 
สรุป 

1 2 3 4 5 

การส่งเสริมให้นักเรียนประสบความส าเร็จ 
24. ท่านมีการก าหนดหน่วยการเรียนและ

เน้ือหาในบทเรียน เช่น วางแผนการ
สอนตามล าดบัเน้ือหา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

25. ท่านแกไ้ขค าตอบใหถู้กตอ้งแก่นกัเรียน
ทนัที เม่ือนกัเรียนตอบผดิ 

-1 +1 +1 +1 +1 0.60 ใชไ้ด ้

26. ท่านมีการแบ่งเน้ือหาท่ีตอ้งการสอน
ออกเป็นส่วนยอ่ยๆ เพื่อใหง่้ายต่อการ
เรียนรู้ของนกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

27. ท่านมีการวางแผนปรับเปล่ียนเน้ือหา
ใหม่ท่ีจะท าการสอนใหง่้ายต่อความ
เขา้ใจของนกัเรียนและสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาเดิม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

28. ท่านส่งเสริมใหเ้กิดอตัรากา้วหนา้ใน
การเรียนอยา่งต่อเน่ือง จนบรรลุ
จุดประสงคสู์งสุดท่ีคาดหวงัไว ้

-1 +1 +1 +1 +1 0.60 ใชไ้ด ้
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