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การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาวิสยั ทัศน์ ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
วิสยั ทัศน์และภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ข้าราชการครูและผูบ้ ริหารในกลุ่ม
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 226 คน เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .87, .83 และ
.85 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และใช้สถิตหิ า
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การเผยแพร่
วิสยั ทัศน์ การปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์ และการสร้างวิสยั ทัศน์ ตามลําดับ
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และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย
ดังนี้ การมีอทิ ธิอย่างมีพลอย่างมีอุดมการณ์ การคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล การสร้างแรงบันดาลใจ
และการกระตุน้ ทางปญั ญา ตามลําดับ
3. การบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่
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ด้านการพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และด้านการวิจยั เพือ่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามลําดับ
4. วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการ
ในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
5. ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
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This study aimed to investigate vision, transformational leadership and academic
administration of secondary school’s administrators as well as theirs relationship. The subjects
consisted of 226 secondary school’s administrators and teachers in Angthong province. 5
rating scale questionnaire was administered with reliability of .87, .83 and .85 and then data
were analyzed and presented by percentage, mean, standard deviation and Pearson Product
Moment Correlation Coefficient.
The results revealed as follows:
1. Perceived vision of school’s administrator as a whole was at a high level.
When considered each aspects, it was found that they were at a high level as vision
distribution, vision performance, and vision construction, respectively.
2. Transformational leadership of school’s administrator as a whole was at a
high level. When considered each aspects, it was found that they were at a high level as
idealism influence, individuality consideration, inspiration building, and academic stimulation,
respectively.
3. Academic administration of school’s administrator as a whole was at a high
level. When considered each aspects, it was found that they were at a high level as
educational innovation and technology development, educational supervision, measurement
and learning achievement transformation process, learning development, school quality
assurance development, and research and development, respectively.
4. The vision of school’s administrator was moderate positive related to
academic administration with a statistical significance of .01
5. Transformational leadership of school’s administrator was moderate positive
related to academic administration with a statistical significance of .01

ประกาศคุณูปการ
สารนิพนธ์ฉบับนี้ ได้รบั ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจาก อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง ซึง่ เป็น
อาจารย์ทป่ี รึกษา ทีใ่ ห้คาํ แนะนําและข้อเสนอแนะต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์เกีย่ วกับงานวิจยั ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อมจนทําให้สารนิพนธ์ฉบับนี้สาํ เร็จลุลว่ งไปด้วยดี ซึง่ ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณไว้ ณ ทีน่ ้ี
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบเค้าโครงทุกท่าน ซึง่ ประกอบด้วย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.วีระ สุภากิจ อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง อาจารย์ ดร.ราชันย์ บุญธิมา และอาจารย์ ดร.จารุวรรณ
พลอยดวงรัตน์ ทีใ่ ห้ขอ้ แนะนําในการปรับปรุงแก้ไขสารนิพนธ์ จนทําให้ผลงานครัง้ นี้สาํ เร็จสมบูรณ์
ยิง่ ขึน้
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปากเปล่าทุกท่าน ซึง่ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.สมชาย
เทพแสง อาจารย์ ดร.ราชันย์ บุญธิมา และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา ทีใ่ ห้ขอ้ แนะนําใน
การปรับปรุงแก้ไขสารนิพนธ์ จนทําให้ผลงานครัง้ นี้สาํ เร็จสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ทวีศกั ดิ ์ จงประดับเกียรติ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาจารย์ ดร.แสวง วิทยพิทกั ษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายประสิทธิ ์ สุขขุม ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนโพธิ ์ทอง “จินดามณี” นายมณเฑียร
ด้วงชะเอม รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนสตรีอา่ งทอง และนายสมศักดิ ์ สนใจ ครูวทิ ยฐานะชํานาญการ
โรงเรียนสตรีอา่ งทอง ทีไ่ ด้สละเวลาเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญให้คาํ แนะนํา ตรวจแก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์
ยิง่ ขึน้ ขอขอบพระคุณผูบ้ ริหารและข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ทีช่ ว่ ยเหลือและ
ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ขอขอบพระคุณอาจารย์ประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่าน ทีไ่ ด้ให้การศึกษาอบรม และขอขอบคุณเพือ่ นๆ นิสติ ปริญญาโท สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา รุน่ 20 และพีๆ่ เพือ่ นๆ น้องๆ ทุกคน ทีใ่ ห้กาํ ลังใจมาโดยตลอด ทําให้สารนิพนธ์
ฉบับนี้สาํ เร็จสมบูรณ์ดว้ ยดี
คุณค่าและประโยชน์อนั ใดทีพ่ งึ มีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบเพือ่ การพัฒนาการศึกษา
และน้อมระลึกถึงพระคุณ มารดา บิดา ตลอดจนทุกท่านทีไ่ ม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ทีน่ ้ี ทีม่ สี ว่ นให้คาํ ปรึกษา
และช่วยเหลือในการทําสารนิพนธ์กบั ผูว้ จิ ยั มาโดยตลอด คุณค่าหรือคุณประโยชน์อนั ใดทีเ่ กิดจากการวิจยั
ครัง้ นี้ ขอมอบแด่พระคุณของบิดา มารดา อีกทัง้ คณาจารย์ผปู้ ระสิทธิ ์ประสาทวิชา และผูม้ พี ระคุณทุกท่าน
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
สังคมปจั จุบนั อยูใ่ นยุคเปลีย่ นผ่านจากสังคมทีใ่ ห้ความสําคัญกับสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสังคมทีม่ สี ารสนเทศเป็ นฐาน มาเป็ นสังคมทีใ่ ห้ความสําคัญกับความรู้ คือ มีความรู้
เป็ นฐาน ทีเ่ รียกว่า “สังคมฐานความรู”้ นันคื
่ อ การเปลีย่ นกระบวนทัศน์ ทีเ่ คยมีลกั ษณะของสารสนเทศ
คืออํานาจ มาเป็ น “ความรูค้ อื อํานาจ” (อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์. 2550: 1) การจัดการกับการเปลีย่ นแปลง
ของสังคมเช่นนี้จงึ จําเป็ นจะต้องอาศัยจิตสํานึกใหม่ทม่ี คี นเป็ นศูนย์กลางแบบบูรณาการ ต้องจัดการกับ
ปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของคนโดยรวม เพือ่ ก่อให้เกิดจิตสํานึกแห่งการเป็ น
พวกเดียวกัน มีเอกภาพในความหลากหลาย จิตสํานึกแห่งการพึง่ พาอาศัยกัน จิตสํานึกแห่งการเป็ น
นํ้าหนึ่งใจเดียวกัน ไว้วางใจกัน จิตสํานึกในการสร้างพลังร่วมของหมูค่ ณะ (ประมวล ศรีขวัญใจ. 2550: 1)
การศึกษาจึงเป็ นกระบวนการทุกอย่างทีช่ ว่ ยพัฒนาหรือปรับปรุงจิตใจ อุปนิสยั และคุณสมบัตทิ างกายภาพ
ต่างๆ ของมนุษย์ให้ดขี น้ึ สามารถดํารงชีวติ ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถเกือ้ หนุนการพัฒนาประเทศ
ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆของประเทศ (ธร สุนทรายุทธ. 2550: 4)
กระแสแห่งการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เป็ นการเปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์อนาคตใน
รูปแบบเดิมได้ เราต้องคิดออกจากกฎเกณฑ์เดิมๆ ไปสูร่ ปู แบบใหม่ๆ และเข้าใจสภาพการแข่งขันยุคใหม่
ทีม่ คี วามรวดเร็ว อันเป็ นตัวกําหนดความแตกต่างของแนวคิดระหว่างผูน้ ําและผูต้ าม ผูช้ นะและผูแ้ พ้
องค์กรจํานวนไม่น้อยทีต่ อ้ งล้มเหลว เพราะขาดการเปลีย่ นแปลงและในขณะเดียวกันองค์กร จํานวน
ไม่น้อยทีป่ ระสบผลสําเร็จ เพราะมีการเปลีย่ นแปลงทีเ่ หมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงในโลกทีเ่ กิดขึน้ อย่าง
รวดเร็ว องค์กรจึงต้องตระหนักถึงการเปลีย่ นแปลงและปฏิบตั ติ ามความคิดในการทํางาน รวมทัง้ กระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุ ษย์ดว้ ย เพราะกรอบความคิดในการบริหารแบบเดิม ไม่สามารถสร้างพลังในการแข่งขัน
ได้ ดังนัน้ หน่วยงานทางราชการ จะต้องปรับตัว ปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ใหม่ เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัว
มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ (วสันต์ ลาจันทึก. 2548: 1)
การปรับตัวหรือการเปลีย่ นแปลงขององค์กร ต้องให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมต่างๆ เพือ่
ความอยูร่ อด ความพร้อมและขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ในการทีจ่ ะนําพาองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย
ความรูจ้ งึ เป็ นทรัพยากรพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญ ซึง่ จะทําให้เกิดนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากการประยุกต์ใช้
ความรูใ้ นการทํางาน เพือ่ การอยูร่ อดและสามารถทีจ่ ะแข่งขันได้ ทุกองค์กรจึงต้องให้ความสําคัญกับ
ความรู้ (สิรนิ ธรา คงอ้วน. 2552: 2) ดังจะเห็นได้จากจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ระบุไว้วา่ ส่วนราชการมีหน้าทีพ่ ฒ
ั นาความรูใ้ น
ส่วนราชการ เพือ่ ให้มลี กั ษณะเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูด้ า้ นต่างๆ เพือ่ นํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทัง้ ต้องส่งเสริม และพัฒนาความรู้
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ความสามารถ สร้างวิสยั ทัศน์และปรับเปลีย่ นทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็ นบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูร้ ว่ มกัน
คุณภาพของคนเป็ นเรือ่ งสําคัญทีส่ ดุ การทีจ่ ะพัฒนาตนเองได้ จําเป็ นต้องมีกระบวนการของ
การพัฒนา ถ้ามองว่าคนเป็ นทรัพยากรทีส่ าํ คัญ เพื่อให้สมบูรณ์ทงั ้ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม พัฒนา
รอบด้าน ทัง้ ด้านร่างกายสติปญั ญา อารมณ์ บุคลิกภาพ กิจกรรมทีส่ งั คมใช้พฒ
ั นาสมาชิกของสังคม
ได้คอื การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (วิจติ ร ศรีสอ้าน. 2551: 44) สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ได้ยดึ “คน” เป็ นศูนย์กลางการพัฒนา โดย
กําหนดพันธกิจ 4 ด้าน คือ การพัฒนาคน การสร้างเศรษฐกิจ การสร้างความมันคงทางทรั
่
พยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม การพัฒนาธรรมาภิบาลในระบบบริหารจัดการประเทศ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพคน
พัฒนาชุมชนและแก้ปญั หาความยากจน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยังยื
่ น รักษาฐานทรัพยากร
และสิง่ แวดล้อมและพัฒนาระบบ ธรรมาภิบาลทัง้ ของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยหนึ่ง
ในยุทธศาสตร์ทส่ี าํ คัญคือ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูส่ งั คมแห่งภูมปิ ญั ญา และการเรียนรู้
โดยให้ความสําคัญกับการศึกษาวิจยั สร้างองค์ความรูท้ จ่ี ะช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการเผยแพร่
ขยายผลให้เกิดประโยชน์ ทัง้ ในระดับการปฏิบตั แิ ละระดับนโยบาย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2549: 53 – 54)
การพัฒนาคนในประเทศจะสําเร็จต้องอาศัยผูน้ ําทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ สามารถวางแผนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และนําไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็ นรูปธรรม (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
2546: 50) การบริหารองค์การให้ประสบความสําเร็จ ขึน้ อยูก่ บั การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ ซึง่ ทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resources) หรือคนเป็ นสิง่ ทีม่ คี า่ เหนือทรัพยากรอื่นใด คนจึงเป็ นผูท้ ม่ี บี ทบาทสําคัญ
ในการบริหารจัดการ สามารถสร้างความเติบโตให้กบั หน่วยงาน ปจั จัยทีส่ าํ คัญยิง่ และมีผลกระทบต่อ
การบริหารงานภายในองค์การมากทีส่ ดุ ประการหนึ่งก็คอื ผูน้ ําขององค์การ เพราะผูน้ ําเป็ นผูก้ าํ หนด
วัตถุประสงค์ขององค์การ เป็ นผูใ้ ห้ความคิดริเริม่ ในการปฏิบตั งิ านทีจ่ ะทําให้สมาชิกเกิดความพอใจใน
องค์การนัน้ และเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อผลงานขององค์การอีกด้วย ผูน้ ําซึง่ เป็ นหัวหน้างานจะต้องเป็ นผูม้ ี
บทบาทสําคัญในการทีจ่ ะทําให้งานสําเร็จ บรรลุเป้าหมาย และหัวหน้างานจะปฏิบตั งิ านได้อย่างมีคุณภาพ
นัน้ จะต้องมีความเป็ นผูน้ ําทีด่ ี หากผูน้ ําขององค์การใดสามารถทําให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างราบรืน่
มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การได้ รวมทัง้ สามารถทําให้
สมาชิกในองค์การร่วมแรงร่วมใจกันทํางานอย่างเต็มที่ และมีการประสานงานกันอย่างดีในองค์การแล้ว
ก็แสดงว่า ผูน้ ําองค์การนัน้ มีภาวะผูน้ ํา (Leadership) สูง ในทางตรงกันข้าม หากผูน้ ําขององค์การใด
ไม่สามารถบริหารงานให้บรรลุสาํ เร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์การ หรือสามารถทําให้
สมาชิกในองค์การร่วมแรงประสานงานกันได้แล้ว ก็แสดงว่าผูน้ ําขององค์การนัน้ เป็ นผูท้ ม่ี ภี าวะผูน้ ําตํ่า
ดังนัน้ องค์การใดทีม่ ผี บู้ ริหารทีม่ ภี าวะผูน้ ําตํ่า ผลงานก็จะไม่ดแี ละไม่มคี วามเจริญก้าวหน้า องค์การนัน้
ก็จะค่อยๆ เสื่อมโทรมลงและอาจสลายไปในทีส่ ดุ (พัฒนิจ โกญจนาท. 2542: 6 – 8)
แรมเซย์ และ คลาด (มารศรี สุธานิธ.ี 2540: 1 – 2; อ้างอิงจาก Ramsay; & Clark. 1990: 1)
ได้กล่าวไว้ในทํานองเดียวกันว่า ไม่มโี รงเรียนใดสามารถสร้างสรรค์ให้เจริญก้าวหน้าได้ หากผูบ้ ริหาร
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ปราศจากวิสยั ทัศน์ และไม่มโี รงเรียนใดสามารถดํารงรักษาความเป็นโรงเรียนทีด่ ไี ว้ได้ หากผูบ้ ริหาร
โรงเรียนไม่มวี สิ ยั ทัศน์ ทัง้ นี้ เพราะวิสยั ทัศน์จะทําให้ผนู้ ําแตกต่างจากผูบ้ ริหาร กล่าวคือ ผูม้ วี สิ ยั ทัศน์
จะไม่มคี วามต้องการเพียงเพื่อดํารงรักษาสถานภาพขององค์การเท่าทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั ไว้เท่านัน้ หากแต่
จะมุง่ แสวงหาวิถที างปฏิบตั ทิ จ่ี ะนําองค์การไปสูส่ งิ่ ทีด่ กี ว่า วิสยั ทัศน์จงึ เป็ นสิง่ จําเป็ นสําหรับผูบ้ ริหาร
เพราะผูบ้ ริหารต้องมีศกั ยภาพสูงในการค้นหาสิง่ ซึง่ ต้องการจะให้โรงเรียนเป็ นอย่างไรในอนาคต
นอกจากนี้การเป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ยงั ทําให้ผนู้ ํามองเห็นว่าอะไรเป็ นสิง่ สําคัญทีแ่ ท้จริงขององค์การ
และสามารถกําหนดภาพในอนาคตขององค์การได้วา่ ต้องการให้เป็ นอย่างไร เพื่อกําหนดกิจกรรมและ
แนวทางปฏิบตั งิ านให้บรรลุผลสําเร็จตามต้องการ โดยไม่เสียเวลากระทําการในสิง่ ทีไ่ ม่มปี ระโยชน์ และ
ยังเป็ นแรงกระตุน้ ให้สมาชิกในองค์การปฏิบตั งิ านด้วยความเต็มใจ อย่างเป็ นพิเศษกว่าธรรมดา จาก
ขอบข่ายของงานวิชาการดังกล่าว ผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา และบุคลากรอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
งานวิชาการ จะต้องเป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ ซึง่ มีความสําคัญและจําเป็นทีผ่ บู้ ริหารจะต้องมีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล
ในสังคมยุคโลกาภิวตั น์ ซึง่ เป็ นสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว การบริหารงานของผูบ้ ริหารจะต้อง
มีสายตาทีย่ าวไกล รูม้ าก เห็นมาก ศึกษาและเรียนรูใ้ ห้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงในอนาคต อีกทัง้ การแข่งขัน
ทีม่ ากขึน้ บูมเบิรก์ และ กรีนฟิลด์ (มารศรี สุธานิธ.ี 2540: 2; อ้างอิงจาก Blumberg; & Greenfield.
1986: 228)
ผูบ้ ริหารทีม่ วี สิ ยั ทัศน์จะเห็นคุณค่าของประสบการณ์ทไ่ี ด้รไู้ ด้เห็นไม่เพียงแต่เห็นมาก แต่อยู่
ทีก่ ารเห็นอย่างฉลาด ผูบ้ ริหารทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ขณะดํารงตําแหน่งจะยึดเป้าหมายสุดท้ายในใจเสมอ ผูบ้ ริหาร
ต้องมีความสามารถถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ไปสูเ่ พือ่ นร่วมงาน และคณะทํางานเพือ่ ทีจ่ ะให้บุคคลเหล่านัน้
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์นนั ้ ร่วมกัน ทัง้ นี้ผบู้ ริหารจะต้องมีความสามารถทางด้านทักษะ
สติปญั ญา ความรู้ ความสามารถ ผูบ้ ริหารนับว่ามีบทบาทสําคัญยิง่ ทีจ่ ะให้งานต่างๆ เกิดผลสําเร็จขึน้
โดยเฉพาะงานด้านวิชาการจะสําเร็จมากน้อยเพียงใด ย่อมขึน้ อยูก่ บั ผูบ้ ริหารโรงเรียน ซึง่ จะต้องมองเห็น
ความสําคัญของงานวิชาการอันดับแรก รวมทัง้ ควรมีวสิ ยั ทัศน์ทด่ี แี ละกว้างไกลในการบริหารงานวิชาการ
จึงจะทําให้โรงเรียนมีความเป็ นเลิศทางวิชาการและทันสมัยในสังคมยุคโลกาภิวตั น์ วีระวัฒน์ ปนั นิตามัย
(2539: 12)
ความสําเร็จขององค์กร ไม่วา่ จะเรียกว่าเป็ นการบริหารทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิ ์ (Results-based Management)
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล ล้วนแต่ขน้ึ กับภูมปิ ญั ญา ความคิดอ่านและแนวปฏิบตั ทิ ส่ี ร้างสรรค์ของ
ผูน้ ําขององค์กร ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ทีพ่ บว่า ภาวะผูน้ ําสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลของงาน และ
ภาวะผูน้ ํา มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลขององค์กร เนื่องจากผูน้ ํา มีความสําคัญ จึงมีแนวคิด และ
การศึกษาในเรือ่ งการพัฒนาความเป็ นผูน้ ําหรือภาวะผูน้ ํา (Leadership) เกิดขึน้ สําหรับในประเทศไทย
ในช่วงสองทศวรรษทีผ่ า่ นมาได้มกี ารศึกษาภาวะผูน้ ํา ทีม่ คี วามเหมาะสมกับยุคปจั จุบนั ซึง่ เป็ นยุคของ
การเปลีย่ นแปลงนี้ แนวคิดทฤษฎีใหม่ทม่ี ชี อ่ื เสียงและเป็ นทีย่ อมรับกันมากในปจั จุบนั คือ แนวคิดทฤษฎี
ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership Theory) ซึง่ เป็ นทฤษฎีภาวะผูน้ ําแนวใหม่
หรือเป็ นกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) เนื่องจากภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงนี้เป็ นการปลีย่ นแปลง
กระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ไปสูภ่ าวะผูน้ ําทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ (Vision) มีการกระจายอํานาจหรือการเสริมสร้าง
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พลังจูงใจ (Empowering) เป็ นผูม้ คี ุณธรรม (Moral Agents) และมีการกระตุน้ ผูต้ ามให้มคี วามเป็ นผูน้ ํา
ด้วยภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงนี้จะพิจารณาทีล่ กั ษณะของผูน้ ํา พฤติกรรม อํานาจ รวมทัง้ ตัวแปรสถานการณ์
ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ เป็ นแนวทางทีก่ ว้างกว่าแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ ําอื่นๆ และผลจากการวิจยั เชิงประจักษ์
และการฝึกอบรมพัฒนาภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงในทุกระดับในองค์กรของประเทศต่างๆ จํานวนมาก
พบว่า ผูบ้ ริหารหรือผูน้ ําทีม่ ภี าวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง สามารถทําให้ประสิทธิผลของงานและองค์กร
สูงขึน้ แม้วา่ สภาพการณ์ขององค์กรจะมีขอ้ จํากัดต่างๆ เพียงใด (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 2 – 3)
ภาวะผูน้ ํา คือ พลังชนิดหนึ่งทีส่ ามารถส่งแรงกระทําอันก่อให้เกิดการขับเคลื่อนกลุ่มคนและ
ระบบองค์กรไปสูเ่ ป้าประสงค์ ขณะที่ พรนพ พุกะพันธ์ (2544: 63) ให้แนวคิดว่า ผูน้ ําต้องมีวสิ ยั ทัศน์
วิเคราะห์ตดั สินใจโดยมองอย่างนก มองภาพรวมทัง้ หมด และปฏิบตั ติ นอย่างหนอน เอากาย ใจ และสมอง
เข้าสัมผัสสามารถวางนโยบายทีช่ ดั เจน จัดแผนงาน และแผนเงินให้เข้ากัน กระจายและมองอํานาจเป็ น
รวมทัง้ ผลการปฏิบตั กิ ารเข้าใจบริบทอันหลากหลายในสังคม และบริหารกิจการเพือ่ เป้าหมายอย่างมี
ทิศทางทีม่ งุ่ ผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็ นหลัก โดยเลือกเดินตามทางทีม่ อี ุปสรรคน้อยทีส่ ดุ (นิตย์ สัมมาพันธ์.
2546: 31)
ภาวะผูน้ ําหรือความเป็ นผูน้ ํา เป็ นกระบวนการทีผ่ บู้ ริหารสามารถชักจูงหรือชีน้ ําบุคคลอื่น ให้
ปฏิบตั งิ านสําเร็จตามวัตถุประสงค์ทว่ี างไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (วิโรจน์ สารรัตนะ.
2546: 25) นอกจากนี้ผนู้ ํามีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์กร และการจัดการในทุกระดับ ทัง้
ในภาครัฐและเอกชน ระดับโลก ชาติ และท้องถิน่ (สงวน รัมพงศ์; และ นิตยา รัมพงศ์. 2541: 83) ใน
ระดับองค์กรมีการยอมรับ ความสําเร็จขององค์กร ไม่วา่ จะเป็ นการบริหารทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิ ์ (Result – Based
Management) ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลล้วนขึน้ อยูก่ บั ภูมปิ ญั ญา ความคิดอ่าน และแนวปฏิบตั ทิ ่ี
สร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร (ทิพาวดี เมฆสวรรค์. 2545: 10)
นักวิชาการหลายท่านให้แนวคิดว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียนยุคใหม่ หรือยุคปฏิรปู การศึกษา ควรมี
ลักษณะผูน้ ําทีด่ แี ละเข้มแข็ง และมีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล มีการติดต่อสื่อสารในองค์กรทีด่ ี โดยเฉพาะเป็ น
ผูน้ ําทีม่ ภี าวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง หรือเรียกว่าภาวะผูน้ ําเชิงปฏิรปู (Transformational Leadership)
เลทวูด และ แจนท์ซ่ี (สุรชิน วิเศษลา. 2549: 25; อ้างอิงจาก Leithwood; & Jantzi. 1996:
510) ได้อธิบายว่า ความหมายของภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง
กลุ่มพฤติกรรมของผูน้ ํา ซึง่ แสดงออกถึงการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการยกระดับ และกระบวนการ ซึง่ ผูน้ ํา
และผูต้ ามต่างยกระดับซึง่ กันและกันในด้านศีลธรรม และแรงจูงใจให้สงู ขึน้ โดยผูน้ ําจะกระตุน้ จูงใจผูต้ าม
ให้กระทํามากกว่าทีผ่ ตู้ ามคาดหวังไว้วา่ จะกระทํา และผูต้ ามจะสร้างความผูกพันต่อจุดประสงค์ขององค์กร
โดยผูน้ ํากระตุน้ ให้ผตู้ ามดําเนินงานให้ประสบผลสําเร็จ ตามวิสยั ทัศน์พนั ธกิจ กลยุทธ์ ขององค์กรและ
ผูน้ ําแสดงคุณลักษณะทีเ่ ป็ นตัวแบบหรือแบบอย่างในการปฏิบตั แิ ก่ผตู้ ามตลอดจนการเพิม่ อํานาจ (Empower)
และช่วยเหลือผูต้ าม ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ น แปลง (Transformational Leadership) เป็ นกระบวนการที่
มีอทิ ธิพลต่อการเปลีย่ นแปลงเจตคติ และพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร สร้างความผูกพันของสมาชิก
ต่อการเปลีย่ นแปลงของวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ทส่ี าํ คัญขององค์กร และภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงนี้
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ยังเกีย่ วข้องกับอิทธิพลของผูน้ ําทีม่ ผี ลต่อผูต้ าม แต่อทิ ธิพลนัน้ เป็ นการให้อาํ นาจแก่ผตู้ ามให้กลับกลาย
เป็ นผูน้ ํา
จะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริหารโรงเรียนเป็ นบุคคลหลักทีต่ อ้ งรับผิดชอบต่อประสิทธิผลและความสําเร็จ
ของโรงเรียน ซึง่ ก็ขน้ึ อยูก่ บั ความสามารถของผูบ้ ริหาร ผูบ้ ริหารยุคใหม่ทจ่ี ะสามารถนําพาองค์กรไปสู่
ความสําเร็จได้ดนี อกจากจะมีภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวแล้ว ความสามารถในการบริหารงาน
ด้านอื่นๆ ก็ตอ้ งมีดว้ ย โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการซึง่ เป็ นงานหลักในสถานศึกษา
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาโดยเฉพาะ การบริหารสถานศึกษาต้องตระหนัก เพือ่
นําองค์กรหรือสถานศึกษาให้ไปสูเ้ ป้าหมายหรือทิศทางทีถ่ ูกต้อง (ปรียาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์. 2542: 1)
ได้กล่าวถึงผูบ้ ริหารว่า ผูบ้ ริหาร เป็ นผูม้ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับการวางแผนงานวิชาการ เพราะงานวิชาการใน
สถานศึกษาถือได้วา่ เป็ นงานหลักทีเ่ ป็ นหัวใจสําคัญ โดยผูบ้ ริหารควรมีความรับผิดชอบวางแผนงาน
ทุกระดับ ตัง้ แต่งานวิชาการจนถึงการเรียนการสอนของครูอาจารย์ ซึง่ กล่าวได้วา่ เกีย่ วข้องกับกิจกรรม
ทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึง่ เป็ นจุดมุง่ หมายหลักของ
สถานศึกษา และเป็ นเครือ่ งชีว้ ดั ความสําเร็จและความสามารถของผูบ้ ริหาร
จากหลักการและเหตุผล สรุปได้วา่ วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
มีความสัมพันธ์กบั การบริหารงานวิชาการ และมีความสําคัญยิง่ ต่อการบริหารจัดการโรงเรียนให้ทนั ต่อ
ความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีดา้ นข้อมูลข่าวสาร ซึง่ ผูบ้ ริหารควรใช้ทกั ษะความรูค้ วามสามารถทาง
การบริหารมาบริหารโรงเรียนและจากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา และระดับภาวะของผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอ่างทอง และศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงกับการบริหารวิชาการในสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ซึง่ ผลการวิจยั ครัง้ นี้ เพื่อจะนําไปเป็ นข้อมูล และแนวทางใน
การพัฒนาวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา และภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนกับ
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา กลุม่ โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทองให้กา้ วหน้ายิง่ ขึน้ ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
2. เพือ่ ศึกษาภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอ่างทอง
3. เพือ่ ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอ่างทอง
4. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์กบั การบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
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5. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงกับการบริหารงานวิชาการ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ความสําคัญของการวิจยั
ผลการวิจยั ครัง้ นี้ จะทําให้ทราบถึงระดับการบริหารงานวิชาการ ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอ่างทอง ระดับวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ระดับภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ระดับการบริหารงานวิชาการ และทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์และภาวะผูน้ ํา
การเปลีย่ นแปลงกับการบริหารงานวิชาการ เพื่อเป็ นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการบริหารงาน ด้าน
วิชาการให้กบั ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอ่างทองต่อไป

ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา
ในการศึกษาครัง้ นี้มงุ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและ
ภาวะแผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง โดย
ใช้คมู่ อื การบริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 32) ได้แบ่งขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนไว้ 12 งาน คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรูด้ า้ นวิชาการแก่ชุมชน การประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคลากร
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นทีจ่ ดั การศึกษา ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกศึกษา 6 งาน
คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจยั เพือ่ พัฒนา
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา การนิเทศการศึกษา และ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและผูบ้ ริหารในกลุม่ โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอ่างทอง ปี การศึกษา 2555 จํานวนครู 490 คน และผูบ้ ริหารจํานวน 64 คน รวมจํานวนทัง้ สิน้
554 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูและผูบ้ ริหารในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 226 คน โดยใช้เกณฑ์กาํ หนดจํานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ เครจซี่
และ มอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) ใช้วธิ กี ารสุม่ แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling)
โดยใช้ตําแหน่งเป็ นชัน้ แล้วนํามาคํานวณหาสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จะได้กลุ่มตัวอย่างครู 200 คน
และผูบ้ ริหาร 26 คน รวมทัง้ สิน้ 226 คน
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ตัวแปรที่ศึกษา ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารเพื่อเลือกตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยผูว้ จิ ยั มุง่ ศึกษาเฉพาะตัวแปรทีส่ อดคล้องกับการบริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา 6 ด้าน มาศึกษาเท่านัน้ ตัวแปรทีศ่ กึ ษา ได้แก่ วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหาร
และภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงและการบริหารงานวิชาการ
1. วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหาร ได้แก่
1.1 การสร้างวิสยั ทัศน์
1.2 การเผยแพร่วสิ ยั ทัศน์
1.3 การปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์
2. ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง ได้แก่
2.1 การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2.2 การสร้างแรงบันดาลใจ
2.3 การกระตุน้ ทางปญั ญา
2.4 การคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล
3. การบริหารงานวิชาการตามขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา 6 ด้าน ได้แก่
3.1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3.2 การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
3.3 การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.4 การพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
3.5 การนิเทศการศึกษา
3.6 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นิยามศัพท์เฉพาะ
เพือ่ ให้เข้าใจความหมายตรงกัน ผูว้ จิ ยั จึงได้นิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังนี้
1. วิ สยั ทัศน์ หมายถึง ความสามารถของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการมองเห็นภาพ กําหนด
เป้าหมาย แนวนโยบายในการวางแผน พัฒนาให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาพ
นัน้ ต้องมีความเป็ นไปได้ และมีเป้าหมายชัดเจนตามวิสยั ทัศน์ของสถานศึกษา
1.1 การสร้างวิ สยั ทัศน์ หมายถึง ผูบ้ ริหารโรงเรียนต้องสร้างความฝนั ทีเ่ ป็ นจริงให้กบั
โรงเรียน มีความเป็ นเลิศในอนาคตโดยต้องอาศัยทักษะ การเก็บรวบรวมข้อมูลของโรงเรียน จุดเด่น
จุดด้อยของบุคลากรในโรงเรียน สถานที่ ทรัพยากร เวลา ให้มคี วามสอดคล้องกันประสานความร่วมมือ
ภายในโรงเรียนเพือ่ ช่วยระดมความคิดในการสร้างวิสยั ทัศน์ขน้ึ มา
1.2 การเผยแพร่วิสยั ทัศน์ หมายถึง ผูบ้ ริหารโรงเรียนสามารถสือ่ ให้คณะครูได้มคี วามเข้าใจ
ในวิสยั ทัศน์ของตนเองได้อย่างชัดเจน ก่อให้เกิดการยอมรับและเต็มใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์นนั ้ โดยการใช้คาํ พูด สัญลักษณ์ การกระทํา และการให้รางวัล
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1.3 การปฏิ บตั ิ ตามวิ สยั ทัศน์ หมายถึง ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีความสามารถในการแปลง
วิสยั ทัศน์ไปสูเ่ ป้าหมาย โดยการปฏิบตั ทิ แ่ี ท้จริง โดยอาศัยความร่วมมือ ทุ่มเทกําลังกายความคิดและ
ความพยายามของสมาชิกในโรงเรียน เพื่อทําให้วสิ ยั ทัศน์นนั ้ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ภาวะผูน้ ําการเปลี่ยนแปลง คือ พฤติกรรมของผูน้ ําทีส่ ามารถเปลีย่ นองค์กรให้ดขี น้ึ กว่าเดิม
ประกอบด้วย การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ ทางปญั ญา และการคํานึงถึง
ความเป็ นปจั เจกบุคคล
2.1 การมีอิทธิ พลอย่างมีอดุ มการณ์ หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ ริหารทีส่ ามารถสร้าง
ความเชื่อมันให้
่ แก้ผรู้ ว่ มงานว่าจะประสบความสําเร็จได้ ได้แก่ การมีวสิ ยั ทัศน์ทช่ี ดั เจน มีความเด็ดขาด
มีบุคลิกน่าเกรงขาม นํ้าเสียงทรงพลัง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าทําและกล้ารับผิดชอบ สามารถสร้าง
ความน่าเชื่อถือ และเป็ นทีย่ อมรับของผูร้ ว่ มงาน มีความมุมานะพยายาม มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ในทุกสถานการณ์
2.2 การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ ริหารในการสร้างแรงจูงใจให้
ผูร้ ว่ มงานเห็นคุณค่าของการปฏิบตั งิ านโดยการเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่ผรู้ ว่ มงาน มีความตัง้ ใจแน่วแน่
อุทศิ ตัวเพือ่ เป้าหมายการปฏิบตั งิ าน กระตุน้ ให้ผรู้ ว่ มงานเห็นความสําคัญของจุดมุง่ หมายการปฏิบตั งิ าน
โดยการสร้างเจตคติในทางบวกต่อเป้าหมายการปฏิบตั งิ านโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตนและเมือ่ ต้อง
พบกับอุปสรรค ผูบ้ ริหารสามารถสร้างความเชื่อมันว่
่ าจะสามารถแก้ไขปญั หาและก้าวสูก่ ารพัฒนาองค์กร
ได้อย่างมันใจ
่
2.3 การกระตุ้นการใช้ปัญญา หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ ริหารทีพ่ ยายามสร้างความท้าทาย
ในการคิดโดยกระตุน้ ให้ผรู้ ว่ มงานแสดงความคิดเห็น ตามทัศนคติและประสบการณ์ของแต่ละคน ส่งเสริม
ให้คดิ สร้างสรรค์งานใหม่ๆ วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบเพือ่ ร่วมหาวิธกี ารใหม่ๆ ในการปฏิบตั ริ ว่ มกัน ทําให้
ผูร้ ว่ มงานมีการพัฒนาประสิทธิภาพของงานให้สงู ขึน้ ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายทีอ่ งค์กรวางไว้
2.4 การคํานึ งถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมทีผ่ บู้ ริหารทีม่ กี ารปฏิสมั พันธ์
เกีย่ วข้องกับบุคคล เป็ นผูใ้ ห้การดูแล เอาใจใส่ผรู้ ว่ มงานเป็ นรายบุคคล สนใจ เข้าใจและยอมรับใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็ นผูค้ อยสร้างบรรยากาศของการให้ ส่งเสริมและผลักดันให้ผรู้ ว่ มงาน
ได้ปฏิบตั งิ านทีแ่ ต่ละคนสนใจและมีสว่ นรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ ทําให้ผรู้ ว่ มงานรูส้ กึ มีคุณค่า
และมีความสําคัญ
3. การบริ หารงานวิ ชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยการจัดกิจกรรมทุกอย่าง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลให้ดขี น้ึ เพือ่ ให้บรรลุจุดมุง่ หมาย
ของหลักสูตร และเพือ่ ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
3.1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริมให้ครูจดั ทําแผนการเรียนรู้
ตามสาระและหน่วยการเรียนรูโ้ ดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ ส่งเสริมให้ครูจดั กระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผูเ้ รียน ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรูเ้ พื่อป้องกันและแก้ไขปญั หา การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
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และการปฏิบตั จิ ริง การส่งเสริมให้รกั การอ่าน และการใฝร่ อู้ ย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรูต้ ่างๆ
ให้สมดุลกัน ปลูกฝงั คุณธรรมค่านิยมทีด่ งี าม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ทส่ี อดคล้องกับเนื้อหาสาระ
กิจกรรม โดยจัดบรรยากาศ สิง่ แวดล้อมและแหล่งเรียนรูใ้ ห้เอือ้ ต่อการจัดกระบวนการเรียนรูแ้ ละการนํา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ หรือเครือข่าย ผูป้ กครอง ชุมชน ท้องถิน่ มามีสว่ นร่วมในการจัดการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสม จัดให้มกี ารนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุม่ สาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศที่
ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร ส่งเสริมให้ครูพฒ
ั นากระบวนการเรียนรู้
3.2 การวัดผล ประเมิ นผล การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง กระบวนการทีจ่ ะ
ทําให้ทราบว่าการเรียนการสอนนัน้ บรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี าํ หนดหรือไม่ ควรมีการปรับปรุงเรือ่ งใด การวัด
เป็ นกระบวนการกําหนดจํานวนตัวเลขทีไ่ ด้จากการวัด ส่วนการประเมินเป็ นการพิจารณาตัดสิน หรือ
สรุปคุณลักษณะของผลการวัดตามทีต่ งั ้ เกณฑ์ไว้ สถานศึกษา สามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเ้ รียน
โดยการนําความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทไ่ี ด้จากการศึกษาในรูปแบบต่างๆ และ/หรือจากการประกอบ
อาชีพมาเทียบโอนเป็ นผลการเรียนของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับทีก่ าํ ลังศึกษาอยู่ การวัดผล
ประเมินผล และเทียบโอน ผลการเรียน มีแนวทางการปฏิบตั ิ คือ การกําหนดระเบียบแนวปฏิบตั ทิ ่ี
เกีย่ วกับการวัดผล ประเมินผลของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูดาํ เนินการวัดผลประเมินผล โดยเส้นการ
ประเมินผลตามสภาพจริง จัดให้มกี ารเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจาก
สถานศึกษาอื่น สถานประกอบการและอื่นๆ พัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน
3.3 การวิ จยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การบริหาร
จัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูศกึ ษา วิเคราะห์
วิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการเรียนรูใ้ นแต่ละกลุ่มสาระ ร่วมมือ ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ตลอดจน
การเผยแพร่ผลงานการวิจยั หรือพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น
3.4 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์
ความจําเป็ นในการใช้สอ่ื และเทคโนโลยีเพือ่ การจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการ ส่งเสริม
ให้ครูผลิต พัฒนาสือ่ และนวัตกรรมการเรียนการสอน จัดหาสือ่ และเทคโนโลยีเพือ่ ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน และการพัฒนางานด้านวิชาการ ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สอ่ื
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพือ่ การจัดการเรียนการสอน และพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น ประเมินผลการพัฒนาการใช้ส่อื นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษา
3.5 การนิ เทศการศึกษา หมายถึง การจัดระบบนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษาแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการ
นิเทศการศึกษา แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษา ภายในสถานศึกษา
กับสถานศึกษาอื่น เพือ่ ปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและเพิม่ คุณภาพของบทเรียน ตลอดจนสภาพ
การเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์

10
3.6 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การจัดโครงสร้าง
องค์กร ให้รองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การกําหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย
ความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชีว้ ดั ของกระทรวง เป้าหมายความสําเร็จ
ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายความสําเร็จ
ของสถานศึกษา การดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
เพือ่ ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอืน่ ในการปรับปรุง
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
4. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หมายถึง ผูท้ ม่ี อี าํ นาจในการสังมอบหมายงานในสถานศึ
่
กษาหรือ
ผูร้ กั ษาการแทนในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนฝา่ ยต่างๆ ทีส่ งั กัดในโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง จํานวน 14 โรงเรียน
5. ครู หมายถึง ข้าราชการครู ทีส่ งั กัดในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง จํานวน 14
โรงเรียน
6. โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาทีจ่ ดั การศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน มีทต่ี งั ้ อยูใ่ นสังกัดเขตพืน้ ทีม่ ธั ยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง จํานวน 14 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
สตรีอา่ งทอง โรงเรียนอ่างทองปทั มโรจน์วทิ ยาคม โรงเรียนบางเสด็จวิทยา โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง
โรงเรียนราชสถิตย์วทิ ยา โรงเรียนโพธิ ์ทอง “จินดามณี” โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวทิ ยาภูม”ิ
โรงเรียนวิเศษไชยชาญวิทยาคม โรงเรียนไผ่วงวิทยา โรงเรียนสามโก้วทิ ยา โรงเรียนแสวงหาวิทยา
โรงเรียนริว้ หว้าวิทยา โรงเรียนปา่ โมกข์วทิ ยา และโรงเรียนโพธิ ์ทองพิทยาคม

กรอบแนวคิดของการวิจยั
การวิจยั เรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์และภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงกับการบริหารงาน
วิชาการ ของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ผูว้ จิ ยั กําหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั ดังนี้
วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหาร ผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิดของ บรอน (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2538: 4; อ้างอิงจาก
Braun. 1991) ได้กล่าวถึง ลักษณะของผูบ้ ริหารทีม่ วี สิ ยั ทัศน์วา่ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามสามารถมองเห็นภาพ
ของโรงเรียนในอนาคตทีจ่ ะนําโรงเรียนให้ประสบผลสําเร็จไปสูเ่ ป้าหมาย และบรรลุวตั ถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
ซึง่ วิสยั ทัศน์นนั ้ จะเกิดขึน้ จากความสามารถของผูบ้ ริหารโรงเรียน 3 ด้าน คือ การสร้างวิสยั ทัศน์ การเผยแพร่
วิสยั ทัศน์ และการปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์ ผูบ้ ริหารจําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องเป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ เพราะการบริหาร
โรงเรียนมีกจิ กรรมและขอบข่ายงานทีก่ ว้างขวาง ละเอียดอ่อนและลึกซึง้ ผูบ้ ริหารโรงเรียนจําเป็ นต้อง
มีศกั ยภาพสูงในการค้นหาสิง่ ซึง่ ต้องการให้โรงเรียนเป็ นไปในอนาคต ดังที่ เซอร์จโิ อวานนี (Sergiovanni.
1984: 7) เสนอแนวคิดว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียนทีจ่ ะจัดการศึกษาไปสูค่ วามเป็ นเลิศได้นนั ้ จะต้องเป็ นผูม้ ี
วิสยั ทัศน์ เพราะผูบ้ ริหารโรงเรียนจะสามารถเลือกเน้นความสนใจในสิง่ ทีเ่ ป็ นความสําคัญ และค่านิยม
ของโรงเรียน ซึง่ จะแสดงให้สมาชิกรับรูไ้ ด้โดยการกระทําและคําพูด ดังนัน้ สมาชิกในโรงเรียนก็จะมีความเข้าใจ
ตรงกันว่าอะไรคือเป้าหมายสําคัญของโรงเรียน และทุกคนจะปฏิบตั งิ านของตน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนัน้
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ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิดของแบสและอโวลิโอ (Bass; & Avolio. 1994: 2 – 6)
ทีไ่ ด้ให้แนวคิดไว้วา่ ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง (Transformation Leadership) เป็ นกระบวนการทีผ่ นู้ ํา
มีอทิ ธิพลต่อผูร้ ว่ มงานและผูต้ าม โดยเปลีย่ นแปลงความพยายามของผูร้ ว่ มงานและผูต้ ามให้สงู ขึน้ กว่า
ความพยายามทีค่ าดหวัง พัฒนาความสามารถของผูร้ ว่ มงานและผูต้ ามไปสูร่ ะดับทีส่ งู ขึน้ และศักยภาพ
มากขึน้ ทําให้เกิดการตระหนักรูใ้ นภารกิจและวิสยั ทัศน์ของทีมและขององค์กร จูงใจให้ผรู้ ว่ มงานและ
ผูต้ ามมอง ให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสูป่ ระโยชน์ของกลุ่ม องค์กรหรือสังคม โดยแบ่ง
ผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงเป็ น 4 ด้าน คือ 1) การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence of
Charisma Leadership : II or CL) 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: IM) 3) การกระตุน้
ทางปญั ญา (Intellectual Stimulation : IS) และ 4) การคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล (Individualized
Consideration : IC)
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ผูว้ จิ ยั ได้อาศัยคูม่ อื การบริหาร
สถานศึกษา ขัน้ พืน้ ฐานของกระทรวงศึกษาธิการ (สุรศักดิ ์ ทิพย์สบุ รรณ์. 2548: 29; อ้างองจาก กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2546: 32) ได้แบ่งขอบข่ายการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนไว้ 12 งาน คือ การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การส่งเสริมความรูด้ า้ นวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอื่น และการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคลากร ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื่นทีจ่ ดั การศึกษา ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกศึกษา 6 งาน คือ การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
สือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา การนิเทศการศึกษา และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องและแนวคิดทีก่ ล่าวมา ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจ
ทีจ่ ะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงกับการบริหาร
งานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ซึง่ สามารถเขียนเป็ นภาพประกอบการวิจยั
ดังนี้
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ตัวแปรทีศึกษา
วิ สยั ทัศน์ ของผูบ้ ริ หาร 3 ด้าน
1. การสร้างวิสยั ทัศน์
2. การเผยแพร่วสิ ยั ทัศน์
3. การปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์

ภาวะผูน้ ําการเปลี่ยนแปลง 4 ด้าน
1. การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
3. การกระตุน้ ทางปญั ญา
4. การคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล

ตัวแปรทีศึกษา
การบริ หารงานวิ ชาการ 6 ด้าน
1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2. การวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน
3. การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
4. การพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
5. การนิเทศการศึกษา
6. การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

สมมติฐานการวิจยั
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานวิชาการ ผูว้ จิ ยั จึงได้นํามากําหนดเป็ น
สมมติฐานในการวิจยั ดังนี้
1. วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการ
2. ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และได้นําเสนอตามหัวข้อ
ดังนี้
1. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
1.1 ประวัตกิ ารจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
1.2 บทบาทหน้าทีข่ องสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
1.3 คุณลักษณะของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
1.4 ภารกิจของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
1.5 ขอบข่ายการบริหารงานในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
1.6 ข้อมูลพืน้ ฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
2. แนวคิดเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
2.1 ความหมายของวิสยั ทัศน์
2.2 ความสําคัญของวิสยั ทัศน์
2.3 แนวคิดแนวคิดเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3. แนวคิดเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
3.1 ความหมายของภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
3.2 ความเป็ นมา แนวคิดและทฤษฎีภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
3.3 องค์ประกอบของทฤษฎีภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
3.4 ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงตามตัวแปรภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง 4 ด้าน
3.4.1 การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์
3.4.2 การสร้างแรงบันดาลใจ
3.4.3 การกระตุน้ ทางปญั ญา
3.4.4 การคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล
4. การบริหารงานวิชาการ
4.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ
4.2 ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ
4.3 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
5. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
5.1 งานวิจยั ในประเทศ
5.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
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1. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
1.1 ประวัติการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็ นต้นกําเนิดของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึง่ นําไปสูก่ ารปฏิรปู โครงสร้าง
ระบบบริหารทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และปฏิรปู การเรียนการสอนหลายเรื่อง โรงเรียน
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้รบั ผลพวงจากการปฏิรปู การศึกษาโดยตรง เพราะเป็ นหน่วยปฏิบตั คิ ุณภาพ
การศึกษาของนักศึกษาของนักเรียนเกิดขึน้ ณ โรงเรียนและท้องถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยเพราะการศึกษาเกิดขึน้
ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ ตัง้ แต่เกิดจนตาย ตลอดชีพ โดยใช้รปู แบบทัง้ การศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย (ธีระ รุญเจริญ. 2546ก: คํานํา)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ได้บญ
ั ญัตสิ ทิ ธ์ และเสรีภาพ
ด้านการศึกษาของปวงชนชาวไทยไว้วา่ “บุคคลย่อมมีสทิ ธิเสมอกัน ในการรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไม่น้อยกว่า
สิบสองปีทร่ี ฐั จะต้องจัดให้อย่างทัวถึ
่ งและมีคณ
ุ ภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย” และในบทเฉพาะกาลมาตรา 335 (3)
ได้กาํ หนดให้รฐั ธรรมนูญประกาศใช้ ดังนัน้ รัฐต้องดําเนินการตามทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตไิ ว้ และต้อง
เตรียมการให้พร้อมทีจ่ ะจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 12 ปี อย่างทัวถึ
่ ง มีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่ ถือเป็ นกฎหมายการศึกษาฉบับแรก
ของไทยทีก่ าํ หนดแนวทางการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้แก่ประชาชนชาวไทยให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
กล่าวคือ มาตรา 10 ระบุวา่ “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสทิ ธิ และโอกาสเสมอกัน ในการรับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ต้องจัดให้ทวถึ
ั ่ งและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย”
เพือ่ เป็ นการตอบสนองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ จึงเป็ นหน่วยงานทีจ่ ะต้องมารวมกันเป็ นสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีหน้าทีจ่ ดั การศึกษา ขัน้ พืน้ ฐาน 12 ปี (สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน.
2550: ออนไลน์)
การจัดระดับและประเภทของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานนัน้ จัดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่ง
ระดับและประเภทของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2546 ดังนี้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 วรรคสอง และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การศึกษาในระบบทีเ่ ป็ นการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแบ่งออกเป็ นสามระดับ ดังนี้
1. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา โดยปกติเป็ นการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก
ทีม่ อี ายุสามปี ถงึ หกปี เพื่อเป็ นการวางราฐานชีวติ และการเตรียมความพร้อมของเด็ก ทัง้ ทางร่างกาย
และจิตใจ สติปญั ญา อารมณ์ บุคลิกภาพ และการอยูร่ ว่ มกันในสังคม
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2. การศึกษาระดับประถมศึกษา เป็ นการศึกษาทีม่ งุ่ วางรากฐานเพื่อให้ผเู้ รียน
ได้พฒ
ั นาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ทัง้ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรูแ้ ละความสามารถขัน้ พืน้ ฐาน
โดยปกติใช้เวลาเรียนหกปี
3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็ นสองระดับ ดังนี้
3.1 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็ นการศึกษาทีม่ งุ่ ให้ผเู้ รียนได้
พัฒนาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ในด้านต่างๆ ต่อจากระดับประถมศึกษา เพือ่ ให้รคู้ วามต้องการความ
สนใจและความถนัดของตนเอง ทัง้ ในด้านวิชาการและวิชาชีพตลอด จนสามารถในการประกอบอาชีพ
ตามสมควรแก่วยั โดยปกติใช้เวลาเรียนสามปี
3.2 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็ นการศึกษาทีม่ งุ่ ส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนได้ศกึ ษาตามความถนัดและความสนใจ เพือ่ เป็ นพืน้ ฐานสําหรับการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพ
รวมทัง้ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและทักษะทางสังคมทีจ่ าํ เป็ น โดยปกติใช้เวลาเรียนสามปี
ข้อ 2 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามข้อ 1 (3) (ข) แบ่งเป็ นสองประเภท
ดังต่อไปนี้
1. ประเภทสามัญศึกษา เป็ นการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนตามความถนัด
ความสนใจ ศักยภาพ และความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เพือ่ เป็ นพืน้ ฐานสําหรับการศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษา
2. ประเภทอาชีวศึกษา เป็ นการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาความรู้ และทักษะใน
การประกอบอาชีพให้เป็ นกําลังแรงงานทีม่ ฝี ีมอื หรือศึกษาต่อในระดับอาชีพชัน้ สูงต่อไป (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542: 4 – 23)
1.2 บทบาทหน้ าที่ของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เพือ่ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษา มี
บทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทํานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และ
แผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ตลอดจนบริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถิน่
2. จัดตัง้ งบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จา่ ยงบประมาณของสถานศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และความต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิน่
4. จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ ตลอดจนการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบตั ติ ่างๆ ตามทีก่ ฎหมายกําหนด
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6. กํากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดําเนินการทางวินยั กับครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตามทีก่ ฎหมายกําหนด
7. ระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา รวมทัง้ ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของสถานศึกษา
8. จัดให้มรี ะบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทัง้ การรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
9. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กบั สถานศึกษาและสถาบัน
อื่น ในชุมชน และท้องถิน่
10. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นั เกีย่ วกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และ
ตามทีก่ ฎหมายกําหนด
1.3 คุณลักษณะของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
คุณลักษณะของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ ะสนองเจตนารมณ์พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีดงั นี้ (สํานักงานปฏิรปู การศึกษา.
2545: 2; และ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. 2546: 1)
1. สถานศึกษามีบทบาทหลักเป็นหน่วยบริการทางการศึกษา ทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
จําเป็ นของท้องถิน่ และควรเป็ นหน่วยนําสังคมของชุมชนนัน้ โดยอาศัยกรอบนโยบายทีก่ าํ หนด ใน
ระดับชาติ เป็ นแนวทาง ไม่ควรกําหนดบทบาทให้เป็ นเพียงหน่วยงานทีร่ องรับนโยบายและสนองความต้องการ
ของศูนย์อาํ นาจส่วนกลางเพียงอย่างเดียว
2. สถานศึกษา มีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอทีจ่ ะดําเนินการตามวัตถุประสงค์ ใน
การจัดการศึกษาได้ดว้ ยตนเอง ดังนัน้ จึงเป็ นหน้าทีข่ องเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาจะต้องพัฒนา
สถานศึกษาทุกแห่งให้มคี ุณภาพและศักยภาพเพียงพอทีจ่ ะดําเนินการได้ดว้ ยตัวเอง อย่างมีคุณภาพ
สถานศึกษาใดทีพ่ ฒ
ั นาไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน จําเป็ นต้องยุบรวมหรือแปรสภาพเป็นแหล่งบริการ
ทางการศึกษาในรูปแบบอื่น
3. สถานศึกษามีอสิ ระในการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้กรอบนโยบายทีก่ าํ หนด
ด้วยตนเอง ดังนัน้ การตัดสินใจโดยสมบูรณ์ ในการบริการงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหาร
งานบุคคล และงานบริหารทัวไปที
่ เ่ ป็ นส่วนของสถานศึกษา จึงควรเบ็ดเสร็จอยูท่ ศ่ี กึ ษาสถานศึกษา
4. สถานศึกษาทุกแห่งสามารถประกันคุณภาพได้ ดังนัน้ สถานศึกษาจึงมีวสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน และการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และดัชนีชว้ี ดั คุณภาพ
ทีส่ ามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชนได้
5. สถานศึกษามีการรวมพลังกันในการดําเนินงาน ดังนัน้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงาน องค์กร และบุคคลทัง้ ภาครัฐและเอกชน และการรวมกลุ่มสถานศึกษา ซึง่ เป็ นแนวทางหลัก

17
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพและเสริมพลังให้สถานศึกษาสามารถจัดบริการได้กว้างขวางหลายรูปแบบ ผูม้ ี
ส่วนร่วมฝา่ ยต่างๆ ให้เข้ามามีบทบาทในฐานะผูร้ ว่ มคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบไม่ใช่เป็ นเพียง
คณะกรรมการทีม่ หี น้าทีใ่ ห้ขอ้ เสนอแนะหรือให้คาํ ปรึกษาเพียงอย่างเดียว
1.4 ภารกิ จของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ภารกิจของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมี 2 ลักษณะ คือ ภารกิจทีต่ อ้ งร่วมกับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
และภารกิจทีสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดําเนินการเอง ดังนี้ (สํานักปฏิรปู การศึกษา. 2545: 6)
1. ภารกิจทีร่ ว่ มกันระหว่างเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
1.1 ให้มรี ะบบการประกันคุณภาพ เพือ่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์
และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็ นไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
1.2 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถอื ว่า การประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่
ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพือ่ นําไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพือ่
รองรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก
1.3 ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยให้ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาทัง้ ของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เป็ น
ข้าราชการในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ
การบริหารงานบุคคลลงสูเ่ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามกฎหมายกําหนด
1.4 ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน ให้มสี ว่ นร่วมในการจัด
การศึกษาโดยนําประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชํานาญ และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ของบุคคลดังกล่าวมาใช้
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา และยกย่องเชิดชูผทู้ ส่ี ง่ เสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. ภารกิจทีส่ ถานศึกษาต้องดําเนินการเอง (สํานักคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน.
2546: 10)
2.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
2.1.1 จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเ้ รียน โดยคํานึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.1.2 ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรูม้ าใช้เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปญั หา
2.1.3 จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบตั ใิ ห้ทาํ ได้
คิดเป็ น ทําเป็ น รักการอ่าน และเกิดการใฝร่ อู้ ย่างต่อเนื่อง
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2.1.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผสมสานสาระความรูด้ า้ นต่างๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน รวมทัง้ ปลูกฝงั คุณธรรม คํานิยมทีด่ งี าม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผสู้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสือ่ การเรียน
และอํานวยความสะดวก เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละมีความรอบรู้ และใช้การวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทัง้ นี้ผสู้ อน และผูเ้ รียนอาจเรียนรูไ้ ปพร้อมกันจากสือ่ การเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่างๆ
2.1.6 จัดการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ได้ทกุ เวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ
กับบิดามารดา ผูป้ กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝา่ ย เพือ่ ร่วมมือกันพัฒนาผูเ้ รียนตามศักยภาพ
2.1.7 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผูเ้ รียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของ
ผูเ้ รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ให้สถานศึกษาใช้
วิธกี ารทีห่ ลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และนําผลการประเมินผูเ้ รียนมาใช้ประกอบ
การพิจารณาด้วย
2.2 ให้คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานเพื่อความเป็ นไทย ความเป็ นพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวติ และการประกอบอาชีพ ตลอดจน
เพือ่ การศึกษาต่อ ให้สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีหน้าทีจ่ ดั ทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในส่วน
ทีเ่ กีย่ วกับสภาพปญั หาในชุมชนและสังคม ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพือ่ เป็ นสมาชิก
ทีด่ ขี องครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
2.3 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภ้ ายในชุมชนเพือ่ ให้ชุมชนมีการจัด
การศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรูจ้ กั เลือกสรร ภูมปิ ญั ญาและวิทยากรต่างๆ
เพือ่ พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปญั หาและความต้องการรวมทัง้ หาวิธกี ารสนับสนุ นให้มกี ารแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน
2.4 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพรวมทัง้ ส่งเสริม
ให้ผสู้ อนสามารถวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับผูเ้ รียนในแต่ละระดับการศึกษา
2.5 ให้สถานศึกษาของรัฐทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล มีอาํ นาจในการปกครอง ดูแลบํารุงรักษา
ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของสถานศึกษา ทัง้ ทีเ่ ป็ นทีร่ าชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยทีร่ าชพัสดุ
และทีเ่ ป็ นทรัพย์อ่นื รวมทัง้ จัดหารายได้จากการบริการของสถานศึกษา และเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์และภารกิจหลักของสถานศึกษา
2.6 มุง่ ส่งเสริมผูเ้ รียนมีสทิ ธิได้รบั การพัฒนาขีดจํากัดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษาในโอกาสแรกทีท่ าํ ได้ เพือ่ ให้มคี วามรูแ้ ละทักษะเพียงพอทีจ่ ะใช้เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
ในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
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2.7 สถานศึกษาเป็ นสถาบันทางสังคมทีม่ หี น้าทีโ่ ดยตรง ในการสืบทอดและสืบสาน
วัฒนธรรมสังคมให้แก่เยาวชน
1.5 ขอบข่ายการบริ หารงานในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 32) ได้กล่าวถึงการบริหารในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไว้ 4 ด้าน
คือ บริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทัวไป
่ ซึง่ แต่ละด้านมีขอบข่ายงาน
และภารกิจ ดังนี้
1. การบริหารงานวิชาการ งานวิชาการเป็ นงานหลัก หรือภารกิจหลักของสถานศึกษา
ทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุง่ ให้
กระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให้ถงึ สถานศึกษาให้มากทีส่ ดุ ด้วยเจตนารมณ์ทใ่ี ห้สถานศึกษา
ดําเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน สถานศึกษา ชุมชน
ท้องถิน่ และการมีสว่ นร่วมจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝา่ ย ซึง่ จะเป็ นปจั จัยสําคัญทําให้สถานศึกษา มี
ความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจน
วัดผล ประเมินผลรวมทัง้ การวัดปจั จัยเกือ้ หนุน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิน่ ได้อย่างมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ ซึง่ มีขอบข่ายงาน ดังนี้
1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1.3 การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
1.4 การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1.7 การนิเทศการศึกษา
1.8 การแนะแนวการศึกษา
1.9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.10 การส่งเสริมความรูด้ า้ นวิชาการแก่ชุมชน
1.11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
1.12 การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื่นทีจ่ ดั การศึกษา
2. การบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุง่ เน้นความเป็ น
อิสระในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุง่ เน้นผลสัมฤทธิ ์
และบริหารงบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงาน ให้มกี ารจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของสถานศึกษา
รวมทัง้ จัดหารายได้จากการบริการมาใช้บริหารจัดการเพือ่ ประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพ
ทีด่ ขี น้ึ ต่อผูเ้ รียน ซึง่ มีขอบข่ายงาน ดังนี้
2.1 การจัดทําและเสนอของบประมาณ
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2.2 การจัดสรรงบประมาณ
2.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้และผลการดําเนินงาน
2.4 การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพีอ่ การศึกษา
2.5 การบริหารการเงิน
2.6 การบริหารบัญชี
2.7 การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
3. การบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลภายในสถานศึกษา เป็ นภารกิจสําคัญ
ทีม่ งุ่ ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบตั งิ านเพือ่ ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาเพือ่ ดําเนินการ ด้าน
การบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การพัฒนามีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ได้รบั
การยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมันคงและก้
่
าวหน้าในวิชาชีพ ซึง่ จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ ซึง่ มีขอบข่ายงาน ดังนี้
3.1 การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
3.2 การสรรหาและการ บรรจุแต่งตัง้
3.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ
3.4 วินยั และการรักษาวินยั
3.5 การออกจากราชการ
4. การบริหารทัวไป
่ การบริหารทัวไปเป็
่
นงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร
ให้บริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้โดยมีบทบาทหลัก
ในการประสานส่งเสริมสนับสนุ น และการอํานวยการความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุก
รูปแบบ มุง่ พัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานทีม่ งุ่ เน้นผลสัมฤทธิ ์ของงานเป็ นหลัก โดยเน้น
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได้ตลอดจน การมีสว่ นร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่
เกีย่ วข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่ มีขอบข่ายงาน ดังนี้
4.1 การดําเนินงานธุรการ
4.2 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
4.3 งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
4.4 การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
4.6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.7 การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคลและบริหารทัวไป
่
4.8 การดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม
4.9 การจัดทําสํามะโนผูเ้ รียน
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4.10 การรับนักเรียน
4.11 การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบอัธยาศัย
4.12 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4.13 การศึกษาส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
4.14 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
4.15 การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบัน สังคมอื่นทีจ่ ดั การศึกษา
4.16 งานประสานงานราชการกับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และหน่วยงานอื่น
4.17 การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน
4.18 งานบริการสาธารณะ
4.1.9 งานทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น
1.6 ข้อมูลพืน้ ฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
การบริหารจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ได้รบั นโยบาย
จากสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดังนี้
วิ สยั ทัศน์ (Vision)
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็ นองค์กรขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการมัธยมศึกษา สูม่ าตรฐานระดับสากลบนพืน้ ฐานความเป็ นไทย ภายในปี 2558”
พันธกิ จ (Mission)
เร่งพัฒนาการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ให้ผเู้ รียนมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
บนพืน้ ฐานความเป็ นไทย ด้วยการบริหารจัดการตามแนวทางกระจายอํานาจ และเน้นการมีสว่ นร่วม
จากทุกภาคส่วน
เป้ าประสงค์หลัก (Goal)
1. ผูเ้ รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และมาตรฐานระดับสากล
2. ครู ผูบ้ ริหารและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามสมรรถนะและมาตรฐาน
วิชาชีพ
3. สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการทีม่ ี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
กลยุทธ์ (Strategies)
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตร และ
ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็ นเครือ่ งมือในการเรียนรู้ สูม่ าตรฐานระดับสากล
2. ปลูกฝงั คุณธรรม จริยธรรม ความสํานึกในความเป็ นชาติไทย และวิถชี วี ติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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3. ส่งเสริม ขยายโอกาสทางการศึกษาได้ทวถึ
ั ่ ง ครอบคลุม ผูเ้ รียนได้รบั โอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
4. พัฒนาครู ผูบ้ ริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี ุณภาพ ตามสมรรถนะ
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5. พัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพ ระบบบริหารจัดการมัธยมศึกษา เน้น
การกระจายอํานาจและการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง (กลุ่มนโยบายและแผน สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5. 2555: 4 – 7) ประกอบด้วย 14 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนสตรีอ่างทอง
2. โรงเรียนอ่างทองปทั มโรจน์วทิ ยาคม
3. โรงเรียนบางเสด็จวิทยา
4. โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง
5. โรงเรียนราชสถิตย์วทิ ยา
6. โรงเรียนโพธิ ์ทอง “จินดามณี”
7. โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวทิ ยาภูม”ิ
8. โรงเรียนวิเศษไชยชาญวิทยาคม
9. โรงเรียนไผ่วงวิทยา
10. โรงเรียนสามโก้วทิ ยา
11. โรงเรียนแสวงหาวิทยา
12. โรงเรียนริว้ หว้าวิทยา
13. โรงเรียนปา่ โมกข์วทิ ยา
14. โรงเรียนโพธิ ์ทองพิทยาคม

2. แนวคิดเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ผูท้ ม่ี บี ทบาทสําคัญและมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อความสําเร็จของสถานศึกษา คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ซึง่ ผูบ้ ริหารทีด่ ี ควรจะเป็ นผูน้ ําทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ ซึง่ จะทําให้การบริหารงานของสถานศึกษาแต่ละแห่ง มี
ความแตกต่างกัน ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ดังนี้
2.1 ความหมายของวิ สยั ทัศน์
ได้มนี กั วิชาการหลายท่านให้ความหมายของคําว่าวิสยั ทัศน์ไว้หลายลักษณะด้วยกัน ดังนี้
พัฒนิจ โกญจนาท (2542: 23) กล่าวว่า วิสยั ทัศน์ หมายถึง การชีท้ ศิ ทางในอนาคตที่
ควรจะมาจากปญั ญา มีความเป็ นไปได้และสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ภาพใน
อนาคตดังกล่าวจะสะท้อนความจริง และนําไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงและสิง่ ทีด่ กี ว่า
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ประชุม โพธิกุล (2542: 22) กล่าวว่า วิสยั ทัศน์ หมายถึง ภาพอนาคตขององค์กรที่
ต้องการจะให้เป็ นโดยสะท้อนออกมาในรูปของค่านิยม เป้าหมาย ความมุง่ มันขององค์
่
กร
มารศรี สุธานิธิ (2540: 17) กล่าวว่า วิสยั ทัศน์ หมายถึง คุณสมบัตขิ องบุคคลทีส่ ามารถ
มองเห็นภาพในอนาคตขององค์กรทีต่ อ้ งการให้เป็ นได้อย่างชัดเจน โดยสอดคลองกับเป้าหมาย และ
ความเป็ นไปได้ขององค์กรนัน้ ๆ
เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์ (2538: 3) กล่าวว่า วิสยั ทัศน์ หมายถึง ภาพขององค์กรในอนาคต
ทีม่ คี วามเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะและสามารถจะปฏิบตั ใิ ห้บรรลุเป้าหมายได้
แมนาส (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2538: 2; อ้างอิงจาก Manasse. 1986) กล่าวว่า
วิสยั ทัศน์ หมายถึง เป็ นคุณภาพทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่ ของผูน้ ําทีม่ ปี ระสิทธิผล โดยอธิบายว่า วิสยั ทัศน์
เป็ นเหมือน มัคคุเทศน์หรือแผนทีท่ างหลวง (มารศรี สุธานิธ.ิ 2540; อ้างอิงจาก Sheive; & Schoenheit.
1987; Davis; & Thomas. 1989; Helligel; & Slocum. 1989)
จากความหมายข้างต้นสรุปได้วา่ วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการมองเห็นภาพ กําหนดเป้าหมาย แนวนโยบายในการวางแผน พัฒนา
ให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาพนัน้ ต้องมีความเป็ นไปได้ และมีเป้าหมายชัดเจน
ตามวิสยั ทัศน์ของสถานศึกษา
2.2 ความสําคัญของวิ สยั ทัศน์
วีระวัฒน์ ปนั นิตามัย (2538: 17) ได้เสนอไว้วา่ วิสยั ทัศน์ มีความสําคัญตามบทบาท 4 ประการ
ดังนี้
1. ก่อให้เกิดความน่าสนใจ น่าดึงดูด กระตุน้ ให้บุคคลเกิดความรัก ผูกพัน เกิดความมุมานะ
พยายามปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์ดว้ ยความเต็มใจ เพือ่ การปรับปรุงพัฒนาเพือ่ ความก้าวหน้า
2. ก่อให้เกิดความหมายในชีวติ การทํางานและชีวติ ส่วนบุคคล การมีชวี ติ อยูอ่ ย่าง
มีเป้าหมายด้วยความภาคภูมใิ จ อุทศิ เสียสละและมุง่ คุณภาพของงาน
3. ช่วยกําหนดมาตรฐานความเป็ นเลิศทีโ่ ดดเด่น
4. เป็ นตัวเชื่อมความเป็ นอดีต โดยเฉพาะเชื่อมปจั จุบนั เข้ากับอนาคต
สรุปได้วา่ วิสยั ทัศน์มคี วามสําคัญในการช่วยกระตุน้ ดึงดูดให้บุคลากรในองค์กรมีความรัก
ผูกพัน และมุมานะในการปฏิบตั งิ านตามวิสยั ทัศน์ เพือ่ พัฒนาองค์กรให้มคี วามก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมาย
ตามทีว่ างไว้
2.3 แนวคิ ดเกี่ยวกับวิ สยั ทัศน์ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2.3.1 ลักษณะของวิ สยั ทัศน์ ที่ดี
วีระวัฒน์ ปนั นิตามัย (2538: 17) ได้เสนอไว้วา่ วิสยั ทัศน์ทด่ี ี ควรประกอบด้วยรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรม ค่านิยม ประวัตขิ ององค์กร
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2. เป็ นอุดมคติทบ่ี ่งชีถ้ งึ มาตรฐานของความเป็ นเลิศทีต่ อ้ งการช่วยทําให้เป้าหมาย
และทิศทางของการปฏิบตั หิ น้าทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้
3. น่าเชื่อถือ
4. โน้มน้าวจิตปฏิบตั ิ
5. แสดงออกมาอย่างชัดแจ้ง ง่ายต่อการทําความเข้าใจ
6. มีคุณลักษณะมุง่ ทะเยอทะยาน มุง่ สูค่ วามสําเร็จ
7. บ่งบอกถึงความสามารถ ความต้องการทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตัวขององค์กร
สรุปได้วา่ วิสยั ทัศน์ทด่ี ี จะเป็ นสิง่ ทีบ่ ่งบอกถึงความต้องการทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละ
องค์กรมีความชัดเจน น่าเชื่อถือ เป็ นภาพในอนาคตทีส่ ามารถปฏิบตั ใิ ห้บรรลุความสําเร็จได้และต้อง
สอดคล้องกับบริบท และวัฒนธรรมขององค์กรนัน้ ๆ
2.3.2 กระบวนการของวิ สยั ทัศน์
วีระวัฒน์ ปนั นิตามัย (2538: 24) อธิบายว่า วิสยั ทัศน์มกี ระบวนการอย่างน้อย 3 ลําดับ
ดังนี้ คือ การสร้างภาพทีค่ วรจะเป็ น การสือ่ สารภาพทีค่ ดิ ได้ การปฏิบตั โิ ดยการเพิม่ อํานาจให้ปฏิบตั ิ
หรือเรียกว่าการสร้างพลังร่วมเพือ่ การปฏิบตั ิ
ทัง้ นี้ วีระวัฒน์ ปนั นิตามัย (2538: 23) ได้อธิบายเกีย่ วกับลักษณะของผูน้ ําทีม่ วี สิ ยั ทัศน์
ไว้ดงั นี้
1. มีความสามารถของสมองทีจ่ ะคิดคาดคะเนและเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ได้ดี
มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มุง่ อนาคตมากกว่าการอนุรกั ษ์นิยม สังเคราะห์ขอ้ มูลได้เหมาะสมกับ สถานการณ์
จําเป็ น
2. วางแผนกลยุทธ์ได้ดี มีมมุ มองทีย่ าวไกลสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปจั จุบนั
และมองเห็นภาพทีค่ วรจะเป็ นในอนาคตได้
3. มองภาพกว้างแล้วมุง่ สูภ่ าพเล็ก คิดแบบนิรนัย รูแ้ ละเข้าใจนโยบาย เป้าหมาย
ขององค์กร สามารถจําแนกเป้าหมายออกจากวิธกี าร ยืดหยุน่ ในแนวทางทีจ่ ะมุง่ เข้าสูเ่ ป้าหมาย
4. มีความกระตือรือร้นในการรับรูแ้ ละเปลีย่ นแปลงไปสูส่ งิ่ ใหม่ๆ กระตุน้ ริเริม่
ให้มกี ารใช้นวัตกรรมอยูเ่ สมอ ไวต่อสิง่ ใหม่ๆ อย่างพินิจพิเคราะห์
5. ไม่ยดึ มันถื
่ อมัน่ สนับสนุนผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ คี วามสามารถในการพัฒนาศักยภาพ
ให้บงั เกิดผลสูงสุด และเปิดใจกว้างรับประสบการณ์ใหม่
6. มีแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ทะเยอทะยาน เน้นทีผ่ ลกระทบเชิงสร้างสรรค์ มุง่ หา
ความสําเร็จใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา
2.3.3 องค์ประกอบของวิ สยั ทัศน์
แมนาส (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2538 : 2; อ้างอิงจาก Manasse. 1986) ได้ระบุ
องค์ประกอบ 4 ประการ ทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์กนั ของวิสยั ทัศน์ของผูน้ ํา ได้แก่
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1. วิสยั ทัศน์ทางองค์กร (Organization vision) เป็ นวิสยั ทัศน์ซง่ึ เกีย่ วกับภาพ
ทีก่ ว้างและสมบูรณ์ของระบบองค์กรในปจั จุบนั ซึง่ อยูภ่ ายในสิง่ แวดล้อม นันคื
่ อ วิสยั ทัศน์ทางองค์กร
เป็ นการมององค์กรในปจั จุบนั ในภาพรวม มิได้มองเฉพาะองค์กรเท่านัน้ แต่มองสิง่ แวดล้อมขององค์กร
ด้วย
2. วิสยั ทัศน์ทางอนาคต (Future vision) เป็ นการสร้างภาพของระบบองค์กร
ภายในสิง่ แวดล้อมจุดๆ หนึ่งหรือเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต นันคื
่ อ วิสยั ทัศน์ทางอนาคตเป็ นการสร้างภาพ
ว่าองค์กรในอนาคตควรจะเป็ นอย่างไร
3. วิสยั ทัศน์ทางบุคคล (Personal vision) เป็ นวิสยั ทัศน์ทเ่ี กีย่ วข้องกับยุทธศาสตร์
ในการพัฒนา การกําหนดตําแหน่งของบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นการเชื่อมโยงระหว่าง
ผูน้ ํากับองค์กร เป็ นความสามารถของผูน้ ําทีจ่ ะระบุ บ่งชี้ เคลื่อนย้าย ประสานทักษะ และทรัพยากร
ต่างๆ
4. วิสยั ทัศน์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic vision) เป็ นวิสยั ทัศน์ซง่ึ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของความเข้าใจในกระบวนการเปลีย่ นแปลง เป็ นการเปลีย่ นวิสยั ทัศน์ให้ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ นันคื
่ อ วิสยั ทัศน์
ทางยุทธศาสตร์เป็ นการเชื่อมโยงสิง่ ทีเ่ ป็ นจริงในปจั จุบนั (Organization vision) กับความเป็ นไปได้ใน
อนาคต (Future vision) ในวิถที างทีเ่ ฉพาะเจาะจง (Personal vision) ซึง่ เหมาะสมกับองค์กรและผูน้ ํา
วิสยั ทัศน์ทางยุทธศาสตร์กค็ อื การบริหารการเปลีย่ นแปลง
สรุปได้ว่า การทําให้การดําเนินงานขององค์กรประสบความสําเร็จได้นนั ้ ต้องอาศัย
การสร้างภาพในอนาคตขององค์กรทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็ นไปได้และสภาพแวดล้อมขององค์กร
รวมทัง้ วิสยั ทัศน์เป็ นตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาต่อการดําเนินการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาให้ประสบความสําเร็จและก้าวหน้า
2.3.4 มิ ติของวิ สยั ทัศน์
การทีจ่ ะนําวิสยั ทัศน์ขององค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย เพือ่ ความสําเร็จขององค์กรนัน้ จะต้อง
มีการวางแผนในภาพรวมขององค์กรบนพืน้ ฐานของข้อมูล สภาพแวดล้อม และต้องอาศัยผูน้ ําองค์กร
และบุคลากรในองค์กรทีม่ คี วามเข้าใจในกระบวนการ การเปลีย่ นแปลงเพือ่ พัฒนาองค์กรไปสูอ่ นาคตที่
ประสบความสําเร็จ ทําให้องค์กรมันคง
่ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารโรงเรียนต้องให้ความสําคัญกับการนําวิสยั ทัศน์
มาใช้ในการจัดการศึกษาในโรงเรียน ดังที่ บรอน (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2538: 9 – 10; อ้างอิงจาก
Braun. 1991: 26) ได้สรุปไว้วา่ วิสยั ทัศน์นนั ้ มีอยูด่ ว้ ยกัน 3 มิติ คือ การสร้างวิสยั ทัศน์ การเผยแพร่
วิสยั ทัศน์ และการปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์ โดยมีนกั วิชาการหลายท่านได้แสดงทัศนะเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์
ในแต่ละมิตไิ ว้ดงั ต่อไปนี้
1. การสร้างวิ สยั ทัศน์
การสร้างวิสยั ทัศน์เป็ นสิง่ จําเป็ นทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนทุกคนจะต้องกําหนด และ
สร้างขึน้ มาอย่างเป็ นระบบ เพราะโรงเรียนก่อตัง้ ขึน้ มาเพือ่ สร้างอนาคตให้กบั เด็กนักเรียนไม่ใช่อยูเ่ พือ่
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วันนี้เท่านัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ดังทีน่ กั วิชาการหลายท่านเสนอ
ความเห็นเกีย่ วกับการสร้างวิสยั ทัศน์ไว้ ดังนี้
เอลลิส และ โจสลิน (Ellis; & Joslin. 1990: 5) ได้เสนอความเห็นว่า ในการสร้าง
วิสยั ทัศน์ของโรงเรียนจะต้องศึกษาสภาพของโรงเรียนในปจั จุบนั ว่ามีจุดเด่นจุดด้อยด้านใดบ้าง
แอดมินิสเตอร์ (บุญเจือ จุฑาพรรณชาติ. 2544: 20 – 21; อ้างอิงจาก Administrator.
1994: 95 – 97) กล่าวว่า วิสยั ทัศน์จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมองเห็นว่า ในอนาคตหน่ วยงาน
จะเป็ นอย่างไร บุคคลากรจะมีความกระตือรือร้นและช่วยส่งเสริมสนับสนุนการทํางานเพือ่ บรรลุจุดหมาย
นัน้ ช่วยบุคคลทีล่ งั เลไม่กล้าตัดสินใจกลายเป็ นคนทีก่ ล้าตัดสินใจ นอกจากนี้ยงั มีการยอมรับและการสนับสนุน
จากทุกฝา่ ย ดังนัน้ จึงควรสร้างวิสยั ทัศน์ให้มขี น้ึ โดยดําเนินการ ดังนี้
1. ทําความเข้าใจหน่วยงาน ศึกษาหน้าทีข่ องหน่วยงาน ถึงลักษณะของ
หน่วยงาน ซึง่ จะพิจารณาได้จากการจัดองค์กร
2. เข้าใจถึงหน้าทีห่ ลักของหน่วยงาน ภารกิจหน้าทีข่ องหน่วยงานจะต้อง
มีการวิเคราะห์ให้ชดั เจนให้รวู้ า่ หน้าทีใ่ ดเป็ นหน้าทีห่ ลักหรือหน้าทีร่ อง เพราะจะนําไปสูก่ ารเน้นความสําคัญ
ของหน้าทีห่ ากเป็ นหน้าทีห่ ลักจะต้องเอาใจใส่อย่างเต็มที่ แต่ถา้ เป็ นหน้าทีร่ องก็ควรเอาใจใส่น้อยลง
ตามลําดับ
3. ค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนของหน่วยงานทุกหน่วยงานจะมีจุดแข็ง คือ ปจั จัย
ทีม่ คี วามสําคัญต่อความสําเร็จของหน่วยงาน และจุดอ่อน คือ ปจั จัยทีบ่ นทอนความสํ
ั่
าเร็จของหน่วยงาน
4. วิเคราะห์สงิ่ แวดล้อมภายนอกหน่วยงานทีม่ ผี ลกระทบต่อการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน และรวบรวมข้อมูลจากความคาดหวังของบุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยงาน
5. กําหนดวิสยั ทัศน์ของหน่วยงานทีค่ วรจะเป็ น โดยการนําเอาข้อมูลมา
กําหนดโครงสร้างขององค์กร ความต้องการของคนในหน่วยงาน จุดอ่อนจุดแข็งของหน่วยงาน วิเคราะห์
สิง่ แวดล้อมภายนอกของหน่วยงานแล้วนํามาวิเคราะห์หาวิสยั ทัศน์
6. มีวสิ ยั ทัศน์ทช่ี ดั เจน การสร้างวิสยั ทัศน์ของหน่วยงานให้ชดั เจน จะทําให้
หน่วยงานมุง่ ไปสูค่ วามเป็ นเลิศ สอดคล้องกับสิง่ แวดล้อมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสังคม
จะทําให้หน่วยงานนัน้ ประสบความสําเร็จ
จากแนวทางการกําหนดวิสยั ทัศน์ทค่ี วรจะเป็ นของหน่วยงานตามแนวคิดของ แอดมินิสเตรเตอร์
(Administrator. 1994: 96) ได้แสดงไว้ในภาพประกอบ 2 ดังนี้
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โครงสร้าง หน้าทีแ่ ละคนทีเ่ ป็ นจุดแข็ง
และจุดอ่อนของหน่วยงาน

โอกาสและสิง่ ทีน่ ่าวิตกทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีท่ี
หน่วยงานเผชิญ
วิ สยั ทัศน์

ปจั จัยภายใน

ค่านิยมความเชื่อของคนในองค์กร
และความคิดส่วนตัวของนักบริหาร
หัวหน้าหน่วยงาน

ปจั จัยภายนอก
ความคาดหวังและข้อจํากัดทาง
สังคมและประชาชน

ภาพประกอบ 2 แนวทางการกําหนดวิสยั ทัศน์
ทีม่ า: บุญเจือ จุฑาพรรณชาติ. (2544). ความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
บรรยากาศองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรของครูผสู้ อนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา.

พิชยั ลีพพิ ฒ
ั น์ไพบูลย์ (2538: 51 – 57) ชีแ้ จงว่า วิสยั ทัศน์ตอ้ งใช้หลักของ
กระบวนการ (Process) เป็ นตัวแบบเสนอ ไม่ใช้เหตุการณ์ต่างๆ เป็ นตัวกําหนดโดยให้ทุกคนมีสว่ น
เกีย่ วข้องจะต้องมีสว่ นร่วมในการยกร่าง และทบทวนกระบวนการในการสร้างวิสยั ทัศน์มกี ารกําหนด
วิธกี ารในการรวบรวมข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพือ่ นํามาเป็ นข้อมูลในกรปรับปรุง
วิสยั ทัศน์ รวมทัง้ มีการทบทวนและแก้ไขข้อความทีก่ าํ หนดเป็ นวิสยั ทัศน์ให้ชดั เจน เพือ่ ให้สามารถ
นําไปปฏิบตั ไิ ด้ตามกําหนดเวลา สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและข้อเสนอแนะต่างๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
วีระวัฒน์ ปนั นิตามัย (2538: 25 – 27) อธิบายว่า เมื่อพิจารณาปจั จัยของเวลา
สามารถสร้างวิสยั ทัศน์ได้ 2 ทาง คือ
1. สร้างโดยคิดใคร่ครวญโดยสืบค้นกับสภาพปจั จุบนั เป็ นการสืบค้น ทํา
ความเข้าใจกับสภาพทีเ่ ป็ นอยูศ่ กึ ษาแนวทางปรับปรุงพัฒนาให้ดขี น้ึ ซึง่ สามารถทําได้ ดังนี้
1.1 การมองประสบการณ์ในอดีต แล้วถามตัวเองว่า สภาพองค์กรที่
เป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั ว่า มีอะไรบ้างทีท่ าํ ให้ขนุ่ เคืองใจมากทีส่ ดุ เมื่อคนทํางานได้ไม่ดแี ล้วเกิดอะไรขึน้ ผล
ปรากฏตรงตามเป้าหมายทีค่ าดหวังมากน้อยเพียงใด เมือ่ ทราบแล้วก็พงึ หาแนวทางแก้ไข
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1.2 เชิญบุคคลทัง้ ภายนอกและภายในองค์กรมาร่วมประชุมแล้วให้เขียน
10 รายการ แต่ละคนไม่พงึ ประสงค์กบั องค์กร และอีก 10 รายการทีผ่ เู้ ข้าประชุมคิดว่า เป็ นลักษณะทีด่ ี
ขององค์กร ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จะช่วยส่องทาง สูว่ สิ ยั ทัศน์ทพ่ี งึ กําหนดขึน้
1.3 ทําให้วสิ ยั ทัศน์กระจายเป็ นระยะๆ อาจทําได้โดยการจัดสัมมนา
2 – 3 วัน กับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพือ่ ช่วยขัดเกลาแลกเปลีย่ นวิสยั ทัศน์และค่านิยม
1.4 วิสยั ทัศน์เกิดได้จากการสดับรับฟงั ความคิดเห็น คําพูดของคนอื่น
จากภูมปิ ญั ญาของผูร้ ู้ ผูม้ ปี ระสบการณ์ แม้กระทังจากการศึ
่
กษาค้นคว้า
2. สร้างโดยการสังเกต ประเมิน คาดคะเนอนาคตอาจทําได้ 2 วิธี คือ
2.1 อภิปรายวางแผนอนาคตขององค์กรทัง้ ในระยะสัน้ และในระยะยาว
หลายๆ ทาง พิจารณาปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องและอาจเกีย่ วข้อง คือ ปจั จัยลักษณะเด่นขององค์กรปจั จัยที่
ถือว่าเป็ นจุดด้อยขององค์กร ปจั จัยทีถ่ อื ว่า เป็ นตัวคุกคามต่อเสถียรภาพการบรรลุเป้าหมายการดําเนินงาน
ขององค์กรเมื่อได้ทงั ้ 4 หมวดปจั จัยแล้ว ทําอย่างไรทีจ่ ะพลิกผันจุดด้อยให้เป็ นจุดเด่น ปจั จัยคุกคาม
ให้กลายเป็ นโอกาส
2.2 พิจารณาจากความไม่ต่อเนื่องของความโน้มเอียงทีป่ รากฏในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยทีพ่ จิ ารณาดูจุดหักเหหรือความเปลีย่ นแปลง แล้วปรับกระบวนการ ซึง่ อาจจะอยูใ่ นรูป
ของการคิดใหม่ การทําใหม่ รับฟงั ความคิดเห็นทีแ่ ปลกใหม่ จึงได้แนวทางแก้ไขการดําเนินการใน
รูปแบบใหม่ๆ ทีท่ าํ ให้มกี ารเปลีย่ นแปลมุง่ สูเ่ ป้าหมายของภาพองค์กรในอนาคตได้
เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์ (2538: 4) ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนว่า การสร้างวิสยั ทัศน์
เป็ นการสร้างความฝนั ทีเ่ ป็ นจริงหรือการสร้างพิมพ์เขียว (Blue print) ขององค์กรทีม่ คี วามเป็ นเลิศ ใน
อนาคต เป็ นการสร้างภาพอนาคตทีผ่ นู้ ําปรารถนาจะให้องค์กรของตนเป็ นอย่างไรนัน้ จะต้องศึกษาองค์กร
อย่างลึกซึง้ มีขอ้ มูลอย่างชัดเจนเกีย่ วกับจุดเด่น จุดด้อยของบุคคล สถานที่ ทรัพยากรและเวลา วิสยั ทัศน์
ทีส่ ร้างขึน้ จําเป็ นต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วิธกี ารทีด่ อี ย่างหนึ่งในการสร้างวิสยั ทัศน์โดยการให้
มีสว่ นร่วม (Shared Vision)
มารศรี สุธานิธิ (2540: 34 – 35) อธิบายว่า การสร้างวิสยั ทัศน์นนั ้ หมายถึง
การทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนสามารถสร้างภาพในอนาคตของโรงเรียนได้อย่างชัดเจนว่าประสิทธิผลทีด่ ที ส่ี ดุ
ของโรงเรียนทีต่ อ้ งการอย่างแท้จริงคืออะไร ทัง้ นี้ โดยอาศัยทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสังเคราะห์
ข้อมูลของผูบ้ ริหารโรงเรียน
สมศักดิ ์ ดลประสิทธิ ์ (2540: 13) กล่าวว่า การสร้างวิสยั ทัศน์ควรกําหนดขึน้
โดยผูน้ ํา (Leader initiated) มิได้กาํ หนดโดยกลุ่มบุคคล ซึง่ ผูน้ ําทีด่ ตี อ้ งรูจ้ กั สนทนาและรับฟงั ความคิดเห็น
ของสมาชิกแล้วนํามาพิจารณาว่า โลกปจั จุบนั เป็ นเช่นไร นําข้อมูลผนึกเข้าเป็ นวิสยั ทัศน์ แล้วหาวิธกี าร
ทีจ่ ะมุง่ สูส่ ภาพทีค่ วรจะเป็ นหรือวิสยั ทัศน์นนั ้ ในการสร้างวิสยั ทัศน์จาํ เป็นต้องคํานึงถึงศีลธรรม จริยธรรม
เพือ่ ให้มที ศิ ทางทีจ่ ะมุง่ ไปมีความถูกต้อง มันคง
่ นําความรุง่ เรืองมาสูช่ วี ติ หรือองค์กรนัน้ ๆ วิสยั ทัศน์
เป็ นการมองภาพแห่งอนาคต หรือวิสยั ทัศน์นนั ้ ทําให้ชวี ติ มีความหมาย มีพลังทีจ่ ะก้าวไปสูจ่ ุดหมายที่
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มุง่ หวังไว้
สุเทพ เชาวลิต (2541: 51) กล่าวว่า ตัวแปรสําคัญในการสร้างวิสยั ทัศน์ คือ
ทักษะทางด้านความคิด (Conceptual Skill) อันเป็ นทักษะทีส่ าํ คัญยิง่ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ความคิดทีเ่ ป็ นความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ (Creative Thinking) คิดแปลกใหม่ คิดเหนือผูอ้ ่นื คิด
อย่างมีคุณภาพ และคิดสูค่ วามสําเร็จเชิงปฏิบตั กิ าร พัฒนาความคิดสร้างสรรค์สกู่ ารบวนการสร้างวิสยั ทัศน์
ทีพ่ ฒ
ั นาให้นกั บริหารมองกว้าง คิดไกล ทันสมัย และเฉียบแหลม
พัฒนิจ โกญจนาท (2542: 23 – 26) ได้เสนอแนวทางการสร้างวิสยั ทัศน์ไว้วา่
บุคคลทีจ่ ะเป็ นผูน้ ําจะต้องมีกระบวนการสําหรับการสร้างแนวทาง หรือภาพทีจ่ ะให้เกิดขึน้ ในอนาคต
ควรมีการดําเนินการเป็ นลําดับ ดังนี้
1. การดําเนินการรวบรวมข้อมูล ทัง้ จากสภาพแวดล้อมภายนอก และ
สภาพแวดล้อมภายในประกอบกัน
2. การจัดกระทําข้อมูล หมายถึง การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่
เพือ่ นําไปกําหนดวิสยั ทัศน์ของผูน้ ํา
3. การถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ของตนเองออกมาเป็ นถ้อยคําได้อย่างชัดเจน มี
พลังในการกระตุน้ ให้สมาชิกทุกคนทํางานเพือ่ เป้าหมายขององค์กร ทัง้ นี้ถอ้ ยคําทีแ่ สดงวิสยั ทัศน์นนั ้
ควรมีลกั ษะย่นย่อ ชัดเจน ท้าทาย มุง่ อนาคต มันคง
่ ปรารถนาทีจ่ ุบรรลุให้ได้
4. การจัดให้มกี ารประเมินข้อความทีเ่ กีย่ วกับวิสยั ทัศน์ก่อน ทัง้ นี้เพือ่ ให้
ข้อความหรือแนวทางดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
สรุปได้วา่ การสร้างวิสยั ทัศน์ หมายถึง ผูบ้ ริหารโรงเรียนต้องสร้างความฝนั ทีเ่ ป็ นจริงให้กบั
โรงเรียน มีความเป็ นเลิศในอนาคตโดยต้องอาศัยทักษะ การเก็บรวบรวมข้อมูลของโรงเรียน จุดเด่น
จุดด้อยของบุคลากรในโรงเรียน สถานที่ ทรัพยากร เวลา ให้มคี วามสอดคล้องกันประสานความร่วมมือ
ภายในโรงเรียนเพือ่ ช่วยระดมความคิดในการสร้างวิสยั ทัศน์ขน้ึ มา
2. การเผยแพร่วิสยั ทัศน์
ในแต่ละองค์กร เมื่อกําหนดวิสยั ทัศน์ขน้ึ มาแล้วจะให้วสิ ยั ทัศน์นนั ้ บังเกิดผล ตาม
เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจําเป็ นต้องเผยแพร่ ทําความเข้าใจกับสมาชิกในองค์กรได้รบั รู้
ให้มสี ว่ นร่วมและรับวิสยั ทัศน์นนั ้ ไปเป็ นแนวปฏิบตั ิ ดังทีน่ กั วิชาการหลายท่านให้ความเห็นเกีย่ วกับ
การเผยแพร่วสิ ยั ทัศน์ไว้ ดังนี้
ชีพ และ โชเอนไฮ้ท์ (Sheive; & Schoenheit. 1987: 101) ให้ความเห็นว่า
วิสยั ทัศน์ทส่ี ร้างขึน้ นี้จะได้ผล จําเป็ นต้องอาศัยผูน้ ําทีม่ คี วามสามารถในการสือ่ สาร และเป็ นผูม้ วี าทศิลป์
แบร์ และคนอื่นๆ (Beare; et al. 1989: 120 – 121) ได้กล่าวถึง การเผยแพร่
วิสยั ทัศน์สามารถกระทําได้ 3 แนวทาง คือ

30
1. โดยทางการพูด ทัง้ ทางปากเปล่า และโดยการเขียน เพือ่ อธิบายถึง
ความสําคัญและประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึน้ กับหรือกับตัวสมาชิกในองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคคลในองค์กร
2. โดยการกระทํา การจัดสถานทีท่ าํ งาน การรับรองผูม้ าเยีย่ มเยียน การเลือก
เน้นสนใจ สิง่ ใดสิง่ หนึ่งเป็ นพิเศษ พิธกี ารต่างๆ รวมถึงตารางปฏิบตั กิ จิ กรรมประจําวัน
3. โดยการให้รางวัลด้วยคําพูดหรือการกระทําของผูน้ ําทีเ่ ลือกให้รางวัลแก่
สมาชิกอื่นๆ ขององค์กร อาจเป็ นคําพูดง่ายๆ แสดงความขอบคุณ คํายกย่องชมเชย การให้สทิ ธิพเิ ศษ
การให้ความสนับสนุ น เป็ นต้น
มารศรี สุธานิธิ (2540: 36) สรุปว่า การเผยแพร่วสิ ยั ทัศน์ หมายถึง ผูบ้ ริหาร
โรงเรียน สามารถสือ่ ให้คณะครูมคี วามเข้าใจวิสยั ทัศน์ของตนเองได้อย่างชัดเจน เพือ่ ให้เกิดการยอมรับ
และเต็มใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์นนั ้ โดยการใช้คาํ พูด สัญลักษณ์ การกระทํา และการให้
รางวัล
ประชุม โพธิกุล (2540: 25) ได้อธิบายว่า การเผยแพร่วสิ ยั ทัศน์ไปยังผูท้ ม่ี สี ว่ น
เกีย่ วข้องนอกจากจะใช้วสิ ยั ทัศน์กาํ หนดแผนกลยุทธ์ กําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน
แล้ว ผูบ้ ริหารต้องใช้วธิ กี ารสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิผลในการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์อย่างต่อเนื่อง
พัฒนิจ โกญจนาท (2542: 24) ได้แสดงความคิดเห็นไว้วา่ การเผยแพร่วสิ ยั ทัศน์
เป็ นการใช้สอ่ื ด้านต่างๆ ผ่านทางคําพูดสิง่ พิมพ์ และผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เพื่อโน้มน้าว
ให้สมาชิกขององค์กรได้เข้าใจและยอมรับการเปลีย่ นแปลงตามแนวทางวิสยั ทัศน์ขององค์กรนัน้
สรุปได้ว่า การเผยแพร่วสิ ยั ทัศน์ หมายถึง ผูบ้ ริหารโรงเรียนสามารถสื่อให้คณะครู ได้ม ี
ความเข้าใจในวิสยั ทัศน์ของตนเองได้อย่างชัดเจน ก่อให้เกิดการยอมรับและเต็มใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านตาม
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์นนั ้ โดยการใช้คาํ พูด สัญลักษณ์ การกระทํา และการให้รางวัล
3. การปฏิ บตั ิ ตามวิ สยั ทัศน์
การดําเนินการในองค์กรใดๆ ก็ตามแม้จะมีโครงการแผนงานทีด่ เี ยีย่ มหากขาด
การนําไปปฏิบตั ยิ อ่ มจะไม่เกิดผลใดๆในทํานองเดียวกัน แม้วา่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะสร้างวิสยั ทัศน์
และเผยแพร่วสิ ยั ทัศน์ให้แก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องได้รบั ทราบแล้วก็ตาม หากขาดแนวทางหรือวิธกี ารทีจ่ ะส่งเสริม
ให้นําไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ย่อมไม่เกิดการเปลีย่ นแปลงให้บรรลุผลตามวิสยั ทัศน์ทว่ี างไว้ จึงสมควรที่
จะศึกษาแนวทางหรือวิธปี ฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์ ดังมีนกั วิชาการหลายท่านได้แสดงความคิดเห็นไว้ ดังนี้
เทรธโธแวน (Trethowan. 1991: 8) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า การจะปฏิบตั ติ าม
วิสยั ทัศน์ให้ได้ผลดี ผูน้ ําควรคํานึงถึงสิง่ ต่อไปนี้
1. ต้องแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตน
2. พยายามสร้างจิตผูกพันให้เกิดขึน้ กับสมาชิก
3. จัดโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์
4. จัดหางบประมาณสนับสนุ น
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5. มีความเชื่อถือและไว้วางใจในความสามารถของสมาชิก
6. อย่าพูดในสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นความจริง เพียงเพื่อหวังให้งานสําเร็จ แต่ตอ้ งมี
ความจริงใจกับสมาชิกทุกคน
บัท (Butt. 1993: 746 – A) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมของศึกษาธิการ ซึง่ ประสบ
ผลสําเร็จในการปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์ ผลการวิจยั พบว่า ศึกษาธิการได้ใช้พฤติกรรมในการดําเนินการ
เกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ ดังต่อไปนี้ คือ การให้มสี ว่ นร่วม การให้อาํ นาจ ความกล้าเสีย่ ง การสือ่ สารอย่าง
ชัดเจน การสร้างความไว้วางใจ การสนับสนุนนักเรียน การทุม่ เทกับงาน การเอาใจใส่ตรวจสอบวิสยั ทัศน์
อยูต่ ลอดเวลา การพัฒนาวิชาชีพสําหรับตนเองและสมาชิกในองค์กร
เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์ (2538: 4) กล่าวว่า การปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์เป็ นการนํา
วิสยั ทัศน์ทส่ี ร้างขึน้ ไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ แ่ี ท้จริง โดยความร่วมมือ ทุม่ เทกําลังกาย ความคิด และความพยายาม
ของสมาชิกภายในองค์กรเพือ่ ให้วสิ ยั ทัศน์ทส่ี ร้างขึน้ นัน้ ดําเนินไปเป็ นผลสําเร็จ
มารศรี สุธานิธิ (2540: 38) กล่าวว่า การปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์นนั ้ ผูบ้ ริหาร
โรงเรียนต้องหลอมวิสยั ทัศน์ของตนลงไปสูน่ โยบาย เป้าหมาย แผนงาน โครงการ กิจวัตรประจําวัน
ของโรงเรียน มีการสร้างสัมพันธภาพอันดีกบั ครู รวมทัง้ ผูบ้ ริหารโรงเรียน จําเป็ นต้องมีความสามารถ
ในการบริหารการเปลีย่ นแปลง ซึง่ แสดงออกให้เห็นได้ ดังพฤติกรรมต่อไปนี้
1. ตัง้ เป้าหมายของการเปลีย่ นแปลงให้ชดั เจนและมีความเป็ นไปได้
2. ให้สมาชิกมองเห็นความจําเป็ นทีต่ อ้ งมีการเปลีย่ นแปลง
3. ให้สมาชิกมองเห็นประโยชน์และคุณค่าทีจ่ ะเกิดจากการเปลีย่ นแปลง
4. มีสมั พันธภาพทีด่ กี บั สมาชิกทุกคน
5. ให้สมาชิกทุกคนมีสว่ นร่วมในการเปลีย่ นแปลงนัน้
6. ศึกษาข้อมูลจากผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ ในและนอกองค์กร
7. กําหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านชัดเจน
8. ผูบ้ ริหารต้องมีทกั ษะทางการศึกษาและการสอน
9. มีการติดตามการเปลีย่ นแปลงอย่างใกล้ชดิ
10. ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่คณะครูอย่างเหมาะสม
สมศักดิ ์ ดลประสิทธิ ์ (2540: 19) กล่าวว่า วิสยั ทัศน์ทใ่ี ช้อย่างได้ผลจะต้อง
ครอบคลุมทุกเรือ่ งอย่างละเอียดโดยต้องกําหนดให้รวู้ า่ ใคร (Who) ทําอะไร (What) ทําเมือ่ ไร (When)
ทําไมจึงทํา (Why) และต้องทําอย่างไร (How) ดังนัน้ การจะให้ปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์อย่างได้ผลจะต้องมี
การกําหนดตําแหน่ งบทบาทหน้าทีใ่ ห้ทุกคนรูว้ า่ ตัวเองมีความสําคัญอย่างไรทีจ่ ะมุง่ สูจ่ ุดมุง่ หมายปลายทาง
นัน้ ทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน มีความมุง่ มันทํ
่ าหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายด้วยความเต็มใจ เพือ่ มุง่
สูจ่ ุดหมายทีว่ างไว้
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มนตรี ศุภาพร (2541: 7) กล่าวว่า ความสําเร็จตามวิสยั ทัศน์ทต่ี งั ้ ไว้ขน้ึ อยูก่ บั
ปจั จัยหลายอย่างแต่ทส่ี าํ คัญทีส่ ดุ คือ ผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องมีศลิ ปะของการคาดการณ์ไปในอนาคต
พร้อมทัง้ มียทุ ธศาสตร์และนโยบายทีแ่ น่ชดั ไว้รองรับ
กล่าวโดยสรุป การปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์ หมายถึง ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีความสามารถในการแปลง
วิสยั ทัศน์ไปสูเ่ ป้าหมาย โดยการปฏิบตั ทิ แ่ี ท้จริง โดยอาศัยความร่วมมือ ทุ่มเทกําลังกายความคิดและ
ความพยายามของสมาชิกในโรงเรียน เพื่อทําให้วสิ ยั ทัศน์นนั ้ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูน้ ําการเปลี่ยนแปลง
3.1 ความหมายภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership) มีช่อื เรียกเป็ นภาษาไทยที่
พบ โดยทัวๆ
่ ไป เช่น ภาวะผูน้ ําแบบเปลีย่ นสภาพ ภาวะผูน้ ําการปฏิรปู ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
(เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2544: 60) ในการวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้คาํ ว่าภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง และจาก
การศึกษาค้นคว้า มีผใู้ ห้ความหมายของภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงไว้หลายท่าน ดังนี้
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2546: 44) ได้ให้ความหมายของผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงไว้วา่
ผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีเ่ ป็ นสมาชิกขององค์กร หรือมาจากภายนอก
องค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์หลักทีจ่ ะใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ เพือ่ อํานวยความสะดวก
ในการเปลีย่ นแปลงองค์กรให้เกิดขึน้ และดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปกติตวั แทนการเปลีย่ นแปลง
ขององค์กรอาจจะเป็ นผูท้ ม่ี บี ทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบหลายอย่างด้วยกันคือ อาจจะเป็ นทัง้
ผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง ผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเปลีย่ นแปลง ผูเ้ จรจาต่อรองระหว่างกลุ่มผลประโยชน์
และเป็ นทีป่ รึกษาในเรือ่ งต่างๆ ขององค์กร ซึง่ จะขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์และความต้องการของแต่ละองค์กร
ว่าต้องการให้เขาแสดงบทบาทและหน้าทีใ่ ดเป็ นสําคัญ
ยุดา รักไทย (2546: 93) ได้ให้ความหมายของผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงไว้วา่ ผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
หมายถึง บุคคลทีต่ อ้ งการให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งขึน้ และอยูใ่ นฐานะทีต่ อ้ งทํางาน
ร่วมกับกลุ่มเพือ่ ให้บรรลุสงิ่ ทีต่ อ้ งการ
วินิจ เกตุขาํ (2546: 327; อ้างอิงจาก Razik; & Swanson. 1995) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ ํา
เชิงปฏิรปู หรือภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง หมายถึง ลักษณะผูน้ ําทีเ่ น้นการเปลีย่ นแปลงทัง้ องค์กรให้ดขี น้ึ
กว่าเดิม โดยยกระดับคุณธรรมและแรงจูงใจ จนส่งผลทําให้สมาชิกรูส้ กึ อยากเปลีย่ นแปลงอย่างเต็มที่
ภาวะผูน้ ําเชิงปฏิรปู จะทําให้งานสัมฤทธิ ์ผลได้ จะต้องช่วยให้สมาชิกเห็นความสําคัญและคุณค่า ผลงาน
และแนวทางการทํางานให้สาํ เร็จ ชักจูงให้สมาชิกเห็นประโยชน์ของทีมและองค์กรเป็ นหลัก และต้อง
เปลีย่ นระดับความต้องการตามทฤษฎีของ มาสโลว์ (Maslow’s Theory) ให้สงู ขึน้ และขยายวงกว้าง
ขึน้ ด้วย ดังนัน้ ผูน้ ําเชิงปฏิรปู จึงเป็ นเสมือนผูจ้ ุดประกายแรงผลักดันให้หลอมรวมสมาชิกให้มองเห็น
ประโยชน์รว่ มกันและปรับเปลีย่ นให้มจี ุดหมายในการทํางานร่วมกัน ทัง้ นี้ผนู้ ําใช้ความสามารถเฉพาะตัว
เข้ามาช่วยมากกว่าการใช้การบังคับบัญชาตามสายงาน และภาวะผูน้ ําแบบนี้ตอ้ งช่วยให้ทุกฝา่ ยทุม่ เท
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หัวใจ (heart) และ จิตใจ (mind) ในการทํางานอย่างละเท่าๆ กัน
วันชัย ธงชัย (2547: 10) กล่าวว่า ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership)
หมายถึง เป็ นผูน้ ําทีก่ ระตุน้ ให้เกิดความสนใจระหว่างผูร้ ว่ มงานและผูต้ าม ทําให้เกิดการตระหนักรูใ้ น
เรือ่ งภารกิจ (Mission) และวิสยั ทัศน์ (Vision) ของทีมโดยผูน้ ําจะยกระดับวุฒภิ าวะและอุดมการณ์
ของผูร้ ว่ มงาน ผูต้ าม และองค์กร ตลอดจนพัฒนาความสามารถของผูร้ ว่ มงานและผูต้ ามไปสู่ระดับ
ความสามารถและศักยภาพทีส่ งู ขึน้
ชนะ พงศ์สวุ รรณ (2548: 7) ให้ความหมายไว้วา่ ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง หมายถึง
พฤติกรรมทีผ่ บู้ ริหารมีอทิ ธิพลต่อผูร้ ว่ มงานโดยเปลีย่ นแปลงความพยายามของผูร้ ว่ มงานให้สงู ขึน้ กว่า
ความพยายาม ทีค่ าดหวัง พัฒนาความสามารถของผูร้ ว่ มงานไปสูร่ ะดับทีส่ งู ขึน้ และมีศกั ยภาพมากขึน้
ทําให้เกิดความตระหนักรูใ้ นพันธกิจ และวิสยั ทัศน์ ขององค์กร
แบสส์ส์ (แคทลียา ศรีใส 2548: 27; อ้างอิงจาก Bass. 1985: 20) ได้ให้ความหมาย
ของ ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงไว้วา่ หมายถึง ผูน้ ําจะเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้ผตู้ ามมีความต้องการทีส่ งู ขึน้
ทําให้ตระหนักถึงความต้องการ สํานึกในความสําคัญ คุณค่าของจุดมุง่ หมาย และวิธที จ่ี ะทําให้บรรลุ
จุดมุง่ หมาย ให้คาํ นึงถึงผลประโยชน์ของทีม องค์กร นโยบายมากกว่าผลประโยชน์สว่ นตนและยกระดับ
ความต้องการให้สงู ขึน้
สุชาดา รังสินนั ท์ (2550: 114) ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง หมายถึง
ภาวะของบุคคลทีต่ อ้ งการให้เกิดการเปลีย่ นแปลงขึน้ ในองค์กรในเรื่องใดเรือ่ งหนึ่ง ต้องทํางานร่วมกับ
บุคคล และผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ตามทีต่ อ้ งการ
กนกวรรณ วิเชียรเขต (2551: 28 – 29) ได้สรุปและให้ความหมายของภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
ไว้วา่ หมายถึง ระดับพฤติกรรมของผูบ้ ริหารทีแ่ สดงให้เห็นในการจัดการหรือการทํางานทีเ่ ป็ นกระบวนการ
เปลีย่ นแปลงความพยายามของผูร้ ว่ มงาน ให้สงู ขึน้ กว่าความพยายามทีค่ าดหวัง เป็ นผลให้การปฏิบตั งิ าน
เกินความคาดหวัง พัฒนาความสามารถและศักยภาพไปสูร่ ะดับทีส่ งู ขึน้ โดยผูบ้ ริหารแสดงบทบาททํา
ให้ผรู้ ว่ มงานรูส้ กึ ไว้วางใจ ตระหนักรูภ้ ารกิจ และวิสยั ทัศน์ ความจงรักภักดี และจูงใจให้ผรู้ ว่ มงานมอง
ไกลเกินกว่าความสนใจของตน ซึง่ นําไปสูก่ ารบรรลุประสิทธิผลขององค์กร
ขวัญชัย จะเกรง (2551: 17 – 18) ได้อธิบายความหมายของภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
(Transformational Leadership) ไว้วา่ หมายถึง ระดับพฤติกรรมของผูบ้ ริหารทีแ่ สดงให้เห็นในการจัดการ
หรือการทํางานทีเ่ ป็ นกระบวนการเปลีย่ นแปลง กระตุน้ ความพยายามของผูร้ ว่ มงานให้สงู ขึน้ กว่าความพยายาม
ทีค่ าดหวัง เป็ นผลให้การปฏิบตั งิ านเกินกว่าความคาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูร้ ว่ มงาน ไปสู่
ระดับทีส่ งู ขึน้ และมีศกั ยภาพมากขึน้ โดยผูบ้ ริหารแสดงบทบาท ทําให้ผรู้ ว่ มงาน รูส้ กึ ไว้วางใจ ตระหนักรู้
ในภารกิจ และวิสยั ทัศน์ มีความจงรักภักดีและเป็ นแรงบันดาลใจให้ผรู้ ว่ มงานมองไกลเกินกว่าความสนใจ
ของตนเอง เพื่อนําไปสูป่ ระโยชน์ขององค์กรมากกว่าประโยชน์สว่ นตน
วลีรตั น์ ตัณฑุลเศรษฐ์ (2552: 18) ได้ให้ความหมายภาวะผูน้ ําแห่งการเปลีย่ นแปลงว่า
หมายถึง ผูน้ ําทีใ่ ช้การปฏิสมั พันธ์กบั ผูร้ ว่ มงานในการสร้างความร่วมมือ สร้างแรงจูงใจให้สงู ขึน้ จน
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ส่งผลให้ผรู้ ว่ มงานอยากจะเปลีย่ นแปลงและยอมรับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เป็ นรูปแบบพฤติกรรมที่
มีความสามารถใช้คุณลักษณะของตนในการบริหารงาน ได้แก่ การสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุน้ เชาว์ปญั ญาหรือการใช้ปญั ญา และการคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจระหว่างผูร้ ว่ มงานหรือผูต้ าม ให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปในทิศทางทีผ่ นู้ ําหรือผูบ้ ริหารต้องการให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้าหมาย
สุพานี สฤษฏ์วานิช (2552: 258) ได้ให้ความหมายผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงไว้วา่ หมายถึง
ผูน้ ําทีใ่ ช้บารมีเพือ่ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีย่ งิ่ ใหญ่แก่องค์กร สามารถพลิกฟื้นองค์กรทีม่ ปี ญั หานัน้
ให้ประสบความสําเร็จ
ไมตรี คงนุ กลู (2553: 31) ได้ให้ความหมายภาวะผูน้ ําแห่งการเปลีย่ นแปลง (Change
Leadership) ว่าหมายถึง ผูท้ ม่ี ภี าวะผูน้ ําในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีแ่ สดงว่ามีความรู้
ความสามารถ ความรับผิดชอบ เป็ นผูท้ ใ่ี ห้คาํ มันสั
่ ญญาอย่างเปิดเผย เป็ นผูท้ ม่ี จี ติ ใจเป็ นกลาง มีความมุง่ มัน่
ในการพัฒนาและบริหาร เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในองค์กรอย่างสร้างสรรค์และส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เป็ นผูร้ เิ ริม่ วิสยั ทัศน์ มีความเชื่อในการเรียนรูข้ องนักเรียนว่าเป็นความสําคัญสูงสุด
ของสถานศึกษาสามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื อย่างเห็นคุณค่าและสร้างสัมพันธภาพทีด่ ี สือ่ สารเป็ นและ
ให้การรับฟงั อย่างทัวถึ
่ ง ทําการเปลีย่ นแปลงโดยแสดงออกด้วยพฤติกรรมเชิงรุก กล้าตัดสินใจ กล้าเสีย่ ง
ณัชญานุ ช สุดชาดี (2553: 28) ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงไว้วา่
หมายถึง ระดับพฤติกรรมของผูบ้ ริหารทีแ่ สดงให้เห็นในการจัดการหรือการทํางานทีเ่ ป็ นกระบวนการ
เปลีย่ นแปลงความพยายามของผูร้ ว่ มงานให้สงู ขึน้ กว่าความพยายามทีค่ าดหวัง เป็ นผลให้การปฏิบตั งิ าน
เกินความคาดหวัง พัฒนาความสามารถและศักยภาพไปสูร่ ะดับทีส่ งู ขึน้ โดยผูบ้ ริหารแสดงบทบาทให้
ผูร้ ว่ มงานรูส้ กึ ไว้วางใจ ตระหนัก รูภ้ ารกิจ และวิสยั ทัศน์ มีความจงรักภักดี และจูงใจให้ผรู้ ว่ มงานมอง
ไกลเกินกว่าความสนใจของตนซึง่ จะนําไปสูก่ ารบรรลุประสิทธิผลขององค์กร
สรุปความหมายของภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง หมายถึง คุณลักษณะของผูน้ ําทีส่ ามารถ
เปลีย่ นองค์กรให้ดขี น้ึ กว่าเดิมประกอบด้วย การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุน้ ทางปญั ญา และการคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล
3.2 ความเป็ นมา แนวคิ ดและทฤษฎีภาวะผูน้ ําการเปลี่ยนแปลง
ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงหรือภาวะผูน้ ําเพือ่ การปฏิรปู ในยุคปจั จุบนั ให้ความสําคัญต่อ
การเปลีย่ นแปลง ดังนัน้ ผูน้ ํายุคใหม่ตอ้ งสามารถทําให้องค์กรเกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ี ผูบ้ ริหาร
คือผูท้ ท่ี าํ งานประจําให้ถกู ต้อง ในขณะทีผ่ นู้ ําคือผูท้ ท่ี าํ ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมโดยการตัดสินใจเลือก
ในสิง่ ทีค่ วรทํา ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงและจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผตู้ ามให้เกิดการเริม่ ต้น
และยืนหยัดมุง่ ทุม่ เทความพยายามปฏิบตั งิ าน (ไพโรจน์ กลิน่ กุหลาบ. 2551: 85)
ในยุคนี้วงการวิชาการต่างมีการศึกษาค้นคว้าวิจยั เกีย่ วกับตัวแปรหรือปจั จัยทีจ่ ะมีอทิ ธิพล
ต่อความมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลต่อองค์กร ตัวแปรหรือปจั จัยทีจ่ ะมีอทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงาน แรงจูงใจและความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานหรือของกลุ่มทํางาน รวมถึงการพัฒนา
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สมรรถนะและศักยภาพของพนักงาน ซึง่ ปจั จัยหนึ่งทีส่ าํ คัญทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่ามีอทิ ธิพลมากคือ ภาวะผูน้ ํา
ทัง้ ภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารหรือผูบ้ งั คับบัญชาในทุกๆ ระดับ และทัง้ ภาวะผูน้ ําของพนักงานทุกๆ คน ใน
องค์กรด้วยภาวะผูน้ ํา ในทีน่ ้ีจะหมายถึง พฤติกรรมหรือกระบวนการทีบ่ ุคคลหนึ่งมีอทิ ธิพลเหนือบุคคลอื่น
หรือกลุ่มในการทํางาน เพือ่ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ในทศวรรษทีผ่ า่ นมาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจยั เกีย่ วกับภาวะผูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพมีจาํ นวนมาก แต่มแี นวคิดทฤษฎีหนึ่งทีไ่ ด้รบั การยอมรับและ
กล่าวถึงกันมากคือ “ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง” (Transformational Leadership) ซึง่ มีงานวิจยั มากมาย
ทีส่ นับสนุ นทฤษฎีน้ีในทัวโลกและยื
่
นยันว่า ทฤษฎีสามารถนําไปประยุกต์ใด้ (สมชาย นําประเสริฐชัย.
2553: ออนไลน์)
ก่อนจะมาเป็ นภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง ทฤษฎีภาวะผูน้ ําทีเ่ ริม่ ต้นมาก่อน คือ ทฤษฎี
ภาวะผูน้ ําแบบมีบารมี (Charismatic Leadership) โดย แมกซ์ เวเบอร์ (Max, Weber) ในทศวรรษที่ 1920
ได้เสนอทฤษฎีภาวะผูน้ ําแบบมีบารมี เมื่อผลงานของเขาได้แปลเป็ นภาษาอังกฤษในปี ค.ศ. 1947 ได้
กระตุน้ ความสนใจของนักสังคมวิทยา และนักรัฐศาสตร์ทศ่ี กึ ษาด้านภาวะผูน้ ํา ต่อมา ในทศวรรษที่ 1980
นักวิจยั ทางจิตวิทยาและการจัดการ ได้แสดงความสนใจอย่างมากต่อภาวะผูน้ ําแบบมีบารมีน้ี เนื่องจาก
ในช่วงทศวรรษนัน้ เกิดการแปรรูปและมีการฟื้นฟูองค์กรต่างๆ อย่างมาก และผูบ้ ริหารองค์กรต่างๆ
ในสหรัฐอเมริกามีการยอมรับกันว่า มีความต้องการและจําเป็ นต้องมีการเปลีย่ นแปลงในการดําเนินการ
เรือ่ งต่างๆ เพือ่ ให้องค์กรสามารถอยูไ่ ด้ในสภาวะทีม่ กี ารแข่งขันทางเศรษฐกิจ ยูลค์ และ ฟลิท (จารุวรรณ
ชุณหวรานนท์. 2545: 14; อ้างอิงจาก Yukl; & Fleet. 1992: 173 – 187)
แบสส์ส์ (ขวัญชัย จะเกรง. 2551: 19 – 20; อ้างอิงจาก Bass. 1985: 12) ได้ระบุขอ้ จํากัด
บางประการของผูน้ ําแบบมีบารมี และได้แนะนําให้มกี ารขยายทฤษฎีให้ครอบคลุมถึงลักษณะพฤติกรรม
ตัวบ่งชีบ้ ารมี สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อํานวย ตัวอย่างเช่น แบสส์ เสนอว่า ผูน้ ําแบบมีบารมีมกั จะเกิดขึน้
ในทีท่ ก่ี ารใช้อาํ นาจแบบปกติลม้ เหลวในการจัดการกับวิกฤตการณ์ และยังเป็ นทีน่ ่าสงสัยเกีย่ วกับค่านิยม
และความเชื่อดัง้ เดิมของผูน้ ําแบบนี้ ดังนัน้ ต่อมาในทฤษฎีภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของ แบสส์ (Bass)
ได้ใช้คาํ ว่า การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) แทนคําว่า การสร้างบารมี (Charisma)
ซึง่ หมายถึง การมีอทิ ธิพลเกีย่ วกับอุดมการณ์ทร่ี ะดับสูงของจริยธรรมคือ ความไม่เห็นแก่ตวั ซึง่ ทัง้
ผูน้ ําและผูต้ ามจะมีการอุทศิ ตัวอย่างดีทส่ี ดุ เท่าทีจ่ ะสามารถทําได้ การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ แทน
คําว่า การสร้างบารมีเนื่องจาก 1) การสร้างบารมีเป็ นตัวแทนของความหมายหลายความหมายในการโฆษณา
เช่น การฉลอง ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นการโอ้อวดหรือแสดงความตื่นเต้นเกินจริง 2) การสร้างบารมี มี
ความสัมพันธ์มากเกินไปกับการปกครองแบบเผด็จการและความเป็ นผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงเทียม เช่น
ฮิตเลอร์ (Hitler) มุสโสลินี (Mussolini) 3) สําหรับผูว้ จิ ยั บางคน เช่น เฮาส์ (House) และคอนเกอร์
และ คานันโก (Conger; & Kanungo) กล่าวว่า การสร้างบารมีคอื การรวมภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
ทัง้ หมดตัง้ แต่การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ ปญั ญา และการคํานึงถึงความเป็นปจั เจกบุคคล ดังนัน้
ในการฝึ กอบรมและในวัตถุประสงค์ บางงานวิจยั ของ แบสส์ (Bass) จึงใช้คาํ ว่า การมีอทิ ธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ แทนคําว่า การสร้างบารมี
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หลังจากเกิดทฤษฎีภาวะผูน้ ําแบบมีบารมีแล้ว ได้เกิดมีการพัฒนาแนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับ
ภาวะผูน้ ําแบบใหม่ขน้ึ มาคือ ทฤษฎีภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership) ทีไ่ ด้
มีการกล่าวถึงคือ ทฤษฎีภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของเบอร์นส (Burns) ในปีค.ศ. 1987 และ แบสส์
(Bass) ในปี ค.ศ. 1985 แต่ทฤษฎี ทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่าเป็ นทฤษฎีภาวะผูน้ ําทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมี
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องสนับสนุ นมากมาย รวมทัง้ มีการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาภาวะผูน้ ําตามทฤษฎี ด้วยคือ
ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของแบสส์ (Bass)
การศึกษาระยะต่างๆ ของภาวะผูน้ ํา (ธวัชชัย หอมยามเย็น. 2548: 45 – 48; อ้างอิงจาก
Yukl. 1994) ได้สรุปแนวคิดในการศึกษาไว้ ดังนี้
1. ระยะลักษณะผูน้ ํา (Trait Phase) โดยเริม่ ตัง้ แต่ก่อนคริสตศักราชจนถึงปี 1940
เป็ นระยะทีพ่ ยายามศึกษาลักษณะสากลของผูน้ ําทีม่ ปี ระสิทธิผล ซึง่ ทฤษฎี นี้ได้แนวทางมาจากทฤษฎี
มหาบุรษุ (Great Man Theories) ในสมัยกรีกและโรมันโบราณ ซึง่ เชื่อว่า ผูน้ ําเป็ นมาแต่กาํ เนิดสร้างกัน
ไม่ได้ จึงเกิดแนวคิดว่า ผูน้ ําต้องมีลกั ษณะพิเศษกว่าคนอื่น ซึง่ Stodgily ได้รวบรวมงานวิจยั 163 เรือ่ ง
โดยสรุปว่า ผูน้ ํามีคุณสมบัตดิ งั นี้ มีสติปญั ญา บุคลิกดี กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ เชื่อมันในตนเอง
่
สามารถ
ทํางานสําเร็จ มีความรับผิดชอบ ริเริม่ เอาชนะอุปสรรคได้ มนุษยสัมพันธ์ดี เป็ นต้น และได้นําผลการวิจยั
ในช่วงปี 1945 – 1970 ไปวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า ผูน้ ํามีความแตกต่างจากบุคคลอื่นๆ ตรงทีม่ ี
ทักษะ ดังต่อไปนี้ คือ ทักษะในการติดต่อระหว่างบุคคล ทักษะทางด้านเทคนิค ทักษะทางด้านการจัดการ
และทักษะทางด้านสติปญั ญา จากการศึกษาทําให้รเู้ กีย่ วกับภาวะผูน้ ํากว้างขึน้ แต่ไม่สามารถค้นหา
ลักษณะ ทีจ่ ะรับประกันความสําเร็จของผูน้ ําได้ การศึกษาต่อมาจึงมุง่ สูล่ กั ษณะผูน้ ําทีส่ มั พันธ์กบั พฤติกรรม
บุคคลและประสิทธิภาพ
2. ระยะพฤติกรรมผูน้ ํา (Behavioral Phase) การศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมผูน้ ําใน
ระยะนี้คอื การศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ (Ohio State University) เพือ่ ค้นหาพฤติกรรมภาวะผูน้ ํา
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ พบว่า มีพฤติกรรม 2 ชนิด ผูน้ ํามุง่ งาน (Initialing Structure) และผูน้ ําแบบมุง่ สัมพันธ์
(Consideration Structure) โดยผูน้ ํามุง่ งาน หมายถึง การทีผ่ นู้ ํากําหนดโครงสร้างเพือ่ ปฏิบตั งิ านของ
องค์กรให้ประสบผลสําเร็จ และชีน้ ํากลุ่มทํางานไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายขององค์กร ส่วนผูน้ ําแบบมุง่ สัมพันธ์
หรือแบบมุง่ คนคือ การทีผ่ นู้ ําปฏิบตั ติ ามด้วยท่าทีเป็ นมิตรและให้การสนับสนุนแสดงความเอาใจใส่และ
แสวงหาเพือ่ ให้ผตู้ ามได้รบั ความผาสุก (Yukl. 1994) โดยนักวิจยั ได้วนิ ิจฉัยพฤติกรรมผูน้ ําออกแบบ
เป็ น 3 แบบ คือ ผูน้ ําแบบเผด็จการ (Autocratic) จะใช้รปู แบบการชีน้ ํามีการควบคุมสูง ไม่เปิ ดโอกาส
ให้ผตู้ ามมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ ผูน้ ําแบบประชาธิปไตยจะให้ความสําคัญกับผูต้ าม เปิ ดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็น และมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจแก้ปญั หาต่างๆ ไม่เน้น การใช้อาํ นาจ และผูน้ ําแบบ
ปล่อยตามสบาย (Laissez faire) จะให้อสิ ระเต็มทีแ่ ก่ผตู้ าม และไม่ได้สงงานบางครั
ั่
ง้ จะทําให้กลุ่มเสีย
เอกภาพ สมรรถนะการผลิตตํ่า
3. ระยะผูน้ ําตามสถานการณ์ (Situational Phase) ในระหว่างปลายปี ค.ศ. 1940
มีการศึกษาทฤษฎีภาวะผูน้ ําตามสถานการณ์อย่างกว้างขวางและได้เสนอให้เห็นว่า การแสดงลักษณะ
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ของผูน้ ําแบบใดขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ โดยบุคคลหนึ่งอาจจะเป็ นผูน้ ําในสถานการณ์หนึ่ง และจะเป็ นผูต้ าม
ในอีกสถานการณ์หนึ่ง ทฤษฎีภาวะผูน้ ําตามสถานการณ์ทส่ี าํ คัญ ได้แก่ ทฤษฎีเฮอร์เซย์ และ แบลนชาร์ด
(Heresy; & Blanchard. 1969) มีแนวคิดพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญคือ สถานการณ์ทต่ี ่างกัน ย่อมต้องการแบบ
ของผูน้ ําทีต่ ่างกัน แต่กไ็ ม่อาจปฏิบตั ไิ ด้เสมอไป เพราะขึน้ อยูก่ บั ลักษณะส่วนตัวและความสามารถใน
การวิเคราะห์ตามสถานการณ์ของผูน้ ํา
4. ระยะอํานาจของผูน้ ํา (Power Influence Phase) การศึกษาอํานาจผูน้ ําในกลุ่ม
นี้ถอื ว่าสาระสําคัญของผูน้ ําคือ การมีอทิ ธิพลเหนือผูต้ าม แต่ผตู้ ามก็สามารถมีอทิ ธิพลเหนือผูน้ ําได้ ซึง่
ยูลค์ (Yulk. 1994) ได้รวบรวมผลการศึกษาวิจยั เรือ่ ง อํานาจของผูน้ ําไว้โดยสรุปได้วา่ กลุ่มนี้มงุ่ อธิบาย
3 คํา คือ อํานาจ (Power) เป็ นความสามารถในการใช้อทิ ธิพลเหนือเจตคติ และพฤติกรรมของผูอ้ ่นื
เพือ่ ทําให้บุคคลอื่นปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามทีผ่ มู้ อี าํ นาจต้องการอํานาจหน้าที่ (Authority) เป็ นสิทธิทจ่ี ะใช้
อิทธิพลต่อผูอ้ ่นื ให้ปฏิบตั ติ ามทีก่ าํ หนดไว้ และอิทธิพล (Influence) เป็ นลักษณะส่วนบุคคลจัดเป็ น
อํานาจอย่างหนึ่งทีม่ อี ยูใ่ นคนนัน้ เช่น ความสามารถในการแก้ปญั หา ความสามารถใช้อทิ ธิพลเหนือ
กลุ่มผูต้ าม
จากการศึกษาทฤษฎี ภาวะผูน้ ําทัง้ 4 ระยะจะเห็นได้วา่ ผูน้ ํามีหน้าทีใ่ นการนํา ส่วนผูต้ ามจะ
มีหน้าทีใ่ นการปฏิบตั ติ าม เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของผูน้ ําหรือองค์กร (Bass. 1985) ซึง่ เบิรน์ (Burn.
1978) ได้กล่าวว่า การศึกษาทีม่ งุ่ เน้นเฉพาะผูน้ ําและผูต้ ามเป็ นการศึกษาทีล่ ม้ เหลวทีส่ ดุ เนื่องจากไม่มี
ความเข้าใจทัง้ สองฝา่ ย ในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ําและผูต้ ามจะเปลีย่ นไปผูน้ ําจะต้องปฏิบตั งิ าน
เคียงบ่าเคียงไหล่กบั ผูต้ าม จะต้องมีภาพลักษณ์ทด่ี กี ว่าเป็ นผูน้ ําทีป่ กครองด้วยอํานาจเผด็จการ บทบาท
ผูน้ ํายุคใหม่จะต้องมอบอํานาจให้แก่ผอู้ ่นื มากกว่าตัวเอง มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีความเชีย่ วชาญ
ให้ผรู้ ว่ มงานมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ ใช้ทกั ษะการจูงใจมากกว่าการใช้คาํ สัง่ และบทบาทผูน้ ําทีถ่ อื ว่า
มีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ก็คอื “ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง”
3.3 องค์ประกอบของทฤษฎีภาวะผูน้ ําการเปลี่ยนแปลง
แบสส์ (ธวัชชัย หอมยามเย็น. 2548: 47 – 48; อ้างอิงจาก Bass. 1985) ได้เสนอ
ทฤษฎีภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงทีข่ ยายแนวคิดของ เบร์นส (Burns. 1978) โดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ
มาอธิบาย มโนทัศน์ของผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงให้ชดั เจนขึน้ และอธิบายไว้วา่ ผูต้ ามของผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
จะชื่นชมไว้วางใจ จงรักภักดีต่อผูน้ ํา และผูน้ ําจะกระตุน้ ให้ผตู้ ามทําได้มากกว่าทีค่ ดิ ไว้ตงั ้ แต่ตน้ เมือ่ กระทํา
การเปลีย่ นแปลง ผูน้ ําจะจูงใจผูต้ ามโดย
1. ทําให้ผตู้ ามตระหนักถึงความต้องการ ให้สาํ นึกถึงความสําคัญ และคุณค่าของ
จุดมุง่ หมาย วิธกี ารบรรลุจุดมุง่ หมาย
2. ทําให้ผตู้ ามไม่คาํ นึงถึงประโยชน์สว่ นตน แต่จะอุทศิ ตนเพือ่ ทีมงานและองค์กร
3. ยกระดับความต้องการของผูต้ ามให้สงู ขึน้ ตามทฤษฎีความต้องการตามลําดับขัน้
ของ มาสโลว์ (Maslow) ซึง่ เมือ่ แรกเริม่ เสนอทฤษฎีใหม่ๆ และ แบสส์ Bass ได้ระบุองค์ประกอบของ
ผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงไว้ 3 ประการ คือ
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3.1 ความเสน่หา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (Idealized
Influence : ll) คือ พฤติกรรมทีส่ ามารถกระตุน้ ความรูส้ กึ ด้านอารมณ์ ของผูต้ ามให้สงู ขึน้ ก่อให้เกิด
การเลียนแบบและผูกพันต่อตัวผูน้ ํา
3.2 การกระตุน้ ทางปญั ญา (Intellectual Stimulation : IS) คือ พฤติกรรมของ
ผูน้ ําในการทําความเข้าใจกับปญั หาได้ดี จนสามารถทําให้ผตู้ ามมองเห็นปญั หาดังกล่าวจากมุมมองใหม่
ของตนได้เอง
3.3 การคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล (Individualized Consideration : IC)
คือ พฤติกรรมทีผ่ นู้ ําแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการทํางานโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง และเป็ นรายบุคคล สนใจและเอาใจใส่ผรู้ ว่ มงาน
หรือผูต้ ามเป็ นรายบุคคล มีการวิเคราะห์ความต้องการและความสามารถ ของแต่ละบุคคลเป็นพีเ่ ลีย้ ง
คอยให้คาํ แนะนํา และส่งเสริมพัฒนาผูร้ ว่ มงาน ให้พฒ
ั นาตนเอง ต่อมาทฤษฎีของ Bass ได้ปรับปรุงใหม่
(Bass; & Avolio. 1994) จึงเพิม่ พฤติกรรมผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงอีก 1 องค์ประกอบ คือ ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation : IM) ซึง่ เป็ นพฤติกรรมของผูน้ ําทีเ่ กีย่ วกับการสือ่ สาร เพื่อ
ดึงดูดใจสูว่ สิ ยั ทัศน์ โดยการใช้สญ
ั ลักษณ์เพือ่ ให้เกิดการใช้ความพยายามของผูต้ ามให้สงู ขึน้ และการที่
ผูน้ ําแสดงแบบอย่างของพฤติกรรมแก่ผตู้ าม เป็ นต้น
แบสส์ ได้สรุปองค์ประกอบของภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงเป็ น 4 ประการ ดังนี้
1. การมีอทิ ธิพลเชิงอุดมการณ์ (Idealized Influence : II) หมายถึง การทีผ่ นู้ ํา
ประพฤติตวั เป็นแบบอย่าง หรือเป็ นโมเดลสําหรับผูร้ ว่ มงาน ผูน้ ําจะเป็นทีย่ กย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา
ไว้วางใจ และทําให้ผรู้ ว่ มงานเกิดความภาคภูมใิ จเมือ่ ได้รว่ มงานกัน ผูร้ ว่ มงานจะประพฤติ ปฏิบตั เิ หมือนกับ
ผูน้ ําและต้องการเลียนแบบผูน้ ํา สิง่ ทีผ่ นู้ ําต้องปฏิบตั เิ พือ่ บรรลุถงึ ลักษณะนี้คอื ผูน้ ําต้องมีวสิ ยั ทัศน์ และ
สามารถถ่ายทอดไปยังผูร้ ว่ มงาน ผูน้ ําจะต้องมีความสมํ่าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุม
อารมณ์ได้ในสถานการณ์วกิ ฤต ผูน้ ําเป็ นผูท้ ไ่ี ว้ใจได้วา่ จะทําในสิง่ ทีถ่ ูกต้องเป็ นผูม้ ศี ลี ธรรมและจริยธรรมสูง
หลีกเลีย่ งทีจ่ ะใช้อาํ นาจ เพื่อผลประโยชน์สว่ นตนแต่จะประพฤติตน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ผอู้ ่นื และ
เพื่อประโยชน์ของ กลุ่มผูน้ ําจะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตัง้ ใจ
ความเชื่อมันในตนเอง
่
ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยมของผูน้ ําจะเสริมความภาคภูมใิ จ
ความจงรักภักดีและความมันใจของผู
่
ร้ ว่ มงาน ทําให้ผรู้ ว่ มงานรูส้ กึ เป็ นพวกเดียวกับผูน้ ําโดยอาศัยวิสยั ทัศน์
และการมีจุดประสงค์รว่ มกัน ผูน้ ําแสดงความมันใจช่
่ วยสร้างความเป็ นหนึ่งเดียวกัน เพือ่ บรรลุเป้าหมาย
ทีต่ อ้ งการ ผูร้ ว่ มงานจะเลียนแบบพฤติกรรมของผูน้ ําจากการสร้างความมันใจในตนเอง
่
ประสิทธิภาพ
และการเคารพตนเอง ผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเป้าหมายในภาระหน้าที่
ขององค์กร
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation : IM) หมายถึงการทีผ่ นู้ ําจะ
ประพฤติในทางทีจ่ งู ใจ ให้เกิดแรงบันดาลใจกับผูร้ ว่ มงานโดยการสร้างแรงบันดาลใจ การให้ความหมาย
และท้าทายในเรือ่ งงานต่อผูร้ ว่ มงาน ผูน้ ําจะกระตุน้ จิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มชี วี ติ ชีวา มี
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การแสดงออก ซึง่ ความกระตือรือร้นโดยการสร้างเจตคติในแง่บวก ผูน้ ําจะทําให้ผรู้ ว่ มงาน สัมผัสกับ
ภาพทีง่ ดงามในอนาคต ผูน้ ําจะสร้างและสือ่ ความหวังทีผ่ นู้ ําต้องการอย่างชัดเจน ผูน้ ําจะแสดงความอุทศิ ตัว
ความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสยั ทัศน์รว่ มกัน ผูน้ ําจะแสดงความเชื่อมันและแสดงให้
่
เห็นถึงความตัง้ ใจ
อย่างแน่วแน่วา่ จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผูน้ ําจะช่วยให้ผรู้ ว่ มงานมองข้ามผลประโยชน์ของตนเอง
เพือ่ วิสยั ทัศน์และภารกิจขององค์กร ช่วยให้ผรู้ ว่ มงานพัฒนาความผูกพันของตนเอง ต่อเป้าหมายระยะยาว
และบ่อยครัง้ พบว่า การสร้างแรงบันดาลใจนี้เกิดขึน้ โดยผ่านการคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล ทําให้
ผูร้ ว่ มงานรูส้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่า และกระตุน้ ให้พวกเขาจัดการกับปญั หาทีต่ นเองเผชิญได้ ส่วนการกระตุน้
ทางปญั ญาช่วยให้ผรู้ ว่ มงานจัดการกับอุปสรรคของตนและเสริมสร้างความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
3. การกระตุน้ ทางปญั ญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึงพฤติกรรมที่
ผูน้ ํากระตุน้ ให้ผรู้ ว่ มงานตระหนักถึงปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในหน่วยงาน ทําให้ผรู้ ว่ มงานมีความต้องการ
หาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ปญั หาในหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุปใหม่ทด่ี กี ว่าเดิม เพื่อทําให้เกิดสิง่ ใหม่และ
สร้างสรรค์ โดยผูน้ ํามีการคิดและแก้ปญั หาอย่างเป็ นระบบ มีการตัง้ สมมติฐาน การเปลีย่ นกรอบ (Reframing)
การมองปญั หา การเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆ ด้วยวิถที างใหม่ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิด
ริเริม่ ใหม่ๆ มีการพิจารณาปญั หาและการตอบปญั หา มีการให้กําลังใจผูร้ ว่ มงานในการแก้ปญั หา ด้วย
วิธกี ารใหม่ๆ กระตุน้ ให้ผรู้ ว่ มงานแสดงความคิดและเหตุผล และไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์แม้วา่ ความคิดนัน้
จะแตกต่างไปจากความคิดของผูน้ ํา ผูน้ ําทําให้ผรู้ ว่ มงานรูส้ กึ ว่าปญั หาทีเ่ กิดขึน้ เป็ นสิง่ ทีท่ า้ ทายและเป็ น
โอกาสทีด่ ใี นการทีจ่ ะแก้ปญั หาร่วมกัน โดยผูน้ ําสร้างความเชื่อมันต่
่ อผูร้ ว่ มงานว่าปญั หาทุกอย่าง ต้อง
สามารถแก้ไขได้ แม้บางปญั หามีอุปสรรคมากมาย ผูน้ ําจะพิสจู น์ให้เห็นว่าจะสามารถเอาชนะอุปสรรค
ทุกอย่างได้จากความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปญั หาของผูร้ ว่ มงานทุกคน ผูร้ ว่ มงานจะได้รบั การตัง้ คําถาม
ต่อค่านิยมของตนเอง ความเชื่อและประเพณี การกระตุน้ ทางปญั ญาจึงเป็ นส่วนทีส่ าํ คัญของการพัฒนา
ความสามารถของผูร้ ว่ มงานในการทีจ่ ะตระหนัก เข้าใจและแก้ไขปญั หาด้วยตนเอง
4. การคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) หมายถึง
ผูน้ ําจะมีความสัมพันธ์กบั บุคคลในฐานะเป็ นผูใ้ ห้การดูแลเอาใจใส่ผรู้ ว่ มงานเป็ นรายบุคคล และทําให้
ผูร้ ว่ มงานรูส้ กึ มีคุณค่าและมีความสําคัญ ผูน้ ําจะเป็ นโค้ช (Coach) และเป็ นทีป่ รึกษา (Advisor) ของ
ผูร้ ว่ มงานแต่ละคน เพือ่ พัฒนาผูร้ ว่ มงาน ผูน้ ําจะเอาใจใส่เป็ นพิเศษในความต้องการของปจั เจกบุคคล
เพือ่ ความก้าวหน้าของแต่ละคน ผูน้ ําจะพัฒนาศักยภาพของผูร้ ว่ มงานให้สงู ขึน้ นอกจากนี้ ผูน้ ําจะให้
โอกาสผูร้ ว่ มงานในการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของการสนับสนุ น คํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านความจําเป็ นและความต้องการ การประพฤติของผูน้ ําแสดงให้เห็นว่า เข้าใจและยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บางคนได้รบั กําลังใจมากกว่า บางคนได้รบั อํานาจการตัดสินใจด้วย
ตนเองมากกว่า บางคนมีมาตรฐานทีเ่ คร่งครัดมากกว่า บางคนมีโอกาสสร้างงานมากกว่า ผูน้ ํามีการติดต่อ
สือ่ สารสองทาง โดยการเดินดูโดยรอบ (Management by Walking Around) มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูร้ ว่ มงาน
เป็ นการส่วนตัว ใส่ใจต่อความกังวลของผูร้ ว่ มงาน ผูน้ ําจะรับฟงั ผูร้ ว่ มงาน มีการมอบหมายงาน เพือ่
เป็ นเครือ่ งมือในการพัฒนาผูร้ ว่ มงาน เปิ ดโอกาสให้ผรู้ ว่ มงานได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มทีแ่ ละ
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เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ทีท่ า้ ทายความสามารถ ผูน้ ําจะคอยดูแลให้คาํ แนะนํา และช่วยให้ผรู้ ว่ มงานมีความก้าวหน้า
ในการทํางานทีไ่ ด้รบั ผิดชอบอยู่ โดยผูร้ ว่ มงานไม่รสู้ กึ ว่าถูกตรวจสอบโดยผูน้ ํา
จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงตามทฤษฎีของ เบิรน์ ส (Burns. 1978)
แบสส์ (Bass. 1985) และ แบสส์ และ อโวลิโอ (Bass; & Avolio. 1994) นัน้ มีองค์ประกอบ 4 ด้าน
ผูว้ จิ ยั จึงเลือกแนวคิดทัง้ 4 ด้าน คือ การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้
ทางปญั ญา และการคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล ทีจ่ ะนําไปสูก่ รอบแนวคิดในการวิจยั ครัง้ นี้
3.4 ภาวะผูน้ ําการเปลี่ยนแปลง ตามตัวแปร 4 ด้าน
ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง ระดับพฤติกรรม
ทีผ่ นู้ ําแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการทํางาน เป็ นกระบวนการทีผ่ นู้ ํามีอทิ ธิพลต่อผูร้ ว่ มงาน โดย
การเปลีย่ นสภาพหรือเปลีย่ นแปลงความพยายามของผูร้ ว่ มงานให้สงู ขึน้ กว่าความพยายามทีค่ าดหวัง
พัฒนาความสามารถของผูร้ ว่ มงานไปสูร่ ะดับทีส่ งู ขึน้ และมีศกั ยภาพมากขึน้ ทําให้เกิดการตระหนักรู้
ในภารกิจและวิสยั ทัศน์ของกลุ่ม จูงใจให้ผรู้ ว่ มงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสูป่ ระโยชน์
ของกลุ่มหรือสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 8 – 9)
3.4.1 การมีอิทธิ พลอย่างมีอดุ มการณ์ (Idealized Influence : II )
กระทรวงศึกษาธิการ (2550: 8 – 9) ได้อธิบายความหมายไว้วา่ การมีอทิ ธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง การทีผ่ นู้ ําประพฤติตวั เป็นแบบอย่างหรือเป็ นโมเดลสําหรับผูต้ าม ผูน้ ําจะ
เป็ นทีย่ กย่อง เคารพ นับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และทําให้ผตู้ ามเกิดความไว้วางใจ และทําให้ผตู้ ามเกิด
ความภาคภูมใิ จเมือ่ ได้รว่ มงานกัน ผูต้ ามจะพยายามประพฤติปฏิบตั เิ หมือนกับผูน้ ําและต้องการเลียนแบบ
ผูน้ ําของเขา
ขวัญชัย จะเกรง (2551: 25) ให้ความหมายของการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ว่า
หมายถึง พฤติกรรมทีผ่ บู้ ริหารแสดงให้เห็นเป็ นแบบอย่าง สามารถกระตุน้ อารมณ์ของผูร้ ว่ มงานให้
สูงขึน้ ก่อให้เกิดการเลียนแบบและผูกพันต่อผูบ้ ริหาร เห็นว่าผูบ้ ริหารเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตทิ พ่ี เิ ศษ ทําให้
ผูร้ ว่ มงานเกิดการยอมรับ ยกย่อง เทิดทูน เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และภาคภูมใิ จ เมือ่ ได้รว่ มงานกัน
มีความเชื่อมันว่
่ าผูบ้ ริหารสามารถนําพาพวกเขาเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้ ผูบ้ ริหารต้องประพฤติปฏิบตั ติ น
เป็ นแบบอย่างทีด่ ี เพือ่ ทําให้ผรู้ ว่ มงานรูส้ กึ เป็ นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายทีต่ อ้ งการ
ประนอม แมนมาศวิหค (2553: 4) ได้ให้ความหมายการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ว่า
หมายถึง การทีผ่ นู้ ํามีวสิ ยั ทัศน์ และความสามารถถ่ายทอดให้ผปู้ ฏิบตั ิ ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างหรือ
รูปแบบสําหรับผูป้ ฏิบตั ิ เป็ นทีน่ ่ายกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และทําให้ผตู้ ามเกิดความภาคภูมใิ จ
เมือ่ ได้รว่ มงานด้วย
ยูลค์ (กัลยาณี พรมทอง. 2546: 56; อ้างอิงจาก Yukl. 1994: 317) กล่าวถึง การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ว่า เป็ นรูปแบบอิทธิพลทีไ่ ม่ได้มาจากอํานาจหน้าทีโ่ ดยตําแหน่ง (Formal
authority) หรือตามประเพณี แต่สงั เกตได้จาการรับรูข้ องผูต้ ามว่าผูน้ ําเป็ นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษ ลักษณะ
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ดังกล่าวของผูน้ ําจะทําให้ผตู้ ามเกิดการยอมรับและมีความเชื่อมันว่
่ าผูน้ ําจะสามารถนําพวกเขาเอาชนะ
อุปสรรคต่างๆ ได้
แบสส์ และ อโวลิโอ (ณัฐวุฒ ิ เตมียสุวรรณ. 2550: 26; อ้างอิงจาก Bass; & Avolio. 1994)
กล่าวว่า การจูงใจด้านแรงดลใจ (Inspirational motivation) เป็ นพฤติกรรมของผูน้ ําทีเ่ กีย่ วกับการสือ่ สาร
เพือ่ ดึงดูดใจสูว่ สิ ยั ทัศน์ โดยการใช้สญ
ั ลักษณ์ เพือ่ ให้เกิดการใช้ความพยายามสูงขึน้ ของผูต้ าม และ
การทีผ่ นู้ ําแสดงแบบอย่างของพฤติกรรมแก่ผตู้ าม
สรุปได้วา่ การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ ริหารทีส่ ามารถสร้าง
ความเชื่อมันให้
่ แก้ผรู้ ว่ มงานว่าจะประสบความสําเร็จได้ ได้แก่ การมีวสิ ยั ทัศน์ทช่ี ดั เจน มีควาเด็ดขาด
มีบุคลิกน่าเกรงขาม นํ้าเสียงทรงพลัง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าทําและกล้ารับผิดชอบ สามารถสร้างง
ความน่ าเชื่อถือ และเป็ นทีย่ อมรับของผูร้ ว่ มงาน มีความมุมานะพยายาม มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ในทุกสถานการณ์
3.4.2 การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation : IM)
กระทรวงศึกษาธิการ (2550: 9 – 10) ได้ให้ความหมายของการสร้างแรงบันดาลใจ
ว่าหมายถึง การทีผ่ นู้ ําจะประพฤติในทางทีจ่ งู ใจ ให้เกิดแรงบันดาลใจกับผูร้ ว่ มงานโดยการสร้างแรงบันดาลใจ
การให้ความหมายและท้าทายในเรือ่ งงานต่อผูร้ ว่ มงาน
ขวัญชัย จะเกรง (2551: 26) ได้ให้ความหมายว่า การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง
พฤติกรรมทีผ่ บู้ ริหารกระตุน้ จูงใจให้ผรู้ ว่ มงานเกิดแรงบันดาลใจ กระตือรือร้น ตระหนัก เข้าใจ และ
เห็นคุณค่าของเป้าหมาย ผูบ้ ริหารจะทําให้ผรู้ ว่ มงานสัมผัสกับภาพทีง่ ดงามของอนาคต ผูบ้ ริหารจะสร้าง
เจตคติทด่ี กี ารคิดในแง่บวก และสร้างสื่อความคาดหวังทีต่ อ้ งการอย่างชัดเจน ผูบ้ ริหารจะอุทศิ ตัวหรือ
ความผูกพันต่อเป้าหมาย และวิสยั ทัศน์รว่ มกัน สร้างความเชื่อมัน่ ความเข้าใจ ให้กําลังใจทําให้ผรู้ ว่ มงาน
เห็นคุณค่าของงาน มีความตัง้ ใจแน่วแน่ในการทํางานและเชื่อมันว่
่ าจะสามารถปฏิบตั งิ านบรรลุเป้าหมาย
ได้โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตน
ประนอม แมนมาศวิหค (2553: 4) ได้ให้ความหมายว่าการสร้างแรงบันดาลใจเป็ น
พฤติกรรมทีผ่ นู้ ําประพฤติในทางทีจ่ งู ใจให้เกิดแรงบันดาลใจให้กบั ผูต้ าม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน
การท้าทายในเรื่องของงานของผูต้ าม และผูน้ ําจะกระตุน้ จิตวิญญาณของทีมงานให้ปฏิบตั งิ านด้วย
ความกระตือรือร้น
แบสส์ และ อโวลิโอ (ณัฐวุฒ ิ เตมีนสุวรรณ. 2550: 26; อ้างอิงจาก Bass; & Avolio.
1994) กล่าวว่า การจูงใจด้านแรงดลใจ เป็ นพฤติกรรมของผูน้ ําทีเ่ กีย่ วกับการสือ่ สารเพือ่ ดึงดูดใจสูว่ สิ ยั ทัศน์
โดยการใช้สญ
ั ลักษณ์ เพือ่ ให้เกิดความพยายามสูงขึน้ ของผูต้ าม และเป็ นการทีผ่ นู้ ําแสดงแบบอย่างแก่
ผูต้ าม
จากความหมายทีก่ ล่าวมานัน้ สรุปได้วา่ การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริหารในการสร้างแรงจูงใจให้ผรู้ ว่ มงานเห็นคุณค่าของการปฏิบตั งิ าน โดยการเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่
ผูร้ ว่ มงาน มีความตัง้ ใจแน่วแน่ อุทศิ ตัวเพือ่ เป้าหมายการปฏิบตั งิ าน กระตุน้ ให้ผรู้ ว่ มงานเห็นความสําคัญ
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ของจุดมุง่ หมายการปฏิบตั งิ านโดยการสร้างเจตคติในทางบวกต่อเป้าหมายการปฏิบตั งิ าน โดยไม่เห็น
แก่ประโยชน์สว่ นตนและเมือ่ ต้องพบกับอุปสรรค ผูบ้ ริหารสามารถสร้างความเชื่อมันว่
่ าจะสามารถแก้ไข
ปญั หาและก้าวสูก่ ารพัฒนาองค์กรได้อย่างมันใจ
่
3.4.3 การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS)
ศิรวิ รรณ หวลกระสินธุ์ (2549: 8) ได้ให้ความหมายว่า การกระตุน้ การใช้ปญั ญา
หมายถึง วิธกี ารทีผ่ นู้ ํายัวยุ
่ ผตู้ ามให้แก้ปญั หาด้วยวิธกี ารอย่างใหม่ กระตุน้ การสร้างระบบความคิด เรียนรู้
วิธกี ารแก้ปญั หาด้วยวิธกี ารอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผตู้ ามรูจ้ กั วิเคราะห์ปญั หา แก้ปญั หาอย่างเป็ น
ระบบ สนับสนุนให้แก้ปญั หาในลักษณะป้องกันไว้ก่อนมากกว่าตามไปแก้ปญั หา
กระทรวงศึกษาธิการ (2550: 10) ได้ให้ความหมายของการกระตุน้ ทางปญั ญาว่า
หมายถึง การทีผ่ นู้ ํามีการกระตุน้ ผูต้ ามให้ตระหนักถึงปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในหน่วยงาน ทําให้ผตู้ าม
มีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ปญั หาในหน่วยงานเพื่อหาข้อสรุปใหม่ทด่ี กี ว่าเดิม เพือ่ ทําให้
เกิดสิง่ ใหม่และสร้างสรรค์ โดยผูน้ ํามีการคิดและการแก้ปญั หาอย่างเป็ นระบบ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
มีการตัง้ สมมติฐาน การเปลีย่ นกรอบ (Reframing) การมองปญั หาและการเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆ
ด้วยวิถที างแบบใหม่ๆ มีการจูงใจและสนับสนุ นความคิดริเริม่ ใหม่ๆ ในการพิจารณาปญั หาและการหา
คําตอบของปญั หา มีการให้กาํ ลังใจผูต้ ามให้พยายามหาแนวทางแก้ปญั หาด้วยวิธกี ารใหม่ๆ ผูน้ ําจะมี
การกระตุน้ ให้ผตู้ ามแสดงความคิดและเหตุผลและไม่วจิ ารณ์ความคิดของผูต้ าม แม้วา่ มันจะแตกต่างไป
จากความคิดของตนเอง ผูน้ ําทําให้ผตู้ ามรูส้ กึ ว่าปญั หาทีเ่ กิดขึน้ เป็ นสิง่ ทีท่ า้ ทาย และเป็ นโอกาสทีด่ ที ่ี
จะแก้ปญั หาร่วมกันโดยผูน้ ําจะสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่ผตู้ ามว่า ปญั หาทุกอย่างต้องมีวธิ แี ก้ไข แม้บางปญั หา
จะมีอุปสรรคมากมาย ผูน้ ําจะพิสจู น์ให้เห็นว่า สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้จากความร่วมมือ
ร่วมใจในการแก้ปญั หาของผูร้ ว่ มงานทุกคน ผูต้ ามจะได้รบั การกระตุน้ ให้ตงั ้ คําถามต่อค่านิยมของตนเอง
ความเชื่อและประเพณี การกระตุน้ ทางปญั ญาเป็ นส่วนทีส่ าํ คัญของการพัฒนาความสามารถของ ผูต้ าม
ในการทีจ่ ะตระหนักเข้าใจและแก้ไขปญั หาด้วยตนเอง
ขวัญชัย จะเกรง (2551: 27) ได้ให้ความหมายว่า การกระตุน้ ทางปญั ญา หมายถึง
พฤติกรรมทีผ่ บู้ ริหารกระตุน้ ให้ผรู้ ว่ มงานตระหนักรู้ เข้าใจถึงปญั หาทีเ่ กิดขึน้ และทําให้ผรู้ ว่ มงาน มี
ความต้องการหาแนวทางวิธกี ารใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ปญั หา ผูบ้ ริหารส่งเสริม สนับสนุน ให้กําลังใจ
ผูร้ ว่ มงานในการแก้ปญั หาในแง่มุมต่างๆ ด้วยการคิด วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและเหตุผลต่างๆ
ร่วมกันกันเอง
ประนอม แมนมาศวิหค (2553: 4) ได้กล่าวถึงการกระตุน้ ทางปญั ญาว่า หมายถึง
พฤติกรรมทีผ่ นู้ ําแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการทํางานทีเ่ ป็ นกระบวนการ กระตุน้ ให้ผปู้ ฏิบตั เิ ห็น
วิธกี ารหรือแนวทางในการแก้ไขปญั หาใหม่ๆ และส่งเสริมให้ผปู้ ฏิบตั มิ กี ารแสดงความคิดเห็น มีการวิเคราะห์
ปญั หาโดยการใช้ขอ้ มูลและผูน้ ํายังกระตุน้ ให้ผปู้ ฏิบตั เิ กิดความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยวิถที างแบบใหม่ๆ
แบสส์ (ณัฐวุฒ ิ เตมียสุวรรณ์ 2550: 26; อ้างอิงจาก Bass. 1985) กล่าวว่า การกระตุน้
การใช้ปญั ญาคือ พฤติกรรมของผูน้ ําในการทําความเข้าใจต่อปญั หาได้ดี จนสามารถทําให้ผตู้ ามมอง
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ปญั หาดังกล่าว จากมุมมองใหม่ของตนเองได้
สรุปได้วา่ การกระตุน้ การใช้ปญั ญา หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ ริหารทีพ่ ยายามสร้างความท้าทาย
ในการคิดโดยกระตุน้ ให้ผรู้ ว่ มงานแสดงความคิดเห็น ตามทัศนคติและประสบการณ์ของแต่ละคน ส่งเสริม
ให้คดิ สร้างสรรค์งานใหม่ๆ วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบเพือ่ ร่วมหาวิธกี ารใหม่ๆ ในการปฏิบตั ริ ว่ มกัน ทําให้
ผูร้ ว่ มงานมีการพัฒนาประสิทธิภาพของงานให้สงู ขึน้ ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายทีอ่ งค์กรวางไว้
3.4.4 การคํานึ งถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล (Intellectual Stimulation : IS)
กระทรวงศึกษาธิการ (2550: 10 – 11) ได้อธิบายเกีย่ วกับการคํานึงถึงความเป็ น
ปจั เจกบุคคลไว้วา่ ผูน้ ําจะมีความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับบุคคลในฐานะเป็ นผูน้ ําให้การดูแลเอาใจใส่ผตู้ าม
เป็ นรายบุคคล และทําให้ผตู้ ามรูส้ กึ มีคุณค่าและมีความสําคัญ ผูน้ ําจะเป็ นโค้ช (Coach) และเป็ นทีป่ รึกษา
(Advisor) ของผูต้ ามแต่ละคน เพื่อการพัฒนาผูต้ าม ผูน้ ําจะเอาใจใส่เป็ นพิเศษในความต้องการของ
ปจั เจกบุคคล เพือ่ ความสัมฤทธิ ์และเติบโตของแต่ละคน ผูน้ ําจะพัฒนาศักยภาพของผูต้ ามและเพือ่ นร่วมงาน
ให้สงู ขึน้ นอกจากนี้ผนู้ ําจะมีการปฏิบตั ติ ่อผูต้ ามโดยการให้โอกาสในการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ สร้างบรรยากาศ
ของการให้การสนับสนุ น คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจําเป็ นและความต้องการ
การประพฤติของผูน้ ําแสดงให้เห็นว่าเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บางคนได้รบั
กําลังใจมากกว่า บางคนได้รบั อํานาจการตัดสินใจด้วยตนเองมากกว่า บางคนมีมาตรฐานทีเ่ คร่งครัดกว่า
บางคนมีโครงสร้างงานทีม่ ากกว่า ผูน้ ํามีการส่งเสริมการสือ่ สารสองทาง และมีการจัดการด้วยการเดิน
ดูรอบๆ (Management by walking around) มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูต้ ามเป็ นการส่วนตัว ผูน้ ําสนใจใน
ความกังวลของแต่ละบุคคล เห็นปจั เจกบุคคลเป็ นบุคคลทัง้ หมด (As a whole person) มากกว่าเป็ น
พนักงานหรือเป็ นเพียงปจั จัยการผลิต ผูน้ ําจะมีการฟงั อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา
(Empathy) ผูน้ ําจะมีการ มอบหมายงานเพือ่ เป็ นเครือ่ งมือในการพัฒนาผูต้ าม เปิดโอกาสให้ผตู้ ามได้ใช้
ความสามารถพิเศษอย่างเต็มทีแ่ ละเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ทีท่ า้ ทายความสามารถ ผูน้ ําจะดูแลผูต้ ามว่าต้องการ
คําแนะนํา การสนับสนุ นและการช่วยให้กา้ วหน้าในการทํางานทีร่ บั ผิดชอบอยูห่ รือไม่ โดยผูต้ ามจะไม่รสู้ กึ
ว่าเขากําลังถูกตรวจสอบ
ขวัญชัย จะเกรง (2551: 29) ได้ให้ความหมายของการคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล
หมายถึง พฤติกรรมทีผ่ บู้ ริหารแสดงต่อผูร้ ว่ มงานโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยความสัมพันธ์
สนใจ ดูแล เอาใจใส่ผรู้ ว่ มงานเป็ นรายบุคคล อย่างใกล้ชดิ ส่งเสริมสนับสนุน ให้กาํ ลังใจ เป็ นทีป่ รึกษา
ให้ผรู้ ว่ มงานได้พฒ
ั นาศักยภาพของตนเองให้สงู ขึน้ ตามความต้องการความสนใจ และความสามารถ
ช่วยเหลือชีแ้ นะให้ประสบการณ์ การเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ด้วยบรรยากาศการสนับสนุนผูร้ ว่ มงานอย่างเท่าเทียมกัน
มีการติดต่อสื่อสารสองทางเป็ นรายบุคคล ซึง่ จะช่วยให้ได้ขอ้ มูลในการตัดสินใจทีด่ ขี น้ึ และสามารถลด
ปญั หาคลุมเครือ ทําให้ผรู้ ว่ มงานรูส้ กึ มีคุณค่าและความสําคัญ
ประนอม แมนมาศวิหค (2553: 4) ได้กล่าวว่า การคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล
หมายถึง พฤติกรรมทีผ่ บู้ ริหาร มีความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับบุคคลในฐานะเป็ นผูใ้ ห้การดูแลเอาใจใส่ผปู้ ฏิบตั ิ
เป็ นรายบุคคล ละทําให้ผปู้ ฏิบตั ริ สู้ กึ มีคุณค่าและมีความสําคัญ และเป็ นผูค้ อยให้คาํ ปรึกษา สนใจเรือ่ ง
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ทุกข์สขุ ของผูป้ ฏิบตั ติ ลอดเวลา
แบสส์ (ณัฐวุฒ ิ เตมียสุวรรณ. 2550: 26; อ้างอิงจาก Bass. 1985) Leadership and
performance beyond expectations กล่าวว่า การมุง่ เน้นความสัมพันธ์เป็ นรายคน เป็ นพฤติกรรม
ของผูน้ ําทีเ่ กีย่ วกับการให้การสนับสนุ น การกระตุน้ ให้กาํ ลังใจและการเป็ นพีเ่ ลีย้ งสอนแนะแก่ผตู้ าม
สรุปได้วา่ การคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมทีผ่ บู้ ริหารทีม่ กี ารปฏิสมั พันธ์
เกีย่ วข้องกับบุคคล เป็ นผูใ้ ห้การดูแล เอาใจใส่ผรู้ ว่ มงานเป็ นรายบุคคล สนใจ เข้าใจและยอมรับใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็ นผูค้ อยสร้างบรรยากาศของการให้ ส่งเสริมและผลักดันให้ผรู้ ว่ มงาน
ได้ปฏิบตั งิ านทีแ่ ต่ละคนสนใจและมีสว่ นรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ ทําให้ผรู้ ว่ มงานรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่า
และมีความสําคัญ

4. การบริหารงานวิชาการ
4.1 ความหมายของการบริ หารงานวิ ชาการ
ในการพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ภาพตามทีค่ าดหวังนัน้ ประกอบด้วยงานหลายๆ ด้าน ได้แก่
งานเกีย่ วกับหลักสูตร ซึง่ ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแนวความคิด
ในการปฏิรปู การศึกษา สถานศึกษาจะต้องนําหลักสูตรแกนกลางมาจัดเป็ นหลักสูตรสถานศึกษา ร่วมกับ
สาระการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับท้องถิน่ ทีส่ ถานศึกษาเป็ นผูก้ าํ หนดขึน้ งานเกีย่ วกับการเรียนการสอน ซึง่
มีการเปลีย่ นแปลงความคิดทีใ่ ห้เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญเน้นการปฏิบตั จิ ริง ฯลฯ งานเกีย่ วกับการประเมินผล
การเรียน ทีห่ นั มาเน้นการประเมินตามสภาพจริง ไม่เน้นการใช้ขอ้ ทดสอบแต่เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้
ยังมีงานอีกหลายๆ ด้านทีเ่ ป็ นองค์ประกอบสําคัญของการพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพ ซึง่ รวมเรียกงาน
ทัง้ หมดนี้วา่ งานวิชาการ การบริหารงานวิชาการเป็ นงานทีส่ าํ คัญยิง่ และถือเป็ นงานหลักของสถานศึกษา
เป็ นงานทีส่ าํ คัญสําหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารงานวิชาการ เกีย่ วข้องกับกิจกรรม
ทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกีย่ วกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึง่ เป็ นจุดมุง่ หมาย
หลักของสถานศึกษา และเป็ นเครื่องชีว้ ดั ความสําเร็จและความสามารถของผูบ้ ริหาร ได้มนี กั การศึกษา
ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการได้ ดังนี้
จันทรานี สงวนนาม (2545: 142) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร
กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ซึง่ เกีย่ วข้องกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลตาม
เป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์การ อินทรัมพรรย์ (2545: 161) ได้ให้ความหมายของงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
ไว้วา่ การจัดกิจกรรมและประสงการณ์ต่างๆ แก่นกั เรียน ตลอดจนการอบรมศีลธรรมจรรยาและความประพฤติ
ของนักเรียน เพือ่ ให้เป็ นคนดี มีความรู้ ความสามารถพอทีจ่ ะนํามาเลีย้ งชีพได้ มีความสุข ความพอใจ
ตามมาตรฐานและสภาพความเป็ นอยู่ และช่วยเหลือ เผื่อแผ่เพื่อนบ้านและสังคมตามสมควร
กมล ภู่ประเสริฐ (2547: 5 – 6) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา หมายถึง
การบริหารทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเป็ นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา
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รุง่ ชัชดาพร เวหะชาติ (2550: 30) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ เป็ นกระบวนการหรือ
กิจกรรมการดําเนินงานทุกอย่างทีเ่ กีย่ วกับการปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลให้
ดีขน้ึ เพื่อให้เป็ นไปตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตร และให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับผูเ้ รียน
ดังนัน้ จึงสรุปได้วา่ การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยการจัดกิจกรรม
ทุกอย่างทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลให้ดขี น้ึ เพือ่ ให้
บรรลุจุดมุง่ หมายของหลักสูตร และเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
4.2 ความสําคัญของการบริ หารงานวิ ชาการ
การบริหารงานวิชาการเป็ นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาจะมีมาตรฐาน
หรือคุณภาพมากน้อยเพียงใด มีช่อื เสียงหรือไม่ขน้ึ อยูก่ บั การบริหารงานวิชาการทัง้ สิน้ ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของหน่วยงานและนักการศึกษาทีก่ ล่าวไว้ดงั นี้
จันทรานี สงวนนาม (2545: 143) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ เป็ นหัวใจสําคัญของ
การบริหารสถานศึกษาและเป็ นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาทีผ่ บู้ ริหารจะต้องให้ความสําคัญเป็ น
อย่างยิง่ ส่วนการบริหารงานด้านอื่นๆ นัน้ แม้จะมีความสําคัญเช่นเดียวกันแต่กเ็ ป็ นเพียงส่วนส่งเสริม
สนับสนุ นให้งานวิชาการดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาซึง่ มีบทบาทหน้าทีใ่ น
การบริหาร จะต้องสนับสนุ นให้ครูจดั กิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุง่ หมายของหลักสูตร
ปรียาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2545: 1) กล่าวว่า งานวิชาการเป็ นงานหลักของการบริหาร
สถานศึกษาไม่วา่ สถานศึกษาจะเป็ นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้
จากผลงานทางวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกีย่ วข้องกับหลักสูตรการจัดโปรแกรมการศึกษา และ
การจัดการเรียนการสอน ซึง่ เป็ นหัวใจของสถานศึกษาและเกีย่ วข้องกับผูบ้ ริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทุกระดับของสถานศึกษา ซึง่ จะเกีย่ วข้องทางตรงหรือทางอ้อมก็อยูท่ ล่ี กั ษณะของงานนัน้
องค์การ อินทรัมพรรย์ (2545: 161 – 162) กล่าวว่า งานวิชาการเป็ นหัวใจสําคัญของ
โรงเรียน ส่วนการบริหารบุคลากรก็ดี งานธุรการก็ดี เป็ นเพียงส่วนประกอบทีเ่ ป็ นปจั จัยส่งเสริมงาน
วิชาการให้มคี ุณภาพ และอํานวยความสะดวกแก่การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนจะดีหรือเลวขึน้ กับ
งานวิชาการของโรงเรียน จุดมุง่ หมายของการบริหารงานวิชาการอยูท่ ก่ี ารสร้างนักเรียนให้มคี ุณภาพ
ให้มคี วามรู้ มีจริยธรรม และคุณสมบัตทิ ต่ี อ้ งการ งานวิชาการจึงมิใช่อยูท่ น่ี กั เรียนอ่านออกเขียนได้ เท่านัน้
แต่ยงั จะต้องสามารถปรับตัวในสังคม มีคุณธรรมมีความขยันหมันเพี
่ ยร มีความรูใ้ นการประกอบอาชีพ
ตามอัตภาพ และมีความเป็ นพลเมืองดี ในระบอบประชาธิปไตย งานวิชาการจึงเน้นทีส่ ร้างความมันคง
่
ในอาชีพ และความสําเร็จในชีวติ ของพลเมืองแต่ละคนและโดยส่วนรวม จึงเป็ นงานทีร่ บั ผิดชอบต่อคุณภาพ
ของพลเมืองและความมันคงของชาติ
่
ดว้ ย
อดิศร เนาวนนท์ และ สมพงษ์ สิงหะพล (2547: 45) กล่าวถึงความสําคัญของการบริหาร
งานวิชาการว่า เป็ นงานหลักและหัวใจของภารกิจของโรงเรียน ส่วนงานอื่นๆ สนับสนุ นให้งานหลักนี้
ดําเนินไปอย่างมีคุณภาพ โดยทีง่ านวิชาการมีเป้าหมายสําคัญเพือ่ พัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนตามเจตนารมณ์
ของหลักสูตรทีก่ าํ หนดขึน้
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รุง่ ชัชดาพร เวหะชาติ (2550: 28) กล่าวว่า งานวิชาการเป็ นงานหลัก หรือเป็ นภารกิจ
หลักของสถานศึกษา ทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มุง่ ให้กระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษามากทีส่ ดุ ด้วยเจตนารมณ์ทจ่ี ะ
ให้สถานศึกษาดําเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน สถานศึกษา
ชุมชน ท้องถิน่ และการมีสว่ นร่วมจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝา่ ย ซึง่ เป็ นปจั จัยทีส่ าํ คัญทีท่ าํ ให้สถานศึกษา
มีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูต้ ลอดจน
การวัดผล ประเมินผล รวมทัง้ การวัดปจั จัยเกือ้ หนุ นการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิน่ ได้
อย่างมีคุณภาพ
เฟร็ด และ โอมสเทน (Fred; & Omstein. 1996: 409 – 530) ได้กล่าวถึงการบริหารงาน
วิชาการในรูปของการบริหารโปรแกรมและการบริหารต่างๆ (Administration of programs and services)
ของผูบ้ ริหารไว้วา่ มีอยู่ 3 งาน ทีส่ าํ คัญ คือ การพัฒนาหลักสูตรและการนําไปใช้ การวิเคราะห์และปรับปรุง
การสอน และการบริหารงานบุคคล ซึง่ แต่ละงานเกีย่ วข้องกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนโดยตรง
สรุปได้วา่ การบริหารงานวิชาการมีความสําคัญอย่างยิง่ และจัดว่าเป็ นงานหลักในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ทัง้ นี้เพราะการจัดการศึกษาเป็ นการวางพืน้ ฐานในการพัฒนา ให้สามารถ
แสวงหาความรู้ ก้าวทันโลก สามารถปรับตัวอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาจะสามารถจัด
การศึกษาได้บรรลุตามเจตนารมณ์ทก่ี าํ หนด สถานศึกษาต้องสามารถจัดการบริหารงานวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพ
4.3 ขอบข่ายการบริ หารงานวิ ชาการ
ความสําเร็จของสถานศึกษาอยูท่ ก่ี ารบริหารงานวิชาการ ซึง่ การบริหารงานวิชาการ มี
ขอบข่ายกว้างขวางในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยทัวไป
่ สถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาไม่วา่
่
ด้านอาชีวศึกษาหรือด้านอื่นในแต่ละระดับนัน้ จะมีหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาทีใ่ ช้รว่ มกัน โดยทัวไป
หลักสูตรจัดโดยส่วนกลาง มีนกั วิชาการหลายท่านได้กาํ หนดขอบข่ายของงานวิชาการไว้ ดังนี้
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2545: 3 – 4) ได้กาํ หนดขอบข่ายการบริหารไว้ 4 ด้าน ดังนี้
1. การวางแผนเกีย่ วกับงานวิชาการ
2. การจัดดําเนินงานเกีย่ วกับการเรียนการสอน
3. การจัดบริหารเกีย่ วกับการเรียนการสอน
4. การจัดผลและประเมินผล
จันทรานี สงวนนาม (2545: 145) ได้สรุปขอบข่ายงานวิชาการไว้ 6 ประการ คือ
1. หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยการศึกษาสาระการเรียนรูข้ องหลักสูตร
และการจัดระบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
2. การวิจยั ในชัน้ เรียน
3. การสอนซ่อมเสริม
4. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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5. การนิเทศภายในสถานศึกษา
6. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 32) กําหนดขอบข่ายงานวิชาการไว้ ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
4. การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
7. การนิเทศการศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษา
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. การส่งเสริมความรูด้ า้ นวิชาการแก่ชุมชน
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
12. การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคลากร ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื่นทีจ่ ดั การศึกษา
กมล ภู่ประเสริฐ (2547: 9 – 18) ได้กาํ หนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ไว้ ดังนี้
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารการเรียนการสอน
3. การบริหารการประเมินผลการเรียน
4. การบริหารนิเทศภายในสถานศึกษา
5. การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ
6. การบริหารการวิจยั และพัฒนา
7. การบริหารโครงการทางวิชาการอื่นๆ
8. การบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ
9. การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา
รุง่ ชัชดาพร เวหะชาติ (2550: 30) ได้กล่าวถึงขอบข่ายการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ไว้วา่ การบริหารงานวิชาการตามประบวนการปฏิรปู การเรียนรู้ ครอบคลุมใน 4 ด้าน คือ หลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัด/ประเมินผล และการรับเข้าศึกษาต่อรวมทัง้ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสือ่ สารเพือ่ การเรียนรู้ (ICT) พบว่า มีการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานปฏิรปู
ด้านการเรียนรูใ้ นแต่ละด้านเป็ นอย่างมาก
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สรุปได้วา่ งานวิชาการมีขอบข่ายในการบริหารงานกว้าง โดยทัวไปสถานศึ
่
กษาไม่วา่ จะเป็ น
สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน จะมีขอบข่ายการบริหารงานคล้ายๆ กัน อาจมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกัน
ตามลักษณะการบริหารงานของแต่ละหน่วยงาน ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการจะครอบคลุม ตัง้ แต่
การวางแผนเกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการการบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ การบริหาร
หลักสูตร การวัดและประเมินผล การเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การบริหาร
การวิจยั และพัฒนาการพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ ด้าน
วิชาการแก่ชุมชนการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น การส่งเสริม และ
สนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคลากร ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบัน อื่นทีจ่ ดั การศึกษา
จากแนวคิดของนักวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ส่วนมากมีความคิดเห็น
เกีย่ วกับขอบข่ายการบริหารงานวิชาการสอดคล้องและคล้ายคลึงกัน ทีม่ คี วามแตกต่างกันคือรายละเอียด
ปลีกย่อย สําหรับการศึกษาในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้นําขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 6 ด้าน มาเป็ นกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ครูตอ้ งมีการปฏิรปู และพัฒนาตนเองจากการทีเ่ คย
มาเป็ นผูส้ อนมาเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําช่วยเหลือ สนับสนุ นและส่งเสริมผูเ้ รียนในด้านต่างๆ ตามความสามารถ
และศักยภาพของแต่ละบุคคล ฉะนัน้ ควรจะต้องมีการพัฒนากระบวนการสอนอยูเ่ สมอไม่ผใู้ ห้ความหมาย
ของกระบวนการเรียนการสอนไว้ ดังนี้
จันทรานี สงวนนาม (2545: 146 – 147) กล่าวว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
หมายถึง การปฏิรปู การเรียนรูท้ งั ้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับวิธกี ารเรียนการสอนของผูเ้ รียนและวิธกี ารสอน
ของครู ซึง่ ควรจะต้องสอนโดยยึดผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์และศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีครูเป็ นผูค้ วบคุมดูแล เป็ นการฝึกปฏิบตั ใิ ห้ผเู้ รียนมีประสบการณ์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง รูจ้ กั วิธคี ดิ วิธกี ารดําเนินชีวติ และมีทกั ษะในการเผชิญปญั หาต่างๆ ได้ การจัดการเรียน
การสอนตามแนวหลักสูตรใหม่ จึงน่าจะมีหลักการและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1. เน้นการเรียนการสอนตามสภาพจริง
2. เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้คน้ คว้าหาความรู้ ได้แสดงความคิดอย่างอิสระสามารถ
สรุปและสร้างองค์ความรูใ้ หม่ขน้ึ ได้จากข้อมูลทีม่ ี
3. นักเรียนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ ควรเป็ นเพียงแหล่งข้อมูลจากหลายๆ แหล่งและเป็ น
ผูอ้ าํ นวยความสะดวกให้แก่ผเู้ รียน
4. เน้นการปฏิบตั ทิ ค่ี วบคูไ่ ปกับหลักการและทฤษฏี
5. เน้นวิธกี ารสอนจากการเรียนรูห้ ลายๆ รูปแบบ
6. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนใช้กระบวนการคิดมากกว่าการค้นหาคําตอบทีต่ ายตัวเพียง
คําตอบเดียว
7. ถือว่ากระบวนการเรียนรูม้ คี วามสําคัญมากกว่าเนื้อหาเพือ่ ให้ผเู้ รียนมีขอ้ มูล
เพียงพอทีจ่ ะสร้างองค์ความรูใ้ หม่
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8. ใช้กระบวนการกลุ่มในกระเรียนรูร้ ว่ มกันและเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ถวิล มาตรเลีย่ ม (2545: 29) กล่าวว่า การพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง การให้การศึกษา
แก่ทุกระดับนัน้ เอง ในการจัดการศึกษาตามธรรมเนียมทีเ่ คยปฏิบตั มิ กั ถือว่าการศึกษาเป็ นเพียงเครื่องมือ
สําหรับสร้างความสําเร็จในเรือ่ งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การปกครอง รวมถึงวัฒนธรรม ค่านิยม
เท่านัน้ สืบเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เกือบในทุกๆส่วนของโลกประชาชน
เริม่ ยอมรับและมองเห็นความจําเป็ นและความสําคัญของการศึกษาว่ามีคุณค่าและเป็ นเป้าหมาย การศึกษา
ก็คอื “ตัวแทนของการเรียนรู”้ และ “การพัฒนา” เฉกเช่นเดียวกับเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง
วัฒนธรรม และปฏิสมั พันธ์ทางสังคม การศึกษากลายเป็นปจั จัยจําเป็ นในชีวติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุค
การเปลีย่ นแปลงและไขว่คว้าข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาสาระ ระบบและโครงสร้างของการศึกษาจําเป็ นจะต้อง
ปฏิรปู เปลีย่ นแปลงดูแลเอาใจใส่
สํานักงานปฏิรปู การศึกษา (2545: 14) กล่าวถึง การพัฒนากระบวนการเรียนรูว้ า่
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ บทบาทและหน้าทีข่ องสถานศึกษาต้องจัดทํา 6 ประการ คือ
1. จัดทําแผนการเรียนรูโ้ ดยผูเ้ รียนมีสว่ นร่วม
2. จัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้ยดื หยุน่ ตามความเหมาะสมทัง้ ด้านเวลากระบวนการ
เรียนรูแ้ ละผูเ้ รียน
3. จัดกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ ด้วยการ
ปฏิบตั จิ ริงจากแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้
4. ใช้การแนะแนวเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
5. ให้ผปู้ กครอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้
6. ส่งเสริมให้ครูได้รบั การพัฒนาวิธกี ารจัดกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย
และต่อเนื่อง
กระทรวงศึกษาธิการ (2546ข: 34 – 35) ได้กล่าวถึงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ไว้วา่ การพัฒนากระบวนการเรียนรูม้ แี นวทางการปฏิบตั ิ 4 ประการ คือ
1. ส่งเสริมให้ครูจดั ทําแผนการเรียนรู้ ตามพระและหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้น
ผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
2. ส่งเสริมให้ครูจดั กระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจ ความถนัดของผูเ้ รียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
การประยุกต์ใช้ความรูเ้ พือ่ ป้องกันและแก้ไขปญั หา การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง และการปฏิบตั จิ ริง
การส่งเสริมให้รกั การอ่าน และใฝร่ อู้ ย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรูต้ ่างๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝงั คุณธรรม
ค่านิยมทีด่ งี าม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ทส่ี อดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ทัง้ นี้โดยจัดบรรยากาศ
และสิง่ แวดล้อมและแหล่งเรียนรูใ้ ห้เอือ้ ต่อกระบวนการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการนําภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
หรือเครือข่ายผูป้ กครอง ชุมชน ท้องถิน่ มามีสว่ นร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
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3. จัดให้มกี ารนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศ
ทีร่ ว่ มมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพือ่ นช่วยเพือ่ น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ร่วมกันหรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม
4. ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาครู เพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรูต้ ามความเหมาะสม
รุง่ ชัชดาพร เวหะชาติ (2550: 96) ได้กล่าวว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็ น
การปรับปรุงเปลีย่ นพฤติกรรมจากประสบการณ์ การเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ได้ดี จําเป็ นต้องอาศัยสภาวการณ์
สนับสนุ นหลายอย่าง ในการจัดการเรียนการสอนครูจะต้องหาทางให้นกั เรียนได้ผา่ นประสบการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดการเรียนรูม้ ากทีส่ ดุ และเน้นการบวนการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ หลักการจัด
การเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ การจัดการศึกษามีเป้าหมายทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือ การจัดให้ผเู้ รียนเกิด
การเรียนรู้ เพือ่ ให้ผเู้ รียนแต่ละคนได้พฒ
ั นาตนเองสูงสุด ตามกําลังหรือศักยภาพของแต่ละคน โดยมี
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญด้านความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ด้านระบบบริหารและการสนับสนุนทางการศึกษา ด้าน
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีองค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ ารจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียน
เป็ นสําคัญและใช้เทคนิคการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ ผูท้ ม่ี คี วามสําคัญ ก็คอื ครูเปรียบเสมือน
ผูจ้ ดั การหรือผูอ้ าํ นวยความสะดวก และผูบ้ ริหารทีจ่ ะต้องมีบทบาทในการเป็ นผูส้ ง่ เสริมและสนับสนุน
สรุปได้วา่ การพัฒนากระบวนการเรียน หมายถึง การส่งเสริมให้ครูจดั กระบวนการเรียนรู้
ตามสาระและหน่วยการเรียนรูโ้ ดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ ส่งเสริมให้ครูจดั กระบวนการเรียนรู้ โดยจัด
ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ และการเผชิญสถานการณ์การประยุกต์ใช้ความรูเ้ พือ่ ป้องกันและ
แก้ไขปญั หา การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง และการปฏิบตั จิ ริง จัดให้มกี ารนิเทศการสอนแก่ครูในกลุ่ม
สาระต่างๆ ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม จัดให้
มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศทีร่ ว่ มมือกันแบบกัลยาณมิตร
2. การวัดผลประเมิ นผลและเทียบโอนผลการเรียน การวัดผลประเมินผลเป็ นกระบวนการ
ทีส่ าํ คัญกระบวนการหนึ่งของการจัดการศึกษา เพราะเหตุวา่ ทําให้ทราบถึงการจัดการเรียนการสอน
ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ทัง้ ยังแสดงถึงผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนว่าบรรลุจุดประสงค์
ของบทเรียนรายวิชานัน้ ๆ หรือไม่ โดยทัวไปแล้
่
วครูสามารถวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนได้
หลายแบบ อาทิ การทดสอบการสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การปฏิบตั งิ านของนักเรียน ซึง่
แสดงถึงความสามารถของนักเรียน การวัดผลประเมินผล ต้องกระทําอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อ
ครูได้มโี อกาสปรับปรุงการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ มีนกั วิชาการได้กล่าวถึงการวัดผล
ประเมินผลไว้หลายทัศนะ ดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการ (2546ข: 35) ได้กล่าวถึงแนวทางในการวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียนไว้ 5 ประการ คือ
1. กําหนดระเบียบแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา
2. ส่งเสริมให้ควรจัดทําแผนการวัดผลประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้อง
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กับมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรูแ้ ละการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
3. ส่งเสริมให้ครูดาํ เนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้น
การประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบตั แิ ละผลงาน
4. จัดให้มกี ารเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษา
อื่น สถานประกอบการ และอื่นๆ ตามแนวทางทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกําหนด
5. พัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน
ธนวัฒน์ ธิตธิ นานันท์ (2548: 1 – 3) ได้ให้ความหมายของการวัดผลและประเมินผล
ดังนี้
การวัดผล หมายถึง กระบวนการในการกําหนดจํานวน ปริมาณ อันดับแทน
คุณลักษณะของสิง่ หนึ่งสิง่ ใดหรือแทนพฤติกรรม โดยอาศัยเครือ่ งมือช่วยในการวัดผลการวัด จะอยูใ่ น
รูปของตัวเลขหรือการบรรยายลักษณะสิง่ นัน้ ทําให้รรู้ ายละเอียดเกีย่ วกับสิง่ ทีว่ ดั ว่า มีจาํ นวนหรือปริมาณ
เท่าใด หรือมีลกั ษณะอย่างไร เช่น โต๊ะยาว 3 เมตร 10 เซนติเมตร เด็กชายสมเกียรติได้คะแนนวิชา
คณิตศาสตร์ 30 คะแนน เด็กหญิงสมหญิงหนัก 30 กิโลกรัม เป็ นต้น
การประเมินผล หมายถึง การตัดสินใจ หรือสรุปคุณลักษณะของผลการวัดตาม
ทีต่ งั ้ เกณฑ์ไว้ เช่น การสรุปว่า เด็กชายสมศักดิ ์สอบได้ เด็กหญิงสมศรีสงู มาก เขาเป็ นคนเก่ง วันนี้
อุณหภูมริ อ้ นจัด
สมนึก ภัททิยธนี (2549: 1 – 3) ได้ให้ความหมายของการวัดผลและประเมินผล ดังนี้
การวัดผล หมายถึง กระบวนการหาปริมาณ หรือจํานวนสิง่ ต่างๆ โดยใช้เครือ่ งมือ
อย่างใดอย่างหนึ่งวัด ผลการวัดมักจะออกมาเป็ นตัวเลข หรือสัญลักษณ์ หรือข้อมูล เช่น นายแดงสูง
180 เซนติเมตร (เครื่องมือ ได้แก่ ทีว่ ดั ส่วนสูง) วัตถุชน้ิ นี้หนัก 2 กิโลกรัม (เครือ่ งมือ ได้แก่ เครื่องชัง)่
นายดําสอบได้ 25 คะแนน (เครื่องมือ ได้แก่ แบบทดสอบ) นายขาวเลือกซือ้ มะม่วง (เครือ่ งมือ ได้แก่
การสังเกต)
การประเมินผล หมายถึง การตัดสิน หรือวินิจฉัยสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ด้จากการวัดผล
โดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ผลการวัดความสูงของนายแดงได้ 180 เซนติเมตร
ก็อาจประเมินว่า เป็ นคนสูงมาก ผลการชังนํ
่ ้าหนักของวัตถุชน้ิ หนึ่งได้ 2 กิโลกรัม ก็อาจประเมินว่า
หนัก-เบา หรือ เอาไม่เอา หรือ มาก-น้อย ผลการสอบของนายดําได้คะแนน 25 คะแนน ก็อาจประเมิน
ว่าผ่าน-ไม่ผา่ น หรือ เก่ง-ไม่เก่ง เมือ่ นายขาวเลือกมะม่วงและทราบราคาขาย ก็อาจประเมินว่า ซือ้ -ไม่ซอ้ื
หรือ ราคาถูก-ราคาแพง
พิษณุ ฟองศรี (2550: 2 – 3) ได้ให้ความหมายของการวัดและประเมิน ดังนี้ การวัด
หมายถึง การกําหนดค่าตัวสัญลักษณ์ให้กบั สิง่ หนึ่งสิง่ ใดตามวิธกี ารหรือเครือ่ งมือทีก่ าํ หนดขึน้ ทัง้ ใน
เชิงปริมาณโดยตรง เช่น การนับจํานวนและความถีข่ องสิง่ หนึ่งสิง่ ใด หรือการใช้เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์
เช่น ตลับเมตร เครือ่ งชังนํ
่ ้ าหนัก เทอร์โมมิเตอร์ วัดส่วนสูง นํ้าหนัก อุณหภูมิ ฯลฯ หรือเครื่องมือทาง
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สังคมศาสตร์ เช่น แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบทดสอบ ไปเก็บข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมาย
ให้ออกมาเป็ นตัวเลข ถ้าจะกล่าวโดยสรุป การวัด คือ การให้ตวั เลขกับสิง่ ทีจ่ ะวัดนันเอง
่
การประเมิน
หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง โดยนําสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้
รุง่ ชัชดาพร เวหะชาติ (2550: 99 – 106) ได้ให้ความหมายของการวัดการประเมินผล
และการเทียบโดนประสงการณ์ ดังนี้
การวัด เป็ นกระบวนการทีก่ ําหนดจํานวนตัวเลขให้กบั วัตถุสงิ่ ของ หรือบุคคลตาม
ความมุง่ หมายและเปรียบเทียบลักษณะความแตกต่างทีป่ รากฏอยูใ่ นสิง่ ทีว่ ดั นัน้ เช่น การวัดความสามารถ
ทางสมองด้านต่างๆ การวัดคุณสมบัตทิ างกายภาพ เช่น นํ้าหนัก ขนาดของวัตถุ ผลทีไ่ ด้จากการวัด
เป็ นจํานวนตัวเลข จุดมุง่ หมายของการวัดนัน้ เป็นการตรวจสอบการสอนของครูอาจารย์ และการเรียน
ของผูเ้ รียน ในด้านการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ ด้านความรูค้ วามเข้าใจ (Cognitive domain) ด้านทักษะปฏิบตั ิ
(Psychomotor domain) ด้านเจตคติ (Affective domain)
การประเมินผล เป็ นการพิจารณาตัดสินเกีย่ วกับคุณภาพ คุณค่าความจริง และ
การกระทํา บางทีขน้ึ อยูก่ บั การวัดเพียงอย่างเดียว เช่น คะแนนสอบ แต่โดยทัวไปจะเป็
่
นการรวมการวัด
หลายๆ ทางโดยอาศัยข้อมูลหรือรายละเอียดจากการสังเกต การตรวจผลงาน การสัมภาษณ์ หรือการทดสอบ
ประกอบการพิจารณา การประเมินผลแต่ละครัง้ จะประกอบด้วยการวัดทีไ่ ด้จากกระบวนการต่างๆ เกณฑ์
การพิจารณา และการตัดสินใจเป็ นการชีข้ าด หรือสรุปผลการเปรียบเทียบผลการวัดกับเกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้
การเทียบโอนประสบการณ์ สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเ้ รียน
โดยการนําความรูท้ กั ษะ และประสบการณ์ ทีไ่ ด้จากการศึกษาในรูปแบบต่างๆ และหรือจากการประกอบอาชีพ
มาเทียบโอนเป็ นผลการเรียนของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับทีก่ าํ ลังศึกษาอยู่ การพิจารณาเทียบโอน
สถานศึกษาสามารถดําเนินการได้ ดังนี้
1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึง่ จะให้ขอ้ มูลทีแ่ สดงความรูค้ วามสามารถ
ของผูเ้ รียนในด้านต่างๆ
2. พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั จิ ริง การทดสอบ
การสัมภาษณ์ ฯลฯ
3. พิจารณาจากความสามารถการเทียบโอนผลการเรียน จะเป็นการนําผล
การศึกษาจากหลักสูตรหนึ่งในระดับเดียวกัน โดยนําผลการเรียนในรูปแบบต่างๆ หรือรายวิชา หรือ
จํานวนหน่วยกิตการเรียนทีผ่ า่ นการประเมินแล้วมาทดแทนและนับต่อเนื่องกับหน่วยการเรียนหรือหน่วยกิต
อื่น ทีป่ ระสงค์จะเรียน เป็ นการเทียบระดับการศึกษาเพื่อจบการศึกษา มี 3 ลักษณะ คือ
3.1 การเทียบวุฒจิ ากหลักสูตรต่างประเทศเข้าสูห่ ลักสูตรในประเทศ
3.2 การเทียบระหว่างหลักสูตร หรือเทียบต่างรูปแบบ เช่น หลักสูตร
การศึกษา ในและนอกระบบ กับการเรียนรูต้ ามอัธยาศัย
3.3 การเทียบโอนผลการเรียนรูใ้ นระดับเดียวกัน หรือต่างรูปแบบกัน
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สรุปได้วา่ การวัดผล ประเมินผล เทียบโอนผลการเรียน เป็ นกระบวนการทีต่ ่อเนื่องกัน เป็ น
กระบวนการทีจ่ ะทําให้ทราบว่า การเรียนการสอนนัน้ บรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี าํ หนดหรือไม่ ควรมีการปรับปรุง
เรือ่ งใด การวัดเป็ นกระบวนการกําหนดจํานวนตัวเลขทีไ่ ด้จากการวัด ส่วนการประเมินเป็ นการพิจาณา
ตัดสิน หรือสรุปคุณลักษณะของผลการวัดตามทีต่ งั ้ เกณฑ์ไว้ สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียน
ของผูเ้ รียน โดยการนําความรูท้ กั ษะ และประสบการณ์ทไ่ี ด้จากการศึกษาในรูปแบบต่างๆ และ/หรือ
จากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเป็นผลการเรียนของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับทีก่ าํ ลังศึกษา
อยู่ การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน มีแนวทางปฏิบตั ิ คือ การกําหนดระเบียบแนวปฏิบตั ิ
ทีเ่ กีย่ วกับการวัดผลประเมินผลของนักศึกษา ส่งเสริมให้ครูจดั ทําแผนการวัดผล และประเมินผลให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจรรม
การเรียนรู้ สิง่ เสริมให้ครูดาํ เนินการวัดผลประเมินผล โดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริง จัดให้มี
การเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการอื่นๆ
พัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน
3. การวิ จยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลจากการประเมินผูเ้ รียนทําให้ครูรขู้ อ้ บกพร่อง
ของผูเ้ รียนแต่ละคน และคิดหาวิธกี ารในการทีจ่ ะพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพมากขึน้ ซึง่
วิธหี นึ่งทีค่ รูสามารถจะแก้ไขข้อบกพร่องของผูเ้ รียนและพัฒนาการเรียนรูไ้ ด้อย่างเป็ นระบบ คือ การวิจยั
ในชัน้ เรียน มีผใู้ ห้ความหมายของการวิจยั ไว้หลายทัศนะ ดังนี้
อุทุมพร จามรมาน (2544: 1) ให้ความหมายของการวิจยั ในชัน้ เรียนว่า การวิจยั ใน
ชัน้ เรียน หมายถึง การแก้ปญั หาแบบใหม่ โดยวิธกี ารทีเ่ ชื่อถือได้ หรือวิธกี ารทีย่ อมรับในศาสตร์นนั ้ ๆ
การวิจยั ในชัน้ เรียนคือ การแก้ปญั หานักเรียนบางคน บางเรือ่ ง เพือ่ พัฒนา (ปรับปรุงนักเรียนอ่อน เสริม
นักเรียนเก่ง) นักเรียนคนนัน้ กลุ่มนัน้ เพื่อจะได้เรียนทันเพือ่ นกลุ่มใหญ่ หรือได้รบั การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพของเรา
จันทรานี สงวนนาม (2545: 150 – 155) ได้กล่าวถึง การวิจยั ในชัน้ เรียนว่า การวิจยั
ในชัน้ เรียนเป็ นกระบวนการทีน่ ่าเชื่อถือและเป็ นระบบในการแสวงหาคําตอบเพราะเป็ นการคิดค้น และ
พัฒนาทีเ่ ป็ นการแก้ปญั หาในสภาพการณ์ทเ่ี ป็ นจริงในชัน้ เรียน เป็นกระบวนการเรียนรูเ้ ชิงวิทยาศาสตร์
ทีม่ เี ป้าหมายสําคัญอยูท่ ก่ี ารแสวงหาคําตอบจากปญั หาและข้อสงสัยของครู เป็ นการคิดพัฒนาวัตกรรม
เพือ่ ใช้ในการแก้ปญั หาในการเรียนการสอน ลักษณะของการวิจยั ในชัน้ เรียนมีดงั นี้คอื
1. ปญั หาการวิจยั เกิดจากการทํางานในชัน้ เรียนทีเ่ กีย่ วกับการเรียนการสอน
ซึง่ อาจเป็ นปญั หาของผูเ้ รียนทีค่ รูตอ้ งการแก้ไขหรือปญั หาทีค่ รูตอ้ งการพัฒนาก็ได้
2. ผลจากการวิจยั เป็ นสิง่ ทีค่ รูสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
3. ผลการวิจยั ในชัน้ เรียนดําเนินไปพร้อมกับการเรียนการสอน กล่าวคือ สอนไป
วิจยั ไป เก็บข้อมูลและบันทึกผล แล้วนําผลการวิจยั มาใช้แก้ปญั หาและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่ผสู้ อน
ชูศรี วงศ์รตั นะ และคณะ (2545: 6) ให้ความหมายของการวิจยั ว่า คือ กระบวนการ
แสวงหาความรูใ้ หม่ๆ หรือหาคําตอบด้วยกระบวนการทีเ่ ชื่อถือได้
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สํานักงานปฏิรปู การศึกษา (2545: 35) ได้กล่าวถึงแนวทางการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไว้ 3 ประการ คือ
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
ในภาพรวมของสถานศึกษา
2. ส่งเสริมให้ครูศกึ ษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใ้ ห้แต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ตลอดจนเผยแพร่ผลงาน
การวิจยั หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงานและสถาบันอื่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ (2546: 16) ให้ความหมายของการวิจยั และพัฒนาการศึกษา
ว่า การวิจยั และพัฒนา หมายถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใดๆ โดยอาศัยกระบวนการวิจยั เป็ นเครือ่ งมือ
ดําเนินการ เป็ นวิธที ใ่ี ช้พฒ
ั นาและตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสมของผลงานทางการศึกษาเป็ น
การพัฒนาการศึกษาบนพืน้ ฐานของการวิจยั
มหาวิทยาลัยบูรพา (2546: 32) ให้ความหมายของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารว่า การวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ าร หมายถึง กระบวนการค้นคว้า เพือ่ แก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ าน หรือปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบตั งิ านให้บรรลุผลตามทีต่ อ้ งการ โดยผูป้ ฏิบตั งิ านเป็ นผูด้ าํ เนินการวิจยั ในสถานที่
ทีต่ นเองปฏิบตั อิ ยูภ่ ายใต้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทีแ่ ท้จริงและเมือ่ นําการวิจยั เชิงปฏิบตั มิ าใช้ใน
การเรียนการสอนจึงเรียกว่าการวิจยั เชิงปฏิบตั วิ า่ การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจยั
ในชัน้ เรียน ซึง่ เป็ นการค้นคว้าเพือ่ แก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั กิ ารสอนของครูหรือเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบตั กิ ารสอนให้บรรลุผลตามทีต่ อ้ งการ โดยครูผสู้ อนเป็ นผูด้ าํ เนินการวิจยั ในชัน้ เรียน
ทีต่ นเองปฏิบตั กิ ารสอน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2546: 2) ได้ให้ความหมายของ
การวิจยั ไว้วา่ การวิจยั หมายถึง กระบวนการเสาะแสวงหาความรูเ้ พือ่ ตอบคําถาม หรือแก้ปญั หาทีม่ ี
อยูอ่ ย่างเป็ นระบบ และมีวตั ถุประสงค์ทช่ี ดั เจน โดยเริม่ จาการทีค่ รูจะต้องรูว้ า่ คําถามทีต่ อ้ งการคําตอบ
คืออะไร ข้อมูลทีจ่ ะนํามาตอบคําถามเหล่านัน้ ได้แก่ ข้อมูลอะไรบ้างจะใช้วธิ กี ารและเครือ่ งมืออะไร ใน
การรวบรวมข้อมูลดังกล่าว วิธกี ารและเครือ่ งมือเหล่านัน้ จะกําหนดและสร้างอย่างไรจึงจะเหมาะสม และ
ทําให้ได้มาซึง่ ข้อมูลทีด่ ี ชื่อถือได้ เมือ่ ได้ขอ้ มูลแล้วจะวิเคราะห์อย่างไรและจะแปลความหมายอย่างไร
และจะแปลความหมายผลการวิเคราะห์อย่างไร เพื่อทีจ่ ะตอบคําถามทีไ่ ด้กาํ หนดไว้
สุวมิ ล ว่องวาณิช (2546: 21) ให้ความหมายของการวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนว่า
การวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียน คือ การวิจยั ทีท่ าํ โดยครูผสู้ อนในชัน้ เรียน เพือ่ แก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ใน
ชัน้ เรียน และนําผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน หรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้
ดียงิ่ ขึน้ เป็ นการวิจยั ทีต่ อ้ งทําอย่างรวดเร็ว นําผลไปใช้ทนั ที
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กมล ภู่ประเสริฐ (2547: 81 – 82) ให้แนวคิดเกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนาว่า การวิจยั
และพัฒนาในระดับสถานศึกษา จะมุง่ เน้นเกีย่ วกับแสวงหาวิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
การแสวงหาสือ่ การเรียนการสอนทีม่ คี ุณภาพ เป็ นกระบวนแสวงหาความจริงของเหตุการณ์ต่างๆ อย่าง
เป็ นระบบ ทีว่ งการวิชาชีพชัน้ สูงใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าของวิชาชีพของกลุ่มตน ซึง่ วิชาการศึกษา
และวิชาชีพครูกจ็ ดั อยูใ่ นกลุ่มนี้ดว้ ยการดําเนินการวิจยั ในสถานศึกษา ถ้าเป็ นโครงการร่วมกันของบุคลากร
หลายฝา่ ย หลายระดับชัน้ ถือเป็ นการวิจยั ในสถานศึกษา แต่ถา้ ผูส้ อนคนใดคนหนึ่งต้องการวิจยั งาน
ของตนเองในชัน้ เรียนถือเป็นการวิจยั ในชัน้ เรียน
วิโรจน์ สารรัตนะ (2548: 388) ให้แนวคิดเกีย่ วกับการวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรูไ้ ว้
ว่า การวิจยั ถือเป็ นจุดเริม่ ต้นของการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมในการปฏิบตั กิ ารสอนของครูในชัน้ เรียน
การวิจยั มีสว่ นร่วมในการแก้ปญั หา หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็ นระบบ งานวิจยั เป็ นงานที่
ท้าทาย ชวนให้คดิ อยากลองทําอยากติดตาม ครูผทู้ าํ การวิจยั ในชัน้ เรียนจะเกิดความกระตือรือร้น ใคร่
รูใ้ คร่เห็น ในบางครัง้ ต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะเป็ นงานทีล่ ะเอียดถีถ่ ว้ นต้องมีความรูพ้ น้ื ฐานทางการวิจยั
ซึง่ จะช่วยให้เป็ นผูท้ ม่ี ที ศั นคติต่อการวิจยั และเห็นด้วยกับการนําการวิจยั นําหน้าการพัฒนาการเรียน
การสอน โดยเฉพาะการวิจยั จะเข้ามามีสว่ นร่วมในการหาคําตอบว่า ได้เกิดปญั หาหรือข้อบกพร่อง
อะไรบ้างในโครงสร้างระบบการจัดการเรียนรู้ ทัง้ ในด้านปจั จัย กระบวนการ และผลผลิต เพราะปญั หา
ทีเ่ กิดขึน้ ในโครงสร้างระบบการจัดการเรียนรู้ อาจเกิดทีร่ ะดับปจั จัย ได้แก่ จุดมุง่ หมายการศึกษาโครงสร้าง
เนื้อหาวิชา สื่อการเรียนรู้ อาจเกิดทีร่ ะดับปจั จัย ได้แก่ วิธสี อน เทคนิค การเรียนรู้ ทักษะของครู และ
การวางแผนการเรียนรู้ และผลผลิต ได้แก่ ความประพฤติหรือพฤติกรรมของผูเ้ รียน ผลสัมฤทธิ ์ทาง
การเรียน การพัฒนาบุคลิกภาพ ตามทีห่ ลักสูตรสถานศึกษาคาดหวัง
สมบูรณ์ ตันยะ (2545: 8) กล่าวว่า การวิจยั หมายถึง กระบวนการในการเสาะ
แสวงหาความรูค้ วามจริงทีเ่ ชื่อถือได้ โดยใช้วธิ กี ารทีม่ รี ะบบแบบแผนทีเ่ ชื่อถือได้ เพือ่ จะได้นําความรู้
ความจริงนัน้ ไปใช้ในการตัดสินใจ แก้ปญั หา หรือเพือ่ ก่อให้เกิดความรูห้ รือทฤษฎีใหม่
รุง่ ชัชดาพร เวหะชาติ (2550: 112 – 118) กล่าวว่า การวิจยั คือ กระบวนการทีเ่ ป็ น
ระบบน่าเชื่อถือ สําหรับใช้เป็ นเครือ่ งมือในการค้นกว้าหาความรูเ้ กีย่ วกับปรากฏการณ์ต่างๆ ทีต่ นสนใจ
การวิจยั เพื่อกระบวนการเรียนรูเ้ ป็ นภารกิจทีส่ าํ คัญและจําเป็ นในกรณีทผ่ี สู้ อน พบว่า กระบวนการพัฒนา
การเรียนรูท้ ก่ี าํ ลังดําเนินการอยูม่ ปี ญั หามาก หรือมีความจําเป็ นต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน
สรุปได้วา่ การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ วิจยั
การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูวเิ คราะห์
วิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการเรียนรูใ้ นแต่ละกลุ่มสาระ การเรียนรูป้ ระสานความร่วมมือในการวิเคราะห์
วิจยั ตลอดจนเผยแพร่งานวิจยั หรือพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษา
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
4. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา วัสดุอุปกรณ์และสือ่ การเรียน
การสอนเป็ นสิง่ ทีส่ ง่ เสริมสนับสนุนในการบริหารงานวิชาการการประสบผลสําเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์
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เพราะการเรียนการสอนทีด่ มี คี ุณภาพ ต้องมีส่อื การเรียนการสอน จึงช่วยครูนกั เรียนปฏิบตั กิ จิ กรรม
ทางวิชาการได้สะดวก
จันทรานี สงวนนาม (2545: 147) ได้กล่าวถึงสือ่ การเรียนรูว้ า่ ผูบ้ ริหารจะต้องจัดให้
สถานศึกษามีสอ่ื การเรียนการสอน เพราะสือ่ เป็ นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้ครูและผูเ้ รียนปฏิบตั กิ จิ กรรมเรียนการสอน
ได้สะดวกยิง่ ขึน้ สิง่ ทีเ่ ป็ นสิง่ จําเป็ นสําหรับครูผสู้ อน เช่น เอกสาร หลักสูตร คูม่ อื ครู บันทึกการสอน
นอกจากนี้แหล่งการเรียนรูท้ ุกรูปแบบ เครือข่ายการเรียนรูท้ ส่ี ามารถให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง
สือ่ การเรียนรูเ้ ป็ นส่วนประกอบสําคัญทีจ่ ะช่วยให้การเรียนการสอนของครูดาํ เนินไปด้วยดี ช่วยให้ผเู้ รียน
เกิดการเรียนรูท้ ด่ี ตี ามกระบวนการต่างๆ ทีห่ ลักสูตรต้องการ
สํานักงานปฏิรปู การศึกษา (2545: 16) ได้กล่าวถึง แนวทางการพัฒนาใช้สอ่ื และ
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาไว้ 2 ประการ คือ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิต พัฒนา และใช้สอ่ื เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม เพือ่
การศึกษา
2. จัดหาจัดทําสื่อและเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาให้กบั ครูและผูเ้ รียนอย่างเพียงพอ
และหลากหลาย
กระทรวงศึกษาธิการ (2546ข: 36) ได้ให้แนวทางการพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษาไว้ 5 ประการ คือ
1. ศึกษาวิเคราะห์ ความจําเป็ นในการใช้สอ่ื และเทคโนโลยีเพือ่ การจัดการเรียน
การสอน และการบริหารงานวิชาการ
2. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน
3. จัดหาสือ่ และเทคโนโลยีเพือ่ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางาน
ด้านวิชาการ
4. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สอ่ื นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพือ่ การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคลครอบครัว
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น
ทิศนา แขมมณี (2548: 418) ให้ความหมายของนวัตกรรมว่า หมายถึง สิง่ ทีท่ าํ ขึน้ มาใหม่
ได้แก่ แนวคิด แนวทาง ระบบ รูปแบบ วิธกี าร กระบวนการ สือ่ เทคนิค ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการศึกษา
ซึง่ ได้รบั การคิดค้นและจัดทําขึน้ ใหม่เพือ่ ช่วยแก้ปญั หาต่างๆ ทางการศึกษา
รุง่ รัชชดาพร เวหะชาติ (2550: 112 – 118) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาสือ่ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ดังนี้
1. สือ่ หมายถึง สิง่ ใดๆ ก็ตามทีเ่ ป็ นตัวกลางระหว่างแหล่งกําเนิดของสารกับ
ผูร้ บั สาร เป็ นสิง่ ทีน่ ําพาสารจากแหล่งกําเนิดไปยังผูร้ บั สาร เพื่อให้เกิดผลใดๆ ตามวัตถุประสงค์ของ
การสื่อสาร
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2. นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา หมายถึง การระดมสรรพความรูท้ ่ี
มีเหตุผล มาประยุกต์ให้เป็นระบบใหม่ และสามารถนํามาใช้ปฏิบตั ใิ นสถานการณ์ทเ่ี ป็นจริง ในการแก้ปญั หา
ให้บรรลุจุดมุง่ หมายของการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากว่าเดิม
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551: 8) กล่าวว่า นวัตกรรมทางการเรียนการสอน หมายถึง
สิง่ ใหม่ๆ ทีส่ ร้างขึน้ มาเพือ่ ช่วยแก้ปญั หาเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน หรือพัฒนาให้ผเู้ รียนเกิด
การเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แนวคิด รูปแบบ วิธกี าร กระบวนการ สื่อต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการศึกษา
สรุปได้วา่ การพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์
ความจําเป็ นในการใช้สอ่ื และเทคโนโลยีเพือ่ การจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการ ส่งเสริม
ให้ครูผลิต พัฒนาสือ่ และนวัตกรรมการเรียนการสอน จัดหาสือ่ และเทคโนโลยีเพือ่ ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน และการพัฒนางานด้านวิชาการ ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สอ่ื
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพือ่ การจัดการเรียนการสอน และพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น การประเมินผลการพัฒนาการใช้ส่อื นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษา
5. การนิ เทศการศึกษา การนิเทศเป็นงานทีม่ คี วามสําคัญงานหนึ่งของการจัด และบริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาการศึกษาสายสามัญหรือสายอาชีพต่างก็ตอ้ งมีการนิเทศเป็ นหลักของการจัด
กิจกรรมการบริหารสถานศึกษา ด้วยเหตุน้ีการนิเทศ จึงเป็ นกระบวนการของการศึกษาทีม่ งุ่ จะส่งเสริม
ให้การสนับสนุ นและพัฒนามาตรฐานของการศึกษาโดยเฉพาะมีนกั วิชาการได้ให้ความหมายของการนิเทศ
การศึกษาไว้ หลายทัศนะ ดังนี้
ปรียาพร วงษ์อนุตรโรจน์ (2545: 223) ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาไว้
ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดการบริหารการศึกษาเพือ่ ชีแ้ นะให้ความช่วยเหลือและ
ความร่วมมือกับครูและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษา เพือ่ ปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและ
เพิม่ คุณภาพของบทเรียนให้เป็ นไปตามจุดมุง่ หมายของการศึกษา
จันทรานี สงวนนาม (2545: 153) กล่าวว่า การนิเทศภายในเป็ นการนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ซึง่ ดําเนินการโดยผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครู ตลอดจนบุคลากรภายในสถานศึกษา
ร่วมมือกันปรับปรุงงานด้านต่างๆ เป็ นการส่งเสริมและเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนการสอน อันจะนํามา
ซึง่ คุณภาพของสถานศึกษาและของผูเ้ รียนให้อยูใ่ นระดับทีน่ ่าพึงพอใจ ซึง่ ผูร้ บั การนิเทศ ได้แก่ ครูผสู้ อน
และบุคลากรภายในสถานศึกษาทุกคน
กระทรวงศึกษาธิการ (2546ข: 36) ได้ให้แนวทางในการปฏิบตั กิ ารนิเทศการศึกษา
5 ประการ คือ
1. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
2. ดําเนินงานนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย
และเหมาะสมกับสถานศึกษา
3. ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
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4. ติดตามประสานงานกับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพือ่ พัฒนาระบบและกระบวนการ
นิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา
5. การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และประสบการณ์ การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายใน
สถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
กมล ภู่ประเสริฐ (2547: 59) ให้แนวคิดว่า การนิเทศเป็ นการทํางานร่วมกันระหว่าง
ผูน้ ิเทศ และผูร้ บั การนิเทศ เพือ่ พัฒนางานในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ถือเป็ นการพัฒนาบุคลากรรูปแบบหนึ่ง
ทีอ่ าจให้ผลเร็วกว่า โดยเฉพาะการนิเทศภายในสถานศึกษา เพราะผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศทํางาน
อยูร่ ว่ มกัน และผูน้ ิเทศในเรือ่ งหนึ่ง อาจเป็ นผูร้ บั การนิเทศในอีกเรือ่ งหนึ่งได้ ในทํานองเดียวกันผูร้ บั
การนิเทศก็อาจกลับไปเป็ นผูน้ ิเทศในเรือ่ งทีต่ นเองมีความสามารถสูงได้ จึงเป็ นการรวมพลังกัน เพือ่
สร้างสรรค์ผลงานทีด่ กี ว่าการให้แต่ละคนปฏิบตั งิ านในลักษณะต่างคนต่างทํา
รุง่ ชัชดาพร เวหะชาติ (2550: 142 – 143) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง
การบวนการจัดการบริหารการศึกษาเพือ่ ชีแ้ นะ ให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับครู และบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษา เพือ่ ปรับปรุงการสอนของครู และเพิม่ คุณภาพของบทเรียนให้เป็ นไป
ตามจุดมุง่ หมายของการศึกษา
ชาญชัย อาจิณสมจาร (ม.ป.ป.: 22) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการ
สร้างสรรค์ทไ่ี ม่หยุดนิ่งในการให้คาํ แนะนํา และการชีช้ อ่ งทางในลักษณะทีเ่ ป็ นกันเองแก่ครูและนักเรียน
เพือ่ ปรับปรุงตัวเขา (ครูและนักเรียน) ตลอดจนสภาพการเรียนการสอน เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทาง
การศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์
กู๊ด (Good. 1973: 572) ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษา (Supervision)
ว่าเป็ นความพยายามของผูท้ าํ หน้าทีน่ ิเทศทีจ่ ะช่วยให้คาํ แนะนําแก่ครู หรือผูอ้ ่นื ทีท่ าํ หน้าทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการศึกษาให้สามารถปรับปรุงการสอนของคนให้ดขี น้ึ ช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามในด้านอาชีพ
ช่วยพัฒนาความสามารถของครู
ไวส์ และ จอห์น (Wiles; & John. 1983: 46) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา คือ
ระบบพฤติกรรมขององค์กร ซึง่ เป็ นการทํางานทีม่ ผี ลกระทบสูพ่ ฤติกรรมการสอนของครูในระบบโดยมี
จุดมุง่ หมายเพือ่ ปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนแก่นกั เรียนให้ดขี น้ึ
สรุปได้วา่ การนิเทศการศึกษา หมายถึง การจัดระบบนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษาแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการ
นิเทศการศึกษา แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา
กับสถานศึกษาอื่น เพือ่ ปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและเพิม่ คุณภาพของบทเรียน ตลอดจนสภาพ
การเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์
6. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คุณภาพการศึกษาของไทย
จะต้องเริม่ ต้นจากสถานศึกษาทุกแห่ง ดําเนินการพัฒนาคุณภาพของตนเอง โดยในการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษานัน้ จะต้องมีการประกันคุณภาพภายในผสมผสานอยูใ่ นกระบวนการบริหารและการจัด
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การเรียนการสอน มีผใู้ ห้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ ดังนี้
สถาบันส่งเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (2544: 15) ได้
ให้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไว้วา่ การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจปกติของสถานศึกษา เพือ่ พัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะเป็ นการสร้างความมันใจ
่
ให้ผรู้ บั บริการทางการศึกษาทัง้ ผูร้ บั บริการโดยตรง ได้แก่ ผูเ้ รียน และผูป้ กครอง และผูร้ บั บริการโดย
อ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวมว่า การดําเนินงานของสถานศึกษาจะมี
ประสิทธิภาพ และทําให้ผเู้ รียนมีคุณภาพมีแนวคิดอยูบ่ นพืน้ ฐานของการ “ป้องกัน”ไม่ให้เกิดการทํางาน
ทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพและผลผลิตทีไ่ ม่มคี ุณภาพ
สมคิด พรมจุย้ และ สุพกั ตร์ พิบลู ย์ (2544: 4) ได้ให้ความหมายของการประกันคุณภาพ
ไว้วา่ การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบตั เิ พือ่ ควบคุมคุณภาพการศึกษา
เพือ่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายใน และการประกัน
คุณภาพภายนอก
จันทรานี สงวนนาม (2545: 155) กล่าวว่า ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็ นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา และเป็ นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ประกอบด้วย
1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
3. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
6. การประเมินคุณภาพการศึกษา
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี
8. การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานปฏิรปู การศึกษา (2545: 15 – 16) ได้ให้แนวทางในการประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษาไว้ 4 ประการ
1. จัดให้มรี ะบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา
2. สนับสนุ น ส่งเสริมให้มรี ะบบการประกันคุณภาพในระดับหน่วยงานในสถานศึกษา
3. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2546ข: 37) ได้ให้แนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาไว้ 7 ประการ คือ
1. จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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2. กําหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาและตัวชีว้ ดั ของกระทรวง เป้าหมายความสําเร็จของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หลักเกณฑ์และวิธี
การประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
3. วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ให้บรรลุตามเป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษา
4. ดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุง และ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6. ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพือ่ เป็ นฐานในการพัฒนาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
รุง่ รัชดาพร เวหระชาติ (2550: 191) กล่าวว่า สถานศึกษาจะต้องพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในให้เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษา โดยมีกระบวนการ 3 ขัน้ ตอน คือ
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ตามแนวคิดของหลักการบริหาร
ครบวงจร PDCA คือ การร่วมกันวางแผนการปฏิบตั แิ ละจัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกปี เพือ่
เสนอต่อต้นสังกัด เพื่อเป็ นข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายนอกทุก 5 ปี ซึง่ ต้องกระทําให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาทีก่ าํ หนดเกีย่ วกับคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ และเป็ นเป้าหมายทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้
ในสถานศึกษาทุกแห่ง เพือ่ ใช้เป็ นหลักในการเทียบเคียงสําหรับการส่งเสริม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ
ประเมินผลการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
สรุปได้วา่ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การจัดระบบโครงสร้าง
องค์กรให้รองรับการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กําหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย
ความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ดําเนินการพัฒนาตามแผนติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน

5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
5.1 งานวิ จยั ในประเทศ
ราชัย จันทร์หวั โทน (2542: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการบริหารและการบริหารวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พบว่า
1. ผูบ้ ริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
มีกจิ กรรมการบริหารโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน

61
2. ผูบ้ ริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
มีการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เรียงตามลําดับ คือ ด้านงานวางแผน
การกําหนดวิธกี ารดําเนินงาน ด้านการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ด้านวัสดุประกอบหลักสูตร
และสือ่ การเรียนการสอน ด้านงานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ ด้านงานการเรียนการสอน ด้าน
งานห้องสมุด ด้านการประชุมอบรมทางวิชาการ ด้านงานส่งเสริมการเรียนการสอนและด้านนิเทศการศึกษา
3. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารกับการบริหารวิชาการของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พบว่า ในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์ต่อกันในทางบวกค่อนข้างสูง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .868
ศุภชัย โถบํารุง (2545: 106) ได้ศกึ ษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนมืออาชีพกับประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร
ผลการศึกษา สรุปได้วา่ ภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารแบบเปลีย่ นสภาพและแบบแลกเปลีย่ นอยูใ่ นระดับมาก
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่
ในระดับสูง ภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
ทัง้ โดยรวมและรายด้าน
สมควร ไกรพน (2546: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาแบบภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เมือ่ เปรียบเทียบแบบภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู จําแนกตาม
ตําแหน่ง พบว่า ข้าราชการครูทด่ี าํ รงตําแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และเมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงเรียนทีม่ ขี นาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแบบ
ภาวะผูน้ ํากับการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
วิวฒ
ั น์ สุวรรณอภิชน (2546: บทคัดย่อ) ศึกษาการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า
1. สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับมากเพียงข้อเดียว คือการประกัน
2. ปญั หาการบริหารงานทางวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาพรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับปานกลาง ปญั หาทีส่ าํ คัญ ได้แก่ การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมชุมชน
ให้มคี วามเข้มแข็งทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
3. ความต้องการการบริหารวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาพรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับมากได้แก่ การพัฒนาและการใช้สอ่ื และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
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4. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียน
ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กไม่มคี วามแตกต่างกัน แต่ในด้านการวิจยั พัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ในส่วนของปญั หาการบริหารงานวิชาการมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ และ
การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ในส่วนของความต้องการการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาไม่มคี วามแตกต่างกัน
ธิรตั น์ สุภาภรณ์ (2547: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ ง คุณลักษณะผูน้ ําของผูบ้ ริหารโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง
รวมทัง้ หาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผูน้ ําของผูบ้ ริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
ของผูบ้ ริหารโรงเรียน โดยเก็บข้อมูลจากครูผสู้ อน จํานวน 200 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา
156 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าที (t- test) ผลการวิจยั
พบว่า คุณลักษณะผูน้ ําของผูบ้ ริหารโรงเรียนตามความเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง อยูใ่ นระดับมาก และยังพบว่า คุณลักษณะผูน้ ําของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อการบริหารของผูบ้ ริหารโรงเรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01
บังอร อินทรามี (2547: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ ง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผูน้ ํา
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 5
พบว่า ด้านคุณลักษณะผูน้ ําของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทัง้ 6 ด้าน มีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ด้านการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก และ พบว่า คุณลักษณะผูน้ ําของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา จําแนกตามระดับชัน้ ทีเ่ ปิ ดสอนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ทัง้ โดยรวม และรายด้านการมีวสิ ยั ทัศน์ ส่วนด้านอื่นๆ นัน้ ไม่พบความแตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะผูน้ ํามีความสัมพันธ์กบั การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
บุญเตือน สมสีนวน (2547: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ งแนวทางการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการอยูใ่ นระดับ
การปฏิบตั เิ ป็ นประจํา ปญั หาการบริหารงานวิชาการจําแนกเป็ นรายด้าน ดังนี้ ด้านงบประมาณขาดแคลน
งบสนับสนุ น ด้านบุคลากร ขาดความพร้อมและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้านผูเ้ รียน ปญั หาจาก
ครอบครัวและความยากจน การนําเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการทีไ่ ด้จากการประมวลปญั หา
แล้วนําเสนอแนวปฏิบตั ใิ นภาพรวมเพือ่ ผูบ้ ริหารได้ทบทวนและทําความเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทของตนเอง
มากขึน้
ประทวน พรมจ้อย (2547: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ งการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่น เขต 2 พบว่า สภาพการบริหาร
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งานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก ลําดับการส่งเสริมความรู้
ทางวิชาการแก่ชุมชนมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ “ปานกลาง” ปญั หาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยภาพรวมปญั หาอยูใ่ นระดับ “น้อย” เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า มีปญั หา
อยูใ่ นระดับ “ปานกลาง” 3 ด้าน ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และด้านพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ผลการเปรียบเทียบ การบริหารงานวิชาการ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา พบว่า วุฒกิ ารศึกษา มีผลต่อการบริหารงานวิชาการทีแ่ ตกต่างกัน
สมแพน จําปาหวาย (2547: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ งการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า สภาพการบริหาร
งานวิชาการทัง้ 7 ด้าน คือ ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านวัสดุอุปกรณ์และสือ่
การเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านห้องสมุด ด้านนิเทศภายในงานวิชาการ และ
ด้านการประชุมอบรมทางวิชาการ มีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก ปญั หาในการบริหารงานทัง้ 7 ด้านอยู่
ในระดับมาก โรงเรียนทีม่ ขี นาดแตกต่างกันมีสภาพการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทีร่ ะดับ 0.05 ผูต้ อบแบบสอบถามเสนอให้โรงเรียนเน้นด้านการเรียนการสอน และด้านการวัดผล และ
ประเมินผล
ศุภกิจ สานุสตั ย์ (2547: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของครูผสู้ อนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ตามความคิดเห็นของครูผสู้ อนโดยภาพรวม พบว่า ครูผสู้ อน
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
โดยด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด รองลงมาคือ ด้านการกระตุน้ เชาว์ปญั ญา ด้านการคํานึงถึง
ปจั เจกบุคคลและด้านการสร้างบารมี ตามลําดับ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของครูผสู้ อนในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของครูผสู้ อน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (ข = 0.815) เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
ทุกด้าน มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของครูผสู้ อน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยด้านการคํานึงถึงปจั เจกบุคคล (ข = 0.842) มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ในระดับมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ด้านการกระตุน้ เชาว์ปญั ญา (ข = 0.803) ด้านการสร้างบารมี (ข = 0.749)
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (ข = 0.737) ตามลําดับ
โกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม (2547: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาถึงภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารโรงเรียน ที่
จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่น เขต 1 – 5 พบว่า ข้าราชการครู
ในโรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่น เขต 1 – 5
มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดย
ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านสัญลักษณ์ รองลงมาคือ ด้านวัฒนธรรม และด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ
คือ ด้านเทคนิค เมือ่ เปรียบเทียบภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารโรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัด
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สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่น เขต 1 – 5 โดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 เมือ่ จําแนกตามตําแหน่งหน้าที่ พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เมือ่ จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และเมือ่ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ฐิตพิ งศ์ คล้ายใยทอง (2547: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสระบุรี เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสระบุรี เขต 1 มีพฤติกรรมภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาพฤติกรรมภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารใน 5 ด้าน คือ การสร้าง
และการสื่อสารวิสยั ทัศน์ การเป็ นแบบอย่าง การกระตุน้ การใช้ปญั ญา การมุง่ ความสัมพันธ์เป็ นรายคน
และการจูงใจเชิงดลใจ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทัง้ 5 ด้านเช่นกัน โดยผูบ้ ริหารมีระดับพฤติกรรมภาวะผูน้ ํา
ในด้านการจูงใจเชิงดลใจสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การเป็ นแบบอย่างและการกระตุน้ การใช้ปญั ญา ส่วน
พฤติกรรมภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารทีม่ ตี ่าํ สุด คือ การมุง่ ความสัมพันธ์เป็ นรายคน ครู อาจารย์และผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสระบุรี เขต 1 มีความคิดเห็นต่อระดับพฤติกรรมภาวะ
ผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แต่เมือ่
จําแนกตามสถานภาพด้านเพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน ประเภทของสถานศึกษา
ทําเลทีต่ งั ้ ของสถานศึกษา ครู อาจารย์และผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
อัญชัญ เค็มกระโทก (2547: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ําการ
เปลีย่ นแปลงกับการปฏิบตั งิ านในหน้าทีก่ ารบริหารงานของหัวหน้าศูนย์สขุ ภาพชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของหัวหน้าศูนย์สขุ ภาพชุมชน โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับปานกลาง รวมทัง้ การปฏิบตั งิ านในหน้าทีก่ ารบริหารงานของหัวหน้าศูนย์สขุ ภาพชุมชน โดยรวม
และรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงสัมพันธ์กบั การปฏิบตั งิ านในหน้าทีก่ าร
บริหารงาน อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ โดยพบว่า หัวหน้าศูนย์สขุ ภาพชุมชนทีม่ ภี าวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
ระดับสูง มีการปฏิบตั งิ านในหน้าทีก่ ารบริหารงานสูงเป็ น 1.9 เท่า ของหัวหน้าศูนย์สขุ ภาพชุมชนทีม่ ี
ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงระดับตํ่า
พันธุเ์ ทพ ใจคํา (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะ
ผูน้ ําของผูบ้ ริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเลย เขต 1
พบว่า
1. ผูบ้ ริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเลย เขต 1 มีพฤติกรรม
ภาวะผูน้ ําแบบสนับสนุ น แบบมีสว่ นร่วมและแบบเน้นความสําเร็จอยูใ่ นระดับมาก ส่วนแบบบงการมี
พฤติกรรมภาวะผูน้ ําอยูใ่ นระดับปานกลาง
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2. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเลย เขต 1 มีประสิทธิผลของ
โรงเรียนในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ด้านทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด คือ ด้านอุทศิ เวลาให้กบั
งานในหน้าที่ รองลงมาคือ ด้านการกําหนดหน้าทีร่ บั ผิดชอบและเป้าหมายของโรงเรียน ด้านความสัมพันธ์
ทีด่ รี ะหว่างโรงเรียนและชุมชน ด้านบรรยากาศและสิง่ แวดล้อม และด้านความเอาใจใส่ต่อคุณภาพการจัด
การเรียนการสอนตามลําดับ
3. พฤติกรรมภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารโรงเรียนแบบสนับสนุน แบบมีสว่ นร่วมและแบบ
เน้นความสําเร็จมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ยกเว้นด้านการอุทศิ เวลาให้กบั งานในหน้าที่ ด้านความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่าง
โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้าน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ธวัชชัย หอมยามเย็น (2548: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษามีระดับภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษามีภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงตามระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อน
อยูใ่ นระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการคํานึงถึงความเป็นปจั เจกบุคคล ด้านการใช้อทิ ธิพล
เชิงอุดมการณ์
สราญรัตน์ จันทะมล (2548: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาอําเภอวังสะพุง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเลย เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า
โดยภาพรวมและรายด้าน ผูบ้ ริหารมีระดับภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงอยูใ่ นระดับมาก ภาวะผูน้ ําการ
เปลีย่ นแปลงทีผ่ บู้ ริหารแสดงออกมากกว่าด้านอื่น คือ ด้านการมีอทิ ธิพลเชิงอุดมการณ์ ส่วนภาวะผูน้ ํา
การเปลีย่ นแปลงทีผ่ บู้ ริหารแสดงออกน้อยกว่าด้านอื่น คือ ด้านการกระตุน้ การใช้ปญั ญา ในด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ ผูบ้ ริหารกระตุน้ ให้ผรู้ ว่ มงานทํางานกันเป็ นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผูบ้ ริหารทําให้
ผูร้ ว่ มงานเกิดความสนใจทีจ่ ะค้นหาวิธใี หม่ๆ อยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านการกระตุน้ การใช้ปญั ญา ผูบ้ ริหาร
ช่วยให้ผรู้ ว่ มงานมองปญั หาในหลายแง่มมุ และผูบ้ ริหารสนับสนุนผูร้ ว่ มงานให้คดิ แก้ปญั หาทีเ่ คยเกิดขึน้
แล้ว ด้วยวิธกี ารใหม่ๆ อยูใ่ นระดับปานกลาง และด้านการคํานึงความเป็ นปจั เจกบุคคล ผูบ้ ริหารเป็ น
พีเ่ ลีย้ งคอยแนะนําวิธกี ารทํางานแก่ผรู้ ว่ มงานเป็ นรายบุคคล อยูใ่ นระดับปานกลาง
โยธิน สกุลเดช (2548: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรือ่ งภาวะผูน้ ําทางวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
เลย เขต 1 พบว่า ภาวะผูน้ ําทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษารายด้านมีความสัมพันธ์ภายในระหว่าง
ตัวแปรอิสระ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ภาวะผูน้ ําทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษารายด้าน
มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน คือ บรรยากาศในโรงเรียน
วินยั ทิมย้ายงาม (2549: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ ง พฤติกรรมผูน้ ําของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ให้มคี วามรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ วิสยั ทัศน์ ความคิดริเริม่ การรูจ้ กั ปรับปรุง
แก้ไขพัฒนางาน อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ดวง สุวรรณเกิดผล (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ งสภาพและปญั หาการบริหารงานวิชาการ
ตามแนวปฏิรปู ของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใน
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน ด้านการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านพัฒนาและใช้
สือ่ เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มแี หล่งเรียนรู้ ด้านการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และด้านการส่งเสริมชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งทางวิชาการ พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการ
ตามแนวปฏิบตั กิ ารศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
โกวิท ลุนไธสง (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ งสภาพปจั จุบนั ปญั หาและความต้องการ
การบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครราชสีมา
เขต 4 พบว่า ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนขัน้ พืน้ ฐาน มีการบริหารงานด้านการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดย พบว่า มีการบริหารด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา มีการปฏิบตั ิ
มากทีส่ ดุ และการบริหารด้านการนิเทศภายในมีการปฏิบตั นิ ้อยทีส่ ดุ
เพ็ญจันทร์ วัชรภิรมย์ (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ งการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหาร
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบว่า การบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ ริหารในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครราชสีมา เขต 6
โดยภาพรวม มีการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ส่วนใหญ่มกี ารพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รองลงมาคือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตามลําดับ
วรรณชุรยี ์ เกิดมงคล (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ งการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า การบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย 3 อันดับ คือ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
งานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น และการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์
การเป็ นผูบ้ ริหาร และการได้รบั การอบรมพัฒนาวิชาการ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05
ฉัตรชัย ไชยมงค์ (2552: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ําทาง
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทีเ่ ปิ ดสอนช่วงชัน้
ที่ 3 – 4 กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทีเ่ ปิ ดสอนช่วงชัน้ ที่ 3 – 4 สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครพนม เขต 2 มีความสัมพันธ์ทางบวก
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ธงชัย หมืน่ สา (2552: บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 พบว่า ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยภาพรวมมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านการคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคลมีการปฏิบตั สิ งู สุด รองลงมาเป็ นด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
การมีอทิ ธิพลเชิงอุดมการณ์ และการกระตุน้ ทางปญั ญา ตามลําดับ โดยผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่า มีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะด้านการกระตุน้
ทางปญั ญามีความสัมพันธ์สงู สุดและด้านการคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคลมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับน้อย
สิทธิพล พหลทัพ (2552: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่นเขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากทุกด้าน เรียงตามลําดับการปฏิบตั จิ ากมากไปน้อย ได้แก่ การคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล
การมีอทิ ธิพลเชิงอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ และการกระตุน้ ทางปญั ญา ส่วนปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อ
ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่น เขต 3
มีความสัมพันธ์กบั ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงมากทุกปจั จัย โดยเฉพาะปจั จัยทีเ่ ป็ นตัวพยากรณ์ภาวะ
ผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษาคือ ปจั จัยด้านการบริหารการเปลีย่ นแปลง ปจั จัยด้าน
การบริหารแบบมีสว่ นร่วม ปจั จัยด้านการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิผล ปจั จัยด้านการกําหนดวิสยั ทัศน์ และ
ปจั จัยด้านการใช้หลักการกระจายอํานาจ ตามลําดับ
ณัชญานุ ช สุดชาดี (2553: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของ
ผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ใน
โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร จังหวัดขอนแก่น พบว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร
จังหวัดขอนแก่น มีภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณา
แต่ละด้านพบ ค่าเฉลีย่ เรียงตามลําดับจากมากไปน้อยเป็ นดังนี้ ด้านการมีอทิ ธิพลเชิงอุดมการณ์ ด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล และด้านการกระตุน้ การใช้ปญั ญา ส่วน
การบริหารจัดการหลังสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 จังหวัดของแก่นโดยรวม
และรายด้านมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาแต่ละด้านพบค่าเฉลีย่ เรียงตามลําดับจากมาก
ไปหาน้อยเป็ นดังนี้ ด้านการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวางแผนและดําเนินการการใช้หลักสูตร
ด้านการเพิม่ พูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้านการวิจยั และพัฒนา ด้านการประเมินการใช้หลักสูตร และ
ด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
5.2 งานวิ จยั ต่างประเทศ
คีใจ (อํานาจ เภทพ่อค้า. 2541: 91; อ้างอิงจาก Kijai. 1987: 829 – A) ศึกษาเกีย่ วกับ
คุณลักษณะของโรงเรียนทีป่ ระสบความสําเร็จจากปจั จัยพืน้ ฐาน 5 ประการ ได้แก่ บรรยากาศ ของโรงเรียน
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ภาพพจน์ของโรงเรียน ความเป็ นผูน้ ําทางวิชาการ ความสามารถในการคิดคํานวณ และความสัมพันธ์
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นผูน้ ําทางวิชาการของผูบ้ ริหารมีความสัมพันธ์
กับความสําเร็จของโรงเรียนสูงกว่าปจั จัยอื่น
ลู (โกศล ศรีทอง. 2543: 52; อ้างอิงจาก Liu. 1985: 8561 – A) ศึกษาเกีย่ วกับการวิเคราะห์
พฤติกรรมผูน้ ําในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนทีป่ ระสบความสําเร็จ โดยใช้เครือ่ งมือ
ทีเ่ รียกว่า Instructional Leadership Behavior Questionnaire (ILBQ) ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรม
การเป็ นผูน้ ําทางวิชาการของผูบ้ ริหารมีความสัมพันธ์สงู กับความสําเร็จของโรงเรียน และการศึกษายัง
พบว่า ขนาดของโรงเรียน จํานวนปี ของการดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารและจํานวนผูช้ ว่ ยผูบ้ ริหาร ไม่มสี ว่ นสัมพันธ์
กับความสําเร็จของโรงเรียน
เพอร์สนั (จารุณี มุขพรหม. 2545: 34; Person. 1983) ได้ทาํ การศึกษา เรือ่ ง การสํารวจ
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีสว่ นร่วมกับประสิทธิผลของวิทยาลัยในรัฐแคโรไลนาเหนือ โดย
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ผูบ้ ริหารคณะครูในวิทยาลัยและเจ้าหน้าในระดับต่างๆ ในวิทยาลัยโดย
ผูท้ ต่ี อบกลับมาจะถือว่าเป็ นตัวแทนของกลุ่มประชากรทีท่ าํ การศึกษา
แบงโคสกี (ยุพา เสนาะพิน. 2546: 32; อ้างอิงจาก Bankowski. 2002: A) ได้ศกึ ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ําแบบเปลีย่ นสภาพกับแรงจูงใจของครูในโรงเรียนประถมศึกษาในเมือง
นิวยอร์กซิต้ี ผลการศึกษาสรุปได้วา่ ภาวะผูน้ ําแบบเปลีย่ นสภาพไม่มคี วามสัมพันธ์กบั แรงจูงใจของครู
คอช (สราญรัตน์ จันทะมล. 2548: 30; อ้างอิงจาก Koh. 1991) ได้ศกึ ษาการทดลอง
สมมติฐานเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงในประเทศสิงคโปร์จาํ นวน 90 โรงเรียน โรงเรียนละ 20 คน
ผลการวิจยั พบว่า ผลของภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงและภาวะผูน้ ะแบบแลกเปลีย่ น สามารถทํานาย
การเป็ นพลเมืองดีขององค์กร (Organizational citizenship behavior) ความผูกพันกับองค์กร ความพึงพอใจ
และการปฏิบตั งิ านขององค์กรโดยรวมอย่างมีวนิ ยั สําคัญทางสถิติ และพบว่าภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
ทํานายความพึงพอใจและความผูกพันได้เพิม่ ขึน้ จากภาพผูน้ ําแบบแลกเปลีย่ น
เลทวูด แจนท์ซี และ เฟอร์นนั เดซ (สุรชิน วิเศษลา. 2549: 41; อ้างอิงจาก Leithwood.
Jantzi; & Fernandez. 1994: 77 – 98) ได้ศกึ ษาวิจยั เกีย่ วกับภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงและความผูกพัน
ต่อการเปลีย่ นแปลงของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในออนตาริโอ ประเทศแคนาดา พบว่า ภาวะผูน้ ําการ
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อการเปลีย่ นแปลงของครู พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริหารมีอทิ ธิพลต่อครู มีผลกระทบต่อการปรับปรุงคุณภาพของนักเรียนด้วย หากครูมคี วามผูกพัน
มีความพึงพอใจ การปฏิบตั งิ านดี ส่งผลกระทบต่อนักเรียนนันเอง
่ ดังนัน้ หากจะถามว่า ผูบ้ ริหารมีอทิ ธิพล
ต่อผลสัมฤทธิ ์หรือไม่ ก็อาจได้คาํ ตอบว่า มีแต่สง่ ผลกระทบทางอ้อม ผ่านตัวแปรอื่นๆ และมีผลทางบวก
และความสัมพันธ์ดว้ ย ในการศึกษาภาวะผูน้ ํา พฤติกรรมผูน้ ําตัง้ แต่กล่าวมาทัง้ หมด ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
มีผลมากทีส่ ดุ เลทวูด (Leithwood. 1994: 498 – 518) ได้สรุปว่า การศึกษาภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
มีผลกระทบต่อการรับรูข้ องครูทเ่ี กีย่ วกับเงือ่ นไขของโรงเรียน ความผูกพัน การเรียนรูข้ ององค์กร และ
พบอีกว่าในภาวะผูน้ ําหลายๆ รูปแบบ ทีศ่ กึ ษามามีภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงทีส่ ง่ ผลกระทบต่อพฤติกรรม
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ของครูมากทีส่ ดุ เลทวูด และ แจนซี (Leithwood; & Janyzi,. 2000: 112 – 129) ได้เสนอแนะว่าผูบ้ ริหาร
ทีม่ ภี าวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงจะมีพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านของครู มีผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ าน
และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยทางอ้อม
ลักส์ (สมพร จําปานิล. 2548: 41; อ้างอิงจาก Lueks. 2002) ได้ศกึ ษาเรือ่ งความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผูน้ ําแบบเปลีย่ นสภาพกับแรงจูงใจของครูในโรงเรียนเทศบาลในเมืองนิวยอร์กซิต้ี ผลการศึกษา
สรุปได้วา่ ไม่พบเห็นหลักฐานทีส่ นับสนุ นถึงความสัมพันธ์ของภาวะผูน้ ําแบบเปลีย่ นสภาพ ว่ามีผลกระทบ
ต่อแรงจูงใจของครูเทศบาลเมือง กล่าวคือ การใช้ภาวะผูน้ ําแบบเปลีย่ นสภาพของครูใหญ่ไม่ได้ชว่ ยสร้าง
แรงจูงใจของครูได้ดไี ปกว่าการใช้ภาวะผูน้ ําแบบอื่นๆ
คอลฮุน (Calhoun. 2004: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เกีย่ วกับ ยุทธศาสตร์การใช้ภาวะ
ผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูอ้ าํ นวยการในโรงเรียนรัฐบาลทีป่ ระสบความสําเร็จในการบูรณาการระบบ
เทคโนโลยี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทีจ่ ะระบุยทุ ธศาสตร์การใช้ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงในโรงเรียนทีป่ ระสบ
ความสําเร็จในการบูรณาการระบบเทคโนโลยี ตามความเข้าใจของผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนรัฐบาลประจํา
อําเภอในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย นอกจากนี้ยงั ต้องการทีจ่ ะระบุระดับความเข้าใจและการเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการใช้ระบบเทคโนโลยี ของผูอ้ าํ นวยการอีกด้วย วิธกี ารดําเนินการวิจยั เริม่ จากการออกแบบสอบถาม
เพือ่ จะทําการสํารวจผูอ้ าํ นวยการจํานวน 16 โรงเรียนแล้วสรุปคําตอบออกมาในรูปแบบการพรรณนา
จากนัน้ จึงทําการศึกษาในเชิงลึกโดยการใช้แบบสัมภาษณ์กบั ผูอ้ าํ นวยการจํานวน 6 โรงเรียน การออกแบบ
เครือ่ งมือในการวิจยั ทัง้ 2 แบบนี้ มีการกําหนดรูปแบบภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงไว้ 7 อย่าง ได้แก่
วิสยั ทัศน์ การกระจายวิสยั ทัศน์ การกระจายความเป็ นผูน้ ํา การวางแผนกลยุทธ์หรือการคิดเชิงระบบ
ความเข้าใจในกระบวนการเปลีย่ นแปลง การกล้าเสีย่ ง หรือการกล้าเผชิญกับสถานการณ์ปจั จุบนั และ
การกระตุน้ การดลใจ การเป็ นแบบอย่างและการนําผูอ้ ่นื ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า ผูอ้ าํ นวยการมีการใช้
ยุทธศาสตร์ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงทัง้ 7 อย่างเพียง แต่อาจจะมากน้อยไม่เท่ากัน ข้อค้นพบในเชิงลึก
พบว่า วิสยั ทัศน์ การกล้าเสีย่ งหรือการกล้าเผชิญกับสถานการณ์ปจั จุบนั และการกระตุน้ การดลใจ
การเป็ นแบบอย่างและการนําผูอ้ ่นื เป็ น 3 กลยุทธ์ทผ่ี อู้ าํ นวยการเห็นว่า สําคัญมากและใช้บ่อยทีส่ ดุ นอกจากนี้
ยังค้นพบอีกว่า ผูอ้ าํ นวยการทุกคนต่างตระหนักในทักษะ หรือความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยี
เพียงแต่ไม่ตอ้ งถึงกับจะต้องเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญเสียเอง และผลจากการวิจยั พบว่า ผูอ้ าํ นวยการส่วนใหญ่
สามารถใช้เทคโนโลยีระดับการรับส่งข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิกส์ได้เป็ นอย่างดี
เบอร์นารด์ (ไมตรี คงนุ กลู . 2553: 66; อ้างอิงจาก Bernard. 2006: 277 – 293) ได้ทาํ
วิจยั เรือ่ ง การทบทวนภาวะผูน้ ําและการเปลีย่ นแปลง กรณีศกึ ษาภาวะผูน้ ําทีป่ ระสบความสําเร็จและ
ผลกระทบในการเปลีย่ นสภาพโรงเรียน เป็ นกรณีศกึ ษาโรงเรียนฟีลกิ ฮอล์ท (Felix Holt School) โดย
วิธกี ารเก็บข้อมูลจากรายงานขององค์กรรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพแห่งชาติ (Ofsted) และ
เอกสารประเภทอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1986 ถึง ค.ศ. 2003 และปี ค.ศ. 1999 และ ค.ศ. 2003
ผูว้ จิ ยั ได้เข้าไปทําหน้าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษาของโรงเรียน และได้ทาํ การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นข้าราชการ
ในพืน้ ที่ คณะครูและพนักงานฝา่ ยปกครอง นอกจากนี้ยงั ได้ทาํ การสังเกตการเรียนการสอนและการจัดทํา
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รายงานนําเสนอครูใหญ่และเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพื่อทีจ่ ะค้นหาว่าโรงเรียนฟีสกิ ฮอล์ท มีการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในทุกด้านอย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารของครูใหญ่คนปจั จุบนั ด้วยการใช้ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
อย่างไร จากการศึกษากรณีศกึ ษาของโรงเรียนฟีลกิ ฮอล์ท ได้ขอ้ ค้นพบว่า โรงเรียนฟีลกิ ฮอล์ท สามารถ
เปลีย่ นแปลงจากสภาพเดิมได้อย่างแตกต่างดูได้จากในระยะเวลา 12 ปีของการขับเคลื่อนโดยภาวะผูน้ ํา
การเปลีย่ นแปลงมีจาํ นวนเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทีส่ อบผ่านข้อสอบมาตรฐานแห่งชาติในระดับ A Level
เพิม่ จาก 20% เป็ น 50% และมีจาํ นวนนักเรียนสมัครเข้าเรียนเพิม่ ขึน้ เป็ น 2 ถึง 3 เท่า พบว่า เนื่องมาจาก
คุณลักษณะภาวะผูน้ ําแบบเปลีย่ นแปลงทีม่ อี ทิ ธิพลต่อบรรยากาศและวัฒนธรรมของการทํางานขององค์กร
โจนาธาน (ไมตรี คงนุ กลู . 2553: 66 – 67; อ้างอิงจาก Jonathan. 2007: Abstract)
ศึกษาเรือ่ ง ภาวะผูน้ ําทางการศึกษาในบริบทการเปลีย่ นแปลงของสังคมแอฟริกาใต้ มุง่ ศึกษาประเด็น
ภาวะผูน้ ําทางการศึกษาในบริบทการเปลีย่ นแปลงของสังคมแอฟริกาใต้ สูย่ คุ ประชาธิปไตย หลังยุค
การแบ่งแยกคนตามความแตกต่างของสีผวิ การศึกษาในครัง้ นี้ มุง่ เป้าหมายทีผ่ นู้ ําทีก่ ล้าท้าทาย และ
พร้อมทีจ่ ะเผชิญกับความยากลําบาก จากการสัมภาษณ์ของผูน้ ําทางการศึกษาจํานวน 3 คน ซึง่ เป็ น
คนผิวขาว 2 คน และเป็ นคนผิวดํา 1 คน โดยเป็นผูท้ ม่ี คี วามเข้าใจในความซับซ้อนและเป็นผูท้ ก่ี ล้าท้าทาย
กับการเปลีย่ นแปลงทีต่ อ้ งต่อสูก้ บั วัฒนธรรมดัง้ เดิมของสังคม ชุมชนหรือแม้แต่ความคาดหวังของสถาบัน
ผูน้ ําทัง้ สามคนมีความเห็นตรงกันในเรือ่ งการหล่อหลอมให้เกิดการเปลีย่ นแปลงนัน้ ต้องอาศัยคุณลักษณะ
พืน้ ฐานของผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงทีค่ วรมี 5 ประการ ได้แก่ ความชอบธรรม การเข้าใจในเพื่อนมนุษย์
โดยเฉพาะผูท้ อ่ี อ่ นแอกว่า ความรูส้ กึ ในการรวมเชือ้ ชาติ ความเข้าใจความซับซ้อนทางการเมือง และ
ความเข้าใจความต้องการทีจ่ ะเติบโตของแต่ละบุคคล พบว่า ภาวะผูน้ ําทัง้ สามราย สามารถก่อรูปแบบ
ทางความคิดเกีย่ วกับคุณลักษณะภาวะผูน้ ําในยุคหลังสังคมแห่งความขัดแย้ง ได้แก่ บริบทเป็ นตัวกําหนด
คุณลักษณะของภาวะผูน้ ํา ผูน้ ําควรให้ความสําคัญกับความซับซ้อนของงานมากกว่าการแสดงความเป็ น
คนทีม่ อี าํ นาจเหนือคนอื่น ผูน้ ําต้องมีความกล้าหาญในการเผชิญกับสิง่ ใหม่ๆ และพร้อมทีจ่ ะรับการ
เปลีย่ นแปลง ผูน้ ําไม่นําความขัดแย้งระหว่างบุคคลมาทําให้การตัดสินใจทีต่ งั ้ อยูบ่ นความถูกต้องเปลีย่ นไป
ผูน้ ําไม่ควรนําความเชื่อส่วนตัวมาเป็ นข้อจํากัดในการตัดสินใจ ผูน้ ําควรมีบุคลิกทีน่ ่าเชื่อถือในด้านคุณธรรม
ทีเ่ ด่นชัดมากกว่าคุณสมบัตดิ า้ นอื่น และผูน้ ําควรมีความสามารถในการประนีประนอม เพื่อให้เกิดความสามัคคี
ในหมูค่ ณะ
จากการศึกษาเอกสารของงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องตามลําดับ แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริหารเป็นบุคคล
ทีส่ าํ คัญทีจ่ ะทําให้การบริหารวิชาการในโรงเรียนให้มปี ระสิทธิภาพ และประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะ
วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหาร ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์จะสามารถทํานายตัวแปรต่างๆ เช่น
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ผลการปฏิบตั งิ านวิชาการโดยรวม ความพึงพอใจในการทํางาน
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ทัง้ นี้เนื่องจากโรงเรียนเป็ นแหล่งเรียนรูท้ ม่ี คี วามสําคัญ และมีคุณภาพอยูบ่ น
พืน้ ฐานของความหลากหลายความแตกต่างระหว่างบุคคลและการสร้างกลไกขับเคลื่อน การพัฒนาไป
ข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึง่ แบบผูน้ ําดังกล่าว น่าจะเป็ นแบบภาวะผูน้ ําทีท่ าํ ให้ผบู้ ริหารโรงเรียนพัฒนา
ให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็ นแนวทางในการปฏิบตั นิ ําไปสูค่ วามสําเร็จได้

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์ และภาวะ
ผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง พือ่ ให้
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นไปตามจุดมุง่ หมายทีก่ าํ หนดไว้ ซึง่ มีรายละเอียดขัน้ ตอนในการดําเนินงานวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การรวบรวมข้อมูลและการจัดกระทําข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นี้ ได้ศกึ ษากับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและผูบ้ ริหารในกลุม่ โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอ่างทอง ปี การศึกษา 2555 จํานวนครู 490 คน และผูบ้ ริหารจํานวน 64 คน รวมจํานวนทัง้ สิน้
554 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและผูบ้ ริหารในกลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 226 คน โดยใช้เกณฑ์กาํ หนดจํานวนขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากตารางของ เครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) ใช้วธิ กี ารสุม่ แบบแบ่งชัน้
(Stratified Random Sampling) โดยใช้ตําแหน่งเป็ นชัน้ (Strata) แล้วนํามาคํานวณหาสัดส่วนของ
กลุ่มตัวอย่าง จะได้กลุ่มตัวอย่างครู 200 คน และผูบ้ ริหาร 26 คน รวมทัง้ สิน้ 226 คน ได้มาตาม
ขัน้ ตอน ดังนี้
1. กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan.
1970: 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง 226 คน
2. สุม่ แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้ตําแหน่งเป็นชัน้ (Strata)
3. คํานวณหาสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง ต่อจากนัน้ นําไปสุม่ แบบง่าย (Simple Random
Sampling) ด้วยวิธจี บั ฉลาก ผลปรากฏว่าได้กลุ่มตัวอย่างตาม ตาราง 1
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ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตําแหน่ง

ประชากร

ครู
ผูบ้ ริหาร
รวม

กลุ่มตัวอย่าง

490
64

200
26

554

226

เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire)
ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยได้ประมวลแนวคิดทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิสยั ทัศน์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงและการบริหารงานวิชาการ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการ
แบบสอบถามทัง้ 3 ตอน เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้
แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ ซึง่ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
มากทีส่ ดุ ให้
5 คะแนน
มาก
ให้
4 คะแนน
ปานกลาง ให้
3 คะแนน
น้อย
ให้
2 คะแนน
น้อยทีส่ ดุ ให้
1 คะแนน

การสร้างเครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสร้างแบบสอบถามเพือ่ เป็ นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขนั ้ ตอน ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี เนื้อหา และแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงและการบริหารงานวิชาการ ทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ เป็ นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม
2. กําหนดขอบเขตการวิจยั เพือ่ เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3. นําแบบสอบถามทีผ่ า่ นการตรวจแก้ไข และปรับปรุงจากอาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์แล้ว
นําไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จํานวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเนื้อหา (Content Validity)
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และนําแบบสอบถามไปคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC)
ได้ขอ้ คําถามทีม่ คี า่ 0.60 – 1.00
4. นําแบบสอบถามเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา แบบสอบถามเกีย่ วกับภาวะผูน้ ํา
การเปลีย่ นแปลง และแบบสอบถามเกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการทีไ่ ด้มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผูเ้ ชีย่ วชาญ แล้วนําไปทดลองใช้ (Try-out) ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตาม
วิธขี องครอนบาค (Cronbach. 1990: 169) ซึง่ แบบสอบถามเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ได้คา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .87 แบบสอบถามเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงได้คา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .83
และแบบสอบถามเกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการได้คา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .85
5. นําแบบสอบถามทีผ่ า่ นการหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา ไปจัดทําชุดแบบสอบถามฉบับจริง
นําไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้กลับคืนมาครบทัง้ 226 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระทําข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บข้อมูลการวิจยั
2. ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามไปให้โรงเรียน โดยผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามไปให้ดว้ ยตนเอง
3. การจัดกระทําข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดําเนินการตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
3.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
3.2 นําแบบสอบถามทีส่ มบูรณ์มาวิเคราะห์คา่ ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ด้วย
คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
เกณฑ์ในการแปลความหมายของข้อมูล ผูว้ จิ ยั กําหนดเกณฑ์โดยกําหนดหลักเกณฑ์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว (2545: 23 – 24) ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารสถานศึกษา
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
คะแนนเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารสถานศึกษา
อยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารสถานศึกษา
อยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.51–2.00 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารสถานศึกษา
อยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลีย่ 1.00–1.50 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารสถานศึกษา
อยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ
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4. หาความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงและการบริหารงานวิชาการ
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
(Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) โดยพิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์ทค่ี าํ นวณได้
กล่าวคือ ถ้าเป็ นไปในทางบวก แสดงว่า ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน การพิจารณา
ระดับความสัมพันธ์กนั นัน้ พิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์ทค่ี าํ นวณได้ตามเกณฑ์ของ ชูศรี วงศ์รตั นะ (2545: 316)
ดังนี้
ถ้าค่าสหสัมพันธ์ มีคา่ สูงกว่า .90 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูงมาก
ถ้าค่าสหสัมพันธ์ มีคา่ .90 – .71 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
ถ้าค่าสหสัมพันธ์ มีคา่ .70 – .31 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
ถ้าค่าสหสัมพันธ์ มีคา่ ตํ่ากว่า .30 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่า
ถ้าค่าสหสัมพันธ์ มีคา่ 0
แสดงว่าไม่มคี วามสัมพันธ์กนั

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิตพิ น้ื ฐาน
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลีย่ (Mean:  )
1.3 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
2. สถิตทิ ใ่ี ช่ในการพัฒนาคุณภาพของเครือ่ งมือ
2.1 ตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเนื้อหา (Content Validity) ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item-Objective Congruence : IOC)
2.2 วิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha
coefficient) ตามวิธขี อง ครอนบาค (Cronbach. 1984: 169)
3. สถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบสมมติฐาน
หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์และภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงกับการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง โดยใช้สถิตหิ าค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สนั (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้ มูล วิจยั ได้กาํ หนด
สัญลักษณ์และอักษรย่อต่างๆ ในการแปลความหมาย ดังนี้
n
แทน จํานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง

แทน ค่าเฉลีย่
S.D. แทน ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
r
แทน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
XV
แทน วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหาร
แทน ด้านการกําหนดความรู้
X1
X2
แทน ด้านการแสวงหาความรู้
X3
แทน ด้านการสร้างความรู้
XT
แทน ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
X4
แทน ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์
แทน ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
X5
X6
แทน ด้านการกระตุน้ การใช้ปญั ญา
X7
แทน ด้านการคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล
Y
แทน การบริหารงานวิชาการ
Y1
แทน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
แทน การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
Y2
Y3
แทน การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
Y4
แทน การพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
Y5
แทน การนิเทศการศึกษา
Y6
แทน การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
** p แทน มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการศึกษาค้นคว้าเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์และภาวะผูน้ ําการ
เปลีย่ นแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ผูว้ จิ ยั นําเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล 4 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาเกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์และภาวะผูน้ ําการเปลีย่ น แปลงกับ
การบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ตาราง 2 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง โดยรวม
วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ด้านการสร้างวิสยั ทัศน์
ด้านการเผยแพร่วสิ ยั ทัศน์
ด้านการปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์
รวม

n = 226
ห
S.D.

ระดับ

3.73
3.78
3.74

.86
.87
1.07

มาก
มาก
มาก

3.75

.93

มาก

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์เกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาความคิดเห็นของ
ครูเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง แสดงให้เห็นว่า ระดับ
วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.75, S.D. = .93) และเมือ่ พิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย คือ การเผยแพร่
วิสยั ทัศน์ (  = 3.78, S.D.= .86) การปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์ (  = 3.74, S.D. = 1.07) และการสร้าง
วิสยั ทัศน์ (  = 3.73, S.D. = .86) ตามลําดับ
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ตาราง 3 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ด้านการสร้างวิสยั ทัศน์ รายด้านและ
รายข้อ
การสร้างวิสยั ทัศน์
1. ผูบ้ ริหารศึกษาเอกสารหรือข้อมูลต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะให้ทราบแนวคิดและกล
ยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนด้านการแสวงหาความรู้
2. ผูบ้ ริหารมีภาพในอนาคตของโรงเรียนอยูใ่ นใจว่า โรงเรียนแห่งนี้ควรเป็ น
อย่างไร
3. ผูบ้ ริหารรูส้ กึ ตื่นเต้น เมือ่ ได้รบั ทราบแนวคิดใหม่ๆ ทีส่ ามารถนํามาใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนได้
4. ผูบ้ ริหารรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับโรงเรียนไว้อย่างเป็นระบบ เพือ่ นําไป
กําหนดเป็ นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
5. ผูบ้ ริหารมีความสนใจถึงวิธกี ารทีจ่ ะทําให้โรงเรียนประสบผลสําเร็จในทุกด้าน
6. ผูบ้ ริหารกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถและความพร้อมของบุคลากร
7. ผูบ้ ริหารรับฟงั ความคิดเห็นของครูในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาโรงเรียน
รวม

n = 226
ระดับ
S.D.

3.57 1.07 มาก
3.60 1.29 มาก
3.83

.89 มาก

4.19
3.52

.90 มาก
87 มาก

3.56 1.11 มาก
3.87 .97 มาก
3.73

.86 มาก

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ด้านการสร้างวิสยั ทัศน์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.73,
S.D. = .86) และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
น้อย 3 ลําดับ คือ ผูบ้ ริหารรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับโรงเรียนไว้อย่างเป็ นระบบเพือ่ นําไปกําหนดเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาโรงเรียน (  = 4.19, S.D. = .90) ผูบ้ ริหารรับฟงั ความคิดเห็นของครูในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
การพัฒนาโรงเรียน (  = 3.87, S.D. = .97) และผูบ้ ริหารมีความสนใจถึงวิธกี ารทีจ่ ะทําให้โรงเรียน
ประสบผลสําเร็จในทุกด้าน (  = 3.52, S.D. = .87) ตามลําดับ
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ตาราง 4 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ด้านการเผยแพร่วสิ ยั ทัศน์ รายด้าน
และรายข้อ
การเผยแพร่วสิ ยั ทัศน์
1. ผูบ้ ริหารชอบแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับคณะครูถงึ วิธกี ารทีจ่ ะทําให้
โรงเรียนมีลกั ษณะเด่นแตกต่างไปจากทีอ่ ่นื
2. ผูบ้ ริหารแสดงให้คณะครูทราบอยูเ่ สมอว่าต้องการทีจ่ ะให้โรงเรียนแห่งนี้เป็ น
อย่างไรในอนาคต
3. ผูบ้ ริหารมักใช้การประชุมครู หรือการพบปะกับคณะครูเพือ่ ร่วมพิจารณาถึง
อนาคตของโรงเรียน
4. ผูบ้ ริหารมักจะนําความรูใ้ หม่ๆ ทีไ่ ด้รบั มาพูดคุยแลกเปลีย่ นกับคณะครูเสมอ
5. ผูบ้ ริหารชอบทีจ่ ะพูดถึงความสําเร็จของครูและนักเรียนในโรงเรียนเสมอ
6. ผูบ้ ริหารมองโลกในแง่ดี และมันใจมากเมื
่
อ่ พูดกับคณะครูถงึ เรือ่ งทีจ่ ะทําให้
โรงเรียนแห่งนี้ดี ขึน้ กว่าเดิม
7. ผูบ้ ริหารใช้วธิ กี ารหลายอย่างเพือ่ ให้คณะครูเข้าใจเป้าหมายของการพัฒนา
โรงเรียนอย่าง ชัดเจน
รวม

n = 226
ระดับ
S.D.

3.84 .88

มาก

3.75 .91

มาก

3.73 .85
3.85 .83
3.95 .81

มาก
มาก
มาก

3.55 .98

มาก

3.79 .85

มาก

3.78 .87

มาก

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ด้านการเผยแพร่วสิ ยั ทัศน์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.78,
S.D.= .87) และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
น้อย 3 ลําดับ คือ ผูบ้ ริหารชอบทีจ่ ะพูดถึงความสําเร็จของครูและนักเรียนในโรงเรียนเสมอ (  = 3.95,
S.D.= .81) ผูบ้ ริหารมักจะนําความรูใ้ หม่ๆ ทีไ่ ด้รบั มาพูดคุยแลกเปลีย่ นกับคณะครูเสมอ (  = 3.85,
S.D. = .83) และผูบ้ ริหารมองโลกในแง่ดแี ละมันใจมากเมื
่
่อพูดกับคณะครูถงึ เรือ่ งทีจ่ ะทําให้โรงเรียนแห่งนี้
ดีขน้ึ กว่าเดิม (  = 3.55, S.D. = .98) ตามลําดับ

79
ตาราง 5 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ด้านการปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์ รายด้าน
และรายข้อ
การปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์

n = 226
ระดับ
S.D.


1. ผูบ้ ริหารกระจายอํานาจ และความรับผิดชอบไปให้คณะครูตามความ
เหมาะสม
2. ผูบ้ ริหารส่งเสริมให้คณะครูได้คดิ และทดลองทําสิง่ ใหม่ๆ
3. ผูบ้ ริหารมุง่ เน้นในสิง่ ทีเ่ ป็ นไปได้มากกว่าสิง่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได้ในการทํางานเพือ่
บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน
4. ผูบ้ ริหารกระตุน้ ให้คณะครูมคี วามตืน้ ตัว และกระตือรือร้นในการทํางานด้วย
วิธกี ารใหม่ๆ
5. ผูบ้ ริหารพยายามให้คณะครูตระหนักถึงความสําคัญในภาระหน้าทีข่ องตน
6. ผูบ้ ริหารเปิ ดโอกาสให้คณะครูมสี ว่ นร่วมในการ วางแผนพัฒนาโรงเรียน
7. ผูบ้ ริหารลําดับความคิดเกีย่ วกับการพัฒนาโรงเรียนไว้อย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษรเพือ่ เป็ น แนวทางในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน

3.74 1.24 มาก

รวม

3.74 1.07 มาก

3.96 1.10 มาก
3.67 1.04 มาก
3.56 1.02 มาก
3.76 1.15 มาก
3.88 .93 มาก
3.62 1.06 มาก

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ด้านการปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.73,
S.D. = .86) และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย
3 ลําดับ คือ ผูบ้ ริหารกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปให้คณะครูตามความเหมาะสม (  = 3.96,
S.D. = 1.10) ผูบ้ ริหารพยายามให้คณะครูตระหนักถึงความสําคัญในภาระหน้าทีข่ องตน (  = 3.88,
S.D. = .93) และผูบ้ ริหารมุง่ เน้นในสิง่ ทีเ่ ป็ นไปได้มากกว่าสิง่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได้ในการทํางานเพือ่ บรรลุเป้าหมาย
ของโรงเรียน(  = 3.56, S.D. = 1.02) ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอ่างทอง
ตาราง 6 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง โดยรวม
ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ด้านการมีอทิ ธิอย่างมีพลอย่างมีอุดมการณ์
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านการกระตุน้ ทางปญั ญา
ด้านการคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล
รวม

n = 226
ห
S.D.

ระดับ

4.28
3.95
3.69
3.97

.80
.92
.96
.92

มาก
มาก
มาก
มาก

3.97

.90

มาก

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์เกีย่ วกับภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง แสดงให้เห็นว่า ระดับภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.97, S.D. = .90) และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อยคือ การมีอทิ ธิพล อย่างมี
อุดมการณ์ (  = 4.28, S.D. = .80) การคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล (  = 3.97, S.D. = .90)
การสร้างแรงบันดาลใจ (  = 3.95, S.D. = .92) และการกระตุน้ ทางปญั ญา (  = 3.69, S.D. = .96)
ตามลําดับ
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ตาราง 7 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์
รายด้านและรายข้อ
ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์
1. ผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ในการบริหารทีช่ ดั เจน
2. ผูบ้ ริหารกล้าคิดกล้าตัดสินใจทําสิง่ ใหม่ๆ
3. ผูบ้ ริหารระบุจุดมุง่ หมายและเป้าหมายการทํางานอย่างชัดเจน
4. ผูบ้ ริหารสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดใี นทุกสถานการณ์
5. ผูบ้ ริหารมีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตัว
รวม

n = 226
ระดับ
 ห S.D
4.22
4.25
4.34
4.27
4.33

.85
.79
.80
.73
.84

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.28 .80 มาก

จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์เกีย่ วกับภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.28, S.D. = .80) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ
โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ คือ ผูบ้ ริหารระบุจุดมุง่ หมาย และเป้าหมายการทํางาน
อย่างชัดเจน (  = 4.34, S.D. = .80) ผูบ้ ริหารมีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่า
ประโยชน์สว่ นตัว (  = 4.33, S.D. = .84) และผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ในการบริหารทีช่ ดั เจน (  = 4.22,
S.D. = .85) ตามลําดับ
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ตาราง 8 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับภาวะผูน้ ํากาเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ รายด้าน
และรายข้อ
n = 226
 ห S.D

ระดับ

1. ผูบ้ ริหารเชือ่ มันว่
่ าครูสามารถปฏิบตั งิ านจนบรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้ได้
2. ผูบ้ ริหารให้ขวัญและกําลังใจแก่ครูผปู้ ฏิบตั งิ าน
3. ผูบ้ ริหารกระตุน้ ให้ครูตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของงาน
4. ผูบ้ ริหารจูงใจให้ครูปฏิบตั งิ านโดยเห็นแก่ประโยชน์ขององค์กรเป็ นหลัก
5. ผูบ้ ริหารแสดงความมันใจว่
่ าครูสามารถแก้ไขปญั หาและเอาชนะ
อุปสรรคทีเ่ กิดได้ดว้ ยตนเอง

4.06
3.98
4.11
3.83

1.00
.93
.81
1.01

มาก
มาก
มาก
มาก

3.78

.86

มาก

รวม

3.95

.92

มาก

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์เกีย่ วกับภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูในในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.95, S.D. =. 92) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ คือ ผูบ้ ริหารกระตุน้ ให้ครูตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่า
ของงาน (  = 4.11, S.D. = .81) ผูบ้ ริหารเชื่อมันว่
่ าครูสามารถปฏิบตั งิ านจนบรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้
่ าครูสามารถแก้ไขปญั หาเอาชนะอุปสรรค
ได้ (  = 4.06, S.D. = 1.00) และผูบ้ ริหารแสดงความมันใจว่
ทีเ่ กิดได้ดว้ ยตนเอง (  = 3.78, S.D. = .86) ตามลําดับ
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ตาราง 9 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ด้านการกระตุน้ การใช้ปญั ญารายด้าน
และรายข้อ
การกระตุน้ การใช้ปญั ญา
1. ผูบ้ ริหารกระตุน้ ให้ครูแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและยอมรับ
ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ทีแ่ ตกต่างจากตน
2. ผูบ้ ริหารให้กาํ ลังใจครูในการคิดหาทางแก้ปญั หาการทํางาน
3. ผูบ้ ริหารให้ความรูแ้ ก่ครูเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั งิ านและวิธกี ารแก้ปญั หา
เพือ่ ให้ครูสามารถคิดแก้ปญั หาได้ดว้ ยตนเอง
4. ผูบ้ ริหารแสดงให้ครูเห็นว่าปญั หาและอุปสรรคเป็ นสิง่ ท้าทายทีส่ ามารถ
เอาชนะได้ดว้ ยการร่วมคิด ร่วมทํา
5. ผูบ้ ริหารสนับสนุ นให้ครูหาแนวทางปฏิบตั แิ ละวิธกี ารใหม่ๆมาใช้ในการ
ทํางาน
รวม

n = 226
 ห S.D

ระดับ

3.99
3.56

.87
1.11

มาก
มาก

3.61

.96

มาก

3.52

.92

มาก

3.77

.98

มาก

3.69

.96

มาก

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์เกีย่ วกับภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูในในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ด้านการกระตุน้ การใช้ปญั ญา โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.69, S.D. = .96) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ คือ ผูบ้ ริหารกระตุน้ ให้ครูแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ทีแ่ ตกต่างจากตน (  = 3.99, S.D. = .87) ผูบ้ ริหารสนับสนุนให้ครูหา
แนวทางปฏิบตั แิ ละวิธกี ารใหม่ๆมาใช้ในการทํางาน (  = 3.77, S.D. = .98) และ ผูบ้ ริหารแสดงให้
ครูเห็นว่า ปญั หาและอุปสรรคเป็ นสิง่ ท้าทายทีส่ ามารถเอาชนะได้ดว้ ยการร่วมคิดร่วมทํา (  = 3.52,
S.D. = .92) ตามลําดับ
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ตาราง 10 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ด้านการคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล
รายด้านและรายข้อ
การคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล
1. ผูบ้ ริหารให้การดูและเอาใจใส่ครูเป็ นรายบุคคล ทําให้ครูรสู้ กึ มีคุณค่า
และมีความสําคัญ
2. ผูบ้ ริหารปฏิบตั ติ ่อครูแต่ละคนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคล
3. ผูบ้ ริหารมอบหมายงานให้ครูตามความรูค้ วามถนัดและความสามารถ
ของครูแต่ละบุคคล
4. ผูบ้ ริหารส่งเสริมให้ครูมคี วามก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานเป็ นรายบุคคล
5. ผูบ้ ริหารสร้างบรรยากาศให้ครูได้มกี ารพบปะ แลกเปลีย่ นความคิดและ
เสนอแนะร่วมกัน
รวม

n = 226
 ห S.D

ระดับ

4.07
4.06

1.03
.99

มาก
มาก

4.14
3.83

.79
1.01

มาก
มาก

3.79

.87

มาก

3.97

.92

มาก

จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์เกีย่ วกับภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ด้านการคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.97, S.D. = .92) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ
โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ คือ ผูบ้ ริหารมอบหมายงานให้ครูตามความรูค้ วามถนัด
และความสามารถของครูแต่ละบุคคล (  = 4.14, S.D. = .79) ผูบ้ ริหารให้การดูและเอาใจใส่ครูเป็ น
รายบุคคล ทําให้ครูรสู้ กึ มีคุณค่าและมีความสําคัญ (  = 4.07, S.D. = 1.03) และผูบ้ ริหารสร้าง
บรรยากาศให้ครูได้มกี ารพบปะ แลกเปลีย่ นความคิดและเสนอแนะร่วมกัน (  = 3.79, S.D. = .87)
ตามลําดับ
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอ่างทอง
ตาราง 11 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง โดยรวม
การบริหารงานวิชาการ
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
ด้านการวิจยั เพือ่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านการพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ด้านการนิเทศการศึกษา
ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รวม

n = 226
 ห S.D.

ระดับ

3.76
3.82
3.59
4.01
3.87
3.60

.96
.92
.96
.92
.93
1.01

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.77

.90

มาก

จากตาราง 11 ผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอ่างทอง แสดงให้เห็นว่า การบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
(  = 3.77, S.D. = .90) และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับ
ค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (  = 4.01,
S.D. = .92) ด้านการนิเทศการศึกษา (  = 3.87, S.D. = .93) ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน (  = 3.82,S.D. = .92) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (  = 3.76, S.D. = .96)
ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (  = 3.60, S.D. = 1.01) และด้านการวิจยั
เพือ่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (  = 3.59, S.D. = .96) ตามลําดับ
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ตาราง 12 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอ่างทอง ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ รายด้านและรายข้อ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1. ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูจดั ทําแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยเน้น
ผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
2. ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูจดั กระบวนการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับ
ความสนใจของผูเ้ รียน
3. ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูจดั กระบวนการเรียนรูท้ เ่ี ป็ นการฝึ กทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการการประยุกต์ใช้ความรูจ้ ากประสบการณ์จริง
4. ผูบ้ ริหารมีการจัดแหล่งเรียนรูท้ เ่ี อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
5. ผูบ้ ริหารมีการวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่ เกีย่ วข้องให้เข้ามามีสว่ น
ร่วมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
6. ผูบ้ ริหารมีการจัดให้มกี ารนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระ
ต่างๆ โดยเน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
รวม

n = 226
 ห S.D.

ระดับ

4.25

.72

มาก

4.12

.85

มาก

3.59
3.58

1.02
1.18

มาก
มาก

3.54

1.01

มาก

3.53

.97

มาก

3.76

.96

มาก

จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรูโ้ ดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
(  = 3.76, S.D. = .96) และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ คือ ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูจดั ทําแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยเน้นผูเ้ รียน
เป็ นสําคัญ (  = 4.25, S.D. = .72) ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูจดั กระบวนการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้อง
กับความสนใจของผูเ้ รียน (  = 4.12, S.D. = .85) และผูบ้ ริหารมีการจัดให้มกี ารนิเทศการเรียนการสอน
แก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร (  = 3.53, S.D. = .97) ตามลําดับ
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ตาราง 13 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอ่างทอง ด้านการวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน รายด้านและรายข้อ
การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
1. ผูบ้ ริหารมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผล
การเรียนของสถานศึกษา
2. ผูบ้ ริหารมีการกําหนดระเบียบแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการวัดผล และ
ประเมินผลของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน
3. ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูจดั ทําแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละ
รายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาสาระการเรียนรู้ หน่วยการ
เรียนรูแ้ ผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม
4. ผูบ้ ริหารส่งเสริมให้ครูดาํ เนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการ
สอนตามสภาพจริง
5. ผูบ้ ริหารมีการนิเทศติดตามและตรวจสอบเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
วัดผลประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ
6. ผูบ้ ริหารมีการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบ
การวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา
รวม

n = 226
S.D.


ระดับ

3.52

1.08

มาก

3.77

.93

มาก

4.01

.96

มาก

4.00

.79

มาก

4.02

.86

มาก

3.63

.89

มาก

3.82

1.07

มาก

จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.82, S.D. = .92) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ คือ ผูบ้ ริหารมีการนิเทศติดตามและตรวจสอบ
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการวัดผลประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ (  = 4.02, S.D. = .86) ผูบ้ ริหารมีการ
ส่งเสริมให้ครูจดั ทําแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตราฐานการศึกษา
สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรูแ้ ผนการจัดการเรียนรูแ้ ละการจัดกิจกรรม (  = 4.01, S.D. = .96)
และผูบ้ ริหารมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
(  = 3.52, S.D. = 1.08) ตามลําดับ
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ตาราง 14 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอ่างทอง ด้านการวิจยั เพือ่ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รายด้านและรายข้อ
การวิจยั เพือ่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์การบริหารจัดการงาน
วิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา
2. ผูบ้ ริหารมีการศึกษา วิจยั และพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของ
สถานศึกษา
3. ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูศกึ ษา วิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. ผูบ้ ริหารนําผลงานวิจยั มาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
5. ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูได้รบั การพัฒนาเกีย่ วกับการจัดทําวิจยั ใน
ชัน้ เรียน
6. ผูบ้ ริหารมีการนิเทศติดตามการทําวิจยั ในชัน้ เรียนอย่างต่อเนื่อง
รวม

n = 226
S.D.


ระดับ

3.89

1.30

มาก

3.51

1.03

มาก

3.54
3.58

.99
1.00

มาก
มาก

3.52
3.53

.96
.94

มาก
มาก

3.59

1.04

มาก

จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง การวิจยั เพือ่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.59, S.D. = 1.04) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ
โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์การบริหาร
จัดการงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา (  = 3.58, S.D. = 1.00) ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้
ครู ศึกษา วิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการเรียนรูใ้ นแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (  = 3.54, S.D. = .99)
และผูบ้ ริหารมีการศึกษา วิจยั และพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษา (  = 3.51, S.D. = 1.03)
ตามลําดับ
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ตาราง 15 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอ่างทอง ด้านการพัฒนาสือ่ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา รายด้านและรายข้อ
การพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1. ผูบ้ ริหารมีการศึกษาวิเคราะห์ความจําเป็ นในการใช้สอ่ื และเทคโนโลยี
เพือ่ การจัดการเรียนการสอน
2. ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูผลิตพัฒนาสือ่ และนวัตกรรมการเรียน
การสอน
3. ผูบ้ ริหารมีการจัดหาสือ่ เทคโนโลยีเพือ่ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4. ผูบ้ ริหารมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ใน
การผลิตจัดหา พัฒนาและการใช้สอ่ื นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่
การจัดการเรียนการสอน
5. ผูบ้ ริหารมีการติดตามและประเมินผลการใช้สอ่ื การเรียนการสอนอย่าง
สมํ่าเสมอ
รวม

n = 226
S.D.


ระดับ

4.10

.92

มาก

4.03
3.99

.93
.96

มาก
มาก

3.91

.89

มาก

4.00

.92

มาก

4.01

.92

มาก

จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง การพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.01, S.D. = .92) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ
โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ คือ ผูบ้ ริหารมีการศึกษาวิเคราะห์ความจําเป็ นในการใช้สอ่ื
และเทคโนโลยีเพือ่ การจัดการเรียนการสอน (  = 4.10, S.D. = .92) ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูผลิต
พัฒนาสือ่ และนวัตกรรมการเรียนการสอน (  = 4.03, S.D. = .93) และผูบ้ ริหารมีการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการผลิตจัดหา พัฒนาและการใช้สอ่ื นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพือ่ การจัด
การเรียนการสอน (  = 3.91, S.D. = .89) ตามลําดับ
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ตาราง 16 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ด้านการนิเทศการศึกษา รายด้าน
และรายข้อ
การนิเทศการศึกษา
1. ผูบ้ ริหารมีการมีการประชุมชีแ้ จงแก่ครูในการจัดทําแผนนิเทศประจําปี
2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีการแต่งตัง้ คณะกรรมการนิเทศภายในโดยมีการ
สร้างความเข้าใจร่วมกันกับคณะครู
3. ผูบ้ ริหารมีการประเมินผลการจัดระบบกระบวนการนิเทศการศึกษา
4. ผูบ้ ริหารมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละประสบการณ์การจัดระบบนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น
5. ผูบ้ ริหารดําเนินการนิเทศการเรียนการสอนในรูปแบบทีห่ ลากหลายและ
เหมาะสมกับสถานศึกษา
6. ผูบ้ ริหารนําผลการนิเทศมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
7. ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูมกี ารนิเทศกันเอง
รวม

n = 226
S.D.


ระดับ

4.14

.88

มาก

3.87
3.89

.86
.85

มาก
มาก

3.77

1.08

มาก

3.75
3.97
3.69

.99
.93
.93

มาก
มาก
มาก

3.87

.93

มาก

จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง การนิเทศการศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.87,
S.D. = .93) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย
3 ลําดับ คือผูบ้ ริหารมีการมีการประชุมชีแ้ จงแก่ครูในการจัดทําแผนนิเทศประจําปี (  = 4.14, S.D. = .88)
ผูบ้ ริหารนําผลการนิเทศมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (  = 3.97, S.D. = .93) และผูบ้ ริหารมี
การส่งเสริมให้ครูมกี ารนิเทศกันเอง (  = 3.69, S.D. = .93) ตามลําดับ
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ตาราง 17 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา รายด้านและรายข้อ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. ผูบ้ ริหารมีการจัดระบบโครงสร้างองค์กรเพือ่ รองรับการจัดระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ผูบ้ ริหารมีกาํ หนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความสําเร็จของ
สถานศึกษาตามมาตราฐานการศึกษา ตามวิธกี ารประเมินของสํานักงาน
รับรองมาตราฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
3. ผูบ้ ริหารมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษา
4. ผูบ้ ริหารมีการพัฒนางานตามแผน ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในเพือ่ ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. ผูบ้ ริหารมีการประสานงานกับสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในการ
ประเมินสถานศึกษาเพือ่ เป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
6. ผูบ้ ริหารมีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาให้สาธารณชน
ทราบ
รวม

n = 226
S.D.


ระดับ

3.53

.60

มาก

3.72

1.00

มาก

3.56

1.00

มาก

3.61

.96

มาก

3.54

1.06

มาก

3.66

.98

มาก

3.60

1.01

มาก

จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.60, S.D. = .1.01) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก
ทุกข้อ โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ คือ ผูบ้ ริหารมีกําหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมาย
ความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตราฐานการศึกษา ตามวิธกี ารประเมินของสํานักงานรับรองมาตราฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (  = 3.72, S.D. = 1.00) ผูบ้ ริหารมีการรายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้สาธารณชนทราบ (  = 3.66, S.D. = .98) และ ผูบ้ ริหารมีการจัดระบบโครงสร้างองค์กร
เพือ่ รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (  = 3.53, S.D. = 60) ตามลําดับ
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์ ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงกับ
การบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ตาราง 18 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์กบั การบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ตัวแปร

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y

วิ สยั ทัศน์ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
1. ด้านการสร้างวิสยั ทัศน์ (X1)
2. ด้านการเผยแพร่วสิ ยั ทัศน์ (X2)
3. ด้านการปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์ (X3)

.32** .29** .21** .18** .39** .24**
.28** .73** .50** .34** .19** .50**
.26** .23** .34** .21** .24** .23**

.32**
.68**
.27**

รวม (XV)

.37** .61** .55** .27** .20** .51**

.66**

** p  .01
จากตาราง 18 แสดงว่าให้เห็นว่า วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
(XV) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
(Y) ในระดับปานกลาง โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .66 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ด้านการเผยแพร่วสิ ยั ทัศน์ (X2) มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูงกับการบริหารงานวิชาการ ด้านการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน (Y2) โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .73 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
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ตาราง 19 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงกับการบริหารงานวิชาการ
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ตัวแปร

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y

ภาวะผูน้ ําการเปลี่ยนแปลง
1. ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X4)
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X5)
3. ด้านการกระตุน้ การใช้ปญั ญา (X6)
4. ด้านการคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล (X7)

.29**
.44**
.22**
.34**

.22**
.39**
.28**
.36**

.26**
.42**
.34**
.35**

.50**
.34**
.28**
.54**

.35**
.59**
.33**
.26**

.36**
.24**
.34**
.37**

.71**
.51**
.67**
.63**

รวม (XT)

.38** .22** .33** .45** .54** .38** .52**
** p  .01

จากตาราง 19 แสดงว่าให้เห็นว่า ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอ่างทอง (XT) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอ่างทอง (Y) ในระดับปานกลาง โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .52 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X4) มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
กับการบริหารงานวิชาการ (Y) โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .71 อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .01

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์และภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงกับการบริหาร
งานวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง มีขนั ้ ตอนและผลการศึกษา สรุปได้ดงั นี้
1. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การจัดกระทําและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สรุปผลการวิจยั
7. อภิปรายผล
8. ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
2. เพือ่ ศึกษาภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอ่างทอง
3. เพือ่ ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอ่างทอง
4. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์กบั การบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
5. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงกับการบริหารงานวิชาการ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและผูบ้ ริหารในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2555 จํานวนครู 490 คน และผูบ้ ริหารจํานวน 64 คน รวมจํานวนทัง้ สิน้
554 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและผูบ้ ริหารในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอ่างทอง จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 226 คน โดยใช้เกณฑ์กาํ หนดจํานวนขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากตาราง
ของ เครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) ใช้วธิ กี ารสุม่ แบบแบ่งชัน้ (Stratified
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Random Sampling) โดยใช้ตําแหน่งเป็ นชัน้ แล้วนํามาคํานวณหาสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จะได้กลุ่ม
ตัวอย่างครู 200 คน และผูบ้ ริหาร 26 คน รวมทัง้ สิน้ 226 คน

เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire)
ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยได้ประมวลแนวคิดทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิสยั ทัศน์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงและการบริหารงานวิชาการ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการ
แบบสอบถามทัง้ 3 ตอน เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้
แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ
แบบสอบถามได้โดยผ่านขัน้ ตอนการวิเคราะห์คุณภาพและตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
จากผูเ้ ชีย่ วชาญจํานวน 5 ท่าน โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC)
มีคา่ ความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.60 – 1.00 หลังจากนัน้ นําไปทดลองใช้กบั ข้าราชการครู ใน
โรงเรียนทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพือ่ หาค่าความเชื่อมัน่ โดยหาค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟาของ
ครอนบาค ผลการวิเคราะห์ ได้คา่ ความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ .87 , .83 และ .85 ตามลําดับ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความอนุ เคราะห์
ในการเก็บข้อมูลการวิจยั
2. ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามไปให้โรงเรียน โดยผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามไปให้ดว้ ยตนเอง
3. ผูว้ จิ ยั ได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมาโดยไปรับด้วยตนเองและได้รบั แบบสอบถามกลับคืน
เป็ นแบบสอบถามทีส่ มบูรณ์ทงั ้ หมดจํานวน 226 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100

การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทําและวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์การวิเคราะห์
ข้อมูลทัวไป
่ สถิตริ อ้ ยละ การวิเคราะห์เกีย่ ววิสยั ทัศน์ ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงและการบริหารงาน
วิชาการ วิเคราะห์ดว้ ย ค่าเฉลีย่ (Mean :  ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงกับการบริหารงานวิชาการวิเคราะห์
ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)
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สรุปผลการวิจยั
1. ระดับวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การเผยแพร่
วิสยั ทัศน์ การปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์ และการสร้างวิสยั ทัศน์ ตามลําดับ
2. ระดับภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และ
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย
ดังนี้ การมีอทิ ธิอย่างมีพลอย่างมีอุดมการณ์ การคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล การสร้างแรงบันดาลใจ
และการกระตุน้ ทางปญั ญา ตามลําดับ
3. การบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนา
สือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และด้านการวิจยั เพือ่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามลําดับ
4. วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการใน
ระดับปานกลาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
5. ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหาร
งานวิชาการในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์และภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
กับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ผูว้ จิ ยั จะกล่าวถึงประเด็น
สําคัญ และอภิปรายผลจากข้อมูลค้นพบทีไ่ ด้จากการศึกษาวิจยั ดังนี้
1. วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาของกลุม่ โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง โดยรวม
และด้านการเผยแพร่วสิ ยั ทัศน์ ด้านการปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์และด้านการสร้างวิสยั ทัศน์ อยูใ่ นระดับมาก
ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากผูบ้ ริหารสถานศึกษามีการวางแผนในภาพรวมขององค์กร บนพืน้ ฐานของข้อมูล
สภาพแวดล้อม และต้องอาศัยผูน้ ําองค์กร บุคลากรในองค์กรทีม่ คี วามเข้าใจในกระบวนการเปลีย่ นแปลง
เพือ่ พัฒนาองค์กรไปสูอ่ นาคตทีป่ ระสบผลสําเร็จทําให้องค์กรมีความมันคง
่ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารโรงเรียนต้องให้
ความสําคัญกับการนําวิสยั ทัศน์มาใช้ในการจัดการศึกษาในโรงเรียน (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2538.
9 – 10; อ้างอิงจาก Braun. 1991: 26) ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ บุญเจือ จุฑาพรรณนาชาติ
(2544: บทคัดย่อ) พบว่า วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาส่งผลทางบวกต่อครูผสู้ อนโดยรวม และ
รายด้านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 สอดคล้องกับวินยั ทิมย้ายงาน (2549: บทคัดย่อ) พบว่า
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มคี วามรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ วิสยั ทัศน์
ความคิดริเริม่ การรูจ้ กั ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
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2. ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
อ่างทอง โดยรวมและด้านการมีอทิ ธิพลอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุน้ ทาง
ปญั ญา ด้านการคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้เป็ นเพราะผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนมัธยมจังหวัดอ่างทอง ได้รบั การพัฒนาศักยภาพก่อนเข้าสูต่ ําแหน่ง ประกอบกับผูบ้ ริหาร
รุน่ ใหม่ในปจั จุบนั จะต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองให้สามารถบริหารให้องค์กรมีการเปลีย่ นแปลง และ
ทํางานให้สอดคล้องเข้ากับสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลา ความสําเร็จของ
องค์กร ไม่วา่ จะเรียกว่าเป็ นการบริหารทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิ ์ (Results-based Management) ประสิทธิภาพ
หรือประสิทธิผล ล้วนแต่ขน้ึ กับภูมปิ ญั ญา ความคิดอ่านและแนวปฏิบตั ทิ ส่ี ร้างสรรค์ของผูน้ ําขององค์กร
ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ทีพ่ บว่า ภาวะผูน้ ําสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลของงาน และภาวะผูน้ ํามีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลขององค์กร เนื่องจากผูน้ ํามีความสําคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 2 – 3) นอกจากนี้
ผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงจะทําให้ผตู้ ามเชื่อถือ ยอมรับ ศรัทธา ยกย่องและภักดี และผูน้ ํายังกระตุน้ ให้ผตู้ าม
ทํางานได้มากกว่าปกติ ผูน้ ําสามารถเปลีย่ นสถานะของปจั เจกบุคคลและองค์กรไปสูค่ วามสําเร็จ (บัณฑิต
แท่นพิทกั ษ์. 2545: 14; อ้างอิงจาก Bass. 1985: 51 – 52) ผูบ้ ริหารจึงต้องสร้างภาวะผูน้ ําทีเ่ ข้มแข็ง
ในการบริหารงาน เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามเป็ นผูน้ ําหรือใช้ภาวะผูน้ ํา
ได้อย่างเหมาะสมและเป็ นไปตามหน้าทีแ่ ละบทบาทของผูบ้ ริหารทีด่ จี ะส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงาน
ภายในสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนเพราะจะมีความสามารถในการใช้อทิ ธิพลโน้มน้าว จูงใจบุคลากรใน
การปฏิบตั งิ านของบุคลากร ให้ตระหนักถึงความเป็ นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของงาน เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ผูน้ ําหรือผูบ้ ริหาร
ทีม่ ภี าวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง สามารถทําให้ประสิทธิผลขององค์กรสูงขึน้ แม้วา่ สภาพการณ์ขององค์กร
จะมีขอ้ จํากัดต่างๆ เพียงใด (ณัชฌานุ ช สุดชาดี. 2553: 8; อ้างอิงจาก รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2551)
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ขวัญชัย จะเกรง (2551: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ ระหว่าง
ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐานของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ช่วงชัน้ ที่
3 – 4 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสมุทรสงคราม พบว่า ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ช่วงชัน้ ที่ 3 – 4 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวม
และทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก และงานวิจยั ของ ณัชญานุช สุดชาดี. 2553: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาภาวะผูน้ ํา
การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร จังหวัดขอนแก่น พบว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียนต้นแบบ
การใช้หลักสูตร จังหวัดขอนแก่น มีภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอ่างทอง ทัง้ 6 ด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ทัง้ นี้เนื่องมาจากงานวิชาการเป็ นงานหลัก
และเกีย่ วข้องกับทุกกิจกรรมในสถานศึกษา โดยมีจุดมุง่ หมายให้ไปสูก่ ารมีคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอน ซึง่ เป็ นจุดหมายของสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เพ็ญจันทร์ วัชรภิรมย์ (2551:
บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ งการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
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เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบว่า โดยภาพรวม มีการบริหารงานวิชาการอยูใ่ นระดับมาก
เนื่องจากงานวิชาการเป็ นงานหลักหรือเป็ นภารกิจหลักของสถานศึกษา เป็ นการบริหารทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน จึงเป็ นจุดหมายหลัก
ของสถานศึกษาทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษาต้องดําเนินการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ชดั เจน เพื่อ
เป็ นแนวทางให้บุคลากรนําไปปฏิบตั ใิ ห้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรณชุรยี ์ เกิดมงคล
(2551: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจยั เรือ่ ง ภารบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า การบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับ
โกวิท ลุนไธสง (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ งสภาพปจั จุบนั ปญั หาและความต้องการการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบว่า
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีการบริหารงานด้านการบริหารวิชาการโรงเรียนในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับ ประทวน พรมจ้อย (2547: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ งการบริหารวิชาการ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยรวมมี
การปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก
4. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์ และการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง พบว่า วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการบริหารงานวิชาการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารโรงเรียนทีจ่ ะจัดการศึกษาไปสูค่ วามเป็ นเลิศได้นนั ้ จะต้องเป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ เพราะผูบ้ ริหาร
โรงเรียนจะสามารถเน้นความสนใจในสิง่ ทีเ่ ป็ นความสําคัญ และค่านิยมของโรงเรียน ซึง่ จะแสดงให้สมาชิก
รับรูไ้ ด้โดยการกระทํา และคําพูด เพือ่ ให้สมาชิกทุกคนในโรงเรียนมีความเข้าใจตรงกันว่าอะไรคือเป้าหมาย
สําคัญของโรงเรียน และทุกคนจะปฏิบตั งิ านของตน เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายนัน้ (Sergiovenni. 1984: 7)
ซึง่ สอดคล้องกับ ราชัย จันทร์หวั โทน (2542: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการบริหาร และการบริหารวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น พบว่าในภาพรวม
มีความสัมพันธ์ต่อกันในทางบวกค่อนข้างสูงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และสอดคล้องกับ
ธิรตั น์ สุภาภรณ์ (2547: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรื่องคุณลักษณะผูน้ ําของผูบ้ ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็น
ของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง รวมทัง้ หาความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะผูน้ ําของผูบ้ ริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ ริหารโรงเรียน
พบว่า คุณลักษณะผูน้ ําของผูบ้ ริหารโรงเรียนตามความเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง อยูใ่ นระดับมาก และยังพบว่า คุณลักษณะผูน้ ําของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อการบริหารของผูบ้ ริหารโรงเรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01
5. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงกับการบริหารงานวิชาการ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง พบว่า ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
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มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการบริหารงานวิชาการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ทัง้ นี้เพราะคุณลักษณะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษามีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง่
ต่อการบริหารงานวิชาการ ซึง่ จะนํามาซึง่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและคุณภาพของผูเ้ รียน เนื่องจาก
งานวิชาการเป็ นงานหลัก และเกีย่ วข้องกับทุกกิจกรรมในสถานศึกษา สอดคล้องกับ ผไท แถบเงิน (2552:
บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารกับประสิทธิผลการบริหาร
งานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก สอดคล้องกับ โยธิน
สกุลเดช (2548: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ งภาวะผูน้ ําทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเลย เขต 1 พบว่า ภาวะผูน้ ํา
ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน ดังนัน้
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จึงต้องมีลกั ษณะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง เพราะเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ง่ ผลต่อความสําเร็จ
ของการบริหารโรงเรียน ซึง่ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความเข้าใจงานและบุคคล การเข้าสังคมได้ดี
การให้การยอมรับนับถือ การมีความคิดริเริม่ การโน้มน้าวจิตใจ การประสานงานการให้ความช่วยเหลือ
และการรูจ้ กั ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้ดยี งิ่ ขึน้ อยูเ่ สมอ

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ขอแบ่งเป็ นข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจยั และข้อเสนอแนะในการทําวิจยั
ครัง้ ต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
1.1 จากการศึกษา พบว่า วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านการสร้างวิสยั ทัศน์มี
ค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรมีการสร้างวิสยั ทัศน์ โดยการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
อย่างสมํ่าเสมอ เพือ่ ให้เกิดแรงกระตุน้ ในการสร้างวิสยั ทัศน์ของตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะส่งผลสูเ่ ป้าหมาย
และความสําเร็จสูส่ ถานศึกษา
1.2 จากการศึกษา พบว่า ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านการกระตุน้
การใช้ปญั ญามีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ดังนัน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรมีการศึกษาอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาให้มภี าวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงมากขึน้ ซึง่ จะสอดคล้องกับยุคปฏิรปู การศึกษา
ในปจั จุบนั อันจะส่งผลให้สถานศึกษามีการพัฒนาได้เต็มศักยภาพและบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าํ หนดไว้
ตลอดจนเกิดผลสัมฤทธิ ์แก่ผเู้ รียนสูงสุด
1.3 จากการศึกษา พบว่า การบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านการวิจยั
เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจึงควรให้ความสําคัญและ
ส่งเสริมให้ครูมกี ารทําวิจยั ในชัน้ เรียนควบคูไ่ ปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ แก้ปญั หาหรือ
อุปสรรคต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทีจ่ ดั กิจกรรมการเรียนการสอน ซึง่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
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แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ทีก่ าํ หนดให้การวิจยั ในชัน้ เรียนเป็ น
ส่วนสําคัญส่วนหนึ่งทีต่ อ้ งทําควบคูไ่ ปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผสู้ อน
1.4 จากการศึกษา พบว่า วิสยั ทัศน์ ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการในระดับปานกลาง ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรให้
ความสําคัญในการพัฒนาตนเองให้มวี สิ ยั ทัศน์และลักษณะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
การส่งเสริมพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดอันจะนําไปสูค่ ณ
ุ ภาพทางการศึกษา
ในระดับโรงเรียน ระดับเขตและระดับประเทศต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพปญั หาการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
กับการบริหารงานด้านวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
2.2 ควรมีการศึกษาปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารงานวิชาการให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย
ทางการศึกษาของประเทศ
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ภาคผนวก ก
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
- ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
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แบบสอบถาม
เรือ่ ง
วิสยั ทัศน์ และภาวะผูน้ ําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง


คําชี้แจง:
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถามสําหรับสอบถามข้าราชการครู และผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์และภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
กับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ซึง่
แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา 3 ด้าน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ใน 4 ด้าน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา 6 ด้าน
คําตอบของท่านจะใช้สาํ หรับการวิจยั ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะเก็บไว้เป็นความลับและจะนําเสนอโดยภาพรวม
ดังนัน้ จึงไม่มผี ลกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อตัวท่านแต่ประการใด

 ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณทุกท่านเป็ นอย่างสูงทีไ่ ด้เสียสละเวลาตอบแบบสอบถามในครัง้ นี้ 

นายทองคํา พิมพา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

116
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
คําชี้แจง:
ให้ผตู้ อบแบบสอบถามพิจารณาข้อความแต่ละข้อว่าผูบ้ ริหารสถานศึกษาของท่านได้ปฏิบตั ติ น
ตามวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารในแต่ละข้ออยูใ่ นระดับใด เมือ่ พิจารณาแล้วทําเครือ่ งหมาย  ลงในช่อง
ระดับปฏิบตั ิ ทีต่ รงกับระดับความคิดเห็นของ ผูต้ อบแบบสอบถาม โดยพิจารณา ดังนี้
5
4
3
2
1
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีระดับการปฏิบตั ิ
มีระดับการปฏิบตั ิ
มีระดับการปฏิบตั ิ
มีระดับการปฏิบตั ิ
มีระดับการปฏิบตั ิ

อยูใ่ นระดับ
อยูใ่ นระดับ
อยูใ่ นระดับ
อยูใ่ นระดับ
อยูใ่ นระดับ

มากทีส่ ดุ
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีส่ ดุ

วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
การสร้างวิ สยั ทัศน์
ผูบ้ ริหารศึกษาเอกสารหรือข้อมูลต่างๆเพือ่ ทีจ่ ะให้ทราบแนวคิด
และกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียน
ผูบ้ ริหารมีภาพในอนาคตของโรงเรียนอยูใ่ นใจว่า โรงเรียนแห่งนี้
ควรเป็ นอย่างไร
ผูบ้ ริหารรูส้ กึ ตื่นเต้น เมือ่ ได้รบั ทราบแนวคิดใหม่ๆ ทีส่ ามารถ
นํามาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนได้
ผูบ้ ริหารรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับโรงเรียนไว้อย่างเป็ นระบบ เพือ่
นําไปกําหนดเป็ นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
ผูบ้ ริหารมีความสนใจถึงวิธกี ารทีจ่ ะทําให้โรงเรียนประสบผลสําเร็จ
ในทุกด้าน
ผูบ้ ริหารกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
ความรู้ ความสามารถ และความพร้อมของบุคลากร
ผูบ้ ริหารรับฟงั ความคิดเห็นของครูในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนา
โรงเรียน

ระดับการปฏิบตั ิ
5 4 3 2 1
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ข้อ
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
การเผยแพร่วิสยั ทัศน์
ผูบ้ ริหารชอบแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับคณะครูถงึ วิธกี ารทีจ่ ะทํา
ให้โรงเรียนมีลกั ษณะเด่นแตกต่างไปจากทีอ่ ่นื
ผูบ้ ริหารแสดงให้คณะครูทราบอยูเ่ สมอว่าต้องการทีจ่ ะให้โรงเรียน
แห่งนี้เป็ นอย่างไรในอนาคต
ผูบ้ ริหารมักใช้การประชุมครู หรือการพบปะกับคณะครูเพือ่ ร่วม
พิจารณาถึงอนาคตของโรงเรียน
ผูบ้ ริหารมักจะนําความรูใ้ หม่ๆ ทีไ่ ด้รบั มาพูดคุยแลกเปลีย่ นกับ
คณะครูเสมอ
ผูบ้ ริหารชอบทีจ่ ะพูดถึงความสําเร็จของครูและนักเรียนใน
โรงเรียนเสมอ
ผูบ้ ริหารมองโลกในแง่ดี และมันใจมากเมื
่
อ่ พูดกับคณะครูถงึ เรือ่ ง
ทีจ่ ะทําให้โรงเรียนแห่งนี้ดขี น้ึ กว่าเดิม
ผูบ้ ริหารใช้วธิ กี ารหลายอย่างเพือ่ ให้คณะครูเข้าใจเป้าหมายของ
การพัฒนาโรงเรียนอย่างชัดเจน
การปฏิ บตั ิ ตามวิ สยั ทัศน์
ผูบ้ ริหารกระจายอํานาจ และความรับผิดชอบไปให้คณะครูตาม
ความเหมาะสม
ผูบ้ ริหารส่งเสริมให้คณะครูได้คดิ และทดลองทําสิง่ ใหม่ๆ
ผูบ้ ริหารมุง่ เน้นในสิง่ ทีเ่ ป็ นไปได้มากกว่าสิง่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได้ในการ
ทํางานเพือ่ บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน
ผูบ้ ริหารกระตุน้ ให้คณะครูมคี วามตืน้ ตัว และกระตือรือร้นในการ
ทํางานด้วยวิธกี ารใหม่ๆ
ผูบ้ ริหารพยายามให้คณะครูตระหนักถึงความสําคัญใน
ภาระหน้าทีข่ องตน
ผูบ้ ริหารเปิ ดโอกาสให้คณะครูมสี ว่ นร่วมในการวางแผนพัฒนา
โรงเรียน
ผูบ้ ริหารลําดับความคิดเกีย่ วกัยการพัฒนาโรงเรียนไว้อย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ เป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน

ระดับการปฏิบตั ิ
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
คําชี้แจง:
ให้ผตู้ อบแบบสอบถามพิจารณาข้อความแต่ละข้อว่าผูบ้ ริหารสถานศึกษาของท่านได้ปฏิบตั ติ น
แบบภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงในแต่ละข้ออยูใ่ นระดับใด เมือ่ พิจารณาแล้วทําเครือ่ งหมาย ลงใน
ช่องระดับปฏิบตั ิ ทีต่ รงกับระดับความคิดเห็นของ ผูต้ อบแบบสอบถาม โดยพิจารณา ดังนี้
5
4
3
2
1
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีระดับการปฏิบตั ิ
มีระดับการปฏิบตั ิ
มีระดับการปฏิบตั ิ
มีระดับการปฏิบตั ิ
มีระดับการปฏิบตั ิ

อยูใ่ นระดับ
อยูใ่ นระดับ
อยูใ่ นระดับ
อยูใ่ นระดับ
อยูใ่ นระดับ

มากทีส่ ดุ
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีส่ ดุ

ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
การมีอิทธิ พลอย่างมีอดุ มการณ์
ผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ในการบริหารงานทีช่ ดั เจน
ผูบ้ ริหารกล้าคิดและกล้าตัดสินใจทําสิง่ ใหม่ๆ
ผูบ้ ริหารระบุจดุ มุง่ หมายและเป้าหมายการทํางานอย่างชัดเจน
ผูบ้ ริหารสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดใี นทุกสถานการณ์
ผูบ้ ริหารมีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่า
ประโยชน์สว่ นตน
การสร้างแรงบันดาลใจ
ผูบ้ ริหารเชื่อมันว่
่ าครูจะสามารถปฏิบตั งิ านจนบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ได้
ผูบ้ ริหารให้ขวัญและกําลังใจแก่ครูในการทํางาน
ผูบ้ ริหารกระตุน้ ให้ครูตระหนักถึงความสําคัญ และคุณค่าของงาน
ผูบ้ ริหารจูงใจให้ครูปฏิบตั งิ านโดยเห็นแก่ประโยชน์ขององค์การ
เป็ นหลัก
ผูบ้ ริหารแสดงความมันใจว่
่ าครูสามารถแก้ไขปญั หาและเอาชนะ
อุปสรรคทีเ่ กิดได้ดว้ ยตนเอง
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11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
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20.

ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
การกระตุ้นการใช้ปัญญา
ผูบ้ ริหารกระตุน้ ให้ครูแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ทีแ่ ตกต่างจากตน
ผูบ้ ริหารให้กาํ ลังใจครูในการคิดหาทางแก้ปญั หาการทํางาน
ผูบ้ ริหารให้ความรูแ้ ก่ครูเกีย่ วกับวิธกี ารปฏิบตั งิ าน และวิธกี าร
แก้ไขปญั หาเพือ่ ให้ครูสามารถคิดแก้ไขปญั หาได้ดว้ ยตนเอง
ผูบ้ ริหารแสดงให้ครูเห็นว่าปญั หาและอุปสรรค เป็ นสิง่ ท้าทายที่
สามารถเอาชนะได้ดว้ ยการร่วมคิด ร่วมทํา
ผูบ้ ริหารสนับสนุนให้ครูหาแนวทางปฏิบตั แิ ละวิธกี ารใหม่ๆมาใช้
ในหารทํางาน
การคํานึ งถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
ผูบ้ ริหารให้การดูแล เอาใจใส่ครูเป็ นรายบุคคล ทําให้ครูรสู้ กึ มี
คุณค่าและมีความสําคัญ
ผูบ้ ริหารปฏิบตั ติ ่อครูแต่ละคนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
ผูบ้ ริหารมอบหมายงานให้ครูตามความรู้ ความถนัดและ
ความสามารถของครูแต่ละบุคคล
ผูบ้ ริหารส่งเสริมให้ครูมคี วามก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานเป็ น
รายบุคคล
ผูบ้ ริหารสร้างบรรยากาศให้ครูได้มกี ารพบปะ แลกเปลีย่ น
ความคิดและเสนอแนะร่วมกัน
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
คําชี้แจง:
ให้ผตู้ อบแบบสอบถามพิจารณาข้อความแต่ละข้อว่าผูบ้ ริหารสถานศึกษาของท่านได้ปฏิบตั ติ น
ในการบริหารงานวิชาการในแต่ละข้ออยูใ่ นระดับใด เมือ่ พิจารณาแล้วทําเครือ่ งหมาย  ลงในช่อง
ระดับปฏิบตั ิ ทีต่ รงกับระดับความคิดเห็นของ ผูต้ อบแบบสอบถาม โดยพิจารณาดังนี้
5
4
3
2
1

ข้อ
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีระดับการปฏิบตั ิ
มีระดับการปฏิบตั ิ
มีระดับการปฏิบตั ิ
มีระดับการปฏิบตั ิ
มีระดับการปฏิบตั ิ

อยูใ่ นระดับ
อยูใ่ นระดับ
อยูใ่ นระดับ
อยูใ่ นระดับ
อยูใ่ นระดับ

มากทีส่ ดุ
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีส่ ดุ

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูจดั ทําแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยเน้น
ผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูจดั กระบวนการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับ
ความสนใจของผูเ้ รียน
ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูจดั กระบวนการเรียนรูท้ เ่ี ป็นการฝึก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การประยุกต์ใช้ความรู้ จากประสบการณ์จริง
ผูบ้ ริหารมีการจัดแหล่งเรียนรูท้ เ่ี อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ผูบ้ ริหารมีการวางแผนร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ผูบ้ ริหารมีการจัดให้มกี ารนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่ม
สาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
การวัดผล ประเมิ นผลและเทียบโอนผลการเรียน
ผูบ้ ริหารมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการวัดผลประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียนของสถานศึกษา
ผูบ้ ริหารมีการกําหนดระเบียบแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการวัดผล และ
ประเมินผลของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน
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9. ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูจดั ทําแผนการวัดผลและประเมินผล
แต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตราฐานการศึกษาสาระการ
เรียนรู้ หน่วยการเรียนรูแ้ ผนการจัดการเรียนรู้ และการจัด
กิจกรรม
10. ผูบ้ ริหารส่งเสริมให้ครูดาํ เนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน
การสอนตามสภาพจริง
11. ผูบ้ ริหารมีการนิเทศติดตามและตรวจสอบเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การวัดผลประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ
12. ผูบ้ ริหารมีการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็ นไปตาม
ระเบียบการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา
การวิ จยั เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
13. ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์การบริหารจัดการงาน
วิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา
14. ผูบ้ ริหารมีการศึกษา วิจยั และพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของ
สถานศึกษา
15. ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูศกึ ษา วิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการ
เรียนรูใ้ นแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
16. ผูบ้ ริหารนําผลงานวิจยั มาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
17. ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูได้รบั การพัฒนาเกีย่ วกับการจัดทํา
วิจยั ในชัน้ เรียน
18. ผูบ้ ริหารมีการนิเทศติดตามการทําวิจยั ในชัน้ เรียนอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
19. ผูบ้ ริหารมีการศึกษาวิเคราะห์ความจําเป็ นในการใช้สอ่ื และ
เทคโนโลยีเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
20. ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูผลิตพัฒนาสือ่ และนวัตกรรมการเรียน
การสอน
21. ผูบ้ ริหารมีการจัดหาสือ่ เทคโนโลยีเพือ่ ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน
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ข้อ

ระดับการปฏิบตั ิ

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
5

22. ผูบ้ ริหารมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีก่ ย่ี วข้อง ใน
การผลิตจัดหา พัฒนาและการใช้สอ่ื นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
23. ผูบ้ ริหารมีการติดตามและประเมินผลการใช้สอ่ื การเรียนการสอน
อย่างสมํ่าเสมอ
การนิ เทศการศึกษา
24. ผูบ้ ริหารมีการมีการประชุมชีแ้ จงแก่ครูในการจัดทําแผนนิเทศ
ประจําปี
25. ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีการแต่งตัง้ คณะกรรมการนิเทศภายในโดย
มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันกับคณะครู
26. ผูบ้ ริหารมีการประเมินผลการจัดระบบกระบวนการนิเทศ
การศึกษา
27. ผูบ้ ริหารมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละประสบการณ์
การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา
กับสถานศึกษาอื่น
28. ผูบ้ ริหารดําเนินการนิเทศการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา
29. ผูบ้ ริหารนําผลการนิเทศมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
30. ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูมกี ารนิเทศกันเอง
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
31. ผูบ้ ริหารมีการจัดระบบโครงสร้างองค์กรเพือ่ รองรับการจัดระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
32. ผูบ้ ริหารมีกาํ หนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความสําเร็จของ
สถานศึกษาตามมาตราฐานการศึกษา ตามวิธกี ารประเมินของ
สํานักงานรับรองมาตราฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
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33. ผูบ้ ริหารมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายความสําเร็จของ
สถานศึกษา
34. ผูบ้ ริหารมีการพัฒนางานตามแผน ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในเพือ่ ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
35. ผูบ้ ริหารมีการประสานงานกับสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาใน
การประเมินสถานศึกษาเพือ่ เป็ นฐานในการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ
และต่อเนื่อง
36. ผูบ้ ริหารมีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาให้
สาธารณชนทราบ
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ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.

วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
การสร้างวิ สยั ทัศน์
ผูบ้ ริหารศึกษาเอกสารหรือข้อมูลต่างๆเพือ่ ทีจ่ ะให้ทราบ
แนวคิดและกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียน
ผูบ้ ริหารมีภาพในอนาคตของโรงเรียนอยูใ่ นใจว่า โรงเรียน
แห่งนี้ควรเป็ นอย่างไร
ผูบ้ ริหารรูส้ กึ ตื่นเต้น เมือ่ ได้รบั ทราบแนวคิดใหม่ๆ ที่
สามารถนํามาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนได้
ผูบ้ ริหารรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับโรงเรียนไว้อย่างเป็ นระบบ
เพือ่ นําไปกําหนดเป็ นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
ผูบ้ ริหารมีความสนใจถึงวิธกี ารทีจ่ ะทําให้โรงเรียนประสบ
ผลสําเร็จในทุกด้าน
ผูบ้ ริหารกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนให้
สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ และความพร้อมของ
บุคลากร
ผูบ้ ริหารรับฟงั ความคิดเห็นของครูในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการ
พัฒนาโรงเรียน
การเผยแพร่วิสยั ทัศน์
ผูบ้ ริหารชอบแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับคณะครูถงึ วิธกี าร
ทีจ่ ะทําให้โรงเรียนมีลกั ษณะเด่นแตกต่างไปจากทีอ่ ่นื
ผูบ้ ริหารแสดงให้คณะครูทราบอยูเ่ สมอว่าต้องการทีจ่ ะให้
โรงเรียนแห่งนี้เป็ นอย่างไรในอนาคต
ผูบ้ ริหารมักใช้การประชุมครู หรือการพบปะกับคณะครูเพือ่
ร่วมพิจารณาถึงอนาคตของโรงเรียน
ผูบ้ ริหารมักจะนําความรูใ้ หม่ๆ ทีไ่ ด้รบั มาพูดคุยแลกเปลีย่ น
กับคณะครูเสมอ
ผูบ้ ริหารชอบทีจ่ ะพูดถึงความสําเร็จของครูและนักเรียนใน
โรงเรียนเสมอ
ผูบ้ ริหารมองโลกในแง่ดี และมันใจมากเมื
่
อ่ พูดกับคณะครูถงึ
เรือ่ งทีจ่ ะทําให้โรงเรียนแห่งนี้ดขี น้ึ กว่าเดิม
ผูบ้ ริหารใช้วธิ กี ารหลายอย่างเพือ่ ให้คณะครูเข้าใจเป้าหมาย
ของการพัฒนาโรงเรียนอย่างชัดเจน

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
1 2 3 4 5 ผลรวม IOC

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1

+1

3

0.6

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1

+1 +1

4

0.8

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1

+1 +1

4

0.8

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

0

0

0

0
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ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา (ต่อ)
ข้อ
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
การปฏิ บตั ิ ตามวิ สยั ทัศน์
ผูบ้ ริหารกระจายอํานาจ และความรับผิดชอบไปให้คณะครู
ตามความเหมาะสม
ผูบ้ ริหารส่งเสริมให้คณะครูได้คดิ และทดลองทําสิง่ ใหม่ๆ
ผูบ้ ริหารมุง่ เน้นในสิง่ ทีเ่ ป็ นไปได้มากกว่าสิง่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได้
ในการทํางานเพือ่ บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน
ผูบ้ ริหารกระตุน้ ให้คณะครูมคี วามตืน้ ตัว และกระตือรือร้น
ในการทํางานด้วยวิธกี ารใหม่ๆ
ผูบ้ ริหารพยายามให้คณะครูตระหนักถึงความสําคัญใน
ภาระหน้าทีข่ องตน
ผูบ้ ริหารเปิดโอกาสให้คณะครูมสี ว่ นร่วมในการวางแผน
พัฒนาโรงเรียน
ผูบ้ ริหารลําดับความคิดเกีย่ วกัยการพัฒนาโรงเรียนไว้อย่าง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ เป็ นแนวทางในการวางแผน
พัฒนาโรงเรียน

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
1 2 3 4 5 ผลรวม IOC

+1
+1

+1 +1 +1 +1
+1 0 +1 +1

5
4

1.0
0.8

+1

+1 +1

-1

+1

3

0.6

+1

+1

+1 +1

4

0.8

+1

+1 +1

-1

+1

3

0.6

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

0
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ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
การมีอิทธิ พลอย่างมีอดุ มการณ์
ผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ในการบริหารงานทีช่ ดั เจน
ผูบ้ ริหารกล้าคิดและกล้าตัดสินใจทําสิง่ ใหม่ๆ
ผูบ้ ริหารระบุจุดมุง่ หมายและเป้าหมายการทํางานอย่าง
ชัดเจน
ผูบ้ ริหารสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดใี นทุกสถานการณ์
ผูบ้ ริหารมีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่า
ประโยชน์สว่ นตน
การสร้างแรงบันดาลใจ
ผูบ้ ริหารเชื่อมันว่
่ าครูจะสามารถปฏิบตั งิ านจนบรรลุ
เป้าหมายทีว่ างไว้ได้
ผูบ้ ริหารให้ขวัญและกําลังใจแก่ครูในการทํางาน
ผูบ้ ริหารกระตุน้ ให้ครูตระหนักถึงความสําคัญ และคุณค่า
ของงาน
ผูบ้ ริหารจูงใจให้ครูปฏิบตั งิ านโดยเห็นแก่ประโยชน์ของ
องค์การเป็ นหลัก
ผูบ้ ริหารแสดงความมันใจว่
่ าครูสามารถแก้ไขปญั หาและ
เอาชนะอุปสรรคทีเ่ กิดได้ดว้ ยตนเอง
การกระตุ้นการใช้ปัญญา
ผูบ้ ริหารกระตุน้ ให้ครูแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ทีแ่ ตกต่างจากตน
ผูบ้ ริหารให้กาํ ลังใจครูในการคิดหาทางแก้ปญั หาการ
ทํางาน
ผูบ้ ริหารให้ความรูแ้ ก่ครูเกีย่ วกับวิธกี ารปฏิบตั งิ าน และ
วิธกี ารแก้ไขปญั หาเพือ่ ให้ครูสามารถคิดแก้ไขปญั หาได้
ด้วยตนเอง
ผูบ้ ริหารแสดงให้ครูเห็นว่าปญั หาและอุปสรรค เป็ นสิง่ ท้า
ทายทีส่ ามารถเอาชนะได้ดว้ ยการร่วมคิด ร่วมทํา
ผูบ้ ริหารสนับสนุนให้ครูหาแนวทางปฏิบตั แิ ละวิธกี ารใหม่ๆ
มาใช้ในหารทํางาน

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
1 2 3 4 5 ผลรวม IOC
+1
+1

+1 0 +1 +1
+1 +1 -1 +1

4
3

0.8
0.6

+1
+1

+1 0 +1 +1
+1 +1 -1 +1

4
3

0.8
0.6

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1
+1

+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1

5
5

1.0
1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1

+1

3

0.6

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1

+1

3

0.6

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

0

-1

0
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ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
(ต่อ)
ข้อ

16.
17.
18.
19.
20.

ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
การคํานึ งถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
ผูบ้ ริหารให้การดูแล เอาใจใส่ครูเป็ นรายบุคคล ทําให้ครู
รูส้ กึ มีคุณค่าและมีความสําคัญ
ผูบ้ ริหารปฏิบตั ติ ่อครูแต่ละคนโดยคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
ผูบ้ ริหารมอบหมายงานให้ครูตามความรู้ ความถนัดและ
ความสามารถของครูแต่ละบุคคล
ผูบ้ ริหารส่งเสริมให้ครูมคี วามก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
เป็ นรายบุคคล
ผูบ้ ริหารสร้างบรรยากาศให้ครูได้มกี ารพบปะ แลกเปลีย่ น
ความคิดและเสนอแนะร่วมกัน

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
1 2 3 4 5 ผลรวม IOC

+1

+1

0

+1 +1

4

0.8

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1

+1 +1

4

0.8

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

0
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ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ข้อ

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1. ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูจดั ทําแผนการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
2. ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูจดั กระบวนการเรียนรูใ้ ห้
สอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รียน
3. ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูจดั กระบวนการเรียนรูท้ เ่ี ป็ น
การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การประยุกต์ใช้ความรู้ จากประสบการณ์จริง
4. ผูบ้ ริหารมีการจัดแหล่งเรียนรูท้ เ่ี อือ้ ต่อการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียน
5. ผูบ้ ริหารมีการวางแผนร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้เข้า
มามีสว่ นร่วมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
6. ผูบ้ ริหารมีการจัดให้มกี ารนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูใน
กลุม่ สาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
การวัดผล ประเมิ นผลและเทียบโอนผลการเรียน
7. ผูบ้ ริหารมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการวัดผลประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
8. ผูบ้ ริหารมีการกําหนดระเบียบแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการ
วัดผล และประเมินผลของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน
9. ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูจดั ทําแผนการวัดผลและ
ประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาสาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรูแ้ ผนการจัดการ
เรียนรู้ และการจัดกิจกรรม
10. ผูบ้ ริหารส่งเสริมให้ครูดาํ เนินการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนการสอนตามสภาพจริง
11. ผูบ้ ริหารมีการนิเทศติดตามและตรวจสอบเอกสารที่
เกีย่ วข้องกับการวัดผลประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ
12. ผูบ้ ริหารมีการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็ นไป
ตามระเบียบการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
1

2

3

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1

+1 +1

4

0.8

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

0

4

5 ผลรวม IOC
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ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
(ต่อ)
ข้อ
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
การวิ จยั เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์การบริหาร
จัดการงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา
ผูบ้ ริหารมีการศึกษา วิจยั และพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
ของสถานศึกษา
ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูศกึ ษา วิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การเรียนรูใ้ นแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้
ผูบ้ ริหารนําผลงานวิจยั มาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูได้รบั การพัฒนาเกีย่ วกับการ
จัดทําวิจยั ในชัน้ เรียน
ผูบ้ ริหารมีการนิเทศติดตามการทําวิจยั ในชัน้ เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผูบ้ ริหารมีการศึกษาวิเคราะห์ความจําเป็ นในการใช้สอ่ื และ
เทคโนโลยีเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูผลิตพัฒนาสือ่ และนวัตกรรม
การเรียนการสอน
ผูบ้ ริหารมีการจัดหาสือ่ เทคโนโลยีเพือ่ ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
ผูบ้ ริหารมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีก่ ย่ี ว
ข้อง ในการผลิตจัดหา พัฒนาและการใช้สอ่ื นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ผูบ้ ริหารมีการติดตามและประเมินผลการใช้สอ่ื การเรียน
การสอนอย่างสมํ่าเสมอ
การนิ เทศการศึกษา
ผูบ้ ริหารมีการมีการประชุมชีแ้ จงแก่ครูในการจัดทําแผน
นิเทศประจําปี
ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีการแต่งตัง้ คณะกรรมการนิเทศ
ภายในโดยมีการสร้างความเข้าใจร่วมกันกับคณะครู
ผูบ้ ริหารมีการประเมินผลการจัดระบบกระบวนการนิเทศ
การศึกษา

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
1 2 3 4 5 ผลรวม IOC

+1

+1

0

+1 +1

4

0.8

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1
+1

+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1

5
5

1.0
1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1

+1 +1

4

0.8

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1

+1

3

0.6

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1

0

0

+1

3

0.6

+1

+1

0

+1 +1

4

0.8

0

-1
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ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
(ต่อ)
ข้อ

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา

27. ผูบ้ ริหารมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละประสบการณ์
การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา
กับสถานศึกษาอื่น
28. ผูบ้ ริหารดําเนินการนิเทศการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา
29. ผูบ้ ริหารนําผลการนิเทศมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน
30. ผูบ้ ริหารมีการส่งเสริมให้ครูมกี ารนิเทศกันเอง
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
31. ผูบ้ ริหารมีการจัดระบบโครงสร้างองค์กรเพือ่ รองรับการ
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
32. ผูบ้ ริหารมีกาํ หนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความสําเร็จ
ของสถานศึกษาตามมาตราฐานการศึกษา ตามวิธกี าร
ประเมินของสํานักงานรับรองมาตราฐาน และประเมิน
คุณภาพการศึกษา
33. ผูบ้ ริหารมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ความสําเร็จของสถานศึกษา
34. ผูบ้ ริหารมีการพัฒนางานตามแผน ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในเพือ่ ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
35. ผูบ้ ริหารมีการประสานงานกับสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็ นฐานในการ
พัฒนาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
36. ผูบ้ ริหารมีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาให้
สาธารณชนทราบ

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
1 2 3 4 5 ผลรวม IOC

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1

+1 +1

4

0.8

+1
+1

+1 +1 +1 +1
+1 0 +1 +1

5
4

1.0
0.8

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.0

+1

+1

+1 +1

4

0.8

+1

+1 +1

-1

+1

3

0.6

+1

+1

+1 +1

4

0.8

0

0

0
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิ จยั

132

รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจยั
อาจารย์ทวีศกั ดิ ์ จงประดับเกียรติ

ผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร

ดร.แสวง วิทยพิทกั ษ์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร

นายประสิทธิ ์ สุขขุม

ผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรียนโพธิ ์ทอง “ จินดามณี ”
อําเภอโพธิ ์ทอง
จังหวัด อ่างทอง

นายมณเฑียร ด้วงชะเอม

รองผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรียนสตรีอา่ งทอง
อําเภอเมือง
จังหวัด อ่างทอง

นายสมศักดิ ์ สนใจ

ครูวทิ ยฐานะ ชํานาญการ
โรงเรียนสตรีอา่ งทอง
อําเภอเมือง
จังหวัด อ่างทอง

ประวัติย่อผูท้ าํ สารนิพนธ์

134

ประวัติย่อผูท้ าํ สารนิพนธ์
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
ตําแหน่งหน้าทีก่ ารงานปจั จุบนั
สถานทีท่ าํ งานปจั จุบนั
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2528

พ.ศ. 2531

พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2556

นายทองคํา พิมพา
11 สิงหาคม พ.ศ. 2512
อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
45 หมู่ 2 ตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ ์ทอง
จังหวัด อ่างทอง 14120
ครูผชู้ ว่ ย
โรงเรียนโพธิ ์ทอง “ จินดามณี ”
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
มัธยมศึกษาปีท่ี 3
จาก โรงเรียนนํ้าใสวรวิทย์
จังหวัด ร้อยเอ็ด
มัธยมศึกษาปีท่ี 6
จาก โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
จังหวัด ยโสธร
ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต) วิชาเอกสังคมศึกษา
จาก สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
กศ.ม. (การศึกษามหาบัณฑิต) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร

