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บทคัดย่อ

การวิจัย ครั้ง นี้มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นาของผู้บริหารและการพัฒนาวิชาชีพครู ของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย และ 2) สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่าง
ภาวะผู้นาของผู้บริหารและการพัฒนาวิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
วิทยาลั ยเชี ยงราย กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จัย คือ นั กศึกษาหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาชี พครู
วิทยาลัยเชียงราย ปีการศึกษา 2558 จานวน 150 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้นาของผู้บริหาร ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.26, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านวิสัยทัศน์ ( ̅ = 4.31, S.D. = 0.61) 2) ระดับการพัฒนาวิชาชีพ
ครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =
4.10, S.D. = 0.53) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อ
ตนเอง ( ̅ = 4.31, S.D. = 0.54) และ 3) สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรภาวะผู้นาของผู้บริหารกับชุดตัว
แปรการพัฒนาวิชาชีพครู มีฟังก์ชันคาโนนิคอล 3 ฟังก์ชัน คือ ฟังก์ชันคาโนนิคอลที่ 1 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล
เท่ากับ 0.628 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความแปรปรวนร่วมกันร้อยละ 39.44 (R2=0.3944) ส่วนฟังก์ชันคา
โนนิคอลที่ 2 และ 3 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล เท่ากับ 0.272 และ 0.140 ตามลาดับ ซึ่งไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ โดย
*
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ฟังก์ชันคาโนนิคอลที่ 1 มีตัวแปรในชุดตัวแปรภาวะผู้นาของผู้บริหาร 7 ตัวแปร ที่มีค่าน้าหนักความสาคัญส่งผลต่อตัว
แปรคาโนนิคอล คือ 1) ภาวะผู้นาทางวิชาการด้านการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของครู 2) ภาวะผู้นา
ทางวิชาการด้านการติดตามตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา 3) ภาวะผู้นาทางวิชาการด้านการจัดการ
หลักสูตร 4) ภาวะผู้นาทางวิชาการด้านการส่งเสริม บรรยากาศทางวิชาการ 5) ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้ าน
จินตนาการ 6) ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านวิสัยทัศน์ และ 7) ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านความยืดหยุ่น โดยมีค่า
น้าหนัก -0.569 , -0.567 , -0.542 , -0.529 , -0.445 , -0.550 และ -0.517 ตามลาดับ และตัวแปรในชุดตัวแปร
การพัฒนาวิชาชีพครู 3 ตัวแปรที่มีค่าน้าหนักความสาคัญที่ส่งผลต่อตัวแปรคาโนนิคอล คือ 1) ด้านการศึกษาค้นคว้า
เพื่อพัฒนาตนเอง 2) ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และ 3) ด้านการเป็นผู้นาในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยมีค่า
น้าหนัก -0.622 , -0.487 และ -0.270 ตามลาดับ
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาของผู้บริหาร , การพัฒนาวิชาชีพครู , การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล
Abstract

The purposes of this research were to study 1) the level of the Executive
Leadership and the Professional Development of Teacher of Graduate Diploma Students in
Teaching Profession at Chiangrai College and 2) Canonical Correlation Analysis between the
Executive Leadership and the Professional Development of Teacher of Graduate Diploma
Students in Teaching Profession at Chiangrai College. The sample size was 150 people that
consisted of graduate diploma students in teaching profession at Chiangrai College in academic
year 2015. The instrument for data collection was the rating scale questionnaire with 5-level rating
scales. Statistics used in data analysis were percentage (%) , mean ( ̅ ) , standard deviation (S.D.) and
Canonical Correlation Analysis.
The research findings were found that 1) the level of the Executive Leadership of
Graduate Diploma Students in Teaching Profession at Chiangrai College was overall high
( ̅ = 4.26, S.D. = 0.38). Considering the individual aspects, it was found creative leadership with
vision ( ̅ = 4.31, S.D. = 0.61) 2) the level of the Professional Development of Teacher of
Graduate Diploma Students in Teaching Profession at Chiangrai College was high ( ̅ = 4.10,
S.D. = 0.53). Considering the individual aspects, it was found the study for self-development
( ̅ = 4.31, S.D. = 0.54) and 3) Canonical Correlation Analysis between the Executive Leadership
and the Professional Development of Teacher had three functions of canonical. The first,
Canonical correlation value was 0.628, statistically significant at the 0.01 level and had covariance
was 39.44%; but the canonical function at second and third the Canonical Correlation value were
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0.272 and 0.140 respectively with no statistical significance. The canonical function in the first function
of variables, the Executive Leadership had seven variables that affect the weight variable which
were 1) the academic leadership with monitoring the performance of teachers 2) the academic
leadership with monitoring of student achievement 3) the academic leadership with curriculum
management 4) the academic leadership with promotion of academic climate 5) the creative
leadership with imagination 6) creative leadership with vision and 7) creative leadership with
flexibility by factor loading of -0.569 , -0.567 , -0.542 , -0.529 , -0.445 , -0.550 and -0.517
respectively. The variable Professional Development of Teacher were three variants that were
1) the study for self-development 2) the participating in academic activities achieved and 3) the
leadership in professional development with factor loadings of -0.622 , -0.487 and -0.270
respectively.
Keywords : the executive leadership , the professional development of teacher , canonical
correlation analysis
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การพั ฒ นาครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษา เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ที่ ต้ องท าเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 81 เรื่อง การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 52
กาหนดให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรใหม่ และบุคลากร
ประจาการอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา เป็นภารกิจสาคัญของคุรุสภาและต้องมีระบบที่ชัดเจน
ครอบคลุ ม ทั้ ง 4 กลุ่ ม คือ ครู ผู้ บ ริ หารสถานศึก ษา ผู้ บ ริห ารการศึก ษาและบุ ค ลากรทางการศึ กษาอื่ น
(ศึกษานิเทศก์) ในทุกหน่วยงาน และนาไปสู่การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ระบบมาตรฐานและการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพ ระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระบบการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพและระบบการ
ยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ โดยมีมาตรฐานวิชาชีพทั้ง 3 ด้าน เป็นกรอบในการพัฒนา ได้แก่
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติต น (จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ) ซึ่งคุรุสภาได้ดาเนินการออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2548 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั กรไทย คุรุ ส ภาในฐานะสภามาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ได้ ก าหนดมาตรฐานเพื่ อใช้ เป็ น แนวทางการ
ปฏิบัติงานของครู ไว้ 12 เกณฑ์มาตรฐาน คือ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่
เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตาม
ศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดยเน้นผลถาวร
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ที่เกิดแก่ผู้เรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11)
แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา และ 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ (สานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2556 : 69)
โดยเฉพาะในส่วนการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ถือว่าเป็นหัวสาคัญ
ของพัฒนาครู เพราะในการจัดการศึกษาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใดนั้นจึงขึ้นอยู่กับ “คุณภาพการ
สอนของครู” คือ ครูจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีการพัฒนาทักษะในรู ปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ การพัฒนาวิชาชีพครู ประกอบไปด้วย การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง การเข้า
ร่ว มกิจ กรรมทางวิ ช าการ และการเป็ นผู้ น าในการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู จะมี ส่ ว นอย่ า งยิ่ ง ในการพั ฒ นาครูให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยตรงจึงควรให้ความสาคัญและเติมเต็มศักยภาพของครู
ให้ครูสามารถพัฒนาตนเองเพื่อส่งผลต่อการดาเนินงานสู งสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการ เพราะคุณภาพของครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผู้เรียน ดังนั้ นปัจจัยประการหนึ่งที่จะทาให้ ผู้บริหาร
สถานศึกษา สามารถนาและบริหารบุคคลในสถานศึกษา ให้กระทาหรือจัดกิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้บรรลุผลสาเร็จ คือ ภาวะผู้นาทางวิชาการ (จุฑามาศ อินนามเพ็ง , 2552 : 28) ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีภาวะผู้นาทางวิชาการ ย่อมดาเนินการให้สถานศึกษามุ่งไปสู่คุณภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อมุ่งไปสู่
การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ข องผู้ เรี ย น ยิ่ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาให้
ความสาคัญกับการบริหารงานวิชาการ และมีภาวะผู้นาทางวิชาการในระดับสูงแล้วก็จะก่อให้เกิดการพัฒนาคณะ
ครูอาจารย์ให้เป็นบุคลากรที่มีความสามารถทางวิชาการและมีภาวะผู้นาตามไปด้วย ซึ่งทาให้การจัดการเรียนการ
สอนมี ประสิ ทธิภาพนาพาผู้เรียนไปสู่เป้ าหมาย และได้รับความร่วมมือจากผู้ป กครอง ครอบครัวและชุมชน
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553 : 15)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงรายมีเจตจานงที่จะพัฒนาบุคคลที่
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีความรู้ ความสามารถที่จะไปประกอบวิชาชีพครูให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ที่ เ หมาะสมกั บ วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สอดคล้ องกั บ นโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการพั ฒ นาของประเทศชาติ
โดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับชุมชนและท้องถิ่น โดยมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย
เชียงราย, 2557)
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรภาวะผู้นาของผู้บริหารกับชุด
ตัวแปรการพัฒนาวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โดยพิจารณาจากการ
พัฒนาวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการใน 3 ด้าน คือ การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง การเข้า
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และการเป็นผู้นาในการพัฒนาวิชาชีพครู ในส่วนภาวะผู้นาของผู้บริหาร ศึกษาใน2 ด้าน
หลัก 7 ด้านย่อย คือ 1) ภาวะผู้นาทางวิชาการด้านการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของครู 2) ภาวะผู้นา
ทางวิชาการด้านการติดตามตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา 3) ภาวะผู้นาทางวิชาการด้านการจัดการ
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หลักสูตร 4) ภาวะผู้นาทางวิชาการด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 5) ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้าน
จินตนาการ 6) ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านวิสัยทัศน์ และ 7) ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านความยืดหยุ่น
ผลการวิจัยครั้งนี้จะทาให้ทราบถึงภาวะผู้นาของผู้บริหารที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู ในการปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการของครู ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้ในระดับใด ทั้งนี้
เพื่อจะนาข้อมูลที่ได้มาจากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาวิชาชีพครูให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่ อศึกษาระดั บ ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริหารและการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ของนั กศึกษาหลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย
2) เพื่อศึกษาสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารกับการพัฒนาวิชาชีพครู ของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย
กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร ของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย
 ด้านภาวะผูน้ าทางวิชาการ
o การติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานของครู
o การติดตามตรวจสอบผลการ
เรียนของนักเรียน
o การจัดการหลักสูตร
o การส่งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการ
 ด้านภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
o จินตนาการ
o วิสัยทัศน์
o ความยืดหยุ่น

การพัฒนาวิชาชีพครู ของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย
- ด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนา
ตนเอง
- ด้านการเข้าร่วมกิจกรรรมทาง
วิชาการ
- ด้านการเป็นผูน้ าในการพัฒนา
วิชาชีพครู

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทาวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้ แก่ นั กศึกษาหลักสู ต รประกาศนี ยบั ต รบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชีพ ครู วิ ท ยาลั ย เชีย งราย
จานวน 180 คน ปีการศึกษา 2558
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย
โดยการเปิดตารางสาเร็จรูป เครจซี่ และมอร์แกน (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 100) โดยการสุ่มอย่างง่าย ด้วยการ
จับสลาก รวมกลุ่มตัวอย่าง 150 คน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
2.1 ชุดตัวแปรภาวะผู้นาของผู้บริหาร ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย จานวน 2 ด้านหลัก 7 ด้านย่อยคือ ภาวะผู้นาทางวิชาการด้านการติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานของครู ภาวะผู้นาทางวิชาการด้านการติดตามตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน ภาวะผู้นาทาง
วิชาการด้านการจัดการหลักสูตร ภาวะผู้นาทางวิชาการด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ภาวะผู้นาเชิง
สร้างสรรค์ด้านจินตนาการ ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านวิสัยทัศน์ และภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านความยืดหยุ่น
2.2 ชุดตัวแปรการพัฒนาวิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย ในการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ จานวน 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อ
พัฒนาตนเอง ด้านการเข้าร่วมกิจกรรรมทางวิชาการ และด้านการเป็นผู้นาในการพัฒนาวิชาชีพครู
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามภาวะผู้นาของผู้บริหารกับการพัฒนาวิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และประเภทของโรงเรียนที่ฝึกงาน เป็น
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย จานวน 7 ด้าน คือ ภาวะผู้นาทางวิชาการ
ด้านการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของครู ภาวะผู้นาทางวิชาการด้านการติดตามตรวจสอบผลการเรียน
ของนักเรียน ภาวะผู้นาทางวิชาการด้านการจัดการหลักสูตร ภาวะผู้นาทางวิชาการด้านการส่งเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการ ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านจินตนาการ ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านวิสัยทัศน์ และภาวะผู้นาเชิง
สร้างสรรค์ด้านความยืดหยุ่น เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ของนั ก ศึ กษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย จานวน 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนา
ตนเอง ด้านการเข้าร่วมกิจกรรรมทางวิชาการ และด้านการเป็นผู้นาในการพัฒนาวิชาชีพครู เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ
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4. การสร้างเครื่องมือ
4.1 ศึกษาเอกสารและตาราที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาของผู้บริหารกับการพัฒนาวิชาชีพครู ของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงรายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูล สร้างแบบสอบถาม
4.2 ดาเนินการสร้าง และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เพื่อนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5
คน ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (IOC) มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.60-1.00
จากนั้น นามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
4.3 นาแบบสอบถามที่ผ่านการหาค่า IOC และปรับปรุงแก้ไข แล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จานวน 30 คน
ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ปรากฏว่าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.98 แสดงว่าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง
4.4 นาแบบสอบถามที่ผ่านการหาค่าความเชื่อมั่น แล้วไปดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ของการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป แบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาวะ
ผู้ น าของผู้ บ ริหารกับ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ของนั กศึกษาหลั กสู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี พครู
วิทยาลัยเชียงราย วิเคราะห์โดยใช้ ความถี่และร้อยละ
ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห าร ของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ระดับมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ปรับปรุงจาก
บุญชม ศรีสะอาด (2554 : 121) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้นา อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้นา อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้นา อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีภาวะผู้นา อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีภาวะผู้นา อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
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การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ระดับมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ปรับปรุงจาก
บุญชม ศรีสะอาด (2554 : 121) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการพัฒนาวิชาชีพครู อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการพัฒนาวิชาชีพครู อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการพัฒนาวิชาชีพครู อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการพัฒนาวิชาชีพครู อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการพัฒนาวิชาชีพครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 วิเคราะห์หาสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารกับการพัฒนาวิชาชีพครู
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย วิเคราะห์โดยใช้ การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1.สรุปผลการวิจัย
1.1 สถานภาพโดยรวมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 82 คน (ร้อยละ 54.70) อายุระหว่าง
26 – 30 ปี จานวน 88 คน (ร้อยละ 58.70) ประเภทของสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา จานวน 82 โรง
(ร้อยละ 54.70) และขนาดของสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก จานวน 61 โรง (ร้อยละ 40.70)
1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
วิทยาลัยเชียงราย เมื่อพิจารณาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับ
ภาวะผู้นาของผู้บริหารของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิท ยาลัยเชียงราย อยู่ใน
ระดับมาก ทุกด้าน โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ 1) ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านวิสัยทัศน์ 2) ภาวะ
ผู้นาทางวิชาการด้านการติดตามตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา 3) ภาวะผู้นาทางวิชาการด้านการส่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการ 4) ภาวะผู้นาทางวิชาการด้านการจัดการหลักสูตร 5) ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านความ
ยืดหยุ่น 6) ภาวะผู้นาทางวิชาการด้านการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของครู และ 7) ภาวะผู้นาเชิง
สร้างสรรค์ด้านจินตนาการ ตามลาดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับภาวะผู้นาของผู้บริหาร ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัย
เชียงราย
ภาวะผู้นา
ระดับการปฏิบัติ ลาดับ
̅ S.D.
1 ภาวะผู้นาทางวิชาการด้านการติดตามตรวจสอบผล 4.25
0.61
มาก
6
การปฏิบัติงานของครู (X1)
2 ภาวะผู้นาทางวิชาการด้านการติดตามตรวจสอบผล 4.30
0.57
มาก
2
การเรียนของนักศึกษา (X2)
3 ภาวะผู้นาทางวิชาการด้านการจัดการหลักสูตร (X3)
4.29
0.59
มาก
4
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4

5
6
7

ภาวะผู้นา
ภาวะผู้นาทางวิชาการด้านการส่งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการ (X4)
รวมภาวะผู้นาทางวิชาการ
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านจินตนาการ (X5)
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านวิสัยทัศน์ (X6)
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านความยืดหยุ่น (X7)
รวมภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
โดยรวม

ISSN 1906 - 3431

̅
4.29

S.D.
0.61

4.28
4.22
4.31
4.28
4.27
4.26

0.53
0.64
0.61
0.63
0.63
0.38

ระดับการปฏิบัติ ลาดับ
มาก
3
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

7
1
5

1.3 การพัฒนาวิชาชีพครูของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
วิทยาลัยเชียงราย เมื่อพิจารณาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับ
การพัฒนาวิชาชีพครูของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย อยู่ใน
ระดับมาก ทุกด้าน โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ 1) ด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อตนเอง 2) ด้านการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และ 3) ด้านการเป็นผู้นาในการพัฒนาวิชาชีพครู ตามลาดับ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับการพัฒนาวิชาชีพครูของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัย
เชียงราย
S.D.
ระดับการปฏิบัติ ลาดับ
̅
1 ด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อตนเอง (Y1)
4.31
0.54
มาก
1
2 ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ (Y2) 4.24
0.48
มาก
2
3 ด้านการเป็น ผู้นาในการพั ฒนาวิช าชี พครู 3.73
0.98
มาก
3
(Y3)
โดยรวม
4.10
0.53
มาก
1.4 ข้อมูลสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารกับการพัฒนาวิชาชีพครูของ
นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย
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X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
Y1
Y2
Y3
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (r) ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหาร (X) กับการพัฒนาวิชาชีพครู
(Y) ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
Y1
Y2
Y3
1.000
0.772** 1.000
0.714** 0.733** 1.000
0.654** 0.761** 0.763** 1.000
0.666** 0.642** 0.603** 0.656** 1.000
0.683** 0.746** 0.727** 0.797** 0.791** 1.000
0.698** 0.723** 0.724** 0.764** 0.755** 0.849** 1.000
0.571** 0.562** 0.535** 0.526** 0.437** 0.535** 0.508** 1.000
0.411** 0.436** 0.427** 0.403** 0.362** 0.472** 0.424** 0.684** 1.000
0.280** 0.231** 0.147 0.224** 0.146 0.226** 0.209** 0.398** 0.482** 1.000
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 3 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในชุดตัวแปรภาวะผู้นาของผู้บริหารกับชุดตัวแปรการ
พัฒนาวิชาชีพครู มีค่าอยู่ระหว่าง 0.209 – 0.849 ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่าถึงสูง ค่าสหสัมพันธ์ภายในชุดตัวแปรภาวะผู้นาของผู้บริหาร ได้แก่ ภาวะ
ผู้นาทางวิชาการด้านการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของครู (X1) ภาวะผู้นาทางวิชาการด้านการติดตาม
ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน (X2) ภาวะผู้นาทางวิชาการด้านการจัดการหลักสูตร (X3) ภาวะผู้นาทาง
วิชาการด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ (X4) ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านจินตนาการ (X5) ภาวะผู้นาเชิง
สร้างสรรค์ด้านวิสัยทัศน์ (X6) ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านความยืดหยุ่น (X7) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.603– 0.849 ซึ่ง
มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางถึง
สูง ค่าสหสัมพันธ์ภายในชุดตัวแปรการพัฒนาวิชาชีพครู ได้แก่ ด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง (Y1) ด้าน
การเข้าร่วมกิจกรรรมทางวิชาการ (Y2) ด้านการเป็นผู้นาในการพัฒนาวิชาชีพครู (Y3) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.398–
0.684 ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่า
ถึงปานกลาง
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ตารางที่ 4 สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรภาวะผู้นาของผู้บริหารกับชุดตัวแปรการพัฒนาวิชาชีพครู
ของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย
Canonical
Canonical Canonical R2
Wilk’s
p-value
2
Function
Correlation
Lambda
1
0.628**
0.3944
0.550
85.882
0.000
2
0.272
0.0740
0.908
13.888
0.308
3
0.140
0.0196
0.980
2.834
0.726
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4 สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรภาวะผู้นาของผู้บริหารกับชุดตัวแปรการ
พัฒนาวิชาชีพครู มีฟังก์ชันคาโนนิคอล 3 ฟังก์ชัน ดังนี้ ฟังก์ชันคาโนนิคอลที่ 1 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลเท่ากับ
0.628 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยที่ตัวแปรคาโนนิคอลของชุดตัวแปรภาวะผู้ นาของผู้บริหารกับชุดตัว
แปรการพัฒนาวิชาชีพครู มีความแปรปรวนร่วมกันร้อยละ 39.44 (R2 = 0.3944) สาหรับฟังก์ชันคาโนนิคอลที่ 2
และ 3 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล เท่ากับ 0.272 และ 0.140 ตามลาดับ ซึ่งไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจึงไม่
นามาพิจารณาค่าน้าหนักความสาคัญคาโนนิคอล
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์คาโนนิคอลของฟังก์ชันที่ 1 ระหว่างชุดตัวแปรภาวะผู้นาของผู้บริหารกับชุดตัวแปรการ
พัฒนาวิชาชีพครูของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย
Canonical Canonical
Canonical
Canonical R2
Weight
Loading
Cross-Loading
Independent
Variables
X1
-0.415
-0.907
-0.569
32.38
X2
-0.225
-0.902
-0.567
32.15
X3
-0.169
-0.862
-0.542
29.38
X4
-0.098
-0.843
-0.529
27.98
X5
0.144
-0.709
-0.445
19.80
X6
-0.349
-0.876
-0.550
30.25
X7
0.015
-0.823
-0.517
26.73
Dependent Variables
Y1
-0.865
-0.991
-0.622
38.69
Y2
-0.186
-0.776
-0.487
23.72
Y3
0.005
-0.430
-0.270
7.29
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จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรภาวะผู้นาของผู้บริหาร มีค่าน้าหนักคา
โนนิคอลอยู่ในระดับปานกลาง สูงที่สุด คือ ภาวะผู้นาทางวิชาการด้านการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ
ครู (-0.569) รองลงมา ได้แก่ ภาวะผู้นาทางวิชาการด้านการติดตามตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน (-0.567)
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านวิสัยทัศน์ (-0.550) ภาวะผู้นาทางวิชาการด้า นการจัดการหลักสูตร (-0.542) ภาวะ
ผู้นาทางวิชาการด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ (-0.529) ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านความยืดหยุ่น (0.517) และภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านจินตนาการ (-0.445) ตามลาดับ แสดงว่าตัวแปรทั้ง 7 มีความแปรปรวน
ร่วมกันปานกลางด้วย และเมื่ อพิจารณาค่า R2 ซึ่งเป็นค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปรภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารแต่ละตัวที่อธิบายคาโนนิคอลฟังก์ชันที่ 1 พบว่า ตัวแปรภาวะผู้นาทางวิชาการด้านการติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานของครู มีค่าร้อยละของความแปรปรวน สูงที่สุด คือ 32.38 รองลงมา คือ ภาวะผู้นาทาง
วิชาการด้านการติดตามตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน (32.15) ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านวิสัยทัศน์
(30.25) ภาวะผู้ นาทางวิช าการด้ านการจั ด การหลักสูต ร (29.38) ภาวะผู้น าทางวิ ชาการด้ านการส่ง เสริม
บรรยากาศทางวิชาการ (27.98) ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านความยืดหยุ่น (26.73) และน้อยที่สุด คือ ภาวะผู้นา
เชิงสร้างสรรค์ด้านจินตนาการ (19.80) แสดงว่าในการสร้างตัวแปรคาโนนิคอลฟังก์ชันที่ 1 ตัวแปร ภาวะผู้นาทาง
วิชาการด้านการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของครู มีน้าหนักในการสร้างมากที่สุด และตัวแปรอื่นๆ มี
น้าหนักในการสร้างรองลงมา ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาเครื่องหมายของค่าน้าหนักคาโนนิคอล พบว่า มี
เครื่องหมายเหมือนกันแสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรการพัฒนาวิชาชีพครู มีค่า R อยู่ในระดับปานกลาง สูง
ที่สุด คือ ตัวแปรด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง (-0.622) รองลงมาได้แก่ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรรมทาง
วิชาการ (-0.487) และด้านการเป็นผู้นาในการพัฒนาวิชาชีพครู (-0.270) ตามลาดับ แสดงว่าตัวแปรทั้ง 3 มีความ
แปรปรวนร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางด้วยและเมื่อพิจารณาค่า R2 ซึ่งเป็นค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัว
แปร การพัฒนาวิชาชีพครูแต่ละตัวที่อธิบายคาโนนิคอลฟังก์ชันที่ 1 พบว่า ตัวแปรด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อ
พัฒนาตนเองมีค่าร้อยละความแปรปรวนสูงที่สุด คือ 38.69 รองลงมาได้แก่ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรรมทาง
วิชาการ (23.72) และน้อยที่สุด คือด้านการเป็นผู้นาในการพัฒนาวิชาชีพครู (7.29) หมายความว่าในการสร้างตัว
แปรค่าคาโนนิคอล การพัฒนาวิชาชีพครูส่งเสริมประสิทธิภาพของคาโนนิคอลฟังก์ชันที่ 1 ตัวแปรด้านการศึกษา
ค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเองมีน้าหนักหรือมีส่วนร่วมในการสร้างมากกว่าตัวแปรอื่นๆ ส่วนตัวแปรอื่ นๆมีน้าหนักใน
การสร้างรองลงมา และเมื่อพิจารณาเครื่องหมายของค่าน้าหนักคาโนนิคอล พบว่า มีเครื่องหมายเหมือนกันแสดง
ว่าตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลฟังก์ชันที่ 1 แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรด้านภาวะผู้นาของผู้บริหารกับด้านการพัฒนาวิชาชีพครู ส่งผลซึ่งกันและกันและส่งผลไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งสนับสนุนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาของผู้บริหารช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้ตัวแปรต่างๆในการ
ทานายความสาเร็จของการพัฒนาวิชาชีพครูได้ทุกตัว
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จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถเขียนเป็นภาพความสัมพันธ์ของคาโนนิคอลฟังก์ชันที่ 1 ได้ดังภาพที่ 2
ด้านการติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานของครู (X1)
ด้านการติดตามตรวจสอบผลการ

-0.569

-0.567

เรียนของนักเรียน (X2)
ด้านการจัดการหลักสูตร(X3)
ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการ (X4)

-0.622
-0.542
-0.529
-0.445

ด้านจินตนาการ (X5)

-0.550

0.628
ภาวะผู้นา

การพัฒนา

ของผู้บริหาร

วิชาชีพครู

-0.487

ด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อ
พัฒนาตนเอง (Y1)
ด้านการเข้าร่วมกิจ กรรม
ทางวิชาการ (Y2)

-0.270
ด้านการเป็นผู้นาในการ

พัฒนาวิชาชีพครู (Y3)

ด้านวิสัยทัศน์ (X6)
-0.517
ด้านความยืดหยุ่น (X7)

ภาพที่ 2 รูปแบบความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาของผู้บริหารกับการพัฒนาวิชาชีพครู
จากภาพที่ 2 กล่าวได้ว่า ตัวแปรคาโนนิคอลของภาวะผู้นาของผู้บริหารกับการพัฒนาวิชาชีพครูมี
ความสัมพันธ์ปานกลาง โดยด้านการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของครู จะส่งผลอย่างมากต่อตัวแปรการ
พัฒนาวิชาชีพครูในทิศทางเดียวกัน ส่วนด้านการติดตามตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน ด้านวิสัยทัศน์ ด้าน
การจัดการหลักสูตร ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ด้านความยืดหยุ่น และด้านจินตนาการ จะส่งผล
ปานกลางรองลงมาตามลาดับ ส่วนตัวแปรคาโนนิคอลของการพัฒนาวิชาชีพครู ด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนา
ตนเอง จะส่งผลอย่างมากต่อตัวแปรของภาวะผู้นาในทิศทางเดียวกัน ส่วนด้านการเข้าร่วมกิจกรรรมทางวิชาการ
และด้านการเป็นผู้นาในการพัฒนาวิชาชีพครู จะส่งผลปานกลางรองลงมาตามลาดับ จึงกล่าวได้ว่าตัวแปรทุกตัวมี
ความสัมพันธ์กัน และหากขาดตัวแปรหนึ่งไปก็จะมีผลกระทบทางเดียวกันกับตัวแปรอื่นๆ
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2.อภิปรายผลการวิจัย
1. ภาวะผู้นาของผู้บริหารของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนี ยบัตรบั ณฑิต สาขาวิช าชีพครู
วิทยาลัยเชียงราย ด้านภาวะผู้นาทางวิชาการ เมื่อพิจารณาภาพรวมและรายด้านย่อย พบว่าอยู่ในระดับ มาก ทุก
ด้าน และเมื่อพิจารณารายด้านย่อยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ การติดตามตรวจสอบผลการเรียนของ
นักศึกษา รองลงมา คือ การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ และการจัดการหลักสูตร และที่น้อยสุด คือ การ
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของครู ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาควรมีภาวะผู้นาเชิงวิชาการที่จะ
ดาเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของครู ติดตามตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนจัดการหลักสูตร
และส่ง เสริม บรรยากาศทางวิ ช าการ ให้เกิด ขึ้นภายในสถานศึกษาของตนอย่ า งเต็ ม กาลั ง ความสามารถ ซึ่ ง
สอดคล้องกับมนู อาลี (2551 : 14) กล่าวว่า การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของครู เป็นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการร่วมมือกันทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมทุกอย่างระหว่างผู้รับการนิเทศโดยมีจุดเน้นที่สาคัญ
คือ พยายามที่จะช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่าง
ครูและนักเรียน ปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพและยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูซึ่งผลจากการพัฒนาครูในขั้นสุดท้ายคือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
2. ภาวะผู้นาของผู้บริหารของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
วิทยาลัยเชียงราย ด้านภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์เมื่อพิจารณาภาพรวมและรายด้านย่อย พบว่าอยู่ในระดับ มาก
ทุกด้าน และเมื่อพิจารณารายด้านย่อยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ วิสัยทัศน์ รองลงมา คือ ความยืดหยุ่น
และจินตนาการ ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากการที่ผู้บริหารสถานศึกษามีการกระตุ้นหรือสร้างมุมมอง จินตนาการ ความ
ท้ า ทายใหม่ ให้ค รูส่ ว นใหญ่ มองเห็น ประโยชน์ ของการเปลี่ ย นแปลง ที่ จ ะเกิด ขึ้น ในอนาคต และมองการ
เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของการพัฒนาตนเอง ให้ครูพร้อมที่จะรับข้อมูลข่าวสารที่ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ นอกจาก
จะช่วยส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ยังกระตุ้นให้ครูเกิดความสนใจ และนาผลของการเรียนรู้ที่ได้รั บไป
ปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอน และการทางานอื่นๆ ทาให้ผู้เรียนได้รับกระบวนการสอนที่สอดคล้องกับ
บริบทและยุคสมัย และเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดง
ภาวะผู้นาให้ครูรู้จักไว้วางใจ และพร้อมที่จะเปิดกว้างรับความคิดใหม่ๆ สามารถรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ได้ สามารถคิดหาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างมีอิสระและหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับ Arellano and Martin (2002)
กล่าวว่า ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ (inspire) อย่างมีเอกลักษณ์เพื่อ
ช่วยให้สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่ซับซ้อน (Complex) พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดการตอบสนอง
ร่วมกันในเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยวิธีการใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ เดวิสและโธมัส (Davis and Thomas , 1989 :
22-23) ที่กล่าวว่า วิสัยทัศน์มีคุณค่าเพราะเป็นสิ่งสาคัญประกอบแรกที่ผู้นาจะต้องมีและเผยแพร่วิสัยทัศน์ให้
สมาชิกทุกคนได้เข้าใจอย่างชัดเจนโดยเน้นที่ผลผลิต เป้าหมายและทิศทางการดาเนินการ และคอตเตอร์ (Kotter
, 1996 : 72) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ ทาให้มองเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้ชัดเจนว่าจะมีทิศทางไป
อย่างไรเป็นเส้นทางเดียวหรือ หลายเส้นทาง กระตุ้นให้บุคคลได้ปฏิบัติได้ตรงตามทิศทางขององค์กร ช่วยให้เกิด
การประสานงานการปฏิบัติงานของคนในองค์การจานวนมากในแนวทางที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
491

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

กับอเดี ยร์ (Adair,2007 : 35) ได้กล่า วไว้ว่ า ผู้บ ริหารที่ มีภาวะผู้ นาเชิ งสร้างสรรค์ต้องใช้การกระตุ้ น
(encourages) ส่งเสริมและแนะนา (stimulates and guides) กระบวนการใหม่ๆ อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการ
ใหม่ๆ อย่างท้าทาย (challenge) และกรองทิพย์ นาควิเชตร (2552 : 2) กล่าวไว้ว่า ความสามารถของผู้นาเชิง
สร้างสรรค์ต้องผลักดับให้ผู้ร่วมงานร่วมกันปฏิบตั ิหน้าทีใ่ ห้บรรลุเป้าหมายทีด่ ีงาม ด้วยการคิดต่าง คิดหลายมิติ คิด
บวก คิดเชิงสร้างและพัฒนา รวมทั้งการคิดแก้ปัญหา และกิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2555 : 20) กล่าวไว้ว่า ผู้บริหาร
ที่มีภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ต้องสามารถตอบสนองต่อจินตนาการ และนาบุคคลอื่น ด้วยแนวทางใหม่ๆ หรือ
วิธีการใหม่ๆ ได้อย่างท้าทาย และมีความยืดหยุ่น ที่สาคัญภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ยังเป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อม
เพื่อก่อให้เกิดการริเริ่มใหม่ๆ และสนับสนุนให้ผู้อื่นได้มีความสร้างสรรค์
3. การพัฒนาวิชาชีพครูของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
วิทยาลัยเชียงราย เมื่อพิจารณาภาพรวมและรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ มาก ทุกด้าน และเมื่อพิจารณารายด้าน
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อตนเอง รองลงมา คือ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ และด้านการเป็นผู้นาในการพัฒนาวิชาชีพครู เนื่องด้วยการพัฒนาครูนั้นเป็นนโยบายสาคัญที่เล็งผลักดัน
ให้เกิดขึ้น ในระบบการศึกษาไทย เนื่องจากคุณภาพของครูส่งผลโดยตรงต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้นการที่
จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ประสบความสาเร็จ การพัฒนาครูโดยเฉพาะด้านการปฏิบัติกิจกรรม
ทางวิชาการ จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นและต้องเล็งผลักดันให้เกิดการปฏิบัติเป็นรูปธรรม ซึ่งการพัฒนาพัฒนาครูให้สาเร็จ
มากน้อยเพียงใดนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะมีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริม และสนับสนุนครู
ให้ได้รับการพัฒนาตามความต้องการจาเป็น และสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพิจารณาด้าน
การเป็นผู้นาในการพัฒนาวิชาชีพครู พบว่าอยู่ระดับที่น้อยที่สุดใน 3 ด้านของการพัฒนาวิชาชีพครู อาจเนื่องจาก
การขาดโอกาสและการสนับสนุนจากผู้บริหาร หรือหน่วยงานต้นสังกัดในการมอบหมาย หรือการให้อานาจแก่ครู
ในการจัดการหรือตัดสินใจในการดาเนินงาน หรือจั ดกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่ อีกทั้งด้วยการขาดการกระตุ้น
และการสร้างแรงจูงใจที่ดีในการเป็นผู้นาเพื่อเสนอแนวคิดหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุวรรณี หาญกล้า (2550 : 136) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของครูกับการปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ที่พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ค่อยเปิดโอกาสในการแต่งตั้ง
หรือมอบหมายงานให้กับครู เพื่อจะก้าวขึ้นเป็นผู้นาในการพัฒนา และบางครั้งครูเองก็ไม่มีความสนใจ และ
กระตื อรือร้น ที่ จะเป็ น ผู้น าในการพั ฒ นา ตลอดจนเพื่ อนครู ไม่ ส นใจในการให้ความร่ว มมือที่ จ ะพัฒ นาตาม
คาแนะนา ทาให้การที่จะเป็นผู้นาไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
4. สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรภาวะผู้นาของผู้บริหารกับชุดตัวแปรการพัฒนา
วิชาชีพครู มีฟังก์ชันคาโนนิคอล 3 ฟังก์ชัน ดังนี้ ฟังก์ชันคาโนนิคอลที่ 1 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลเท่ากับ 0.628
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยที่ตัวแปรคาโนนิคอลของชุดตัวแปรภาวะผู้นาของผู้บริหารกับชุดตัวแปรการ
พัฒนาวิชาชีพครู มีความแปรปรวนร่วมกันร้อยละ 39.44 (R2 = 0.3944) สาหรับฟังก์ชันคาโนนิคอลที่ 2 และ 3
มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล เท่ากับ 0.272 และ 0.140 ตามลาดับ ซึ่งไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจึงไม่นามา
พิจารณาค่าน้าหนักความสาคัญคาโนนิคอล ซึ่งสอดคล้องกับปกรณ์ ประจัญบาน (2553 : 61) ที่กล่าวว่า การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์เป็นการดูว่าตัวแปรแต่ละคู่มีความสัมพันธ์กันจริงหรือไม่ มีขนาดความสัมพันธ์มากน้อย
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เพียงใด และมีทิศทางความสัมพันธ์กันแบบใด และสอดคล้องกับ ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ (2544) ที่ได้เสนอการ
แปลความหมายของสั ม ประสิท ธิ์ส หสัม พั นธ์ ดัง นี้ สหสั ม พัน ธ์ที่ มี ขนาดเล็ ก หรือมีความสั มพั นธ์ กันน้ อย ค่ า
สหสัมพันธ์จะอยู่ระหว่าง -0.29 ถึง -0.10 หรือ 0.10 ถึง 0.29 และเมื่อพิจารณาด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ
ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของครู เนื่องจากบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานของครูนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงภาวะผู้นาในการเป็นผู้ชี้แนะ และช่วยเหลือครูในการดาเนินงาน
ให้ประสบความสาเร็จ ตลอดจนสร้างมิตรไมตรีที่ดีและขวัญกาลังใจให้กับครูในการปฏิบัติหน้าที่ ทาให้ครูรู้สึกเกิด
ความเชื่อมั่นและมีความพยายามการพัฒนาตนเอง ทั้งการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของครูยังช่วยให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาไดทาความรู้จัก และศึกษาบุคลิก ลักษณะของครูแต่ละคนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่ตรงจุด
สอดคล้องกับความต้องการ ทั้งยังให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถตัดสินใจในการมอบหมายงานหรือตาแหน่ง
หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ครูได้ทางานได้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และความสนใจ ซึ่งจะส่งผลให้งาน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนาวา สุขรมย์ (2550 : 64) ที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่มีภาวะผู้นาทางวิชาการอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารจะพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิช าการ รองลงมาคือด้าน วิสัยทัศน์
และด้านการจัดการหลักสูตร ซึ่งด้านการส่งเสรมบรรยากาศทางวิชาการ และด้านการจัดการหลักสูตร ถือได้ว่า
เป็นองค์ประกอบย่อย ที่สาคัญประการหนึ่งของภาวะผู้นาทางวิชาการ ซึ่งสาหรับโรงเรียนแล้วงานวิชาการถือได้
ว่าเป็นหัวใจในการบริหารจัดการ โรงเรียนเนื่องจากมีส่วนสาคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน ทาให้ผู้บริหารส่วนใหญ่ต่างให้ความสาคัญ และดาเนินการอย่างเร่งด่วนในการพัฒนา
คุณภาพของการงานวิชาการ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ที่
สังกัดควรได้รับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างให้ครูมีจินตนาการในการ
สอน และผู้บริหารสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค์กับครูและนักเรียน พร้อมทั้งมีการ
นิเทศการสอนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
1.2 ผู้บริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ควรสร้างนักศึกษาให้มีภาวะ
ผู้นาในการคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการในการจัดกิจกรรม และกล้าแสดงการเป็นผู้นา การเป็นผู้นานักศึกษา การ
นาเสนอผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
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1.3 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ควรมีการพัฒนาวิชาชีพครูให้
มากขึ้น มีการไปฝึกอบรม หาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม และเป็นผู้นาเสนอรายงานทางวิชาการในการประชุม อบรม
และสัมมนา
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1. ควรศึกษาวิจัยการพัฒนาวิชาชีพครู โดยเฉพาะด้านการเป็นผู้นาในการพัฒนาวิชาชีพครู
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน เพื่อให้ทราบปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนมากยิ่งขั้น
2.2. ควรศึกษารูปแบบภาวะผู้นา ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
2.3. ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุในการพัฒนาวิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต วิชาชีพครู
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