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I 

ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลอื แนะน า และ 

ให้ค าปรึกษาอย่างอย่างดยีิ่ง จากอาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า ประธานที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์    

ผูช่้วยศาสตราจารย์ วัลนกิา ฉลากบาง ประธานสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ 

อาจารย์ ดร.เอกลักษณ์ เพียสา กรรมการสอบปากเปล่าป้องกัน วิทยานิพนธ์ และ 

ดร.วสุกฤต สุวรรณเทน ผูท้รงคุณวุฒิสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณา

ถ่ายทอดความรู้ วิธีการ ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจ

ใส่ยิ่ง ผูว้ิจัยกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

 ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิ และผูเ้ชี่ยวชาญทุกท่าน ที่กรุณาตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย และได้กรุณาปรับปรุงแก้ไข ขอ้บกพร่อง และ 

ให้ค าแนะน าในการสร้างเครื่องมอืให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งบุคคลที่ผู้วจิัยได้อา้งอิง 

ทางวิชาการตามที่ปรากฏในบรรณานุกรม 

 ขอขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา   

บึงกาฬ ผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ   

ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์และความสะดวกในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ตลอดจน    

ครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬทุกท่าน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ให้

ความรว่มมอืในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี 

 ขอขอบพระคุณ ครอบครัวอารีย์ และครอบครัวสุวรรณบุผา ที่คอยช่วยเหลือ 

ให้ก าลังใจและก าลังทรัพย์ดว้ยดีตลอดมา 

 ขอบคุณเพื่อนนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษาทุกท่านที่ได้

ให้ค าแนะน า และส่งเสริมก าลังใจตลอดมา นอกจากนี้ยังมีผู้ช่วยเหลืออกีหลายท่าน       

ซึ่งผูว้ิจัยไม่สามารถกล่าวนามในที่นี้ได้หมด จึงขอขอบพระคุณทุกท่านเหล่านั้นไว้           

ณ โอกาส นีด้้วย 

 คุณค่าทั้งหลายที่ได้รับจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ผู้วจิัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวที 

แด่บิดา มารดา และบูรพาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอน ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน 

 

 

พิศมัย สุวรรณบุผา      
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ชื่อเรื่อง    ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 

    การสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

ผู้วิจัย    พิศมัย สุวรรณบุผา 

กรรมการที่ปรกึษา ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า 

    ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศกึษาระดับ

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 2) ศกึษาระดับพฤติกรรมการสอนของครู  

3) ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารกับพฤติกรรม 

การสอนของครู 4) ศกึษาอำนาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู 5) หาแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 

ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร 

กับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

และตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการสอนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ เครื่องมอืที่ใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมานค่า 5 ระดับ  

โดยแบบสอบถามด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีค่าความตรงระหว่าง  

.80–1.00 ค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง .46-.88 และค่าความเชื่อมั่น .98 และแบบสอบถาม

ด้านพฤติกรรมการสอนของครู มีค่าความตรง ระหว่าง .80–1.00 ค่าอำนาจจำแนก 

ระหว่าง .49-.89 และค่าความเชื่อมั่น .98 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ 

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน  
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 ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  2. พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  3. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารกับพฤติกรรมการสอนของครู 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ มีความสัมพันธ์กันทางบวกใน

ระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  4. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการมอีิทธิพลเชงิอุดมการณ์ (X1) และ

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) ซึ่งสามารถสร้างสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้ 

   สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

    Y' = 1.73 + .43X1 + .20X3 

   สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

     Z'y = .51Z1 + .27Z3 

  5. ผูว้ิจัยนำตัวแปรที่มผีลต่อพฤติกรรมการสอนของครู อย่างมีนัยสำคัญที่

ระดับ .05 มาสร้างเป็นแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร 

 

 

คำสำคัญ:  ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร  พฤติกรรมการสอนของครู   

  โรงเรียนประถมศกึษา 
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ABSTRACT 

 This research aimed to: 1) explore the transformational leadership levels of 

administrators, 2) to explore the teaching behaviors of teachers, 3) examine the 

relationship between transformational leadership of administrators and teaching 

behavior of teachers, 4) investigate the predictive power of leadership, changes of 

administrators affecting teaching behavior of teachers. 5) identify the guideline to 

develop transformational leadership of administrators affecting teaching behaviors of 

teachers. The research procedures were divided into two stages comprised Stage 1: 

the examination of relationship between transformational leadership of administrators 

and teaching behavior of teachers under Buengkan Primary Educational Service Area 

Office, and Stage 2: the identification of guideline to develop transformational 

leadership of administrators affecting teaching behaviors of teachers under Buengkan 

Primary Educational Service Area Office. The instruments used in data collection 

comprised a 5-rating scale questionnaire on transformational leadership which 

obtained content validity index between 80–1.00, discrimination power index between 

.46-.88 and reliability index at .98, and a questionnaire on teaching behaviors of 

teachers which obtained content validity index between 80–1.00, discrimination power 

index between .49-.89 and reliability index at .98. The statistics used in data analysis 



V 

were frequency, percentage, mean and standard deviation Pearson Product – Moment 

Correlation Coefficients and stepwise multiple regression analysis. 

 The results showed that: 

  1. The transformational leadership of administrators under Buengkan 

Primary Educational Service Area Office was at high level. 

  2. The teaching behaviors of teachers under Buengkan Primary 

Educational Service Area Office was at high level. 

  3. The transformational leadership of administrators and the teaching 

behaviors of teachers under Buengkan Primary Educational Service Area Office were 

highly positive correlated with statistical significance at .01. 

  4. The transformational leadership of administrators affecting teaching 

behaviors of teachers with statistical significance at the .05 comprised 2 aspects, 

namely ideological influence (X1) and cognitive stimulus (X3), which could write the 

following equation. 

   Equation in raw score format 

    Y'x = 1.727+.430 X1+.196 X3  

   Equations in standardized score format 

    Z'y = .510 Z1 + .270 Z3 

  5. The researcher applied the variables affecting teaching behavior of 

teachers with statistical significance at.05 to create the guideline to develop 

transformational leadership of administrators. 

 

 

Keywords:  Transformational Leadership of Administrators,  Teaching Behavior of      

                 Teachers, Primary Schools 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ภูมิหลัง  

 ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภวิัตน์ที่ความเจรญิก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จงึจ าเป็นที่แตล่ะประเทศจะต้องเรียนรูเ้พื่อปรับตัวใหท้ัน

กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ตลอดเวลาและเตรยีมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทาย    

จากกระแสโลก โดยปัจจัยส าคัญที่จะสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย

ดังกล่าวก็คือ คุณภาพของคน โดยเฉพาะปัจจุบันก าลังเปลี่ยนผา่นเข้าสู่สังคมยุคความรู้

แหง่ศตวรรษที่ 21 ด้วยพลังขับของเทคโนโลยีดิจทิัลที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว     

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มคีวามสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาด้วยทฤษฎี

ใหม่ ๆ แนวคิดใหม ่ๆ ถูกพัฒนาขึน้ เกิดกระบวนทัศนใ์หมเ่ชงิเปรียบเทียบกับกระบวนทัศน์

เก่ามากมาย จุดมุ่งหมายทางการศึกษาคือการเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สามารถ    

ด ารงชีพอยู่ในยุคสมัยได้อย่างมคีุณภาพ เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป (วิโรจน์ สารรัตนะ, 

2556, หน้า 1) 

 การศกึษาในปัจจุบันต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนใหม้ีคุณภาพ เมื่อคนมี

คุณภาพย่อมส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติโดยคนที่มีคุณภาพต้องเป็นคนที่มีความรู ้

ความสามารถมีภูมิปัญญาซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของแผนการศกึษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง 

(พ.ศ. 2560 - 2579) ที่ตอ้งการใหส้ังคมเป็นสังคมแหง่การเรียนรู ้ซึ่งจะเป็นการสร้าง

โอกาสใหก้ับคนไทยทุกคน มีการเรียนรู้ตลอดชวีิตเกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหก้้าวทัน

ยุคโลกาภวิัตน์ที่เป็นโลกแห่งขา่วสารและวิทยาการสมัยใหม่ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พุทธศักราช 2542 ที่วา่ “การศกึษา” หมายความว่า 

กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจรญิงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู ้

การฝึกอบรมการสบืสานวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ การจรรโลงความก้าวหน้า          

ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู ้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ 

และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาแหง่ชาติ, 2551, หน้า 2)  
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 การจะพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนให้สูงขึ้นมีคุณภาพตามมาตรฐานได้นัน้ ครูผู้สอน

จะเป็นบุคคลส าคัญที่จะน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยครูผู้สอนจะต้องพัฒนา

ตนเองให้เป็นผู้ที่มคีุณภาพเสียก่อน (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2554, หนา้ 17) 

เนื่องจากครูมีบทบาทส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ครูมคีุณภาพในการสอน

ย่อมท าให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ดังที่ Millman (1981, p. 174) กล่าวว่า พฤติกรรม   

การสอนในห้องเรียนเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ถ้าครูเอาใจใส่และคอยควบคุมพฤติกรรมการสอน 

ของตนใหไ้ปในทิศทางที่ก าหนด จะท าให้การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

การสอนจึงเป็นกระบวนการชักน าให้ผูเ้รียนเกิดคุณลักษณะต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้  

การที่จะบรรลุความต้องการของหลักสูตรได้มากน้อยเพียงใด ขึน้อยู่กับคุณภาพการสอน 

หรอืตัวผูส้อนที่จะต้องมีวธิีสอนที่หลากหลายและเลือกใช้ใหเ้หมาะสมตามความแตกต่าง

ของผู้เรยีน ดังนั้นครูจงึเป็นผูม้ีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนเกิด

คุณลักษณะต่าง ๆ บรรลุตามความมุ่งหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ซึ่งการที่จะสามารถ

จัดการเรยีนการสอนให้บรรลุเป้าหมายไว้ได้นั้น ปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งก็คือผูน้ าในองค์กร 

 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีบทบาทและหนา้ที่ในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง      

ให้ค าปรึกษาการเปลี่ยนแปลง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงและลดปัญหา    

การตอ่ต้านการเปลี่ยนแปลงในองค์การ เป็นผู้ที่มองทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

สามารถก าหนดเป้าหมายและช้ีน าการเปลี่ยนแปลงในองค์การ ผูน้ าที่มีวสิัยทัศนชั์ดเจน   

ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ เป็นผู้ที่มองทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สามารถ

ก าหนดเป้าหมายและชีน้ าการเปลี่ยนแปลงได้ สนใจที่จะเปลี่ยนแปลงองค์การให้ดีขึ้น 

ผูบ้ริหารตอ้งมทีักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะในการแก้ปัญหา สามารถเป็นผูใ้ห้ค าปรึกษา

ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ และสามารถจูงใจใหผู้ป้ฏิบัติงานทุ่มเทการท างาน ใหเ้ป็นไป 

ในทิศทางและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553,  

หนา้ 10-66) ซึ่งภาวะผู้น าที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในปัจจุบันรูปแบบหนึ่งคอื ภาวะผู้น า 

การเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ Bass and Avalio (1994, pp. 2-6 อ้างถึงใน เจริญจิตร 

คงเพ็ชรศรี, 2555, หนา้ 22-24) ซึ่งได้อธิบายไว้ 4 ด้านประกอบด้วย การมอีิทธิพลอย่าง    

มีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การค านึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคล องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน จะส่งผลในภาพรวมของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในแตล่ะ

สถานศกึษาโดยขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศกึษาเป็นหลักเมื่อผูบ้ริหารสถานศกึษา  
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มีภาวะผูน้ าในการบริหารแล้ว ความรับผดิชอบในการบริหารก็จะต้องเพิ่มมากขึ้น

ตามล าดับด้วยเช่นกัน โดยผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ด าเนินการบริหารด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน

ให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและแผนการศกึษาแหง่ชาติที่ก าหนด และเป็นผู้น า

นโยบายมาสูก่ารปฏิบัติ และต้องท าหน้าที่จัดการศกึษาให้มปีระสิทธิผล และบริหาร

โรงเรียนใหม้ีความเจรญิก้าวหนา้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผูบ้ริหารมคีุณลักษณะ

และความสามารถเหมาะสมจะได้รับความรว่มมือ รว่มใจจากผู้ร่วมงานและ 

ผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง การบริหารงานจงึประสบความส าเร็จ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2550, 

หนา้ 8-11) ซึ่งพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารจะส่งผลโดยตรงต่อ

พฤติกรรมการสอนของครู เพราะผูบ้ริหารถ้ามีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง จะส่งผลต่อ

พฤติกรรมการสอนของครูในการจัดการเรียนการสอน บทบาทหนา้ที่ตา่ง ๆ ในสถานศกึษา 

ทั้งนีผู้บ้ริหารมหีน้าที่ก าหนดนโยบายและตัดสินใจในสถานศกึษาจนบรรลุเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ ซึ่งหากผู้บริหารมีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลใหพ้ฤติกรรมการสอน

ของครูมปีระสิทธิภาพ และคุณภาพไปในทางที่ดี 

 ดังที่ได้กล่าวมา จะเห็นได้ว่าปัญหาดา้นคุณภาพผู้เรียนเป็นปัญหาที่ส าคัญและ

จ าเป็นที่ต้องแก้ไขด้วยการใชป้ัจจัยหลายปัจจัย จากผลการศกึษาเอกสาร และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัยภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยพฤติกรรมการสอนของครู  

ซึ่งมีความส าคัญที่จะส่งผลและคุณภาพการศกึษา ผูว้ิจัยจึงสนใจที่จะศกึษาภาวะผู้น า 

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ 

เจริญก้าวหน้าต่อไป 

ค ำถำมของกำรวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ก าหนดค าถามการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ อยู่ในระดับใด 

  2. พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ อยู่ในระดับใด 

  3. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม    

การสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ หรอืไม่ 
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  4. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร สามารถพยากรณ์พฤติกรรม    

การสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้หรอืไม่ 

อย่างไร 

  5. แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่

ส่งผลตอ่พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

เป็นอย่างไร 

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 

 ในการวิจัยในครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ก าหนดความมุง่หมายของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

  2. เพื่อศกึษาระดับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร 

กับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

  4. เพื่อศึกษาอ านาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร     

ที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา     

บึงกาฬ  

  5. เพื่อหาแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร ที่ส่งผล 

ต่อพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

สมมตฐิำนของกำรวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งสมมตฐิานการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ อยู่ในระดับมาก 

  2. พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ อยู่ในระดับมาก 

  3. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 
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  4. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสามารถพยากรณ์ พฤติกรรม 

การสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

ควำมส ำคัญของกำรวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้จะก่อประโยชน์ ดังนี้  
  ผลการวิจัย 

   1. ผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ สามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อใหม้ีภาวะผูน้ า 

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 

   2. ครูผูส้อนในสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ สามารถน าขอ้มูลจากการศกึษามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนให้

เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

   3. ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ สามารถน าขอ้มูล

จากการศกึษาไปเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 

ให้กับผูบ้ริหารสถานศกึษาและพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ขอบเขตของกำรวจิัย 

 1. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ แบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

  1.1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร ประกอบด้วย 4 ดา้น ดังนี้ 

   1.1.1 การมีอิทธิพลเชงิอุดมการณ์ 

   1.1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ 

   1.1.3 การกระตุน้ทางปัญญา 

   1.1.4 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

  1.2 พฤติกรรมการสอนของครู 

   1.2.1 การเตรียมการสอน  

   1.2.2 การจัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรู ้ 

   1.2.3 การใชส้ื่อและเทคโนโลยี 

   1.2.4 การวัดผลประเมินผล 
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 2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  2.1 ประชากร 

   ประชากรที่ใชว้ิจัย ได้แก่ ครู สังกัดส านักงานพื้นที่การศึกษาประถม

ศกึษาบึงกาฬ ที่ปฏิบัติงานในปีการศกึษา 2563 จ านวน 2,978 คน (ข้อมูล ส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา ออนไลน์ ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563) 

  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

   กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือ ครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ปีการศกึษา 2563 ผูว้ิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง Krejce and 

Morgan (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หนา้ 191) ได้จ านวน 370 คน และใช้วธิีการสุ่ม 

แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  

 3. ตัวแปร 

  3.1 ตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 4 ด้าน 

ดังนี้ 

   3.1.1 การมีอิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์  

   3.1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ  

   3.1.3 การกระตุน้ทางปัญญา 

   3.1.4 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

  3.2 ตัวแปรเกณฑ ์ได้แก่ พฤติกรรมการสอนของครู 4 ด้าน ดังนี้ 

   3.2.1 การเตรียมการสอน  

   3.2.2 การจัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้  

   3.2.3 การใช้สื่อและเทคโนโลยี 

   3.2.4 การวัดผลประเมินผล 
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กรอบแนวคดิในกำรวิจยั 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อการศกึษาภาวะผูน้ า

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารตามแนวคิดของ Bass and avolio 

(1994, pp. 2-6 อ้างถึงใน เจรญิจิตร คงเพ็ชรศรี, 2555, หนา้ 22-24) ซึ่งเป็นแนวคิด

เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ยอมรับ 4 ด้าน ดังนี้ 

   1.1 การมีอทิธิพลอย่างมอีุดมการณ ์ 

   1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ  

   1.3 การกระตุ้นทางปัญญา 

   1.4 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

  2. พฤติกรรมการสอนของครู ตามแนวคิดองค์ประกอบพฤติกรรมการสอน

ของครู พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2550); สมาภรณ์ ศริิปุณย์ (2552); 

ละอองดาว ปะโพธิง (2554); สาวติรี ยิ้มแย้ม (2554); เรวดี ปูพบุญ (2555);  

ทิวากร สุทธิบาก (2557); สุจิตรา แซ่จิว (2557); พิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกุล (2557);  

ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2558); ทิศนา แขมมณี (2560) มีจ านวน 4 ด้าน ดังนี้ 

   2.1 การเตรยีมการสอน  

   2.2 การจัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

   2.3 การใช้สื่อและเทคโนโลยี 

   2.4 การวัดผลประเมินผล 

  จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ดังภาพประกอบ 1 
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ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง 

1. การมอีิทธิพลเชิงอุดมการณ์   

2. การสรา้งแรงบันดาลใจ 

3. การกระตุน้ทางปัญญา 

4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 

นิยำมค ำศัพท์เฉพำะ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะ ไว้ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถของบุคคล ที่จะใช้ศิลปะ อ านาจหนา้ที่

หรอือิทธิพลในการโน้มน้าวใจบุคคล เพื่อใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ   

ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้รว่มกัน 

  2. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่

ผูบ้ริหารที่แสดงให้เห็นในการจัดการหรอืการท างาน เป็นกระบวนการที่ผูน้ ามีอทิธิพลต่อ  

ผูต้าม โดยการเปลี่ยนสภาพหรอืเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ตามให้สูงขึ้นกว่า    

ความพยายามที่คาดหวังพัฒนาความสามารถของผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึน้และมีศักยภาพ    

มากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม จูงใจให้ผู้ตามมองไกล 

เกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรอืสังคม จะกระท าโดยผา่น

องค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ ประกอบด้วย 

 

    พฤติกรรมกำรสอนของครู 

1. การเตรียมการสอน  

2. การจัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศที่

เอือ้ต่อการเรียนรู้  

3. การใชส้ื่อและเทคโนโลยี 

4. การวัดผลประเมินผล 

 
 

ตัวแปรเกณฑ์ ตัวแปรพยากรณ์ 

แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ า  

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผล

ต่อพฤติกรรมการสอนของครู 
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   2.1 การมีอทิธิพลเชิงอุดมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารที่

กระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับครู โดยมีพฤติกรรม ดังนี ้ผูบ้ริหารจะต้องมีวสิัยทัศน ์ 

ให้ครูเข้าใจร่วมกัน เห็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มคีวามสม่ าเสมอมากกว่าการใชแ้ต่อารมณ์ 

สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณว์ิกฤต เป็นผูท้ี่ไว้ใจได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้อง  

แสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมสีมรรถภาพ ความตัง้ใจในการท างาน          

การเชื่อมั่นในตนเอง ความแนว่แนใ่นอุดมการณ์ในการท างาน ความเชื่อและค่านิยมของ

ผูบ้ริหารจะเสริมความภาคภูมใิจ ความจงรักภักดี และความมั่นใจของครู แสดงให้เห็นถึง

ความฉลาดในการแก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร เป็นผู้มี

ศลีธรรมและจรยิธรรมสูง หลีกเลี่ยงการใช้อ านาจเพื่อประโยชนส์่วนตน ประพฤติตนเพื่อให้

เกิดประโยชน์แก่ผูอ้ื่นและประโยชน์ขององค์กร 

   2.2 การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง การที่ผูบ้ริหารให้ก าลังใจครู          

ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เช่ือมั่นว่าครูสามารถท างานที่ได้รับมอบหมาย     

ได้ส าเร็จ ท าให้ครูเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สง่เสริมให้ครูค านงึถึงประโยชน์สูงสุดของ

ส่วนรวม มอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ กระตุ้นการท างานเป็นทีม พัฒนาครูให ้  

มีความผูกพันต่อเป้าหมายระยะยาวของตน และท าให้ครูมองเห็นภาพอนาคตที่ชัดเจน 

ของตน     

   2.3 การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง ผูบ้ริหารสื่อสารให้ครูทราบถึง

ปัญหาที่องค์กรก าลังเผชิญอยู่ สง่เสริมให้ครูคิดอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหา ให้

ความส าคัญกับการจูงใจ และใหค้รูได้แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหา สง่เสริมให้ครูคิด

แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการใหม่ ๆ ส่งเสริมใหค้รูตระหนักในหน้าที่และ

ความส าคัญของตนต่อความส าเร็จขององค์กร ให้ครูแสดงความคดิและเหตุผลที่แตกต่าง 

เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน สรา้งความเช่ือมั่นให้ครูเชื่อวา่ ปัญหาทุกอย่างต้องมีแนวทางแก้ไข 

แมจ้ะมีอุปสรรคที่ยาก กระตุ้นใหค้รูหาข้อสรุปใหมท่ี่ดกีว่าเดิมในการแก้ปัญหา 

   2.4 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง ผู้บริหารมอบหมาย

งานตามความรูค้วามสามารถ เหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล มีความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้น า ให้การดูแลเอาใจใส่ครูเป็นรายบุคคล เป็นโค้ชและ 

เป็นที่ปรึกษาของครูตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล มีการปฏิบัติต่อครูโดยการให้

โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ มีการติดต่อสื่อสารสองทาง รับฟังความคิดเห็นของครู  

มีการมอบหมายงานเพื่อเป็นเครื่องมอืในการพัฒนาครู คอยดูแลใหค้ าแนะน า  
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ให้การสนับสนุนการท างานของครู คอยช่วยเหลือให้ครูก้าวหน้าในการท างานที่รับผดิชอบ 

โดยครูไม่รูส้ึกว่าก าลังถูกตรวจสอบจากผู้บริหาร  

  3. พฤติกรรมการสอนของครู หมายถึง การกระท าที่ครูแสดงออกที่

เกี่ยวข้องกับวิธีการสอน และการจัดกิจกรรม การวิจัย การใชส้ื่อและเทคโนโลยีตา่ง ๆ หรอื

กระบวนการสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน เพื่อเร้าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รวมถึง 

ความพยายามของครูในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน  

มีการวัดและประเมินผล โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ใหผู้เ้รียน

เกิด การพัฒนาในด้านความรู ้เจตคติ และทักษะต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ใน

สาระการเรียนรู้ของรายวิชาต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้ไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น จนสามารถด ารงชีวติได้อย่างราบรื่นเป็นประโยชน์ต่อตนเอง

และส่วนรวม    

   3.1 การเตรยีมการสอน หมายถึง การเตรียมความพร้อมของครูใน      

การสอน ศกึษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การเตรียมแผนการสอนไว้ลว่งหน้า วางแผน 

การสอนโดยการก าหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจน ก าหนดเนื้อหา และรายละเอียดใหชั้ดเจน 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญและเตรียมการสอนให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัดตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ก าหนดวิธีการประเมินผล

การเรียนรู ้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอน เอกสาร ต ารา แหล่งเรียนรู้ เครื่องมือ 

ในการวัดผลประเมินผล และสถานที่ใหเ้รียบร้อย   

   3.2 การจัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ หมายถึง      

การที่ครูมีความรู ้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศกึษาและหลักสูตรการศึกษา          

ขั้นพื้นฐาน มกีารวิเคราะหศ์ักยภาพของผูเ้รียนและเข้าใจผู้เรยีนเป็นรายบุคคล ส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นความสนใจในการเรียนให้เหมาะสมกับพัฒนาการของผูเ้รียน 

ให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างเจตคตทิี่ดใีนเนื้อหาวิชาที่เรยีน     

จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้ที่จูงใจผูเ้รียน มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ด ี  

กับผูเ้รียน และรู้จักใช้วธิีการเสริมแรงใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ทั้งในหอ้งเรียนและ        

นอกห้องเรยีน กระตุ้นผูเ้รียนให้ตัดสินใจ สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรม 

การเรียนรูต้ามแผนที่ได้เตรียมไว้โดยอาจมกีารปรับแผนให้เหมาะสมกับผูเ้รียนและ

สถานการณท์ี่เป็นจริง             
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   3.3 การใชส้ื่อและเทคโนโลยี หมายถึง การที่ครูเลือกใช้สื่อ อุปกรณ์ 

เทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เนื้อหาวิชา และเหมาะสมกับผูเ้รียน      

มีความสามารถในการผลติสื่อ มีความช านาญ และรู้วิธีใช้สื่อการสอน ใหน้ักเรียน          

มีสว่นร่วมในการผลิตและใช้งาน สร้างสื่อที่นักเรียนสามารถเรียนรูไ้ด้ดว้ยตนเองจาก   

แหลง่เรียนรู้ต่าง ๆ และติดตามประเมินผลการใชส้ื่อการสอน 

   3.4 การวัดผลการประเมินผล หมายถึง พฤติกรรมของครูในการศกึษา

วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร เพื่อก าหนดเกณฑก์ารประเมิน ก าหนดภาระ

งานที่สามารถสะท้อนถึงศักยภาพที่แท้จริงของนักเรียน ใช้กระบวนการสังเกต การบันทึก

และการสัมภาษณ์ และรวบรวมข้อมูลจากผลงานที่นักเรียนปฏิบัติ เพื่อใหค้รูทราบว่า

นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจทักษะต่าง ๆ ในแตล่ะรายวิชา นักเรียนสามารถน าไปใช้ใน

ชีวติประจ าวัน ทั้งก่อนเรยีน ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูล 

ในการประกอบการตัดสินผลการเรียนและปรับปรุงการสอน 

  4. แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการสอนของครู หมายถึง วธิีการหรอืข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาภาวะ

ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยผูว้ิจัยน าผลการวิจัยภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการสอนของครูได้ร่างแนวทางพัฒนาไปเสนอ

ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะจากนั้น  

จงึสรุปในรูปตารางแจกแจงความถี่ และขอค าแนะน าเพิ่มเติมจากผูเ้ชี่ยวชาญ 5 คน  

แล้วน าเสนอเป็นแนวทางภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 

การสอนของครูในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตอ่ไป 

  5. สถานศกึษาส านักงานเขตพืน้การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ หมายถึง 

โรงเรียนของรัฐในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬทั้งหมด 212 

โรงเรียน ในปีการศึกษา 2563 

  6. ผู้บริหารสถานศกึษา หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการ

สถานศกึษา และผูร้ักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ในปีการศึกษา 2563 

  7. ครู หมายถึง ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหนา้ที่หลักด้านการจัดการเรียน 

การสอนในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

ประจ าปีการศกึษา 256 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยที่ในการวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลตอ่ 

พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬครั้งนี้ 

ผูว้ิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

        1.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

         1.1.1 ความหมายของภาวะผูน้ า 

    1.1.2 ความส าคัญของภาวะผูน้ า 

   1.2 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร 

         1.2.1 ความหมายของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 

         1.2.2 ความส าคัญของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 

         1.2.3 ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 

         1.2.4 องค์ประกอบของทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 

  2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู 

        2.1 ความหมายของพฤติกรรมการสอน 

        2.2 ความส าคัญของพฤติกรรมการสอน 

        2.3 องคประกอบของพฤติกรรมการสอน  

  3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการสอน

ของครู 

  4. บริบทส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 
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1. แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

 1.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

  1.1.1 ความหมายของภาวะผู้น า (Leadership) 

        ภาวะผูน้ าหรอื Leadership เป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งส าหรับความส าเร็จ 

ของผู้น าหรือผู้บริหาร ภาวะผูน้ าได้รับความสนใจและได้มีการศกึษามาเป็นเวลานาน  

ซึ่งมีนักวิชาการและนักการศกึษา ให้ความหมายของภาวะผูน้ าไว้หลายความหมาย ดังนี้ 

    วรกัญญาพิไล แกระหัน (2550, หนา้ 19) ให้ความหมายว่า ภาวะ

ผูน้ าหมายถึง การที่ผูน้ าใช้อิทธิพล อ านาจหน้าที่ และพลังอ านาจที่มอียู่ เพื่อด าเนินงาน 

ในหน้าที่รับผดิชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้เอาไว้ 

    รัศม ีเจริญรัตน ์(2551, หน้า 29) ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ า 

หมายถึง ความสามารถหรือการมกีระบวนการมอีิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลหรอื 

กลุ่มคน เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยใช้อ านาจหน้าที่ 

การจูงใจ ความสัมพันธ์ และสถานการณ์ ผลส าเร็จดูจากประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    ยงยุทธ เกษสาคร (2552, หนา้ 40) ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ า 

หมายถึง ศลิปะหรอืความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จะกระตุ้นจูงใจหรือใช้อทิธิพลต่อ 

บุคคลอื่น ผู้รว่มงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ในสถานการณ์ตา่ง ๆ เพื่อปฏิบัติการและ

อ านวยการ โดยใช้กระบวนการสื่อความหมาย การติดต่อซึ่งกันและกัน ให้เกิดมีใจร่วมกับ

ตนด าเนินการจนกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การด าเนินการจะ

เป็นไปในทางดหีรอืทางช่ัวก็ได้ ฉะนั้นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นอธิบดี ประธานกรรมการ 

ผูอ้ านวยการหรือผูจ้ัดการบริษัท แม้แต่หัวหน้าโจร แตล่ะคนจะต้องมีภาวะผูน้ าทั้งนั้น  

ซึ่งมีลักษณะของผูน้ าที่มรีูปแบบต่าง ๆ กัน 

    ไชยา ภาวะบุตร (2555, หนา้ 282) ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ า 

หมายถึง ความสามารถของผูน้ าในการใชศ้ลิปะ อทิธิพล อ านาจหน้าที่ และพลังอ านาจ 

ที่มอียู่เพื่อให้ บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลด าเนินงานในหน้าที่รับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

    จติรา ทรัพย์โสม (2556, หน้า 16) ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ า 

หมายถึง กระบวนการที่ผูน้ าใช้อ านาจ และอิทธิพลในการโน้มน้าวใหบุ้คคลปฏิบัติกิจกรรม

ต่าง ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้รว่มกัน 
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    ภาวิน ีนิลออ่นดา (2556, หนา้ 24) ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ า 

หมายถึง การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถใช้กระบวนการอทิธิพลทางสังคมตอ่ผู้อื่นให้

ปฏิบัติ กิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของ

องค์การ ซึ่งเป็นกระบวนการอิทธิพลที่ชว่ยใหก้ลุ่มบุคคลบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

    ฐิตารีย์ ภูขามคม (2557, หนา้ 32) ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ า 

หมายถึง ความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จะจูงใจและมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่น เพื่อท าให้

บรรลุผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในสถานการณต์่าง ๆ  

ซึ่งผูน้ าแสดงให้เห็นการจัดการหรือการท างาน โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพหรอื 

การเปลี่ยนแปลงความพยามของเพื่อนร่วมงานใหสู้งขึ้น จะกระท าโดยผ่านองค์ประกอบ

พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ คอื การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ 

การกระตุน้เชาว์ปัญญา และการค านึงถึงปัจเจกบุคคล 

    สุกัลยา ภัคดีกุล (2557, หน้า 15) ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ า 

หมายถึง กระบวนการผลักดันให้กิจกรรม หรอืภารกิจของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายของ

กลุ่มที่ตัง้ไว้ โดยที่ผู้น าต้องเป็นปัจจัยหลักที่สง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างาน

และต่อความพึงพอใจของสมาชิกในกลุ่ม 

   จากความหมายของภาวะผู้น าดังกล่าวข้างต้น พอสรุปได้วา่ ภาวะผูน้ า 

หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะใช้ศิลปะ อ านาจหนา้ที่หรอือิทธิพลในการโน้มนา้วใจ

บุคคล เพื่อใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใหบ้รรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้

ร่วมกัน 

  1.1.2 ความส าคัญของภาวะผู้น า  

   สุนทร วงศไ์วศยวรรณ และเสน่ห์ จุย้โต (2545, หนา้ 43 อา้งถึงใน  

ปภังกร หัสดีธรรม, 2554, หนา้ 22-23) กล่าวว่า ภาวะผูน้ ามีความส าคัญต่อหนว่ยงาน  

3 ประการ ดังนี้ 

    1. เป็นส่วนที่ดึงความรูค้วามสามารถต่าง ๆ ในตัวผูบ้ริหารออกมาใช้ 

กล่าวคือ แม้ผูบ้ริหารจะมีความรู้และประสบการณต์่าง ๆ ในเรื่องงานมากมายเพียงใด     

ก็ตาม แต่ถ้าหากขาดภาวะผูน้ าแล้ว ความรู ้ความสามารถดังกล่าว มักจะไม่ได้ถูกน า

ออกมาใช ้หรอืไม่มโีอกาสใช้อย่างเต็มที่ เพราะไม่สามารถกระตุ้นหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นคล้อย

ตามและปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดา้นตัวผู้บริหารจะท างานทั้งหลายเองเพียง

คนเดียวก็เป็นการเหลอืวิสัยที่จะท าได้ ผลลัพธ์ก็คืองานต่าง ๆ ที่คั่งค้างไม่เสร็จทันเวลาตาม
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ก าหนด ดังนัน้จึงเห็นได้ว่าผู้บริหารควรมีความรู้ ความสามารถควบคู่กับ ภาวะผูน้ าจะเป็น

พาหะที่พาความรูค้วามสามารถในตัวผูบ้ริหารออกมาใช้ท าประโยชน์ให้แก่องคก์าร ทั้งสอง

ต้องพึ่งพาอาศัยกัน จึงท าให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

    2. ช่วยกันประสานความขัดแย้งต่าง ๆ ภายในหนว่ยงาน หน่วยงาน 

ประกอบด้วย บุคคลจ านวนหนึ่งมารวมกันซึ่งจะมากจะน้อยแลว้แตข่นาดของหน่วยงาน 

บุคคลเหล่านั้นมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ เรื่อง เช่นการศกึษา ประสบการณ์        

ความเช่ือ ฯลฯ การที่บุคคลซึ่งมีขอ้แตกต่างในเรื่องดังกล่าวมาอยู่รวมกันในองค์การ       

สิ่งหนึ่งที่มักจะหลีกเลี่ยงไม่พ้น คือ ความขัดแย้ง แตไ่ม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในรูปใด         

ถ้าผู้บริหารหนว่ยงานมีภาวะผูน้ าที่มคีนยอมรับนับถือแลว้ ก็มักจะสามารถประสาน      

หรอืบรรเทาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในหน่วยงานได้ กล่าวโดยสรุปก็คือ ภาวะผู้น าช่วย

ผูกมัด เช่ือมโยงให้สมาชิกของหน่วยงานมเีอกภาพนั้นเอง 

    3. ช่วยโน้มน้าวชักจูงใจใหบุ้คลากรทุ่มเทความรูค้วามสามารถ ให้แก่

องค์การ และมีปัจจัยเอือ้อ านวยหลายอย่างเพื่อที่จะท าให้สมาชิกตั้งใจและทุ่มเทท างานให้ 

เชน่ บุคลากรได้ท างานตรงตามความถนัดและความสามารถ ผูบ้ังคับบัญชาต้องรู้จักรับฟัง

ความคิดเห็น การประเมินผลการปฏิบัติงานก็ต้องมีความยุติธรรม และสิ่งส าคัญประการ

หนึ่งที่ขาดเสียมิได้ คอื ผูบ้ริหารขององค์การจะต้องมีภาวะผูน้ าเป็นหลักยึดใหแ้ก่บุคลากร

เมื่อหน่วยงานเชญิสภาวะคับขัน เมื่อใดก็ตามที่หน่วยงานต้องเผชิญกับสภาวะคับขัน      

หรอืสภาวะที่อาจกระทบถึงความอยู่รอด ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารจะยิ่งทวีความส าคัญ  

มากขึ้น เพราะในสภาพเช่นนั้นผู้บริหารจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง ความรอบคอบ    

ความเข้มแข็ง และกล้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพต่าง ๆ ภายในหนว่ยงานที่        

ขาดประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานรอดพ้นจากสภาวะคับขันดังกล่าว ดังนัน้ภาวะผูน้ า  

ของผู้บริหารจึงเป็นเสาหลักอันส าคัญให้สมาชิกของหน่วยงานยึดเหนี่ยวพึ่งพิงและร่วมมอื

ช่วยเหลือคันให้หน่วยงานอยู่รอดปลอดภัย 

    ปภังกร หัสดีธรรม (2554, หนา้ 24-25) กล่าวถึง ความส าคัญของ 

ภาวะผูน้ า คอื ผู้น าองค์การสามารถใช้ภาวะผูน้ าเป็นพลังรว่มให้เกิดการร่วมมอืร่วมใจไปสู่

การเปลี่ยนแปลง ประสานใหค้วามสะดวก ตดิต่อดูแล ใหค้วามสนับสนุนและช่วยเหลือ 

รับผิดชอบแทนหนว่ยงานนั้น ๆ หรอืเป็นตัวแทนติดตอ่กับบุคคลภายนอก สัญลักษณ์    

ของกลุ่มให้เกิดพลังในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผูร้่วมงาน ทั้งยังสามารถใช้

นวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นเครื่องมอืในการท างาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้น าเกิดบารมี 
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ได้ความเชื่อมั่น ความนับถือ สรา้งขวัญและก าลังใจ ความอบอุ่นในการรว่มทีมที่ 

กลุ่มด าเนิน กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงาน 

   เบญจภรณ ์ผนิสู่ (2558, หนา้ 14) กล่าวถึงความส าคัญของภาวะผูน้ าว่า   

ภาวะผูน้ ามีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์กรและการจัดการ เพราะจะท าให้มี

การปฏิบัติที่ท าให้จุดมุ่งหมายขององค์กรบรรลุเป้าหมายองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรอื

เอกชน ไม่วา่จะเป็นระดับโลก ระดับชาติหรอืระดับท้องถิ่น ภาวะผู้น าล้วนมีความส าคัญ

เพราะก่อใหเ้กิดผลที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ในภาวะวิกฤตของระบบราชการที่ต้องการ

แก้ไขอย่างเร่งด่วนต้องการภาวะผูน้ าที่เข้มแข็ง มีความตั้งใจ ที่จะแก้ไขปัญหาอย่าง      

กล้าหาญอดทนและต่อเนื่อง สามารถสร้างความมั่นใจที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ในองค์กร และท าให้การท างานของระบบราชการสามารถเดินไปสู่ทิศทางที่ดขีึน้ 

  จากนักวิชาการและนักการศกึษากล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ภาวะผูน้ ามี

ความส าคัญในการเสริมสร้างพลังความรว่มมอืร่วมใจไปสู่การเปลี่ยนแปลง ประสานให้

ความสะดวก ตดิต่อดูแล ให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือ รับผดิชอบแทนหน่วยงานนั้น ๆ 

หรอืเป็นตัวแทนติดต่อกับบุคคลภายนอก เป็นปัจจัยส าคัญ ที่ท าให้ผู้น าเกิดบารมไีด้ 

ความเช่ือมั่น ความนับถือ สร้างขวัญและก าลังใจ ความอบอุ่น ในการรว่มทีมที่กลุ่มด าเนิน

กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงาน 

 1.2 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

  1.2.1 ความหมายของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

   ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) มีช่ือเรยีกเป็น

ภาษาไทยที่พบโดยทั่วไปไดแ้ก่ ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ ภาวะผูน้ าปฏิรูป ภาวะผูน้ า

ปริวรรต และภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ส าหรับการวิจัยนี้ขอใชค้ าว่า ภาวะผูน้ า 

การเปลี่ยนแปลงซึ่งนักการศกึษาและนักวิชาการได้ให้ความหมายของภาวะผู้น า 

การเปลี่ยนแปลง ไว้ดงันี้ 

    วรกัญญาพิไล แกระหัน (2550, หนา้ 20) ให้ความหมาย ภาวะผูน้ า

การเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าในองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงพลังแห่งความมุง่มั่น 

จรงิจัง จริงใจ เต็มศักยภาพของแต่ละคน มุ่งหวังให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในระดับสูง 
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    จติรา ทรัพย์โฉม (2556, หนา้ 19) ใหค้วามหมาย ภาวะผูน้ า 

การเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผูท้ี่สามารถน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ 

การรเิริ่มและความรวดเร็วในการด าเนินงานของผู้ตามใหม้ีวุฒภิาวะที่สมบูรณ์โดยถ่ายทอด 

โน้มนา้วความคิด ประสบการณแ์ละกระตุ้นทางความคิดต่าง ๆ ให้กับผู้ตามอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง เพื่อให้ผูต้ามท างานเกินกว่าเป้าหมายที่ตอ้งการทั้งยังก่อใหเ้กิดประโยชน์ขึ้น

อีกด้วย 

    ภาวิน ีนิลออ่นดา (2556, หนา้ 27) ใหค้วามหมาย ภาวะผูน้ า 

การเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าและกระบวนการซึ่งผู้น าและผูต้ามต่าง

ยกระดับซึ่งกันและกันในด้านศลีธรรม และแรงจูงใจให้สูงขึ้นโดยผู้น าจะกระตุ้นจูงใจ ผูต้าม

ให้กระท ามากกว่าที่ผู้ตามคาดหวังไว้ ผูน้ าแสดงคุณลักษณะที่เป็นตัวแบบหรอืเป็นตัวอย่าง

ในการปฏิบัติงานแก่ผูต้าม ตลอดจนการเพิ่มอ านาจ เพิ่มพลังอ านาจ และให้ 

ความสนับสนุนช่วยเหลือแก่ผูต้าม 

    ฐิตารีย์ ภูขามคม (2557, หนา้ 34) ให้ความหมาย ภาวะผูน้ า 

การเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าที่สามมารถเปลี่ยนทัศนคตแิละพัฒนา

ความสามารถของผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจให้ผูต้ามท างานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

กลุ่มอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

    สุกัลยา ภัคดีกุล (2557, หน้า 15) ให้ความหมาย ภาวะผูน้ า 

การเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารแสดงออกโดยใช้วธิีการตา่ง ๆ เพื่อเป็น     

การเกลีย้กล่อมโน้มน้าวจติใจและกระตุ้นผูใ้ต้บังคับชาหรอืผูร้่วมงานมีความตระหนัก   

และมองเห็นความส าคัญของงานมากว่าประโยชน์ของตนเอง และสามารถท ากิจกรรมของ

กลุ่มร่วมกับบุคคลในองค์การได้เพื่อใหด้ าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 

    วราภรณ์ สุบรรณ์ (2557, หนา้ 22) ให้ความหมาย ภาวะผู้น า 

การเปลี่ยนแปลงหมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหารที่แสดงให้เห็นในการจัดการหรอื 

การท างานที่เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงกระตุ้นความพยายามของผูร้่วมงานให้สูงขึ้นกว่า 

ความพยายามที่คาดหวังเป็นผลใหก้ารปฏิบัติงานเกินกว่าความคาดหวังพัฒนา 

ความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึน้และมีศักยภาพมากขึ้น โดยผู้บริหารแสดง 

บทบาท ท าให้ผู้รว่มงานรู้สึกไว้วางใจตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์มีความจงรักภักดี 
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และเป็นแรงบันดาลใจให้ผูร้่วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของตนเอง เพี่อน าไปสู่ 

ประโยชน์ขององค์การมากกว่าประโยชน์สว่นตน 

    อุมาวดี เหล่าอรรคะ (2557, หนา้ 36) ใหค้วามหมายภาวะผูน้ า 

การเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารแสดงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นในการ

บริหารหรอืการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการที่ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ผูใ้ต้บังคับบัญชามี    

ความตอ้งการและมีความพึงพอใจที่มอียู่ โดยจูงใจให้ผูใ้ต้บังคับบัญชา มองให้ไกลเกินกว่า

ความสนใจของตนเองไปสู่ประโยชน์ของสถานศกึษาเกิดเป็นความภาคภูมใิจในตนเอง 

ผูบ้ริหารตอ้งแสดงวสิัยทัศน์ไปยังผูใ้ต้บังคับบัญชาให้มคีวามมุ่งมั่นและทุ่มเท ในการ 

ปฏิบัติงานตามภารกิจ กล้าเผเชญิความเปลี่ยนแปลง สร้างเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน    

มีการส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ 

สามารถวิเคราะหป์ัญหาโดยใช้เหตุผลและขอ้มูลหลักฐาน มีความสามารถในติดต่อสื่อสาร

ระหว่างบุคคล และมีเทคนิคการมอบหมายงานที่ดี 

    Bass and Avolo (1990, อ้างถึงใน พันทิยา ทรัพย์ประเสิรฐ์, 2561, 

หนา้ 22) กล่าวถึงผูน้ าที่มภีาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงว่า จะเห็นได้ว่าจากผู้น าเป็นผู้น า 

การเปลี่ยนแปลง ท าให้ผู้รว่มงานและผูต้ามมองตนเองและมองงานในแง่มุมหรือกระบวน

ทัศนใ์หม่ ๆ ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องวิสัยทัศน์และภารกิจของทีมและองค์การเกิด

การพัฒนาความสามารถของผู้รว่มงาน และผู้ตามไปสู่ระดับความสามารถที่สูงขึน้  

และมีศักยภาพมากขึ้น ผูน้ าจะชักน าให้ผูร้่วมงานและผู้ตามมองไกลเกินกว่าความสนใจของ

เฉพาะตนเอง และมองไปสู่อุดมการณท์ี่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ การบรรลุสัจธรรมแห่งตน   

และความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งของตนเองของผูอ้ื่นรามทั้งขององค์การและสังคม 

  จากนักการศกึษาและนักวิชาการได้ให้ความหมายของ ภาวะผูน้ า 

การเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวข้างตน้ สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ระดับ

พฤติกรรมของผูบ้ริหารแสดงให้เห็นในการจัดการหรอืการท างาน เป็นกระบวนการที่ผู้น า 

มีอทิธิพลต่อผูต้าม โดยการเปลี่ยนสภาพหรอืเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ตาม ให้

สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูต้ามไปสู่ระดับที่สูงขึ้น  

และมีศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวสิัยทัศน์ของกลุ่ม จูงใจให้  

ผูต้ามมองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรอืสังคม  
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  1.2.2 ความส าคัญของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

        นิศา วงษ์สุวรรณ์ (2556, หนา้ 22) กล่าวถึงความส าคัญของภาวะผูน้ า

การเปลี่ยนแปลงว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 

องคก์ารที่ประสบความส าเร็จ มีลักษณะที่ส าคัญอย่างหนึ่งแตกต่างไปจากองค์กรที่       

ไม่ประสบความส าเร็จ คือ การมผีู้น าที่มีประสิทธิภาพ ดังนัน้ จึงได้มกีารศกึษาวิจัย    

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาที่มีประสิทธิผลต่อองค์กรเสมอมา 

   เบญจภรณ ์ผนิสู่ (2558, หนา้ 14) กล่าวถึงความส าคัญของภาวะผูน้ า

การเปลี่ยนแปลงว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการน าการพัฒนา

องค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจะต้องมี ความรู ้ทักษะ

และความสามารถในการแปลงแนวความคิดและกลยุทธ์ของโครงการ ให้เป็น            

แผนปฏิบัติงาน และการด าเนินงานที่สร้างผลงานที่เป็นรูปธรรม 

  จากความส าคัญของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง สรุปได้ว่า ภาวะผูน้ า    

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้บริหารสถานศกึษา เพราะ

ผูบ้ริหารถือเป็นบุคคลที่มคีวามส าคัญในการเชื่อมโยงกับบุคลากรระดับต่าง ๆ              

ในสถานศกึษา เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพสร้างความพึงพอใจให ้        

แก่บุคลากร และน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

  1.2.3 ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

   ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)          

เป็นทฤษฎี ของการศึกษาภาวะผูน้ าแนวใหม่หรอืเป็นกระบวนทัศนใ์หม่ (New paradigm) 

ของภาวะผูน้ าโดยมี Burns & Bass เป็น 2 ท่านแรก ที่ได้กล่าวถึงภาวะผูน้ า 

การเปลี่ยนแปลง โดยแสดงให้เห็นว่าเป็นทฤษฎีของการศกึษาภาวะผู้น าแนวใหม่เนื่องจาก  

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) ไปสู ่   

ความเป็นผู้น าที่มวีิสัยทัศนแ์ละมีการกระจายอ านาจหรือเสริมสร้างพลังจูงใจ เป็นผู้มี

คุณธรรมและกระตุ้นผู้ตามใหม้ีความเป็นผูน้ าซึ่งภาวะผู้น าลักษณะนีก้ าลังเป็นที่ต้องการ

อย่างยิง่ในโลกที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสับสนอย่างในปัจจุบัน  

(ชนิดา วงค์เพ็ชร, 2555, หน้า 12) 
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    1. ทฤษฏีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ Burns (1978, อ้างถึงใน  

ชนิดา วงค์เพ็ชร, 2555, หนา้ 14) เป็นคนแรกที่น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูน้ า 

การเปลี่ยนแปลงซึ่งได้มาจากการศกึษาวิจัยเกี่ยวกับผูน้ าทางการเมอืงในทัศนะของ  

Burns ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการซึ่งผู้น ากับผูต้ามตา่งสง่เสริม 

ซึ่งกันและกัน เพื่อยกระดับจรยิธรรมและการจูงใจใหสู้งขึ้น โดยผู้น าเหล่านีจ้ะแสวงหาวิธี

ยกระดับจติส านึกของผูต้ามด้วยการท าให้ผู้ตามมีคา่นิยมเชงิอุดมคติและค่านิยม          

เชงิจริยธรรม เช่น ความมเีสรีภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค ความสงบ ความมใีจ

เมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และไม่ให้เกิดอารมณแ์ละจติใจฝ่ายต่ า เช่น ความกลัว     

ความโลภ ความอิจฉาหรอืความเกลียดชัง เป็นต้นซึ่งกระบวนการดังกล่าวนีเ้อง จะท าให้   

ผูต้ามค่อย ๆ ยกระดับตัวตนของตนเอง จากตนที่เป็นอยู่ทุกวันไปสู่ตนที่ดีขึ้น Burns         

มีแนวคิดว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการแสดงออกโดยผู้ใดก็ได้ในองค์การ 

ในทุก ๆ ต าแหน่ง ซึ่งอาจจะเป็นผู้น าหรอืเป็นผู้ตามและอาจจะเกี่ยวกับคนที่ม ีอทิธิพลเท่า

เทียมกันสูงกว่าหรอืต่ ากว่าก็ได้ Burns ให้ความเห็นว่า ภาวะผูน้ าเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคล

ที่มคีวามแตกต่างกันในด้านอ านาจระดับแรงจูงใจและทักษะเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน  

ซึ่งเกิดได้ใน 3 ลักษณะ คอื 

     1.1 ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)           

เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ผู้น าติดต่อกับผูต้ามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันผู้น าจะให้

รางวัลเพื่อตอบสนองความต้องการ และเพื่อแลกเปลี่ยนกับความส าเร็จในการท างาน     

ถือว่าผูน้ าและผูต้าม มคีวามตอ้งการอยู่ในระดับขั้นแรกตามทฤษฎีความต้องการเป็นล าดับ

ขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Need Hierarchy Theory) 

     1.2 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 

ผูน้ าและผูต้ามมปีฏิสัมพันธ์กันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทั้งสองฝา่ย คือ เปลี่ยน 

ผูต้ามไปเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผูน้ าการเปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้น าแบบ

จรยิธรรม กล่าวคือ ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจะตระหนักถึงความตอ้งการของผูต้ามและจะ

กระตุน้ผู้ตามใหเ้กิดความส านึก และยกระดับความตอ้งการของผู้ตามให้สูงขึ้นตามล าดับ

ขั้นความตอ้งการของมาสโลว์ และท าให้ผู้ตามเกิดจิตส านึกของอุดมการณ์และยึดถือ

ค่านิยมเชิงจริยธรรม เชน่ อิสระภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และ 

สิทธิมนุษยชน 
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     1.3 ภาวะผูน้ าแบบจรยิธรรม(Moral leadership) ผูน้ า 

การเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนเป็นผู้น าแบบจรยิธรรมอย่างแท้จรงิเมื่อได้ยกระดับ 

ความประพฤติ และความปรารถนาเชิงจรยิธรรมของผู้น าและผูต้ามให้สูงขึ้น ก่อให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝา่ย สร้างจติส านึกให้ผู้ตามเกิดความตอ้งการในระดับขั้นที่สูง

กว่าเดิมตามล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ หรือระดับการพัฒนาจรยิธรรมของ 

โคลเบิรก์ แล้วจงึด าเนินการเปลี่ยนสภาพท าให้ผูน้ าและผูต้ามไปสู่จุดมุ่งหมายที่สูงขึ้น 

    2. ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ Bass (1985, p. 46 อา้งถึงใน  

เจริญจติร คงเพ็ชรศรี, 2555, หน้า 19-20) Bass พัฒนาทฤษฎีแนวคิดภาวะผูน้ า        

การเปลี่ยนแปลงต่อจาก Burns โดยได้เสนอเป้าหมายของความต้องการในการ

เปลี่ยนแปลงแบบผูน้ านีว้่า เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของการปฏิบัติงานขององค์การ 

Bass รับแนวคิด Burns ที่วา่ผลลัพธ์ของภาวะผูน้ า คอืการเปลี่ยนระดับความตอ้งการของ  

ผูต้าม ความตอ้งการของผู้ตามจะถูกยกขึน้จากความต้องการระดับต่ าที่เกี่ยวกับ 

ความมั่นคงและความเป็นที่พอใจไปสู่ความต้องการระดับสูงเพื่อการยอมรับความส าเร็จ

และ การท าตามที่ตนเองปรารถนา ซึ่งระดับของการเปลี่ยนแปลงนัน้ขึน้อยู่ที่แบบผูน้ าถ้า

แบบผูน้ าแลกเปลี่ยน ความต้องการของผู้ตามจะบรรลุได้ด้วยระดับต่ า แต่การเปลี่ยนแปลง

ในระดับที่สูงต้องเป็นแบบผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง ซึ่ง Bass ได้อธิบายถึงลักษณะของผูน้ าทั้ง   

2 ประเภทนีว้่า ผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนจะก าหนดความต้องการที่ตอ้งการได้รับความส าเร็จ 

เมื่อผู้ตามท าได้ก็จะได้รับผลตอบแทนหรอืรางวัลตามสัญญา ซึ่งผู้น าแบบแลกเปลี่ยน 

จะมีลักษณะ ดังนี้ 1) รู้ว่าผู้ตามตอ้งการอะไรจากการท างานของเขา และพยายาม 

ให้ผู้อื่นได้รับสิ่งที่ตอ้งการตราบเท่าที่การปฏิบัติงานของผู้ตามได้ผลตามมาตรฐาน  

2) เป็นการแลกเปลี่ยนรางวัลและการสัญญาที่จะให้รางวัลส าหรับความพยายามของผู้ตาม 

และ 3) ตอบสนองความตอ้งการหรือผลประโยชน์ของผูต้ามโดยทันที ถ้าผูต้ามสามารถ

ปฏิบัติงานได้ผลตามที่ผูน้ าองค์การหรอืท างานนั้นส าเร็จ ส าหรับผูน้ าแบบเปลี่ยนแปลงจะ

ท าให้ผู้ตามเชื่อถือ ยกย่อง ยอมรับ และภักดีตอ่ผูน้ านอกจากนั้นผู้ตามยังถูกกระตุน้ให้

ท างานมากกว่าปกติ ผูน้ าจะสามารถเปลี่ยนแปลงผูต้าม ได้ดังนี ้1) ยกระดับของความ 

ตระหนัก ความส านกึ และความผูกพันของผูต้ามให้ตระหนักถึงความส าเร็จและคุณค่าของ

ผลการปฏิบัติงานและวิธีการที่จะช่วยใหก้ารท างานส าเร็จ 2) ท าให้ผู้ตามก้าวพ้นจาก 

ความสนใจในตนเองหรือการมุง่เพื่อประโยชน์สว่นตัวมาเป็นการท างานเพื่อประโยชน์ของ

ทีมงาน องค์การหรอืสังคมส่วนรวม 3) เปลี่ยนระดับความตอ้งการของผู้ตามและ 
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ขยายขอบเขตความต้องการของผู้ตามให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยการกระตุ้นดลใจ กระตุ้น 

โดยการใชส้ติปัญญา การท้าทาย และการมวีิสัยทัศนม์ุ่งตรงไปที่การพัฒนา ท าให้การ

ปฏิบัติงานไปสูงกว่า ผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงนีจ้ะเปลี่ยนแปลงปัจเจกบุคคลและองค์การไปสู่

ความส าเร็จ แบบอธิบายกระบวนการเปลี่ยนของผูน้ าการแลกเปลี่ยนว่าเหมอืนกับทฤษฎี

ความคาดหวังของ Vroom ซึ่งเป็นพลังที่บุคคลใช้ความพยายามในการปฏิบัติงาน โดยที่

ความพยายามของคนในการบรรลุความต้องการของผลที่ออกมาขึน้อยู่กับ 2 ปัจจัย คือ  

1) ความมั่นใจหรอืความ คาดหวังที่ว่าผลที่ออกมา สามารถจะได้รับความส าเร็จโดยวิธีการ

ปฏิบัติงานของเขา และ 2) คุณค่าของผลที่ออกมาต้องเปลี่ยนเป็นความตอ้งการ  

ซึ่งความคาดหวังในความพยายาม จะเปลี่ยนไปสู่ความคาดหวังในการปฏิบัติงาน ผู้น า 

การแลกเปลี่ยนต้องตระหนักถึงบทบาทของผู้ตามว่ากระท าการเพื่อบรรลุผลที่ออกมาตาม

ความตอ้งการของผู้น า ผูน้ าต้องมีความชัดเจนในบทบาทและสร้างความชัดเจนให้ผู้ตาม

มั่นใจที่จะพบวัตถุประสงค์ของผู้ตาม โดยที่ผู้น าต้องรูว้่าผูต้ามตอ้งการอะไร และดลใจสร้าง

ความพอใจความตอ้งการที่สูงกว่า ผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงสามารถยกระดับความต้องการ

และความส านึกของผูต้ามให้สูงขึ้น ท าให้ผู้ตามเปลี่ยนแปลง ท าให้ผู้ตามตระหนักถึง

ความส าคัญและคุณค่าของผลงานที่ออกมา ตลอดจนวิธีการที่จะท าให้งานส าเร็จ ผูน้ าจะ

จูงใจผูต้ามให้ตระหนักถึงประโยชน์ของกลุ่ม หรอืองค์การ การเพิ่มความตระหนักและปลุก

เร้าความต้องการในระดับที่สูงกว่าซึ่งพน้จากความสนใจในผลประโยชน์สว่นตัว ไปสู่

วัตถุประสงค์และภารกิจขององค์การจะสามารถสร้างความพยายามและความมั่นใจได้

มากกว่าปกติ ระดับของความพยายามนี้จะนอกเหนอืจากความคาดหวัง ดังนั้น ผู้น า 

การเปลี่ยนแปลงจะสามารถเปลี่ยนแปลงผูต้ามให้มรีะดับความตอ้งการที่สูงขึน้ ผู้น าจะ

ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้สูง และดลใจให้ผูต้ามถึงมาตรฐานนั้น 

   Bass (1985, p. 13 อ้างถึงใน เจรญิจิตร คงเพ็ชรศรี, 2555, หน้า 21)  

ได้เสนอทฤษฎีภาวะผูน้ าที่มีรายละเอียดมากขึ้น เพื่ออธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

สภาพในองค์การ และชีใ้ห้เห็นความแตกต่างระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบบารม ี

(Charismatic) และการแลกเปลี่ยน (Transaction) Bass นิยามภาวะผูน้ าในแงข่องผลกระทบ

ของผู้น าที่มตี่อตัวผูต้าม ผูน้ าเปลี่ยนสภาพผูต้ามโดยการท าให้พวกเขาตระหนักใน

ความส าคัญและคุณค่าของผลลัพธ์ของงานมากขึ้น หรือโดยการยกระดับความต้องการ

ของผู้ตาม หรอืโดยการชักจูงให้พวกเขาเห็นแก่องคก์ารมากกว่าการสนใจของตนเอง 

(Self-Interest) ผลจากอิทธิพลเหล่านี ้ท าให้ผู้ตามมีความเชื่อมั่นและเคารพในตัวผู้น าและ 
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ได้รับการจูงใจใหท้ าสิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่าที่คาดหวังในตอนแรก Bass เห็นว่าภาวะผู้น า 

การเปลี่ยนแปลงเป็นมากกว่าค าเพียงค าเดียวที่เรยีกว่าบารม ีบารมไีด้รับการนยิามว่าเป็น

กระบวนการ ซึ่งผูน้ าส่งอิทธิพลต่อผูต้าม โดยการปลุกเร้าอารมณ์ที่เข้มแข็งและความเป็น

เอกลักษณ์ของผูน้ า Bass เห็นว่าความมบีารม ีมีความจ าเป็นแตไ่ม่เพียงพอส าหรับภาวะ

ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงยังมีส่วนประกอบที่ส าคัญอีกสามส่วนของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

ที่มนีอกเหนอืจากความมีบารมี คือ การกระตุ้นทางปัญญา (Interaction Stimulation)    

การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualize Consideration) และการสร้างแรง

บันดาลใจ (Inspirational Motivation) ทั้งสามองค์ประกอบรวมกับการสรา้งบารมเีป็น

องค์ประกอบที่มปีฏิสัมพันธ์กัน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ผูต้าม ผลที่ผสมผสาน

เหล่านีท้ าให้ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกับผูน้ าแบบบารม ีนอกจากนี้ผูน้ าการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเพิ่มพลังและยกระดับผู้ตาม ในขณะที่ผู้น าแบบมีบารมีหลายคนพยายาม

ที่จะท าให้ผู้ตามอ่อนแอ และต้องคอยพึ่งพาผูน้ าและสร้างความจงรักภักดีมากกว่าความ

ผูกพันในด้านแนวความคิด Bass ให้นยิามของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทางที่กว้างกว่า 

Burns โดยไม่ใช้เพียงแคก่ารใช้สิ่งจูงใจ เพื่อให้มีความพยายามมากขึ้น แตจ่ะรวมการท างาน

ที่ตอ้งการมีความชัดเจนขึน้ เพื่อการให้รางวัลตอบแทน และ Bass ยังมองภาวะผูน้ า 

การเปลี่ยนแปลง มคีวามแตกต่างจากภาวะผูน้ าการแลกเปลี่ยน แต่ไม่ใช่กระบวนการที่

เกิดขึ้นแยกจากกัน Bass ยังมองวา่ ในผูน้ าคนเดียวกันอาจจะใช้ภาวะผูน้ าทั้งสองแบบ  

แตใ่นสถานการณ์หรือเวลาที่แตกต่างกัน 

    3. ทฤษฏีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ Bass and Avolio (1994,  

pp. 2-6 อ้างถึงใน เจริญจิตร คงเพ็ชรศรี, 2555, หนา้ 22-24) ได้เสนอโมเดลภาวะผูน้ า

แบบเต็มรูปแบบ (Model of the Full Range of Leadership) ประกอบด้วยภาวะผูน้ า 3 แบบ     

คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ภาวะผูน้ าการแลกเปลี่ยน 

(Transactional Leadership) และภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-faire 

Leadership) หรอืพฤติกรรมความไม่มีภาวะผูน้ า (No Leadership Behavior) ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี ้

     3.1 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 

เป็นกระบวนการที่ผูน้ ามีอทิธิพลต่อผูร้่วมงานและผูต้าม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายาม    

ของผู้รว่มงานและผูต้ามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถ     

ของผู้รว่มงานและผูต้ามไปสู่ระดับที่สูงขึน้ และศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้       
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ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและขององค์การจูงใจ ให้ผู้รว่มงานและผูต้ามมองให้ไกลกว่า

ความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองคก์ารหรอืสังคม ซึ่งกระบวนการ          

ที่ผู้น า มีอทิธิพลต่อผูร้่วมงานหรอืผู้ตามนีจ้ะกระท าโดยผา่นองค์ประกอบ 

     3.2 ภาวะผูน้ าการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)              

เป็นกระบวนการที่ผูน้ าให้รางวัล หรือลงโทษผูต้ามขึน้อยู่กับผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม

ผูน้ าใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเสริมแรงตามสถานการณ์ ผูน้ าจูงใจผู้ตามให้ปฏิบัติงาน         

ตามระดับที่คาดหวังไว้ ผู้น าช่วยใหผู้ต้ามบรรลุเป้าหมาย ผูน้ าท าให้ผู้ตามมีความเชื่อมั่น    

ที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและเห็นคุณค่าของผลลัพธ์ที่ก าหนด ซึ่งผูน้ าจะต้องรูถ้ึงสิ่งที่     

ผูต้ามจะต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตอ้งการ ผู้น าจูงใจโดยเชื่อมโยงความต้องการ    

และรางวัลกับความส าเร็จตามเป้าหมาย รางวัลส่วนใหญ่เป็นรางวัลภายนอก ผูน้ าจะท าให้    

ผูต้ามเข้าใจบทบาทรวมทั้งผูน้ าจะตระหนักถึงความต้องการของผู้ตาม ผูน้ าจะรับรู้ว่าผูต้าม 

ต้องการท าอะไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามระบุเป้าหมายและเข้าใจว่า 

ความตอ้งการหรอืรางวัลที่พวกเขาตอ้งการจะเชื่อมโยงกับความส าเร็จตามเป้าหมาย 

อย่างไร 

     3.3 ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-Faire Leadership : LF) 

หรอืพฤติกรรมความไม่มีภาวะผูน้ า (No leadership Behavior) เป็นภาวะผูน้ าที่ไม่มีความ

พยายามขาดความรับผดิชอบ ไม่มีการตัดสินใจ ไม่เต็มใจที่จะเลือกยืนอยู่ฝ่ายไหน ขาดการมี

ส่วนรว่มเมื่อผูต้ามตอ้งการผูน้ า ผู้น าจะไม่อยู่ ไม่มีวสิัยทัศนเ์กี่ยวกับภารกิจขององค์การ  

ไม่มคีวามชัดเจนในเป้าหมาย 

  1.2.4 องค์ประกอบของทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

   จากการศกึษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีของ Bass and 

Avolio, 1999, pp. 9-32 อา้งถึงใน กระทรวงศกึษาธิการ, 2550, หนา้ 8-11) นั้น  

มี 4 องค์ประกอบ คอื 1) การมีอทิธิพลเชิงอุดมการณ์ 2) การสรา้งแรงบันดาลใจ  

3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) ความเป็นปัญเจกบุคคล มีรายละเอียดดังนี้ 

    1. การมีอทิธิพลเชิงอุดมการณ์ นักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้

กล่าวถึงของการมอีิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ไว้ดังนี้ 
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     1.1 ความหมาย 

      กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา้ 16) ใหค้วามหมายว่า การที่

ผูน้ าประพฤติตัวเป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดลส าหรับผู้ตาม ผูน้ าจะเป็นที่ยกย่องเคารพนับ

ถือ ศรัทธา ไว้วางใจและท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมใิจเมื่อได้รว่มงานกัน ผูต้ามจะพยาม

ประพฤติปฏิบัติเหมอืนกับผู้น าและต้องการเลียนแบบผู้น าของเขา สิ่งที่ผู้น าต้องปฏิบัติ   

เพื่อบรรลุถึงคุณลักษณะอันนี ้คอื ผูน้ าจะต้องมวีิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดความรูไ้ปยัง    

ผูต้าม ผู้น าจะมีความสม่ าเสมอมากกว่าการเอาอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ใน

สถานการณว์ิกฤติ ผู้น าเป็นผูท้ี่ไว้วางใจได้ว่าจะท าสิ่งที่ถูกต้อง ผูน้ าจะเป็นผู้ที่มศีีลธรรม

และมีจรยิธรรมสูง ผู้น าจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อ านาจเพื่อผลประโยชน์สว่นตน แต่จะ  

ประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชนข์องกลุ่มผูน้ าจะแสดงใหเ้ห็นถึงความเฉลียวฉลาด       

ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การเชื่อม่ันในตนเอง ความแนว่แนใ่นอุดมการณ์ ความเชื่อ

และค่านิยมของเขา ผูน้ าจะเสริมความภาคภูมใิจความจงรักภักดีและความมั่นใจของผู้ตาม 

ท าให้ผู้ตามมคีวามเป็นพวกเดียวกันกับผูน้ า โดยอาศัยวิสัยทัศนแ์ละการมจีุดประสงค์

ร่วมกันผู้น าแสดงความมั่นใจช่วยใหส้ร้างความรูเ้ป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่

ต้องการ ผู้ตามจะเลียนแบบผูน้ าและพฤติกรรมผู้น าจากการสรา้งความมั่นใจในตนเอง

ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจงึรักษาอิทธิพลของตนใน

การบรรลุเป้าหมายและปฏิบัติหน้าที่ขององค์การ 

      ขนิษฐา อุน่วิเศษ (2550, หนา้ 11) ใหค้วามหมายของการการมี

อิทธิพลเชงิอดุมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบ้ริหารโรงเรยีนแสดงใหเ้ห็นการบริหารงาน

ในโรงเรยีนเป็นกระบวนการี่ท าให้ผู้รว่มงานมีความศรัทธาและนับถือ และทุ่มเทปฏิบัติงาน

ตามภารกิจ โดยผูบ้ริหารโรงเรียนมคีุณลักษณะในด้านความเช่ือมั่นในตนเองก าหนด

แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง มีวสิัยทัศน์ มคีวามสามารถในการเปลี่ยนแปลง และ

แก้ปัญหาข้อขัดแย้งภายในใจ เป็นแบบอย่างที่ดีจนผู้รว่มงานน ามาเป็นแบบอย่างในการ

ปฏิบัติ การบริหารงานเป็นที่ประทับใจ ก าหนดเป้าหมายการท างานชัดเจน และมีมาตรฐาน

ในการท างานสูง 

      Bass (1999, p. 31 อ้างถึงใน ภาณุวัฒน์ โทมณี, 2555, หนา้ 18) 

ให้ความหมาย ความเสน่หห์า หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการมอีิทธิพลเชงิอุดมการณ์ (Charisma 

leadership or idealized influence : CL or II) หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

แสดงออกด้วยแบบตัวอย่างบทบาทที่เข้มแข็งให้ผู้ตามมองเห็น เมื่อผูต้ามรับรู้พฤติกรรม 
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ดังกล่าวของผูน้ าก็จะเกิดอาการลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งปกติผูน้ าแบบ

เปลี่ยนแปลง จะมีการประพฤติปฏิบัติที่มมีาตรฐานทางศลีธรรมสูงจนเกิด การยอมรับ 

ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ดังนั้น จงึได้รับการนับถืออย่างลึกซึง้จากผู้ตามพร้อมทั้งได้รับ 

ความไว้วางใจอย่างสูงอกีด้วย ผูน้ าจงึสามารถจะท าหน้าที่ให้วสิัยทัศน์และสร้างความเข้าใจ 

ต่อพันธกิจแก่ผู้ตาม โดยสาระแล้วองค์ประกอบด้านความเสน่ห์หา บ่งบอกถึงการมี

ความสามารถพิเศษของบุคคลซึ่งจะส่งผลให้ผูอ้ื่นเต็มใจที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศนท์ี่บุคคลนั้น

ก าหนดไว้ 

      Bass and Avolio (1994, p. 19 อ้างถึงในกระทรวงศกึษาธิการ, 

2550, หนา้ 8) ให้ความหมายของการมอีิทธิพลเชงิอุดมการณ ์หมายถึง การที่ผูน้ า

ประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง หรอืเป็นโมเดลส าหรับผู้ร่วมงาน ผูน้ าจะเป็นที่ยกย่อง เคารพ 

นับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความภาคภูมใิจเมื่อได้รว่มงาน พยายาม

ประพฤติปฏิบัติเหมอืนกับผู้น า และท าให้ผูร้่วมงานเกิดความภาคภูมใิจเมื่อได้รว่มงานกัน 

ผูร้่วมงานจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมอืนกับผูน้ าและต้องการเลียนแบบผูน้ าสิ่งที่ผู้น า

ต้องปฏิบัติ เพื่อบรรลุถึงลักษณะนี ้คอื ผูน้ าจะต้องมีวสิัยทัศน ์และสามารถถ่ายทอดไปยัง

ผูร้่วมงาน ผูน้ าจะมีความสม่ าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณไ์ด้

ในสถานการณว์ิกฤต ผูน้ าเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นผู้มีศีลธรรมและ

จรยิธรรมสูง หลีกเลี่ยงที่จะใช้อ านาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ผู้อื่นและเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม ผูน้ าจะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด 

ความมสีมรรถภาพ ความตั้งใจ การเชื่อม่ันในตนเอง ความแนว่แนใ่นอุดมการณ์ ความเชื่อ

และค่านิยมของผูน้ าจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดีและความมั่นใจ  

ของผู้รว่มงานท าให้ผูร้่วมงาน รู้สกึเป็นพวกเดียวกับผูน้ าโดยอาศัยวิสัยทัศน์ และ 

การมจีุดประสงค์รว่มกัน ผู้น าแสดงความมั่นใจ ช่วยสร้างความรูส้ึกเป็นหนึ่งเดียวกัน  

เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ผู้รว่มงานจะเลียนแบบผูน้ าและพฤติกรรมของผูน้ า 

จากการสร้างความมั่นใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูน้ าการ

เปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเป้าหมาย และปฏิบัติภาระหน้าที่ของ

องค์กร 

     จากแนวคิดทฤษฎีที่ผู้วจิัยได้ศกึษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 

ด้านการมีอทิธิพลเชิงอุดมการณ ์ผูว้ิจัยได้สรุปเพื่อความเข้าใจในการท าวิจัย ได้ดังนี ้

พฤติกรรมของผูบ้ริหารที่กระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับครู โดยมีพฤติกรรม ดังนี ้ 
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ผูบ้ริหารจะต้องมวีิสัยทัศน์ ให้ครูเข้าใจร่วมกัน เห็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มคีวามสม่ าเสมอ

มากกว่าการใช้ แต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณว์ิกฤต เป็นผู้ที่ไว้ใจ

ได้วา่จะท าในสิ่งที่ถูกต้อง แสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมสีมรรถภาพ  

ความตัง้ใจในการท างาน การเชื่อมั่นในตนเอง ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ในการท างาน 

ความเช่ือและค่านิยม ของผู้บริหารจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และ 

ความมั่นใจของครู แสดงให้เห็นถึงความฉลาดในการแก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงาน 

บรรลุเป้าหมายขององค์กร เป็นผู้มศีลีธรรมและจรยิธรรมสูง หลีกเลี่ยงการใช้อ านาจเพื่อ

ประโยชน์สว่นตน ประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นและประโยชน์ขององค์กร 

    2. ดา้นการสร้างแรงบันดาลใจ  

     มีนักวิชาการได้ใหค้วามหมายเกี่ยวกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) ดังนี้ 

      ขนิษฐา อุน่วิเศษ (2550, หนา้ 11) ใหค้วามหมายของการสร้าง

แรงบันดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารโรงเรียนแสดงให้เห็นการบริหารงานใน

โรงเรียน เป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแรงบันดาลใจ ไม่เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนตน อุทิศตนเพื่อท างาน เห็นความส าคัญที่จะช่วยพัฒนาส่วนรวมและสังคม เป็นผลให้ 

เกิดความพยายามในการท างานมากขึ้น โดยผูบ้ริหารโรงเรียนใชค้ าพูด สัญลักษณ์หรอื 

จนิตนาการชักชวนให้เข้าใจความหมาย และมีความรูส้ึกที่เห็นวา่ภารกิจที่จะต้องท าเป็น 

สิ่งส าคัญ 

      Bass (1999, pp. 10-11 อา้งถึงใน ภาณุวัฒน์ โทมณี, 2555, 

หนา้ 18-19) ให้ความหมายของการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration motivation : IM) 

หมายถึง การที่ผู้น าจะประพฤติในทางที่จูงใจใหเ้กิดแรงบันดาลใจกับผูต้าม โดยการสร้าง

แรงจูงใจ ภายใน การให้ความหมายและท้าทายในเรื่องงานของผู้ตาม ผู้น าจะกระตุ้นจติ

วิญญาณ ของทีม (Team spirit) ให้มชีีวติชีวา มกีารแสดงออกซึ่งความกระตอืรอืร้น  

โดยการสร้างเจตคตทิี่ดแีละการคิดในแงบ่วก ผูน้ าจะท าให้ผู้ตามสัมผัสกับภาพที่งดงามของ

อนาคต ผูน้ าจะสร้างและสื่อความหวังที่ผู้น าต้องการอย่างชัดเจน ผูน้ าจะแสดงการอุทิศตัว 

หรอืความผูกพันต่อเป้าหมายและวสิัยทัศนร์่วมกัน ผู้น าจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้

เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผูน้ าจะช่วยใหผู้ต้ามมองขา้ม

ผลประโยชน์ของตน เพื่อวสิัยทัศนแ์ละภารกิจขององค์การ ผูน้ าจะช่วยใหผู้ต้ามพัฒนา
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ความผูกพันของตนต่อเป้าหมายระยะยาว และบ่อยครั้งพบว่า การสร้างแรงบันดาลใจนี ้

เกิดขึ้นผ่านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและการกระตุน้ทางปัญญา ช่วยให้ 

ผูต้าม จัดการกับอุปสรรคของตนเองและเสริมความคดิสร้างสรรค์ 

    จากแนวคิดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

ผูว้ิจัย ได้สรุปใหเ้ข้าใจเพื่อการท าวิจัยได้ดังนีค้ือ การที่ผู้บริหารให้ก าลังใจครูในการ

ปฏิบัติงานอย่างตอ่เนื่องสม่ าเสมอ เชื่อม่ันว่าครูสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ 

ท าให้ครูเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ครูค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของสว่นรวม 

มอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ กระตุ้นการท างานเป็นทีม พัฒนาครูให้ม ี       

ความผูกพันต่อเป้าหมายระยะยาวของตน และท าใหค้รูมองเห็นภาพอนาคตที่ชัดเจน    

ของตน      

    3. ดา้นการกระตุ้นทางปัญญา 

     นักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้ความหมายเกี่ยวกับภาวะผูน้ า

การเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา ดังนี้ 

           ขนิษฐา อุน่วิเศษ (2550, หนา้ 28) ให้ความหมายของ 

การกระตุน้ปัญญาหมายถึง การท าให้ผูอ้ื่นตื่นตัวและเปลี่ยนแปลงในการตระหนักถึงปัญหา

และวิธีการแก้ไข เกิดความคิด จินตนาการ ความเชื่อและคา่นิยมมากกว่าที่จะท าใหเ้กิด

การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติในทันทีทันใด การกระตุน้ปัญญานั้นท าให้ผูต้ามเกิดมโนทัศน์ 

เกิดความเข้าใจและสามารถใช้ดุลยพินิจในการมองปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ตลอดจนวธิีการ

แก้ไขปัญหา โดยผูต้ามจะเกิดความคิดก่อนลงมอืปฏิบัติ 

      Bass and Avolio (1994, pp. 2-6 อ้างถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, 

2550, หนา้ 10) ให้ความหมายของการกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้น ากระตุ้น

ให้ผู้รว่มงานตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหนว่ยงาน ท าให้ผู้รว่มงานมีความต้องการหา

แนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพื่อท าให้เกิดสิ่งใหม่

และสร้างสรรค์โดยผูน้ ามีการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ 

มีการตัง้สมมตฐิาน การเปลี่ยนกรอบการมองปัญหาการเผชิญ กับสถานการณเ์ก่า ๆ  

ด้วยวิถีทางแบบใหม่ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหาและ

การหาค าตอบของปัญหา มีการให้ก าลังใจผูร้่วมงานให ้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วย 

วิธีใหม่ ๆ กระตุ้นให้ผูร้่วมงานแสดงความคิดและเหตุผล และไม่วิพากษ์วจิารณ์แม้ว่าความคิด

นั้นจะแตกต่างไปจากความคิดของผู้น า ผูน้ าท าให้ผู้ร่วมงานรู้สกึว่าปัญหาที่เกิดขึน้เป็นสิ่งที่ 
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ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดทีี่จะแก้ปัญหาร่วมกัน โดยผูน้ าจะสร้างความเชื่อม่ันให้กับผูร้่วมงาน

ว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวธิีแก้ไข แมบ้างปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูน้ าจะพิสูจน์ใหเ้ห็นว่า

สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จากความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาของผูร้่วมงาน

ทุกคน ผู้รว่มงานจะได้รับการกระตุน้ให้ตั้งค าถามตอ่ค่านิยมของตนเอง ความเชื่อและประเพณี 

การกระตุน้ ทางปัญญาเป็นส่วนที่ส าคัญของการพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงาน ในการที่

จะตระหนัก เข้าใจและแก้ไขปัญหาดว้ยตนเอง 

     Bass (1999, pp. 12-13 อ้างถึงใน ภาณุวัฒน์ โทมณี, 2555, หนา้ 19)  

ให้ความหมายของการกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual stimulation : IS) หมายถึง การที่

ผูน้ ามีการกระตุ้นผูต้ามให้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในหน่วยงาน ท าใหผู้ต้าม      

มีความตอ้งการหาแนวทางใหม ่ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม 

เพื่อท าให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ โดยผูน้ ามีการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ   

มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ มีการตัง้สมมุตฐิาน การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมอง

ปัญหา และการเผชิญกับสถานการณเ์ก่า ๆ ด้วยวิถีทางใหมแ่บบใหม่ ๆ มีการจูงใจ และ

สนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหาและการหาค าตอบของปัญหา        

มีการให้ก าลังใจผู้ตามให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม ่ๆ ผู้น ามีการกระตุ้นให้ผู้ตาม

แสดงความคิดและเหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผูต้าม แม้ว่ามันจะแตกต่างไปจาก 

ความคิดของผูน้ า ผูน้ าท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึน้เป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ด ี

ที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน โดยผู้น าจะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ตามว่าปัญหาทุกอย่างต้องมี 

วิธีแก้ไข แมบ้างปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูน้ าจะพิสูจนใ์ห้เห็นว่าสามารถเอาชนะ 

อุปสรรคทุกอย่างได้จากความรว่มมอืร่วมใจในการแก้ปัญหาของผูร้่วมงานทุกคน ผู้ตาม 

จะได้รับการกระตุ้นใหต้ั้งค าถามตอ่ค่านิยมของตนเอง ความเช่ือและประเพณี การกระตุน้ 

ทางปัญญาเป็นส่วนที่ส าคัญของการพัฒนาความสามารถของผูต้ามในการที่จะตระหนัก 

เข้าใจ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง      

    จากแนวคิดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

ผูว้ิจัยได้สรุปเพื่อการท าวิจัยดังนีค้ือ ผูบ้ริหารสื่อสารให้ครูทราบถึงปัญหาที่องค์กรก าลัง

เผชิญอยู่ ส่งเสริมให้ครูคิดอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหา ให้ความส าคัญกับการจูงใจ และ

ให้ครูได้แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหา สง่เสริมให้ครูคิดแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน

ด้วยวิธีการใหม่ ๆ ส่งเสริมใหค้รูตระหนักในหน้าที่และความส าคัญของตนต่อความส าเร็จ

ขององค์กร ให้ครูแสดงความคิดและเหตุผลที่แตกต่าง เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน  
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สร้างความเชื่อมั่นให้ครูเชื่อว่า ปัญหาทุกอย่างตอ้งมแีนวทางแก้ไข แม้จะมีอุปสรรคที่ยาก 

กระตุน้ให้ครูหาข้อสรุปใหม่ที่ดกีว่าเดิมในการแก้ปัญหา 

   4. ด้านค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

          นักวิชาการและนักการศกึษาให้ความหมายเกี่ยวกับภาวะผู้น า 

การเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล ดังนี้ 

     Bass (1999, p. 14 อา้งถึงใน ภาณุวัฒน์ โทมณี, 2555, หนา้ 19-20) 

ให้ความหมายของการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized consideration : IC) 

หมายถึง ผูน้ าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผูน้ าให้การดูแลเอาใจใส่     

ผูต้ามเป็นรายบุคคล และท าให้ผู้ตามรูส้ึกมีคุณค่าและมีความส าคัญ ผูน้ าจะเป็นโค้ช (Coach) 

และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของผู้ตามแต่ละคน เพื่อการพัฒนาผูต้าม ผู้น าจะเอาใจใส่เป็น

พิเศษในความตอ้งการของปัจเจกบุคคล เพื่อความสัมฤทธิ์ผลและเติบโตของแตล่ะคน ผูน้ าจะ

พัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพื่อนร่วมงานให้สูงขึ้น นอกจากนีผู้้น าจะมีการปฏิบัติตอ่ผูต้าม 

โดยการให้โอกาสในการเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ สรา้งบรรยากาศของการใหก้ารสนับสนุน ค านงึถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจ าเป็นและความต้องการ การประพฤติของผู้น า

แสดงให้เห็นว่าเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บางคนได้รับก าลังใจ

มากกว่า บางคนได้รับอ านาจการตัดสินใจด้วยตนเองมากกว่า บางคน มีมาตรฐานที่เคร่งครัด

กว่า บางคนมีโครงสร้างงานที่มากกว่า ผูน้ ามีการส่งเสริมการสื่อสารสองทาง และ 

มีการจัดการด้วยการเดินดูรอบ ๆ (Management by walking around) มีปฏิสัมพันธ์กับผูต้าม

เป็นการสว่นตัว ผูน้ าในความกังวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลทั้งคน  

(As a whole person) มากกว่าเป็นพนักงานหรอืเป็นเพียงปัจจัยการผลติ ผูน้ าจะมีการฟัง

อย่างมปีระสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ผูน้ าจะมีการมอบหมายงานเพื่อ

เป็นเครื่องมอืในการพัฒนาผูต้าม เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใชค้วามสามารถพิเศษอย่างเต็มที่และ

เรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ ที่ท้าทายความสามารถ ผู้น าจะดูแลผู้ตามว่าต้องการค าแนะน าการสนับสนุน 

และการช่วยใหก้้าวหนา้ในการท างานที่รับผดิชอบ อยู่หรอืไม่ โดยผูต้ามจะไม่รู้สกึว่าเขาก าลัง

ถูกตรวจสอบจากผูน้ า    

    จากแนวคิดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล หมายถึง ผูบ้ริหารมอบหมายงานตามความรูค้วามสามารถ เหมาะสมตาม

ศักยภาพของแต่ละบุคคล มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผูน้ า ให้การดูแล

เอาใจใส่ครูเป็นรายบุคคล เป็นโค้ชและเป็นที่ปรึกษาของครูตามความต้องการของ 
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แตล่ะบุคคล มีการปฏิบัติต่อครูโดยการให้โอกาส ในการเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ มีการ

ติดตอ่สื่อสารสองทาง รับฟังความคิดเห็นของครู มกีารมอบหมายงานเพื่อเป็นเครื่องมอืใน

การพัฒนาครู คอยดูแลให้ค าแนะน า ให้การสนับสนุนการท างานของครู คอยช่วยเหลอืให้ 

ครูก้าวหน้าในการท างานที่รับผดิชอบ โดยครูไม่รู้สกึว่าก าลังถูกตรวจสอบจากผู้บริหาร  

2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู 

 2.1 ความหมายของพฤติกรรมการสอน 

  ทิศนา แขมมณี (2550, หน้า 49) กล่าวว่า พฤติกรรมการสอน หมายถึง 
ความสามารถของครูในการออกแบบการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุม

ก าหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระความคิดรวบยอดที่เหมาะสมส าหรับผูเ้รียน และออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุจุดมุง่หมายได้โดยสะดวก รวมทั้งมี 

การวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสมตามจุดมุ่งหมาย 

  อุทัย สุขโสลาวรรณ์ (2550, หนา้ 16) กล่าวว่า พฤติกรรมการสอน คอื  

การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับผูเ้รียนโดยค านึงถึงความถนัด ความต้องการ  

ความสนใจของผู้เรยีนเป็นส าคัญภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ครูตอ้งกล้าคิด 

กล้าท ามีความมุง่มั่นและตั้งใจ สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนมี

ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการลงมอืปฏิบัติจรงิดว้ยตนเองและพัฒนาตนเองใหม้ี

ทักษะในการด าเนินชีวติให้เป็นทั้งคนเก่ง คนดี และมคีวามสุขได้ 

  จติราภรณ ์พงษ์มาลี (2550, หน้า 52) กล่าวว่า พฤติกรรมการสอน 

หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกของครูในขณะสอน ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 

การสอนที่สง่เสริมการเรยีนรู้ใหน้ักเรียนได้ฝกึคิดด้วย การสร้างแรงจูงใจใฝรู่้ การแสวงหา

ความรูด้้วยตนเอง การใชก้ิจกรรมกลุ่ม การใชค้ าถามและการบูรณาการ การแสวงหาและ

ค้นพบความรู้ดว้ยตนเอง การสังเกตและประเมินพัฒนาการของนักเรียน 

  นูรนีา บือราเฮง (2551, หน้า 40) กล่าวว่า พฤติกรรมการสอน หมายถึง 

กระบวนการที่ครูพยายามสร้างสัมพันธ์กับนักเรียน เพื่อท าให้ผู้เรยีนเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ก าหนด ซึ่งตอ้งอาศัยทั้งศาสตร์และศลิป์ของผู้สอนในอันที่จะ

แนะน าให้นักเรียนได้มกีิจกรรมที่จะฝึกใหค้ิดเป็น ท าเป็นแก้ปัญหาเป็น สง่ผลให้ผูเ้รียน

สามารถน าความรูท้ี่ได้ไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 
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  สาวติร ียิ้มแย้ม (2554, หน้า 50) พฤติกรรมการสอน หมายถึง  

การแสดงออกของครูผูส้อนในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ หรอืท าการสอน โดยอาศัยเทคนิคและ

วิธีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพื่อสง่เสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียนใหไ้ด้รับ

ทักษะการเรียนรูแ้ละประสบการณจ์รงิโดยการลงมอืปฏิบัติหรอืการใช้ค าถามกระตุ้นของ

ครูผูส้อนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู ้และสามารถน าไปบูรณาการ ในการด าเนินชีวติได้อย่างมี

คุณภาพ 

  เรวดี ปูพบุญ (2555, หน้า 57) พฤติกรรมการสอนของครู หมายถึง      

การกระท า หรอืการแสดงออกของครูที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม การใช้สื่อ การวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอน การสร้างสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดการพัฒนาในด้านความรู้ เจตคติ และทักษะต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ในสาระ

การเรียนรูก้ลุ่มวิชาต่าง ๆ และพฤติกรรมการสอนของครู ซึ่งวัดได้จากคะแนนสอบถามที่

ผูว้ิจัยสร้างขึ้น 

  ทิวากร สุทธิบาก (2557, หน้า 42) พฤติกรรมการสอนของครู หมายถึง 

การจัดการของครูในกระบวนการเรียนการสอนโดยมุ่งใหน้ักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ

การเรียนรูเ้ต็มตามศักยภาพ โดยกิจกรรมที่ส าคัญมีอยู่ 5 ด้านได้แก่ 1) ด้านการมี

ปฏิสัมพันธ์กับผูเ้รียน 2) ดา้นการจัดการเรียนการสอน 3) ดา้นการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ 4) ด้านการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผล 

  พิมพ์วลัญช ์นันทัยทวีกุล (2557, หน้า 55) กล่าวว่า พฤติกรรมการสอนของ

ครู คอื การกระท าที่ครูแสดงออกทั้งทางด้านร่างกาย ความคิด และความรูส้ึกในการจัด

ประสบการณท์ี่ด ีมกีารเปลี่ยนแปลงในการจัดประสบการณ์ สถานการณ์หรอืกิจกรรม 

ต่าง ๆ เพื่อสง่เสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น         

จนสามารถด ารงชีวติได้อย่างราบรื่นเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและส่วนรวม   

 สรุปได้วา่ พฤติกรรมการสอน หมายถึง การกระท าที่ครูแสดงออกที่เกี่ยวข้อง

กับวิธีการสอน และการจัดกิจกรรม การวิจัย การใชส้ื่อและเทคโนโลยีตา่ง ๆ หรือ

กระบวนการสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนเพื่อเร้าให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู ้รวมถึง 

ความพยายามของครู ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน  

มีการวัดและประเมินผล โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ใหผู้เ้รียน

เกิดการพัฒนาในด้านความรู้ เจตคติ และทักษะต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ในสาระ
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การเรียนรูว้ิชากลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไปสู่การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมที่ดีขึ้น จนสามารถด ารงชีวิตได้อย่างราบรื่นเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและส่วนรวม  

 2.2 ความส าคัญของพฤติกรรมการสอน 

  Milman (1981, p. 174) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการสอนของครูนับว่าเป็น 

ปัจจัยหนึ่งที่มคีวามส าคัญที่สุดถึงแม้จะมีปัจจัยอื่นอีกหลายประการที่มีอทิธิพลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

   อุทัย สุขโสลาวรรณ์ (2550, หนา้ 14-16) กล่าวว่า พฤติกรรมการสอน 

ของครูมคีวามส าคัญ เพราะครูมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู ้ 

ด้วยการอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รียนแตล่ะคนได้เจรญิงอกงาม และเตรียมผูเ้รียนให้

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และสามารถด ารงตนอยู่ได้ แม้ในสังคมที่มี

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครูจึงต้องมบีทบาทในการเป็นผู้จัดการเรียนรู ้สร้าง

สภาพแวดล้อมให้ผูเ้รียนพบจุดมุง่หมายของการเรยีนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นผู้อ านวย      

ความสะดวกช่วยใหน้ักเรียนได้เรยีนรู้ตามความตอ้งการ และเป็นตัวกลางของการมี    

มนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผูเ้รียน การจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  

จงึเป็นการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา   

เต็มตามศักยภาพเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรูท้ี่

หลากหลาย สามารถน าวิธีการเรียนรูไ้ปใช้ในชีวติจรงิได้โดยเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้กับ

ทุกฝ่ายทั้งครู ผูเ้รียน ครอบครัว ชุมชนและองค์กรตา่ง ๆ ซึ่งมีสว่นร่วมในทุกขั้นตอนในการ

พัฒนาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรยีนรู ้และได้รับประโยชน์จากการเรียนรูสู้งสุด โดยมีรูปแบบและ

วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 

   นูรนีา บือราเฮง (2551, หน้า 41) ได้กล่าวถึงความส าคัญพฤติกรรม 

การสอนของครู ดังนี้ 

   1. พฤติกรรมการสอนของครูเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่มี

อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

   2. สมรรถภาพเป็นผลรวมของความรู้ ทักษะ เจตคติ และอุปนิสัยหรอื

บุคลิกภาพที่ก่อให้เกิดความสามารถในการกระท า หรอืแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ  

ที่พึงประสงค์ได้ ครูที่ดีและมีประสิทธิภาพในการสอนจึงจ าเป็นต้องมสีมรรถภาพ 

ด้านการปฏิบัติการสอน 
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   3. พฤติกรรมการสอนของครูแสดงออกได้หลายลักษณะต่าง ๆ กัน   

การที่ได้ทราบพฤติกรรมการสอนของครูที่เป็นปัจจุบัน จะช่วยใหท้ราบแนวโน้มของ

พฤติกรรมการสอนของครูว่า เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ตามหลักการหรอืไม่ อันจะ

น าไปสู่การปรับเปลี่ยนและควบคุมพฤติกรรมการสอนของครูได้ 

   4. ความเข้าใจแนวคิดของบทบาทและเข้าใจตนเองจะช่วยใหเ้ข้าใจ

พฤติกรรมการสอนของครูได้ดีขึ้น 

   5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรมการสอนของครูด้าน

การปฏิบัติการสอน จะช่วยใหค้รูปรับปรุงแก้ไข ควบคุม และพัฒนาพฤติกรรมการสอนของ 

ตนเองได้ 

  ละอองดาว ปะโพธิง (2554, หน้า 37) กล่าวว่า ครูที่มีพฤติกรรมการเรียน

การสอนที่มีประสิทธิผล จะช่วยใหน้ักเรียนมพีัฒนาการเต็มศักยภาพ ทั้งในด้านสติปัญญา 

การคิดวิเคราะห ์การเรียนรู้เชงิสังคม คุณธรรมจรยิธรรมและความสุข ทั้งนี้ครูตอ้ง       

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองโดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

  สาวติร ียิ้มแย้ม (2554, หน้า 51) กล่าวว่า ความส าคัญของพฤติกรรม 

การสอนของครูจะส่งเสริมและผลักดันให้พฤติกรรมของผูเ้รียนไปในทางที่ดี เพราะครูมี

บทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะส่งผลต่อการเรียนรูแ้ละทักษะของ

ผูเ้รียนใหเ้กิดประสทิธิภาพ 

  สรุปได้วา่ พฤติกรรมการสอนของครูมคีวามส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียน ครูจะต้องมีจรรยาบรรณแหง่ความเป็นครู เพราะครูเป็นผู้มีบทบาท

ส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนเป็นกระบวนการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้อนกับผูเ้รียน จะต้องสอดคล้องเหมาะสม เพื่อท าให้ผู้เรยีนเกิด 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ มุง่ให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้ได้ด ี

เพือ่ให้การสอนบรรลุตามเป้าหมาย ครูต้องเตรยีมการสอนมาอย่างด ีท าให้ผู้เรยีนเกิด 

การพัฒนาทุกด้าน  
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 2.3 องค์ประกอบของพฤติกรรมการสอน 

  พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2550, หน้า 56) ได้กล่าวถึง 

พฤติกรรมการสอนที่ดขีองผูส้อน ดังนี้ 

   1. จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรยีนสร้างความรูใ้หม่เอง 

   2. ใหผู้เ้รียนใช้ทักษะกระบวนการ คอื กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม 

และสร้างความรูด้้วยตนเอง 

   3. สรา้งบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

   4. มีการวัดผลประเมินผลทั้งทักษะกระบวนการขีดความสามารถ 

ศักยภาพของผู้เรยีน และผลผลติจากการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการประเมินตามสภาพจริง 

   5. พัฒนาให้ผู้เรยีนน าความรู้ไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

   6. ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก 

  สมาภรณ์ ศิริปุณย์ (2552, หน้า 42) กล่าวว่าพฤติกรรมการสอนมี  

4 ด้าน คือ  

   1. การจัดท าหลักสูตร หมายถึง การศกึษา การวิเคราะห ์และการจัดท า 

หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช่วงช้ันที่ 1 - 2 

   2. การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  

   3. การใชว้ัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน  

   4. การวัดผลและประเมินผล 

  ละอองดาว ปะโพธิง (2554, หน้า 39) ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการสอน

ของครูนัน้ต้องมพีฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิผลใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ดา้นการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 2) ดา้นการบริหารจัดการช้ันเรยีน 3) ดา้นการใช้

สื่อเทคโนโลยี 4) ด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจรงิ 5) ด้านการวิจัยในช้ันเรียน 

  สาวติร ียิ้มแย้ม (2554, หน้า 57) ได้ก าหนดองค์ประกอบพฤติกรรม 

การสอน ไว้ดังนี้ 

   1. การเตรียมการสอน  

   2. การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้  

   3. การใชส้ื่อและเทคโนโลยี  

   4. การวิจัยในช้ันเรยีน 
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  เรวดี ปูพบุญ (2555, หน้า 89) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของพฤติกรรม 

การสอน ไว้ดังนี้ 

   1. พฤติกรรมการสอนด้านวิธีการและกิจกรรมการเรยีนการสอน  

   2. พฤติกรรมการสอนด้านการใชส้ื่อการเรียนการสอน  

   3. พฤติกรรมการสอนด้านการวัดและประเมินผลการเรียน  

   4. พฤติกรรมการสอนด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 

  ทิวากร สุทธิบาก (2557, หน้า 6) พฤติกรรมการสอนของครูผูสอนใน 

สถานศกึษา ซึ่งมีทั้งหมด 5 ดาน โดยปรับจากแนวคิดที่ไดจาก การศกึษาพระราชบัญญัติ

การศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 ไดแก  

   1. ดานการมปีฏิสัมพันธกับผเูรียน    

   2. ดานทักษะการจัดการเรียนการสอน    

   3. ดานการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ    

   4. ดานการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรู     

   5. ดานการวัดผลประเมินผล    

  สุจิตรา แซ่จิว (2557, หนา้ 7) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบพฤติกรรมการสอน

ไว้ 5 ด้าน ดังนี้ 

   1. การเตรียมการสอน     

   2. การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ การสร้างบรรยากาศ   

   3. การใช้สื่อและเทคโนโลยี      

   4. การวิจัยในช้ันเรยีน     

    5. การวัดและประเมินผล    

  พิมพ์วลัญช ์นันชัยทวีกุล (2557, หน้า 9) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ

พฤติกรรมการสอนไว้ 5 ด้าน ดังนี้ 

   1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  

   2. การบริหารจัดการช้ันเรยีน  

   3. การใช้สื่อและเทคโนโลยี  

     4. การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

      5. การวิจัยในช้ันเรยีน  
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  ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2558, หนา้ 18) ในฐานะที่รับผิดชอบ 

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรยีนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงได้น าตัวบ่งชีพ้ฤติกรรม

การสอนของครูมาก าหนดไว้ในเกณฑม์าตรฐานการศกึษาของกรุงเทพมหานคร โดย

ปรับปรุงใหส้อดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และก าหนดให้ทุก

โรงเรียนได้น าไปพัฒนาการสอนของครูให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

   1. ด้านการเตรียมการสอน     

   2. ด้านการสร้างบรรยากาศในการเรียน   

   3. ด้านการเอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียน    

   4. ด้านการสง่เสริมให้ผูเ้รียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

   5. ด้านการสง่เสริมให้ผู้เรยีนรูจ้ักคิด    

   6. ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนรูจ้ักแสวงหาความรู้จากกลุ่ม  

   7. ด้านการใช้สื่อการสอนสร้างองค์ความรู้ใหแ้ก่สังคม  

  ทิศนา แขมมณี (2560, หนา้ 23-25) กล่าวถึงบทบาทของครูใน 

การจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 1) เตรียมการสอนโดยการศกึษาและวเิคราะหแ์หล่งความรู้

ที่หลากหลายศกึษาแหล่งความรู้ที่หลากหลายวางแผนการสอนและจัดเตรียม 2) การสอน

โดยการสร้างบรรยากาศเรียนรู้ที่ดีกระตุน้ผูเ้รียนใหต้ัดสินให้สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่ได้เตรียมไว้โดยอาจมีการปรับแผนให้เหมาะสมกับผูเ้รียน

และสถานการณท์ี่เป็นจริงและ 3) การประเมนิผลโดยการเก็บรวบรวมผลงานและ

ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน 
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ตาราง 1 ตารางสังเคราะหอ์งค์ประกอบพฤติกรรมการสอนของครู 
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1. การแสวงหาความรูด้้วยตนเอง           2 20 

2. การใชก้ิจกรรมกลุ่ม           2 20 

3. การจัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศ

ท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้ 

          6 60 

4. การวัดผลประเมินผล           9 90 

5. น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวัน           1 10 

6. ผู้สอนเป็นผู้อ านวย 

ความสะดวก 

          2 20 

7. การสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

          3 30 

8. การบริหารจัดการช้ันเรียน           2 20 

9. การใช้สื่อและเทคโนโลย ี           7 70 

10. การวจิัยในชัน้เรียน           4 40 

11. การเตรียมการสอน           6 60 

12. การมปีฏสิัมพันธ์กับผู้เรียน           2 20 

13. การจัดท าหลกัสูตร           1 10 

14. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด           1 10 

 6 4 5 4 4 5 5 5 7 3   
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 จากตาราง 1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการสอนของครู 

ในโรงเรยีน พบว่ามีองค์ประกอบเชงิทฤษฎี จ านวน 14 องค์ประกอบ ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ ์   

ในการพิจารณาองค์ประกอบที่มคีวามถี่ตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป เพื่อก าหนดเป็น

องค์ประกอบของพฤติกรรมการสอนของครูไว้ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การเตรียมการสอน  

2) การจัดกิจกรรม สรา้งบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3) การใชส้ื่อและเทคโนโลยี       

4) การวัดผลประเมินผล 

  2.3.1 ความหมายการเตรยีมการสอน 

   สาวติร ียิ้มแย้ม (2554, หน้า 58) ให้ความหมาย การเตรยีมการสอน 

ไว้วา่ การเตรียมความพร้อมของครูในการสอน และนักเรียนก็พร้อมเมื่อเริ่มเรยีน ดังนัน้

การเตรียมการสอนที่มกีารสอน จึงเป็นการสอนที่พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดี 

   เรวดี ปูพบุญ (2555, หน้า 89) ให้ความหมายไว้ว่า การเตรียมการสอน   

คือการปฏิบัติของครูผูส้อนในการจัดท าแผนการสอนเกี่ยวกับวิธีการ และกิจกรรม 

การเรียนการสอนไว้ลว่งหน้าโดยระบุขั้นตอนและวิธีการสอนต่าง ๆ เนื้อหาวิชาที่จะสอน 

ในแต่ละคาบเรียน ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการด าเนินการสอน พร้อมทั้งก าหนด

ขอบเขต เพื่อนักเรียนเกิดการเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแตล่ะคาบเรียนใหม้ากที่สุด 

   ทิวากร สุทธิบาก (2557, หน้า 6) การเตรียมการสอน หมายถึง          

การเตรียมการสอนทั้งเนือ้หาและวิธีการสอนอย่างหลากหลายเหมาะกับผูเ้รียน จัดหา

แหลง่ทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ให้มปีระสิทธิภาพต่อการน าไปใช้ประกอบกิจกรรม 

การเรียนการสอน มีการวางแผนจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน เพื่อให้ผู้เรยีนได้ค้นพบ

กระบวนการหรอืวิธีการเรียนรูข้องตนเอง  

   สุจิตรา แซ่จวิ (2557,หน้า 7) ให้ความหมาย การเตรียมการสอนไว้วา่   

การเตรียมการสอน หมายถึง การกระท าก่อนที่จะมีการเรียนการสอน ประกอบด้วย

การศกึษาหลักสูตร และเตรียมการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่อตรยีมตนเองให้พร้อมส าหรับบทบาทของครู  

ซึ่งต้องท าการศกึษาค้นคว้า และทดลองปฏิบัติในประเด็นและเนือ้หาที่ตนรับผิดชอบ 

เพื่อให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และค าอธิบายที่เป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียน 
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   ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2558, หนา้ 18) ให้ความหมาย        

การเตรียมการสอน เป็นพฤติกรรมของครูที่แสดงถึงความพร้อมในขณะที่ท าการสอน    

โดยมีการเตรียมการสอน และใชเ้ทคนิควิธีสอนแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเนือ้หาและ

กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

   ทิศนา แขมมณี (2560 หน้า 23-25) การเตรียมการสอน ได้แก่ 

การศกึษาวิเคราะหเ์รื่องที่จะสอน ศกึษาแหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลาย วางแผนการสอน 

โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ก าหนดเนื้อหา และรายละเอียดให้ชัดเจน ออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก าหนดวิธีการ ประเมินผลการเรียนรู้ จัดเตรียม

วัสดุอุปกรณ์สื่อการสอน เอกสาร ต ารา แหล่งเรียนรู้ เครื่องมอืในการวัดผลประเมินผล 

และสถานที่ใหเ้รียบร้อย    

  ดังนัน้ สามารถสรุป ความหมาย ขององค์ประกอบ การเตรียมการสอน     

ได้วา่ หมายถึง การเตรียมความพร้อมของครูในการสอน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

การเตรียมแผนการสอนไว้ล่วงหนา้ วางแผนการสอนโดยการก าหนดวัตถุประสงค์ให้

ชัดเจน ก าหนดเนื้อหา และรายละเอียดให้ชัดเจน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรยีน

เป็นส าคัญและเตรียมการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัดตาม

จุดมุง่หมายของหลักสูตร ก าหนดวิธีการ ประเมินผลการเรียนรู้ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  

สื่อการสอน เอกสาร ต ารา แหลง่เรียนรู้ เครื่องมือในการวัดผลประเมินผลและสถานที่ให้

เรียบร้อย   

  2.3.2 ความหมายการจัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ 

การเรียนรู้ 

   ทิวากร สุทธิบาก (2557, หน้า 6) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสร้าง 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรู หมายถึง การที่ครูมีความรู้ ความเข้าใจ รูเ้ป้าหมายของ 

การจัดการศกึษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน

และเข้าใจผู้เรยีนเป็นรายบุคคล ใช้หลักการวิเคราะหผ์ูเ้รียน มกีารจัดประสบการณ์  

ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยการจัดท าแผนการจัดประสบการณ ์มกีารใชเ้ทคโนโลยี 

ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน และมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียน 

ของผู้เรยีนและน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรยีน 
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   สุจิตรา แซ่จวิ (2557, หนา้ 7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การวางแผนการจัด

กิจกรรมตามแผนการสอนตามตัวชีว้ัดและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ สง่เสริมความคิด

สร้างสรรค์ กระตุ้นความสนใจในการเรียนใหเ้หมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน ให้ผูเ้รียน

มีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ สร้างเจตคติที่ดีในเนือ้หาวิชาที่เรยีน   

   ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2558, หนา้ 18) ได้ให้ความหมายไว้

ว่า การสร้างบรรยากาศในการเรียน เป็นการจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ปลุกเร้าจูงใจ

และเสริมแรงให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดังที่พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 

มาตรา 24 (5) กล่าวว่า สถานศกึษาต้องสง่เสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรยีนรูด้ังนั้น

ครูผูส้อนจะต้องจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้ที่จูงใจผูเ้รียน มกีารสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับผูเ้รียน และรู้จักใช้วธิีการเสริมแรงใหผู้เ้รียนเกิดการเรยีนรู้ทั้งใน

หอ้งเรียนและนอกห้องเรียน 

   ทิศนา แขมมณี (2560, หนา้ 23-25) ได้ใหค้วามหมายไวว้า่ การสอน 

โดยการสร้างบรรยากาศเรียนรู้ที่ดีกระตุน้ผูเ้รียนใหต้ัดสินให้สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่ได้เตรียมไว้โดยอาจมีการปรับแผนให้เหมาะสมกับผูเ้รียน

และสถานการณท์ี่เป็นจริง                  

  ดังนัน้ จึงสรุปความหมายของการจัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ 

การเรียนรู ้ได้ว่า การที่ครูมีความรู ้ความเข้าใจ รูเ้ป้าหมายของการจัดการศกึษาและ

หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรยีนและเข้าใจผูเ้รียนเป็น

รายบุคคล ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นความสนใจในการเรียนให้เหมาะสมกับ

พัฒนาการของผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนมสี่วนรว่มในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างเจตคติที่ดี 

ในเนื้อหาวิชาที่เรยีน จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้ที่จูงใจผู้เรยีน มกีารสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับผูเ้รียน และรู้จักใช้วธิีการเสริมแรงใหผู้เ้รียนเกิดการเรยีนรู้ทั้งใน

หอ้งเรียนและนอกห้องเรียน กระตุ้นผูเ้รียนใหต้ัดสินให้สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่ได้เตรียมไว้โดยอาจมีการปรับแผนให้เหมาะสมกับผู้เรียนและ

สถานการณท์ี่เป็นจริง             
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  2.3.3 ความหมายการใช้สื่อและเทคโนโลยี 

   สุพัตรา แซ่จวิ (2550, หน้า 54) การใช้สื่อและเทคโนโลยี คือ  

การเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ มีความสามารถในการผลติสื่อ   

มีความช านาญและรู้วธิีใช้สื่อการสอน เลอืกสื่อที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 

   สมาภรณ์ ศิริปุณย์ (2552, หนา้ 42) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การใช้วัสดุ

อุปกรณ์และสื่อการสอน หมายถึง การกระท าหรอืกิจกรรมการใชเ้ครื่องมอืวัดและ

ประเมินผลการผลติและการเลือกสื่อ ตลอดจนเกมและเทคนิคต่าง ๆ ที่ครูน ามา

ประกอบการสอนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 

   สาวติร ียิ้มแย้ม (2554, หน้า 57) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การใชส้ื่อและ

เทคโนโลยี เป็นการเลือกใช้สื่อของครูในการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความสามารถของผูเ้รียน เตรียมสื่อและ

ตรวจสอบสื่อที่จะน าไปใช้สื่อที่ทันสมัยและมั่นคงถาวร 

   เรวดี ปูพบุญ (2555, หนา้ 89) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรม 

การสอนด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติของครูผูส้อนที่สามารถ

เลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทางการศกึษาที่มคีวามเหมาะสม และสอดคล้องกับ

เนือ้หาในแต่ละรายวิชามาใช้ประกอบการสอนเพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสทิธิภาพ

มากที่สุด 

   พิมพ์วลัญช ์นันชัยทวีกุล (2557, หน้า 9) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การใช้ 

สื่อและเทคโนโลยี หมายถึง ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของครูในการเลือกใช้สื่อการสอนที่

ตรงกับวัตถุประสงค์ในการสอน มคีวามสามารถในการผลติสื่อ มีความช านาญ และรู้วธิีใช้

สื่อการสอน เลือกสื่อที่เหมาะสมกับความสามารถของผูเ้รียน เตรียมสื่อและตรวจสอบสื่อ

ที่จะใช้ ให้นักเรียนมีสว่นร่วมในการผลิตและใช้งาน ประยุกต์ใชอ้ินเตอรเ์น็ต ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน สร้างสื่อที่นักเรียนสามารถเรียนรูไ้ด้ดว้ยตนเองจากแหล่ง

เรียนรู้ตา่ง ๆ และติดตามประเมินผลการใช้สื่อการสอน 

   ส านักการศกึษา กรุงเทพมหานคร (2558, หนา้ 18) ได้ให้ความหมาย 

ไว้วา่ ดา้นการใชส้ื่อการสอนสร้างองค์ความรูใ้ห้แก่สังคม โดยครูจะต้องรู้จักเลือกใช้สื่อและ

วัสดุอุปกรณ์พร้อมทั้งเทคโนโลยีตา่ง ๆ ใหเ้หมาะสมกับเนือ้หา วิชา และกิจกรรมการเรียน

การสอน อันจะเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา และการค้นพบ

ความรูด้้วยตนเอง 
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  จากที่กล่าวมานีส้รุปได้วา่ หมายถึง การที่ครูเลือกใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี 

ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู ้เนื้อหาวิชา และเหมาะสมกับผูเ้รียน มคีวามสามารถ

ในการผลิตสื่อ มคีวามช านาญ และรู้วธิีใช้สื่อการสอนใหน้ักเรียน มีสว่นร่วมในการผลติ

และใช้งาน สรา้งสื่อที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจาก แหลง่เรียนรูต้่าง ๆ และ

ติดตามประเมินผลการใช้สื่อการสอน 

  2.3.4 ความหมายการวัดผลประเมินผล    

   สมาภรณ์ ศิริปุณย์ (2552, หน้า 42) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การวัดผล

และประเมินผล หมายถึง การกระท าหรอืกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใชเ้ครื่องมือวัดและ

ประเมินผลที่เหมาะสมและครอบคลุมทักษะด้านต่าง ๆ ของนักเรียน 

   พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2550, หน้า 56) ได้ให้

ความหมายไว้ว่า การวัดผลประเมินผลทั้งทักษะกระบวนการขดีความสามารถ ศักยภาพ

ของผู้เรยีน และผลผลติจากการเรียนรู ้ซึ่งเป็นการประเมินตามสภาพจรงิ 

   เรวดี ปูพบุญ (2555, หนา้ 89) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรม 

การสอนด้านการวัดและประเมินผลการเรียน หมายถึง การปฏิบัติของในลักษณะต่าง ๆ 

ครูผูส้อนในการใชก้ิจกรรมถาม แบบทดสอบ กระตุ้นใหน้ักเรียน แสดงออกในลักษณะ  

ต่าง ๆ เพื่อให้ครูทราบว่านักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจทักษะต่าง ๆ ในแตล่ะรายวิชา 

สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรยีน เพื่อให้

สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ในแฟ้มการเรียนรู้ 

   ทิวากร สุทธิบาก (2557, หน้า 6) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ดานการวัดผล

ประเมินผล หมายถึง การวินิจฉัยเพื่อการแนะน านักเรียน ใชเ้ครื่องมอืวัดผลเพื่อตรวจสอบ

และประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ ที่จัดให้ผูเ้รียนและอิงพัฒนาการของ

ผูเ้รียน สามารถปรับปรุงพฤติกรรมการสอน และให้โอกาสผูเ้รียนในการค้นหาวิธีทาง 

การเรียนด้วยตนเอง 

   สุจิตรา แซ่จวิ (2557, หนา้ 7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การวัดและ

ประเมินผล คอื การวิเคราะหม์าตรฐานและตัวชีว้ัดของหลักสูตรเพื่อก าหนดเกณฑ์ 

การประเมนิของภาระงาน 
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   พิมพ์วลัญช ์นันชัยทวีกุล (2557, หนา้ 9) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  

การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง หมายถึง ความคิดเห็นตอ่พฤติกรรมของครู 

ในการศกึษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัตของหลักสูตร เพื่อก าหนดเกณฑก์ารประเมิน 

ก าหนดภาระงานที่สามารถสะท้อนถึงศักยภาพที่แท้จริงของนักเรียน ใช้กระบวนการสังเกต 

การบันทึกและการสัมภาษณ์ และรวบรวมข้อมูลจากผลงานที่นักเรียนปฏิบัติ พร้อมทั้งน า

ข้อมูลที่ได้มาใช้สะท้อนวา่ผูเ้รียนมพีัฒนาการอย่างไร และควรได้รับการช่วยเหลือในเอง

ใดบ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินผลการเรียนและปรับปรุงการสอน 

   ทิศนา แขมมณี (2560, หน้า 23-25) ได้ให้ความหมายไว้วา่  

การประเมนิผลโดยการเก็บรวบรวมผลงานและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามที่

ก าหนดไว้ในแผนการสอน 

  ดังนัน้ สามารถสรุปความหมายของการวัดผลการประเมินผล ได้ว่า 

หมายถึง พฤติกรรมของครูในการศกึษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัตของหลักสูตร  

เพื่อก าหนดเกณฑก์ารประเมิน ก าหนดภาระงานที่สามารถสะท้อนถึงศักยภาพที่แท้จริงของ

นักเรียน ใช้กระบวนการสังเกต การบันทึกและการสัมภาษณ์ และรวบรวมข้อมูล 

จากผลงานที่นักเรียนปฏิบัติ เพื่อให้ครูทราบว่านักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจทักษะต่าง ๆ 

ในแต่ละรายวิชา สามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวัน ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ 

หลังเรยีน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินผลการเรียนและปรับปรุงการสอน 

3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู้บริหารและพฤติกรรมการสอนของครู 

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  ปราโมทย สุวรรณเวก (2552, หนา้ 145-146) ที่ได้ศกึษาเกี่ยวกับ  

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ าทางวิชาการกับสมรรถภาพการสอนของครู 

ในสถานศกึษาขั้นพื้นฐานชวงช้ันที่ 1-2 สังกัดส านักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี 

ซึ่งผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารในสถานศึกษาทั้ง

ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงล าดับ คือ ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน 

ด้านการเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการ และด้านการจัดการเรยีนการสอน สมรรถภาพ

การสอนของครูผุ้สอนในสถานศกึษาขั้นพื้นฐานชวงช้ันที่ 1-2 โดยรวม อยู่ในระดับมาก  

ทั้งด้านการท าใหกระบวนการเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพ ด้านการใชกิจกรรม 
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การสอนที่หลากหลาย ดา้นการสงเสริมใหนักเรียนประสบความส าเร็จ ด้านการสร้าง 

ความชัดเจนในบทเรียนและดานความเอาใจใสในงานการสอน สวนการศกึษา 

ด้านความสัมพันธ์ พบวา พฤติกรรมผูน้ าทางวิชาการของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวก

กับพฤติกรรมการสอนของครูผูส้อนในสถาน ศกึษาอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

ทั้งภาพรวมและรายด้าน 

   สมศักดิ์ วไิลแก้ว (2552, หน้า 83-91) ศกึษาปัจจัยที่สง่ผลต่อภาวะผู้น า 

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 

ผลการศกึษาพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา โรงเรียนสังกัด 

เทศบาลนครขอนแก่น โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปน้อย 

คือ การมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ ์การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา 

และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลตามล าดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่สง่ผลตอ่

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษามีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมี 

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพจิารณารายด้านอยู่ในระดับสูง ปัจจัยด้านการสื่อสาร 

ในองค์กร การบริหารแบบมีสว่นร่วม และการก าหนดวิสัยทัศนส์ามารถร่วมกันท านาย 

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษามีค่าอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 47.0 

มีคา่สัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณเท่ากับ 0.691 อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   สิทธิพล พหลทัพ (2552, หนา้ 96-101) ศกึษาปัจจัยที่ส่งผลตอ่ภาวะ

ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาขอนแก่น 

เขต 3 ผลการศกึษา พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาขอนแก่น เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

เรียงล าดับการปฏิบัติมากไปหาน้อย ได้แก่ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ และการกระตุ้นทางปัญญา 

ส่วนของปัจจัยที่ส่งผลตอ่ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาขอนแก่น เขต 3 โดยรวมมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก 

โดยทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 

อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปัจจัยที่เป็นตัวพยากรณ์ ได้แก่ 

ปัจจัยด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านการบริหารแบบมีสว่นร่วม  

ปัจจัยด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยด้านการก าหนดวิสัยทัศน ์และปัจจัย 
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ด้านการกระจายอ านาจ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.81 มีคา่อ านาจพยากรณ์

ร้อยละ 66.10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   ณัทลาวัลย์ สารสุข (2553, หนา้ 97-98) ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงาน    

เขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

ตามการรับรู้ของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากยกเว้น

ความสามารถพิเศษอยู่ในระดับปานกลาง ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนมคีวามสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ 

ระดับ .01 

   สุวรรณา ค ามา (2556, หนา้ 116-119) ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 

ครูผูส้อนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 19 โดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีคา่เฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านระบุวิสัยทัศนอ์ย่างชัดเจนและ   

ด้านที่มีคา่เฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม ความพึงพอใจของครูผูส้อน

อยู่ในระดับมาก โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01    

   ชญาดา พันธ์ยาว (2559, หน้า 56-57) ได้ศกึษาเรื่อง ภาวะผูน้ า 

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 

ด้านการกระตุ้นการใชป้ัญญา มีอ านาจพยากรณ์สูง รองลงมาได้แก่ การค านึงถึงปัจจเจก

บุคคล ด้านการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ และการสร้างแรงบันดาลใจ ตามล าดับ 
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 2. งานวิจัยต่างประเทศ 

  Sagnak M. (2009, Abstract) ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ า 

การเปลี่ยนแปลงของผูน้ าโรงเรียนกับบรรยากาศทางจริยธรรม ตามทัศนะครูจ านวน    

764 คน ในประเทศตุรกี ผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ทางลบสูงสุดระหว่างวิธีการ      

ให้การสนับสนุนกับพฤติกรรมการเป็นแบบอย่าง บรรยากาศทางจริยธรรมมคีวามสัมพันธ์

ทางบวกกับการกระตุน้ทางปัญญา และเป็นศูนย์รวมความคาดหวังผลงานที่สูง ภาวะผูน้ า

การเปลี่ยนแปลงของผูน้ าโรงเรียนสามารถพยากรณ์บรรยากาศทางจริยธรรมได้ร้อยละ 40 

  Balyer A. (2012, p. 585) ศกึษาพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 

ของครูใหญ่ ตามการรับรู้ของครู จาก 6 โรงเรียนในเมืองอสีตันบลู ประเทศตุรกี 

ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของครูใหญ่ ตามการรับรู้ของครูมพีฤติกรรม

การปฏิบัติอยู่ในระดับสูง ในด้านของการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาล

ใจการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา 

  Afshari M. (2012, p. 174) ศกึษาปัจจัยที่สง่ผลต่อภาวะผูน้ า 

การเปลี่ยนแปลงของครูใหญ่ ส าหรับการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรยีน 

จากจ านวนครูใหญ่ 320 คน ในประเทศ อีหรา่น ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถ 

ด้านคอมพิวเตอร์ของครูใหญ่มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับระดับการใชค้อมพิวเตอร์ 

ของครูใหญ่ระดับโรงเรียนมัธยม และยังมีอทิธิพลทางอ้อมตอ่การน าเทคโนโลยีไปใช้ใน 

โรงเรียนด้วย มีขอ้เสนอแนะว่าการเพิ่มความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ให้กับครูใหญ่ 

จะสามารถท าให้ได้เรียนรู้รูปแบบของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง อันประกอบด้วย 

การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา 

และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

4. บริบทของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมบึงกาฬ 

 ที่ตั้ง ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตัง้อยู่เลขที่ 511  

หมู ่7 ถนชาญสินธ์ ต าบลวิศษิฐ์ อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อยู่ทาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย มีความรับผิดชอบคลุมพื้นที่ 8 อ าเภอ  

ประกอบด้วย อ าเภอเมืองบึงกาฬ อ าเภอเซกา อ าเภอบึงโขงหลง อ าเภอศรีวไิล  

อ าเภอพรเจริญ อ าเภอบุ่งคล้า อ าเภอโซ่พิสัย และอ าเภอปากคาด 
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 วิสัยทัศน์ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ มุง่บริหาร     

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับชาติ บนพืน้ฐานความเป็นไทย

ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 พันธกิจ 

  1. จัดการศกึษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  2. พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขันโดย 

พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหม้ีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวติ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะ   

ในศตวรรษที่ 21 

  3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมอือาชีพ 

  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผูเ้รียนทุกคนได้รับ 

บริการทางการศกึษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

  5. สง่เสริมการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับ 

สิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนา       

ที่ยั่งยืน (SDGs) 

  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสง่เสริมให้ทุกภาคส่วน  

มีสว่นร่วมในการจัดการศกึษา 

 เป้าประสงค์ 

  1. ผูเ้รียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม    

มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย 

มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ด ี 

  2. ผูเ้รียนที่มคีวามตอ้งการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มผูด้้อยโอกาส และกลุ่มที่ 

อยู่ในพืน้ที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศกึษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ      

พร้อมก้าวสูส่ากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  3. ครู เป็นผู้เรยีนรู ้มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทาง 

วิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรยีนเป็นรายบุคคล    

เป็นผูส้ร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
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  4. ผูบ้ริหารสถานศกึษา มคีวามเป็นเลิศสว่นบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และ

นวัตกรรม มีภาวะผูน้ าทางวิชาการ มีส านึกความรับผดิชอบ (Accountability) และ 

การบริหารแบบร่วมมือ 

  5. สถานศึกษา มคีวามเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ 

ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผูเ้กี่ยวข้องในการจัดการศกึษาระดับพืน้ที่                 

จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรยีนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

  6. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มกีารบริหารงานเชิงบูรณาการ            

เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม ่ใช้ขอ้มูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนา 

ในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ตดิตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

  7. ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน  

โดยกระจายอ านาจการบริหารงานและการจัดการศกึษาให้สถานศกึษา บริหารเชิงบูรณาการ 

มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ ตดิตาม ประเมินผล และการรายงานผล

อย่างเป็นระบบ ใช้วจิัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ   

 ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึษา 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคีุณภาพ  

มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า ทางการศกึษา 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 ข้อมูลปรมิาณงานในความรับผิดชอบ 

  ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีปริมาณงานในความ 

รับผิดชอบที่ประกอบด้วย หน่วยงาน ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึษา นักเรียน 

ตามตาราง 2 ดังนี้ 
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ตาราง 2 แสดงจ านวนปริมาณงานในความรับผดิชอบของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

            ประถมศกึษาบึงกาฬ 

 

รายการ จ านวน/ หน่วย 

1. สถานศึกษาทั้งหมด 212 โรงเรียน 

2. ห้องเรียน 2,313 หอ้งเรียน 

3. นกัเรียน 39,610 คน 

 - ก่อนประถมศกึษา 8,359 คน 

 - ประถมศกึษา 28,010 คน 

 - มัธยมศกึษาตอนตน้ 3,197 คน 

 - มัธยมศกึษาตอนปลาย 43 คน 

 - จัดโดยครอบครัว 1 คน 

4. นักเรียนพิการเรียนรว่มกับเด็กปกติ 3,096 คน 

5. นักเรียนด้อยโอกาสเรียนร่วมกับเด็กปกติ 12,164 คน 

6. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    - ผูบ้ริหาร 

    - ครูผูส้อน 

    - ลูกจ้างประจ า 

    - พนักงานราชการ 

    - อัตราจา้งช่ัวคราว 

    - บุคลากรทางการศกึษา 

3,184 คน 

206 คน 

2,501 คน 

92 คน 

84 คน 

264 คน 

        37 คน 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวจิัย 

 การวิจัยในครั้ง ผู้วจิัยมุ่งศกึษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ 

ส่งผลตอ่พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา      

บึงกาฬ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการสอนของครู ผูว้ิจัยได้น าเสนอถึงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ 

ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะหข์้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 ศกึษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหำร กับพฤตกิรรมกำรสอนของครู สังกดัส ำนักงำนเขตพื้นที่ 

กำรศึกษำประถมศกึษำบึงกำฬ 

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  การวิจัยครั้งนี้มุ่งศกึษาความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารกับพฤติกรรมการสอนของครู ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ ประกอบด้วย 

   1. ประชำกร  

    ประชากรที่ใชว้ิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ปีการศกึษา 2563 ครูผู้สอน จ านวน 2,978 คน      

(ข้อมูล ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา ออนไลน์ ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563) 

   2. กลุ่มตัวอย่ำง  

    กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คอื ครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ปีการศกึษา 2563 ผูว้ิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

ตาราง Krejce and Morgan (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หนา้ 191) ได้จ านวน จ านวน 370 คน 

และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ได้วิธีการวจิัยได้มาของกลุ่มตัวอย่างมีขัน้ตอน

ดังนี้ 
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     2.1 กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนในส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาบึงกาฬ มทีั้งหมด จ านวน 8 อ าเภอ ซึ่งผูว้ิจัยใช้การสุ่มอย่างงา่ย โดยการจับ

สลากได้มา 4 อ าเภอ จากนั้นจงึแบ่งโรงเรียนตามขนาด สุ่มโรงเรยีน ซึ่งจะได้โรงเรียน

จ านวน 150 โรงเรียน แบ่งตามขนาด ดังนี้ โดยก าหนดให้ขนาดโรงเรียนเป็นช้ัน (Strata) 

ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก 56 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 91 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ 

3 โรงเรียน  

     2.2 กลุ่มตัวอย่างครู ผู้วจิัยใช้การสุ่มอย่างงา่ยโดยการจับฉลาก

แบบใส่คนืตามโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑร์้อยละ 60 

      2.2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน  122    คน 

      2.2.2 โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน  203    คน 

      2.2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน    45    คน 

ซึ่งจะได้จ านวนครู จ านวน 370 คน ดังตาราง 2 

ตาราง 3 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอ าเภอและขนาดของโรงเรียน 

 

อ าเภอ 

ประชากรจ าแนกตามขนาด

โรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามขนาด

โรงเรียน 

คร
ูผู้ส

อน
 

ขน
าด

เล
็ก 

คร
ูผู้ส

อน
 

ขน
าด

กล
าง

 

คร
ูผู้ส

อน
 

ขน
าด

ให
ญ

 ่

คร
ูผู้ส

อน
 

ขน
าด

เล
็ก 

คร
ูผู้ส

อน
 

ขน
าด

กล
าง

 

คร
ูผู้ส

อน
 

ขน
าด

ให
ญ

 ่

เมอืงบึงกาฬ 202 447 58 52 77 18 

โซ่พสิัย 76 377 50 32 63 27 

ปาดคาด 59 190 - - - - 

พรเจรญิ 60 250 - 26 38 - 

เซกา 97 442 51 12 25 - 

บึงโขงหลง 46 182 29 - - - 

ศรีวิไล 26 177 35 - - - 

บุ่งคลา้ 43 81 - - - - 

รวม 609 2146 223 122 203 45 

 2,978 370 
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ตาราง 4 โรงเรียนที่เป็นกลุ่มประชากรที่ใชใ้นการวิจัย จ าแนกตามอ าเภอและขนาดของ 

            โรงเรียน 

 

อ าเภอ 
ขนาดโรงเรียน 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

1. เมืองบงึกาฬ 1. บา้นนาเจริญวทิยา 

2. บา้นดอนแก้วโนน

อินทรแ์ปลง 

3. บ้านโนนสา 

4. บ้านห้วยดอกไม ้

5. บ้านท่าอินทรแ์ปลง 

6. บา้นโนนวังเยี่ยม 

7. บ้านไคส ี

8. บ้านค าหมื่น 

9. แก่งอาฮง 

10. บ้านห้วยเซอืมใต ้

11. บ้านโคกสวาง 

12. บ้านโนนจ าปา 

13. บ้านก าแพงเพชร 

14. บ้านท่าไคร้ 

15. บ้านทา่โพธิ ์

16. บ้านแสนส าราญ 

17. บ้านห้วยสามยอด

เทวกุล 

18. บ้านนาป่าน 

1. เลิดสิน 

2. บ้านชมพูทอง 

3. บ้านโคกกอ่งมติรภาพที ่86 

4. บ้านนาค า 

5. บ้านห้วยเซอืมเหนือ 

6. บ้านนาต้อง 

7. ประสานมติรวทิยา 

8. บ้านค าภ ู

9. บ้านหนองยาว 

10. บ้านหนองตอ 

11. บ้านนาสวรรค ์

12. ชุมชนบ้านนาสมบูรณ์

(ธนาคารกรุงเทพ 29) 

13. บ้านทองสาย 

14. บ้านบึงกาฬ 

15. บ้านโป่งเปือย 

16. บ้านเหล่าถาวร 

17. บ้านหนองนาแซงดอน

เจริญ 

18. บ้านพนัล าเจริญวทิยา 

19. บ้านโนนสว่าง 

20. บ้านดอนปอ 

1. อนุบาลบึงกาฬ

วิศิษฐ์อ านวยศลิป ์
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ตาราง 4 (ต่อ) 

 

อ าเภอ 
ขนาดโรงเรียน 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

1. เมือง 

บึงกาฬ 

19. บ้านคลองเค็ม 

20. บ้านสรรเสรญิ 

21. บ้านสุขส าราญ 

22. ธเนตรวทิยา 

23. บ้านสะง้อ 

24. บ้านหนองเขง็ 

25. บ้านโนนยาง 

 

21. บ้านหนองหม ู

22. บ้านนาเจริญ 

23. หอค าพิทยาสรรค์ 

24. บ้านโคกสะอาด 

25. ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 

 

2. โซพ่ิสยั 1. บา้นค าแวง 

2. บา้นโคกสะอาด 

3. บ้านศรีนาวา 

4. บ้านหนองแวง 

5.หนองแวงประชาสรรค์ 

6. บ้านโนนประเสรฐิ 

7. บ้านปา่ไรโ่นนม่วง 

8. บ้านคลองทิพย ์

9. บ้านซ าบอน 

10. บ้านถ้ าเจริญ 

11. บ้านท่าค ารวม 

1. บา้นค าแก้วโนนสามัคคี 

2. บา้นหนองโดดอนเสยีด 

3. บ้านโนนสะแบงหนอง

สวรรค ์

4. เนียม 

5. บ้านค าตะเลาะโนนเค็ง 

6. บ้านห้วยทราย  

7. บ้านทา่สวาททา่ลี ่

8. บ้านหนองตะไกโ้นนมันปลา 

9. บ้านไทรงามโนนภูดิน 

10. สังวาลวิทย ์1 

11. บ้านโคกกระแซขีเ้หล็กน้อย 

12. บ้านโนนสวาง 

13 ชุมชนบ้านตมู 

1. อนุบาลโซ่

พิสัย 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

 

อ าเภอ 
ขนาดโรงเรียน 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

2. โซ่

พิสัย 

 14. บ้านนาเหว่อโนนอุดม 

16. บ้านสามหนอง 

17. บ้านค าไผ ่

18. บ้านโคกกลาง 

19. บ้านแสงอรุณ 

20. บ้านศรีชมพ ู

21. บ้านนาขาม 

22. บ้านห้วยลึก 

23. บ้านโนนแก้วโพนทอง 

24. หนองพันทา 

25. บ้านเหล่าทองหลาง 

 

3. ปาก

คาด 

1. บา้นตา้ย 

2. บา้นหนองบัว 

3. บ้านโสกบง 

4. บ้านไรโ่นนส าราญ 

5. บ้านดาลบงับด 

6. บ้านพรสวรรค์ 

7. บ้านศรสีว่างพัฒนา 

1. บ้านนากั้ง 

2. บ้านนาดง 

3. บ้านโนนเสถยีร 

4. บ้านห้วยก้านเหลอืง 

5. อนุบาลปากคาด 

6. บ้านห้วยไม้ซอด 

7. สมาคมสือ่กีฬาสมัครเล่น 

และดารา 

8. ชมชนสมสนุก 

9. บ้านบะยาวราชนุเคราะห ์

10. สิริภัทรวทิยา 

11. ชุมชนหนองยองวิทยา 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

 

อ าเภอ 
ขนาดโรงเรียน 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

4. พร

เจริญ 

 

1. บา้นโคกสวา่ง 

2. สันติสุขเจริญราษฏร ์

3. บ้านปรารถนาด ี

4. บ้านสรา้งค า 

5. บ้านดงเสยีด 

6. บา้นโนน 

7. บ้านเหล่าใหญ ่

 

1. บา้นดอนหญ้านาง 

2. บา้นใหม่ศรชีมภู 

3. ชุมชนบ้านโคกอุดม 

4. อนุบาลพรเจรญิ 

5. บ้านโคกนิยม 

6. บา้นวังยาว 

7. บ้านหนองผักแว่น 

8. บ้านนาค านาใน 

9. บา้นโคกหนองลาด 

10. บ้านท่าศรีชมชื่น 

11. บ้านโนนสวรรค์ 

12. บ้านนาซาว 

13. บา้นหนองหัวช้าง 

 

5. เซกา 1. บา้นโคกบรกิารสันก าแพง 

2. บา้นโนนเหมือดแอ่ 

3. บ้านห้วยเรือ 

4. บ้านทรัพย์วังทอง 

5. บ้านห้วยคอม 

6. บา้นท่ากกแดง 

7. บ้านหนองบัวแดง 

8.บ้านโพธิน์้อยหนองสมิ 

9. บา้นใหมส่ามัคคี 

10. บ้านตาลเดีย่ว 

11.บ้านดงสวา่ง 

12. บ้านบอ่พนา 

1. ชุมชนบา้นซาง 

2. บา้นท่าส าราญ 

3. บ้านซอ่มกอก 

4. บ้านห้วยผักขะ 

5. บ้านนางัวสายปัญญา 

6. บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ ์

7. ชุมชนบ้านหนองหิง้ 

8. บ้านท่ากกต้อง 

9. บ้านหัวแฮด 

10. บ้านท่าสะอาด 

11. บ้านค าบอน 

12. บ้านดงกะพงุหนองนา 

1. อนุบาลเซกา 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

 

อ าเภอ 
ขนาดโรงเรียน 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

5. เซกา 13. บา้นหนองจิก 13. บ้านเหล่าคาม 

14. บ้านทุ่งทรายจก 

15. บ้านดอนเสียด 

16. บ้านศิรพิัฒน ์

17. บ้านโคกกระแซ 

18.บ้านโนนยางค า 

19.บ้านท่าเชียงเครอื 

20. บ้านหนองชัยวาน 

21. บ้านหนองแก่งทราย 

22. บ้านท่าไรวทิยา 

23. บ้านป่งไฮราษฎรส์ามัคคี 

24. บ้านโสกก่ามนาตะไกร้ 

25.บ้านโนนส าราญ-ยางเรยีน 

26. หนองทุม่วิทยา 

27.บ้านเหล่าหนองยาง 

28. บ้านกุดสิม 

 

6. บึง

โขงหลง 

 

1. บ้านดงโทน 

2. บ้านท่าดอกค า 

3. บ้านเหล่าหมากผาง 

4.บ้านโสกโพธิโ์สกพอก 

5.บ้านค าสมบูรณบ์ึงเจรญิ 

6.บ้านหนองสมิโนนสวรรค ์

7. บ้านชุมภูพรโสกก่าม 

1. บา้นดงบัง 

2. บา้นท่าสีไค 

3.บ้านฮูฝอยลม  

4. บ้านทา่ไรไ่ทยเจริญ 

5. บ้านโนนสาสรรค์ 

6. หนองแสงประชาสรรค์ 

7. บึงของหลงวิทยา 

1. อนุบาลสาสน

สิทธิ์อ านวย 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

 

อ าเภอ 
ขนาดโรงเรียน 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

6.บึง 

โขงหลง 

 8. บ้านนาขาม 

9. บา้นบัวโคก 

10. บ้านดงชมพ ู

11. บ้านนาอา่ง 

 

7. ศรี

วิไล 

1. บา้นชุมภูพรโสกก่าม 

2. บา้นโนนม่วง 

3. บ้านหนองจิก 

4. บ้านค าไชยวาล 

1. บา้นห้วยลึก 

2. บา้นนาสะแบง 

3. บ้านหนองบัวงาม 

4. บ้านนาทราย 

5. บ้านนาสิงห ์

6. บา้นนาแสง 

7.บ้านค าแคน 

8. กัลญานิวัฒนา 2 

9. บา้นค าไชยวาล 

10. บ้านหนองจนัทร์ 

1. อนุบาลศรีวไิล 

8. บุ่ง

คล้า 

1. บา้นหาดแฮ ่

2. ประวติร (หนองบ่) 

3. บ้านนาจาน 

4. บ้านดอนแพง 

5. บ้านหนองเดิ่นท่า 

1. ไทยรัฐวิทยา 51 (บ้านโคก

กวา้ง) 

2. บา้นส้มโฮง 

3. อนุบาลบุ่งคลา้ 

4. บ้านขามเปี้ย 

5. บ้านห้วยเล็บมอื 

6. บา้นหนองเดิ่นทุง่ 
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เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวจิยั 

 1. ลักษณะเคร่ืองมือ 

  เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง  

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลตอ่พฤติกรรมการสอนของครู สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ที่ผูว้ิจัยสร้างขึ้นจ านวน 1 ฉบับ  

โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

   ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลักษณะ

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

   ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร 

ประกอบด้วย ข้อซักถามที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ าแนก      

ตามองคป์ระกอบ ซึ่งจัดล าดับคุณภาพ เป็น 5 ระดับ 

    5  หมายถึง  มภีาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุด 

    4  หมายถึง  มภีาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก 

    3  หมายถึง  มภีาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับปานกลาง 

    2  หมายถึง  มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อย 

    1  หมายถึง  มีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

   ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการสอนของครู ประกอบด้วย  

ข้อค าถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ าแนกตามรายด้าน 4 ด้าน  

ซึ่งจัดล าดับคุณภาพ 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์น้ าหนักคะแนน ดังนี้ 

    5  หมายถึง  มพีฤติกรรมการสอนของครูอยู่ในระดับมากที่สุด 

    4  หมายถึง  มพีฤติกรรมการสอนของครูอยู่ในระดับมาก 

    3  หมายถึง  มพีฤติกรรมการสอนของครูอยู่ในระดับปานกลาง 

    2  หมายถึง  มีพฤติกรรมการสอนของครูอยู่ในระดับน้อย 

    1  หมายถึง  มีพฤติกรรมการสอนของครูอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 2. กำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพเคร่ืองมือ 

  เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยด าเนินการ ดังตอ่ไปนี้ 

   1) ศกึษาหลักการและทฤษฎี จากหนังสือ เอกสาร ต ารา ต่าง ๆ  

และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร และพฤติกรรม 

การสอนของครู 
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   2) น าข้อมูลที่ได้จากการศกึษามาสังเคราะหแ์นวคิด แล้วร่าง 

เป็นข้อค าถามที่ครอบคลุมในเนือ้หาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารและพฤติกรรม

การสอนของครู เมื่อร่างเสร็จน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

   3) น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้ว ใหผู้เ้ชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อ 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยการ

ตรวจสอบเนื้อหาให้ครอบคลุม เพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญใหค้วามคิดเห็นและให้คะแนน ดังนี้ 

    ให้คะแนน  +1  เมื่อแนใ่จว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

    ให้คะแนน   0  เมื่อไม่แนใ่จว่าข้อค าถามนัน้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 

    ให้คะแนน  -1  เมื่อแนใ่จว่าข้อค าถามนั้นไมส่อดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 

    เสร็จแล้วน าคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง       

ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item Objective Cogruence : IOC) ได้ก าหนด

คุณสมบัติของผูเ้ชี่ยวชาญ ดังนี้ 1) อาจารย์ในสถาบันอุดมศกึษาที่มปีระสบการณ์การสอน

ทางบริหารการศกึษาไม่น้อยกว่า 5 ปี วุฒกิารศกึษาไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรอืต าแหน่ง

ทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน 2) ผู้อ านวยการโรงเรียนที่

ประสบการณใ์นการบริหาร ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี วิทยฐานะช านาญการพิเศษ วุฒิทาง 

การศกึษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการบริหารการศกึษา จ านวน 3 คน  

   4) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ตรวจอกีครั้งหนึ่ง 

   5) น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กับครูที่ไม่ใชก่ลุ่มตัวอย่างใน

การวิจัยครั้งนี้ 40 คน แลว้น าข้อมลูมาวิเคราะหเ์พื่อหาค่าอ านาจจ าแนกคัดข้อค าถามมคี่า

อ านาจจ าแนกรายข้อตั้งแต ่.26 ขึน้ไป แล้วน าไปวิเคราะหห์าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ดว้ยวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าอ านาจจ าแนกแบบสอบถามด้านภาวะ

ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ระหว่าง .46 - .88 และค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 

เท่ากับ .98 ได้ค่าอ านาจจ าแนกแบบสอบถามด้านพฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียน 

ระหว่าง .49 – .90 และค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ .98 
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   6) ปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถาม เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อีกครั้ง 

   7) จัดพิมพแ์บบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ต่อไป 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

  1. ผูว้ิจัยขอหนังสือรับรองการท าวิจัยเพื่อเสนอเป็นวิทยานิพนธ์จาก 

ส านักงานบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ส่งถึงผูอ้ านวยการส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ และผูบ้ริหารสถานศกึษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมอืในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเพื่อการวิจัย 

  2. ขอความอนุเคราะหจ์ากผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาบึงกาฬ เพื่อออกหนังสอืขอความรว่มมอืในการท าวิจัยไปยังผูบ้ริหาร

สถานศกึษาและครูในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ที่เป็น 

กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม 

  3. ผูว้ิจัยได้น าแบบสอบถาม ด าเนินการส่งและเก็บรวบรวมข้อมูลทาง  

Google From โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างเป็นรายสถานศกึษา ตามจ านวน       

ที่ก าหนด 

  4. ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด จ านวน 370 ฉบับ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะหข์้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยใชก้ารวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ในการหาค่าสถิติ ดังนี้  

  1. ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ความถี่ (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) 

  2. ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ซึ่งถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ าการ 

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร วิเคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) โดยมีเกณฑ์แปลผล คะแนน (บุญชม ศรสีะอาด, 2554, หน้า 121) ดังนี ้ 
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   4.51 - 5.00 หมายถึง มภีาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุด 

   3.51 - 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก 

   2.51 - 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับปานกลาง 

   1.51 - 2.50 หมายถึง มภีาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อย 

   1.00 - 1.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  3. ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 3 ซึ่งถามเกี่ยวกับระดับพฤติกรรม 

การสอนของครู วิเคราะหก์ารหาค่าเฉลี่ย (x̅) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

โดยมีเกณฑแ์ปลผลคะแนน (บุญชม ศรสีะอาด, 2554, หนา้ 121) ดังนี้ 

   4.51 - 5.00 หมายถึง มพีฤติกรรมการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด 

   3.51 - 4.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการสอนอยู่ในระดับมาก 

   2.51 - 3.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการสอนอยู่ในระดับปานกลาง 

   1.51 - 2.50 หมายถึง มพีฤติกรรมการสอนอยู่ในระดับน้อย 

   1.00 - 1.50 หมายถึง มพีฤติกรรมการสอนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  4. การศกึษาหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) แล้วน าค่าที่ค านวณได้มาแปลผลในรูป

ความสมัพันธ์โดยมีหลักการ ดังนี ้(วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หน้า 307)    

   ค่ำประสิทธิ์สหสัมพันธ์           ควำมหมำย 

    0.71 - 1.00 ตัวแปรที่ศึกษามีความสัมพันธ์กันเชงิบวกในระดับสูง 

    0.41 - 0.70 ตัวแปรที่ศึกษามีความสัมพันธ์กันเชงิบวกในระดับปานกลาง 

    0.10 – 0.40 ตัวแปรที่ศึกษามีความสัมพันธ์กันเชงิบวกในระดับต่ า 

  5. อ านาจพยากรณ์ ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

โดยใช้สถิตกิารวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

เพื่อหาตัวแปรในองค์ประกอบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร ที่มอี านาจพยากรณ์

พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 
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ตอนที่ 2 แนวทำงกำรพัฒนำภำวะผู้น ำกำรเปล่ียนแปลงของผู้บริหำร 

ท่ีส่งผลต่อพฤตกิรรมกำรสอนของ สังกัดส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศกึษำ 

ประถมศึกษำบึงกำฬ 

 ผูว้ิจัยได้หาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผล

ต่อพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ   

โดยน าผลการวิจัยภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรม

การสอนของครูได้ มาก าหนดเป็นแนวทางความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นจงึจะ

เสนอในรูปตารางแจกแจงความถี่ต่อไป และแบบสัมภาษณ์ 

 ผูเ้ชี่ยวชาญพิจารณาแนวทางการพัฒนา 5 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มคีุณสมบัติที่ดี ดังนี้   

1) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่มปีระสบการณก์ารสอนทางบริหารการศกึษา  

ไม่น้อยกว่า 5 ปี วุฒิการศกึษาไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 

ผูช่้วยศาสาตราจารย์ จ านวน 2 คน 2) ผู้อ านวยการโรงเรียนที่ประสบการณ์ในการบริหาร

ไม่น้อยกว่า 5 ปี วิทยฐานะช านาญการพิเศษ วุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท

ทางการบริหารการศกึษา จ านวน 3 คน 
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ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยแสดงดังภาพประกอบ 2 

 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนการวิจัย 

 

 

ขั้นตอนการวิจัย

 
 

   แู  แล    ฬ   

การด าเนนิงาน ผลท่ีได้รับ 

 

กรอบแนวคิด 

การวิจัย 

- น าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

พิจารณาโดยการวิเคราะห์ หาค่า IOC 

และทดลองใชก้ับครู 40 คน หาค่า

อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ และการ

วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น 

- เก็บข้อมูลจากครู 370 คน 

- วิเคราะห์ผล 

- ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหาร 

- ระดับพฤติกรรมการสอนของครู 

- ระดับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกบั

พฤติกรรมการสอนของครู 

- ผลพยากรณ์ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

สอนของครู 

ตอนที่ 2 

เสนอแนวทางพัฒนา 

 

ตอนที ่1 

ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผู้น า 

การเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารกับพฤติกรรม

การสอนของครู 

 

 

- การวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห์เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด

ทฤษฎี เพื่อให้ได้องค์ประกอบของปัจจัยที่

ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ 

- สรา้งเคร่ืองมือวัด 

 

 

 

 

ขั้นที่ 1 ร่างแนวทางพัฒนา 

ขั้นที่ 2 น ารา่งแนวทางพฒันาไป

ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน พิจารณา 

ขั้นที่ 3 สรุปผลแนวทางพัฒนา 

 

แนวทางการพัฒนาภาวะ

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหาร 
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ตาราง 5 แสดงแผนด าเนนิการวิจัย   

 

ระยะของวิจัย วธิีด าเนินการ เครื่องมอื 
ผู้ให้ข้อมูล/ 

กลุ่มตัวอย่าง 

การวเิคราะห์

ข้อมูล 
ผลที่ได้รับ ระยะเวลา 

ตอนท่ี 1 

- ศึกษา

ความสัมพันธ์

ระหวา่งภาวะ

ผู้น าการ

เปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารกับ

พฤติกรรมการ

สอนของคร ู

- การสร้าง

เครื่องมอืวัด

ภาวะผู้น าการ

เปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารและ

พฤติกรรมการ

สอนของคร ู

 

ขั้นที่ 1 การวเิคราะห์

และสังเคราะห์

เอกสารและงานวจิัย

ที่เก่ียวข้องกับ

หลักการ แนวคดิ 

ทฤษฎี เพื่อให้ได้

องค์ประกอบของ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการสอน

ของครูสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาบงึกาฬ 

ขั้นที่ 2 การสร้าง

เครื่องมอืวัดภาวะ

ผู้น าการเปล่ียนแปลง

ของผู้บริหารและ

พฤติกรรมการสอน

ของคร ู

1. ร่างแบบสอบถาม 

2. น าแบบสอบถาม

ไปใหผู้้เชี่ยวชาญ

พจิารณาและทดลอง

ใชก้ับครู 40 คน 

3. เก็บข้อมูลจากครู 

370 คน 

4. วเิคราะห์ผล 

1. เอกสารและ

งานวจิัยที่

เก่ียวข้อง 

2. แบบ 

สอบถาม 

ครูใน

สถานศึกษา 

สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

บงึกาฬ 

1. ผู้เชี่ยวชาญ   

5 คน 

2. ครูที่เป็น

กลุ่มทดลอง  

40 คน 

3. กลุ่ม

ตัวอย่าง  

370 คน 

วเิคราะห์

ข้อมูลเชงิ

เน้ือหา 

1. วเิคราะห์

ค่า IOC  

2. หาค่า

อ านาจ

จ าแนกรายข้อ 

3. หาค่า

ความเชื่อมั่น 

4. วเิคราะห์

ข้อมูลโดยหา

คา่เฉล่ีย และ 

ค่า SD 

5. หาค่า

สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์

ของตัวแปร 

องค์ประกอบของ

ภาวะผู้น าการ

เปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหาร สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาบงึกาฬ 

1. แบบสอบถาม

ภาวะผู้น าการ

เปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหาร สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาบงึกาฬ 

2. แบบสอบถาม

พฤติกรรมการสอน

ของครู สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาบงึกาฬ 

ช่วงเดือน 

มกราคม  

ถึงเดือน 

เมษายน

2564 

 

 

 

 

ช่วงเดือน 

พฤษภาคม  

ถงึเดือน 

มถิุนายน 

2564 

ตอนท่ี 2 

เสนอแนวทาง

พัฒนา 

 

ขั้นที่ 1 ร่างแนวทาง

พัฒนา 

ขั้นที่ 2 น าร่าง

แนวทางพัฒนาไปให้

ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน

พจิารณา 

ขั้นที่ 3 สรุปแนวทาง

พัฒนา 

แบบสอบถาม

แนวทางพฒันา

ภาวะผู้น าการ

เปล่ียนแปลง

ของผู้บริหาร 

ผู้เชี่ยวชาญ  

5 คน 

ผู้เชี่ยวชาญ 

ตรวจสอบ

ความ

เหมาะสมของ

คู่มือรูปแบบ

พัฒนาภาวะ

ผู้น าการ

เปล่ียนแปลง

ของผู้บริหาร 

แนวทางพัฒนาภาวะ

ผู้น าการเปล่ียนแปลง

ของผู้บริหาร 

ช่วงเดือน 

กรกฎาคม 

ถงึเดือน 

สิงหาคม 

พ.ศ. 2564 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 การวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลตอ่พฤติกรรม 

การสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้น าเสนอผล

การวิเคราะหข์้อมูลตามล าดับต่อไปนี้ 

  ตอนที่ 1 การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ซึ่งมกีารด าเนินการตามล าดับ ดังนี ้

   1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล 

   2. ขั้นตอนการวิเคราะหข์้อมูล 

   3. ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

  ตอนที่ 2 แนวทางพัฒนาภาวะผู้น าของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 

การสอนของครูสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

ตอนที่ 1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของคร ูสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ 

การศึกษา   

 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  

ผูว้ิจัยได้ก าหนดสัญญาลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล ดังนี้ 

   n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

     X̅     แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 

   S.D.  แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

   F  แทน ค่าที่ใชใ้นการพิจารณาการแจกแจงแบบเอฟ (F - test) 

   t  แทน ค าที่ใชใ้นการพิจารณาการแจกแจงแบบที (t – distnibution) 

   f  แทน ช้ันความเป็นอิสระ 
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   *   แทน มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   **  แทน มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   rxy  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ า 

การเปลี่ยนแปลงของ 

  ผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู 

   b    แทน สัมประสทิธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ ซึ่งพยากรณ์ 

อยู่ในรูปคะแนนดิบ 

   ß  แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

   X  แทน ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

   X1  แทน ด้านการมอีิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 

   X2  แทน ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

   X3  แทน ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

   X4  แทน ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

   Y   แทน พฤติกรรมการสอนของครู 

   Y1  แทน ด้านการเตรียมการสอน 

   Y2  แทน ด้านการจัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

   Y3  แทน ด้านการใชส้ื่อและเทคโนโลยี 

   Y4  แทน ด้านการวัดผลการประเมินผล 

   R  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

   R2  แทน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 

   S.E.b  แทน ค่าความคลาดเคลื่อนคะแนนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ 

ตัวแปรพยากรณ์ 

   S.E.est แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 

   Y' x  แทน ระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ได้จาก

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

   Z' y แทน ระดับพฤติกรรมการสอนของครูที่ได้จากสมการพยากรณ์ 

ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
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ขั้นตอนในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะหข์้อมูล ผูว้ิจัยได้เสนอล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

  1. การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามของ 

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศกึษา ต าแหน่งหน้าที่ในสถานศกึษา 

และขนาดของโรงเรียน 

  2. การวิเคราะหภ์าวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

  3. การวิเคราะหพ์ฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

  4. การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารกับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

บึงกาฬ 

  5. การวิเคราะหต์ัวแปรภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร มีอ านาจ

พยากรณ์พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา    

บึงกาฬ 

  6. การวิเคราะหแ์นวทางพัฒนาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่

ส่งผลตอ่พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ 

ผลในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง คอื ครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ จ านวน 370 ฉบับ ได้รับกลับคืนทั้งหมด 370 ฉบับ   

ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามมคีวามสมบูรณ์ 370 ฉบับ  

คิดเป็นรอ้ยละ 100 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เสนอตามล าดับ ดังนี้ 

  1. การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ศึกษา จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศกึษา ต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียน 
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  ผูว้ิจัยได้วิเคราะหใ์นส่วนที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้อบ

แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่ศกึษา จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศกึษา ต าแหน่ง 

หนา้ที่ในสถานศกึษา และขนาดของโรงเรียน ดังตาราง 6 

ตาราง 6 จ านวนและข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา  

            ต าแหน่งในสถานศกึษา และขนาดของโรงเรียน 
 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน ร้อยละ 

1 เพศ 

    - ชาย 

    - หญิง 

 

140 

230 

 

37.84 

62.16 

      รวม 370 100 

2 อายุ 

    - 20 - 30 ปี 

    - 31 - 40 ปี 

    - 41 - 50 ปี 

    - 51 ปีขึน้ไป 

 

106 

152 

77 

35 

 

28.64 

41.09 

20.81 

9.46 

 รวม 370 100 

3 ระดับการศกึษา 

    - ปริญญาตรี 

    - ปริญญาโท 

    - ปริญญาเอก 

 

215 

150 

5 

 

58.11 

40.54 

1.35 

 รวม 370 100 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อมูลพืน้ฐาน 
กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน รอ้ยละ 

4 ต าแหน่งในสถานศกึษา 

    - ครูผูช่้วย 

    - ครู 

    - ครูช านาญการ 

    - ครูช านาญการพิเศษ 

    - ครูเช่ียวชาญ 

    - ครูเช่ียวชาญพิเศษ 

 

85 

110 

105 

66 

4 

0 

 

22.98 

29.72 

28.38 

17.84 

1.08 

0 

 รวม 370 100 

5 ขนาดของโรงเรยีน 

    - โรงเรยีนขนาดเล็ก 

    - โรงเรยีนขนาดกลาง 

    - โรงเรยีนขนาดใหญ ่

 

105 

205 

60 

 

28.38 

55.40 

16.22 

 รวม 370 100 

 

 จากตาราง 6 แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นครูผูส้อน จ านวน 370 คน  

เป็นเพศชาย จ านวน 140 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.84 เป็นเพศหญิง จ านวน 230 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 62.16 เป็นผู้มีอายุ 20 – 30 ปี จ านวน 106 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.64  

เป็นผู้มอีายุ 31 – 40 ปี จ านวน 152 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.09 เป็นผู้มอีายุ 41 - 50 ปี 

จ านวน 77 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.81 เป็นผู้มีอายุ 51 ปีขึน้ไป จ านวน 35 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

9.46 ระดับการศกึษา ปริญญาตร ีจ านวน 215 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.11 ระดับการศกึษา

ปริญญาโท จ านวน 150 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.54 ระดับการศกึษาปริญญาเอก 5 คน     

คิดเป็นรอ้ยละ 1.35 เป็นครูผูช่้วยจ านวน 85 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.98 เป็นครู จ านวน  

110 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.72 เป็นครูช านาญการ จ านวน 105 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.38 

เป็นครูช านาญการพิเศษ จ านวน 66 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.84 เป็นครูเชี่ยวชาญ  

จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.08  
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  2. การวิเคราะห์ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

   ผลการวิเคราะหภ์าวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร  

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

โดยรวมและรายด้าน ดังตาราง 7 

ตาราง 7 ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

            ประถมศกึษาบึงกาฬ โดยรวมและรายด้าน 
 

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
ค่าสถิติ ระดับความ

คิดเห็น X̅ S.D. 

1. การมอีิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 

2. การสรา้งแรงบันดาลใจ 

3. การกระตุ้นทางปัญญา 

4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

4.35 

4.30 

4.28 

4.25 

0.56 

0.65 

0.65 

0.66 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

เฉลี่ยรวม 4.30 0.59 มาก 

 

 จากตาราง 7 ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร สังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก            

(X ̅= 4.30 S.D. = 0.59) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย เป็นดังนี ้

ด้านการมีอทิธิพลเชิงอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตามล าดับ (X ̅= 4.35, 4.30, 4.28, 4.25) 

 ตาราง 8 – 11 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ เป็นรายด้าน  
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ตาราง 8 ระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ดา้นการมอีิทธิพลเชิงอุดมการณ ์ 

            สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมและรายข้อ 
 

ข้อ 
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

ด้านการมีอทิธิพลเชิงอุดมการณ์ 

ค่าสถิติ ระดับ

ความ

คิดเห็น X̅ S.D. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

ผูบ้ริหารอธิบายวิสัยทัศนใ์ห้ครูเข้าใจและ

เห็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 

ผูบ้ริหารจะมีความพฤติกรรมการท างานที่

สม่ าเสมอมากกว่าการ เอาแตอ่ารมณ์  

ผูบ้ริหารสามารถควบคุมอารมณไ์ด้ด ี 

ในสถานการณว์ิกฤต 

ผูบ้ริหารเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ว่าจะท าในสิ่งที่

ถูกต้อง 

ผูบ้ริหารจะแสดงให้เห็นถึงความมี

สมรรถภาพ และความตัง้ใจในการท างาน 

ผูบ้ริหารมคีวามเชื่อมั่นในตนเอง  

ผูบ้ริหารมคีวามแนว่แนใ่นอุดมการณ์ 

ในการท างาน 

ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นถึงความฉลาด 

ในการแก้ปัญหา เพื่อใหก้ารปฏิบัติงาน

บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

ผูบ้ริหารเป็นผู้มีศีลธรรมและจรยิธรรมสูง 

หลีกเลี่ยงการใชอ้ านาจเพื่อประโยชน์ 

ส่วนตน 

ผูบ้ริหารเป็นผู้ที่ประพฤติตนเพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ผู้อื่นและประโยชน์ขององค์กร 

4.32 

 

4.34 

 

4.31 

 

4.39 

 

4.40 

 

4.31 

4.41 

 

4.25 

 

 

4.43 

 

 

4.39 

 

0.72 

 

0.74 

 

0.73 

 

0.74 

 

0.66 

 

0.76 

0.70 

 

0.75 

 

 

0.69 

 

 

0.70 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.35 0.56 มาก 
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 จากตาราง 8 ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ด้านการมอีิทธิพลเชงิอุดมการณ์ อยู่ในระดับมาก      

(X̅ = 4.35 S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากมีคะแนนสูงสุด     

1 ข้อ คือ ผูบ้ริหารเป็นผู้มีศีลธรรมและจรยิธรรมสูง หลีกเลี่ยงการใชอ้ านาจเพื่อประโยชน์

ส่วนตน นอกนั้นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ 2 ข้อ ดังนี้ คือ 

ผูบ้ริหารมคีวามแนว่แนใ่นอุดมการณใ์นการท างาน ผูบ้ริหารจะแสดงให้เห็นถึงความมี

สมรรถภาพ และความตัง้ใจในการท างาน ผูบ้ริหารเป็นผูท้ี่ไว้ใจได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้อง  

ผูบ้ริหารเป็นผู้ที่ประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ้ื่นและประโยชน์ขององค์กร 

ตาราง 9 ระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ดา้นการสร้างแรงบันดาลใจ  

            สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมและรายข้อ 
 

ข้อ 
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

ค่าสถิติ ระดับความ

คิดเห็น X̅ S.D. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

 

8 

ผูบ้ริหารให้ก าลังใจครูในการปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

ผูบ้ริหารเชื่อมั่นว่าครูสามารถท างานที่ได้รับ

มอบหมายได้ส าเร็จ  

ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูเกิดความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 

ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูค านึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของสว่นรวม 

ผูบ้ริหารมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ  

ผูบ้ริหารกระตุ้นการท างานเป็นทีม 

ผูบ้ริหารพัฒนาครูใหม้ีความผูกพันต่อ

เป้าหมายระยะยาวของตน 

ผูบ้ริหารท าให้ครูมองเห็นภาพอนาคตที่ชัดเจน

ของตน 

4.23 

 

4.29 

 

4.31 

 

4.35 

 

4.38 

4.29 

4.25 

 

4.30 

0.80 

 

0.78 

 

0.75 

 

0.74 

 

0.70 

   0.75 

0.82 

 

0.77 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.30 0.65 มาก 
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 จากตาราง 9 ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ อยู่ในระดับมาก       

(X̅ = 4.30 S.D. = 0.65) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก มีคะแนนสูงสุด   

1 ข้อ คือ ผูบ้ริหารมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ นอกนั้นอยู่ในระดับมาก  

โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี ้ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูค านึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของสว่นรวม ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน  

ผูบ้ริหารท าให้ครูมองเห็นภาพอนาคตที่ชัดเจนของตน 

ตาราง 10 ระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ดา้นการกระตุ้นทางปัญญา   

             สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

ด้านการกระตุน้ทางปญัญา 

คา่สถติ ิ ระดับความ

คดิเห็น 
X̅ S.D. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

ผู้บริหารสื่อสารให้ครูทราบถงึปัญหาทีอ่งคก์ร

ก าลังเผชิญอยู ่

ผู้บริหารส่งเสรมิให้ครูคิดอย่างเป็นระบบเพื่อ

แก้ปัญหา 

ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการจูงใจ และ 

ให้ครูได้แสดงความคดิเห็นในการแก้ปัญหา 

ผู้บริหารส่งเสรมิให้ครูคิดแก้ปัญหา 

ในการปฏิบัตงิานด้วยวธิีการใหม่ ๆ   

ผู้บรหิารส่งเสรมิให้ครูตระหนักในหน้าที่และ

ความส าคัญของตนต่อความส าเร็จขององค์กร 

ผู้บริหารให้ครูแสดงความคดิและเหตุผลที่

แตกต่าง เพื่อแก้ปัญหารว่มกนั 

ผู้บริหารสร้างความเช่ือมั่นใหค้รูเช่ือว่า ปัญหา

ทุกอย่างต้องมีแนวทางแก้ไข  

ผู้บริหารกระตุ้นให้ครูหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่า

เดิมในการแกป้ัญหา 

4.25 

 

4.34 

 

4.28 

 

4.23 

 

4.24 

 

4.30 

 

4.27 

 

4.32 

0.78 

 

0.72 

 

0.72 

 

0.82 

 

0.79 

 

0.76 

 

0.76 

 

0.76 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.28 0.65 มาก 
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 จากตาราง 10 ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา อยู่ในระดับมาก       

(X̅ = 4.28 S.D. = 0.65) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก มีคะแนนสูงสุด   

1 ข้อ คือ ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูคิดอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหา นอกนั้นอยู่ในระดับมาก 

โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ผูบ้ริหารกระตุ้นใหค้รูหาข้อสรุปใหมท่ี่ดีกว่าเดิม

ในการแก้ปัญหา ผูบ้ริหารใหค้รูแสดงความคิดและเหตุผลที่แตกต่าง เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน  

ผูบ้ริหารให้ความส าคัญกับการจูงใจ และให้ครูได้แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหา 

ตาราง 11 ระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ดา้นการค านึงความเป็น 

              ปัจเจกบุคคล สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

              โดยรวมและรายข้อ 
 

ข้อ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

ด้านการค านงึถงึความเปน็ปัจเจกบุคคล 

คา่สถติ ิ ระดับความ

คดิเห็น 
X̅ S.D. 

1 

     

     

2 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

ผู้บริหารมอบหมายงานตามความรู้

ความสามารถ เหมาะสมตามศักยภาพ 

ของแต่ละบุคคล 

ผู้บริหารให้การดูแลเอาใจใสค่รูเป็นรายบุคคล 

ผู้บริหารเป็นโคช้และที่ปรกึษา ตามความ

ต้องการของครูแต่ละบุคคล 

ผู้บริหารให้โอกาสครูในการเรยีนรูส้ิ่งใหม่ ๆ  

ผู้บริหารรับฟังความคดิเห็นของครู โดยใช้ 

การติดต่อสื่อสารสองทาง 

ผู้บริหารจะมีการมอบหมายงานเพื่อเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาครู 

ผู้บริหารคอยดูแลให้ค าแนะน า ให้การ

สนับสนุนการท างานของครู 

ผู้บริหารคอยช่วยเหลือให้ครูก้าวหน้าในการ

ท างานที่รับผดิชอบ โดยครูไมรู่ส้ึกว่าก าลังถูก

ตรวจสอบจากผูบ้รหิาร 

4.29 

 

 

4.25 

4.31 

 

4.15 

4.23 

 

4.28 

 

4.28 

 

4.19 

 

0.79 

 

 

0.76 

0.74 

 

0.84 

0.79 

 

0.77 

 

0.77 

 

0.80 

 

มาก 

 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.25 0.66 มาก 
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 จากตาราง 11 ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.25 S.D. = 0.66) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก 

มีคะแนนสูงสุด 1 ข้อ คือ ผูบ้ริหารเป็นโค้ชและที่ปรึกษา ตามความตอ้งการของครูแตล่ะ

บุคคล นอกนั้นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ผูบ้ริหาร

มอบหมายงานตามความรูค้วามสามารถ เหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ผูบ้ริหาร

จะมีการมอบหมายงานเพื่อเป็นเครื่องมอืในการพัฒนาครู ผูบ้ริหารคอยดูแลให้ค าแนะน า 

ให้การสนับสนุนการท างานของครู ผูบ้ริหารให้การดูแลเอาใจใส่ครูเป็นรายบุคคล 

  3. การวิเคราะหพ์ฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

  ผลการวิเคราะหร์ะดับพฤติกรรมการสอนของครูสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ โดยรวมและรายด้าน ดังตาราง 12 

ตาราง 12 ระดับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

             ประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมและรายด้าน 
 

ข้อ พฤติกรรมการสอนของครู 
ค่าสถิติ ระดับความ

คิดเห็น X̅ S.D. 

1 

2 

 

3 

4 

ด้านการเตรียมการสอน 

ด้านการจัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศที่

เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี 

ด้านการวัดและประเมินผล 

4.33 

4.48 

 

4.48 

4.44 

0.58 

0.49 

 

0.49 

0.52 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.44 0.47 มาก 

 

 จากตาราง 12 ระดับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.44, S.D. = 0.47) เมื่อพจิารณา

เป็นรายด้าน โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการจัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศที่เอือ้ต่อ 

การเรียนรู้ ด้านการใชส้ื่อและเทคโนโลยี ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการเตรียม 

การสอน (X̅ = 4.48, 4.48, 4.44, 4.33) 
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 ตาราง 13 – 16 ระดับพฤติกรรมการสอนของครูสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ เป็นรายด้าน 

ตาราง 13 ระดับพฤติกรรมการสอนของครู ด้านการเตรียมการสอน สังกัดส านักงานเขต 

              พืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมและรายข้อ 
 

ข้อ 
พฤติกรรมการสอนของครู 

ด้านการเตรยีมการสอน 

คา่สถติ ิ ระดับความ

คดิเห็น X̅ S.D. 

1 

 

2 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

ครูมีการศึกษาแหล่งเรยีนรูท้ี่หลากหลาย

ล่วงหน้า 

ครูมีการเตรยีมแผนการสอนไว้ล่วงหน้า 

ครูวางแผนการสอนโดยการก าหนด

วัตถุประสงค ์ก าหนดเนื้อหา และ

รายละเอียดให้ชัดเจน 

ครูออกแบบกจิกรรมการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

ครูเตรียมการสอนใหส้อดคลอ้งกับ

มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัดตาม

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

ครูก าหนดวิธีการประเมนิผลการเรียนรู้ 

ไว้ล่วงหน้า 

ครูจัดเตรียมวัสดุอุปกรณส์ื่อการสอน  

เอกสาร ต ารา แหล่งเรียนรู ้เคร่ืองมือ 

ในการวัดผล และสถานที่ไวใ้ห้เรยีบรอ้ย  

4.20 

 

4.30 

4.29 

 

 

4.39 

 

4.36 

 

 

4.37 

 

4.43 

 

0.78 

 

0.79 

0.71 

 

 

0.66 

 

0.69 

 

 

0.72 

 

0.66 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

 เฉลี่ยรวม 4.33 0.58 มาก 

 

 จากตาราง 13 ระดับพฤติกรรมการสอนของครู ดา้นการเตรียมการสอน  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.33,  

S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก มีคะแนนสูงสุด 1 ข้อ คอื  

ครูจดัเตรียมวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอน เอกสาร ต ารา แหล่งเรียนรู้ เครื่องมอืในการวัดผล 
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และสถานที่ไว้ให้เรียบร้อย นอกนั้นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ

ดังนี้ ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ครูก าหนดวิธีการประเมินผล

การเรียนรูไ้ว้ล่วงหน้า ครูเตรียมการสอนใหส้อดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

ตาราง 14 ระดับพฤติกรรมการสอนของครู ด้านการจัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศที่เอื้อตอ่ 

              การเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

              โดยรวมและรายข้อ 
 

ข้อ 

พฤติกรรมการสอนของครู 

ด้านการจดักจิกรรม สรา้งบรรยากาศ 

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

คา่สถติ ิ ระดับความ

คดิเห็น X̅ S.D. 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

 

9 

 

 

10 

ครูมีความรู ้ความเข้าใจ รูเ้ป้าหมายของการจดั

การศึกษาและหลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรยีนและ

เข้าใจผู้เรยีนเป็นรายบุคคล 

ครูส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์ กระตุ้น 

ความสนใจในการเรียนให้เหมาะสมกับ

พัฒนาการของผู้เรยีน 

ครูให้ผูเ้รียนมีส่วนรว่มในการจัดกจิกรรม 

การเรียนรู้ 

ครูสรา้งเจตคติที่ดีในเนื้อหาวชิาที่เรยีน 

ครูจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้

ที่จูงใจผู้เรยีน  

ครูมีการสรา้งความสมัพันธ์ทีด่ีกับผู้เรยีน 

ครูรูจ้ักใชว้ิธีการเสริมแรงให้ผูเ้รียนเกิดการ

เรียนรูท้ั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

ครูกระตุ้นผู้เรียนใหต้ัดสินให้สนใจในการเข้า

รว่มกจิกรรมการเรียนรูต้ามแผนที่ได้เตรยีมไว้ 

ครูมีการปรับแผนให้เหมาะสมกับผู้เรยีนและ

สถานการณท์ี่เป็นจรงิ 

4.44 

 

4.47 

 

4.44 

 

 

4.49 

 

4.44 

4.49 

 

4.48 

4.51 

 

4.51 

 

 

4.51 

0.63 

 

0.59 

 

0.62 

 

 

0.61 

 

0.63 

0.60 

 

0.62 

0.59 

 

0.59 

 

 

0.60 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

 

มากที่สุด 

 เฉลี่ยรวม 4.48 0.49 มาก 
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 จากตาราง 14 ระดับพฤติกรรมการสอนของครู ดา้นการจัดกิจกรรมที่เอือ้ต่อ

การเรียนรู ้สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ อยู่ในระดับมาก      

(X̅ = 4.48, S.D. = 0.49) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก มีคะแนนสูงสุด

เท่ากัน 3 ข้อ คือ ครูรู้จักใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและ 

นอกห้องเรยีน ครูกระตุ้นผู้เรียนให้ตัดสนิให้สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรยีนรู้ 

ตามแผนที่ได้เตรียมไว้ ครูมีการปรับแผนใหเ้หมาะสมกับผูเ้รียนและสถานการณ์ที่เป็นจรงิ 

นอกนั้นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ครูจัดสิ่งแวดล้อมและ

บรรยากาศในการเรียนรู้ที่จูงใจผู้เรยีน ครูมกีารสร้างความสัมพันธ์ที่ดกีับผูเ้รียน ครูมี 

การวิเคราะหศ์ักยภาพของผูเ้รียนและเข้าใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

ตาราง 15 ระดับพฤติกรรมการสอนของครู ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี สังกัดส านักงาน 

              เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมและรายข้อ 
 

ข้อ 
พฤติกรรมการสอนของครู 

ด้านการใชส้ื่อและเทคโนโลย ี

คา่สถติ ิ ระดับความ

คดิเห็น X̅ S.D. 

1 

 

 

2 

 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

ครูการเลือกใช้สื่อ อุปกรณ ์เทคโนโลยี  

ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงคก์ารเรียนรู ้ 

เนื้อหาวิชา  

ครูเลือกใชส้ื่อ อุปกรณ ์เทคโนโลยี  

ให้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน 

ครูมีความสามารถในการผลติสื่อ 

ครูมีความช านาญ และรู้วธิใีช้สื่อการสอน 

ครูให้นักเรียนมสี่วนร่วมในการผลิตสื่อและ 

ใช้งาน 

ครูสรา้งสื่อทีน่ักเรยีนสามารถเรียนรูไ้ดด้้วย

ตนเอง จากแหล่งเรยีนรู ้ตา่ง ๆ 

ครูติดตามประเมินผลการใช้สือ่การสอน 

4.47 

 

 

4.52 

 

4.51 

4.48 

4.46 

 

4.50 

 

4.45 

0.62 

 

 

0.58 

 

0.60 

0.61 

0.63 

 

0.59 

 

0.64 

มาก 

 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.48 0.49 มาก 
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 จากตาราง 15 ระดับพฤติกรรมการสอนของครู ดา้นการใชส้ื่อและเทคโนโลยี 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.48,  

S.D. = 0.49) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนสูงสุด 2 ข้อ 

คือ ครูการเลือกใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับวัยผู้เรยีน และครูมี

ความสามารถในการผลิตสื่อ นอกนั้นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ

ดังนี้ ครูสร้างสื่อที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู ้ต่าง ๆ  

ครูมีความช านาญและรู้วธิีใช้สื่อการสอน และครูเลือกใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี 

ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ เนือ้หาวิชา 

ตาราง 16 ระดับพฤติกรรมการสอนของครู ด้านการวัดและประเมินผล สังกัดส านักงาน 

             เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมและรายข้อ 
 

ข้อ 
พฤติกรรมการสอนของครู 

ด้านการวดัและประเมินผล 

คา่สถติ ิ ระดับความ

คดิเห็น X̅ S.D. 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

ครูศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชีว้ัดของ

หลักสูตร 

ครูก าหนดเกณฑ์การประเมิน ก าหนดภาระ

งานทีส่ามารถสะท้อนถงึศักยภาพที่แท้จริง

ของนักเรยีน 

ครูใช้กระบวนการสังเกต การบันทึกและ 

การสัมภาษณ ์และรวบรวมข้อมูลจากผลงาน

ที่นักเรียนปฏิบัต ิ 

ครูทราบว่านักเรยีนมีความรู ้ความเข้าใจ

ทักษะต่าง ๆ ในแต่ละรายวิชา 

ครูมีการประเมินผลการเรียนรูข้องนักเรยีน

จากการใช้ประโยชน์ในชีวติประจ าวัน  

ทั้งก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลังเรียน 

ครูใช้การวัดและประเมินผลทีห่ลากหลาย 

เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการตดัสินผลการเรียน 

และปรับปรุงการสอน 

4.42 

 

4.43 

 

 

4.48 

 

 

4.45 

 

4.45 

 

 

4.42 

 

0.63 

 

0.65 

 

 

0.63 

 

 

0.63 

 

0.60 

 

 

0.62 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

 เฉลี่ยรวม 4.44 0.52 มาก 
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 จากตาราง 16 ระดับพฤติกรรมการสอนของครู ดา้นการวัดและประเมินผล 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.44,  

S.D. = 0.52) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก มีคะแนนสูงสุด 1 ข้อ คอื  

ครูใช้กระบวนการสังเกต การบันทึกและการสัมภาษณ์ และรวบรวมข้อมูลจากผลงานที่

นักเรียนปฏิบัติ นอกนั้นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้  

ครูทราบว่านักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจทักษะต่าง ๆ ในแตล่ะรายวิชา ครูมี 

การประเมนิผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวัน ทั้งก่อนเรียน 

ระหว่างเรียน และหลังเรยีน ครูก าหนดเกณฑก์ารประเมิน ก าหนดภาระงานที่สามารถ

สะท้อนถึงศักยภาพที่แท้จริงของนักเรียน 

  4. การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

กับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

  ผลการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารและพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

บึงกาฬ ดังตาราง 17 

ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและ 

             พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X Y1 Y2 Y3 Y4 Y 

X1 1.0          

X2 .87** 1.0         

X3 .86** .91** 1.0        

X4 .84** .86** .91** 1.0       

X .94** .95** .97** .95** 1.0      

Y1 .80** .79** .80** .82** .84** 1.0     

Y2 .63** .59** .60** .57** .63** .73** 1.0    

Y3 .63** .56** .58** .56** .61** .69** .87** 1.0   

Y4 .64** .58** .59** .56** .62** .69** .81** .84** 1.0  

Y .74** .70** .71** .69** .75** .86** .95** .98** .91** 1.0 

            **มีนัยส าคัญที่ระดบั .01 
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 จากตาราง 17 พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและพฤติกรรม

การสอนของครูสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีความสัมพันธ์กัน

ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

(rxy = .75) เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 คู่ที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คอื ด้านการค านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคลกับด้าน

การเตรียมการสอน (rxy = .81) และคูท่ี่มคีวามสัมพันธ์ต่ าสุดคือ ด้านการค านึงถึงการเป็น

ปัจเจกบุคคลกับด้านการจัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ (rxy = .56)  

  5. การวิเคราะหอ์ านาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ  

  ผลการวิเคราะหอ์ านาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาบึงกาฬ ดังตาราง 18 

ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์อ านาจพยากรณ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร 

             ทีส่่งผลตอ่พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

             ประถมศึกษาบึงกาฬ  
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adj R2 b S.E.b ß t Sig 

ค่าคงที่  

1. ด้านการมอีิทธิพล 

เชงิอุดมการณ์ (x1) 

2. ด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญา (x3) 

 

.74 

 

.76 

 

.55 

 

.57 

 

.55 

 

.57 

1.73 

.43 

 

.20 

 

.32 

 

.31 

 

.51 

 

.27 

13.59 

7.49** 

 

3.97** 

.00 

.00 

 

.00 

 A Dependent Variable : พฤติกรรมการสอนของครู 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 R = .76 R2 = .57 

 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 18 การวิเคราะหต์ัวแปรที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ โดยใช้การวิเคราะห์แบบก าหนด

ตัวแปรเข้าไปในสมการ (Stepwise) พบว่า 

  1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร มีความสัมพันธ์กับตัวแปร

พฤติกรรมการสอนของครู โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .76 (R = .76) 

  2. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร มีอ านาจพยากรณ์ที่ 

ส่งผลตอ่พฤติกรรมการสอนของครู เท่ากับ .57 (R2 = .57) 

  3. ตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .01 คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมอีิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (X1) และภาวะ

ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) โดยมีค่าคงที่เท่ากับ 1.73 ของ 

ตัวแปรอิสระอยู่ในรูปแบบของคะแนนดิบ (b) และตัวแปรอิสระอยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

(ß) ซึ่งสามารถสร้างสมการถดถอย ได้ดังนี ้

  สมการในรูปแบบคะแนนดิบ 

   Y'x = 1.73+.43 X1+.20 X3 

  สมการณใ์นรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

   Z'y = .51 Z1 + .27 Z3 

  เมื่อ Y'x และ Z'y = พฤติกรรมการสอนของครู 

ตอนที่ 2 แนวทางพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 

การสอนของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

 ผูว้ิจัยน าองค์ประกอบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านการมี

อิทธิพลเชงิอุดมการณ์ และด้านการกระตุ้นทางปัญญา ที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรม 

การสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้มาหา 

แนวทางพัฒนา ดังตาราง 19 
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ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผล 

             ต่อพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

             บึงกาฬ 
 

ตัวแปร 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหาร 

มีอ านาจพยากรณ์

พฤติกรรมการสอนของครู 
สรุปผล 

X1 

X2 

X3 

X4 

ด้านการมอีิทธิพลเชิงอดุมการณ์ 

ด้านการสรา้งแรงบันดาลใจ 

ด้านการกระตุน้ทางปญัญา 

ด้านการค านงึถงึความเปน็ปัจเจก

บุคคล 

√ 

x 

√ 

x 

หาแนวทางพัฒนา 

ไม่หาแนวทางพัฒนา 

หาแนวทางพัฒนา 

ไม่หาแนวทางพัฒนา 

 หมายเหตุ √ หมายถึง มอี านาจในการพยากรณ์พฤติกรรมการสอนของครู 

     x หมายถึง ไม่มีอ านาจในการพยากรณ์พฤติกรรมการสอนของครู 

 

 จากตาราง 19 องค์ประกอบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด้านการมอีิทธิพลเชงิอุดมการณ์ และ

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา เป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการสอนของครู 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬได้ ดังนัน้จึงควรหาแนวทาง 

ในการพัฒนา  

 ผูว้ิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปร่างแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนา

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านการมอีิทธิพลเชิงอุดมการณ์ และ 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา แล้วน าไปเสนอผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

อาจารย์มหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน ผู้บริหารสถานศกึษาวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

2 คน และผู้บริหารสถานศึกษาเชี่ยวชาญ 1 คน พิจารณาดังแสดงในตาราง 20 
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ตาราง 20 การน าเสนอองค์ประกอบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสังกัด 

              ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ เพื่อน าหาแนวทางพัฒนา 
 

ด้านที่ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ความถี่ 

1 ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 

1. ผูบ้ริหารอธิบายวิสัยทัศน์สร้างแนวปฏิบัติให้ครูเห็นภาพที่ชัดเจน 

2. ผูบ้ริหารสามารถควบคุมอารมณไ์ด้ดี ในสถานการณ์วิกฤต 

3. ผูบ้ริหารเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

4. ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นถึงความมีสมรรถภาพ และความตัง้ใจใน     

การท างาน 

5. ผูบ้ริหารมคีวามเชื่อม่ันในตนเอง  

6. ผูบ้ริหารมคีวามแน่วแน่ในอุดมการณใ์นการท างาน 

7. ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นถึงความฉลาดในการแก้ปัญหา เพื่อให้       

การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

8. ผูบ้ริหารเป็นผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมสูง หลีกเลี่ยงการใช้

อ านาจเพื่อประโยชน์สว่นตน 

9. ผูบ้ริหารเป็นผู้ที่ประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นและ

ประโยชน์ขององค์กร 

 

5 

 

5 

 

5 

5 

5 

 

5 

5 

5 

5 

           

3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

1. ผูบ้ริหารสื่อสารให้ครูทราบถึงปัญหาที่องค์กรก าลังเผชิญอยู่ 

2. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูคิดอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหา 

3. ผูบ้ริหารให้ความส าคัญกับการจูงใจ และใหค้รูได้แสดงความ

คิดเห็นในการแก้ปัญหา 

4. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูคิดแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการ   

ใหม่ ๆ   

 

5 

 

5 

5 

 

5 
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

ด้านที่ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ความถี่ 

3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

5. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูตระหนักในหน้าที่และความส าคัญของ

ตนตอ่ความส าเร็จขององค์กร 

6. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูแสดงความคิดและเหตุผลที่แตกต่าง 

เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน 

7. ผูบ้ริหารสร้างความเชื่อม่ันให้ครูเชื่อว่า ปัญหาทุกอย่างตอ้งม ี    

แนวทางแก้ไข  

8. ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ครูหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม 

ในการแก้ปัญหา 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 จากตาราง 20 แนวทางพัฒนาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผล

ต่อพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

ผูเ้ชี่ยวชาญเห็นดว้ยกับแนวทางพัฒนาทุกข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ด้านการมีอทิธิพลเชิงอุดมการณ ์ได้แก่ ผู้บริหารมวีิสัยทัศนส์ร้างแนวปฏิบัติ

ให้ครูเห็นภาพที่ชัดเจน ผูบ้ริหารสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี ในสถานการณ์วกิฤต 

ผูบ้ริหารเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ว่าท าในสิ่งที่ถูกต้อง ผูบ้ริหารจะแสดงให้เห็นถึงความมีสมรรถภาพ 

และความตัง้ใจในการท างาน ผู้บริหารมคีวามเชื่อม่ันในตนเอง  ผู้บริหารมคีวามแน่วแน่ 

ในอุดมการณ์ในการท างาน ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นถึงความฉลาดในการแก้ปัญหา  

เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผู้บริหารเป็นผู้มคีุณธรรมและจรยิธรรม

สูง หลีกเลี่ยงการใชอ้ านาจเพื่อประโยชนส์่วนตน ผูบ้ริหารเป็นผู้ที่ประพฤติตนเพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ผู้อื่นและประโยชน์ขององค์กร 

  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ได้แก่ ผูบ้ริหารสื่อสารให้ครูทราบถึงปัญหาที่

องค์กรก าลังเผชิญอยู่ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูคิดอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหา ผูบ้ริหารให้

ความส าคัญกับการจูงใจ และใหค้รูได้แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหา ผูบ้ริหารส่งเสริม

ให้ครูคิดแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการใหม่ ๆ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูตระหนักใน

หนา้ที่และความส าคัญของตนตอ่ความส าเร็จขององค์กร ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูแสดง
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ความคิดและเหตุผลที่แตกต่าง เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้บริหารสร้างความเชื่อมั่นให้ครู    

เชื่อว่า ปัญหาทุกอย่างต้องมีแนวทางแก้ไข ผู้บริหารกระตุ้นใหค้รูหาข้อสรุปใหมท่ี่ดีกว่าเดิม 

ในการแก้ปัญหา 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

 “ผูบ้ริหารควรพัฒนาตนเองด้านการมีวสิัยทัศน ์สร้างแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และ

แสดงให้เห็นถึงความมีสมรรถภาพ และความตั้งใจในการท างาน ส่งเสริมให้ครูคิดอย่างเป็น

ระบบเพื่อแก้ปัญหา เปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน ” 

 (วัลนิกา ฉลากบาง สัมภาษณ์ 10 กันยายน 2564) 

 “ผูบ้ริหารจะต้องเป็นแบบอย่างในการแสวงหาความรู ้รัก และใฝก่ารเรียน

ตลอดเวลา ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเชื่อม่ันในความรู้ความสามารถของผู้บริหาร    

สามารถน าองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ผูบ้ริหารควรเป็นแบบอย่างที่ด ียึดมั่นในอุดมการณ์ มีความอดทนอดกลั้น รูจ้ักเสียสละ 

แบ่งปัน มคีวามเมตตา เอื้ออาทร และการใหอ้ภัย พัฒนาองค์กรด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท 

เต็มใจ และเต็มความสามารถ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต”        

(เอกลักษณ์ เพียสา สัมภาษณ์ 10 กันยายน 2564) 

 “ผูบ้ริหารควรเสริมสร้างความภาคภูมใิจและความเชื่อมั่นในการท างาน  

รับฟังปัญหาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของบุคคลากร สร้างเจตคตทิี่ดใีนการท างาน 

โดยการสร้างความตระหนักใหบุ้คลากรทุกคนนั้นรู้ถึงบทบาทหนา้ที่ สร้างแรงจูงใจ 

ในการท างาน ใชว้ิธีการสร้างความเป็นมติร ดูแลเอาใจใส่บุคลากรอย่างทั่วถึง โดยศึกษา

บุคลากรเป็นรายบุคคล มอบหมายงานให้บุคลากรได้รับผดิชอบตรงตามความสามารถ 

ส่งเสริมให้บุคลากรแตล่ะคนได้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ หาแนวทางให้บุคลากรแตล่ะ

คนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ ” 

       (กษมา ป้องกัน สัมภาษณ์ 10 กันยายน 2564   )  

 “ผูบ้ริหารควรพัฒนาตนเองการสรา้งเจตคตทิี่ดใีนการท างานใหก้ับผูร้่วมงาน 

ควรส่งเสริมการท างานใหม่ ๆ ให้กับผูร้่วมงาน ควรมอบหมายงานหน้าที่ให้ผู้รว่มงานที่

สอดคล้องตามความสามารถของแตล่ะบุคคล” 

(อนันต ์นุสนธ์ สัมภาษณ์ 10 กันยายน 2564 ) 
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 “ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้ครูคิดอย่างเป็นระบบ สรา้งเจตคติที่ดีในการท างานให้

รู้บทบาทหนา้ที่ตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน มอบหมายงานให้บุคลากรให้ตรง

ตามความสามารถ ควรเป็นผูม้ีคุณธรรมจรยิธรรม ไม่ใชอ้ านาจเพื่อประโยชน์สว่นตน” 

     (นายอภิชาติ ค าเพชร สัมภาษณ์ 10 กันยายน 2564 ) 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศกึษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผล 

ต่อพฤติกรรมการสอนของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ผูว้ิจัยได้ด าเนินการสรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ความมุ่งหมายของการวจิัย 

  2. สมมตฐิานการวิจัย 

  3. วิธีด าเนนิการวิจัย 

  4. สรุปผลการวิจัย 

  5. การอภปิรายผลการวิจัย 

  6. ข้อเสนอแนะ 

1. ความมุ่งหมายของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนีไ้ด้ก าหนดความมุง่หมายของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส านักงาน 

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

  2. เพื่อศกึษาระดับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

  3. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

กับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

  4. เพื่อศกึษาอ านาจพยากรณ์ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร        

ที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการสอนของครูสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา      

บึงกาฬ 

  5. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร      

ที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการสอนของครูสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา       

บึงกาฬ 
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2. สมมตฐิานการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ อยู่ในระดับมาก 

  2. พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ อยู่ในระดับมาก 

  3. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

  4. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสามารถพยากรณ์ พฤติกรรม 

การสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

3. วธิีด าเนินการวจิัย 

 แบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ า 

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารกับพฤติกรรมการสอนของครู สร้างเครื่องมอืวัดภาวะผูน้ า

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารและพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตอนที่ 2 เสนอแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหาร เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน      

ประมานค่า 5 ระดับ โดยคุณภาพเครื่องมอืมีค่า IOC ตั้งแต ่.26 ขึน้ไป ได้ค่าอ านาจจ าแนก

แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ าของผู้บริหาร ระหว่าง .46 - .88 และมีค่าความเชื่อมั่น 

.98 และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู เท่ากับ 

.98 ซึง่มคีวามเช่ือมั่นสูง อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้รวบรวมข้อมูลได้ สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์  

โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสร้างสมการพยากรณ์ในรูปแบบ

คะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน โดยใช้การวิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน 

(Stepwise) โดยใช้โปรแกรม SPSS 
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4. สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผลตอ่พฤติกรรม 

การสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ มรีายละเอียด

ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬโดยรวม อยู่ในระดับมาก 

  2. พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬโดยรวม อยู่ในระดับมาก 

  3. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร กับพฤติกรรมการสอนของครู 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ มีความสัมพันธ์กันทางบวกใน

ระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  4. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงด้านที่สามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการสอน

ของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ได้อย่างมนีัยส าคัญที่

ระดับ .01 คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (X1) และ 

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) ซึ่งสามารถสร้างสมการได้ดังนี้ 

   สมการในรูปแบบคะแนนดิบ 

    Y'x = 1.73+.43 X1+.20 X3 

   สมการณใ์นรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

    Z'y = .51 Z1 + .27 Z3  

  5. แนวทางพัฒนาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ มดีังนี้ 

   5.1 แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหาร ดา้นการมีอทิธิพลเชิงอุดมการณ์ 

    5.1.1 ผูบ้ริหารอธิบายวิสัยทัศนใ์ห้ครูเข้าใจและเห็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 

    5.1.2 ผูบ้ริหารจะมีความพฤติกรรมการท างานที่สม่ าเสมอมากกว่า

การ เอาแตอ่ารมณ์  

    5.1.3 ผูบ้ริหารสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี ในสถานการณ์วกิฤต 

    5.1.4 ผูบ้ริหารเป็นผูท้ี่ไว้ใจได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
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    5.1.5 ผูบ้ริหารจะแสดงใหเ้ห็นถึงความมีสมรรถภาพ และความตั้งใจ

ในการท างาน 

    5.1.6 ผูบ้ริหารมีความเชื่อม่ันในตนเอง  

    5.1.7 ผูบ้ริหารมคีวามแนว่แน่ในอุดมการณใ์นการท างาน 

    5.1.8 ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นถึงความฉลาดในการแก้ปัญหา เพื่อให้

การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

    5.1.9 ผูบ้ริหารเป็นผูม้ีศีลธรรมและจรยิธรรมสูง หลีกเลี่ยงการใช้

อ านาจเพื่อประโยชน์สว่นตน 

    5.1.10 ผูบ้ริหารเป็นผู้ที่ประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ้ื่น    

และประโยชน์ขององค์กร 

   5.2 แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง       

ของผู้บริหาร ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

    5.2.1 ผูบ้ริหารสื่อสารให้ครูทราบถึงปัญหาที่องค์กรก าลังเผชิญอยู่ 

    5.2.2 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูคิดอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหา 

    5.2.3 ผูบ้ริหารให้ความส าคัญกับการจูงใจ และให้ครูได้แสดง 

ความคิดเห็นในการแก้ปัญหา 

    5.2.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูคิดแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้วย

วธิีการใหม่ ๆ  

    5.2.5 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูตระหนักในหน้าที่และความส าคัญของ

ตนตอ่ความส าเร็จขององค์กร 

    5.2.6 ผูบ้ริหารให้ครูแสดงความคิดและเหตุผลที่แตกต่าง เพื่อ

แก้ปัญหาร่วมกัน 

    5.2.7 ผูบ้ริหารสร้างความเชื่อม่ันให้ครูเชื่อว่า ปัญหาทุกอย่างตอ้งมี

แนวทางแก้ไข  

    5.2.8 ผูบ้ริหารกระตุ้นใหค้รูหาข้อสรุปใหมท่ี่ดกีว่าเดิม 

ในการแก้ปัญหา 
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5. อภิปรายผล  

 จากการวิจัย สามารถน ามาอภปิรายผล ได้ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คอื 

ด้านการมีอทิธิพลเชิงอุดมการณ ์ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

ด้านการค านึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผลวิจัยนี้สอดคล้องกับสมมตฐิานที่ 1 ที่วา่ ภาวะผูน้ า

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาบึงกาฬ อยู่ในระดับมาก 

ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ด้านการมอีิทธิพลเชงิอุดมการณ์ ผูบ้ริหารมวีิสัยทัศน์ท าให้ครูเข้าใจ

และเห็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มพีฤติกรรมการท างานที่สม่ าเสมอมากกว่าการ เอาแต่

อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณไ์ด้ด ีในสถานการณ์วกิฤต เป็นผู้ที่ไว้ใจได้ว่าจะท าในสิ่งที่

ถูกต้อง แสดงใหเ้ห็นถึงความมสีมรรถภาพ และความตั้งใจในการท างาน มีความเชื่อมั่น 

ในตนเอง มคีวามแน่วแน่ในอุดมการณใ์นการท างาน แสดงให้เห็นถึงความฉลาด 

ในการแก้ปัญหา เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร เป็นผูม้ีศีลธรรมและ

จรยิธรรมสูง หลีกเลี่ยงการใช้อ านาจเพื่อประโยชน์สว่นตน มปีระพฤติตนเพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ผู้อื่นและประโยชน์ขององค์กร ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีการให้ก าลังใจครู

ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เชื่อมั่นว่าครูสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้

ส าเร็จ ส่งเสริมให้ครูเกิดความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ครูค านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของสว่นรวม มอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ กระตุ้น 

การท างานเป็นทีมผู้บริหารพัฒนาครูให้มีความผูกพันต่อเป้าหมายระยะยาวของตน ท าให้

ครูมองเห็นภาพอนาคตที่ชัดเจนของตน ดา้นการกระตุ้นทางปัญญา ผูบ้ริหารมกีารสื่อสาร

ให้ครูทราบถึงปัญหาที่องค์กรก าลังเผชิญอยู่ ส่งเสริมใหค้รูคิดอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหา 

ให้ความส าคัญกับการจูงใจ และใหค้รูได้แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหา ส่งเสริมให้ครู

คิดแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการใหม่ ๆ ส่งเสริมให้ครูตระหนักในหน้าที่และ

ความส าคัญของตนต่อความส าเร็จขององค์กร ให้ครูแสดงความคดิและเหตุผล 

ที่แตกต่าง เพื่อแก้ปัญหาร่วมกันผูบ้ริหารสร้างความเชื่อมั่นให้ครูเชื่อว่า ปัญหาทุกอย่าง

ต้องมแีนวทางแก้ไข กระตุ้นให้ครูหาข้อสรุปใหมท่ี่ดกีว่าเดิมในการแก้ปัญหา และ 

ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผูบ้ริหารมอบหมายงานตามความรูค้วามสามารถ 

เหมาะสมตามศักยภาพของแตล่ะบุคคล ให้การดูแลเอาใจใส่ครูเป็นรายบุคคลเป็นโค้ชและ

ที่ปรึกษาตามความตอ้งการของครูแต่ละบุคคลผู้บริหารให้โอกาสครูในการเรียนรูส้ิ่งใหม ่ๆ 
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รับฟังความคิดเห็นของครู โดยใช้การตดิต่อสื่อสารสองทาง มีการมอบหมายงานเพื่อเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาครู คอยดูแลให้ค าแนะน า ให้การสนับสนุนการท างานของครู     

คอยช่วยเหลือให้ครูก้าวหน้าในการท างานที่รับผดิชอบ โดยครูไม่รูส้ึกว่าก าลังถูกตรวจสอบ

จากผู้บริหาร 

  ดังนัน้ จึงท าให้ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สมศักดิ์ วิไลแก้ว (2552, หน้า 83-91) ศกึษาปัจจัยที่สง่ผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศกึษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ผลการศกึษา พบว่า  

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 

โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปน้อย คือ การมอีิทธิพล

อย่างมอีุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญาและการค านึงถึง 

ความเป็นปัจเจกบุคคลตามล าดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิพล พหลทัพ (2552, 

หนา้ 96-101) ศกึษาปัจจัยที่สง่ผลต่อภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาขอนแก่น เขต 3 ผลการศกึษา พบว่า ภาวะผูน้ า 

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาขอนแก่น  

เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกด้านเรียงล าดับการปฏิบัติมากไปหาน้อย ได้แก่ 

การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาล

ใจ และการกระตุ้นทางปัญญา  

  2. พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ การจัดกิจกรรม 

สร้างบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้การใชส้ื่อและเทคโนโลยี มผีลการวิเคราะหเ์ท่ากัน 

การวัดและประเมินผล และการเตรียมการสอน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 2 

ที่วา่ พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ด้านการจัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศที่เอือ้ต่อ 

การเรียนรู ้ครูมีความรู ้ความเข้าใจ รูเ้ป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตร

การศกึษาขั้นพื้นฐาน มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผูเ้รียนและเข้าใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นความสนใจในการเรียนใหเ้หมาะสมกับพัฒนาการของ

ผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ สรา้งเจตคตทิี่ดใีนเนื้อหาวิชาที่

เรียนครู จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้ที่จูงใจผู้เรยีน มีการสร้าง
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ความสัมพันธ์ที่ดีกับผูเ้รียนครูรู้จักใช้วธิีการเสริมแรงให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้ทั้งในห้องเรียน

และนอกห้องเรียน กระตุ้นผู้เรียนให้ตัดสนิให้สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แผนที่ได้เตรียมไว้มีการปรับแผนใหเ้หมาะสมกับผูเ้รียนและสถานการณ์ที่เป็นจรงิ   

ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี ครูเลือกใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาวิชา เลือกใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับวัย

ผูเ้รียน มีความสามารถในการผลิตสื่อ มีความช านาญ และรู้วธิีใช้สื่อการสอน ให้นักเรียนมี

ส่วนรว่มในการผลติสื่อและใช้งาน สรา้งสื่อที่นักเรียนสามารถเรียนรูไ้ด้ดว้ยตนเอง  

จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตดิตามประเมินผลการใชส้ื่อการสอน ด้านการวัดและประเมินผล 

ครูศึกษาวิเคราะหม์าตรฐานและตัวชีว้ัดของหลักสูตร ก าหนดเกณฑ์การประเมิน ก าหนด

ภาระงานที่สามารถสะท้อนถึงศักยภาพที่แท้จริงของนักเรียน ใช้กระบวนการสังเกต  

การบันทึกและการสัมภาษณ์ และรวบรวมข้อมูลจากผลงานที่นักเรียนปฏิบัติ ทราบว่า

นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจทักษะต่าง ๆ ในแตล่ะรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรู้

ของนักเรียนจาก การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ 

หลังเรยีน ใช้การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินผล 

การเรียน และปรับปรุง การสอน ด้านการเตรียมการสอน มีการศกึษาแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลายล่วงหน้า มีการเตรยีมแผนการสอนไว้ลว่งหน้า วางแผนการสอน 

โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดเนื้อหา และรายละเอียดใหชั้ดเจน ออกแบบกิจกรรม

การเรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ เตรียมการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละ

ตัวชี้วัดตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า 

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอน เอกสาร ต ารา แหล่งเรียนรู ้เครื่องมอืในการวัดผลและ

สถานที่ไว้ให้เรียบร้อย สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมาภรณ์ ศริิปุณย์ ศึกษาพฤติกรรม

การสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช่วงช้ันที่ 1 - 2 

พบว่า พฤติกรรมการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

ช่วงช้ันที่ 1 - 2 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

  3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารและ

พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

พบว่า มคีวามสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า 
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .746 ผลการวิจัยนีส้อดคล้องกับสมมตฐิานที่ 3 ที่วา่ ความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารกับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีความสัมพันธ์กันทางบวก ทั้งนี้ 

อาจเป็นเพราะว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารเป็นพืน้ฐานส าคัญที่สง่ผลต่อ

พฤติกรรมการสอนของครู ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารทั้ง 4 ตัวแปร  

มีความสัมพันธ์กับตัวแปรพฤติกรรมการสอนของครู โดยมีคา่เฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

พหุคูณ เท่ากับ .755 (R = .755) มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณา ค ามา 

(2556, หน้า 116-119) ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขอครูผูส้อนในโรงเรยีนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย 

ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 19 มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ครูผูส้อน อยู่ในระดับค่อนข้างสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ณัทลาวัลย์ สารสุข (2553, หนา้ 97-98) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

ตามการรับรู้ของครู มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  4. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร ที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรม

การสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ม ี2 ด้าน คอื 

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอทิธิพลเชิงอุดมการณ ์(X1) และภาวะผูน้ า 

การเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับสมมติฐาน 

ที่ 4 ที่วา่ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการสอน

ของคร ูสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

ผูบ้ริหารอธิบายวิสัยทัศนใ์ห้ครูเข้าใจและเห็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน แสดงให้เห็นถึงความมี

สมรรถภาพ และความตัง้ใจในการท างาน มีความแนว่แน่ในอุดมการณใ์นการท างาน  

แสดงให้เห็นถึงความฉลาดในการแก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายของ

องค์กร เป็นผู้มีศีลธรรมและจรยิธรรมสูง หลีกเลี่ยงการใชอ้ านาจเพื่อประโยชน์สว่นตน  

ส่งเสริมให้ครูคิดแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการใหม่ ๆ ผูบ้ริหารให้ครูแสดงความคิด

และเหตุผลที่แตกต่าง เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน จงึสง่ผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู 

สอดคล้องกับ ชญาดา พันธ์ยาว (2559, หน้า 56-57) ได้ศกึษาเรื่อง ภาวะผู้น า 
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การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 

ด้านการกระตุ้นการใชป้ัญญา มีอ านาจพยากรณ์สูง รองลงมา ได้แก่ การค านึงถึงปัจเจก 

บุคคล ด้านการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ และการสร้างแรงบันดาลใจ ตามล าดับ 

6. ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผลตอ่

พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ มดีังนี้ 

  1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 

   1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารส่งผล

ต่อพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

ดังนัน้การเตรียมและพัฒนาผูบ้ริหาร ควรน าภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารทั้ง  

2 ด้าน ไปสร้างหลักสูตรและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูบ้ริหารที่จะได้รับการแตง่ตั้งให้ 

ด ารงต าแหนง่ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

   1.2 จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

ด้านที่พยากรณ์พฤติกรรมการสอนของครู ได้ดทีี่สุดคือ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 

ด้านการมีอทิธิพลเชิงอุดมการณ ์ดังนัน้ในการพัฒนาภาวะผู้น าของผูบ้ริหารควรจัดให้

ผูบ้ริหารได้รับการฝึกและส่งเสริมเกี่ยวกับภาวะผูน้ าในด้านดังกล่าว  

   1.3 จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่

สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการสอนของครูได้ ดังนัน้ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ควรน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาภาวะผูน้ า

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร ทั้งนีเ้พื่อน าไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู  

รวมไปถึงการบริหารภายในสถานศกึษา 
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  2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

   2.1 ควรน าภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผลตอ่พฤติกรรม

การสอนของครู ไปท าการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาภาวะผูน้ า 

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร และเพื่อปรับปรุงคุณภาพพฤติกรรมการสอนของครู  

ในสังกัดอื่น ๆ ตอ่ไป 

   2.2 ควรมีการวจิัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหาร เพื่อใหท้ราบในเชิงลึกเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผลตอ่

พฤติกรรมการสอนของครู 

   2.3 ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่สง่ผลต่อภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ เช่น ภาวะผูน้ า 

การเปลี่ยนแปลงในยุคิจิทัล 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนกิา ฉลากบาง  
 กรรมการบริหารหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑติ  

 สาขาบริหารและพัฒนาการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี  

 กรรมการบริหารหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑติ  

 สาขาบริหารและพัฒนาการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

3. ดร.กษมา ป้องกัน  

 ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่  

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

 

4. นายอนันต ์นุสนธ์  

 ผูอ้ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองพันทา  

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

 

5. นายเกรียงศักดิ ์พานโคกสูง  

 ผูอ้ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง  

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
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ผู้เชี่ยวชาญท่ีเสนอแนวทางพัฒนา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนกิา ฉลากบาง  
 กรรมการบริหารหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑติ  

 สาขาบริหารและพัฒนาการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

2. ดร.เอกลักษณ์ เพียสา  

 กรรมการบริหารหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑติ  

 สาขาบริหารและพัฒนาการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

3. ดร.กษมา ป้องกัน  

 ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่  

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

 

4. นายอนันต ์นุสนธ์  

 ผูอ้ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองพันทา  

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

 

5. นายอภชิาติ ค าเพชร 

 ผูอ้ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 

 ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
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แบบสอบถามการวิจัย 

เรื่อง 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

ค าชี้แจง 

 แบบสอบถามฉบับนีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

 แบบสอบถามฉบับนีป้ระกอบด้วย 3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู 

 ผูว้ิจัยจงึขอความรว่มมอืจากครูผูส้อนในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ในการตอบแบบสอบถามให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงให้

มากที่สุด ค าตอบของท่าน ผูว้ิจัยจะวิเคราะหใ์นภาพรวมและไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่ 

การงานของท่าน แต่อย่างใด ซึ่งผลการวิจัยครั้งนีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่การวงการศึกษา

ต่อไป  

 ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์ ในการให้ขอ้มูลจากท่าน

ด้วยดี และขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรว่มมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 

      

นางพิศมัย สุวรรณบุผา 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งที่ตรงกับสภาพความเป็นจรงิของท่าน 

 

1. เพศ [ ] ชาย   [ ] หญิง 

 

2. อายุ [ ] 20-30 ปี  [ ] 31-40 ปี 

 [ ] 41-50 ปี  [ ] 51 ปีขึน้ไป 

 

3. ระดับการศกึษา 

 [ ] ปริญญาตรี  [ ] ปริญญาโท 

 [ ] ปริญญาเอก  [ ] อื่น ๆ ระบุ..................... 

4. ต าแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษา 

 [ ] ครูผูช่้วย   [ ] ครู 

 [ ] ครูช านาญการ [ ] ครูช านาญการพิเศษ 

 [ ] ครูเช่ียวชาญ  [ ] ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

5. ขนาดของโรงเรียน 

 [ ] โรงเรียนขนาดเล็ก (จ านวนนักเรียน 1–120 คน) 

 [ ] โรงเรียนขนาดกลาง (จ านวนนักเรียน 121-600 คน) 

 [ ] โรงเรียนขนาดใหญ่ (จ านวนนักเรียน 601 คน ขึน้ไป) 
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ตอนที่ 2 

แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

 

ค าชี้แจง : โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อแล้วท าเครื่องหมาย ลงในชอ่งทางขวามอืที่ 

ตรงตามความคิดเห็นของท่านว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬอยู่ในระดับใด ซึ่งในแตล่ะข้อมคีวามหมาย ดังนี้ 

 5  หมายถึง  มีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารอยู่ในระดับมากที่สุด 

 4  หมายถึง  มีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารอยู่ในระดับมาก 

 3  หมายถึง  มีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารอยู่ในระดับปานกลาง 

 2  หมายถึง  มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารอยู่ในระดับน้อย 

 1  หมายถึง  มีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ตัวอย่าง 

 

ข้อที ่

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับภาวะผู้น า 

5 4 3 2 1 

0 ผูบ้ริหารอธิบายวิสัยทัศนใ์ห้ครูเข้าใจและเห็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน      

00 ผูบ้ริหารจะมีความพฤติกรรมการท างานที่สม่ าเสมอมากกว่า

การ เอาแตอ่ารมณ์ 

     

 

จากตัวอย่างแสดงว่า 

 ข้อ 0 ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ผูบ้ริหารอธิบายวิสัยทัศนใ์ห้ครู

เข้าใจและเห็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ระดับภาวะผู้น าอยู่ในระดับ มากที่สุด 

 ข้อ 00 ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ผูบ้ริหารจะมีความพฤติกรรม 

การท างานที่สม่ าเสมอมากกว่าการ เอาแตอ่ารมณ์ ระดับภาวะผูน้ าอยู่ในระดับ น้อย 
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ข้อที ่
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับภาวะผู้น า 

5 4 3 2 1 

ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์      

1 ผูบ้ริหารอธิบายวิสัยทัศนใ์ห้ครูเข้าใจและเห็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน      

2 ผูบ้ริหารจะมีความพฤติกรรมการท างานที่สม่ าเสมอมากกว่า 

การเอาแต่อารมณ์  

     

3 ผูบ้ริหารสามารถควบคุมอารมณไ์ด้ดี ในสถานการณ์วกิฤต      

4 ผูบ้ริหารเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้อง      

5 ผูบ้ริหารจะแสดงให้เห็นถึงความมีสมรรถภาพ และความตัง้ใจ 

ในการท างาน 

     

6 ผูบ้ริหารมคีวามเชื่อมั่นในตนเอง       

7 ผูบ้ริหารมีความแนว่แนใ่นอุดมการณ์ในการท างาน      

8 ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นถึงความฉลาดในการแก้ปัญหา เพื่อให้ 

การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

     

9 ผูบ้ริหารเป็นผู้มีศีลธรรมและจรยิธรรมสูง หลีกเลี่ยงการใชอ้ านาจ

เพื่อประโยชน์สว่นตน 

     

10 ผูบ้ริหารเป็นผู้ที่ประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ้ื่นและ

ประโยชน์ขององค์กร 

     

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ      

11 ผู้บริหารให้ก าลังใจครูในการปฏบิัตงิานอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ      

12 ผูบ้ริหารเชื่อมั่นว่าครูสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ       

13 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ

ปฏิบัติงาน 

     

14 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม      

15 ผูบ้ริหารมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ       

16 ผูบ้ริหารกระตุ้นการท างานเป็นทีม      

17 ผู้บริหารพัฒนาครูให้มีความผูกพันต่อเป้าหมายระยะยาวของตน      

18 ผูบ้ริหารท าให้ครูมองเห็นภาพอนาคตที่ชัดเจนของตน       
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ข้อที ่
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับภาวะผู้น า 

5 4 3 2 1 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา      

19 ผูบ้ริหารสื่อสารให้ครูทราบถึงปัญหาที่องค์กรก าลังเผชิญอยู่      

20 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูคิดอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหา      

21 ผูบ้ริหารให้ความส าคัญกับการจูงใจ และให้ครูได้แสดง 

ความคิดเห็นในการแก้ปัญหา 

     

22 ผู้บริหารสง่เสริมให้ครูคิดแก้ปัญหาในการปฏบิัตงิานด้วยวิธีการใหม่ ๆ      

23 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูตระหนักในหนา้ที่และความส าคัญของตน

ต่อความส าเร็จขององค์กร 

     

24 ผูบ้ริหารให้ครูแสดงความคิดและเหตุผลที่แตกต่าง เพื่อแก้ปัญหา

ร่วมกัน 

     

25 ผูบ้ริหารสร้างความเชื่อมั่นให้ครูเชื่อว่า ปัญหาทุกอย่างต้องมี 

แนวทางแก้ไข  

     

26 ผู้บริหารกระตุน้ใหค้รูหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิมในการแก้ปัญหา      

ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล      

27 ผูบ้ริหารมอบหมายงานตามความรูค้วามสามารถ เหมาะสม 

ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

     

28 ผูบ้ริหารให้การดูแลเอาใจใส่ครูเป็นรายบุคคล      

29 ผูบ้ริหารเป็นโค้ชและที่ปรึกษา ตามความต้องการของครูแตล่ะ

บุคคล 

     

30 ผูบ้ริหารให้โอกาสครูในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ       

31 ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของครู โดยใช้การตดิต่อสื่อสาร 

สองทาง 

     

32 ผูบ้ริหารจะมีการมอบหมายงานเพื่อเป็นเครือ่งมอืในการพัฒนาครู      

33 ผูบ้ริหารคอยดูแลให้ค าแนะน า ให้การสนับสนุนการท างานของครู      

34 ผูบ้ริหารคอยช่วยเหลือใหค้รกู้าวหน้าในการท างานที่รับผดิชอบ 

โดยครูไม่รู้สกึว่าก าลังถูกตรวจสอบจากผูบ้ริหาร  
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ตอนที่ 3 

แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมการสอนของครู 

 

ค าชี้แจง : โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อแล้วท าเครื่องหมาย ลงในชอ่งทางขวามอืที่ตรง

ตามความคิดเห็นของท่านว่า พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ อยู่ในระดับใด ซึ่งในแต่ละขอ้มีความหมายดังนี้ 

 5  หมายถึง มีพฤติกรรมการสอนของครู อยู่ในระดับมากที่สุด 

 4  หมายถึง มีพฤติกรรมการสอนของครู อยู่ในระดับมาก 

 3  หมายถึง มีพฤติกรรมการสอนของครู อยู่ในระดับปานกลาง 

 2  หมายถึง มพีฤติกรรมการสอนของครู อยู่ในระดับน้อย 

 1  หมายถึง มพีฤติกรรมการสอนของครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ตัวอย่าง 

ข้อที ่ พฤติกรรมการสอนของครู 

ระดับพฤติกรรม 

การสอน 

5 4 3 2 1 

0 ครูศกึษาแหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลาย      

00 ครูมีการเตรียมแผนการสอนไว้ลว่งหนา้      

 

จากตัวอย่างแสดงว่า 

 ข้อ 0 ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ครูศกึษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ระดับพฤติกรรมการสอน อยู่ในระดับ มากที่สุด 

 ข้อ 00 ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ครูมกีารเตรยีมแผนการสอนไว้

ล่วงหน้า ระดับพฤติกรรมการสอน อยู่ในระดับน้อย 
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ข้อที ่ พฤติกรรมการสอนของครู 

ระดับพฤติกรรม 

การสอน 

5 4 3 2 1 

ด้านการเตรยีมการสอน      

1 ครูมีการศกึษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายล่วงหน้า      

2 ครูมีการเตรียมแผนการสอนไว้ลว่งหนา้      

3 ครูวางแผนการสอนโดยการก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดเนือ้หา 

และรายละเอียดให้ชัดเจน 

     

4 ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ      

5 ครูเตรียมการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ

ตัวชี้วัดตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

     

6 ครูก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ไว้ลว่งหน้า      

7 ครูจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอน เอกสาร ต ารา  

แหลง่เรียนรู้ เครื่องมือในการวัดผล และสถานที่ไว้ให้เรียบร้อย 

     

ด้านการจัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้      

8 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ รูเ้ป้าหมายของการจัดการศกึษาและ

หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

     

9 ครูมกีารวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็น

รายบุคคล 
     

10 ครูส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ กระตุน้ความสนใจในการเรียน

ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรยีน 

     

11 ครูให้ผู้เรยีนมีส่วนรว่มในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      

12 ครูสร้างเจตคตทิี่ดใีนเนื้อหาวิชาที่เรยีน      

13 ครูจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้ที่จูงใจผู้เรียน       

14 ครูมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดกีับผูเ้รียน      

15 ครูรู้จักใช้วธิีการเสริมแรงให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้ทั้งในห้องเรียน

และนอกห้องเรียน 
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ข้อที ่ พฤติกรรมการสอนของครู 

ระดับพฤติกรรม 

การสอน 

5 4 3 2 1 

ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี      

16 ครูกระตุน้ผูเ้รียนใหต้ัดสินใหส้นใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

การเรียนรูต้ามแผนที่ได้เตรียมไว้ 

     

17 ครูมีการปรับแผนให้เหมาะสมกับผูเ้รียนและสถานการณ์ 

ที่เป็นจริง 

     

18 ครูเลือกใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์

การเรียนรู ้เนือ้หาวิชา  

     

19 ครูเลือกใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน      

20 ครูมีความสามารถในการผลิตสื่อ      

21 ครูมีความช านาญ และรู้วธิีใช้สื่อการสอน      

22 ครูให้นักเรียนมีส่วนรว่มในการผลิตสื่อและใช้งาน      

23 ครูสร้างสื่อที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  

จากแหลง่เรียนรู้ต่าง ๆ 
     

24 ครูติดตามประเมินผลการใช้สื่อการสอน      

ด้านการวัดและประเมินผล      

25 ครูศึกษาวิเคราะหม์าตรฐานและตัวชีว้ัดของหลักสูตร      

26 ครูก าหนดเกณฑ์การประเมิน ก าหนดภาระงานที่สามารถ

สะท้อนถึงศักยภาพที่แท้จริงของนักเรียน 

     

27 ครูใช้กระบวนการสังเกต การบันทึกและการสัมภาษณ์ และ

รวบรวมข้อมูลจากผลงานที่นักเรียนปฏิบัติ  

     

28 ครูทราบว่านักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจทักษะตา่ง ๆ  

ในแต่ละรายวชิา 
     

29 ครูมีการประเมินผลการเรียนรูข้องนักเรียนจากการใช้ประโยชน์

ในชีวติประจ าวัน ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 

     

30 ครูใช้การวัดและประเมนิผลที่หลากหลาย เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการตัดสินผลการเรียน และปรับปรุงการสอน 
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ภาคผนวก ง 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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ตาราง 21 การวิเคราะหค์่า IOC ความสอดคล้องของแบบสอบถามเพื่อการวจิัย           

             เรื่อง ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 

             การสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
 

ข้อที ่
ค่าคะแนนของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม ค่า IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

+1 

+1 

+1 

+1 

0 

0 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

0 

0 

+1 

+1 

0 

+1 

0 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

0 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1.00 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

1.00 

0.80 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

.ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

 

ข้อที ่
ค่าคะแนนของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม ค่า IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

  ใช้ได้ 

  ใช้ได้ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการสอนของครู 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

0 

+1 

+1 

+1 

+1 

0 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

4 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

0.80 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.80 

1.00 

1.00 

ใช้ได้

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

  ใช้ได้ 

  ใช้ได้ 

  ใช้ได้ 

  ใช้ได้ 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

 

ข้อที ่
ค่าคะแนนของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม ค่า IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

+1 

+1 

+1 

+1 

0 

0 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

0 

0 

+1 

+1 

0 

+1 

0 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

0 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

0 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

0 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

1.00 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.80 

1.00 

1.00 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 
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ภาคผนวก จ 

ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะหค์่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของ 

             แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร สังกัดส านักงาน 

             เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

 

ข้อที ่ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ข้อที ่ ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

.47 

.46 

.60 

.80 

.75 

.60 

.67 

.83 

.72 

.82 

.84 

.86 

.76 

.83 

.75 

.83 

.86 

.85 

.77 

.82 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

 

.67 

.77 

.79 

.82 

.69 

.77 

.77 

.88 

.78 

.86 

.85 

.85 

.69 

.65 

 

 ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารเท่ากับ .98 
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ตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะหค์่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของ 

              แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงาน เขตพืน้ที่ 

              การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 
 

ข้อที ่ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ข้อที ่ ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

.49 

.71 

.59 

.59 

.49 

.60 

.89 

.83 

.75 

.85 

.85 

.89 

.84 

.88 

.72 

 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

.79 

.83 

.70 

.72 

.85 

.88 

.84 

.81 

.84 

.90 

.65 

.73 

.85 

.86 

.72 

 

 ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามพฤติกรรมการสอนของครู เท่ากับ .98 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 
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แบบสอบถามส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 

แนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

 

ผูเ้สนอความคิดเห็น..............................................ต าแหนง่.......................................... 

สถานที่ท างาน.....................................................วัน เดือน ปี....................................... 

************************************************************ 

ค าชี้แจง 

 โปรดพิจารณาแนะแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ 

ส่งผลตอ่พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ ว่าวิธีใดจะเหมาะสมที่จะก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาโดยก าหนดเครื่องหมาย 

 ลงในชอ่งความคิดเห็น เห็นดว้ยหรือไม่เห็นด้วยตามความคิดเห็นของท่าน 

 ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความคิดเห็นในการพัฒนาภาวะผูน้ า 

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ในครั้งนี้ 

 

 

 

 

พิศมัย สุวรรณบุผา 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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จากผลการวิจัย 

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ 

พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

สามารถพยากรณ์ได้ 2 ด้าน ดังน้ี 

 

1. ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ หมายถึง เป็นพฤติกรรมของผูบ้ริหาร 

กระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับครู โดยมีพฤติกรรม ดังนี ้ผูบ้ริหารจะต้องมีวสิัยทัศน ์ 

ให้ครูเข้าใจร่วมกัน เห็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มคีวามสม่ าเสมอมากกว่าการใชแ้ต่อารมณ์ 

สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี ในสถานการณ์วกิฤต เป็นผูท้ี่ไว้ใจได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้อง  

แสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมสีมรรถภาพ ความตัง้ใจในการท างาน การเชื่อมั่น

ในตนเอง ความแนว่แนใ่นอุดมการณใ์นการท างาน ความเชื่อและค่านิยมของผู้บริหารจะ

เสริมความภาคภูมใิจ ความจงรักภักดี และความมั่นใจของครู แสดงให้เห็นถึงความฉลาด

ในการแก้ปัญหา เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร เป็นผูม้ีศีลธรรมและ

จรยิธรรมสูง หลีกเลี่ยงการใช้อ านาจเพื่อประโยชน์สว่นตน ประพฤติตนเพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ผู้อื่นและประโยชน์ขององค์กร 

 

แนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
ความคดิเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์   

1. ผูบ้ริหารอธิบายวิสัยทัศน์ให้ครูเข้าใจและเห็นแนวปฏิบัติ 

ที่ชัดเจน 

  

2. ผูบ้ริหารสามารถควบคุมอารมณไ์ด้ดี ในสถานการณ์วิกฤต   

3. ผูบ้ริหารเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้อง   

4. ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นถึงความมีสมรรถภาพ และความตัง้ใจ

ในการท างาน 

  

5. ผูบ้ริหารมคีวามเชื่อม่ันในตนเอง    
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แนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
ความคดิเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์   

6. ผูบ้ริหารมีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ในการท างาน   

7. ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นถึงความฉลาดในการแก้ปัญหา เพื่อให้

การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

  

8. ผูบ้ริหารเป็นผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมสูง หลีกเลี่ยงการใช้

อ านาจเพื่อประโยชน์สว่นตน 

  

9. ผูบ้ริหารเป็นผู้ที่ประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นและ

ประโยชน์ขององค์กร 

  

 

ประเด็นค าถาม 

 ท่านคิดว่าแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านการมี

อิทธิพลเชงิอุดมการณ์ ตามความคิดเห็นของท่านควรเป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2. การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง ผูบ้ริหารสื่อสารใหค้รูทราบถึงปัญหาที่องค์กรก าลัง

เผชิญอยู่ ส่งเสริมให้ครูคิดอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหา ให้ความส าคัญกับการจูงใจ และ

ให้คร ูได้แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหา ส่งเสริมให้ครูคิดแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน

ด้วยวิธีการใหม่ ๆ ส่งเสริมใหค้รูตระหนักในหน้าที่และความส าคัญของตนต่อความส าเร็จ

ขององค์กร ให้ครูแสดงความคิดและเหตุผลที่แตกต่าง เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน สร้างความ

เชื่อมั่นให้ครูเชื่อวา่ ปัญหาทุกอย่างตอ้งมีแนวทางแก้ไข แมจ้ะมีอุปสรรคที่ยาก กระตุ้นให้

ครูหาข้อสรุปใหมท่ี่ดกีว่าเดิมในการแก้ปัญหา 

 

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
ความคดิเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา   

1. ผูบ้ริหารสื่อสารให้ครูทราบปัญหาที่องค์กรก าลังเผชิญอยู่   

2. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูคิดอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหา   

3. ผูบ้ริหารให้ความส าคัญกับการจูงใจ และใหค้รูได้แสดง 

ความคิดเห็นในการแก้ปัญหา 

  

4. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูคิดแก้ปัญหาในการปฏบิัตงิานด้วยวิธกีาร

ใหม่ ๆ   

  

5. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูตระหนักในหน้าที่และความส าคัญของ

ตนตอ่ความส าเร็จขององค์กร 

  

6. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูแสดงความคิดและเหตุผลที่แตกต่าง 

เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน 

  

7. ผูบ้ริหารสร้างความเชื่อม่ันให้ครูเชื่อว่า ปัญหาทุกอย่างตอ้งมี

แนวทางแก้ไข  

  

8. ผู้บริหารกระตุน้ใหค้รูหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิมในการแก้ปัญหา   
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ประเด็นค าถาม 

 ท่านคิดว่าแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร  

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ตามความคิดเห็นของท่านควรเป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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