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 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาวสิยัทศัน์ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงการบรหิารงาน 
วชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอ่างทอง และศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
วสิยัทศัน์และภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงกบัการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีน
มธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ขา้ราชการครแูละผูบ้รหิารในกลุ่ม
โรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 226 คน เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .87, .83 และ 
.85 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่ารอ้ยละ คา่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และใชส้ถติหิา
คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
  1. ระดบัวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงลาํดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดงัน้ี การเผยแพร่
วสิยัทศัน์ การปฏบิตัติามวสิยัทศัน์ และการสรา้งวสิยัทศัน์ ตามลาํดบั 
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และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงลาํดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย 
ดงัน้ี การมอีทิธอิยา่งมพีลอยา่งมอุีดมการณ์ การคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล การสรา้งแรงบนัดาลใจ
และการกระตุน้ทางปญัญา ตามลาํดบั 
  3. การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงลาํดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดงัน้ี 
ดา้นการพฒันาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา ดา้นการนิเทศการศกึษา ดา้นการวดัผล
ประเมนิผลและเทยีบโอนผลการเรยีน ดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ ดา้นการพฒันาระบบประกนั
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  4. วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารโรงเรยีนมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการบรหิารงานวชิาการ
ในระดบัปานกลาง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
  5. ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีนมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการ
บรหิารงานวชิาการในระดบัปานกลาง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 
 
 



A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN VISON AND TRANSFORMATIONAL 
LEADERSHIP AND ACADEMIC ADMINISTRATION OF SECONDARY SCHOOL’S 

ADMINISTRATOR IN ANGTHONG PROVINCE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AN ABSTRACT  
BY  

THONGKHAM  PIMPA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the  
Master of Education Degree in Educational Administration 

at Srinakharinwirot University 
May  2013 



Thongkham  Pimpa.  (2013).  A Study of the Relationship Between Vision and Transformational   
 Leadership and Academic Administration of Secondary School’s Administrators in  
 Angthong Province.  Master Project (Educational  Administration).  Bangkok: Graduate 
 School, Srinakharinwirot University.  Project  Advisor: Dr. Somchai  Thepsaeng.    
 
 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 
 
 
 
 
 



ประกาศคณูุปการ 
 
 สารนิพนธฉ์บบัน้ี ไดร้บัความอนุเคราะหเ์ป็นอยา่งดจีาก อาจารย ์ ดร.สมชาย เทพแสง ซึง่เป็น
อาจารยท์ีป่รกึษา ทีใ่หค้าํแนะนําและขอ้เสนอแนะต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์เกีย่วกบังานวจิยัทัง้ทางตรง
และทางออ้มจนทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุลว่งไปดว้ยด ีซึง่ผูว้จิยั ขอขอบพระคุณไว ้ณ ทีน้ี่ 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบเคา้โครงทุกทา่น ซึง่ประกอบดว้ย ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
ดร.วรีะ สภุากจิ อาจารย ์ดร.สมชาย เทพแสง อาจารย ์ดร.ราชนัย ์ บุญธมิา และอาจารย ์ดร.จารุวรรณ 
พลอยดวงรตัน์ ทีใ่หข้อ้แนะนําในการปรบัปรงุแกไ้ขสารนิพนธ ์ จนทาํใหผ้ลงานครัง้น้ีสาํเรจ็สมบรูณ์
ยิง่ขึน้ 
 ขอขอบพระคณุคณะกรรมการสอบปากเปล่าทุกทา่น ซึง่ประกอบดว้ย อาจารย ์ดร.สมชาย 
เทพแสง อาจารย ์ดร.ราชนัย ์บุญธมิา และผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.โยธนิ ศรโีสภา ทีใ่หข้อ้แนะนําใน
การปรบัปรงุแกไ้ขสารนิพนธ ์จนทาํใหผ้ลงานครัง้น้ีสาํเรจ็สมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 ขอขอบพระคณุ อาจารยท์วศีกัดิ ์ จงประดบัเกยีรต ิ ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยั 
ราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา อาจารย ์ ดร.แสวง วทิยพทิกัษ์ ภาควชิาวทิยาศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั นายประสทิธิ ์สขุขมุ ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณ”ี นายมณเฑยีร 
ดว้งชะเอม รองผูอ้าํนวยการโรงเรยีนสตรอีา่งทอง และนายสมศกัดิ ์ สนใจ ครวูทิยฐานะชาํนาญการ 
โรงเรยีนสตรอีา่งทอง ทีไ่ดส้ละเวลาเป็นผูเ้ชีย่วชาญใหค้าํแนะนํา ตรวจแกไ้ขแบบสอบถามใหส้มบรูณ์
ยิง่ขึน้ ขอขอบพระคุณผูบ้รหิารและขา้ราชการครโูรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง ทีช่ว่ยเหลอืและ
ใหค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม 
 ขอขอบพระคณุอาจารยป์ระจาํภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ทุกทา่น ทีไ่ดใ้หก้ารศกึษาอบรม และขอขอบคุณเพือ่นๆ นิสติปรญิญาโท สาขาวชิา 
การบรหิารการศกึษา รุน่ 20 และพี่ๆ  เพือ่นๆ น้องๆ ทุกคน ทีใ่หก้าํลงัใจมาโดยตลอด ทาํใหส้ารนิพนธ์
ฉบบัน้ีสาํเรจ็สมบรูณ์ดว้ยด ี
 คุณคา่และประโยชน์อนัใดทีพ่งึมจีากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเพือ่การพฒันาการศกึษา
และน้อมระลกึถงึพระคุณ มารดา บดิา ตลอดจนทุกทา่นทีไ่มไ่ดก้ลา่วนามไว ้ณ ทีน้ี่ ทีม่สีว่นใหค้าํปรกึษา
และชว่ยเหลอืในการทาํสารนิพนธก์บัผูว้จิยัมาโดยตลอด คุณคา่หรอืคุณประโยชน์อนัใดทีเ่กดิจากการวจิยั
ครัง้น้ี ขอมอบแดพ่ระคุณของบดิา มารดา อกีทัง้คณาจารยผ์ูป้ระสทิธิป์ระสาทวชิา และผูม้พีระคุณทุกทา่น 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั 
 สงัคมปจัจุบนัอยูใ่นยคุเปลีย่นผา่นจากสงัคมทีใ่หค้วามสาํคญักบัสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรอืสงัคมทีม่สีารสนเทศเป็นฐาน มาเป็นสงัคมทีใ่หค้วามสาํคญักบัความรู ้ คอื มคีวามรู้
เป็นฐาน ทีเ่รยีกวา่ “สงัคมฐานความรู”้ นัน่คอื การเปลีย่นกระบวนทศัน์ ทีเ่คยมลีกัษณะของสารสนเทศ
คอือาํนาจ มาเป็น “ความรูค้อือาํนาจ” (อญัญาณ ีคลา้ยสบุรรณ์. 2550: 1) การจดัการกบัการเปลีย่นแปลง
ของสงัคมเช่นน้ีจงึจาํเป็นจะตอ้งอาศยัจติสาํนึกใหมท่ีม่คีนเป็นศนูยก์ลางแบบบรูณาการ ตอ้งจดัการกบั
ปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของคนโดยรวม เพือ่ก่อใหเ้กดิจติสาํนึกแหง่การเป็น
พวกเดยีวกนั มเีอกภาพในความหลากหลาย จติสาํนึกแหง่การพึง่พาอาศยักนั จติสาํนึกแหง่การเป็น
น้ําหน่ึงใจเดยีวกนั ไวว้างใจกนั จติสาํนึกในการสรา้งพลงัรว่มของหมูค่ณะ (ประมวล ศรขีวญัใจ.  2550: 1) 
การศกึษาจงึเป็นกระบวนการทุกอยา่งทีช่ว่ยพฒันาหรอืปรบัปรงุจติใจ อุปนิสยัและคณุสมบตัทิางกายภาพ
ต่าง  ๆของมนุษยใ์หด้ขีึน้ สามารถดาํรงชวีติในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ สามารถเกือ้หนุนการพฒันาประเทศ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในดา้นต่างๆของประเทศ (ธร สนุทรายทุธ.  2550: 4)  
 กระแสแหง่การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้เป็นการเปลีย่นแปลงทีไ่มส่ามารถคาดการณ์อนาคตใน
รปูแบบเดมิได ้เราตอ้งคดิออกจากกฎเกณฑเ์ดมิๆ ไปสูร่ปูแบบใหม่ๆ  และเขา้ใจสภาพการแขง่ขนัยคุใหม่
ทีม่คีวามรวดเรว็ อนัเป็นตวักาํหนดความแตกต่างของแนวคดิระหวา่งผูนํ้าและผูต้าม ผูช้นะและผูแ้พ ้
องคก์รจาํนวนไมน้่อยทีต่อ้งลม้เหลว เพราะขาดการเปลีย่นแปลงและในขณะเดยีวกนัองคก์ร จาํนวน
ไมน้่อยทีป่ระสบผลสาํเรจ็ เพราะมกีารเปลีย่นแปลงทีเ่หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงในโลกทีเ่กดิขึน้อยา่ง
รวดเรว็ องคก์รจงึตอ้งตระหนกัถงึการเปลีย่นแปลงและปฏบิตัติามความคดิในการทาํงาน รวมทัง้กระบวนการ
บรหิารทรพัยากรมนุษยด์ว้ย เพราะกรอบความคดิในการบรหิารแบบเดมิ ไมส่ามารถสรา้งพลงัในการแขง่ขนั
ได ้ดงันัน้หน่วยงานทางราชการ จะตอ้งปรบัตวั ปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ใหม ่เพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตวั
มปีระสทิธภิาพสามารถแขง่ขนัในระดบัโลกได ้(วสนัต ์ลาจนัทกึ.  2548: 1)      
 การปรบัตวัหรอืการเปลีย่นแปลงขององคก์ร ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของสงัคมต่างๆ เพือ่
ความอยูร่อด ความพรอ้มและขดีความสามารถของทรพัยากรมนุษย ์ในการทีจ่ะนําพาองคก์รไปสูเ่ป้าหมาย 
ความรูจ้งึเป็นทรพัยากรพืน้ฐานทีส่าํคญั ซึง่จะทาํใหเ้กดินวตักรรมและผลติภณัฑจ์ากการประยกุตใ์ช้
ความรูใ้นการทาํงาน เพือ่การอยูร่อดและสามารถทีจ่ะแขง่ขนัได ้ทุกองคก์รจงึตอ้งใหค้วามสาํคญักบั
ความรู ้ (สรินิธรา คงอว้น.  2552: 2) ดงัจะเหน็ไดจ้ากจากพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิี
บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ระบุไวว้า่ สว่นราชการมหีน้าทีพ่ฒันาความรูใ้น
สว่นราชการ เพือ่ใหม้ลีกัษณะเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรูด้า้นต่างๆ เพือ่นํามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตัิ
ราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเรว็ และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทัง้ตอ้งสง่เสรมิ และพฒันาความรู้
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ความสามารถ สรา้งวสิยัทศัน์และปรบัเปลีย่นทศันคตขิองขา้ราชการในสงักดัใหเ้ป็นบุคลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ
และมกีารเรยีนรูร้ว่มกนั 
 คุณภาพของคนเป็นเรือ่งสาํคญัทีส่ดุ การทีจ่ะพฒันาตนเองได ้จาํเป็นตอ้งมกีระบวนการของ
การพฒันา ถา้มองวา่คนเป็นทรพัยากรทีส่าํคญั เพื่อใหส้มบรูณ์ทัง้ความรู ้ความสามารถ คุณธรรม พฒันา
รอบดา้น ทัง้ดา้นรา่งกายสตปิญัญา อารมณ์ บุคลกิภาพ กจิกรรมทีส่งัคมใชพ้ฒันาสมาชกิของสงัคม
ไดค้อื การพฒันาคุณภาพการศกึษา (วจิติร ศรสีอา้น.  2551: 44) สอดคลอ้งกบั แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิ ฉบบัที ่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไดย้ดึ “คน” เป็นศนูยก์ลางการพฒันา โดย
กาํหนดพนัธกจิ 4 ดา้น คอื การพฒันาคน การสรา้งเศรษฐกจิ การสรา้งความมัน่คงทางทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม การพฒันาธรรมาภบิาลในระบบบรหิารจดัการประเทศ มเีป้าหมายเพื่อพฒันาคุณภาพคน 
พฒันาชุมชนและแกป้ญัหาความยากจน ปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดุลและยัง่ยนื รกัษาฐานทรพัยากร
และสิง่แวดลอ้มและพฒันาระบบ ธรรมาภบิาลทัง้ของภาครฐั ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยหน่ึง
ในยทุธศาสตรท์ีส่าํคญัคอื การพฒันาคุณภาพคนและสงัคมไทยสูส่งัคมแหง่ภมูปิญัญา และการเรยีนรู้
โดยใหค้วามสาํคญักบัการศกึษาวจิยัสรา้งองคค์วามรูท้ีจ่ะชว่ยสรา้งกระบวนการเรยีนรู ้ และการเผยแพร่
ขยายผลใหเ้กดิประโยชน์ ทัง้ในระดบัการปฏบิตัแิละระดบันโยบาย (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต.ิ  2549: 53 – 54) 
 การพฒันาคนในประเทศจะสาํเรจ็ตอ้งอาศยัผูนํ้าทีม่วีสิยัทศัน์ สามารถวางแผนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม และนําไปสูก่ารปฏบิตัไิดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม (สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต.ิ  
2546: 50) การบรหิารองคก์ารใหป้ระสบความสาํเรจ็ ขึน้อยูก่บัการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ซึง่ทรพัยากร
มนุษย ์(Human Resources) หรอืคนเป็นสิง่ทีม่คีา่เหนือทรพัยากรอื่นใด คนจงึเป็นผูท้ีม่บีทบาทสาํคญั
ในการบรหิารจดัการ สามารถสรา้งความเตบิโตใหก้บัหน่วยงาน ปจัจยัทีส่าํคญัยิง่และมผีลกระทบต่อ
การบรหิารงานภายในองคก์ารมากทีส่ดุประการหน่ึงกค็อื ผูนํ้าขององคก์าร เพราะผูนํ้าเป็นผูก้าํหนด
วตัถุประสงคข์ององคก์าร เป็นผูใ้หค้วามคดิรเิริม่ในการปฏบิตังิานทีจ่ะทาํใหส้มาชกิเกดิความพอใจใน
องคก์ารนัน้ และเป็นผูร้บัผดิชอบต่อผลงานขององคก์ารอกีดว้ย ผูนํ้าซึง่เป็นหวัหน้างานจะตอ้งเป็นผูม้ี
บทบาทสาํคญัในการทีจ่ะทาํใหง้านสาํเรจ็ บรรลุเป้าหมาย และหวัหน้างานจะปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมคีุณภาพ
นัน้ จะตอ้งมคีวามเป็นผูนํ้าทีด่ ีหากผูนํ้าขององคก์ารใดสามารถทาํใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งราบรืน่ 
มปีระสทิธภิาพ บรรลุผลสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ารได ้ รวมทัง้สามารถทาํให้
สมาชกิในองคก์ารรว่มแรงรว่มใจกนัทาํงานอยา่งเตม็ที ่ และมกีารประสานงานกนัอยา่งดใีนองคก์ารแลว้
กแ็สดงวา่ ผูนํ้าองคก์ารนัน้มภีาวะผูนํ้า (Leadership) สงู ในทางตรงกนัขา้ม หากผูนํ้าขององคก์ารใด
ไมส่ามารถบรหิารงานใหบ้รรลุสาํเรจ็ตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์าร หรอืสามารถทาํให้
สมาชกิในองคก์ารรว่มแรงประสานงานกนัไดแ้ลว้ กแ็สดงวา่ผูนํ้าขององคก์ารนัน้เป็นผูท้ีม่ภีาวะผูนํ้าตํ่า 
ดงันัน้องคก์ารใดทีม่ผีูบ้รหิารทีม่ภีาวะผูนํ้าตํ่า ผลงานกจ็ะไมด่แีละไมม่คีวามเจรญิกา้วหน้า องคก์ารนัน้
กจ็ะคอ่ยๆ เสื่อมโทรมลงและอาจสลายไปในทีส่ดุ (พฒันิจ โกญจนาท.  2542: 6 – 8) 
 แรมเซย ์และ คลาด (มารศร ี สธุานิธ.ี  2540: 1 – 2; อา้งองิจาก Ramsay; & Clark.  1990: 1) 
ไดก้ล่าวไวใ้นทาํนองเดยีวกนัวา่ ไมม่โีรงเรยีนใดสามารถสรา้งสรรคใ์หเ้จรญิกา้วหน้าได ้ หากผูบ้รหิาร
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ปราศจากวสิยัทศัน์ และไมม่โีรงเรยีนใดสามารถดาํรงรกัษาความเป็นโรงเรยีนทีด่ไีวไ้ด ้หากผูบ้รหิาร
โรงเรยีนไมม่วีสิยัทศัน์ ทัง้น้ี เพราะวสิยัทศัน์จะทาํใหผู้นํ้าแตกต่างจากผูบ้รหิาร กล่าวคอื ผูม้วีสิยัทศัน์
จะไมม่คีวามตอ้งการเพยีงเพื่อดาํรงรกัษาสถานภาพขององคก์ารเทา่ทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจุบนัไวเ้ทา่นัน้ หากแต่
จะมุง่แสวงหาวถิทีางปฏบิตัทิีจ่ะนําองคก์ารไปสูส่ ิง่ทีด่กีวา่ วสิยัทศัน์จงึเป็นสิง่จาํเป็นสาํหรบัผูบ้รหิาร 
เพราะผูบ้รหิารตอ้งมศีกัยภาพสงูในการคน้หาสิง่ซึง่ตอ้งการจะใหโ้รงเรยีนเป็นอยา่งไรในอนาคต 
 นอกจากน้ีการเป็นผูม้วีสิยัทศัน์ยงัทาํใหผู้นํ้ามองเหน็วา่อะไรเป็นสิง่สาํคญัทีแ่ทจ้รงิขององคก์าร
และสามารถกําหนดภาพในอนาคตขององคก์ารไดว้า่ตอ้งการใหเ้ป็นอยา่งไร เพื่อกําหนดกจิกรรมและ
แนวทางปฏบิตังิานใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ตามตอ้งการ โดยไมเ่สยีเวลากระทาํการในสิง่ทีไ่มม่ปีระโยชน์ และ
ยงัเป็นแรงกระตุน้ใหส้มาชกิในองคก์ารปฏบิตังิานดว้ยความเตม็ใจ อยา่งเป็นพเิศษกวา่ธรรมดา จาก
ขอบขา่ยของงานวชิาการดงักล่าว ผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา และบุคลากรอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
งานวชิาการ จะตอ้งเป็นผูม้วีสิยัทศัน์ ซึง่มคีวามสาํคญัและจาํเป็นทีผู่บ้รหิารจะตอ้งมวีสิยัทศัน์กวา้งไกล
ในสงัคมยคุโลกาภวิตัน์ ซึง่เป็นสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ การบรหิารงานของผูบ้รหิารจะตอ้ง
มสีายตาทีย่าวไกล รูม้าก เหน็มาก ศกึษาและเรยีนรูใ้หท้นักบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต อกีทัง้การแขง่ขนั
ทีม่ากขึน้ บมูเบริก์ และ กรนีฟิลด ์(มารศร ี สธุานิธ.ี  2540: 2; อา้งองิจาก Blumberg; & Greenfield.  
1986: 228) 
 ผูบ้รหิารทีม่วีสิยัทศัน์จะเหน็คุณคา่ของประสบการณ์ทีไ่ดรู้ไ้ดเ้หน็ไมเ่พยีงแต่เหน็มาก แต่อยู่
ทีก่ารเหน็อยา่งฉลาด ผูบ้รหิารทีม่วีสิยัทศัน์ขณะดาํรงตําแหน่งจะยดึเป้าหมายสดุทา้ยในใจเสมอ ผูบ้รหิาร
ตอ้งมคีวามสามารถถ่ายทอดวสิยัทศัน์ไปสูเ่พือ่นรว่มงาน และคณะทาํงานเพือ่ทีจ่ะใหบุ้คคลเหล่านัน้
ดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ใหบ้รรลุวสิยัทศัน์นัน้รว่มกนั ทัง้น้ีผูบ้รหิารจะตอ้งมคีวามสามารถทางดา้นทกัษะ 
สตปิญัญา ความรู ้ความสามารถ ผูบ้รหิารนบัวา่มบีทบาทสาํคญัยิง่ทีจ่ะใหง้านต่างๆ เกดิผลสาํเรจ็ขึน้ 
โดยเฉพาะงานดา้นวชิาการจะสาํเรจ็มากน้อยเพยีงใด ยอ่มขึน้อยูก่บัผูบ้รหิารโรงเรยีน ซึง่จะตอ้งมองเหน็
ความสาํคญัของงานวชิาการอนัดบัแรก รวมทัง้ควรมวีสิยัทศัน์ทีด่แีละกวา้งไกลในการบรหิารงานวชิาการ 
จงึจะทาํใหโ้รงเรยีนมคีวามเป็นเลศิทางวชิาการและทนัสมยัในสงัคมยคุโลกาภวิตัน์ วรีะวฒัน์ ปนันิตามยั 
(2539: 12) 
 ความสาํเรจ็ขององคก์ร ไมว่า่จะเรยีกวา่เป็นการบรหิารทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิ ์(Results-based Management) 
ประสทิธภิาพหรอืประสทิธผิล ลว้นแต่ขึน้กบัภมูปิญัญา ความคดิอา่นและแนวปฏบิตัทิีส่รา้งสรรคข์อง
ผูนํ้าขององคก์ร ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัทีพ่บวา่ ภาวะผูนํ้าสมัพนัธก์บัประสทิธผิลของงาน และ
ภาวะผูนํ้า มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลขององคก์ร เน่ืองจากผูนํ้า มคีวามสาํคญั จงึมแีนวคดิ และ
การศกึษาในเรือ่งการพฒันาความเป็นผูนํ้าหรอืภาวะผูนํ้า (Leadership) เกดิขึน้ สาํหรบัในประเทศไทย 
ในชว่งสองทศวรรษทีผ่า่นมาไดม้กีารศกึษาภาวะผูนํ้า ทีม่คีวามเหมาะสมกบัยคุปจัจุบนัซึง่เป็นยคุของ
การเปลีย่นแปลงน้ี แนวคดิทฤษฎใีหมท่ีม่ชีือ่เสยีงและเป็นทีย่อมรบักนัมากในปจัจุบนั คอื แนวคดิทฤษฎี
ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership Theory) ซึง่เป็นทฤษฎภีาวะผูนํ้าแนวใหม ่
หรอืเป็นกระบวนทศัน์ใหม ่ (New Paradigm) เน่ืองจากภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงน้ีเป็นการปลีย่นแปลง
กระบวนทศัน์ (Paradigm Shift) ไปสูภ่าวะผูนํ้าทีม่วีสิยัทศัน์ (Vision) มกีารกระจายอาํนาจหรอืการเสรมิสรา้ง  
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พลงัจงูใจ (Empowering) เป็นผูม้คีุณธรรม (Moral Agents) และมกีารกระตุน้ผูต้ามใหม้คีวามเป็นผูนํ้า
ดว้ยภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงน้ีจะพจิารณาทีล่กัษณะของผูนํ้า พฤตกิรรม อาํนาจ รวมทัง้ตวัแปรสถานการณ์
ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เป็นแนวทางทีก่วา้งกวา่แนวคดิทฤษฎภีาวะผูนํ้าอื่นๆ และผลจากการวจิยัเชงิประจกัษ์
และการฝึกอบรมพฒันาภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงในทกุระดบัในองคก์รของประเทศต่างๆ จาํนวนมาก
พบวา่ ผูบ้รหิารหรอืผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง สามารถทาํใหป้ระสทิธผิลของงานและองคก์ร
สงูขึน้ แมว้า่สภาพการณ์ขององคก์รจะมขีอ้จาํกดัต่างๆ เพยีงใด (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2550: 2 – 3) 
 ภาวะผูนํ้า คอื พลงัชนิดหน่ึงทีส่ามารถสง่แรงกระทาํอนัก่อใหเ้กดิการขบัเคลื่อนกลุ่มคนและ
ระบบองคก์รไปสูเ่ป้าประสงค ์ขณะที ่พรนพ พกุะพนัธ ์ (2544: 63) ใหแ้นวคดิวา่ ผูนํ้าตอ้งมวีสิยัทศัน์ 
วเิคราะหต์ดัสนิใจโดยมองอยา่งนก มองภาพรวมทัง้หมด และปฏบิตัตินอยา่งหนอน เอากาย ใจ และสมอง
เขา้สมัผสัสามารถวางนโยบายทีช่ดัเจน จดัแผนงาน และแผนเงนิใหเ้ขา้กนั กระจายและมองอาํนาจเป็น 
รวมทัง้ผลการปฏบิตักิารเขา้ใจบรบิทอนัหลากหลายในสงัคม และบรหิารกจิการเพือ่เป้าหมายอยา่งมี
ทศิทางทีมุ่ง่ผลประโยชน์ต่อสว่นรวมเป็นหลกั โดยเลอืกเดนิตามทางทีม่อุีปสรรคน้อยทีส่ดุ (นิตย ์สมัมาพนัธ.์ 
2546: 31) 
 ภาวะผูนํ้าหรอืความเป็นผูนํ้า เป็นกระบวนการทีผู่บ้รหิารสามารถชกัจงูหรอืชีนํ้าบุคคลอื่น ให้
ปฏบิตังิานสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีว่างไวไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ (วโิรจน์ สารรตันะ. 
2546: 25) นอกจากน้ีผูนํ้ามคีวามสาํคญัอยา่งมากต่อการพฒันาองคก์ร และการจดัการในทุกระดบั ทัง้
ในภาครฐัและเอกชน ระดบัโลก ชาต ิและทอ้งถิน่ (สงวน รมัพงศ;์ และ นิตยา รมัพงศ.์  2541: 83) ใน
ระดบัองคก์รมกีารยอมรบั ความสาํเรจ็ขององคก์ร ไมว่า่จะเป็นการบรหิารทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิ ์(Result – Based  
Management) ประสทิธภิาพหรอืประสทิธผิลลว้นขึน้อยูก่บัภมูปิญัญา ความคดิอา่น และแนวปฏบิตัทิี่
สรา้งสรรคข์องผูบ้รหิาร (ทพิาวด ีเมฆสวรรค.์  2545: 10) 
 นกัวชิาการหลายทา่นใหแ้นวคดิวา่ ผูบ้รหิารโรงเรยีนยุคใหม ่หรอืยคุปฏริปูการศกึษา ควรมี
ลกัษณะผูนํ้าทีด่แีละเขม้แขง็ และมวีสิยัทศัน์กวา้งไกล มกีารตดิต่อสื่อสารในองคก์รทีด่ ีโดยเฉพาะเป็น
ผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง หรอืเรยีกวา่ภาวะผูนํ้าเชงิปฏริปู (Transformational Leadership) 
 เลทวดู และ แจนทซ์ี ่(สุรชนิ วเิศษลา.  2549: 25; อา้งองิจาก Leithwood; & Jantzi.  1996: 
510) ไดอ้ธบิายวา่ ความหมายของภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership) หมายถงึ
กลุ่มพฤตกิรรมของผูนํ้า ซึง่แสดงออกถงึการใชศ้าสตรแ์ละศลิป์ในการยกระดบั และกระบวนการ ซึง่ผูนํ้า
และผูต้ามต่างยกระดบัซึง่กนัและกนัในดา้นศลีธรรม และแรงจงูใจใหส้งูขึน้ โดยผูนํ้าจะกระตุน้จงูใจผูต้าม
ใหก้ระทาํมากกวา่ทีผู่ต้ามคาดหวงัไวว้า่จะกระทาํ และผูต้ามจะสรา้งความผกูพนัต่อจุดประสงคข์ององคก์ร 
โดยผูนํ้ากระตุน้ใหผู้ต้ามดาํเนินงานใหป้ระสบผลสาํเรจ็ ตามวสิยัทศัน์พนัธกจิ กลยทุธ ์ขององคก์รและ
ผูนํ้าแสดงคุณลกัษณะทีเ่ป็นตวัแบบหรอืแบบอยา่งในการปฏบิตัแิก่ผูต้ามตลอดจนการเพิม่อาํนาจ (Empower) 
และชว่ยเหลอืผูต้าม ภาวะผูนํ้าการเปลีย่น แปลง (Transformational Leadership) เป็นกระบวนการที่
มอีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงเจตคต ิและพฤตกิรรมของสมาชกิในองคก์ร สรา้งความผกูพนัของสมาชกิ
ต่อการเปลีย่นแปลงของวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธท์ีส่าํคญัขององคก์ร และภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงน้ี
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ยงัเกีย่วขอ้งกบัอทิธพิลของผูนํ้าทีม่ผีลต่อผูต้าม แต่อทิธพิลนัน้เป็นการใหอ้าํนาจแก่ผูต้ามใหก้ลบักลาย 
เป็นผูนํ้า 
 จะเหน็ไดว้า่ ผูบ้รหิารโรงเรยีนเป็นบุคคลหลกัทีต่อ้งรบัผดิชอบต่อประสทิธผิลและความสาํเรจ็
ของโรงเรยีน ซึง่กข็ึน้อยูก่บัความสามารถของผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารยคุใหมท่ีจ่ะสามารถนําพาองคก์รไปสู่
ความสาํเรจ็ไดด้นีอกจากจะมภีาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวแลว้ ความสามารถในการบรหิารงาน
ดา้นอื่นๆ กต็อ้งมดีว้ย โดยเฉพาะการบรหิารงานวชิาการซึง่เป็นงานหลกัในสถานศกึษา 
 การบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาโดยเฉพาะ การบรหิารสถานศกึษาตอ้งตระหนกั เพือ่
นําองคก์รหรอืสถานศกึษาใหไ้ปสูเ้ป้าหมายหรอืทศิทางทีถู่กตอ้ง (ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์.  2542: 1) 
ไดก้ล่าวถงึผูบ้รหิารวา่ ผูบ้รหิาร เป็นผูม้หีน้าทีเ่กีย่วกบัการวางแผนงานวชิาการ เพราะงานวชิาการใน
สถานศกึษาถอืไดว้า่ เป็นงานหลกัทีเ่ป็นหวัใจสาํคญั โดยผูบ้รหิารควรมคีวามรบัผดิชอบวางแผนงาน
ทุกระดบั ตัง้แต่งานวชิาการจนถงึการเรยีนการสอนของครอูาจารย ์ซึง่กล่าวไดว้า่ เกีย่วขอ้งกบักจิกรรม
ทุกชนิดในสถานศกึษา โดยเฉพาะการปรบัปรงุคุณภาพการเรยีนการสอน ซึง่เป็นจุดมุง่หมายหลกัของ
สถานศกึษา และเป็นเครือ่งชีว้ดัความสาํเรจ็และความสามารถของผูบ้รหิาร 
 จากหลกัการและเหตุผล สรปุไดว้า่ วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง
มคีวามสมัพนัธก์บัการบรหิารงานวชิาการ และมคีวามสาํคญัยิง่ต่อการบรหิารจดัการโรงเรยีนใหท้นัต่อ
ความกา้วหน้า ของเทคโนโลยดีา้นขอ้มลูขา่วสาร ซึง่ผูบ้รหิารควรใชท้กัษะความรูค้วามสามารถทาง 
การบรหิารมาบรหิารโรงเรยีนและจากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา และระดบัภาวะของผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีน กลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษา
จงัหวดัอ่างทอง และศกึษาระดบัการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษา รวมถงึศกึษาความสมัพนัธ ์
ระหวา่งวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงกบัการบรหิารวชิาการในสถานศกึษา 
กลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอ่างทอง ซึง่ผลการวจิยัครัง้น้ี เพื่อจะนําไปเป็นขอ้มลู และแนวทางใน
การพฒันาวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา และภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีนกบั
การบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษา กลุม่โรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทองใหก้า้วหน้ายิง่ ขึน้ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพือ่ศกึษาวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาของกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง 
 2. เพือ่ศกึษาภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาของกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษา
จงัหวดัอ่างทอง 
 3. เพือ่ศกึษาการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ของกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษา
จงัหวดัอ่างทอง 
 4. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งวสิยัทศัน์กบัการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ของกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง 
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 5. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงกบัการบรหิารงานวชิาการ
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาของกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง 
  
ความสาํคญัของการวิจยั 
 ผลการวจิยัครัง้น้ี จะทาํใหท้ราบถงึระดบัการบรหิารงานวชิาการ ของกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษา
จงัหวดัอ่างทอง ระดบัวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ระดบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ระดบัการบรหิารงานวชิาการ และทราบถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งวสิยัทศัน์และภาวะผูนํ้า
การเปลีย่นแปลงกบัการบรหิารงานวชิาการ เพื่อเป็นขอ้มลูในการวางแผนพฒันาการบรหิารงาน ดา้น
วชิาการใหก้บัผูบ้รหิารสถานศกึษาในกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอา่งทองต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา  
  ในการศกึษาครัง้น้ีมุง่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและ
ภาวะแผูนํ้าการเปลีย่นแปลงกบัการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง โดย
ใชคู้ม่อืการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2546: 32) ไดแ้บ่งขอบขา่ยการบรหิารงาน
วชิาการในโรงเรยีนไว ้12 งาน คอื การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้การวดัผล 
ประเมนิผล และเทยีบโอนผลการเรยีน การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา การพฒันาสื่อ นวตักรรม 
และเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้การนิเทศการศกึษา การแนะแนวการศกึษา การพฒันา
ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา การสง่เสรมิความรูด้า้นวชิาการแก่ชุมชน การประสาน
ความรว่มมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษาอื่น และการสง่เสรมิและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคลากร 
ครอบครวั องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอื่นทีจ่ดัการศกึษา ในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัไดเ้ลอืกศกึษา 6 งาน 
คอื การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้การวดัผล ประเมนิผลและเทยีบโอนผลการเรยีน การวจิยัเพือ่พฒันา
คุณภาพการศกึษา การพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา การนิเทศการศกึษา และ
การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการครแูละผูบ้รหิารในกลุม่โรงเรยีนมธัยมศกึษา
จงัหวดัอ่างทอง ปีการศกึษา 2555 จาํนวนคร ู490 คน และผูบ้รหิารจาํนวน 64 คน รวมจาํนวนทัง้สิน้ 
554 คน 
  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ขา้ราชการครแูละผูบ้รหิารในกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง 
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 226 คน โดยใชเ้กณฑก์าํหนดจาํนวนขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางของ เครจซี ่
และ มอรแ์กน (Krejcie; & Morgan.  1970: 608) ใชว้ธิกีารสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) 
โดยใชต้ําแหน่งเป็นชัน้ แลว้นํามาคาํนวณหาสดัสว่นของกลุ่มตวัอยา่ง จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งคร ู200 คน 
และผูบ้รหิาร 26 คน รวมทัง้สิน้ 226 คน 
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  ตวัแปรท่ีศึกษา ไดจ้ากการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์อกสารเพื่อเลอืกตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยผูว้จิยัมุง่ศกึษาเฉพาะตวัแปรทีส่อดคลอ้งกบัการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของกระทรวงศกึษาธกิาร 
ขอบขา่ยการบรหิารสถานศกึษา 6 ดา้น มาศกึษาเทา่นัน้ ตวัแปรทีศ่กึษา ไดแ้ก่ วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิาร 
และภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงและการบรหิารงานวชิาการ 
 1. วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิาร ไดแ้ก่ 
  1.1 การสรา้งวสิยัทศัน์ 
  1.2 การเผยแพรว่สิยัทศัน์ 
  1.3 การปฏบิตัติามวสิยัทศัน์ 
 2. ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง  ไดแ้ก่ 
  2.1 การมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ 
  2.2 การสรา้งแรงบนัดาลใจ 
  2.3 การกระตุน้ทางปญัญา 
  2.4 การคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล 
 3. การบรหิารงานวชิาการตามขอบขา่ยการบรหิารสถานศกึษา 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
  3.1 การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้
  3.2 การวดัผล ประเมนิผล และเทยีบโอนผลการเรยีน 
  3.3 การวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศกึษา 
  3.4 การพฒันาสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา 
  3.5 การนิเทศการศกึษา 
  3.6 การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 เพือ่ใหเ้ขา้ใจความหมายตรงกนั ผูว้จิยัจงึไดนิ้ยามศพัทเ์ฉพาะไว ้ดงัน้ี  
 1. วิสยัทศัน์ หมายถงึ ความสามารถของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการมองเหน็ภาพ กาํหนด
เป้าหมาย แนวนโยบายในการวางแผน พฒันาใหอ้งคก์รเกดิการพฒันาอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยภาพ
นัน้ตอ้งมคีวามเป็นไปได ้และมเีป้าหมายชดัเจนตามวสิยัทศัน์ของสถานศกึษา 
  1.1 การสร้างวิสยัทศัน์ หมายถงึ ผูบ้รหิารโรงเรยีนตอ้งสรา้งความฝนัทีเ่ป็นจรงิใหก้บั
โรงเรยีน มคีวามเป็นเลศิในอนาคตโดยตอ้งอาศยัทกัษะ การเกบ็รวบรวมขอ้มลูของโรงเรยีน จุดเดน่
จุดดอ้ยของบุคลากรในโรงเรยีน สถานที ่ทรพัยากร เวลา ใหม้คีวามสอดคลอ้งกนัประสานความรว่มมอื
ภายในโรงเรยีนเพือ่ชว่ยระดมความคดิในการสรา้งวสิยัทศัน์ขึน้มา 
  1.2 การเผยแพร่วิสยัทศัน์ หมายถงึ ผูบ้รหิารโรงเรยีนสามารถสือ่ใหค้ณะครไูดม้คีวามเขา้ใจ
ในวสิยัทศัน์ของตนเองไดอ้ยา่งชดัเจน ก่อใหเ้กดิการยอมรบัและเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ใหบ้รรลุวสิยัทศัน์นัน้ โดยการใชค้าํพดู สญัลกัษณ์ การกระทาํ และการใหร้างวลั 
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  1.3 การปฏิบติัตามวิสยัทศัน์ หมายถงึ ผูบ้รหิารโรงเรยีนมคีวามสามารถในการแปลง
วสิยัทศัน์ไปสูเ่ป้าหมาย โดยการปฏบิตัทิีแ่ทจ้รงิ โดยอาศยัความรว่มมอื ทุ่มเทกาํลงักายความคดิและ
ความพยายามของสมาชกิในโรงเรยีน เพื่อทาํใหว้สิยัทศัน์นัน้ดาํเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 2. ภาวะผูนํ้าการเปล่ียนแปลง คอื พฤตกิรรมของผูนํ้าทีส่ามารถเปลีย่นองคก์รใหด้ขีึน้กวา่เดมิ 
ประกอบดว้ย การมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ การสรา้งแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางปญัญา และการคาํนึงถงึ
ความเป็นปจัเจกบุคคล 
  2.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์ หมายถงึ พฤตกิรรมของผูบ้รหิารทีส่ามารถสรา้ง
ความเชื่อมัน่ใหแ้กผู้ร้ว่มงานวา่จะประสบความสาํเรจ็ได ้ ไดแ้ก่ การมวีสิยัทศัน์ทีช่ดัเจน มคีวามเดด็ขาด 
มบุีคลกิน่าเกรงขาม น้ําเสยีงทรงพลงั กลา้คดิ กลา้ตดัสนิใจ กลา้ทาํและกลา้รบัผดิชอบ สามารถสรา้ง
ความน่าเชื่อถอื และเป็นทีย่อมรบัของผูร้ว่มงาน มคีวามมมุานะพยายาม มคีวามเสยีสละ เหน็แกป่ระโยชน์
สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตน และสามารถควบคุมอารมณ์ไดใ้นทุกสถานการณ์ 
  2.2 การสร้างแรงบนัดาลใจ หมายถงึ พฤตกิรรมของผูบ้รหิารในการสรา้งแรงจงูใจให้
ผูร้ว่มงานเหน็คุณคา่ของการปฏบิตังิานโดยการเป็นแบบอยา่งทีด่แีก่ผูร้ว่มงาน มคีวามตัง้ใจแน่วแน่ 
อุทศิตวัเพือ่เป้าหมายการปฏบิตังิาน กระตุน้ใหผู้ร้ว่มงานเหน็ความสาํคญัของจุดมุง่หมายการปฏบิตังิาน
โดยการสรา้งเจตคตใินทางบวกต่อเป้าหมายการปฏบิตังิานโดยไมเ่หน็แก่ประโยชน์สว่นตนและเมือ่ตอ้ง
พบกบัอุปสรรค ผูบ้รหิารสามารถสรา้งความเชื่อมัน่วา่จะสามารถแกไ้ขปญัหาและกา้วสูก่ารพฒันาองคก์ร
ไดอ้ยา่งมัน่ใจ 
  2.3 การกระตุ้นการใช้ปัญญา หมายถงึ พฤตกิรรมของผูบ้รหิารทีพ่ยายามสรา้งความทา้ทาย
ในการคดิโดยกระตุน้ใหผู้ร้ว่มงานแสดงความคดิเหน็ ตามทศันคตแิละประสบการณ์ของแต่ละคน สง่เสรมิ
ใหค้ดิสรา้งสรรคง์านใหม่ๆ  วเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบเพือ่รว่มหาวธิกีารใหม่ๆ  ในการปฏบิตัริว่มกนั ทาํให้
ผูร้ว่มงานมกีารพฒันาประสทิธภิาพของงานใหส้งูขึน้สง่ผลใหบ้รรลุเป้าหมายทีอ่งคก์รวางไว ้
  2.4 การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล หมายถงึ พฤตกิรรมทีผู่บ้รหิารทีม่กีารปฏสิมัพนัธ์
เกีย่วขอ้งกบับุคคล เป็นผูใ้หก้ารดูแล เอาใจใส่ผูร้ว่มงานเป็นรายบุคคล สนใจ เขา้ใจและยอมรบัใน
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล เป็นผูค้อยสรา้งบรรยากาศของการให ้สง่เสรมิและผลกัดนัใหผู้ร้ว่มงาน
ไดป้ฏบิตังิานทีแ่ต่ละคนสนใจและมสีว่นรบัผดิชอบอยา่งเตม็ความสามารถ ทาํใหผู้ร้ว่มงานรูส้กึมคีุณคา่
และมคีวามสาํคญั 
 3. การบริหารงานวิชาการ หมายถงึ การบรหิารสถานศกึษาโดยการจดักจิกรรมทุกอยา่ง
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัปรงุพฒันาการเรยีนการสอน ตลอดจนการประเมนิผลใหด้ขีึน้ เพือ่ใหบ้รรลุจุดมุง่หมาย
ของหลกัสตูร และเพือ่ใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพ  
  3.1 การพฒันากระบวนการเรียนรู้ หมายถงึ การสง่เสรมิใหค้รจูดัทาํแผนการเรยีนรู้
ตามสาระและหน่วยการเรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั สง่เสรมิใหค้รจูดักระบวนการเรยีนรู ้โดยจดัเน้ือหา
สาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดัของผูเ้รยีน ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ 
การเผชญิสถานการณ์ การประยกุตใ์ชค้วามรูเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหา การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 
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และการปฏบิตัจิรงิ การสง่เสรมิใหร้กัการอา่น และการใฝรู่อ้ยา่งต่อเน่ือง การผสมผสานความรูต่้างๆ 
ใหส้มดุลกนั ปลกูฝงัคุณธรรมคา่นิยมทีด่งีาม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคท์ีส่อดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ
กจิกรรม โดยจดับรรยากาศ สิง่แวดลอ้มและแหลง่เรยีนรูใ้หเ้อือ้ต่อการจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละการนํา
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่หรอืเครอืขา่ย ผูป้กครอง ชุมชน ทอ้งถิน่มามสีว่นรว่มในการจดัการเรยีนการสอน
ตามความเหมาะสม จดัใหม้กีารนิเทศการเรยีนการสอนแก่ครใูนกลุม่สาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศที่
รว่มมอืชว่ยเหลอืกนัแบบกลัยาณมติร สง่เสรมิใหค้รพูฒันากระบวนการเรยีนรู ้
  3.2 การวดัผล ประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน หมายถงึ กระบวนการทีจ่ะ
ทาํใหท้ราบวา่การเรยีนการสอนนัน้บรรลุวตัถุประสงคท์ีก่าํหนดหรอืไม ่ควรมกีารปรบัปรงุเรือ่งใด การวดั
เป็นกระบวนการกาํหนดจาํนวนตวัเลขทีไ่ดจ้ากการวดั สว่นการประเมนิเป็นการพจิารณาตดัสนิ หรอื
สรปุคุณลกัษณะของผลการวดัตามทีต่ ัง้เกณฑไ์ว ้สถานศกึษา สามารถเทยีบโอนผลการเรยีนของผูเ้รยีน 
โดยการนําความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการศกึษาในรปูแบบต่างๆ และ/หรอืจากการประกอบ
อาชพีมาเทยีบโอนเป็นผลการเรยีนของหลกัสตูรใดหลกัสตูรหน่ึงในระดบัทีก่าํลงัศกึษาอยู ่ การวดัผล 
ประเมนิผล และเทยีบโอน ผลการเรยีน มแีนวทางการปฏบิตั ิ คอื การกาํหนดระเบยีบแนวปฏบิตัทิี่
เกีย่วกบัการวดัผล ประเมนิผลของสถานศกึษา สง่เสรมิใหค้รดูาํเนินการวดัผลประเมนิผล โดยเสน้การ
ประเมนิผลตามสภาพจรงิ จดัใหม้กีารเทยีบโอนความรู ้ ทกัษะ ประสบการณ์ และผลการเรยีนจาก
สถานศกึษาอื่น สถานประกอบการและอื่นๆ พฒันาเครื่องมอืวดัผลและประเมนิผลใหไ้ดม้าตรฐาน 
  3.3 การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศึกษา หมายถงึ การศกึษา วเิคราะห ์วจิยั การบรหิาร
จดัการและการพฒันาคุณภาพงานวชิาการในภาพรวมของสถานศกึษา สง่เสรมิใหค้รศูกึษา วเิคราะห ์
วจิยั เพือ่พฒันาคุณภาพการเรยีนรูใ้นแต่ละกลุ่มสาระ รว่มมอื ในการศกึษา วเิคราะห ์วจิยั ตลอดจน
การเผยแพรผ่ลงานการวจิยั หรอืพฒันาคุณภาพการเรยีน การสอน และงานวชิาการกบัสถานศกึษา 
บุคคล ครอบครวั องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอื่น 
  3.4 การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา หมายถงึ การศกึษาวเิคราะห ์
ความจาํเป็นในการใชส้ือ่และเทคโนโลยเีพือ่การจดัการเรยีนการสอน และการบรหิารงานวชิาการ สง่เสรมิ
ใหค้รผูลติ พฒันาสือ่ และนวตักรรมการเรยีนการสอน จดัหาสือ่และเทคโนโลยเีพือ่ใชใ้นการจดัการเรยีน
การสอน และการพฒันางานดา้นวชิาการ ประสานความรว่มมอืในการผลติ จดัหา พฒันาและการใชส้ือ่ 
นวตักรรม และเทคโนโลยเีพือ่การจดัการเรยีนการสอน และพฒันางานวชิาการกบัสถานศกึษา บุคคล 
ครอบครวั องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอื่น ประเมนิผลการพฒันาการใชส้ื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยี
เพือ่การศกึษา 
  3.5 การนิเทศการศึกษา หมายถงึ การจดัระบบนิเทศงานวชิาการและการเรยีนการสอน
ภายในสถานศกึษาแบบหลากหลายและเหมาะสมกบัสถานศกึษา ประเมนิผลการจดัระบบและกระบวนการ
นิเทศการศกึษา แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และประสบการณ์การจดัระบบนิเทศการศกึษา ภายในสถานศกึษา
กบัสถานศกึษาอื่น เพือ่ปรบัปรงุการเรยีนการสอนของครแูละเพิม่คุณภาพของบทเรยีน ตลอดจนสภาพ
การเรยีนการสอนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทางการศกึษาทีพ่งึประสงค ์
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  3.6 การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา หมายถงึ การจดัโครงสรา้ง
องคก์ร ใหร้องรบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา การกาํหนดเกณฑก์ารประเมนิ เป้าหมาย
ความสาํเรจ็ของสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาและตวัชีว้ดัของกระทรวง เป้าหมายความสาํเรจ็
ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ตามระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายความสาํเรจ็
ของสถานศกึษา การดาํเนินการพฒันางานตามแผนและตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพภายใน
เพือ่ปรบัปรงุพฒันาอยา่งต่อเน่ืองประสานความรว่มมอืกบัสถานศกึษาและหน่วยงานอืน่ ในการปรบัปรงุ
และพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน 
 4. ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถงึ ผูท้ีม่อีาํนาจในการสัง่มอบหมายงานในสถานศกึษาหรอื
ผูร้กัษาการแทนในตําแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรยีน รองผูอ้าํนวยการโรงเรยีนฝา่ยต่างๆ ทีส่งักดัในโรงเรยีน
มธัยมศกึษาจงัหวดัอ่างทอง จาํนวน 14 โรงเรยีน 
 5. คร ูหมายถงึ ขา้ราชการคร ูทีส่งักดัในโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอ่างทอง จาํนวน 14 
โรงเรยีน 
 6. โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัอ่างทอง หมายถงึ โรงเรยีนมธัยมศกึษาทีจ่ดัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน มทีีต่ ัง้อยูใ่นสงักดัเขตพืน้ทีม่ธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง จาํนวน 14 โรงเรยีน ไดแ้ก่ โรงเรยีน
สตรอีา่งทอง โรงเรยีนอา่งทองปทัมโรจน์วทิยาคม โรงเรยีนบางเสดจ็วทิยา โรงเรยีนโยธนิบรูณะอา่งทอง 
โรงเรยีนราชสถติยว์ทิยา โรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณ”ี โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ “ตนัตวิทิยาภมู”ิ 
โรงเรยีนวเิศษไชยชาญวทิยาคม โรงเรยีนไผว่งวทิยา โรงเรยีนสามโกว้ทิยา โรงเรยีนแสวงหาวทิยา 
โรงเรยีนริว้หวา้วทิยา โรงเรยีนปา่โมกขว์ทิยา และโรงเรยีนโพธิท์องพทิยาคม 
 
กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 การวจิยัเรือ่งความสมัพนัธร์ะหวา่งวสิยัทศัน์และภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงกบัการบรหิารงาน
วชิาการ ของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง ผูว้จิยักาํหนดกรอบแนวคดิของการวจิยั ดงัน้ี 
 วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิาร ผูว้จิยัใชแ้นวคดิของ บรอน (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2538: 4; อา้งองิจาก 
Braun. 1991) ไดก้ล่าวถงึ ลกัษณะของผูบ้รหิารทีม่วีสิยัทศัน์วา่ เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถมองเหน็ภาพ
ของโรงเรยีนในอนาคตทีจ่ะนําโรงเรยีนใหป้ระสบผลสาํเรจ็ไปสูเ่ป้าหมาย และบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้
ซึง่วสิยัทศัน์นัน้จะเกดิขึน้จากความสามารถของผูบ้รหิารโรงเรยีน 3 ดา้น คอื การสรา้งวสิยัทศัน์ การเผยแพร่
วสิยัทศัน์ และการปฏบิตัติามวสิยัทศัน์ ผูบ้รหิารจาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งเป็นผูม้วีสิยัทศัน์ เพราะการบรหิาร
โรงเรยีนมกีจิกรรมและขอบขา่ยงานทีก่วา้งขวาง ละเอยีดอ่อนและลกึซึง้ ผูบ้รหิารโรงเรยีนจาํเป็นตอ้ง
มศีกัยภาพสงูในการคน้หาสิง่ซึง่ตอ้งการใหโ้รงเรยีนเป็นไปในอนาคต ดงัที ่เซอรจ์โิอวานนี (Sergiovanni. 
1984: 7) เสนอแนวคดิวา่ ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีจ่ะจดัการศกึษาไปสูค่วามเป็นเลศิไดน้ัน้ จะตอ้งเป็นผูม้ี
วสิยัทศัน์ เพราะผูบ้รหิารโรงเรยีนจะสามารถเลอืกเน้นความสนใจในสิง่ทีเ่ป็นความสาํคญั และคา่นิยม
ของโรงเรยีน ซึง่จะแสดงใหส้มาชกิรบัรูไ้ดโ้ดยการกระทาํและคาํพดู ดงันัน้สมาชกิในโรงเรยีนกจ็ะมคีวามเขา้ใจ
ตรงกนัวา่อะไรคอืเป้าหมายสาํคญัของโรงเรยีน และทุกคนจะปฏบิตังิานของตน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายนัน้ 
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 ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงผูว้จิยัใชแ้นวคดิของแบสและอโวลโิอ (Bass; & Avolio.  1994: 2 – 6) 
ทีไ่ดใ้หแ้นวคดิไวว้า่ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง (Transformation Leadership) เป็นกระบวนการทีผู่นํ้า
มอีทิธพิลต่อผูร้ว่มงานและผูต้าม โดยเปลีย่นแปลงความพยายามของผูร้ว่มงานและผูต้ามใหส้งูขึน้กวา่
ความพยายามทีค่าดหวงั พฒันาความสามารถของผูร้ว่มงานและผูต้ามไปสูร่ะดบัทีส่งูขึน้และศกัยภาพ
มากขึน้ ทาํใหเ้กดิการตระหนกัรูใ้นภารกจิและวสิยัทศัน์ของทมีและขององคก์ร จงูใจใหผู้ร้ว่มงานและ
ผูต้ามมอง ใหไ้กลเกนิกวา่ความสนใจของพวกเขาไปสูป่ระโยชน์ของกลุ่ม องคก์รหรอืสงัคม โดยแบ่ง
ผูนํ้าการเปลีย่นแปลงเป็น 4 ดา้น คอื 1) การมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ (Idealized Influence of 
Charisma Leadership : II or CL) 2) การสรา้งแรงบนัดาลใจ (Inspiration Motivation: IM) 3) การกระตุน้
ทางปญัญา (Intellectual Stimulation : IS) และ 4) การคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล (Individualized 
Consideration : IC) 
 การบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง ผูว้จิยัไดอ้าศยัคูม่อืการบรหิาร
สถานศกึษา ขัน้พืน้ฐานของกระทรวงศกึษาธกิาร (สรุศกัดิ ์ทพิยส์บุรรณ์. 2548: 29; อา้งองจาก กระทรวง 
ศกึษาธกิาร.  2546: 32) ไดแ้บ่งขอบขา่ยการบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนไว ้12 งาน คอื การพฒันา
หลกัสตูรสถานศกึษา การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้การวดัผล ประเมนิผล และเทยีบโอนผลการเรยีน 
การวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศกึษา การพฒันาสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา การพฒันา
แหล่งเรยีนรู ้การนิเทศการศกึษา การแนะแนวการศกึษา การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษา การสง่เสรมิความรูด้า้นวชิาการแก่ชุมชน การประสานความรว่มมอืในการพฒันาวชิาการ
กบัสถานศกึษาอื่น และการสง่เสรมิและสนบัสนุนงานวชิาการแกบุ่คลากร ครอบครวั องคก์ร หน่วยงาน
และสถาบนัอื่นทีจ่ดัการศกึษา ในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัไดเ้ลอืกศกึษา 6 งาน คอื การพฒันากระบวนการ
เรยีนรู ้การวดัผล ประเมนิผลและเทยีบโอนผลการเรยีน การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา การพฒันา
สือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา การนิเทศการศกึษา และการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา 
 จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งและแนวคดิทีก่ล่าวมา ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจ
ทีจ่ะศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและผูนํ้าการเปลีย่นแปลงกบัการบรหิาร 
งานวชิาการของกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอ่างทอง ซึง่สามารถเขยีนเป็นภาพประกอบการวจิยั
ดงัน้ี 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
 

สมมติฐานการวิจยั  
 จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานวชิาการ ผูว้จิยัจงึไดนํ้ามากาํหนดเป็น
สมมตฐิานในการวจิยั ดงัน้ี 
 1. วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการบรหิารงานวชิาการ 
 2. ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการบรหิารงานวชิาการ 
 

การบริหารงานวิชาการ 6 ด้าน 
1. การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้
2. การวดัผล ประเมนิผล และเทยีบ

โอนผลการเรยีน 
3. การวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพ

การศกึษา 
4. การพฒันาสือ่ นวตักรรม และ

เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา 
5. การนิเทศการศกึษา 
6. การพฒันาระบบการประกนั

คุณภาพภายในสถานศกึษา 

วิสยัทศัน์ของผูบ้ริหาร 3 ด้าน 
1. การสรา้งวสิยัทศัน์ 
2. การเผยแพรว่สิยัทศัน์ 
3. การปฏบิตัติามวสิยัทศัน์ 
 

ภาวะผูนํ้าการเปล่ียนแปลง 4 ด้าน 
1. การมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ 
2. การสรา้งแรงบนัดาลใจ 
3. การกระตุน้ทางปญัญา 
4. การคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล 

ตวัแปรทีศึกษา ตวัแปรทีศึกษา 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้ 
ดงัน้ี 
  1. การจดัการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
   1.1 ประวตักิารจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
   1.2 บทบาทหน้าทีข่องสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
   1.3 คุณลกัษณะของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
   1.4 ภารกจิของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
   1.5 ขอบขา่ยการบรหิารงานในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
   1.6 ขอ้มลูพืน้ฐานโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง 
  2. แนวคดิเกีย่วกบัวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
   2.1 ความหมายของวสิยัทศัน์ 
   2.2 ความสาํคญัของวสิยัทศัน์ 
   2.3 แนวคดิแนวคดิเกีย่วกบัวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
  3. แนวคดิเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง  
   3.1 ความหมายของภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง 
   3.2 ความเป็นมา แนวคดิและทฤษฎภีาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง 
   3.3 องคป์ระกอบของทฤษฎภีาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง 
   3.4 ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงตามตวัแปรภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง 4 ดา้น 
    3.4.1 การมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ 
    3.4.2 การสรา้งแรงบนัดาลใจ  
    3.4.3 การกระตุน้ทางปญัญา 
    3.4.4 การคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล 
  4. การบรหิารงานวชิาการ 
   4.1 ความหมายของการบรหิารงานวชิาการ 
   4.2 ความสาํคญัของการบรหิารงานวชิาการ 
   4.3 ขอบขา่ยการบรหิารงานวชิาการ 
  5. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
   5.1 งานวจิยัในประเทศ 
   5.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
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1. การจดัการศึกษาของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 1.1 ประวติัการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
  รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 เป็นตน้กาํเนิดของพระราชบญัญตั ิ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ซึง่นําไปสูก่ารปฏริปูโครงสรา้ง
ระบบบรหิารทรพัยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา และปฏริปูการเรยีนการสอนหลายเรื่อง โรงเรยีน
การศกึษาขัน้พืน้ฐานไดร้บัผลพวงจากการปฏริปูการศกึษาโดยตรง เพราะเป็นหน่วยปฏบิตัคิุณภาพ
การศกึษาของนกัศกึษาของนกัเรยีนเกดิขึน้ ณ โรงเรยีนและทอ้งถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัเพราะการศกึษาเกดิขึน้
ทุกที ่ทกุเวลา  ทุกสถานการณ์  ตัง้แต่เกดิจนตาย ตลอดชพี โดยใชร้ปูแบบทัง้การศกึษาในระบบ นอกระบบ
และตามอธัยาศยั (ธรีะ รญุเจรญิ.  2546ก: คาํนํา) 
  รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 มาตรา 43 ไดบ้ญัญตัสิทิธ ์และเสรภีาพ
ดา้นการศกึษาของปวงชนชาวไทยไวว้า่ “บุคคลยอ่มมสีทิธเิสมอกนั ในการรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไมน้่อยกวา่
สบิสองปีทีร่ฐัจะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถงึและมคีณุภาพโดยไมเ่กบ็คา่ใชจ้า่ย” และในบทเฉพาะกาลมาตรา 335 (3) 
ไดก้าํหนดใหร้ฐัธรรมนูญประกาศใช ้ ดงันัน้ รฐัตอ้งดาํเนินการตามทีร่ฐัธรรมนูญบญัญตัไิว ้ และตอ้ง
เตรยีมการใหพ้รอ้มทีจ่ะจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 12 ปี อยา่งทัว่ถงึ มคีุณภาพ โดยไมเ่กบ็คา่ใชจ้า่ย 
  พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 ซึง่ถอืเป็นกฎหมายการศกึษาฉบบัแรก
ของไทยทีก่าํหนดแนวทางการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหแ้ก่ประชาชนชาวไทยใหส้อดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญ
กล่าวคอื มาตรา 10 ระบุวา่ “การจดัการศกึษาตอ้งจดัใหบุ้คคลมสีทิธ ิ และโอกาสเสมอกนั ในการรบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานไมน้่อยกวา่ 12 ปี ตอ้งจดัใหท้ัว่ถงึและมคีุณภาพโดยไมเ่กบ็คา่ใชจ้า่ย” 
  เพือ่เป็นการตอบสนองตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
2540 และพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ
กรมสามญัศกึษา และกรมวชิาการ จงึเป็นหน่วยงานทีจ่ะตอ้งมารวมกนัเป็นสาํนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน มหีน้าทีจ่ดัการศกึษา ขัน้พืน้ฐาน 12 ปี (สาํนกันโยบายและแผนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  
2550: ออนไลน์) 
  การจดัระดบัและประเภทของการศกึษาขัน้พืน้ฐานนัน้ จดัตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการแบ่ง
ระดบัและประเภทของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2546  ดงัน้ี 
  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 16  วรรคสอง และมาตรา 74  แหง่พระราชบญัญตักิารศกึษา
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2542  รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิารออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 
   ข้อ 1 การศกึษาในระบบทีเ่ป็นการศกึษาขัน้พืน้ฐานแบ่งออกเป็นสามระดบั ดงัน้ี 
    1. การศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษา โดยปกตเิป็นการจดัการศกึษาใหแ้ก่เดก็
ทีม่อีายสุามปีถงึหกปี เพื่อเป็นการวางราฐานชวีติและการเตรยีมความพรอ้มของเดก็ ทัง้ทางรา่งกาย
และจติใจ สตปิญัญา อารมณ์ บุคลกิภาพ และการอยูร่ว่มกนัในสงัคม 
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    2. การศกึษาระดบัประถมศกึษา เป็นการศกึษาทีมุ่ง่วางรากฐานเพื่อใหผู้เ้รยีน
ไดพ้ฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ทัง้ในดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ความรูแ้ละความสามารถขัน้พืน้ฐาน  
โดยปกตใิชเ้วลาเรยีนหกปี 
    3. การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา แบ่งออกเป็นสองระดบั ดงัน้ี 
     3.1 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ เป็นการศกึษาทีมุ่ง่ใหผู้เ้รยีนได้
พฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคใ์นดา้นต่างๆ ต่อจากระดบัประถมศกึษา เพือ่ใหรู้ค้วามตอ้งการความ
สนใจและความถนดัของตนเอง ทัง้ในดา้นวชิาการและวชิาชพีตลอด จนสามารถในการประกอบอาชพี
ตามสมควรแก่วยัโดยปกตใิชเ้วลาเรยีนสามปี 
     3.2 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เป็นการศกึษาทีมุ่ง่สง่เสรมิให้
ผูเ้รยีนไดศ้กึษาตามความถนดัและความสนใจ เพือ่เป็นพืน้ฐานสาํหรบัการศกึษาต่อ หรอืการประกอบอาชพี  
รวมทัง้การพฒันาคุณธรรม จรยิธรรมและทกัษะทางสงัคมทีจ่าํเป็น โดยปกตใิชเ้วลาเรยีนสามปี 
   ข้อ 2 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายตามขอ้ 1 (3) (ข) แบ่งเป็นสองประเภท
ดงัต่อไปน้ี 
    1. ประเภทสามญัศกึษา เป็นการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาผูเ้รยีนตามความถนดั 
ความสนใจ ศกัยภาพ และความสามารถพเิศษเฉพาะดา้น เพือ่เป็นพืน้ฐานสาํหรบัการศกึษาต่อในระดบั 
อุดมศกึษา 
    2. ประเภทอาชวีศกึษา เป็นการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาความรู ้และทกัษะใน
การประกอบอาชพีใหเ้ป็นกาํลงัแรงงานทีม่ฝีีมอื หรอืศกึษาต่อในระดบัอาชพีชัน้สงูต่อไป (พระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542: 4 – 23) 
 1.2  บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ สถานศกึษา มี
บทบาทหน้าที ่ดงัน้ี 
  1. จดัทาํนโยบายแผนพฒันาการศกึษาของสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย และ
แผนของกระทรวงศกึษาธกิาร สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  
ตลอดจนบรบิทและความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถิน่ 
  2. จดัตัง้งบประมาณ และรบัผดิชอบการใชจ้า่ยงบประมาณของสถานศกึษา 
  3. พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
และความตอ้งการของนกัเรยีน ชุมชน และทอ้งถิน่ 
  4. จดัการเรยีนการสอน สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมและ
สง่เสรมิกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ตลอดจนการปรบัปรงุ และพฒันาคุณภาพการจดั
การศกึษาอยา่งต่อเน่ือง 
  5. ออกระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศและแนวปฏบิตัต่ิางๆ ตามทีก่ฎหมายกาํหนด 
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  6. กาํกบั ตดิตาม ประเมนิผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ตลอดจนการพจิารณาความดคีวามชอบ การพฒันา และการดาํเนินการทางวนิยักบัครแูละบุคคลากร
ทางการศกึษาในสถานศกึษาตามทีก่ฎหมายกาํหนด 
  7. ระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษา รวมทัง้ปกครอง ดแูล บาํรงุรกัษา ใช ้ และจดัหา
ผลประโยชน์จากทรพัยส์นิของสถานศกึษา 
  8. จดัใหม้รีะบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาและใหค้วามรว่มมอืในการประเมนิ
คุณภาพการศกึษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศกึษา รวมทัง้การรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการ
สถานศกึษาและสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
  9. สง่เสรมิความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน และสรา้งความสมัพนัธก์บัสถานศกึษาและสถาบนั
อื่น ในชุมชน และทอ้งถิน่ 
  10. ปฏบิตัหิน้าทีอ่นัเกีย่วกบักจิการภายในสถานศกึษาหรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย และ
ตามทีก่ฎหมายกาํหนด 
 1.3 คณุลกัษณะของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
  คุณลกัษณะของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีจ่ะสนองเจตนารมณ์พระราชบญัญตักิารศกึษา
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 มดีงัน้ี (สาํนกังานปฏริปูการศกึษา. 
2545: 2; และ สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2546: 1) 
  1. สถานศกึษามบีทบาทหลกัเป็นหน่วยบรกิารทางการศกึษา ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
จาํเป็นของทอ้งถิน่ และควรเป็นหน่วยนําสงัคมของชุมชนนัน้ โดยอาศยักรอบนโยบายทีก่าํหนด ใน
ระดบัชาต ิ เป็นแนวทาง ไมค่วรกาํหนดบทบาทใหเ้ป็นเพยีงหน่วยงานทีร่องรบันโยบายและสนองความตอ้งการ
ของศนูยอ์าํนาจสว่นกลางเพยีงอยา่งเดยีว 
  2. สถานศกึษา มคีุณภาพและศกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์ ใน
การจดัการศกึษาไดด้ว้ยตนเอง ดงันัน้จงึเป็นหน้าทีข่องเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษาจะตอ้งพฒันา
สถานศกึษาทุกแหง่ใหม้คีุณภาพและศกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะดาํเนินการไดด้ว้ยตวัเอง อยา่งมคีุณภาพ  
สถานศกึษาใดทีพ่ฒันาไมไ่ดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน จาํเป็นตอ้งยบุรวมหรอืแปรสภาพเป็นแหล่งบรกิาร
ทางการศกึษาในรปูแบบอื่น 
  3. สถานศกึษามอีสิระในการบรหิารจดัการสถานศกึษาภายใตก้รอบนโยบายทีก่าํหนด
ดว้ยตนเอง ดงันัน้การตดัสนิใจโดยสมบรูณ์ ในการบรกิารงานวชิาการ งานงบประมาณ งานบรหิาร 
งานบุคคล และงานบรหิารทัว่ไปทีเ่ป็นสว่นของสถานศกึษา จงึควรเบด็เสรจ็อยูท่ีศ่กึษาสถานศกึษา 
  4. สถานศกึษาทกุแหง่สามารถประกนัคุณภาพได ้ดงันัน้สถานศกึษาจงึมวีสิยัทศัน์ พนัธกจิ  
เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน และการปฏบิตังิานทีเ่ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน และดชันีชีว้ดัคณุภาพ
ทีส่ามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชนได ้
  5. สถานศกึษามกีารรวมพลงักนัในการดาํเนินงาน ดงันัน้ การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื
กบัหน่วยงาน องคก์ร และบุคคลทัง้ภาครฐัและเอกชน และการรวมกลุ่มสถานศกึษา ซึง่เป็นแนวทางหลกั
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ในการเพิม่ประสทิธภิาพและเสรมิพลงัใหส้ถานศกึษาสามารถจดับรกิารไดก้วา้งขวางหลายรปูแบบ ผูม้ี
สว่นรว่มฝา่ยต่างๆ ใหเ้ขา้มามบีทบาทในฐานะผูร้ว่มคดิ รว่มตดัสนิใจ และรว่มรบัผดิชอบไมใ่ชเ่ป็นเพยีง
คณะกรรมการทีม่หีน้าทีใ่หข้อ้เสนอแนะหรอืใหค้าํปรกึษาเพยีงอยา่งเดยีว 
 1.4 ภารกิจของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
  ภารกจิของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานม ี2 ลกัษณะ คอื ภารกจิทีต่อ้งรว่มกบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  
และภารกจิทสีถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดาํเนินการเอง ดงัน้ี (สาํนกัปฏริปูการศกึษา.  2545: 6) 
  1. ภารกจิทีร่ว่มกนัระหวา่งเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา 
   1.1 ใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพ เพือ่พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดบั  
ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกนัคุณภาพภายนอก ระบบ หลกัเกณฑ์
และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษาใหเ้ป็นไปตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
   1.2 ใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศกึษา จดัใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษาและใหถ้อืวา่ การประกนัคุณภาพภายในเป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการบรหิารการศกึษา ที่
ตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมกีารจดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพือ่นําไปสูก่ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา และเพือ่
รองรบัการประเมนิคุณภาพจากภายนอก 
   1.3 ใหอ้งคก์รกลางบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการคร ู โดยใหค้รแูละบุคลากรทาง 
การศกึษาทัง้ของหน่วยงานทางการศกึษาในระดบัสถานศกึษาของรฐั และระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  เป็น
ขา้ราชการในสงักดัองคก์รกลางบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการคร ู โดยยดึหลกัการกระจายอาํนาจ  
การบรหิารงานบุคคลลงสูเ่ขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษาทัง้น้ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกาํหนด 
   1.4 ใหห้น่วยงานทางการศกึษาระดมทรพัยากรบุคคลในชุมชน ใหม้สีว่นรว่มในการจดั
การศกึษาโดยนําประสบการณ์ ความรอบรู ้ความชาํนาญ และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของบุคคลดงักล่าวมาใช ้
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ทางการศกึษา  และยกยอ่งเชดิชผููท้ีส่ง่เสรมิและสนบัสนุนการจดัการศกึษา 
  2. ภารกจิทีส่ถานศกึษาตอ้งดาํเนินการเอง (สาํนกัคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 
2546: 10) 
   2.1  การจดักระบวนการเรยีนรู ้ใหส้ถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดาํเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
    2.1.1 จดัเน้ือหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของ
ผูเ้รยีน โดยคาํนึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
    2.1.2 ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์และการประยกุต์
ความรูม้าใชเ้พือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 
    2.1.3 จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกปฏบิตัใิหท้าํได ้ 
คดิเป็น ทาํเป็น รกัการอา่น และเกดิการใฝรู่อ้ยา่งต่อเน่ือง 
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    2.1.4 จดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยผสมสานสาระความรูด้า้นต่างๆ อยา่งได้
สดัสว่นสมดุลกนั รวมทัง้ปลกูฝงัคุณธรรม คาํนิยมทีด่งีาม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 
    2.1.5 สง่เสรมิสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มสือ่การเรยีน  
และอาํนวยความสะดวก เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรู ้และใชก้ารวจิยัเป็นสว่นหน่ึงของ
กระบวนการเรยีนรู ้ ทัง้น้ีผูส้อน และผูเ้รยีนอาจเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัจากสือ่การเรยีนการสอนและแหล่ง
วทิยาการประเภทต่างๆ 
    2.1.6 จดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ไดท้กุเวลา ทุกสถานที ่มกีารประสานความรว่มมอื
กบับดิามารดา ผูป้กครองและบุคคลในชมุชนทุกฝา่ย เพือ่รว่มมอืกนัพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ 
    2.1.7 ใหส้ถานศกึษาจดัการประเมนิผูเ้รยีน  โดยพจิารณาจากพฒันาการของ
ผูเ้รยีน ความประพฤต ิ การสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีน การรว่มกจิกรรม และการทดสอบควบคู่ไปใน
กระบวนการเรยีนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรปูแบบการศกึษา ใหส้ถานศกึษาใช้
วธิกีารทีห่ลากหลายในการจดัสรรโอกาสการเขา้ศกึษาต่อ และนําผลการประเมนิผูเ้รยีนมาใชป้ระกอบ 
การพจิารณาดว้ย 
   2.2  ใหค้ณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กาํหนดหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมอืงดขีองชาต ิการดาํรงชวีติและการประกอบอาชพี ตลอดจน
เพือ่การศกึษาต่อ ใหส้ถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมหีน้าทีจ่ดัทาํสาระของหลกัสตูรตามวตัถุประสงคใ์นสว่น
ทีเ่กีย่วกบัสภาพปญัหาในชุมชนและสงัคม ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ คุณลกัษณะอนัพงึประสงคเ์พือ่เป็นสมาชกิ
ทีด่ขีองครอบครวั ชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิ
   2.3 ใหส้ถานศกึษารว่มกบับุคคล ครอบครวั ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนั
สงัคมอื่น สง่เสรมิความเขม้แขง็ของชุมชนโดยจดักระบวนการเรยีนรูภ้ายในชุมชนเพือ่ใหชุ้มชนมกีารจดั
การศกึษาอบรมมกีารแสวงหาความรู ้ ขอ้มลูขา่วสาร และรูจ้กัเลอืกสรร ภมูปิญัญาและวทิยากรต่างๆ 
เพือ่พฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการรวมทัง้หาวธิกีารสนบัสนุนใหม้กีารแลกเปลีย่น
ประสบการณ์การพฒันาระหวา่งชุมชน 
   2.4 ใหส้ถานศกึษาพฒันากระบวนการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพรวมทัง้สง่เสรมิ
ใหผู้ส้อนสามารถวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนในแต่ละระดบัการศกึษา 
   2.5 ใหส้ถานศกึษาของรฐัทีเ่ป็นนิตบุิคคล มอีาํนาจในการปกครอง ดแูลบาํรงุรกัษา 
ใชแ้ละจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิของสถานศกึษา ทัง้ทีเ่ป็นทีร่าชพสัดุตามกฎหมายวา่ดว้ยทีร่าชพสัดุ  
และทีเ่ป็นทรพัยอ์ื่น รวมทัง้จดัหารายไดจ้ากการบรกิารของสถานศกึษา และเกบ็คา่ธรรมเนียมการศกึษา
ทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบันโยบาย วตัถุประสงคแ์ละภารกจิหลกัของสถานศกึษา 
   2.6 มุง่สง่เสรมิผูเ้รยีนมสีทิธไิดร้บัการพฒันาขดีจาํกดัความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
เพือ่การศกึษาในโอกาสแรกทีท่าํได ้ เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะเพยีงพอทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศกึษา
ในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีติ 
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   2.7 สถานศกึษาเป็นสถาบนัทางสงัคมทีม่หีน้าทีโ่ดยตรง ในการสบืทอดและสบืสาน
วฒันธรรมสงัคมใหแ้ก่เยาวชน 
 1.5  ขอบข่ายการบริหารงานในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
  กระทรวงศกึษาธกิาร (2546: 32) ไดก้ล่าวถงึการบรหิารในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานไว ้4 ดา้น 
คอื บรหิารวชิาการ บรหิารงบประมาณ บรหิารงานบุคคล และบรหิารทัว่ไป ซึง่แต่ละดา้นมขีอบขา่ยงาน
และภารกจิ ดงัน้ี 
   1. การบรหิารงานวชิาการ งานวชิาการเป็นงานหลกั หรอืภารกจิหลกัของสถานศกึษา
ทีพ่ระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2545 มุง่ให้
กระจายอาํนาจในการบรหิารจดัการไปใหถ้งึสถานศกึษาใหม้ากทีส่ดุ ดว้ยเจตนารมณ์ทีใ่หส้ถานศกึษา
ดาํเนินการไดโ้ดยอสิระ คล่องตวั รวดเรว็ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน สถานศกึษา ชุมชน  
ทอ้งถิน่ และการมสีว่นรว่มจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝา่ย ซึง่จะเป็นปจัจยัสาํคญัทาํใหส้ถานศกึษา มี
ความเขม้แขง็ในการบรหิารและการจดัการ สามารถพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู ้ตลอดจน
วดัผล ประเมนิผลรวมทัง้การวดัปจัจยัเกือ้หนุน การพฒันาคุณภาพนกัเรยีน ชุมชน ทอ้งถิน่ ไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ และประสทิธภิาพ ซึง่มขีอบขา่ยงาน ดงัน้ี 
    1.1 การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
    1.2 การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้
    1.3 การวดัผล ประเมนิผล และเทยีบโอนผลการเรยีน 
    1.4 การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา 
    1.5 การพฒันาสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา      
    1.6 การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้
    1.7 การนิเทศการศกึษา 
    1.8 การแนะแนวการศกึษา 
    1.9 การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
    1.10 การสง่เสรมิความรูด้า้นวชิาการแก่ชุมชน 
    1.11 การประสานความรว่มมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษาอื่น 
    1.12 การสง่เสรมิ และสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครวั องคก์ร หน่วยงาน
และสถาบนัอื่นทีจ่ดัการศกึษา 
   2. การบรหิารงบประมาณ การบรหิารงบประมาณของสถานศกึษามุง่เน้นความเป็น
อสิระในการบรหิารจดัการมคีวามคล่องตวั โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ยดึหลกัการบรหิารมุง่เน้นผลสมัฤทธิ ์
และบรหิารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน ใหม้กีารจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิของสถานศกึษา  
รวมทัง้จดัหารายไดจ้ากการบรกิารมาใชบ้รหิารจดัการเพือ่ประโยชน์ทางการศกึษา สง่ผลใหเ้กดิคุณภาพ
ทีด่ขี ึน้ต่อผูเ้รยีน ซึง่มขีอบขา่ยงาน ดงัน้ี 
    2.1 การจดัทาํและเสนอของบประมาณ 
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    2.2 การจดัสรรงบประมาณ 
    2.3 การตรวจสอบ ตดิตาม ประเมนิผล และรายงานผลการใชแ้ละผลการดาํเนินงาน 
    2.4 การระดมทรพัยากร และการลงทุนเพีอ่การศกึษา 
    2.5 การบรหิารการเงนิ 
    2.6 การบรหิารบญัช ี
    2.7 การบรหิารพสัดุและสนิทรพัย ์
   3. การบรหิารงานบุคคล การบรหิารงานบุคคลภายในสถานศกึษา เป็นภารกจิสาํคญั
ทีมุ่ง่สง่เสรมิใหส้ถานศกึษาสามารถปฏบิตังิานเพือ่ตอบสนองภารกจิของสถานศกึษาเพือ่ดาํเนินการ ดา้น
การบรหิารงานบุคคลใหเ้กดิความคล่องตวั อสิระภายใตก้ฎหมาย ระเบยีบเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล  
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาไดร้บัการพฒันามคีวามรู ้ความสามารถ มขีวญักาํลงัใจ ไดร้บั
การยกยอ่งเชดิชเูกยีรต ิมคีวามมัน่คงและกา้วหน้าในวชิาชพี ซึง่จะสง่ผลต่อการพฒันาคุณภาพการศกึษา
ของผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ซึง่มขีอบขา่ยงาน ดงัน้ี 
    3.1 การวางแผนอตัรากาํลงัและกาํหนดตําแหน่ง 
    3.2 การสรรหาและการ บรรจุแต่งตัง้ 
    3.3 การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 
    3.4 วนิยัและการรกัษาวนิยั 
    3.5 การออกจากราชการ 
   4. การบรหิารทัว่ไป การบรหิารทัว่ไปเป็นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัระบบบรหิารองคก์ร  
ใหบ้รกิารบรหิารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายทีก่าํหนดไวโ้ดยมบีทบาทหลกั
ในการประสานสง่เสรมิสนบัสนุน และการอาํนวยการความสะดวกต่างๆ ในการใหบ้รกิารการศกึษาทุก
รปูแบบ มุง่พฒันาสถานศกึษาใหใ้ชน้วตักรรมและเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม สง่เสรมิในการบรหิารและ
จดัการศกึษาของสถานศกึษา ตามหลกัการบรหิารงานทีมุ่ง่เน้นผลสมัฤทธิข์องงานเป็นหลกั โดยเน้น
ความโปรง่ใส ความรบัผดิชอบทีต่รวจสอบไดต้ลอดจน การมสีว่นรว่มของบุคคล ชุมชนและองคก์รที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อใหก้ารจดัการศกึษามปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ซึง่มขีอบขา่ยงาน ดงัน้ี 
    4.1 การดาํเนินงานธุรการ 
    4.2 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
    4.3 งานพฒันาระบบและเครอืขา่ยขอ้มลูสารสนเทศ 
    4.4 การประสานและพฒันาเครอืขา่ยการศกึษา 
    4.5 การจดัระบบการบรหิารและพฒันาองคก์ร 
    4.6 งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    4.7 การสง่เสรมิสนบัสนุนดา้นวชิาการ งบประมาณ  บุคคลและบรหิารทัว่ไป 
    4.8 การดแูลอาคารสถานที ่และสภาพแวดลอ้ม 
    4.9 การจดัทาํสาํมะโนผูเ้รยีน 
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    4.10 การรบันกัเรยีน 
    4.11 การสง่เสรมิและประสานงานการศกึษาในระบบ นอกระบบอธัยาศยั 
    4.12 การระดมทรพัยากรเพื่อการศกึษา 
    4.13 การศกึษาสง่เสรมิงานกจิการนกัเรยีน 
    4.14 การประชาสมัพนัธง์านการศกึษา 
    4.15 การสง่เสรมิสนบัสนุนและประสานงานการศกึษาของบุคคล ชุมชน องคก์ร  
หน่วยงานและสถาบนั สงัคมอื่นทีจ่ดัการศกึษา 
    4.16 งานประสานงานราชการกบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และหน่วยงานอื่น 
    4.17 การจดัระบบการควบคุมในหน่วยงาน 
    4.18 งานบรกิารสาธารณะ 
    4.1.9 งานทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นงานอื่น 
 1.6  ข้อมลูพืน้ฐานโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัอ่างทอง 
  การบรหิารจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง ไดร้บันโยบาย
จากสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 ดงัน้ี 
   วิสยัทศัน์ (Vision) 
    สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 เป็นองคก์รขบัเคลื่อนการพฒันา
คุณภาพการมธัยมศกึษา สูม่าตรฐานระดบัสากลบนพืน้ฐานความเป็นไทย ภายในปี 2558” 
   พนัธกิจ (Mission) 
    เรง่พฒันาการจดัการศกึษามธัยมศกึษา ใหผู้เ้รยีนมคีุณภาพมาตรฐานระดบัสากล
บนพืน้ฐานความเป็นไทย ดว้ยการบรหิารจดัการตามแนวทางกระจายอาํนาจ และเน้นการมสีว่นรว่ม
จากทุกภาคสว่น 
   เป้าประสงคห์ลกั (Goal) 
    1. ผูเ้รยีนมคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และมาตรฐานระดบัสากล 
    2. คร ูผูบ้รหิารและบุคลากรทางการศกึษา มคีุณภาพตามสมรรถนะและมาตรฐาน
วชิาชพี 
    3. สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษา มรีะบบบรหิารจดัการทีม่ ี
ประสทิธภิาพและคุณภาพ  
   กลยทุธ ์(Strategies) 
    1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตามหลกัสตูร และ
สง่เสรมิความสามารถดา้นเทคโนโลยเีพื่อเป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรู ้สูม่าตรฐานระดบัสากล 
    2. ปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรม ความสาํนึกในความเป็นชาตไิทย และวถิชีวีติ
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
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    3. สง่เสรมิ ขยายโอกาสทางการศกึษาไดท้ัว่ถงึ ครอบคลุม ผูเ้รยีนไดร้บัโอกาส
ในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
    4. พฒันาคร ูผูบ้รหิารและบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีุณภาพ ตามสมรรถนะ
จรรยาบรรณและมาตรฐานวชิาชพี สามารถจดัการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 
    5. พฒันาประสทิธภิาพ และคุณภาพ ระบบบรหิารจดัการมธัยมศกึษา เน้น
การกระจายอาํนาจและการมสีว่นรว่มจากทุกภาคสว่น 
  กลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอ่างทอง (กลุ่มนโยบายและแผน สาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 5.  2555: 4 – 7) ประกอบดว้ย 14 โรงเรยีน ดงัน้ี 
   1. โรงเรยีนสตรอี่างทอง  
   2. โรงเรยีนอา่งทองปทัมโรจน์วทิยาคม  
   3. โรงเรยีนบางเสดจ็วทิยา  
   4. โรงเรยีนโยธนิบรูณะอา่งทอง  
   5. โรงเรยีนราชสถติยว์ทิยา  
   6. โรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณ”ี  
   7. โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ “ตนัตวิทิยาภมู”ิ  
   8. โรงเรยีนวเิศษไชยชาญวทิยาคม  
   9. โรงเรยีนไผว่งวทิยา  
   10. โรงเรยีนสามโกว้ทิยา  
   11. โรงเรยีนแสวงหาวทิยา  
   12. โรงเรยีนริว้หวา้วทิยา  
   13. โรงเรยีนปา่โมกขว์ทิยา  
   14. โรงเรยีนโพธิท์องพทิยาคม 
 
2. แนวคิดเก่ียวกบัวิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 ผูท้ีม่บีทบาทสาํคญัและมอีทิธพิลโดยตรงต่อความสาํเรจ็ของสถานศกึษา คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ซึง่ผูบ้รหิารทีด่ ี ควรจะเป็นผูนํ้าทีม่วีสิยัทศัน์ ซึง่จะทาํใหก้ารบรหิารงานของสถานศกึษาแต่ละแหง่ มี
ความแตกต่างกนั ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาเกีย่วกบัวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ดงัน้ี  

2.1 ความหมายของวิสยัทศัน์  
  ไดม้นีกัวชิาการหลายทา่นใหค้วามหมายของคาํวา่วสิยัทศัน์ไวห้ลายลกัษณะดว้ยกนั ดงัน้ี  
  พฒันิจ โกญจนาท (2542: 23) กล่าววา่ วสิยัทศัน์ หมายถงึ การชีท้ศิทางในอนาคตที่
ควรจะมาจากปญัญา มคีวามเป็นไปไดแ้ละสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของหน่วยงานนัน้ๆ ทัง้น้ี ภาพใน
อนาคตดงักล่าวจะสะทอ้นความจรงิ และนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงและสิง่ทีด่กีวา่  
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  ประชุม โพธกุิล (2542: 22) กล่าววา่ วสิยัทศัน์ หมายถงึ ภาพอนาคตขององคก์รที่
ตอ้งการจะใหเ้ป็นโดยสะทอ้นออกมาในรปูของคา่นิยม เป้าหมาย ความมุง่มัน่ขององคก์ร  
  มารศร ีสธุานิธ ิ(2540: 17) กล่าววา่ วสิยัทศัน์ หมายถงึ คุณสมบตัขิองบุคคลทีส่ามารถ
มองเหน็ภาพในอนาคตขององคก์รทีต่อ้งการใหเ้ป็นไดอ้ยา่งชดัเจน โดยสอดคลองกบัเป้าหมาย และ
ความเป็นไปไดข้ององคก์รนัน้ๆ  
  เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์ (2538: 3) กล่าววา่ วสิยัทศัน์ หมายถงึ ภาพขององคก์รในอนาคต
ทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะและสามารถจะปฏบิตัใิหบ้รรลุเป้าหมายได ้ 
  แมนาส (เสรมิศกัดิ ์ วศิาลาภรณ์.  2538: 2; อา้งองิจาก Manasse.  1986) กล่าววา่ 
วสิยัทศัน์ หมายถงึ เป็นคุณภาพทีจ่าํเป็นอยา่งยิง่ของผูนํ้าทีม่ปีระสทิธผิล โดยอธบิายวา่ วสิยัทศัน์
เป็นเหมอืน มคัคุเทศน์หรอืแผนทีท่างหลวง (มารศร ีสธุานิธ.ิ  2540; อา้งองิจาก Sheive; & Schoenheit. 
1987; Davis; & Thomas.  1989; Helligel; & Slocum.  1989)  
 จากความหมายขา้งตน้สรปุไดว้า่ วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา หมายถงึ ความสามารถ
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการมองเหน็ภาพ กาํหนดเป้าหมาย แนวนโยบายในการวางแผน พฒันา
ใหอ้งคก์รเกดิการพฒันาอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยภาพนัน้ตอ้งมคีวามเป็นไปได ้และมเีป้าหมายชดัเจน
ตามวสิยัทศัน์ของสถานศกึษา  
 2.2 ความสาํคญัของวิสยัทศัน์  
  วรีะวฒัน์ ปนันิตามยั (2538: 17) ไดเ้สนอไวว้า่ วสิยัทศัน์ มคีวามสาํคญัตามบทบาท 4 ประการ 
ดงัน้ี  
   1. ก่อใหเ้กดิความน่าสนใจ น่าดงึดดู กระตุน้ใหบุ้คคลเกดิความรกั ผกูพนั เกดิความมมุานะ
พยายามปฏบิตัติามวสิยัทศัน์ดว้ยความเตม็ใจ เพือ่การปรบัปรงุพฒันาเพือ่ความกา้วหน้า  
   2. ก่อใหเ้กดิความหมายในชวีติการทาํงานและชวีติสว่นบุคคล การมชีวีติอยูอ่ยา่ง
มเีป้าหมายดว้ยความภาคภูมใิจ อุทศิเสยีสละและมุง่คุณภาพของงาน  
   3. ชว่ยกาํหนดมาตรฐานความเป็นเลศิทีโ่ดดเดน่  
   4. เป็นตวัเชื่อมความเป็นอดตี โดยเฉพาะเชื่อมปจัจุบนัเขา้กบัอนาคต   
 สรปุไดว้า่ วสิยัทศัน์มคีวามสาํคญัในการชว่ยกระตุน้ ดงึดดูใหบุ้คลากรในองคก์รมคีวามรกั 
ผกูพนั และมมุานะในการปฏบิตังิานตามวสิยัทศัน์ เพือ่พฒันาองคก์รใหม้คีวามกา้วหน้าและบรรลุเป้าหมาย
ตามทีว่างไว ้ 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัวิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
  2.3.1 ลกัษณะของวิสยัทศัน์ท่ีดี   
   วรีะวฒัน์ ปนันิตามยั (2538: 17) ไดเ้สนอไวว้า่ วสิยัทศัน์ทีด่ ีควรประกอบดว้ยรายละเอยีด
ต่อไปน้ี  
    1. มคีวามเหมาะสมกบัวฒันธรรม ค่านิยม ประวตัขิององคก์ร  
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    2. เป็นอุดมคตทิีบ่่งชีถ้งึมาตรฐานของความเป็นเลศิทีต่อ้งการชว่ยทาํใหเ้ป้าหมาย
และทศิทางของการปฏบิตัหิน้าทีช่ดัเจนยิง่ขึน้  
    3. น่าเชื่อถอื  
    4. โน้มน้าวจติปฏบิตั ิ 
    5. แสดงออกมาอยา่งชดัแจง้ งา่ยต่อการทาํความเขา้ใจ  
    6. มคีุณลกัษณะมุง่ทะเยอทะยาน มุง่สูค่วามสาํเรจ็  
    7. บ่งบอกถงึความสามารถ ความตอ้งการทีม่ลีกัษณะเฉพาะตวัขององคก์ร  
 สรปุไดว้า่ วสิยัทศัน์ทีด่ ีจะเป็นสิง่ทีบ่่งบอกถงึความตอ้งการทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแต่ละ
องคก์รมคีวามชดัเจน น่าเชื่อถอื เป็นภาพในอนาคตทีส่ามารถปฏบิตัใิหบ้รรลุความสาํเรจ็ไดแ้ละตอ้ง
สอดคลอ้งกบับรบิท และวฒันธรรมขององคก์รนัน้ๆ   
  2.3.2 กระบวนการของวิสยัทศัน์  
   วรีะวฒัน์ ปนันิตามยั (2538: 24) อธบิายวา่ วสิยัทศัน์มกีระบวนการอยา่งน้อย 3 ลาํดบั 
ดงัน้ี คอื การสรา้งภาพทีค่วรจะเป็น การสือ่สารภาพทีค่ดิได ้การปฏบิตัโิดยการเพิม่อาํนาจใหป้ฏบิตัิ
หรอืเรยีกวา่การสรา้งพลงัรว่มเพือ่การปฏบิตั ิ
   ทัง้น้ี วรีะวฒัน์ ปนันิตามยั (2538: 23) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัลกัษณะของผูนํ้าทีม่วีสิยัทศัน์  
ไวด้งัน้ี  
    1. มคีวามสามารถของสมองทีจ่ะคดิคาดคะเนและเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ไดด้ ี
มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มุง่อนาคตมากกวา่การอนุรกัษ์นิยม สงัเคราะหข์อ้มลูไดเ้หมาะสมกบั สถานการณ์
จาํเป็น  
    2. วางแผนกลยทุธไ์ดด้ ี มมีมุมองทีย่าวไกลสามารถวเิคราะหส์ถานการณ์ปจัจุบนั
และมองเหน็ภาพทีค่วรจะเป็นในอนาคตได ้ 
    3. มองภาพกวา้งแลว้มุง่สูภ่าพเลก็ คดิแบบนิรนยั รูแ้ละเขา้ใจนโยบาย เป้าหมาย
ขององคก์ร สามารถจาํแนกเป้าหมายออกจากวธิกีาร ยดืหยุน่ในแนวทางทีจ่ะมุง่เขา้สูเ่ป้าหมาย  
    4. มคีวามกระตอืรอืรน้ในการรบัรูแ้ละเปลีย่นแปลงไปสูส่ ิง่ใหม่ๆ  กระตุน้รเิริม่
ใหม้กีารใชน้วตักรรมอยูเ่สมอ ไวต่อสิง่ใหม่ๆ  อยา่งพนิิจพเิคราะห ์ 
    5. ไมย่ดึมัน่ถอืมัน่ สนบัสนุนผูป้ฏบิตังิานทีม่คีวามสามารถในการพฒันาศกัยภาพ
ใหบ้งัเกดิผลสงูสดุ และเปิดใจกวา้งรบัประสบการณ์ใหม ่ 
    6. มแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ทะเยอทะยาน เน้นทีผ่ลกระทบเชงิสรา้งสรรค ์มุง่หา
ความสาํเรจ็ใหม่ๆ  อยูต่ลอดเวลา  
  2.3.3 องคป์ระกอบของวิสยัทศัน์  
   แมนาส (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2538 : 2; อา้งองิจาก Manasse. 1986) ไดร้ะบุ
องคป์ระกอบ 4 ประการ ทีม่ปีฏสิมัพนัธก์นัของวสิยัทศัน์ของผูนํ้า ไดแ้ก่  
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    1. วสิยัทศัน์ทางองคก์ร (Organization vision) เป็นวสิยัทศัน์ซึง่เกีย่วกบัภาพ 
ทีก่วา้งและสมบรูณ์ของระบบองคก์รในปจัจุบนั ซึง่อยูภ่ายในสิง่แวดลอ้ม นัน่คอื วสิยัทศัน์ทางองคก์ร
เป็นการมององคก์รในปจัจุบนัในภาพรวม มไิดม้องเฉพาะองคก์รเทา่นัน้ แต่มองสิง่แวดลอ้มขององคก์ร
ดว้ย  
    2.  วสิยัทศัน์ทางอนาคต (Future vision) เป็นการสรา้งภาพของระบบองคก์ร
ภายในสิง่แวดลอ้มจุดๆ หน่ึงหรอืเวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคต นัน่คอื วสิยัทศัน์ทางอนาคตเป็นการสรา้งภาพ
วา่องคก์รในอนาคตควรจะเป็นอยา่งไร  
    3. วสิยัทศัน์ทางบุคคล (Personal vision) เป็นวสิยัทศัน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัยทุธศาสตร์
ในการพฒันา การกาํหนดตําแหน่งของบุคคลและการพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นการเชื่อมโยงระหวา่ง
ผูนํ้ากบัองคก์ร เป็นความสามารถของผูนํ้าทีจ่ะระบุ บ่งชี ้ เคลื่อนยา้ย ประสานทกัษะ และทรพัยากร
ต่างๆ   
    4. วสิยัทศัน์ทางยทุธศาสตร ์ (Strategic vision) เป็นวสิยัทศัน์ซึง่อยูบ่นพืน้ฐาน
ของความเขา้ใจในกระบวนการเปลีย่นแปลง เป็นการเปลีย่นวสิยัทศัน์ใหไ้ปสูก่ารปฏบิตั ินัน่คอื วสิยัทศัน์
ทางยทุธศาสตรเ์ป็นการเชื่อมโยงสิง่ทีเ่ป็นจรงิในปจัจุบนั (Organization vision) กบัความเป็นไปไดใ้น
อนาคต (Future vision) ในวถิทีางทีเ่ฉพาะเจาะจง (Personal vision) ซึง่เหมาะสมกบัองคก์รและผูนํ้า
วสิยัทศัน์ทางยทุธศาสตรก์ค็อืการบรหิารการเปลีย่นแปลง 

สรุปไดว้่า การทําใหก้ารดาํเนินงานขององคก์รประสบความสาํเรจ็ไดน้ัน้ ตอ้งอาศยั
การสรา้งภาพในอนาคตขององคก์รทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปไดแ้ละสภาพแวดลอ้มขององคก์ร 
รวมทัง้วสิยัทศัน์เป็นตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาต่อการดาํเนินการจดัการศกึษา
ของสถานศกึษาใหป้ระสบความสาํเรจ็และกา้วหน้า   
  2.3.4 มิติของวิสยัทศัน์  
   การทีจ่ะนําวสิยัทศัน์ขององคก์รไปสูเ่ป้าหมาย เพือ่ความสาํเรจ็ขององคก์รนัน้จะตอ้ง
มกีารวางแผนในภาพรวมขององคก์รบนพืน้ฐานของขอ้มลู สภาพแวดลอ้ม และตอ้งอาศยัผูนํ้าองคก์ร 
และบุคลากรในองคก์รทีม่คีวามเขา้ใจในกระบวนการ การเปลีย่นแปลงเพือ่พฒันาองคก์รไปสูอ่นาคตที่
ประสบความสาํเรจ็ ทาํใหอ้งคก์รมัน่คง ดงันัน้ ผูบ้รหิารโรงเรยีนตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการนําวสิยัทศัน์
มาใชใ้นการจดัการศกึษาในโรงเรยีน ดงัที ่บรอน (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์.  2538: 9 – 10; อา้งองิจาก 
Braun.  1991: 26) ไดส้รปุไวว้า่ วสิยัทศัน์นัน้ มอียูด่ว้ยกนั 3 มติ ิคอื การสรา้งวสิยัทศัน์ การเผยแพร่
วสิยัทศัน์ และการปฏบิตัติามวสิยัทศัน์ โดยมนีกัวชิาการหลายทา่นไดแ้สดงทศันะเกีย่วกบัวสิยัทศัน์
ในแต่ละมติไิวด้งัต่อไปน้ี 
   1.  การสร้างวิสยัทศัน์ 
    การสรา้งวสิยัทศัน์เป็นสิง่จาํเป็นทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนทุกคนจะตอ้งกาํหนด และ
สรา้งขึน้มาอยา่งเป็นระบบ เพราะโรงเรยีนก่อตัง้ขึน้มาเพือ่สรา้งอนาคตใหก้บัเดก็นกัเรยีนไมใ่ช่อยูเ่พือ่
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วนัน้ีเทา่นัน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ ดงัทีน่กัวชิาการหลายทา่นเสนอ
ความเหน็เกีย่วกบัการสรา้งวสิยัทศัน์ไว ้ดงัน้ี  
    เอลลสิ และ โจสลนิ (Ellis; & Joslin.  1990: 5) ไดเ้สนอความเหน็วา่ ในการสรา้ง
วสิยัทศัน์ของโรงเรยีนจะตอ้งศกึษาสภาพของโรงเรยีนในปจัจุบนัวา่มจุีดเดน่จุดดอ้ยดา้นใดบา้ง 
    แอดมนิิสเตอร ์(บุญเจอื จุฑาพรรณชาต.ิ  2544: 20 – 21; อา้งองิจาก Administrator.  
1994:  95 – 97) กล่าววา่ วสิยัทศัน์จะชว่ยใหบุ้คลากรในหน่วยงานมองเหน็วา่ ในอนาคตหน่วยงาน
จะเป็นอยา่งไร บุคคลากรจะมคีวามกระตอืรอืรน้และชว่ยสง่เสรมิสนบัสนุนการทาํงานเพือ่บรรลุจุดหมาย
นัน้ ชว่ยบุคคลทีล่งัเลไมก่ลา้ตดัสนิใจกลายเป็นคนทีก่ลา้ตดัสนิใจ นอกจากน้ียงัมกีารยอมรบัและการสนบัสนุน
จากทุกฝา่ย ดงันัน้จงึควรสรา้งวสิยัทศัน์ใหม้ขีึน้ โดยดาํเนินการ ดงัน้ี 
     1. ทาํความเขา้ใจหน่วยงาน ศกึษาหน้าทีข่องหน่วยงาน ถงึลกัษณะของ
หน่วยงาน ซึง่จะพจิารณาไดจ้ากการจดัองคก์ร 
     2. เขา้ใจถงึหน้าทีห่ลกัของหน่วยงาน ภารกจิหน้าทีข่องหน่วยงานจะตอ้ง
มกีารวเิคราะหใ์หช้ดัเจนใหรู้ว้า่หน้าทีใ่ดเป็นหน้าทีห่ลกัหรอืหน้าทีร่อง เพราะจะนําไปสูก่ารเน้นความสาํคญั
ของหน้าทีห่ากเป็นหน้าทีห่ลกัจะตอ้งเอาใจใสอ่ยา่งเตม็ที ่ แต่ถา้เป็นหน้าทีร่องกค็วรเอาใจใสน้่อยลง
ตามลาํดบั 
     3. คน้หาจุดแขง็จุดออ่นของหน่วยงานทุกหน่วยงานจะมจุีดแขง็ คอื ปจัจยั
ทีม่คีวามสาํคญัต่อความสาํเรจ็ของหน่วยงาน และจุดออ่น คอื ปจัจยัทีบ่ ัน่ทอนความสาํเรจ็ของหน่วยงาน 
     4. วเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มภายนอกหน่วยงานทีม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินงาน
ของหน่วยงาน และรวบรวมขอ้มลูจากความคาดหวงัของบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงาน 
     5. กาํหนดวสิยัทศัน์ของหน่วยงานทีค่วรจะเป็น โดยการนําเอาขอ้มลูมา
กาํหนดโครงสรา้งขององคก์ร ความตอ้งการของคนในหน่วยงาน จุดออ่นจุดแขง็ของหน่วยงาน วเิคราะห์
สิง่แวดลอ้มภายนอกของหน่วยงานแลว้นํามาวเิคราะหห์าวสิยัทศัน์ 
     6. มวีสิยัทศัน์ทีช่ดัเจน การสรา้งวสิยัทศัน์ของหน่วยงานใหช้ดัเจน จะทาํให้
หน่วยงานมุง่ไปสูค่วามเป็นเลศิ สอดคลอ้งกบัสิง่แวดลอ้มและก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อประชาชน และสงัคม 
จะทาํใหห้น่วยงานนัน้ประสบความสาํเรจ็ 
 จากแนวทางการกําหนดวสิยัทศัน์ทีค่วรจะเป็นของหน่วยงานตามแนวคดิของ แอดมนิิสเตรเตอร ์
(Administrator.  1994:  96) ไดแ้สดงไวใ้นภาพประกอบ 2 ดงัน้ี 
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ภาพประกอบ 2 แนวทางการกาํหนดวสิยัทศัน์ 
 
 ทีม่า: บุญเจอื จุฑาพรรณชาต.ิ  (2544).  ความสมัพนัธร์ะหวา่งวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา
บรรยากาศองคก์รกบัความผกูพนัต่อองคก์รของครผููส้อนในโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังาน
การประถมศกึษาจงัหวดันครราชสมีา. 
 
 
    พชิยั ลพีพิฒัน์ไพบลูย ์ (2538: 51 – 57) ชีแ้จงวา่ วสิยัทศัน์ตอ้งใชห้ลกัของ
กระบวนการ (Process) เป็นตวัแบบเสนอ ไมใ่ชเ้หตุการณ์ต่างๆ เป็นตวักาํหนดโดยใหทุ้กคนมสีว่น
เกีย่วขอ้งจะตอ้งมสีว่นรว่มในการยกรา่ง และทบทวนกระบวนการในการสรา้งวสิยัทศัน์มกีารกาํหนด
วธิกีารในการรวบรวมขอ้เสนอแนะจากหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพือ่นํามาเป็นขอ้มลูในกรปรบัปรุง
วสิยัทศัน์ รวมทัง้มกีารทบทวนและแกไ้ขขอ้ความทีก่าํหนดเป็นวสิยัทศัน์ใหช้ดัเจน เพือ่ใหส้ามารถ
นําไปปฏบิตัไิดต้ามกาํหนดเวลา สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและขอ้เสนอแนะต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
    วรีะวฒัน์ ปนันิตามยั (2538: 25 – 27) อธบิายวา่ เมื่อพจิารณาปจัจยัของเวลา
สามารถสรา้งวสิยัทศัน์ได ้2 ทาง คอื 
     1. สรา้งโดยคดิใครค่รวญโดยสบืคน้กบัสภาพปจัจุบนั เป็นการสบืคน้ ทาํ
ความเขา้ใจกบัสภาพทีเ่ป็นอยูศ่กึษาแนวทางปรบัปรุงพฒันาใหด้ขีึน้ ซึง่สามารถทาํได ้ดงัน้ี 
      1.1 การมองประสบการณ์ในอดตี แลว้ถามตวัเองวา่ สภาพองคก์รที่
เป็นอยูใ่นปจัจุบนัวา่ มอีะไรบา้งทีท่าํใหขุ้น่เคอืงใจมากทีส่ดุ เมื่อคนทาํงานไดไ้มด่แีลว้เกดิอะไรขึน้ ผล
ปรากฏตรงตามเป้าหมายทีค่าดหวงัมากน้อยเพยีงใด เมือ่ทราบแลว้กพ็งึหาแนวทางแกไ้ข 

วิสยัทศัน์ 

โครงสรา้ง หน้าทีแ่ละคนทีเ่ป็นจุดแขง็
และจุดอ่อนของหน่วยงาน 

ความคาดหวงัและขอ้จาํกดัทาง
สงัคมและประชาชน 

คา่นิยมความเชื่อของคนในองคก์ร
และความคดิสว่นตวัของนกับรหิาร

หวัหน้าหน่วยงาน 

โอกาสและสิง่ทีน่่าวติกทางการเมอืง
เศรษฐกจิ สงัคมและเทคโนโลยทีี่

หน่วยงานเผชญิ 

ปจัจยัภายใน ปจัจยัภายนอก 



 
 

28 

      1.2 เชญิบุคคลทัง้ภายนอกและภายในองคก์รมารว่มประชุมแลว้ใหเ้ขยีน 
10 รายการ แต่ละคนไมพ่งึประสงคก์บัองคก์ร และอกี 10 รายการทีผู่เ้ขา้ประชุมคดิวา่ เป็นลกัษณะทีด่ี
ขององคก์ร ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจะชว่ยสอ่งทาง สูว่สิยัทศัน์ทีพ่งึกาํหนดขึน้ 
      1.3 ทาํใหว้สิยัทศัน์กระจายเป็นระยะๆ อาจทาํไดโ้ดยการจดัสมัมนา 
2 – 3 วนั กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาศกึษาขอ้มลูรายละเอยีดเพือ่ชว่ยขดัเกลาแลกเปลีย่นวสิยัทศัน์และคา่นิยม 
      1.4 วสิยัทศัน์เกดิไดจ้ากการสดบัรบัฟงัความคดิเหน็ คาํพดูของคนอื่น
จากภูมปิญัญาของผูรู้ ้ผูม้ปีระสบการณ์ แมก้ระทัง่จากการศกึษาคน้ควา้ 
     2. สรา้งโดยการสงัเกต ประเมนิ คาดคะเนอนาคตอาจทาํได ้2 วธิ ีคอื 
      2.1 อภปิรายวางแผนอนาคตขององคก์รทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว
หลายๆ ทาง พจิารณาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งและอาจเกีย่วขอ้ง คอื ปจัจยัลกัษณะเด่นขององคก์รปจัจยัที่
ถอืวา่เป็นจุดดอ้ยขององคก์ร ปจัจยัทีถ่อืวา่ เป็นตวัคุกคามต่อเสถยีรภาพการบรรลุเป้าหมายการดาํเนินงาน
ขององคก์รเมื่อไดท้ัง้ 4 หมวดปจัจยัแลว้ ทาํอยา่งไรทีจ่ะพลกิผนัจุดดอ้ยใหเ้ป็นจุดเดน่ ปจัจยัคุกคาม
ใหก้ลายเป็นโอกาส 
      2.2 พจิารณาจากความไมต่่อเน่ืองของความโน้มเอยีงทีป่รากฏในแต่ละ
ชว่งเวลา โดยทีพ่จิารณาดจุูดหกัเหหรอืความเปลีย่นแปลง แลว้ปรบักระบวนการ ซึง่อาจจะอยูใ่นรปู
ของการคดิใหม ่ การทาํใหม ่ รบัฟงัความคดิเหน็ทีแ่ปลกใหม ่ จงึไดแ้นวทางแกไ้ขการดาํเนินการใน
รปูแบบใหม่ๆ  ทีท่าํใหม้กีารเปลีย่นแปลมุง่สูเ่ป้าหมายของภาพองคก์รในอนาคตได ้
    เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์ (2538: 4) ไดอ้ธบิายไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ การสรา้งวสิยัทศัน์ 
เป็นการสรา้งความฝนัทีเ่ป็นจรงิหรอืการสรา้งพมิพเ์ขยีว (Blue print) ขององคก์รทีม่คีวามเป็นเลศิ ใน
อนาคต เป็นการสรา้งภาพอนาคตทีผู่นํ้าปรารถนาจะใหอ้งคก์รของตนเป็นอยา่งไรนัน้ จะตอ้งศกึษาองคก์ร
อยา่งลกึซึง้ มขีอ้มลูอยา่งชดัเจนเกีย่วกบัจุดเดน่ จุดดอ้ยของบุคคล สถานที ่ทรพัยากรและเวลา วสิยัทศัน์
ทีส่รา้งขึน้จาํเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม วธิกีารทีด่อียา่งหน่ึงในการสรา้งวสิยัทศัน์โดยการให้
มสีว่นรว่ม (Shared Vision) 
    มารศร ีสธุานิธ ิ (2540: 34 – 35) อธบิายวา่ การสรา้งวสิยัทศัน์นัน้ หมายถงึ 
การทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนสามารถสรา้งภาพในอนาคตของโรงเรยีนไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ประสทิธผิลทีด่ทีีส่ดุ
ของโรงเรยีนทีต่อ้งการอยา่งแทจ้รงิคอือะไร ทัง้น้ี โดยอาศยัทกัษะการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการสงัเคราะห์
ขอ้มลูของผูบ้รหิารโรงเรยีน 
    สมศกัดิ ์ ดลประสทิธิ ์ (2540: 13) กล่าววา่ การสรา้งวสิยัทศัน์ควรกาํหนดขึน้
โดยผูนํ้า (Leader initiated) มไิดก้าํหนดโดยกลุ่มบุคคล ซึง่ผูนํ้าทีด่ตีอ้งรูจ้กัสนทนาและรบัฟงัความคดิเหน็
ของสมาชกิแลว้นํามาพจิารณาวา่ โลกปจัจุบนัเป็นเชน่ไร นําขอ้มลูผนึกเขา้เป็นวสิยัทศัน์ แลว้หาวธิกีาร
ทีจ่ะมุง่สูส่ภาพทีค่วรจะเป็นหรอืวสิยัทศัน์นัน้ ในการสรา้งวสิยัทศัน์จาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึศลีธรรม จรยิธรรม 
เพือ่ใหม้ทีศิทางทีจ่ะมุง่ไปมคีวามถูกตอ้ง มัน่คง นําความรุง่เรอืงมาสูช่วีติหรอืองคก์รนัน้ๆ วสิยัทศัน์
เป็นการมองภาพแหง่อนาคต หรอืวสิยัทศัน์นัน้ทาํใหช้วีติมคีวามหมาย มพีลงัทีจ่ะกา้วไปสูจุ่ดหมายที ่



 
 

29 

มุง่หวงัไว ้ 
    สเุทพ เชาวลติ (2541: 51) กล่าววา่ ตวัแปรสาํคญัในการสรา้งวสิยัทศัน์ คอื 
ทกัษะทางดา้นความคดิ (Conceptual Skill) อนัเป็นทกัษะทีส่าํคญัยิง่ของผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ความคดิทีเ่ป็นความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์(Creative Thinking) คดิแปลกใหม ่คดิเหนือผูอ้ื่น คดิ
อยา่งมคีุณภาพ และคดิสูค่วามสาํเรจ็เชงิปฏบิตักิาร พฒันาความคดิสรา้งสรรคส์ูก่ารบวนการสรา้งวสิยัทศัน์
ทีพ่ฒันาใหน้กับรหิารมองกวา้ง คดิไกล ทนัสมยั และเฉียบแหลม 
    พฒันิจ โกญจนาท (2542: 23 – 26) ไดเ้สนอแนวทางการสรา้งวสิยัทศัน์ไวว้า่ 
บุคคลทีจ่ะเป็นผูนํ้าจะตอ้งมกีระบวนการสาํหรบัการสรา้งแนวทาง หรอืภาพทีจ่ะใหเ้กดิขึน้ในอนาคต 
ควรมกีารดาํเนินการเป็นลาํดบั ดงัน้ี 
     1. การดาํเนินการรวบรวมขอ้มลู ทัง้จากสภาพแวดลอ้มภายนอก และ
สภาพแวดลอ้มภายในประกอบกนั 
     2. การจดักระทาํขอ้มลู หมายถงึ การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูทีม่อียู่
เพือ่นําไปกาํหนดวสิยัทศัน์ของผูนํ้า 
     3. การถ่ายทอดวสิยัทศัน์ของตนเองออกมาเป็นถอ้ยคาํไดอ้ยา่งชดัเจน มี
พลงัในการกระตุน้ใหส้มาชกิทุกคนทาํงานเพือ่เป้าหมายขององคก์ร ทัง้น้ีถอ้ยคาํทีแ่สดงวสิยัทศัน์นัน้
ควรมลีกัษะยน่ยอ่ ชดัเจน ทา้ทาย มุง่อนาคต มัน่คง ปรารถนาทีจุ่บรรลุใหไ้ด ้
     4. การจดัใหม้กีารประเมนิขอ้ความทีเ่กีย่วกบัวสิยัทศัน์ก่อน  ทัง้น้ีเพือ่ให้
ขอ้ความหรอืแนวทางดงักล่าวมคีวามเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิ
 สรปุไดว้า่ การสรา้งวสิยัทศัน์ หมายถงึ ผูบ้รหิารโรงเรยีนตอ้งสรา้งความฝนัทีเ่ป็นจรงิใหก้บั
โรงเรยีน มคีวามเป็นเลศิในอนาคตโดยตอ้งอาศยัทกัษะ การเกบ็รวบรวมขอ้มลูของโรงเรยีน จุดเดน่
จุดดอ้ยของบุคลากรในโรงเรยีน สถานที ่ทรพัยากร เวลา ใหม้คีวามสอดคลอ้งกนัประสานความรว่มมอื
ภายในโรงเรยีนเพือ่ชว่ยระดมความคดิในการสรา้งวสิยัทศัน์ขึน้มา 
   2. การเผยแพรวิ่สยัทศัน์ 
    ในแต่ละองคก์ร เมื่อกาํหนดวสิยัทศัน์ขึน้มาแลว้จะใหว้สิยัทศัน์นัน้บงัเกดิผล ตาม
เป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ ผูบ้รหิารสถานศกึษาจาํเป็นตอ้งเผยแพร ่ ทาํความเขา้ใจกบัสมาชกิในองคก์รไดร้บัรู้
ใหม้สีว่นรว่มและรบัวสิยัทศัน์นัน้ ไปเป็นแนวปฏบิตั ิ ดงัทีน่กัวชิาการหลายทา่นใหค้วามเหน็เกีย่วกบั
การเผยแพรว่สิยัทศัน์ไว ้ดงัน้ี 
    ชพี และ โชเอนไฮท้ ์ (Sheive; & Schoenheit.  1987: 101) ใหค้วามเหน็วา่
วสิยัทศัน์ทีส่รา้งขึน้น้ีจะไดผ้ล จาํเป็นตอ้งอาศยัผูนํ้าทีม่คีวามสามารถในการสือ่สาร และเป็นผูม้วีาทศลิป์ 
    แบร ์และคนอื่นๆ (Beare; et al.  1989: 120 – 121) ไดก้ล่าวถงึ การเผยแพร่
วสิยัทศัน์สามารถกระทาํได ้3 แนวทาง คอื 



 
 

30 

     1. โดยทางการพดู ทัง้ทางปากเปล่า และโดยการเขยีน เพือ่อธบิายถงึ
ความสาํคญัและประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้กบัหรอืกบัตวัสมาชกิในองคก์รโดยเฉพาะอยา่งยิง่เพื่อสรา้งความสมัพนัธ์
อนัดรีะหวา่งบุคคลในองคก์ร 
     2. โดยการกระทาํ การจดัสถานทีท่าํงาน การรบัรองผูม้าเยีย่มเยยีน การเลอืก
เน้นสนใจ สิง่ใดสิง่หน่ึงเป็นพเิศษ พธิกีารต่างๆ รวมถงึตารางปฏบิตักิจิกรรมประจาํวนั 
     3. โดยการใหร้างวลัดว้ยคาํพดูหรอืการกระทาํของผูนํ้าทีเ่ลอืกใหร้างวลัแก่
สมาชกิอื่นๆ ขององคก์ร อาจเป็นคาํพดูงา่ยๆ แสดงความขอบคุณ คาํยกยอ่งชมเชย การใหส้ทิธพิเิศษ 
การใหค้วามสนบัสนุน เป็นตน้ 
    มารศร ีสธุานิธ ิ (2540: 36) สรปุวา่ การเผยแพรว่สิยัทศัน์ หมายถงึ ผูบ้รหิาร
โรงเรยีน สามารถสือ่ใหค้ณะครมูคีวามเขา้ใจวสิยัทศัน์ของตนเองไดอ้ยา่งชดัเจน เพือ่ใหเ้กดิการยอมรบั
และเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิานเพือ่ใหบ้รรลุวสิยัทศัน์นัน้ โดยการใชค้าํพดู สญัลกัษณ์ การกระทาํ และการให้
รางวลั 
    ประชุม โพธกุิล (2540: 25) ไดอ้ธบิายวา่ การเผยแพรว่สิยัทศัน์ไปยงัผูท้ีม่สีว่น
เกีย่วขอ้งนอกจากจะใชว้สิยัทศัน์กาํหนดแผนกลยทุธ ์ กาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคอ์ยา่งชดัเจน
แลว้ ผูบ้รหิารตอ้งใชว้ธิกีารสือ่สารทีม่ปีระสทิธผิลในการถ่ายทอดวสิยัทศัน์อยา่งต่อเน่ือง 
    พฒันิจ โกญจนาท (2542: 24) ไดแ้สดงความคดิเหน็ไวว้า่ การเผยแพรว่สิยัทศัน์
เป็นการใชส้ือ่ดา้นต่างๆ ผา่นทางคาํพดูสิง่พมิพ ์และผา่นทางกจิกรรมต่างๆ ขององคก์ร เพื่อโน้มน้าว
ใหส้มาชกิขององคก์รไดเ้ขา้ใจและยอมรบัการเปลีย่นแปลงตามแนวทางวสิยัทศัน์ขององคก์รนัน้ 
 สรุปไดว้่า การเผยแพร่วสิยัทศัน์ หมายถงึ ผูบ้รหิารโรงเรยีนสามารถสื่อใหค้ณะคร ู ไดม้ี
ความเขา้ใจในวสิยัทศัน์ของตนเองไดอ้ยา่งชดัเจน ก่อใหเ้กดิการยอมรบัและเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิานตาม 
ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหบ้รรลุวสิยัทศัน์นัน้ โดยการใชค้าํพดู สญัลกัษณ์ การกระทาํ และการใหร้างวลั 
   3. การปฏิบติัตามวิสยัทศัน์ 
    การดาํเนินการในองคก์รใดๆ กต็ามแมจ้ะมโีครงการแผนงานทีด่เียีย่มหากขาด
การนําไปปฏบิตัยิอ่มจะไมเ่กดิผลใดๆในทาํนองเดยีวกนั แมว้า่ผูบ้รหิารสถานศกึษาจะสรา้งวสิยัทศัน์ 
และเผยแพรว่สิยัทศัน์ใหแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบแลว้กต็าม หากขาดแนวทางหรอืวธิกีารทีจ่ะสง่เสรมิ
ใหนํ้าไปปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั ยอ่มไมเ่กดิการเปลีย่นแปลงใหบ้รรลุผลตามวสิยัทศัน์ทีว่างไว ้จงึสมควรที่
จะศกึษาแนวทางหรอืวธิปีฏบิตัติามวสิยัทศัน์ ดงัมนีกัวชิาการหลายทา่นไดแ้สดงความคดิเหน็ไว ้ดงัน้ี 
    เทรธโธแวน (Trethowan.  1991: 8) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ การจะปฏบิตัติาม
วสิยัทศัน์ใหไ้ดผ้ลด ีผูนํ้าควรคาํนึงถงึสิง่ต่อไปน้ี 
     1. ตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความกระตอืรอืรน้ของตน 
     2. พยายามสรา้งจติผกูพนัใหเ้กดิขึน้กบัสมาชกิ 
     3. จดัโครงสรา้งขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบัการปฏบิตัติามวสิยัทศัน์ 
     4. จดัหางบประมาณสนบัสนุน 
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     5. มคีวามเชื่อถอืและไวว้างใจในความสามารถของสมาชกิ 
     6. อยา่พดูในสิง่ทีไ่มเ่ป็นความจรงิ เพยีงเพื่อหวงัใหง้านสาํเรจ็ แต่ตอ้งมี
ความจรงิใจกบัสมาชกิทุกคน 
    บทั (Butt.  1993: 746 – A) ไดศ้กึษาพฤตกิรรมของศกึษาธกิาร ซึง่ประสบ
ผลสาํเรจ็ในการปฏบิตัติามวสิยัทศัน์ ผลการวจิยัพบวา่ ศกึษาธกิารไดใ้ชพ้ฤตกิรรมในการดาํเนินการ
เกีย่วกบัวสิยัทศัน์ ดงัต่อไปน้ี คอื การใหม้สีว่นรว่ม การใหอ้าํนาจ ความกลา้เสีย่ง การสือ่สารอยา่ง
ชดัเจน การสรา้งความไวว้างใจ การสนบัสนุนนกัเรยีน การทุม่เทกบังาน การเอาใจใสต่รวจสอบวสิยัทศัน์
อยูต่ลอดเวลา การพฒันาวชิาชพีสาํหรบัตนเองและสมาชกิในองคก์ร 
    เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์ (2538: 4) กล่าววา่ การปฏบิตัติามวสิยัทศัน์เป็นการนํา
วสิยัทศัน์ทีส่รา้งขึน้ไปสูก่ารปฏบิตัทิีแ่ทจ้รงิ โดยความรว่มมอื ทุม่เทกาํลงักาย ความคดิ และความพยายาม
ของสมาชกิภายในองคก์รเพือ่ใหว้สิยัทศัน์ทีส่รา้งขึน้นัน้ ดาํเนินไปเป็นผลสาํเรจ็ 
    มารศร ี สธุานิธ ิ (2540: 38) กล่าววา่ การปฏบิตัติามวสิยัทศัน์นัน้ ผูบ้รหิาร
โรงเรยีนตอ้งหลอมวสิยัทศัน์ของตนลงไปสูน่โยบาย เป้าหมาย แผนงาน โครงการ กจิวตัรประจาํวนั
ของโรงเรยีน มกีารสรา้งสมัพนัธภาพอนัดกีบัคร ู รวมทัง้ผูบ้รหิารโรงเรยีน จาํเป็นตอ้งมคีวามสามารถ
ในการบรหิารการเปลีย่นแปลง ซึง่แสดงออกใหเ้หน็ได ้ดงัพฤตกิรรมต่อไปน้ี 
     1. ตัง้เป้าหมายของการเปลีย่นแปลงใหช้ดัเจนและมคีวามเป็นไปได ้
     2. ใหส้มาชกิมองเหน็ความจาํเป็นทีต่อ้งมกีารเปลีย่นแปลง 
     3. ใหส้มาชกิมองเหน็ประโยชน์และคุณคา่ทีจ่ะเกดิจากการเปลีย่นแปลง 
     4. มสีมัพนัธภาพทีด่กีบัสมาชกิทุกคน 
     5. ใหส้มาชกิทุกคนมสีว่นรว่มในการเปลีย่นแปลงนัน้ 
     6. ศกึษาขอ้มลูจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและนอกองคก์ร 
     7. กาํหนดขัน้ตอนการปฏบิตังิานชดัเจน 
     8. ผูบ้รหิารตอ้งมทีกัษะทางการศกึษาและการสอน 
     9. มกีารตดิตามการเปลีย่นแปลงอยา่งใกลช้ดิ 
     10. ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่คณะครอูยา่งเหมาะสม 
    สมศกัดิ ์ ดลประสทิธิ ์ (2540: 19) กล่าวว่า วสิยัทศัน์ทีใ่ชอ้ย่างไดผ้ลจะตอ้ง
ครอบคลุมทกุเรือ่งอยา่งละเอยีดโดยตอ้งกาํหนดใหรู้ว้า่ ใคร (Who) ทาํอะไร (What) ทาํเมือ่ไร (When) 
ทาํไมจงึทาํ (Why) และตอ้งทาํอยา่งไร (How) ดงันัน้การจะใหป้ฏบิตัติามวสิยัทศัน์อยา่งไดผ้ลจะตอ้งมี
การกาํหนดตําแหน่งบทบาทหน้าทีใ่หทุ้กคนรูว้า่ตวัเองมคีวามสาํคญัอยา่งไรทีจ่ะมุง่สูจุ่ดมุง่หมายปลายทาง
นัน้ ทุกคนจะตอ้งรว่มแรงรว่มใจกนั มคีวามมุง่มัน่ทาํหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ยความเตม็ใจ เพือ่มุง่
สูจุ่ดหมายทีว่างไว ้
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    มนตร ี ศุภาพร (2541: 7) กล่าววา่ ความสาํเรจ็ตามวสิยัทศัน์ทีต่ ัง้ไวข้ึน้อยูก่บั
ปจัจยัหลายอยา่งแต่ทีส่าํคญัทีส่ดุ คอื ผูบ้รหิารระดบัสงูจะตอ้งมศีลิปะของการคาดการณ์ไปในอนาคต
พรอ้มทัง้มยีทุธศาสตรแ์ละนโยบายทีแ่น่ชดัไวร้องรบั 
 กล่าวโดยสรปุ การปฏบิตัติามวสิยัทศัน์ หมายถงึ ผูบ้รหิารโรงเรยีนมคีวามสามารถในการแปลง
วสิยัทศัน์ไปสูเ่ป้าหมาย โดยการปฏบิตัทิีแ่ทจ้รงิ โดยอาศยัความรว่มมอื ทุ่มเทกาํลงักายความคดิและ
ความพยายามของสมาชกิในโรงเรยีน เพื่อทาํใหว้สิยัทศัน์นัน้ดาํเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
3.  หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูนํ้าการเปล่ียนแปลง 
 3.1 ความหมายภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง 
  ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership) มชีื่อเรยีกเป็นภาษาไทยที่
พบ โดยทัว่ๆ ไป เชน่ ภาวะผูนํ้าแบบเปลีย่นสภาพ ภาวะผูนํ้าการปฏริปู ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง 
(เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์.  2544: 60) ในการวจิยัน้ี ผูว้จิยัใชค้าํวา่ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง และจาก
การศกึษาคน้ควา้ มผีูใ้หค้วามหมายของภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงไวห้ลายทา่น ดงัน้ี 
  ณฏัฐพนัธ ์ เขจรนนัทน์ (2546: 44) ไดใ้หค้วามหมายของผูนํ้าการเปลีย่นแปลงไวว้า่ 
ผูนํ้าการเปลีย่นแปลง หมายถงึ บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีเ่ป็นสมาชกิขององคก์ร หรอืมาจากภายนอก
องคก์ร โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัทีจ่ะใชค้วามรู ้ทกัษะ ความสามารถและประสบการณ์ เพือ่อาํนวยความสะดวก
ในการเปลีย่นแปลงองคก์รใหเ้กดิขึน้และดาํเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ปกตติวัแทนการเปลีย่นแปลง
ขององคก์รอาจจะเป็นผูท้ีม่บีทบาท หน้าที ่ และความรบัผดิชอบหลายอยา่งดว้ยกนัคอื อาจจะเป็นทัง้
ผูนํ้าการเปลีย่นแปลง ผูอ้าํนวยความสะดวกในการเปลีย่นแปลง ผูเ้จรจาต่อรองระหวา่งกลุ่มผลประโยชน์ 
และเป็นทีป่รกึษาในเรือ่งต่างๆ ขององคก์ร ซึง่จะขึน้อยูก่บัสถานการณ์และความตอ้งการของแต่ละองคก์ร 
วา่ตอ้งการใหเ้ขาแสดงบทบาทและหน้าทีใ่ดเป็นสาํคญั 
  ยดุา รกัไทย (2546: 93) ไดใ้หค้วามหมายของผูนํ้าการเปลีย่นแปลงไวว้า่ ผูนํ้าการเปลีย่นแปลง 
หมายถงึ บุคคลทีต่อ้งการใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอยา่งใดอยา่งหน่ึงขึน้ และอยูใ่นฐานะทีต่อ้งทาํงาน
รว่มกบักลุ่มเพือ่ใหบ้รรลุสิง่ทีต่อ้งการ 
  วนิิจ เกตุขาํ (2546: 327; อา้งองิจาก Razik; & Swanson.  1995) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูนํ้า
เชงิปฏริปูหรอืภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง หมายถงึ ลกัษณะผูนํ้าทีเ่น้นการเปลีย่นแปลงทัง้องคก์รใหด้ขีึน้
กวา่เดมิ โดยยกระดบัคุณธรรมและแรงจงูใจ จนสง่ผลทาํใหส้มาชกิรูส้กึอยากเปลีย่นแปลงอยา่งเตม็ที ่
ภาวะผูนํ้าเชงิปฏริปูจะทาํใหง้านสมัฤทธิผ์ลได ้ จะตอ้งชว่ยใหส้มาชกิเหน็ความสาํคญัและคุณคา่ ผลงาน
และแนวทางการทาํงานใหส้าํเรจ็ ชกัจงูใหส้มาชกิเหน็ประโยชน์ของทมีและองคก์รเป็นหลกั และตอ้ง
เปลีย่นระดบัความตอ้งการตามทฤษฎขีอง มาสโลว ์ (Maslow’s Theory) ใหส้งูขึน้ และขยายวงกวา้ง
ขึน้ดว้ย ดงันัน้ผูนํ้าเชงิปฏริปู จงึเป็นเสมอืนผูจุ้ดประกายแรงผลกัดนัใหห้ลอมรวมสมาชกิใหม้องเหน็
ประโยชน์รว่มกนัและปรบัเปลีย่นใหม้จุีดหมายในการทาํงานรว่มกนั ทัง้น้ีผูนํ้าใชค้วามสามารถเฉพาะตวั
เขา้มาชว่ยมากกวา่การใชก้ารบงัคบับญัชาตามสายงาน และภาวะผูนํ้าแบบน้ีตอ้งช่วยใหทุ้กฝา่ยทุม่เท  
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หวัใจ (heart) และ จติใจ (mind) ในการทาํงานอยา่งละเทา่ๆ กนั 
  วนัชยั ธงชยั (2547: 10) กล่าววา่ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership) 
หมายถงึ เป็นผูนํ้าทีก่ระตุน้ใหเ้กดิความสนใจระหวา่งผูร้ว่มงานและผูต้าม ทาํใหเ้กดิการตระหนกัรูใ้น
เรือ่งภารกจิ (Mission) และวสิยัทศัน์ (Vision) ของทมีโดยผูนํ้าจะยกระดบัวุฒภิาวะและอุดมการณ์
ของผูร้ว่มงาน ผูต้าม และองคก์ร ตลอดจนพฒันาความสามารถของผูร้ว่มงานและผูต้ามไปสู่ระดบั
ความสามารถและศกัยภาพทีส่งูขึน้ 
  ชนะ พงศส์วุรรณ (2548: 7) ใหค้วามหมายไวว้า่ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง หมายถงึ 
พฤตกิรรมทีผู่บ้รหิารมอีทิธพิลต่อผูร้ว่มงานโดยเปลีย่นแปลงความพยายามของผูร้ว่มงานใหส้งูขึน้กวา่
ความพยายาม ทีค่าดหวงั พฒันาความสามารถของผูร้ว่มงานไปสูร่ะดบัทีส่งูขึน้และมศีกัยภาพมากขึน้ 
ทาํใหเ้กดิความตระหนกัรูใ้นพนัธกจิ และวสิยัทศัน์ ขององคก์ร 
  แบสสส์ ์ (แคทลยีา ศรใีส 2548: 27; อา้งองิจาก Bass.  1985: 20) ไดใ้หค้วามหมาย
ของ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงไวว้า่ หมายถงึ ผูนํ้าจะเป็นผูก้ระตุน้ใหผู้ต้ามมคีวามตอ้งการทีส่งูขึน้ 
ทาํใหต้ระหนกัถงึความตอ้งการ สาํนึกในความสาํคญั คุณคา่ของจุดมุง่หมาย และวธิทีีจ่ะทาํใหบ้รรลุ
จุดมุง่หมาย ใหค้าํนึงถงึผลประโยชน์ของทมี องคก์ร นโยบายมากกวา่ผลประโยชน์สว่นตนและยกระดบั
ความตอ้งการใหส้งูขึน้ 
  สชุาดา รงัสนินัท ์ (2550: 114) ใหค้วามหมายวา่ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง หมายถงึ
ภาวะของบุคคลทีต่อ้งการใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงขึน้ในองคก์รในเรื่องใดเรือ่งหน่ึง ตอ้งทาํงานรว่มกบั
บุคคล และผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ตามทีต่อ้งการ 
  กนกวรรณ วเิชยีรเขต (2551: 28 – 29) ไดส้รปุและใหค้วามหมายของภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง
ไวว้า่ หมายถงึ ระดบัพฤตกิรรมของผูบ้รหิารทีแ่สดงใหเ้หน็ในการจดัการหรอืการทาํงานทีเ่ป็นกระบวนการ
เปลีย่นแปลงความพยายามของผูร้ว่มงาน ใหส้งูขึน้กวา่ความพยายามทีค่าดหวงั เป็นผลใหก้ารปฏบิตังิาน
เกนิความคาดหวงั พฒันาความสามารถและศกัยภาพไปสูร่ะดบัทีส่งูขึน้ โดยผูบ้รหิารแสดงบทบาททาํ
ใหผู้ร้ว่มงานรูส้กึไวว้างใจ ตระหนกัรูภ้ารกจิ และวสิยัทศัน์ ความจงรกัภกัด ีและจงูใจใหผู้ร้ว่มงานมอง
ไกลเกนิกวา่ความสนใจของตน ซึง่นําไปสูก่ารบรรลุประสทิธผิลขององคก์ร 
  ขวญัชยั จะเกรง (2551: 17 – 18) ไดอ้ธบิายความหมายของภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง 
(Transformational Leadership) ไวว้า่ หมายถงึ ระดบัพฤตกิรรมของผูบ้รหิารทีแ่สดงใหเ้หน็ในการจดัการ
หรอืการทาํงานทีเ่ป็นกระบวนการเปลีย่นแปลง กระตุน้ความพยายามของผูร้ว่มงานใหส้งูขึน้กวา่ความพยายาม
ทีค่าดหวงั เป็นผลใหก้ารปฏบิตังิานเกนิกวา่ความคาดหวงั พฒันาความสามารถของผูร้ว่มงาน ไปสู่
ระดบัทีส่งูขึน้ และมศีกัยภาพมากขึน้ โดยผูบ้รหิารแสดงบทบาท ทาํใหผู้ร้ว่มงาน รูส้กึไวว้างใจ ตระหนกัรู้
ในภารกจิ และวสิยัทศัน์ มคีวามจงรกัภกัดแีละเป็นแรงบนัดาลใจใหผู้ร้ว่มงานมองไกลเกนิกวา่ความสนใจ
ของตนเอง เพื่อนําไปสูป่ระโยชน์ขององคก์รมากกวา่ประโยชน์สว่นตน 
  วลรีตัน์ ตณัฑลุเศรษฐ ์ (2552: 18) ไดใ้หค้วามหมายภาวะผูนํ้าแหง่การเปลีย่นแปลงวา่ 
หมายถงึ ผูนํ้าทีใ่ชก้ารปฏสิมัพนัธก์บัผูร้ว่มงานในการสรา้งความรว่มมอื สรา้งแรงจงูใจใหส้งูขึน้ จน
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สง่ผลใหผู้ร้ว่มงานอยากจะเปลีย่นแปลงและยอมรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ เป็นรปูแบบพฤตกิรรมที่
มคีวามสามารถใชคุ้ณลกัษณะของตนในการบรหิารงาน ไดแ้ก่ การสรา้งบารม ีการสรา้งแรงบนัดาลใจ 
การกระตุน้เชาวป์ญัญาหรอืการใชป้ญัญา และการคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอื
รว่มใจระหวา่งผูร้ว่มงานหรอืผูต้าม ใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปในทศิทางทีผู่นํ้าหรอืผูบ้รหิารตอ้งการให้
บรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมาย 
  สพุานี สฤษฏว์านิช (2552: 258) ไดใ้หค้วามหมายผูนํ้าการเปลีย่นแปลงไวว้า่ หมายถงึ 
ผูนํ้าทีใ่ชบ้ารมเีพือ่ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีย่ิง่ใหญ่แก่องคก์ร สามารถพลกิฟ้ืนองคก์รทีม่ปีญัหานัน้
ใหป้ระสบความสาํเรจ็ 
  ไมตร ีคงนุกลู (2553: 31) ไดใ้หค้วามหมายภาวะผูนํ้าแหง่การเปลีย่นแปลง (Change 
Leadership) วา่หมายถงึ ผูท้ีม่ภีาวะผูนํ้าในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีแ่สดงวา่มคีวามรู ้
ความสามารถ ความรบัผดิชอบ เป็นผูท้ีใ่หค้าํมัน่สญัญาอยา่งเปิดเผย เป็นผูท้ีม่จีติใจเป็นกลาง มคีวามมุง่มัน่
ในการพฒันาและบรหิาร เพือ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในองคก์รอยา่งสรา้งสรรคแ์ละสง่ผลต่อการพฒันา
คุณภาพการศกึษา เป็นผูร้เิริม่วสิยัทศัน์ มคีวามเชื่อในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนวา่เป็นความสาํคญัสงูสดุ
ของสถานศกึษาสามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งเหน็คุณคา่และสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ ี สือ่สารเป็นและ
ใหก้ารรบัฟงัอยา่งทัว่ถงึ ทาํการเปลีย่นแปลงโดยแสดงออกดว้ยพฤตกิรรมเชงิรกุ กลา้ตดัสนิใจ กลา้เสีย่ง 
  ณชัญานุช สุดชาด ี (2553: 28) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงไวว้า่ 
หมายถงึ ระดบัพฤตกิรรมของผูบ้รหิารทีแ่สดงใหเ้หน็ในการจดัการหรอืการทาํงานทีเ่ป็นกระบวนการ
เปลีย่นแปลงความพยายามของผูร้ว่มงานใหส้งูขึน้กวา่ความพยายามทีค่าดหวงั เป็นผลใหก้ารปฏบิตังิาน
เกนิความคาดหวงั พฒันาความสามารถและศกัยภาพไปสูร่ะดบัทีส่งูขึน้ โดยผูบ้รหิารแสดงบทบาทให้
ผูร้ว่มงานรูส้กึไวว้างใจ ตระหนกั รูภ้ารกจิ และวสิยัทศัน์ มคีวามจงรกัภกัด ีและจงูใจใหผู้ร้ว่มงานมอง
ไกลเกนิกวา่ความสนใจของตนซึง่จะนําไปสูก่ารบรรลุประสทิธผิลขององคก์ร 
 สรปุความหมายของภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง หมายถงึ คุณลกัษณะของผูนํ้าทีส่ามารถ
เปลีย่นองคก์รใหด้ขีึน้กวา่เดมิประกอบดว้ย การมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ การสรา้งแรงบนัดาลใจ 
การกระตุน้ทางปญัญา และการคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล                
 3.2 ความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎีภาวะผูนํ้าการเปล่ียนแปลง 
  ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงหรอืภาวะผูนํ้าเพือ่การปฏริปูในยคุปจัจุบนัใหค้วามสาํคญัต่อ
การเปลีย่นแปลง ดงันัน้ผูนํ้ายคุใหมต่อ้งสามารถทาํใหอ้งคก์รเกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ ีผูบ้รหิาร
คอืผูท้ีท่าํงานประจาํใหถ้กูตอ้ง ในขณะทีผู่นํ้าคอืผูท้ีท่าํใหเ้กดิการสรา้งนวตักรรมโดยการตดัสนิใจเลอืก
ในสิง่ทีค่วรทาํ ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและจุดประกายสรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ผูต้ามใหเ้กดิการเริม่ตน้
และยนืหยดัมุง่ทุม่เทความพยายามปฏบิตังิาน (ไพโรจน์ กลิน่กุหลาบ.  2551: 85) 
  ในยคุน้ีวงการวชิาการต่างมกีารศกึษาคน้ควา้วจิยัเกีย่วกบัตวัแปรหรอืปจัจยัทีจ่ะมอีทิธพิล
ต่อความมปีระสทิธภิาพหรอืประสทิธผิลต่อองคก์ร ตวัแปรหรอืปจัจยัทีจ่ะมอีทิธพิลต่อผลการปฏบิตังิาน
ของพนกังาน แรงจงูใจและความพงึพอใจในการทาํงานของพนกังานหรอืของกลุ่มทาํงาน รวมถงึการพฒันา
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สมรรถนะและศกัยภาพของพนกังาน ซึง่ปจัจยัหน่ึงทีส่าํคญัทีไ่ดร้บัการยอมรบัวา่มอีทิธพิลมากคอื ภาวะผูนํ้า 
ทัง้ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารหรอืผูบ้งัคบับญัชาในทุกๆ ระดบั และทัง้ภาวะผูนํ้าของพนกังานทุกๆ คน ใน
องคก์รดว้ยภาวะผูนํ้า ในทีน้ี่จะหมายถงึ พฤตกิรรมหรอืกระบวนการทีบุ่คคลหน่ึงมอีทิธพิลเหนือบุคคลอื่น
หรอืกลุ่มในการทาํงาน เพือ่ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย ในทศวรรษทีผ่า่นมาการศกึษาแนวคดิทฤษฎแีละ
งานวจิยัเกีย่วกบัภาวะผูท้ีม่ปีระสทิธภิาพมจีาํนวนมาก แต่มแีนวคดิทฤษฎหีน่ึงทีไ่ดร้บัการยอมรบัและ
กล่าวถงึกนัมากคอื “ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง” (Transformational Leadership) ซึง่มงีานวจิยัมากมาย
ทีส่นบัสนุนทฤษฎน้ีีในทัว่โลกและยนืยนัวา่ ทฤษฎสีามารถนําไปประยกุตใ์ด ้ (สมชาย นําประเสรฐิชยั. 
2553: ออนไลน์) 
  ก่อนจะมาเป็นภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง ทฤษฎภีาวะผูนํ้าทีเ่ริม่ตน้มาก่อน คอื ทฤษฎี
ภาวะผูนํ้าแบบมบีารม ี(Charismatic Leadership) โดย แมกซ ์เวเบอร ์(Max, Weber) ในทศวรรษที ่1920 
ไดเ้สนอทฤษฎภีาวะผูนํ้าแบบมบีารม ีเมื่อผลงานของเขาไดแ้ปลเป็นภาษาองักฤษในปี ค.ศ. 1947 ได้
กระตุน้ความสนใจของนกัสงัคมวทิยา และนกัรฐัศาสตรท์ีศ่กึษาดา้นภาวะผูนํ้า ต่อมา ในทศวรรษที ่1980 
นกัวจิยัทางจติวทิยาและการจดัการ ไดแ้สดงความสนใจอยา่งมากต่อภาวะผูนํ้าแบบมบีารมน้ีี เน่ืองจาก
ในชว่งทศวรรษนัน้ เกดิการแปรรปูและมกีารฟ้ืนฟูองคก์รต่างๆ อยา่งมาก และผูบ้รหิารองคก์รต่างๆ 
ในสหรฐัอเมรกิามกีารยอมรบักนัวา่ มคีวามตอ้งการและจาํเป็นตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงในการดาํเนินการ
เรือ่งต่างๆ เพือ่ใหอ้งคก์รสามารถอยูไ่ดใ้นสภาวะทีม่กีารแขง่ขนัทางเศรษฐกจิ ยลูค์และ ฟลทิ (จารวุรรณ 
ชุณหวรานนท.์  2545: 14; อา้งองิจาก Yukl; & Fleet.  1992: 173 – 187) 
  แบสสส์ ์(ขวญัชยั จะเกรง.  2551: 19 – 20; อา้งองิจาก Bass.  1985: 12) ไดร้ะบุขอ้จาํกดั
บางประการของผูนํ้าแบบมบีารม ี และไดแ้นะนําใหม้กีารขยายทฤษฎใีหค้รอบคลุมถงึลกัษณะพฤตกิรรม 
ตวับ่งชีบ้ารม ีสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อาํนวย ตวัอยา่งเชน่ แบสส ์เสนอวา่ ผูนํ้าแบบมบีารมมีกัจะเกดิขึน้
ในทีท่ีก่ารใชอ้าํนาจแบบปกตลิม้เหลวในการจดัการกบัวกิฤตการณ์ และยงัเป็นทีน่่าสงสยัเกีย่วกบัคา่นิยม
และความเชื่อดัง้เดมิของผูนํ้าแบบน้ี ดงันัน้ต่อมาในทฤษฎภีาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของ แบสส ์ (Bass) 
ไดใ้ชค้าํวา่ การมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ (Idealized Influence) แทนคาํวา่ การสรา้งบารม ี(Charisma) 
ซึง่หมายถงึ การมอีทิธพิลเกีย่วกบัอุดมการณ์ทีร่ะดบัสงูของจรยิธรรมคอื ความไมเ่หน็แก่ตวั ซึง่ทัง้
ผูนํ้าและผูต้ามจะมกีารอุทศิตวัอยา่งดทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถทาํได ้การมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ แทน
คาํวา่ การสรา้งบารมเีน่ืองจาก 1) การสรา้งบารมเีป็นตวัแทนของความหมายหลายความหมายในการโฆษณา 
เช่น การฉลอง ซึง่มลีกัษณะเป็นการโออ้วดหรอืแสดงความตื่นเตน้เกนิจรงิ 2) การสรา้งบารม ี มี
ความสมัพนัธม์ากเกนิไปกบัการปกครองแบบเผดจ็การและความเป็นผูนํ้าการเปลีย่นแปลงเทยีม เช่น 
ฮติเลอร ์ (Hitler) มสุโสลนีิ (Mussolini) 3) สาํหรบัผูว้จิยับางคน เชน่ เฮาส ์ (House) และคอนเกอร ์
และ คานนัโก (Conger; & Kanungo) กล่าววา่ การสรา้งบารมคีอื การรวมภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง
ทัง้หมดตัง้แต่การสรา้งแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ปญัญา และการคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล ดงันัน้
ในการฝึกอบรมและในวตัถุประสงค ์บางงานวจิยัของ แบสส ์ (Bass) จงึใชค้าํวา่ การมอีทิธพิลอยา่งมี
อุดมการณ์ แทนคาํวา่ การสรา้งบารม ี
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  หลงัจากเกดิทฤษฎภีาวะผูนํ้าแบบมบีารมแีลว้ ไดเ้กดิมกีารพฒันาแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบั
ภาวะผูนํ้าแบบใหมข่ึน้มาคอื ทฤษฎภีาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership) ทีไ่ด้
มกีารกล่าวถงึคอื ทฤษฎภีาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของเบอรน์ส (Burns) ในปีค.ศ. 1987 และ แบสส ์
(Bass) ในปี ค.ศ. 1985 แต่ทฤษฎ ีทีไ่ดร้บัการยอมรบัวา่เป็นทฤษฎภีาวะผูนํ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ และมี
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งสนบัสนุนมากมาย รวมทัง้มกีารฝึกอบรมเพือ่พฒันาภาวะผูนํ้าตามทฤษฎ ีดว้ยคอื
ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของแบสส ์(Bass) 
  การศกึษาระยะต่างๆ ของภาวะผูนํ้า (ธวชัชยั หอมยามเยน็. 2548: 45 – 48; อา้งองิจาก 
Yukl.  1994) ไดส้รปุแนวคดิในการศกึษาไว ้ดงัน้ี 
   1. ระยะลกัษณะผูนํ้า (Trait Phase) โดยเริม่ตัง้แต่ก่อนครสิตศกัราชจนถงึปี 1940 
เป็นระยะทีพ่ยายามศกึษาลกัษณะสากลของผูนํ้าทีม่ปีระสทิธผิล ซึง่ทฤษฎ ี น้ีไดแ้นวทางมาจากทฤษฎี
มหาบุรษุ (Great Man Theories) ในสมยักรกีและโรมนัโบราณ ซึง่เชื่อวา่ ผูนํ้าเป็นมาแต่กาํเนิดสรา้งกนั
ไมไ่ด ้จงึเกดิแนวคดิวา่ ผูนํ้าตอ้งมลีกัษณะพเิศษกวา่คนอื่น ซึง่ Stodgily ไดร้วบรวมงานวจิยั 163 เรือ่ง 
โดยสรปุวา่ ผูนํ้ามคีุณสมบตัดิงัน้ี มสีตปิญัญา บุคลกิด ีกระตอืรอืรน้ ซื่อสตัย ์เชื่อมัน่ในตนเอง สามารถ
ทาํงานสาํเรจ็ มคีวามรบัผดิชอบ รเิริม่ เอาชนะอุปสรรคได ้มนุษยสมัพนัธด์ ีเป็นตน้ และไดนํ้าผลการวจิยั
ในชว่งปี 1945 – 1970 ไปวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ พบวา่ ผูนํ้ามคีวามแตกต่างจากบุคคลอื่นๆ ตรงทีม่ี
ทกัษะ ดงัต่อไปน้ี คอื ทกัษะในการตดิต่อระหวา่งบุคคล ทกัษะทางดา้นเทคนิค ทกัษะทางดา้นการจดัการ 
และทกัษะทางดา้นสตปิญัญา จากการศกึษาทาํใหรู้เ้กีย่วกบัภาวะผูนํ้ากวา้งขึน้ แต่ไมส่ามารถคน้หา
ลกัษณะ ทีจ่ะรบัประกนัความสาํเรจ็ของผูนํ้าได ้ การศกึษาต่อมาจงึมุง่สูล่กัษณะผูนํ้าทีส่มัพนัธก์บัพฤตกิรรม
บุคคลและประสทิธภิาพ 
   2. ระยะพฤตกิรรมผูนํ้า (Behavioral Phase) การศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูนํ้าใน
ระยะน้ีคอื การศกึษาของมหาวทิยาลยัโอไฮโอ (Ohio State University) เพือ่คน้หาพฤตกิรรมภาวะผูนํ้า
ทีม่ปีระสทิธภิาพ พบวา่ มพีฤตกิรรม 2 ชนิด ผูนํ้ามุง่งาน (Initialing Structure) และผูนํ้าแบบมุง่สมัพนัธ ์
(Consideration Structure) โดยผูนํ้ามุง่งาน หมายถงึ การทีผู่นํ้ากาํหนดโครงสรา้งเพือ่ปฏบิตังิานของ
องคก์รใหป้ระสบผลสาํเรจ็ และชีนํ้ากลุ่มทาํงานไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายขององคก์ร สว่นผูนํ้าแบบมุง่สมัพนัธ์
หรอืแบบมุง่คนคอื การทีผู่นํ้าปฏบิตัติามดว้ยทา่ทเีป็นมติรและใหก้ารสนบัสนุนแสดงความเอาใจใสแ่ละ
แสวงหาเพือ่ใหผู้ต้ามไดร้บัความผาสุก (Yukl.  1994) โดยนกัวจิยัไดว้นิิจฉยัพฤตกิรรมผูนํ้าออกแบบ
เป็น 3 แบบ คอื ผูนํ้าแบบเผดจ็การ (Autocratic) จะใชร้ปูแบบการชีนํ้ามกีารควบคุมสงู ไมเ่ปิดโอกาส
ใหผู้ต้ามมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ ผูนํ้าแบบประชาธปิไตยจะใหค้วามสาํคญักบัผูต้าม เปิดโอกาสให้
แสดงความคดิเหน็ และมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจแกป้ญัหาต่างๆ ไมเ่น้น การใชอ้าํนาจ และผูนํ้าแบบ
ปล่อยตามสบาย (Laissez faire) จะใหอ้สิระเตม็ทีแ่ก่ผูต้าม และไมไ่ดส้ ัง่งานบางครัง้จะทาํใหก้ลุ่มเสยี
เอกภาพ สมรรถนะการผลติตํ่า 
   3. ระยะผูนํ้าตามสถานการณ์ (Situational Phase) ในระหวา่งปลายปี ค.ศ. 1940 
มกีารศกึษาทฤษฎภีาวะผูนํ้าตามสถานการณ์อยา่งกวา้งขวางและไดเ้สนอใหเ้หน็วา่ การแสดงลกัษณะ
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ของผูนํ้าแบบใดขึน้อยูก่บัสถานการณ์ โดยบุคคลหน่ึงอาจจะเป็นผูนํ้าในสถานการณ์หน่ึง และจะเป็นผูต้าม
ในอกีสถานการณ์หน่ึง ทฤษฎภีาวะผูนํ้าตามสถานการณ์ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ ทฤษฎเีฮอรเ์ซย ์และ แบลนชารด์ 
(Heresy; & Blanchard.  1969) มแีนวคดิพืน้ฐานทีส่าํคญัคอื สถานการณ์ทีต่่างกนั ยอ่มตอ้งการแบบ
ของผูนํ้าทีต่่างกนั แต่กไ็มอ่าจปฏบิตัไิดเ้สมอไป เพราะขึน้อยูก่บัลกัษณะสว่นตวัและความสามารถใน
การวเิคราะหต์ามสถานการณ์ของผูนํ้า 
   4. ระยะอาํนาจของผูนํ้า (Power Influence Phase) การศกึษาอาํนาจผูนํ้าในกลุ่ม
น้ีถอืวา่สาระสาํคญัของผูนํ้าคอื การมอีทิธพิลเหนือผูต้าม แต่ผูต้ามกส็ามารถมอีทิธพิลเหนือผูนํ้าได ้ซึง่ 
ยลูค์ (Yulk.  1994) ไดร้วบรวมผลการศกึษาวจิยัเรือ่ง อาํนาจของผูนํ้าไวโ้ดยสรปุไดว้า่ กลุ่มน้ีมุง่อธบิาย  
3 คาํ คอื อาํนาจ (Power) เป็นความสามารถในการใชอ้ทิธพิลเหนือเจตคต ิ และพฤตกิรรมของผูอ้ื่น 
เพือ่ทาํใหบุ้คคลอื่นปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามทีผู่ม้อีาํนาจตอ้งการอาํนาจหน้าที ่(Authority) เป็นสทิธทิีจ่ะใช้
อทิธพิลต่อผูอ้ื่นใหป้ฏบิตัติามทีก่าํหนดไว ้ และอทิธพิล (Influence) เป็นลกัษณะสว่นบุคคลจดัเป็น
อาํนาจอยา่งหน่ึงทีม่อียูใ่นคนนัน้ เชน่ ความสามารถในการแกป้ญัหา ความสามารถใชอ้ทิธพิลเหนือ
กลุ่มผูต้าม 
 จากการศกึษาทฤษฎ ีภาวะผูนํ้าทัง้ 4 ระยะจะเหน็ไดว้า่ผูนํ้ามหีน้าทีใ่นการนํา สว่นผูต้ามจะ
มหีน้าทีใ่นการปฏบิตัติาม เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายของผูนํ้าหรอืองคก์ร (Bass.  1985) ซึง่ เบริน์ (Burn.  
1978) ไดก้ล่าววา่ การศกึษาทีมุ่ง่เน้นเฉพาะผูนํ้าและผูต้ามเป็นการศกึษาทีล่ม้เหลวทีส่ดุ เน่ืองจากไมม่ี
ความเขา้ใจทัง้สองฝา่ย ในอนาคตความสมัพนัธร์ะหวา่งผูนํ้าและผูต้ามจะเปลีย่นไปผูนํ้าจะตอ้งปฏบิตังิาน
เคยีงบ่าเคยีงไหล่กบัผูต้าม จะตอ้งมภีาพลกัษณ์ทีด่กีวา่เป็นผูนํ้าทีป่กครองดว้ยอาํนาจเผดจ็การ บทบาท
ผูนํ้ายคุใหมจ่ะตอ้งมอบอาํนาจใหแ้ก่ผูอ้ื่นมากกวา่ตวัเอง มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มคีวามเชีย่วชาญ 
ใหผู้ร้ว่มงานมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ ใชท้กัษะการจงูใจมากกวา่การใชค้าํสัง่ และบทบาทผูนํ้าทีถ่อืวา่
มปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ กค็อื “ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง” 
 3.3 องคป์ระกอบของทฤษฎีภาวะผูนํ้าการเปล่ียนแปลง 
  แบสส ์ (ธวชัชยั หอมยามเยน็.  2548: 47 – 48; อา้งองิจาก Bass.  1985) ไดเ้สนอ
ทฤษฎภีาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงทีข่ยายแนวคดิของ เบรน์ส (Burns. 1978) โดยใชท้ฤษฎแีรงจงูใจ
มาอธบิาย มโนทศัน์ของผูนํ้าการเปลีย่นแปลงใหช้ดัเจนขึน้ และอธบิายไวว้า่ ผูต้ามของผูนํ้าการเปลีย่นแปลง
จะชื่นชมไวว้างใจ จงรกัภกัดต่ีอผูนํ้า และผูนํ้าจะกระตุน้ใหผู้ต้ามทาํไดม้ากกวา่ทีค่ดิไวต้ัง้แต่ตน้ เมือ่กระทาํ
การเปลีย่นแปลง ผูนํ้าจะจงูใจผูต้ามโดย 
   1. ทาํใหผู้ต้ามตระหนกัถงึความตอ้งการ ใหส้าํนึกถงึความสาํคญั และคุณคา่ของ
จุดมุง่หมาย วธิกีารบรรลุจุดมุง่หมาย 
   2. ทาํใหผู้ต้ามไมค่าํนึงถงึประโยชน์สว่นตน แต่จะอุทศิตนเพือ่ทมีงานและองคก์ร 
   3. ยกระดบัความตอ้งการของผูต้ามใหส้งูขึน้ ตามทฤษฎคีวามตอ้งการตามลาํดบัขัน้
ของ มาสโลว ์ (Maslow) ซึง่เมือ่แรกเริม่เสนอทฤษฎใีหม่ๆ  และ แบสส ์Bass ไดร้ะบุองคป์ระกอบของ
ผูนํ้าการเปลีย่นแปลงไว ้3 ประการ คอื 
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    3.1 ความเสน่หา หรอืเรยีกอกีอยา่งหน่ึงวา่ อทิธพิลเชงิอุดมการณ์ (Idealized 
Influence : ll) คอื พฤตกิรรมทีส่ามารถกระตุน้ความรูส้กึ ดา้นอารมณ์ ของผูต้ามใหส้งูขึน้ ก่อใหเ้กดิ
การเลยีนแบบและผกูพนัต่อตวัผูนํ้า 
    3.2 การกระตุน้ทางปญัญา (Intellectual Stimulation : IS) คอื พฤตกิรรมของ
ผูนํ้าในการทาํความเขา้ใจกบัปญัหาไดด้ ีจนสามารถทาํใหผู้ต้ามมองเหน็ปญัหาดงักล่าวจากมมุมองใหม่
ของตนไดเ้อง 
    3.3 การคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) 
คอื พฤตกิรรมทีผู่นํ้าแสดงใหเ้หน็ในการจดัการหรอืการทาํงานโดยคาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล
มกีารเอาใจเขามาใสใ่จเรา มกีารตดิต่อสื่อสารแบบสองทาง และเป็นรายบุคคล สนใจและเอาใจใสผู่ร้ว่มงาน
หรอืผูต้ามเป็นรายบุคคล มกีารวเิคราะหค์วามตอ้งการและความสามารถ ของแต่ละบุคคลเป็นพีเ่ลีย้ง
คอยใหค้าํแนะนํา และสง่เสรมิพฒันาผูร้ว่มงาน ใหพ้ฒันาตนเอง ต่อมาทฤษฎขีอง Bass ไดป้รบัปรงุใหม ่
(Bass; & Avolio.  1994) จงึเพิม่พฤตกิรรมผูนํ้าการเปลีย่นแปลงอกี 1 องคป์ระกอบ คอื ดา้นการสรา้ง
แรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation : IM) ซึง่เป็นพฤตกิรรมของผูนํ้าทีเ่กีย่วกบัการสือ่สาร เพื่อ
ดงึดดูใจสูว่สิยัทศัน์ โดยการใชส้ญัลกัษณ์เพือ่ใหเ้กดิการใชค้วามพยายามของผูต้ามใหส้งูขึน้ และการที่
ผูนํ้าแสดงแบบอยา่งของพฤตกิรรมแก่ผูต้าม  เป็นตน้ 
  แบสส ์ไดส้รปุองคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงเป็น 4 ประการ ดงัน้ี 
   1. การมอีทิธพิลเชงิอุดมการณ์ (Idealized Influence : II) หมายถงึ การทีผู่นํ้า
ประพฤตติวัเป็นแบบอยา่ง หรอืเป็นโมเดลสาํหรบัผูร้ว่มงาน ผูนํ้าจะเป็นทีย่กยอ่ง เคารพนบัถอื ศรทัธา 
ไวว้างใจ และทาํใหผู้ร้ว่มงานเกดิความภาคภมูใิจเมือ่ไดร้ว่มงานกนั ผูร้ว่มงานจะประพฤต ิปฏบิตัเิหมอืนกบั
ผูนํ้าและตอ้งการเลยีนแบบผูนํ้า สิง่ทีผู่นํ้าตอ้งปฏบิตัเิพือ่บรรลุถงึลกัษณะน้ีคอื ผูนํ้าตอ้งมวีสิยัทศัน์ และ
สามารถถ่ายทอดไปยงัผูร้ว่มงาน ผูนํ้าจะตอ้งมคีวามสมํ่าเสมอมากกวา่การเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุม
อารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วกิฤต ผูนํ้าเป็นผูท้ีไ่วใ้จไดว้า่จะทาํในสิง่ทีถู่กตอ้งเป็นผูม้ศีลีธรรมและจรยิธรรมสงู 
หลกีเลีย่งทีจ่ะใชอ้าํนาจ เพื่อผลประโยชน์สว่นตนแต่จะประพฤตติน เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูอ้ื่น และ
เพื่อประโยชน์ของ กลุ่มผูนํ้าจะแสดงใหเ้หน็ถงึความเฉลยีวฉลาด ความมสีมรรถภาพ ความตัง้ใจ 
ความเชื่อมัน่ในตนเอง ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อและคา่นิยมของผูนํ้าจะเสรมิความภาคภมูใิจ 
ความจงรกัภกัดแีละความมัน่ใจของผูร้ว่มงาน ทาํใหผู้ร้ว่มงานรูส้กึเป็นพวกเดยีวกบัผูนํ้าโดยอาศยัวสิยัทศัน์
และการมจุีดประสงคร์ว่มกนั ผูนํ้าแสดงความมัน่ใจชว่ยสรา้งความเป็นหน่ึงเดยีวกนั เพือ่บรรลุเป้าหมาย
ทีต่อ้งการ ผูร้ว่มงานจะเลยีนแบบพฤตกิรรมของผูนํ้าจากการสรา้งความมัน่ใจในตนเอง ประสทิธภิาพ
และการเคารพตนเอง ผูนํ้าการเปลีย่นแปลงจงึรกัษาอทิธพิลของตนในการบรรลุเป้าหมายในภาระหน้าที่
ขององคก์ร 
   2. การสรา้งแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation : IM) หมายถงึการทีผู่นํ้าจะ
ประพฤตใินทางทีจ่งูใจ ใหเ้กดิแรงบนัดาลใจกบัผูร้ว่มงานโดยการสรา้งแรงบนัดาลใจ การใหค้วามหมาย
และทา้ทายในเรือ่งงานต่อผูร้ว่มงาน ผูนํ้าจะกระตุน้จติวญิญาณของทมี (Team Spirit) ใหม้ชีวีติชวีา มี



 
 

39 

การแสดงออก ซึง่ความกระตอืรอืรน้โดยการสรา้งเจตคตใินแงบ่วก ผูนํ้าจะทาํใหผู้ร้ว่มงาน สมัผสักบั
ภาพทีง่ดงามในอนาคต ผูนํ้าจะสรา้งและสือ่ความหวงัทีผู่นํ้าตอ้งการอยา่งชดัเจน ผูนํ้าจะแสดงความอุทศิตวั 
ความผกูพนัต่อเป้าหมายและวสิยัทศัน์รว่มกนั ผูนํ้าจะแสดงความเชื่อมัน่และแสดงใหเ้หน็ถงึความตัง้ใจ
อยา่งแน่วแน่วา่ จะสามารถบรรลุเป้าหมายได ้ผูนํ้าจะชว่ยใหผู้ร้ว่มงานมองขา้มผลประโยชน์ของตนเอง
เพือ่วสิยัทศัน์และภารกจิขององคก์ร ชว่ยใหผู้ร้ว่มงานพฒันาความผกูพนัของตนเอง ต่อเป้าหมายระยะยาว 
และบ่อยครัง้พบวา่ การสรา้งแรงบนัดาลใจน้ีเกดิขึน้โดยผา่นการคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล ทาํให้
ผูร้ว่มงานรูส้กึวา่ตนเองมคีุณคา่ และกระตุน้ใหพ้วกเขาจดัการกบัปญัหาทีต่นเองเผชญิได ้สว่นการกระตุน้
ทางปญัญาชว่ยใหผู้ร้ว่มงานจดัการกบัอุปสรรคของตนและเสรมิสรา้งความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
   3. การกระตุน้ทางปญัญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถงึพฤตกิรรมที่
ผูนํ้ากระตุน้ใหผู้ร้ว่มงานตระหนกัถงึปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในหน่วยงาน ทาํใหผู้ร้ว่มงานมคีวามตอ้งการ
หาแนวทางใหม่ๆ  มาแกป้ญัหาในหน่วยงาน เพื่อหาขอ้สรปุใหมท่ีด่กีวา่เดมิ เพื่อทาํใหเ้กดิสิง่ใหมแ่ละ
สรา้งสรรค ์โดยผูนํ้ามกีารคดิและแกป้ญัหาอยา่งเป็นระบบ มกีารตัง้สมมตฐิาน การเปลีย่นกรอบ (Reframing) 
การมองปญัหา การเผชญิกบัสถานการณ์เก่าๆ ดว้ยวถิทีางใหม่ๆ  มกีารจงูใจและสนบัสนุนความคดิ
รเิริม่ใหม่ๆ  มกีารพจิารณาปญัหาและการตอบปญัหา มกีารใหก้ําลงัใจผูร้ว่มงานในการแกป้ญัหา ดว้ย
วธิกีารใหม่ๆ  กระตุน้ใหผู้ร้ว่มงานแสดงความคดิและเหตุผล และไมว่พิากษ์วจิารณ์แมว้า่ ความคดินัน้
จะแตกต่างไปจากความคดิของผูนํ้า ผูนํ้าทาํใหผู้ร้ว่มงานรูส้กึวา่ปญัหาทีเ่กดิขึน้เป็นสิง่ทีท่า้ทายและเป็น
โอกาสทีด่ใีนการทีจ่ะแกป้ญัหารว่มกนั โดยผูนํ้าสรา้งความเชื่อมัน่ต่อผูร้ว่มงานวา่ปญัหาทุกอยา่ง ตอ้ง
สามารถแกไ้ขได ้แมบ้างปญัหามอุีปสรรคมากมาย ผูนํ้าจะพสิจูน์ใหเ้หน็วา่จะสามารถเอาชนะอุปสรรค
ทุกอยา่งไดจ้ากความรว่มมอืรว่มใจในการแกป้ญัหาของผูร้ว่มงานทุกคน ผูร้ว่มงานจะไดร้บัการตัง้คาํถาม
ต่อคา่นิยมของตนเอง ความเชื่อและประเพณ ีการกระตุน้ทางปญัญาจงึเป็นสว่นทีส่าํคญัของการพฒันา
ความสามารถของผูร้ว่มงานในการทีจ่ะตระหนกั เขา้ใจและแกไ้ขปญัหาดว้ยตนเอง 
   4. การคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) หมายถงึ 
ผูนํ้าจะมคีวามสมัพนัธก์บับุคคลในฐานะเป็นผูใ้หก้ารดแูลเอาใจใสผู่ร้ว่มงานเป็นรายบุคคล และทาํให้
ผูร้ว่มงานรูส้กึมคีุณคา่และมคีวามสาํคญั ผูนํ้าจะเป็นโคช้ (Coach) และเป็นทีป่รกึษา (Advisor) ของ
ผูร้ว่มงานแต่ละคน เพือ่พฒันาผูร้ว่มงาน ผูนํ้าจะเอาใจใสเ่ป็นพเิศษในความตอ้งการของปจัเจกบุคคล 
เพือ่ความกา้วหน้าของแต่ละคน ผูนํ้าจะพฒันาศกัยภาพของผูร้ว่มงานใหส้งูขึน้ นอกจากน้ี ผูนํ้าจะให้
โอกาสผูร้ว่มงานในการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  สรา้งบรรยากาศของการสนบัสนุน คาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลในดา้นความจาํเป็นและความตอ้งการ การประพฤตขิองผูนํ้าแสดงใหเ้หน็วา่ เขา้ใจและยอมรบั
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล เชน่ บางคนไดร้บักาํลงัใจมากกวา่ บางคนไดร้บัอาํนาจการตดัสนิใจดว้ย
ตนเองมากกวา่ บางคนมมีาตรฐานทีเ่ครง่ครดัมากกวา่ บางคนมโีอกาสสรา้งงานมากกวา่ ผูนํ้ามกีารตดิต่อ 
สือ่สารสองทาง โดยการเดนิดโูดยรอบ (Management by Walking Around) มปีฏสิมัพนัธก์บัผูร้ว่มงาน
เป็นการสว่นตวั ใสใ่จต่อความกงัวลของผูร้ว่มงาน ผูนํ้าจะรบัฟงัผูร้ว่มงาน มกีารมอบหมายงาน เพือ่
เป็นเครือ่งมอืในการพฒันาผูร้ว่มงาน เปิดโอกาสใหผู้ร้ว่มงานไดใ้ชค้วามสามารถพเิศษอยา่งเตม็ทีแ่ละ



 
 

40 

เรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  ทีท่า้ทายความสามารถ ผูนํ้าจะคอยดแูลใหค้าํแนะนํา และชว่ยใหผู้ร้ว่มงานมคีวามกา้วหน้า
ในการทาํงานทีไ่ดร้บัผดิชอบอยู ่โดยผูร้ว่มงานไมรู่ส้กึว่าถูกตรวจสอบโดยผูนํ้า         
 จากการศกึษาแนวคดิ และทฤษฎภีาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงตามทฤษฎขีอง เบริน์ส (Burns.  1978) 
แบสส ์ (Bass.  1985) และ แบสส ์ และ อโวลโิอ (Bass; & Avolio.  1994) นัน้ มอีงคป์ระกอบ 4 ดา้น 
ผูว้จิยัจงึเลอืกแนวคดิทัง้ 4 ดา้น คอื การมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ การสรา้งแรงบนัดาลใจ การกระตุน้
ทางปญัญา และการคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล ทีจ่ะนําไปสูก่รอบแนวคดิในการวจิยัครัง้น้ี 
 3.4 ภาวะผูนํ้าการเปล่ียนแปลง ตามตวัแปร 4 ด้าน 
  ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership) หมายถงึ ระดบัพฤตกิรรม
ทีผู่นํ้าแสดงใหเ้หน็ในการจดัการหรอืการทาํงาน เป็นกระบวนการทีผู่นํ้ามอีทิธพิลต่อผูร้ว่มงาน โดย
การเปลีย่นสภาพหรอืเปลีย่นแปลงความพยายามของผูร้ว่มงานใหส้งูขึน้กวา่ความพยายามทีค่าดหวงั 
พฒันาความสามารถของผูร้ว่มงานไปสูร่ะดบัทีส่งูขึน้และมศีกัยภาพมากขึน้ ทาํใหเ้กดิการตระหนกัรู้
ในภารกจิและวสิยัทศัน์ของกลุ่ม จงูใจใหผู้ร้ว่มงานมองไกลเกนิกวา่ความสนใจของพวกเขาไปสูป่ระโยชน์
ของกลุ่มหรอืสงัคม (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2550: 8 – 9) 
  3.4.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์ (Idealized Influence : II )    
   กระทรวงศกึษาธกิาร (2550: 8 – 9) ไดอ้ธบิายความหมายไวว้า่ การมอีทิธพิล
อยา่งมอุีดมการณ์ หมายถงึ การทีผู่นํ้าประพฤตติวัเป็นแบบอยา่งหรอืเป็นโมเดลสาํหรบัผูต้าม ผูนํ้าจะ
เป็นทีย่กยอ่ง เคารพ นบัถอื ศรทัธา ไวว้างใจ และทาํใหผู้ต้ามเกดิความไวว้างใจ และทาํใหผู้ต้ามเกดิ
ความภาคภมูใิจเมือ่ไดร้ว่มงานกนั ผูต้ามจะพยายามประพฤตปิฏบิตัเิหมอืนกบัผูนํ้าและตอ้งการเลยีนแบบ
ผูนํ้าของเขา 
   ขวญัชยั จะเกรง (2551: 25) ใหค้วามหมายของการมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ว่า 
หมายถงึ พฤตกิรรมทีผู่บ้รหิารแสดงใหเ้หน็เป็นแบบอยา่ง สามารถกระตุน้อารมณ์ของผูร้ว่มงานให้
สงูขึน้ ก่อใหเ้กดิการเลยีนแบบและผกูพนัต่อผูบ้รหิาร เหน็วา่ผูบ้รหิารเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัทิีพ่เิศษ ทาํให้
ผูร้ว่มงานเกดิการยอมรบั ยกยอ่ง เทดิทนู เคารพนบัถอื ศรทัธา ไวว้างใจ และภาคภมูใิจ เมือ่ไดร้ว่มงานกนั 
มคีวามเชื่อมัน่วา่ผูบ้รหิารสามารถนําพาพวกเขาเอาชนะอปุสรรคต่างๆ ได ้ผูบ้รหิารตอ้งประพฤตปิฏบิตัติน
เป็นแบบอยา่งทีด่ ีเพือ่ทาํใหผู้ร้ว่มงานรูส้กึเป็นหน่ึงเดยีวกนั เพื่อการบรรลุเป้าหมายทีต่อ้งการ         
 ประนอม แมนมาศวหิค (2553: 4) ไดใ้หค้วามหมายการมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ว่า 
หมายถงึ การทีผู่นํ้ามวีสิยัทศัน์ และความสามารถถ่ายทอดใหผู้ป้ฏบิตั ิประพฤตตินเป็นแบบอยา่งหรอื
รปูแบบสาํหรบัผูป้ฏบิตั ิเป็นทีน่่ายกยอ่ง เคารพนบัถอื ศรทัธา ไวว้างใจ และทาํใหผู้ต้ามเกดิความภาคภมูใิจ
เมือ่ไดร้ว่มงานดว้ย  
   ยลูค์ (กลัยาณี พรมทอง.  2546: 56; อา้งองิจาก Yukl.  1994: 317) กล่าวถงึ การมี
อทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ว่า เป็นรปูแบบอทิธพิลทีไ่มไ่ดม้าจากอาํนาจหน้าทีโ่ดยตําแหน่ง (Formal 
authority) หรอืตามประเพณ ีแต่สงัเกตไดจ้าการรบัรูข้องผูต้ามวา่ผูนํ้าเป็นผูม้คีณุสมบตัพิเิศษ ลกัษณะ
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ดงักล่าวของผูนํ้าจะทาํใหผู้ต้ามเกดิการยอมรบัและมคีวามเชื่อมัน่วา่ผูนํ้าจะสามารถนําพวกเขาเอาชนะ
อุปสรรคต่างๆ ได ้
   แบสส ์และ อโวลโิอ (ณฐัวุฒ ิเตมยีสวุรรณ.  2550: 26; อา้งองิจาก Bass; & Avolio. 1994) 
กล่าววา่ การจงูใจดา้นแรงดลใจ (Inspirational motivation) เป็นพฤตกิรรมของผูนํ้าทีเ่กีย่วกบัการสือ่สาร
เพือ่ดงึดดูใจสูว่สิยัทศัน์ โดยการใชส้ญัลกัษณ์ เพือ่ใหเ้กดิการใชค้วามพยายามสงูขึน้ของผูต้าม และ
การทีผู่นํ้าแสดงแบบอยา่งของพฤตกิรรมแก่ผูต้าม 
 สรปุไดว้า่ การมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ หมายถงึ พฤตกิรรมของผูบ้รหิารทีส่ามารถสรา้ง
ความเชื่อมัน่ใหแ้กผู้ร้ว่มงานวา่จะประสบความสาํเรจ็ได ้ไดแ้ก่ การมวีสิยัทศัน์ทีช่ดัเจน มคีวาเดด็ขาด 
มบุีคลกิน่าเกรงขาม น้ําเสยีงทรงพลงั กลา้คดิ กลา้ตดัสนิใจ กลา้ทาํและกลา้รบัผดิชอบ สามารถสรา้งง
ความน่าเชื่อถอื และเป็นทีย่อมรบัของผูร้ว่มงาน มคีวามมมุานะพยายาม มคีวามเสยีสละ เหน็แก่ประโยชน์
สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตน และสามารถควบคุมอารมณ์ไดใ้นทุกสถานการณ์ 
  3.4.2 การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation : IM) 
   กระทรวงศกึษาธกิาร (2550: 9 – 10) ไดใ้หค้วามหมายของการสรา้งแรงบนัดาลใจ 
วา่หมายถงึ การทีผู่นํ้าจะประพฤตใินทางทีจ่งูใจ ใหเ้กดิแรงบนัดาลใจกบัผูร้ว่มงานโดยการสรา้งแรงบนัดาลใจ 
การใหค้วามหมายและทา้ทายในเรือ่งงานต่อผูร้ว่มงาน  
   ขวญัชยั จะเกรง (2551: 26) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การสรา้งแรงบนัดาลใจ หมายถงึ 
พฤตกิรรมทีผู่บ้รหิารกระตุน้ จงูใจใหผู้ร้ว่มงานเกดิแรงบนัดาลใจ กระตอืรอืรน้ ตระหนกั เขา้ใจ และ
เหน็คุณคา่ของเป้าหมาย ผูบ้รหิารจะทาํใหผู้ร้ว่มงานสมัผสักบัภาพทีง่ดงามของอนาคต ผูบ้รหิารจะสรา้ง
เจตคตทิีด่กีารคดิในแงบ่วก และสรา้งสื่อความคาดหวงัทีต่อ้งการอยา่งชดัเจน ผูบ้รหิารจะอุทศิตวัหรอื
ความผกูพนัต่อเป้าหมาย และวสิยัทศัน์รว่มกนั สรา้งความเชื่อมัน่ ความเขา้ใจ ใหก้ําลงัใจทาํใหผู้ร้ว่มงาน
เหน็คุณคา่ของงาน มคีวามตัง้ใจแน่วแน่ในการทาํงานและเชื่อมัน่วา่จะสามารถปฏบิตังิานบรรลุเป้าหมาย
ไดโ้ดยไมเ่หน็แก่ประโยชน์สว่นตน 
   ประนอม แมนมาศวหิค (2553: 4) ไดใ้หค้วามหมายวา่การสรา้งแรงบนัดาลใจเป็น
พฤตกิรรมทีผู่นํ้าประพฤตใินทางทีจ่งูใจใหเ้กดิแรงบนัดาลใจใหก้บัผูต้าม โดยการสรา้งแรงจงูใจภายใน 
การทา้ทายในเรื่องของงานของผูต้าม และผูนํ้าจะกระตุน้จติวญิญาณของทมีงานใหป้ฏบิตังิานดว้ย
ความกระตอืรอืรน้  
   แบสส ์และ อโวลโิอ (ณฐัวุฒ ิเตมนีสวุรรณ. 2550: 26; อา้งองิจาก Bass; & Avolio.  
1994) กล่าววา่ การจงูใจดา้นแรงดลใจ เป็นพฤตกิรรมของผูนํ้าทีเ่กีย่วกบัการสือ่สารเพือ่ดงึดดูใจสูว่สิยัทศัน์ 
โดยการใชส้ญัลกัษณ์ เพือ่ใหเ้กดิความพยายามสงูขึน้ของผูต้าม และเป็นการทีผู่นํ้าแสดงแบบอยา่งแก่
ผูต้าม 
 จากความหมายทีก่ล่าวมานัน้สรปุไดว้า่ การสรา้งแรงบนัดาลใจ หมายถงึ พฤตกิรรมของ
ผูบ้รหิารในการสรา้งแรงจงูใจใหผู้ร้ว่มงานเหน็คุณคา่ของการปฏบิตังิาน โดยการเป็นแบบอยา่งทีด่แีก่
ผูร้ว่มงาน มคีวามตัง้ใจแน่วแน่ อุทศิตวัเพือ่เป้าหมายการปฏบิตังิาน กระตุน้ใหผู้ร้ว่มงานเหน็ความสาํคญั
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ของจุดมุง่หมายการปฏบิตังิานโดยการสรา้งเจตคตใินทางบวกต่อเป้าหมายการปฏบิตังิาน โดยไมเ่หน็
แก่ประโยชน์สว่นตนและเมือ่ตอ้งพบกบัอุปสรรค ผูบ้รหิารสามารถสรา้งความเชื่อมัน่วา่จะสามารถแกไ้ข
ปญัหาและกา้วสูก่ารพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งมัน่ใจ 
  3.4.3 การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) 
   ศริวิรรณ หวลกระสนิธุ ์ (2549: 8) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การกระตุน้การใชป้ญัญา 
หมายถงึ วธิกีารทีผู่นํ้ายัว่ยผุูต้ามใหแ้กป้ญัหาดว้ยวธิกีารอยา่งใหม ่กระตุน้การสรา้งระบบความคดิ เรยีนรู้
วธิกีารแกป้ญัหาดว้ยวธิกีารอยา่งสรา้งสรรค ์สง่เสรมิใหผู้ต้ามรูจ้กัวเิคราะหป์ญัหา แกป้ญัหาอยา่งเป็น
ระบบ สนบัสนุนใหแ้กป้ญัหาในลกัษณะป้องกนัไวก่้อนมากกวา่ตามไปแกป้ญัหา 
   กระทรวงศกึษาธกิาร (2550: 10) ไดใ้หค้วามหมายของการกระตุน้ทางปญัญาว่า 
หมายถงึ การทีผู่นํ้ามกีารกระตุน้ผูต้ามใหต้ระหนกัถงึปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในหน่วยงาน ทาํใหผู้ต้าม
มคีวามตอ้งการหาแนวทางใหม่ๆ  มาแกป้ญัหาในหน่วยงานเพื่อหาขอ้สรปุใหมท่ีด่กีวา่เดมิ เพือ่ทาํให้
เกดิสิง่ใหมแ่ละสรา้งสรรค ์ โดยผูนํ้ามกีารคดิและการแกป้ญัหาอยา่งเป็นระบบ มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
มกีารตัง้สมมตฐิาน การเปลีย่นกรอบ (Reframing) การมองปญัหาและการเผชญิกบัสถานการณ์เก่าๆ 
ดว้ยวถิทีางแบบใหม่ๆ  มกีารจงูใจและสนบัสนุนความคดิรเิริม่ใหม่ๆ  ในการพจิารณาปญัหาและการหา
คาํตอบของปญัหา มกีารใหก้าํลงัใจผูต้ามใหพ้ยายามหาแนวทางแกป้ญัหาดว้ยวธิกีารใหม่ๆ  ผูนํ้าจะมี
การกระตุน้ใหผู้ต้ามแสดงความคดิและเหตุผลและไมว่จิารณ์ความคดิของผูต้าม แมว้า่มนัจะแตกต่างไป
จากความคดิของตนเอง ผูนํ้าทาํใหผู้ต้ามรูส้กึวา่ปญัหาทีเ่กดิขึน้เป็นสิง่ทีท่า้ทาย และเป็นโอกาสทีด่ทีี่
จะแกป้ญัหารว่มกนัโดยผูนํ้าจะสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูต้ามวา่ ปญัหาทุกอยา่งตอ้งมวีธิแีกไ้ข แมบ้างปญัหา
จะมอุีปสรรคมากมาย ผูนํ้าจะพสิจูน์ใหเ้หน็วา่ สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยา่งไดจ้ากความรว่มมอื
รว่มใจในการแกป้ญัหาของผูร้ว่มงานทุกคน ผูต้ามจะไดร้บัการกระตุน้ ใหต้ัง้คาํถามต่อคา่นิยมของตนเอง 
ความเชื่อและประเพณ ี การกระตุน้ทางปญัญาเป็นสว่นทีส่าํคญัของการพฒันาความสามารถของ ผูต้าม
ในการทีจ่ะตระหนกัเขา้ใจและแกไ้ขปญัหาดว้ยตนเอง  
   ขวญัชยั จะเกรง (2551: 27) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การกระตุน้ทางปญัญา หมายถงึ
พฤตกิรรมทีผู่บ้รหิารกระตุน้ใหผู้ร้ว่มงานตระหนกัรู ้ เขา้ใจถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ และทาํใหผู้ร้ว่มงาน มี
ความตอ้งการหาแนวทางวธิกีารใหม่ๆ  มาใชใ้นการแกป้ญัหา ผูบ้รหิารสง่เสรมิ สนบัสนุน ใหก้ําลงัใจ
ผูร้ว่มงานในการแกป้ญัหาในแงมุ่มต่างๆ ดว้ยการคดิ วเิคราะห ์ แสดงความคดิเหน็และเหตุผลต่างๆ
รว่มกนักนัเอง 
   ประนอม แมนมาศวหิค (2553: 4) ไดก้ล่าวถงึการกระตุน้ทางปญัญาวา่ หมายถงึ
พฤตกิรรมทีผู่นํ้าแสดงใหเ้หน็ในการจดัการหรอืการทาํงานทีเ่ป็นกระบวนการ กระตุน้ใหผู้ป้ฏบิตัเิหน็
วธิกีารหรอืแนวทางในการแกไ้ขปญัหาใหม่ๆ  และสง่เสรมิใหผู้ป้ฏบิตัมิกีารแสดงความคดิเหน็ มกีารวเิคราะห์
ปญัหาโดยการใชข้อ้มลูและผูนํ้ายงักระตุน้ใหผู้ป้ฏบิตัเิกดิความคดิสรา้งสรรคด์ว้ยวถิทีางแบบใหม่ๆ  
   แบสส ์(ณฐัวุฒ ิเตมยีสวุรรณ์ 2550: 26; อา้งองิจาก Bass.  1985) กล่าววา่ การกระตุน้ 
การใชป้ญัญาคอื พฤตกิรรมของผูนํ้าในการทาํความเขา้ใจต่อปญัหาไดด้ ีจนสามารถทาํใหผู้ต้ามมอง 
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ปญัหาดงักล่าว จากมมุมองใหมข่องตนเองได ้
 สรปุไดว้า่ การกระตุน้การใชป้ญัญา หมายถงึ พฤตกิรรมของผูบ้รหิารทีพ่ยายามสรา้งความทา้ทาย
ในการคดิโดยกระตุน้ใหผู้ร้ว่มงานแสดงความคดิเหน็ ตามทศันคตแิละประสบการณ์ของแต่ละคน สง่เสรมิ
ใหค้ดิสรา้งสรรคง์านใหม่ๆ  วเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบเพือ่รว่มหาวธิกีารใหม่ๆ  ในการปฏบิตัริว่มกนั ทาํให้
ผูร้ว่มงานมกีารพฒันาประสทิธภิาพของงานใหส้งูขึน้สง่ผลใหบ้รรลุเป้าหมายทีอ่งคก์รวางไว ้    
  3.4.4 การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล (Intellectual Stimulation : IS)   
   กระทรวงศกึษาธกิาร (2550: 10 – 11) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัการคาํนึงถงึความเป็น
ปจัเจกบุคคลไวว้า่ ผูนํ้าจะมคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูนํ้าใหก้ารดแูลเอาใจใสผู่ต้าม
เป็นรายบุคคล และทาํใหผู้ต้ามรูส้กึมคีุณค่าและมคีวามสาํคญั ผูนํ้าจะเป็นโคช้ (Coach) และเป็นทีป่รกึษา 
(Advisor) ของผูต้ามแต่ละคน เพื่อการพฒันาผูต้าม ผูนํ้าจะเอาใจใส่เป็นพเิศษในความตอ้งการของ
ปจัเจกบุคคล เพือ่ความสมัฤทธิแ์ละเตบิโตของแต่ละคน ผูนํ้าจะพฒันาศกัยภาพของผูต้ามและเพือ่นรว่มงาน
ใหส้งูขึน้ นอกจากน้ีผูนํ้าจะมกีารปฏบิตัต่ิอผูต้ามโดยการใหโ้อกาสในการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  สรา้งบรรยากาศ
ของการใหก้ารสนบัสนุน คาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคลในดา้นความจาํเป็นและความตอ้งการ 
การประพฤตขิองผูนํ้าแสดงใหเ้หน็วา่เขา้ใจและยอมรบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล เชน่ บางคนไดร้บั
กาํลงัใจมากกวา่ บางคนไดร้บัอาํนาจการตดัสนิใจดว้ยตนเองมากกวา่ บางคนมมีาตรฐานทีเ่ครง่ครดักวา่ 
บางคนมโีครงสรา้งงานทีม่ากกวา่ ผูนํ้ามกีารสง่เสรมิการสือ่สารสองทาง และมกีารจดัการดว้ยการเดนิ
ดรูอบๆ (Management by walking around) มปีฏสิมัพนัธก์บัผูต้ามเป็นการสว่นตวั ผูนํ้าสนใจใน
ความกงัวลของแต่ละบุคคล เหน็ปจัเจกบุคคลเป็นบุคคลทัง้หมด (As a whole person) มากกวา่เป็น
พนกังานหรอืเป็นเพยีงปจัจยัการผลติ ผูนํ้าจะมกีารฟงัอยา่งมปีระสทิธภิาพ มกีารเอาใจเขามาใสใ่จเรา 
(Empathy) ผูนํ้าจะมกีาร มอบหมายงานเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการพฒันาผูต้าม เปิดโอกาสใหผู้ต้ามไดใ้ช้
ความสามารถพเิศษอยา่งเตม็ทีแ่ละเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  ทีท่า้ทายความสามารถ ผูนํ้าจะดแูลผูต้ามวา่ตอ้งการ
คาํแนะนํา การสนบัสนุนและการชว่ยใหก้า้วหน้าในการทาํงานทีร่บัผดิชอบอยูห่รอืไม ่ โดยผูต้ามจะไมรู่ส้กึ
วา่เขากาํลงัถูกตรวจสอบ  
   ขวญัชยั จะเกรง (2551: 29) ไดใ้หค้วามหมายของการคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล 
หมายถงึ พฤตกิรรมทีผู่บ้รหิารแสดงต่อผูร้ว่มงานโดยคาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล ดว้ยความสมัพนัธ ์
สนใจ ดแูล เอาใจใสผู่ร้ว่มงานเป็นรายบุคคล อยา่งใกลช้ดิ สง่เสรมิสนบัสนุน ใหก้าํลงัใจ เป็นทีป่รกึษา
ใหผู้ร้ว่มงานไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองใหส้งูขึน้ตามความตอ้งการความสนใจ และความสามารถ
ชว่ยเหลอืชีแ้นะใหป้ระสบการณ์ การเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  ดว้ยบรรยากาศการสนบัสนุนผูร้ว่มงานอยา่งเทา่เทยีมกนั
มกีารตดิต่อสื่อสารสองทางเป็นรายบุคคล ซึง่จะชว่ยใหไ้ดข้อ้มลูในการตดัสนิใจทีด่ขี ึน้ และสามารถลด
ปญัหาคลุมเครอื ทาํใหผู้ร้ว่มงานรูส้กึมคีุณคา่และความสาํคญั  
   ประนอม แมนมาศวหิค (2553: 4) ไดก้ล่าววา่ การคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล
หมายถงึ พฤตกิรรมทีผู่บ้รหิาร มคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูใ้หก้ารดแูลเอาใจใสผู่ป้ฏบิตัิ
เป็นรายบุคคล ละทาํใหผู้ป้ฏบิตัริูส้กึมคีุณคา่และมคีวามสาํคญั และเป็นผูค้อยใหค้าํปรกึษา สนใจเรือ่ง 
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ทุกขส์ขุของผูป้ฏบิตัติลอดเวลา  
   แบสส ์(ณฐัวฒุ ิเตมยีสวุรรณ.  2550: 26; อา้งองิจาก Bass.  1985) Leadership and 
performance beyond expectations กล่าววา่ การมุง่เน้นความสมัพนัธเ์ป็นรายคน เป็นพฤตกิรรม
ของผูนํ้าทีเ่กีย่วกบัการใหก้ารสนบัสนุน การกระตุน้ใหก้าํลงัใจและการเป็นพีเ่ลีย้งสอนแนะแก่ผูต้าม 
 สรปุไดว้า่ การคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล หมายถงึ พฤตกิรรมทีผู่บ้รหิารทีม่กีารปฏสิมัพนัธ์
เกีย่วขอ้งกบับุคคล เป็นผูใ้หก้ารดูแล เอาใจใส่ผูร้ว่มงานเป็นรายบุคคล สนใจ เขา้ใจและยอมรบัใน
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล เป็นผูค้อยสรา้งบรรยากาศของการให ้ สง่เสรมิและผลกัดนัใหผู้ร้ว่มงาน
ไดป้ฏบิตังิานทีแ่ต่ละคนสนใจและมสีว่นรบัผดิชอบอยา่งเตม็ความสามารถ ทาํใหผู้ร้ว่มงานรูส้กึมคีณุคา่
และมคีวามสาํคญั 
 
4. การบริหารงานวิชาการ 
 4.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
  ในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีณุภาพตามทีค่าดหวงันัน้ ประกอบดว้ยงานหลายๆ ดา้น ไดแ้ก่ 
งานเกีย่วกบัหลกัสตูร ซึง่ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542 และแนวความคดิ
ในการปฏริปูการศกึษา สถานศกึษาจะตอ้งนําหลกัสตูรแกนกลางมาจดัเป็นหลกัสตูรสถานศกึษา รว่มกบั
สาระการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัทอ้งถิน่ทีส่ถานศกึษาเป็นผูก้าํหนดขึน้งานเกีย่วกบัการเรยีนการสอน ซึง่
มกีารเปลีย่นแปลงความคดิทีใ่หเ้น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัเน้นการปฏบิตัจิรงิ ฯลฯ งานเกีย่วกบัการประเมนิผล
การเรยีน ทีห่นัมาเน้นการประเมนิตามสภาพจรงิ ไมเ่น้นการใชข้อ้ทดสอบแต่เพยีงอยา่งเดยีว นอกจากน้ี 
ยงัมงีานอกีหลายๆ ดา้นทีเ่ป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพ ซึง่รวมเรยีกงาน
ทัง้หมดน้ีวา่ งานวชิาการ การบรหิารงานวชิาการเป็นงานทีส่าํคญัยิง่ และถอืเป็นงานหลกัของสถานศกึษา
เป็นงานทีส่าํคญัสาํหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา เน่ืองจากการบรหิารงานวชิาการ เกีย่วขอ้งกบักจิกรรม
ทุกชนิดในสถานศกึษา โดยเฉพาะเกีย่วกบัการปรบัปรุงคุณภาพการเรยีนการสอน ซึง่เป็นจุดมุง่หมาย
หลกัของสถานศกึษา และเป็นเครื่องชีว้ดัความสาํเรจ็และความสามารถของผูบ้รหิาร ไดม้นีกัการศกึษา
ใหค้วามหมายของการบรหิารงานวชิาการได ้ดงัน้ี 
  จนัทรานี สงวนนาม (2545: 142) กล่าววา่ การบรหิารงานวชิาการ หมายถงึ การบรหิาร
กจิกรรมทุกชนิดในสถานศกึษา ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการปรบัปรงุ พฒันาการเรยีนการสอนใหเ้กดิผลตาม
เป้าหมายของหลกัสตูรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  องคก์าร อนิทรมัพรรย ์(2545: 161) ไดใ้หค้วามหมายของงานวชิาการในโรงเรยีนประถมศกึษา
ไวว้า่ การจดักจิกรรมและประสงการณ์ต่าง  ๆแก่นกัเรยีน ตลอดจนการอบรมศลีธรรมจรรยาและความประพฤติ
ของนกัเรยีน เพือ่ใหเ้ป็นคนด ีมคีวามรู ้ความสามารถพอทีจ่ะนํามาเลีย้งชพีได ้มคีวามสขุ ความพอใจ
ตามมาตรฐานและสภาพความเป็นอยู ่และชว่ยเหลอื เผื่อแผเ่พื่อนบา้นและสงัคมตามสมควร 
  กมล ภู่ประเสรฐิ (2547: 5 – 6) กล่าววา่ การบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษา หมายถงึ 
การบรหิารทีเ่กีย่วกบัการพฒันาคุณภาพการศกึษาอนัเป็นเป้าหมายสงูสดุของภารกจิของสถานศกึษา 
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  รุง่ชชัดาพร เวหะชาต ิ (2550: 30) กล่าววา่ การบรหิารงานวชิาการ เป็นกระบวนการหรอื
กจิกรรมการดาํเนินงานทุกอยา่งทีเ่กีย่วกบัการปรบัปรุงการเรยีนการสอน ตลอดจนการประเมนิผลให้
ดขีึน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามจุดมุง่หมายของหลกัสตูร และใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุกบัผูเ้รยีน 
 ดงันัน้จงึสรปุไดว้า่ การบรหิารงานวชิาการ หมายถงึ การบรหิารสถานศกึษาโดยการจดักจิกรรม
ทุกอยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัปรงุพฒันาการเรยีนการสอน ตลอดจนการประเมนิผลใหด้ขีึน้ เพือ่ให้
บรรลุจุดมุง่หมายของหลกัสตูร และเพื่อใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพ 
 4.2  ความสาํคญัของการบริหารงานวิชาการ 
  การบรหิารงานวชิาการเป็นงานหลกัของการบรหิารสถานศกึษา สถานศกึษาจะมมีาตรฐาน
หรอืคุณภาพมากน้อยเพยีงใด มชีื่อเสยีงหรอืไมข่ึน้อยูก่บัการบรหิารงานวชิาการทัง้สิน้ ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของหน่วยงานและนกัการศกึษาทีก่ล่าวไวด้งัน้ี 
  จนัทรานี สงวนนาม (2545: 143) กล่าววา่ การบรหิารงานวชิาการ เป็นหวัใจสาํคญัของ
การบรหิารสถานศกึษาและเป็นสว่นหน่ึงของการบรหิารการศกึษาทีผู่บ้รหิารจะตอ้งใหค้วามสาํคญัเป็น
อยา่งยิง่ สว่นการบรหิารงานดา้นอื่นๆ นัน้ แมจ้ะมคีวามสาํคญัเชน่เดยีวกนัแต่กเ็ป็นเพยีงสว่นสง่เสรมิ
สนบัสนุนใหง้านวชิาการดาํเนินไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ผูบ้รหิารสถานศกึษาซึง่มบีทบาทหน้าทีใ่น
การบรหิาร จะตอ้งสนบัสนุนใหค้รจูดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหบ้รรลุจุดมุง่หมายของหลกัสตูร 
  ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2545: 1) กล่าววา่ งานวชิาการเป็นงานหลกัของการบรหิาร
สถานศกึษาไมว่า่สถานศกึษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศกึษาจะพจิารณาได้
จากผลงานทางวชิาการ เน่ืองจากงานวชิาการเกีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรการจดัโปรแกรมการศกึษา และ
การจดัการเรยีนการสอน ซึง่เป็นหวัใจของสถานศกึษาและเกีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิารสถานศกึษาและบุคลากร
ทุกระดบัของสถานศกึษา ซึง่จะเกีย่วขอ้งทางตรงหรอืทางออ้มกอ็ยูท่ีล่กัษณะของงานนัน้ 
  องคก์าร อนิทรมัพรรย ์ (2545: 161 – 162) กล่าววา่ งานวชิาการเป็นหวัใจสาํคญัของ
โรงเรยีน สว่นการบรหิารบุคลากรกด็ ี งานธุรการกด็ ี เป็นเพยีงสว่นประกอบทีเ่ป็นปจัจยัสง่เสรมิงาน
วชิาการใหม้คีุณภาพ และอาํนวยความสะดวกแก่การบรหิารงานวชิาการ โรงเรยีนจะดหีรอืเลวขึน้กบั
งานวชิาการของโรงเรยีน จุดมุง่หมายของการบรหิารงานวชิาการอยูท่ีก่ารสรา้งนกัเรยีนใหม้คีุณภาพ 
ใหม้คีวามรู ้มจีรยิธรรม และคุณสมบตัทิีต่อ้งการ งานวชิาการจงึมใิชอ่ยูท่ีน่กัเรยีนอา่นออกเขยีนได ้เทา่นัน้ 
แต่ยงัจะตอ้งสามารถปรบัตวัในสงัคม มคีุณธรรมมคีวามขยนัหมัน่เพยีร มคีวามรูใ้นการประกอบอาชพี
ตามอตัภาพ และมคีวามเป็นพลเมอืงด ีในระบอบประชาธปิไตย งานวชิาการจงึเน้นทีส่รา้งความมัน่คง
ในอาชพี และความสาํเรจ็ในชวีติของพลเมอืงแต่ละคนและโดยสว่นรวม จงึเป็นงานทีร่บัผดิชอบต่อคุณภาพ
ของพลเมอืงและความมัน่คงของชาตดิว้ย 
  อดศิร เนาวนนท ์และ สมพงษ์ สงิหะพล (2547: 45) กล่าวถงึความสาํคญัของการบรหิาร 
งานวชิาการวา่ เป็นงานหลกัและหวัใจของภารกจิของโรงเรยีน สว่นงานอื่นๆ สนบัสนุนใหง้านหลกัน้ี
ดาํเนินไปอยา่งมคีุณภาพ โดยทีง่านวชิาการมเีป้าหมายสาํคญัเพือ่พฒันาคุณภาพของผูเ้รยีนตามเจตนารมณ์
ของหลกัสตูรทีก่าํหนดขึน้ 
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  รุง่ชชัดาพร  เวหะชาต ิ (2550: 28) กล่าววา่ งานวชิาการเป็นงานหลกั หรอืเป็นภารกจิ
หลกัของสถานศกึษา ทีพ่ระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2545 มุง่ใหก้ระจายอาํนาจในการบรหิารจดัการไปใหส้ถานศกึษามากทีส่ดุ ดว้ยเจตนารมณ์ทีจ่ะ
ใหส้ถานศกึษาดาํเนินการไดโ้ดยอสิระ คล่องตวั รวดเรว็สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน สถานศกึษา 
ชุมชน ทอ้งถิน่ และการมสีว่นรว่มจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝา่ย ซึง่เป็นปจัจยัทีส่าํคญัทีท่าํใหส้ถานศกึษา
มคีวามเขม้แขง็ในการบรหิารและการจดัการ สามารถพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรูต้ลอดจน
การวดัผล ประเมนิผล รวมทัง้การวดัปจัจยัเกือ้หนุนการพฒันาคุณภาพนกัเรยีน ชุมชน ทอ้งถิน่ ได้
อยา่งมคีุณภาพ 
  เฟรด็ และ โอมสเทน (Fred; & Omstein.  1996: 409 – 530) ไดก้ล่าวถงึการบรหิารงาน
วชิาการในรปูของการบรหิารโปรแกรมและการบรหิารต่างๆ (Administration of programs and services) 
ของผูบ้รหิารไวว้า่มอียู ่3 งาน ทีส่าํคญั คอื การพฒันาหลกัสตูรและการนําไปใช ้การวเิคราะหแ์ละปรบัปรงุ
การสอน และการบรหิารงานบุคคล ซึง่แต่ละงานเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนโดยตรง 
 สรปุไดว้า่ การบรหิารงานวชิาการมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ และจดัวา่เป็นงานหลกัในการจดั
การศกึษาของสถานศกึษา ทัง้น้ีเพราะการจดัการศกึษาเป็นการวางพืน้ฐานในการพฒันา ใหส้ามารถ
แสวงหาความรู ้กา้วทนัโลก สามารถปรบัตวัอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ สถานศกึษาจะสามารถจดั
การศกึษาไดบ้รรลุตามเจตนารมณ์ทีก่าํหนด สถานศกึษาตอ้งสามารถจดัการบรหิารงานวชิาการใหม้ี
ประสทิธภิาพ 
 4.3 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 
  ความสาํเรจ็ของสถานศกึษาอยูท่ีก่ารบรหิารงานวชิาการ ซึง่การบรหิารงานวชิาการ มี
ขอบขา่ยกวา้งขวางในดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอน โดยทัว่ไป สถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาไมว่า่
ดา้นอาชวีศกึษาหรอืดา้นอื่นในแต่ละระดบันัน้ จะมหีลกัสตูรและโปรแกรมการศกึษาทีใ่ชร้ว่มกนั โดยทัว่ไป
หลกัสตูรจดัโดยสว่นกลาง มนีกัวชิาการหลายทา่นไดก้าํหนดขอบขา่ยของงานวชิาการไว ้ดงัน้ี 
  ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2545: 3 – 4) ไดก้าํหนดขอบขา่ยการบรหิารไว ้4 ดา้น ดงัน้ี 
   1. การวางแผนเกีย่วกบังานวชิาการ 
   2. การจดัดาํเนินงานเกีย่วกบัการเรยีนการสอน 
   3. การจดับรหิารเกีย่วกบัการเรยีนการสอน 
   4. การจดัผลและประเมนิผล 
  จนัทรานี สงวนนาม (2545: 145) ไดส้รปุขอบขา่ยงานวชิาการไว ้6 ประการ คอื 
   1. หลกัสตูรและการบรหิารหลกัสตูร ประกอบดว้ยการศกึษาสาระการเรยีนรูข้องหลกัสตูร    
และการจดัระบบการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้สื่อการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้
   2. การวจิยัในชัน้เรยีน 
   3. การสอนซ่อมเสรมิ 
   4. การจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
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   5. การนิเทศภายในสถานศกึษา 
   6. การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
  กระทรวงศกึษาธกิาร (2546: 32) กาํหนดขอบขา่ยงานวชิาการไว ้ดงัน้ี 
   1. การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
   2. การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้
   3. การวดัผล ประเมนิผล และเทยีบโอนผลการเรยีน 
   4. การวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศกึษา 
   5. การพฒันาสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา 
   6. การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้
   7. การนิเทศการศกึษา 
   8. การแนะแนวการศกึษา 
   9. การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
   10. การสง่เสรมิความรูด้า้นวชิาการแก่ชุมชน 
   11. การประสานความรว่มมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษาอื่น 
   12. การสง่เสรมิ และสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคลากร ครอบครวั องคก์ร หน่วยงาน
และสถาบนัอื่นทีจ่ดัการศกึษา 
  กมล ภู่ประเสรฐิ (2547: 9 – 18) ไดก้าํหนดขอบขา่ยการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษา
ไว ้ดงัน้ี 
   1. การบรหิารหลกัสตูร 
   2. การบรหิารการเรยีนการสอน 
   3. การบรหิารการประเมนิผลการเรยีน 
   4. การบรหิารนิเทศภายในสถานศกึษา 
   5. การบรหิารการพฒันาบุคลากรทางวชิาการ 
   6. การบรหิารการวจิยัและพฒันา 
   7. การบรหิารโครงการทางวชิาการอื่นๆ 
   8. การบรหิารระบบขอ้มลูและสารสนเทศทางวชิาการ 
   9. การบรหิารการประเมนิผลงานทางวชิาการของสถานศกึษา 
  รุง่ชชัดาพร เวหะชาต ิ(2550: 30) ไดก้ล่าวถงึขอบขา่ยการบรหิารวชิาการของสถานศกึษา
ไวว้า่ การบรหิารงานวชิาการตามประบวนการปฏริปูการเรยีนรู ้ครอบคลุมใน 4 ดา้น คอื หลกัสตูร 
กระบวนการจดัการเรยีนการสอน การวดั/ประเมนิผล และการรบัเขา้ศกึษาต่อรวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสือ่สารเพือ่การเรยีนรู ้(ICT) พบวา่ มกีารสง่เสรมิสนบัสนุนการดาํเนินงานปฏริปู
ดา้นการเรยีนรูใ้นแต่ละดา้นเป็นอยา่งมาก 
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 สรปุไดว้า่ งานวชิาการมขีอบขา่ยในการบรหิารงานกวา้ง โดยทัว่ไปสถานศกึษาไมว่า่จะเป็น
สถานศกึษาของรฐัหรอืเอกชน จะมขีอบขา่ยการบรหิารงานคลา้ย  ๆกนั อาจมรีายละเอยีดปลกียอ่ยแตกต่างกนั
ตามลกัษณะการบรหิารงานของแต่ละหน่วยงาน ขอบขา่ยการบรหิารงานวชิาการจะครอบคลุม ตัง้แต่
การวางแผนเกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการการบรหิารระบบขอ้มลูและสารสนเทศทางวชิาการ การบรหิาร
หลกัสตูร การวดัและประเมนิผล การเรยีนรู ้การนิเทศการศกึษา การแนะแนวการศกึษา การบรหิาร
การวจิยั และพฒันาการพฒันา ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา การสง่เสรมิความรู ้ดา้น
วชิาการแก่ชุมชนการประสานความรว่มมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษาอื่น การสง่เสรมิ และ
สนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคลากร ครอบครวั องคก์ร หน่วยงานและสถาบนั อื่นทีจ่ดัการศกึษา 
 จากแนวคดิของนกัวชิาการและหน่วยงานทางการศกึษาดงักล่าวขา้งตน้ สว่นมากมคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัขอบขา่ยการบรหิารงานวชิาการสอดคลอ้งและคลา้ยคลงึกนั ทีม่คีวามแตกต่างกนัคอืรายละเอยีด
ปลกียอ่ย สาํหรบัการศกึษาในครัง้น้ีผูว้จิยัไดนํ้าขอบขา่ยการบรหิารงานวชิาการ 6 ดา้น มาเป็นกรอบ
แนวคดิในการวจิยั ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
  1. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ ครตูอ้งมกีารปฏริปูและพฒันาตนเองจากการทีเ่คย
มาเป็นผูส้อนมาเป็นผูใ้หค้าํแนะนําชว่ยเหลอื สนบัสนุนและสง่เสรมิผูเ้รยีนในดา้นต่างๆ ตามความสามารถ
และศกัยภาพของแต่ละบุคคล ฉะนัน้ ควรจะตอ้งมกีารพฒันากระบวนการสอนอยูเ่สมอไมผู่ใ้หค้วามหมาย
ของกระบวนการเรยีนการสอนไว ้ดงัน้ี 
   จนัทรานี สงวนนาม (2545: 146 – 147) กล่าววา่ การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้
หมายถงึ การปฏริปูการเรยีนรูท้ ัง้ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารเรยีนการสอนของผูเ้รยีนและวธิกีารสอน
ของคร ู ซึง่ควรจะตอ้งสอนโดยยดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญั เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหแ์ละศกึษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง โดยมคีรเูป็นผูค้วบคมุดแูล เป็นการฝึกปฏบิตัใิหผู้เ้รยีนมปีระสบการณ์การเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง รูจ้กัวธิคีดิ วธิกีารดาํเนินชวีติ และมทีกัษะในการเผชญิปญัหาต่างๆ ได ้การจดัการเรยีน
การสอนตามแนวหลกัสตูรใหม ่จงึน่าจะมหีลกัการและแนวปฏบิตั ิดงัน้ี 
    1. เน้นการเรยีนการสอนตามสภาพจรงิ 
    2. เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดค้น้ควา้หาความรู ้ไดแ้สดงความคดิอยา่งอสิระสามารถ
สรปุและสรา้งองคค์วามรูใ้หมข่ึน้ไดจ้ากขอ้มลูทีม่ ี
    3. นกัเรยีนเป็นผูป้ฏบิตั ิควรเป็นเพยีงแหล่งขอ้มลูจากหลายๆ แหล่งและเป็น
ผูอ้าํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
    4. เน้นการปฏบิตัทิีค่วบคูไ่ปกบัหลกัการและทฤษฏ ี
    5. เน้นวธิกีารสอนจากการเรยีนรูห้ลายๆ รปูแบบ 
    6. สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนใชก้ระบวนการคดิมากกวา่การคน้หาคาํตอบทีต่ายตวัเพยีง
คาํตอบเดยีว 
    7. ถอืวา่กระบวนการเรยีนรูม้คีวามสาํคญัมากกวา่เน้ือหาเพือ่ใหผู้เ้รยีนมขีอ้มลู
เพยีงพอทีจ่ะสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่
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    8. ใชก้ระบวนการกลุ่มในกระเรยีนรูร้ว่มกนัและเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
   ถวลิ มาตรเลีย่ม (2545: 29)  กล่าววา่ การพฒันาการเรยีนรู ้หมายถงึ การใหก้ารศกึษา
แก่ทุกระดบันัน้เอง ในการจดัการศกึษาตามธรรมเนียมทีเ่คยปฏบิตัมิกัถอืวา่การศกึษาเป็นเพยีงเครื่องมอื
สาํหรบัสรา้งความสาํเรจ็ในเรือ่งเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง การปกครอง รวมถงึวฒันธรรม ค่านิยม
เทา่นัน้ สบืเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงและพฒันาไปอยา่งรวดเรว็ เกอืบในทุกๆสว่นของโลกประชาชน
เริม่ยอมรบัและมองเหน็ความจาํเป็นและความสาํคญัของการศกึษาวา่มคีุณคา่และเป็นเป้าหมาย การศกึษา 
กค็อื “ตวัแทนของการเรยีนรู”้ และ “การพฒันา” เฉกเช่นเดยีวกบัเศรษฐกจิการเมอืงการปกครอง 
วฒันธรรม และปฏสิมัพนัธท์างสงัคม การศกึษากลายเป็นปจัจยัจาํเป็นในชวีติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุ
การเปลีย่นแปลงและไขวค่วา้ขอ้มลูขา่วสาร เน้ือหาสาระ ระบบและโครงสรา้งของการศกึษาจาํเป็นจะตอ้ง
ปฏริปูเปลีย่นแปลงดแูลเอาใจใส ่
   สาํนกังานปฏริปูการศกึษา (2545: 14) กล่าวถงึ การพฒันากระบวนการเรยีนรูว้า่
การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้บทบาทและหน้าทีข่องสถานศกึษาตอ้งจดัทาํ 6 ประการ คอื 
    1. จดัทาํแผนการเรยีนรูโ้ดยผูเ้รยีนมสีว่นรว่ม 
    2. จดักระบวนการเรยีนรูใ้หย้ดืหยุน่ตามความเหมาะสมทัง้ดา้นเวลากระบวนการ
เรยีนรูแ้ละผูเ้รยีน 
    3. จดักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้ดว้ยการ
ปฏบิตัจิรงิจากแหล่งการเรยีนรู ้และเครอืขา่ยการเรยีนรู ้
    4. ใชก้ารแนะแนวเป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการเรยีนรู ้
    5. ใหผู้ป้กครอง ครอบครวั ชุมชน และสงัคมเขา้มามสีว่นรว่มในการจดักระบวนการ
เรยีนรู ้
    6. สง่เสรมิใหค้รไูดร้บัการพฒันาวธิกีารจดักระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งหลากหลาย
และต่อเน่ือง 
   กระทรวงศกึษาธกิาร (2546ข: 34 – 35) ไดก้ล่าวถงึการพฒันากระบวนการเรยีนรู้
ไวว้า่ การพฒันากระบวนการเรยีนรูม้แีนวทางการปฏบิตั ิ4 ประการ คอื 
    1. สง่เสรมิใหค้รจูดัทาํแผนการเรยีนรู ้ตามพระและหน่วยการเรยีนรู ้โดยเน้น
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
    2. สง่เสรมิใหค้รจูดักระบวนการเรยีนรู ้โดยจดัเน้ือหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้ง
กบัความสนใจ ความถนดัของผูเ้รยีน ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ 
การประยกุตใ์ชค้วามรูเ้พือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ และการปฏบิตัจิรงิ 
การสง่เสรมิใหร้กัการอ่าน และใฝรู่อ้ยา่งต่อเน่ือง การผสมผสานความรูต่้างๆ ใหส้มดุลกนั ปลกูฝงัคุณธรรม 
คา่นิยมทีด่งีาม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคท์ีส่อดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระกจิกรรม ทัง้น้ีโดยจดับรรยากาศ
และสิง่แวดลอ้มและแหล่งเรยีนรูใ้หเ้อือ้ต่อกระบวนการจดักระบวนการเรยีนรู ้ และการนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่
หรอืเครอืขา่ยผูป้กครอง ชุมชน ทอ้งถิน่มามสีว่นรว่มในการจดัการเรยีนการสอนตามความเหมาะสม 
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    3. จดัใหม้กีารนิเทศการเรยีนการสอนแก่ครใูนกลุ่มสาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศ
ทีร่ว่มมอืชว่ยเหลอืกนัแบบกลัยาณมติร เช่น นิเทศแบบเพือ่นชว่ยเพือ่น เพื่อพฒันาการเรยีนการสอน
รว่มกนัหรอืแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
    4. สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาคร ูเพือ่พฒันากระบวนการเรยีนรูต้ามความเหมาะสม 
   รุง่ชชัดาพร เวหะชาต ิ (2550: 96) ไดก้ล่าววา่ การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ เป็น
การปรบัปรงุเปลีย่นพฤตกิรรมจากประสบการณ์ การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดด้ ีจาํเป็นตอ้งอาศยัสภาวการณ์
สนบัสนุนหลายอยา่ง ในการจดัการเรยีนการสอนครจูะตอ้งหาทางใหน้กัเรยีนไดผ้า่นประสบการณ์ที่
ก่อใหเ้กดิการเรยีนรูม้ากทีส่ดุ และเน้นการบวนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั หลกัการจดั 
การเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั การจดัการศกึษามเีป้าหมายทีส่าํคญัทีส่ดุ คอื การจดัใหผู้เ้รยีนเกดิ
การเรยีนรู ้เพือ่ใหผู้เ้รยีนแต่ละคนไดพ้ฒันาตนเองสงูสดุ ตามกาํลงัหรอืศกัยภาพของแต่ละคน โดยมี
แนวคดิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัดา้นความเสมอภาคของโอกาสทางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ดา้นมาตรฐานคุณภาพการศกึษา ดา้นระบบบรหิารและการสนบัสนุนทางการศกึษา ดา้น
คร ู คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศกึษา มอีงคป์ระกอบและตวับ่งชีก้ารจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญัและใชเ้ทคนิคการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ผูท้ีม่คีวามสาํคญั กค็อื ครเูปรยีบเสมอืน
ผูจ้ดัการหรอืผูอ้าํนวยความสะดวก และผูบ้รหิารทีจ่ะตอ้งมบีทบาทในการเป็นผูส้ง่เสรมิและสนบัสนุน 
 สรปุไดว้า่ การพฒันากระบวนการเรยีน หมายถงึ การสง่เสรมิใหค้รจูดักระบวนการเรยีนรู้
ตามสาระและหน่วยการเรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั สง่เสรมิใหค้รจูดักระบวนการเรยีนรู ้โดยจดั 
ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ และการเผชญิสถานการณ์การประยกุตใ์ชค้วามรูเ้พือ่ป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหา การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ และการปฏบิตัจิรงิ จดัใหม้กีารนิเทศการสอนแก่ครใูนกลุ่ม
สาระต่างๆ สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาครเูพื่อพฒันากระบวนการเรยีนการสอนตามความเหมาะสม จดัให้
มกีารนิเทศการเรยีนการสอนแก่ครใูนกลุ่มสาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศทีร่ว่มมอืกนัแบบกลัยาณมติร 
  2. การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวดัผลประเมนิผลเป็นกระบวนการ
ทีส่าํคญักระบวนการหน่ึงของการจดัการศกึษา เพราะเหตุวา่ ทาํใหท้ราบถงึการจดัการเรยีนการสอน
วา่มปีระสทิธภิาพมากน้อยเพยีงใด ทัง้ยงัแสดงถงึผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนวา่บรรลุจุดประสงค์
ของบทเรยีนรายวชิานัน้ๆ หรอืไม ่โดยทัว่ไปแลว้ครสูามารถวดัผลและประเมนิผลการเรยีนการสอนได้
หลายแบบ อาท ิการทดสอบการสงัเกต การสมัภาษณ์ แบบสอบถาม การปฏบิตังิานของนกัเรยีน ซึง่
แสดงถงึความสามารถของนกัเรยีน การวดัผลประเมนิผล ตอ้งกระทาํอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อ
ครไูดม้โีอกาสปรบัปรงุการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ มนีกัวชิาการไดก้ล่าวถงึการวดัผล
ประเมนิผลไวห้ลายทศันะ ดงัน้ี 
   กระทรวงศกึษาธกิาร (2546ข: 35) ไดก้ล่าวถงึแนวทางในการวดัผลประเมนิผลและ
เทยีบโอนผลการเรยีนไว ้5 ประการ คอื 
    1. กาํหนดระเบยีบแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัการวดัผลประเมนิผลของสถานศกึษา 
    2. สง่เสรมิใหค้วรจดัทาํแผนการวดัผลประเมนิผลแต่ละรายวชิา ใหส้อดคลอ้ง 
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กบัมาตรฐานการเรยีนรู ้ สาระการเรยีนรู ้ หน่วยการเรยีนรู ้ แผนการจดัการเรยีนรูแ้ละการจดักจิกรรม
การเรยีนรู ้
    3. สง่เสรมิใหค้รดูาํเนินการวดัผล และประเมนิผลการเรยีนการสอน โดยเน้น
การประเมนิตามสภาพจรงิ จากกระบวนการ การปฏบิตัแิละผลงาน 
    4. จดัใหม้กีารเทยีบโอนความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และผลการเรยีนจากสถานศกึษา
อื่น สถานประกอบการ และอื่นๆ ตามแนวทางทีก่ระทรวงศกึษาธกิารกาํหนด 
    5. พฒันาเครื่องมอืวดัผลและประเมนิผลใหไ้ดม้าตรฐาน  
   ธนวฒัน์ ธติธินานนัท ์(2548: 1 – 3) ไดใ้หค้วามหมายของการวดัผลและประเมนิผล 
ดงัน้ี 
    การวดัผล หมายถงึ กระบวนการในการกาํหนดจาํนวน ปรมิาณ อนัดบัแทน
คุณลกัษณะของสิง่หน่ึงสิง่ใดหรอืแทนพฤตกิรรม โดยอาศยัเครือ่งมอืชว่ยในการวดัผลการวดั จะอยูใ่น
รปูของตวัเลขหรอืการบรรยายลกัษณะสิง่นัน้ ทาํใหรู้ร้ายละเอยีดเกีย่วกบัสิง่ทีว่ดัวา่ มจีาํนวนหรอืปรมิาณ
เทา่ใด หรอืมลีกัษณะอยา่งไร เชน่ โต๊ะยาว 3 เมตร 10 เซนตเิมตร เดก็ชายสมเกยีรตไิดค้ะแนนวชิา
คณติศาสตร ์30 คะแนน เดก็หญงิสมหญงิหนกั 30 กโิลกรมั เป็นตน้ 
    การประเมนิผล หมายถงึ การตดัสนิใจ หรอืสรปุคุณลกัษณะของผลการวดัตาม
ทีต่ ัง้เกณฑไ์ว ้ เชน่ การสรปุวา่ เดก็ชายสมศกัดิส์อบได ้ เดก็หญงิสมศรสีงูมาก เขาเป็นคนเก่ง วนัน้ี
อุณหภมูริอ้นจดั  
   สมนึก ภทัทยิธนี (2549: 1 – 3) ไดใ้หค้วามหมายของการวดัผลและประเมนิผล ดงัน้ี 
    การวดัผล หมายถงึ กระบวนการหาปรมิาณ หรอืจาํนวนสิง่ต่างๆ โดยใชเ้ครือ่งมอื
อยา่งใดอยา่งหน่ึงวดั ผลการวดัมกัจะออกมาเป็นตวัเลข หรอืสญัลกัษณ์ หรอืขอ้มลู เชน่ นายแดงสงู 
180 เซนตเิมตร (เครื่องมอื ไดแ้ก่ ทีว่ดัสว่นสงู) วตัถุชิน้น้ีหนกั 2 กโิลกรมั (เครือ่งมอื ไดแ้ก่ เครื่องชัง่)
นายดาํสอบได ้25 คะแนน (เครื่องมอื ไดแ้ก่ แบบทดสอบ) นายขาวเลอืกซือ้มะมว่ง (เครือ่งมอื ไดแ้ก่
การสงัเกต) 
    การประเมนิผล หมายถงึ การตดัสนิ หรอืวนิิจฉยัสิง่ต่างๆ ทีไ่ดจ้ากการวดัผล 
โดยอาศยัเกณฑก์ารพจิารณาอยา่งใดอยา่งหน่ึง เชน่ ผลการวดัความสงูของนายแดงได ้180 เซนตเิมตร 
กอ็าจประเมนิวา่ เป็นคนสงูมาก ผลการชัง่น้ําหนกัของวตัถุชิน้หน่ึงได ้ 2 กโิลกรมั กอ็าจประเมนิวา่ 
หนกั-เบา หรอื เอาไมเ่อา หรอื มาก-น้อย ผลการสอบของนายดาํไดค้ะแนน 25 คะแนน กอ็าจประเมนิ
วา่ผา่น-ไมผ่า่น หรอื เก่ง-ไมเ่ก่ง เมือ่นายขาวเลอืกมะมว่งและทราบราคาขาย กอ็าจประเมนิวา่ ซือ้-ไมซ่ือ้ 
หรอื ราคาถูก-ราคาแพง 
   พษิณุ ฟองศร ี(2550: 2 – 3) ไดใ้หค้วามหมายของการวดัและประเมนิ ดงัน้ี การวดั 
หมายถงึ การกาํหนดคา่ตวัสญัลกัษณ์ใหก้บัสิง่หน่ึงสิง่ใดตามวธิกีารหรอืเครือ่งมอืทีก่าํหนดขึน้ ทัง้ใน
เชงิปรมิาณโดยตรง เชน่ การนบัจาํนวนและความถีข่องสิง่หน่ึงสิง่ใด หรอืการใชเ้ครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร ์
เชน่ ตลบัเมตร เครือ่งชัง่น้ําหนกั เทอรโ์มมเิตอร ์วดัสว่นสงู น้ําหนกั อุณหภูม ิฯลฯ หรอืเครื่องมอืทาง
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สงัคมศาสตร ์เชน่ แบบสงัเกต แบบสมัภาษณ์ แบบสอบถาม แบบทดสอบ ไปเกบ็ขอ้มลูตามกลุ่มเป้าหมาย 
ใหอ้อกมาเป็นตวัเลข ถา้จะกล่าวโดยสรุป การวดั คอื การใหต้วัเลขกบัสิง่ทีจ่ะวดันัน่เอง การประเมนิ 
หมายถงึ กระบวนการตดัสนิคุณคา่ของสิง่ใดสิง่หน่ึง โดยนําสารสนเทศหรอืผลจากการวดัมาเปรยีบเทยีบ
กบัเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้
   รุง่ชชัดาพร เวหะชาต ิ (2550: 99 – 106) ไดใ้หค้วามหมายของการวดัการประเมนิผล 
และการเทยีบโดนประสงการณ์ ดงัน้ี 
    การวดั เป็นกระบวนการทีก่ําหนดจาํนวนตวัเลขใหก้บัวตัถุสิง่ของ หรอืบุคคลตาม
ความมุง่หมายและเปรยีบเทยีบลกัษณะความแตกต่างทีป่รากฏอยูใ่นสิง่ทีว่ดันัน้ เชน่ การวดัความสามารถ
ทางสมองดา้นต่างๆ การวดัคุณสมบตัทิางกายภาพ เชน่ น้ําหนกั ขนาดของวตัถุ ผลทีไ่ดจ้ากการวดั
เป็นจาํนวนตวัเลข จุดมุง่หมายของการวดันัน้ เป็นการตรวจสอบการสอนของครอูาจารย ์และการเรยีน
ของผูเ้รยีน ในดา้นการเรยีนรู ้ 3 ดา้น คอื ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ (Cognitive domain) ดา้นทกัษะปฏบิตั ิ
(Psychomotor domain) ดา้นเจตคต ิ(Affective domain)  
    การประเมนิผล เป็นการพจิารณาตดัสนิเกีย่วกบัคุณภาพ คุณคา่ความจรงิ และ
การกระทาํ บางทขีึน้อยูก่บัการวดัเพยีงอยา่งเดยีว เชน่ คะแนนสอบ แต่โดยทัว่ไปจะเป็นการรวมการวดั
หลาย  ๆทางโดยอาศยัขอ้มลูหรอืรายละเอยีดจากการสงัเกต การตรวจผลงาน การสมัภาษณ์ หรอืการทดสอบ
ประกอบการพจิารณา การประเมนิผลแต่ละครัง้ จะประกอบดว้ยการวดัทีไ่ดจ้ากกระบวนการต่างๆ เกณฑ์
การพจิารณา และการตดัสนิใจเป็นการชีข้าด หรอืสรุปผลการเปรยีบเทยีบผลการวดักบัเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้
    การเทยีบโอนประสบการณ์ สถานศกึษาสามารถเทยีบโอนผลการเรยีนของผูเ้รยีน 
โดยการนําความรูท้กัษะ และประสบการณ์ ทีไ่ดจ้ากการศกึษาในรปูแบบต่างๆ  และหรอืจากการประกอบอาชพี
มาเทยีบโอนเป็นผลการเรยีนของหลกัสตูรใดหลกัสตูรหน่ึงในระดบัทีก่าํลงัศกึษาอยู ่ การพจิารณาเทยีบโอน
สถานศกึษาสามารถดาํเนินการได ้ดงัน้ี 
     1. พจิารณาจากหลกัฐานการศกึษา ซึง่จะใหข้อ้มลูทีแ่สดงความรูค้วามสามารถ
ของผูเ้รยีนในดา้นต่างๆ 
     2. พจิารณาจากความรู ้ประสบการณ์ตรงจากการปฏบิตัจิรงิ การทดสอบ
การสมัภาษณ์ ฯลฯ 
     3. พจิารณาจากความสามารถการเทยีบโอนผลการเรยีน จะเป็นการนําผล
การศกึษาจากหลกัสตูรหน่ึงในระดบัเดยีวกนั โดยนําผลการเรยีนในรปูแบบต่างๆ หรอืรายวชิา หรอื
จาํนวนหน่วยกติการเรยีนทีผ่า่นการประเมนิแลว้มาทดแทนและนบัต่อเน่ืองกบัหน่วยการเรยีนหรอืหน่วยกติ 
อื่น ทีป่ระสงคจ์ะเรยีน เป็นการเทยีบระดบัการศกึษาเพื่อจบการศกึษา ม ี3 ลกัษณะ คอื  
      3.1 การเทยีบวุฒจิากหลกัสตูรต่างประเทศเขา้สูห่ลกัสตูรในประเทศ 
      3.2 การเทยีบระหวา่งหลกัสตูร หรอืเทยีบต่างรปูแบบ เชน่ หลกัสตูร
การศกึษา ในและนอกระบบ กบัการเรยีนรูต้ามอธัยาศยั 
      3.3 การเทยีบโอนผลการเรยีนรูใ้นระดบัเดยีวกนั หรอืต่างรปูแบบกนั 
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 สรปุไดว้า่ การวดัผล ประเมนิผล เทยีบโอนผลการเรยีน เป็นกระบวนการทีต่่อเน่ืองกนั เป็น
กระบวนการทีจ่ะทาํใหท้ราบวา่ การเรยีนการสอนนัน้บรรลุวตัถุประสงคท์ีก่าํหนดหรอืไม ่ควรมกีารปรบัปรงุ
เรือ่งใด การวดัเป็นกระบวนการกาํหนดจาํนวนตวัเลขทีไ่ดจ้ากการวดั สว่นการประเมนิเป็นการพจิาณา
ตดัสนิ หรอืสรปุคุณลกัษณะของผลการวดัตามทีต่ ัง้เกณฑไ์ว ้ สถานศกึษาสามารถเทยีบโอนผลการเรยีน
ของผูเ้รยีน โดยการนําความรูท้กัษะ และประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการศกึษาในรปูแบบต่างๆ และ/หรอื
จากการประกอบอาชพีมาเทยีบโอนเป็นผลการเรยีนของหลกัสตูรใดหลกัสตูรหน่ึงในระดบัทีก่าํลงัศกึษา
อยู ่การวดัผลประเมนิผล และเทยีบโอนผลการเรยีน มแีนวทางปฏบิตั ิคอื การกาํหนดระเบยีบแนวปฏบิตั ิ
ทีเ่กีย่วกบัการวดัผลประเมนิผลของนกัศกึษา สง่เสรมิใหค้รจูดัทาํแผนการวดัผล และประเมนิผลใหส้อดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการศกึษา สาระการเรยีนรู ้หน่วยการเรยีนรู ้แผนการจดัการเรยีนรู ้ และการจดักจิรรม 
การเรยีนรู ้สิง่เสรมิใหค้รดูาํเนินการวดัผลประเมนิผล โดยเน้นการประเมนิผลตามสภาพจรงิ จดัใหม้ี
การเทยีบโอนความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และผลการเรยีนจากสถานศกึษาอื่น สถานประกอบการอื่นๆ 
พฒันาเครื่องมอืวดัผลและประเมนิผลใหไ้ดม้าตรฐาน 
  3. การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศึกษา ผลจากการประเมนิผูเ้รยีนทาํใหค้รรููข้อ้บกพรอ่ง
ของผูเ้รยีนแต่ละคน และคดิหาวธิกีารในการทีจ่ะพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพมากขึน้ ซึง่
วธิหีน่ึงทีค่รสูามารถจะแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของผูเ้รยีนและพฒันาการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเป็นระบบ คอื  การวจิยั
ในชัน้เรยีน มผีูใ้หค้วามหมายของการวจิยัไวห้ลายทศันะ ดงัน้ี 
   อุทุมพร จามรมาน (2544: 1) ใหค้วามหมายของการวจิยัในชัน้เรยีนวา่ การวจิยัใน
ชัน้เรยีน หมายถงึ การแกป้ญัหาแบบใหม ่โดยวธิกีารทีเ่ชื่อถอืได ้หรอืวธิกีารทีย่อมรบัในศาสตรน์ัน้ๆ 
การวจิยัในชัน้เรยีนคอื การแกป้ญัหานกัเรยีนบางคน บางเรือ่ง เพือ่พฒันา (ปรบัปรงุนกัเรยีนออ่น เสรมิ
นกัเรยีนเก่ง) นกัเรยีนคนนัน้ กลุ่มนัน้ เพื่อจะไดเ้รยีนทนัเพือ่นกลุ่มใหญ่ หรอืไดร้บัการพฒันาเตม็ตาม
ศกัยภาพของเรา 
   จนัทรานี สงวนนาม (2545: 150 – 155) ไดก้ล่าวถงึ การวจิยัในชัน้เรยีนวา่ การวจิยั
ในชัน้เรยีนเป็นกระบวนการทีน่่าเชื่อถอืและเป็นระบบในการแสวงหาคาํตอบเพราะเป็นการคดิคน้ และ
พฒันาทีเ่ป็นการแกป้ญัหาในสภาพการณ์ทีเ่ป็นจรงิในชัน้เรยีน เป็นกระบวนการเรยีนรูเ้ชงิวทิยาศาสตร์
ทีม่เีป้าหมายสาํคญัอยูท่ีก่ารแสวงหาคาํตอบจากปญัหาและขอ้สงสยัของคร ู เป็นการคดิพฒันาวตักรรม
เพือ่ใชใ้นการแกป้ญัหาในการเรยีนการสอน ลกัษณะของการวจิยัในชัน้เรยีนมดีงัน้ีคอื 
    1. ปญัหาการวจิยัเกดิจากการทาํงานในชัน้เรยีนทีเ่กีย่วกบัการเรยีนการสอน
ซึง่อาจเป็นปญัหาของผูเ้รยีนทีค่รตูอ้งการแกไ้ขหรอืปญัหาทีค่รตูอ้งการพฒันากไ็ด ้
    2. ผลจากการวจิยัเป็นสิง่ทีค่รสูามารถนําไปใชใ้นการพฒันาการเรยีนการสอน 
    3. ผลการวจิยัในชัน้เรยีนดาํเนินไปพรอ้มกบัการเรยีนการสอน กล่าวคอื สอนไป 
วจิยัไป เกบ็ขอ้มลูและบนัทกึผล แลว้นําผลการวจิยัมาใชแ้กป้ญัหาและเผยแพรใ่หเ้กดิประโยชน์แก่ผูส้อน 
   ชศูร ีวงศร์ตันะ และคณะ (2545: 6)  ใหค้วามหมายของการวจิยัวา่ คอื กระบวนการ
แสวงหาความรูใ้หม่ๆ  หรอืหาคาํตอบดว้ยกระบวนการทีเ่ชื่อถอืได ้
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   สาํนกังานปฏริปูการศกึษา (2545: 35) ไดก้ล่าวถงึแนวทางการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศกึษาไว ้3 ประการ คอื 
    1. ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั การบรหิารการจดัการและการพฒันาคุณภาพวชิาการ
ในภาพรวมของสถานศกึษา 
    2.  สง่เสรมิใหค้รศูกึษา วเิคราะห ์วจิยั เพื่อพฒันาคุณภาพการเรยีนรูใ้หแ้ต่ละ
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
    3. ประสานความรว่มมอืในการศกึษา วเิคราะห ์วจิยั ตลอดจนเผยแพรผ่ลงาน
การวจิยัหรอืพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน และงานวชิาการกบัสถานศกึษา บุคคล ครอบครวั องคก์ร 
หน่วยงานและสถาบนัอื่น 
   มหาวทิยาลยัทกัษณิ (2546: 16) ใหค้วามหมายของการวจิยัและพฒันาการศกึษา
วา่ การวจิยัและพฒันา หมายถงึ การพฒันาผลติภณัฑใ์ดๆ โดยอาศยักระบวนการวจิยัเป็นเครือ่งมอื
ดาํเนินการ เป็นวธิทีีใ่ชพ้ฒันาและตรวจสอบความถูกตอ้งความเหมาะสมของผลงานทางการศกึษาเป็น
การพฒันาการศกึษาบนพืน้ฐานของการวจิยั 
   มหาวทิยาลยับรูพา (2546: 32) ใหค้วามหมายของการวจิยัเชงิปฏบิตักิารวา่ การวจิยั
เชงิปฏบิตักิาร หมายถงึ กระบวนการคน้ควา้ เพือ่แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตังิาน หรอืปรบัปรงุ
และพฒันาการปฏบิตังิานใหบ้รรลุผลตามทีต่อ้งการ โดยผูป้ฏบิตังิานเป็นผูด้าํเนินการวจิยัในสถานที่
ทีต่นเองปฏบิตัอิยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้มและบรรยากาศทีแ่ทจ้รงิและเมือ่นําการวจิยัเชงิปฏบิตัมิาใชใ้น
การเรยีนการสอนจงึเรยีกว่าการวจิยัเชงิปฏบิตัวิา่ การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน หรอืการวจิยั
ในชัน้เรยีน ซึง่เป็นการคน้ควา้เพือ่แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตักิารสอนของครหูรอืเพื่อปรบัปรงุ
และพฒันาการปฏบิตักิารสอนใหบ้รรลุผลตามทีต่อ้งการ โดยครผููส้อนเป็นผูด้าํเนินการวจิยัในชัน้เรยีน
ทีต่นเองปฏบิตักิารสอน 
   สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ (2546: 2) ไดใ้หค้วามหมายของ
การวจิยัไวว้า่ การวจิยั หมายถงึ กระบวนการเสาะแสวงหาความรูเ้พือ่ตอบคาํถาม หรอืแกป้ญัหาทีม่ี
อยูอ่ยา่งเป็นระบบ และมวีตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน โดยเริม่จาการทีค่รจูะตอ้งรูว้า่ คาํถามทีต่อ้งการคาํตอบ
คอือะไร ขอ้มลูทีจ่ะนํามาตอบคาํถามเหล่านัน้ ไดแ้ก่ ขอ้มลูอะไรบา้งจะใชว้ธิกีารและเครือ่งมอือะไร ใน
การรวบรวมขอ้มลูดงักลา่ว วธิกีารและเครือ่งมอืเหล่านัน้จะกาํหนดและสรา้งอยา่งไรจงึจะเหมาะสม และ
ทาํใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูทีด่ ีชื่อถอืได ้ เมือ่ไดข้อ้มลูแลว้จะวเิคราะหอ์ยา่งไรและจะแปลความหมายอยา่งไร
และจะแปลความหมายผลการวเิคราะหอ์ยา่งไร เพื่อทีจ่ะตอบคาํถามทีไ่ดก้าํหนดไว ้
   สวุมิล วอ่งวาณชิ (2546: 21) ใหค้วามหมายของการวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีนว่า
การวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน คอื การวจิยัทีท่าํโดยครผููส้อนในชัน้เรยีน เพือ่แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ใน
ชัน้เรยีน และนําผลมาใชใ้นการปรบัปรุงการเรยีนการสอน หรอืสง่เสรมิพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนให้
ดยีิง่ขึน้ เป็นการวจิยัทีต่อ้งทาํอยา่งรวดเรว็ นําผลไปใชท้นัท ี
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   กมล ภู่ประเสรฐิ (2547: 81 – 82) ใหแ้นวคดิเกีย่วกบัการวจิยัและพฒันาวา่ การวจิยั
และพฒันาในระดบัสถานศกึษา จะมุง่เน้นเกีย่วกบัแสวงหาวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอน และ
การแสวงหาสือ่การเรยีนการสอนทีม่คีุณภาพ เป็นกระบวนแสวงหาความจรงิของเหตุการณ์ต่างๆ อยา่ง
เป็นระบบ ทีว่งการวชิาชพีชัน้สงูใชใ้นการพฒันาความกา้วหน้าของวชิาชพีของกลุ่มตน ซึง่วชิาการศกึษา 
และวชิาชพีครกูจ็ดัอยูใ่นกลุ่มน้ีดว้ยการดาํเนินการวจิยัในสถานศกึษา ถา้เป็นโครงการรว่มกนัของบุคลากร
หลายฝา่ย หลายระดบัชัน้ ถอืเป็นการวจิยัในสถานศกึษา แต่ถา้ผูส้อนคนใดคนหน่ึงตอ้งการวจิยังาน
ของตนเองในชัน้เรยีนถอืเป็นการวจิยัในชัน้เรยีน 
   วโิรจน์ สารรตันะ (2548: 388) ใหแ้นวคดิเกีย่วกบัการวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูไ้ว้
วา่ การวจิยั ถอืเป็นจุดเริม่ตน้ของการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมในการปฏบิตักิารสอนของครใูนชัน้เรยีน 
การวจิยัมสีว่นรว่มในการแกป้ญัหา หรอืพฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่งเป็นระบบ งานวจิยัเป็นงานที่
ทา้ทาย ชวนใหค้ดิอยากลองทาํอยากตดิตาม ครผููท้าํการวจิยัในชัน้เรยีนจะเกดิความกระตอืรอืรน้ ใคร่
รูใ้ครเ่หน็ ในบางครัง้ตอ้งใชเ้วลาพอสมควรเพราะเป็นงานทีล่ะเอยีดถีถ่ว้นตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางการวจิยั 
ซึง่จะชว่ยใหเ้ป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอการวจิยั และเหน็ดว้ยกบัการนําการวจิยันําหน้าการพฒันาการเรยีน
การสอน โดยเฉพาะการวจิยัจะเขา้มามสีว่นรว่มในการหาคาํตอบวา่ ไดเ้กดิปญัหาหรอืขอ้บกพรอ่ง
อะไรบา้งในโครงสรา้งระบบการจดัการเรยีนรู ้ทัง้ในดา้นปจัจยั กระบวนการ และผลผลติ เพราะปญัหา
ทีเ่กดิขึน้ในโครงสรา้งระบบการจดัการเรยีนรู ้อาจเกดิทีร่ะดบัปจัจยั ไดแ้ก่ จุดมุง่หมายการศกึษาโครงสรา้ง
เน้ือหาวชิา สื่อการเรยีนรู ้อาจเกดิทีร่ะดบัปจัจยั ไดแ้ก่ วธิสีอน เทคนิค การเรยีนรู ้ทกัษะของคร ูและ
การวางแผนการเรยีนรู ้และผลผลติ ไดแ้ก่ ความประพฤตหิรอืพฤตกิรรมของผูเ้รยีน ผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีน การพฒันาบุคลกิภาพ ตามทีห่ลกัสตูรสถานศกึษาคาดหวงั 
   สมบรูณ์ ตนัยะ (2545: 8) กล่าววา่ การวจิยั หมายถงึ กระบวนการในการเสาะ
แสวงหาความรูค้วามจรงิทีเ่ชื่อถอืได ้ โดยใชว้ธิกีารทีม่รีะบบแบบแผนทีเ่ชื่อถอืได ้ เพือ่จะไดนํ้าความรู้
ความจรงินัน้ไปใชใ้นการตดัสนิใจ แกป้ญัหา หรอืเพือ่ก่อใหเ้กดิความรูห้รอืทฤษฎใีหม ่
   รุง่ชชัดาพร เวหะชาต ิ(2550: 112 – 118) กล่าววา่ การวจิยั คอื กระบวนการทีเ่ป็น
ระบบน่าเชื่อถอื สาํหรบัใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการคน้กวา้หาความรูเ้กีย่วกบัปรากฏการณ์ต่างๆ ทีต่นสนใจ 
การวจิยัเพื่อกระบวนการเรยีนรูเ้ป็นภารกจิทีส่าํคญัและจาํเป็นในกรณทีีผู่ส้อน พบวา่ กระบวนการพฒันา 
การเรยีนรูท้ีก่าํลงัดาํเนินการอยูม่ปีญัหามาก หรอืมคีวามจาํเป็นตอ้งการพฒันาอยา่งเรง่ดว่น 
 สรปุไดว้า่ การวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพทางการศกึษา หมายถงึ การศกึษาวเิคราะห ์ วจิยั 
การบรหิารจดัการและการพฒันาคุณภาพงานวชิาการในภาพรวมของสถานศกึษาสง่เสรมิใหค้รวูเิคราะห ์
วจิยั เพือ่พฒันาคุณภาพการเรยีนรูใ้นแต่ละกลุ่มสาระ การเรยีนรูป้ระสานความรว่มมอืในการวเิคราะห์
วจิยั ตลอดจนเผยแพรง่านวจิยั หรอืพฒันาคุณภาพ การเรยีนการสอนและงานวชิาการกบัสถานศกึษา 
บุคคล ครอบครวั องคก์ร หน่วยงานและสถาบนั 
  4. การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา วสัดุอุปกรณ์และสือ่การเรยีน
การสอนเป็นสิง่ทีส่ง่เสรมิสนบัสนุนในการบรหิารงานวชิาการการประสบผลสาํเรจ็ บรรลุตามวตัถุประสงค ์
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เพราะการเรยีนการสอนทีด่มีคีุณภาพ ตอ้งมสีื่อการเรยีนการสอน จงึชว่ยครนูกัเรยีนปฏบิตักิจิกรรม
ทางวชิาการไดส้ะดวก 
   จนัทรานี สงวนนาม (2545: 147) ไดก้ล่าวถงึสือ่การเรยีนรูว้า่ ผูบ้รหิารจะตอ้งจดัให้
สถานศกึษามสีือ่การเรยีนการสอน เพราะสือ่เป็นสิง่ทีช่ว่ยใหค้รแูละผูเ้รยีนปฏบิตักิจิกรรมเรยีนการสอน
ไดส้ะดวกยิง่ขึน้ สิง่ทีเ่ป็นสิง่จาํเป็นสาํหรบัครผููส้อน เชน่ เอกสาร หลกัสตูร คูม่อืคร ูบนัทกึการสอน 
นอกจากน้ีแหล่งการเรยีนรูทุ้กรปูแบบ เครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีส่ามารถใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
สือ่การเรยีนรูเ้ป็นสว่นประกอบสาํคญัทีจ่ะชว่ยใหก้ารเรยีนการสอนของครดูาํเนินไปดว้ยด ีชว่ยใหผู้เ้รยีน
เกดิการเรยีนรูท้ีด่ตีามกระบวนการต่างๆ ทีห่ลกัสตูรตอ้งการ 
   สาํนกังานปฏริปูการศกึษา (2545: 16) ไดก้ล่าวถงึ แนวทางการพฒันาใชส้ือ่ และ
เทคโนโลยเีพือ่การศกึษาไว ้2 ประการ คอื 
    1. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหค้รผูลติ พฒันา และใชส้ือ่เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม เพือ่
การศกึษา 
    2. จดัหาจดัทาํสื่อและเทคโนโลยเีพือ่การศกึษาใหก้บัครแูละผูเ้รยีนอยา่งเพยีงพอ
และหลากหลาย 
   กระทรวงศกึษาธกิาร (2546ข: 36) ไดใ้หแ้นวทางการพฒันาสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยี
เพือ่การศกึษาไว ้5 ประการ คอื  
    1. ศกึษาวเิคราะห ์ ความจาํเป็นในการใชส้ือ่และเทคโนโลยเีพือ่การจดัการเรยีน
การสอน และการบรหิารงานวชิาการ 
    2. สง่เสรมิใหค้รผูลติ พฒันาสื่อ และนวตักรรมการเรยีนการสอน 
    3. จดัหาสือ่และเทคโนโลยเีพือ่ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน และการพฒันางาน
ดา้นวชิาการ 
    4. ประสานความรว่มมอืในการผลติ จดัหา พฒันาและการใชส้ือ่ นวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพือ่การจดัการเรยีนการสอน และการพฒันางานวชิาการกบัสถานศกึษา บุคคลครอบครวั 
องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอื่น 
   ทศินา แขมมณ ี(2548: 418) ใหค้วามหมายของนวตักรรมวา่ หมายถงึ สิง่ทีท่าํขึน้มาใหม ่
ไดแ้ก่ แนวคดิ แนวทาง ระบบ รปูแบบ วธิกีาร กระบวนการ สือ่เทคนิค ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการศกึษา 
ซึง่ไดร้บัการคดิคน้และจดัทาํขึน้ใหมเ่พือ่ชว่ยแกป้ญัหาต่างๆ ทางการศกึษา 
   รุง่รชัชดาพร เวหะชาต ิ(2550: 112 – 118) ไดใ้หค้วามหมายของการพฒันาสือ่นวตักรรม
และเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา ดงัน้ี 
    1. สือ่ หมายถงึ สิง่ใดๆ กต็ามทีเ่ป็นตวักลางระหวา่งแหลง่กาํเนิดของสารกบั
ผูร้บัสาร เป็นสิง่ทีนํ่าพาสารจากแหล่งกาํเนิดไปยงัผูร้บัสาร เพื่อใหเ้กดิผลใดๆ ตามวตัถุประสงคข์อง
การสื่อสาร 
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    2. นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา หมายถงึ การระดมสรรพความรูท้ี่
มเีหตุผล มาประยกุตใ์หเ้ป็นระบบใหม ่และสามารถนํามาใชป้ฏบิตัใินสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิ ในการแกป้ญัหา
ใหบ้รรลุจุดมุง่หมายของการศกึษาอยา่งมปีระสทิธภิาพมากวา่เดมิ 
   สคุนธ ์สนิธพานนท ์ (2551: 8) กล่าววา่ นวตักรรมทางการเรยีนการสอน หมายถงึ 
สิง่ใหม่ๆ  ทีส่รา้งขึน้มาเพือ่ชว่ยแกป้ญัหาเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน หรอืพฒันาใหผู้เ้รยีนเกดิ
การเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ไดแ้ก่ แนวคดิ รปูแบบ วธิกีาร กระบวนการ สื่อต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการศกึษา 
 สรปุไดว้า่ การพฒันาสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา หมายถงึ การศกึษา วเิคราะห ์
ความจาํเป็นในการใชส้ือ่และเทคโนโลยเีพือ่การจดัการเรยีนการสอน และการบรหิารงานวชิาการ สง่เสรมิ
ใหค้รผูลติ พฒันาสือ่ และนวตักรรมการเรยีนการสอน จดัหาสือ่และเทคโนโลยเีพือ่ใชใ้นการจดัการเรยีน
การสอน และการพฒันางานดา้นวชิาการ ประสานความรว่มมอืในการผลติ จดัหา พฒันาและการใชส้ือ่ 
นวตักรรมและเทคโนโลย ีเพือ่การจดัการเรยีนการสอน และพฒันางานวชิาการกบัสถานศกึษา บุคคล 
ครอบครวั องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอื่น การประเมนิผลการพฒันาการใชส้ื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยี
เพือ่การศกึษา 
  5. การนิเทศการศึกษา การนิเทศเป็นงานทีม่คีวามสาํคญังานหน่ึงของการจดั และบรหิาร
สถานศกึษาในการพฒันาการศกึษาสายสามญัหรอืสายอาชพีต่างกต็อ้งมกีารนิเทศเป็นหลกัของการจดั 
กจิกรรมการบรหิารสถานศกึษา ดว้ยเหตุน้ีการนิเทศ จงึเป็นกระบวนการของการศกึษาทีมุ่ง่จะสง่เสรมิ
ใหก้ารสนบัสนุนและพฒันามาตรฐานของการศกึษาโดยเฉพาะมนีกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการนิเทศ
การศกึษาไว ้หลายทศันะ ดงัน้ี 
   ปรยีาพร วงษ์อนุตรโรจน์ (2545: 223) ไดใ้หค้วามหมายของการนิเทศการศกึษาไว้
วา่ การนิเทศการศกึษา หมายถงึ กระบวนการจดัการบรหิารการศกึษาเพือ่ชีแ้นะใหค้วามชว่ยเหลอืและ
ความรว่มมอืกบัครแูละบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา เพือ่ปรบัปรงุการเรยีนการสอนของครแูละ
เพิม่คุณภาพของบทเรยีนใหเ้ป็นไปตามจุดมุง่หมายของการศกึษา 
   จนัทรานี สงวนนาม (2545: 153) กล่าววา่ การนิเทศภายในเป็นการนิเทศการศกึษา
ภายในสถานศกึษา ซึง่ดาํเนินการโดยผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ูตลอดจนบุคลากรภายในสถานศกึษา
รว่มมอืกนัปรบัปรงุงานดา้นต่างๆ เป็นการสง่เสรมิและเพิม่ประสทิธภิาพการเรยีนการสอน อนัจะนํามา
ซึง่คุณภาพของสถานศกึษาและของผูเ้รยีนใหอ้ยูใ่นระดบัทีน่่าพงึพอใจ ซึง่ผูร้บัการนิเทศ ไดแ้ก่ ครผููส้อน 
และบุคลากรภายในสถานศกึษาทุกคน  
   กระทรวงศกึษาธกิาร (2546ข: 36) ไดใ้หแ้นวทางในการปฏบิตักิารนิเทศการศกึษา 
5 ประการ คอื  
    1. จดัระบบการนิเทศงานวชิาการ และการเรยีนการสอนภายในสถานศกึษา 
    2. ดาํเนินงานนิเทศงานวชิาการ และการเรยีนการสอนในรปูแบบหลากหลาย
และเหมาะสมกบัสถานศกึษา 
    3. ประเมนิผลการจดัระบบ และกระบวนการนิเทศการศกึษาในสถานศกึษา 
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    4. ตดิตามประสานงานกบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เพือ่พฒันาระบบและกระบวนการ
นิเทศงานวชิาการ และการเรยีนการสอนของสถานศกึษา 
    5. การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และประสบการณ์ การจดัระบบนิเทศการศกึษาภายใน
สถานศกึษากบัสถานศกึษาอื่น หรอืเครอืขา่ยการนิเทศการศกึษาภายในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
   กมล ภู่ประเสรฐิ (2547: 59) ใหแ้นวคดิว่า การนิเทศเป็นการทาํงานรว่มกนัระหวา่ง
ผูนิ้เทศ และผูร้บัการนิเทศ เพือ่พฒันางานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ถอืเป็นการพฒันาบุคลากรรปูแบบหน่ึง
ทีอ่าจใหผ้ลเรว็กวา่ โดยเฉพาะการนิเทศภายในสถานศกึษา เพราะผูนิ้เทศและผูร้บัการนิเทศทาํงาน
อยูร่ว่มกนั และผูนิ้เทศในเรือ่งหน่ึง อาจเป็นผูร้บัการนิเทศในอกีเรือ่งหน่ึงได ้ ในทาํนองเดยีวกนัผูร้บั
การนิเทศกอ็าจกลบัไปเป็นผูนิ้เทศในเรือ่งทีต่นเองมคีวามสามารถสงูได ้จงึเป็นการรวมพลงักนั เพือ่
สรา้งสรรคผ์ลงานทีด่กีวา่การใหแ้ต่ละคนปฏบิตังิานในลกัษณะต่างคนต่างทาํ 
   รุง่ชชัดาพร เวหะชาต ิ (2550: 142 – 143) กล่าววา่ การนิเทศการศกึษา หมายถงึ 
การบวนการจดัการบรหิารการศกึษาเพือ่ชีแ้นะ ใหค้วามชว่ยเหลอืและความรว่มมอืกบัคร ูและบุคคล
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา เพือ่ปรบัปรงุการสอนของคร ู และเพิม่คุณภาพของบทเรยีนใหเ้ป็นไป
ตามจุดมุง่หมายของการศกึษา 
   ชาญชยั อาจณิสมจาร (ม.ป.ป.: 22) กล่าววา่ การนิเทศการศกึษา คอื กระบวนการ
สรา้งสรรคท์ีไ่มห่ยดุน่ิงในการใหค้าํแนะนํา และการชีช้อ่งทางในลกัษณะทีเ่ป็นกนัเองแก่ครแูละนกัเรยีน
เพือ่ปรบัปรงุตวัเขา (ครแูละนกัเรยีน) ตลอดจนสภาพการเรยีนการสอน เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายทาง
การศกึษาทีพ่งึประสงค ์
   กู๊ด (Good.  1973: 572) ไดใ้หค้วามหมายของการนิเทศการศกึษา (Supervision) 
วา่เป็นความพยายามของผูท้าํหน้าทีนิ่เทศทีจ่ะชว่ยใหค้าํแนะนําแก่คร ู หรอืผูอ้ื่นทีท่าํหน้าทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการศกึษาใหส้ามารถปรบัปรงุการสอนของคนใหด้ขีึน้ ชว่ยใหเ้กดิความเจรญิงอกงามในดา้นอาชพี 
ชว่ยพฒันาความสามารถของคร ู
   ไวส ์และ จอหน์ (Wiles; & John.  1983: 46) กล่าววา่ การนิเทศการศกึษา คอื 
ระบบพฤตกิรรมขององคก์ร ซึง่เป็นการทาํงานทีม่ผีลกระทบสูพ่ฤตกิรรมการสอนของครใูนระบบโดยมี
จุดมุง่หมายเพือ่ปรบัปรงุสภาพการเรยีนการสอนแก่นกัเรยีนใหด้ขีึน้ 
 สรปุไดว้า่ การนิเทศการศกึษา หมายถงึ การจดัระบบนิเทศงานวชิาการและการเรยีนการสอน
ภายในสถานศกึษาแบบหลากหลายและเหมาะสมกบัสถานศกึษา ประเมนิผลการจดัระบบและกระบวนการ
นิเทศการศกึษา แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ และประสบการณ์การจดัระบบนิเทศการศกึษาภายในสถานศกึษา
กบัสถานศกึษาอื่น เพือ่ปรบัปรงุการเรยีนการสอนของครแูละเพิม่คณุภาพของบทเรยีน ตลอดจนสภาพ
การเรยีนการสอนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทางการศกึษาทีพ่งึประสงค ์
  6. การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา คุณภาพการศกึษาของไทย 
จะตอ้งเริม่ตน้จากสถานศกึษาทุกแหง่ ดาํเนินการพฒันาคุณภาพของตนเอง โดยในการพฒันาคณุภาพ
ของสถานศกึษานัน้ จะตอ้งมกีารประกนัคณุภาพภายในผสมผสานอยูใ่นกระบวนการบรหิารและการจดั  
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การเรยีนการสอน มผีูใ้หค้วามหมายของการประกนัคุณภาพการศกึษาไว ้ดงัน้ี 
   สถาบนัสง่เสรมิการประเมนิคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาแหง่ชาต ิ(2544: 15) ได้
ใหค้วามหมายของการประกนัคุณภาพการศกึษาไวว้า่ การบรหิารจดัการและการดาํเนินกจิกรรมตาม
ภารกจิปกตขิองสถานศกึษา เพือ่พฒันาคุณภาพของผูเ้รยีนอยา่งต่อเน่ือง ซึง่จะเป็นการสรา้งความมัน่ใจ
ใหผู้ร้บับรกิารทางการศกึษาทัง้ผูร้บับรกิารโดยตรง ไดแ้ก่ ผูเ้รยีน และผูป้กครอง และผูร้บับรกิารโดย
ออ้ม ไดแ้ก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสงัคมโดยรวมวา่ การดาํเนินงานของสถานศกึษาจะมี
ประสทิธภิาพ และทาํใหผู้เ้รยีนมคีุณภาพมแีนวคดิอยูบ่นพืน้ฐานของการ “ป้องกนั”ไมใ่หเ้กดิการทาํงาน
ทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพและผลผลติทีไ่มม่คีุณภาพ 
   สมคดิ พรมจุย้ และ สพุกัตร ์พบิลูย ์(2544: 4) ไดใ้หค้วามหมายของการประกนัคุณภาพ
ไวว้า่ การประกนัคุณภาพการศกึษา หมายถงึ กจิกรรมหรอืแนวปฏบิตัเิพือ่ควบคุมคุณภาพการศกึษา 
เพือ่พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดบัประกอบดว้ยการประกนัคุณภาพภายใน และการประกนั
คุณภาพภายนอก 
   จนัทรานี สงวนนาม (2545: 155) กลา่ววา่ ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
เป็นสว่นหน่ึงของการบรหิารสถานศกึษา และเป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ือง 
ประกอบดว้ย 
    1. การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ 
    2. การพฒันามาตรฐานการศกึษา 
    3. การจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 
    4. การดาํเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 
    5. การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา 
    6. การประเมนิคณุภาพการศกึษา 
    7. การรายงานคุณภาพการศกึษาประจาํปี 
    8. การผดุงระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 
   สาํนกังานปฏริปูการศกึษา (2545: 15 – 16) ไดใ้หแ้นวทางในการประกนัคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศกึษาไว ้4 ประการ  
    1. จดัใหม้รีะบบประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัสถานศกึษา 
    2. สนบัสนุน สง่เสรมิใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพในระดบัหน่วยงานในสถานศกึษา 
    3. กาํกบั ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและรายงานผลการประกนัคุณภาพ
การศกึษาของสถานศกึษา 
    4.  ปรบัปรงุและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 
   กระทรวงศกึษาธกิาร (2546ข: 37) ไดใ้หแ้นวทางในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาไว ้7 ประการ คอื 
    1. จดัระบบโครงสรา้งองคก์ร ใหร้องรบัการจดัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
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    2. กาํหนดเกณฑก์ารประเมนิ เป้าหมายความสาํเรจ็ของสถานศกึษาตามมาตรฐาน
การศกึษาและตวัชีว้ดัของกระทรวง เป้าหมายความสาํเรจ็ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา หลกัเกณฑแ์ละวธิ ี
การประเมนิของสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศกึษา 
    3. วางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา ตามระบบการประเมนิคุณภาพการศกึษา
ใหบ้รรลุตามเป้าหมายความสาํเรจ็ของสถานศกึษา 
    4. ดาํเนินการพฒันางานตามแผนและตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพ
ภายในเพื่อปรบัปรงุพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
    5. ประสานความรว่มมอืกบัสถานศกึษาและหน่วยงานอื่น ในการปรบัปรงุ และ
พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน และการพฒันาคุณภาพการศกึษาตามระบบประกนัคุณภาพการศกึษา 
    6. ประสานงานกบัสาํนกังานรบัรองมาตรฐานการศกึษาและประเมนิคุณภาพ
การศกึษาในการประเมนิสถานศกึษาเพือ่เป็นฐานในการพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
   รุง่รชัดาพร เวหระชาต ิ(2550: 191) กล่าววา่ สถานศกึษาจะตอ้งพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการบรหิารสถานศกึษา โดยมกีระบวนการ 3 ขัน้ตอน คอื  
การควบคุมคณุภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมนิคุณภาพ ตามแนวคดิของหลกัการบรหิาร
ครบวงจร PDCA คอื การรว่มกนัวางแผนการปฏบิตัแิละจดัทาํรายงานการประเมนิตนเองทุกปี เพือ่
เสนอต่อตน้สงักดั  เพื่อเป็นขอ้มลูในการประเมนิคุณภาพภายนอกทุก 5 ปี ซึง่ตอ้งกระทาํใหส้อดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการศกึษาทีก่าํหนดเกีย่วกบัคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ และเป็นเป้าหมายทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้
ในสถานศกึษาทุกแหง่ เพือ่ใชเ้ป็นหลกัในการเทยีบเคยีงสาํหรบัการสง่เสรมิ กาํกบั ดแูล ตรวจสอบ
ประเมนิผลการประเมนิผลการประกนัคุณภาพการศกึษา 
 สรปุไดว้า่ การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา หมายถงึ การจดัระบบโครงสรา้ง
องคก์รใหร้องรบัการจดัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา กาํหนดเกณฑก์ารประเมนิ เป้าหมาย
ความสาํเรจ็ของสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา วางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาตามระบบประกนั
คุณภาพการศกึษา ดาํเนินการพฒันาตามแผนตดิตามตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในเพื่อปรบัปรงุ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง ประสานความรว่มมอืกบัสถานศกึษาและหน่วยงานอื่นในการปรบัปรงุพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพภายใน 
 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 5.1 งานวิจยัในประเทศ 
  ราชยั จนัทรห์วัโทน (2542: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่ง การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
พฤตกิรรมการบรหิารและการบรหิารวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีน ในสงักดัสาํนกังานการประถมศกึษา 
อาํเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ 
   1. ผูบ้รหิารโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานการประถมศกึษา อาํเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น 
มกีจิกรรมการบรหิารโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
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   2. ผูบ้รหิารโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานการประถมศกึษา อาํเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น 
มกีารบรหิารงานวชิาการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรยีงตามลาํดบั คอื ดา้นงานวางแผน 
การกาํหนดวธิกีารดาํเนินงาน ดา้นการวดัผลและประเมนิผลทางการศกึษา ดา้นวสัดุประกอบหลกัสตูร
และสือ่การเรยีนการสอน ดา้นงานหลกัสตูรและการนําหลกัสตูรไปใช ้ดา้นงานการเรยีนการสอน ดา้น
งานหอ้งสมดุ ดา้นการประชุมอบรมทางวชิาการ ดา้นงานสง่เสรมิการเรยีนการสอนและดา้นนิเทศการศกึษา 
   3. ความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรมการบรหิารกบัการบรหิารวชิาการของผูบ้รหิาร
โรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานการประถมศกึษา อาํเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น พบว่า ในภาพรวมมี
ความสมัพนัธต่์อกนัในทางบวกคอ่นขา้งสงู อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีา่สมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธเ์ท่ากบั .868 
  ศุภชยั โถบาํรุง (2545: 106) ไดศ้กึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร
โรงเรยีนมอือาชพีกบัประสทิธผิลโรงเรยีนประถมศกึษาสงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัสกลนคร 
ผลการศกึษา สรปุไดว้า่ ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารแบบเปลีย่นสภาพและแบบแลกเปลีย่นอยูใ่นระดบัมาก 
ประสทิธผิลของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัสกลนคร โดยรวมอยู่
ในระดบัสงู ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีนมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัประสทิธผิลของโรงเรยีนประถมศกึษา
ทัง้โดยรวมและรายดา้น 
  สมควร ไกรพน (2546: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาแบบภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดัขอนแก่น ตามความคดิเหน็ของขา้ราชการคร ูโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เมือ่เปรยีบเทยีบแบบภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีน
มธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดัขอนแก่น ตามความคดิเหน็ของขา้ราชการคร ูจาํแนกตาม
ตําแหน่ง พบวา่ ขา้ราชการครทูีด่าํรงตําแหน่งต่างกนัมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 และเมื่อจาํแนกตามขนาดโรงเรยีน พบวา่ ขา้ราชการครโูรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดั
กรมสามญัศกึษา จงัหวดัขอนแก่น ทีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนทีม่ขีนาดแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อแบบ
ภาวะผูนํ้ากบัการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีนแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  ววิฒัน์ สวุรรณอภชิน (2546: บทคดัยอ่) ศกึษาการบรหิารงานวชิาการ ในโรงเรยีน
มธัยมศกึษา สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแก่น เขต 3 พบวา่ 
   1. สภาพการบรหิารงานวชิาการโรงเรยีนมธัยมศกึษาภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มกีารปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมากเพยีงขอ้เดยีว คอืการประกนั 
   2. ปญัหาการบรหิารงานทางวชิาการในโรงเรยีนมธัยมศกึษาภาพรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัปานกลาง ปญัหาทีส่าํคญั ไดแ้ก่ การวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศกึษา การสง่เสรมิชุมชน
ใหม้คีวามเขม้แขง็ทางวชิาการและการพฒันาหลกัสตูรการศกึษา 
   3. ความตอ้งการการบรหิารวชิาการในโรงเรยีนมธัยมศกึษาภาพรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ การพฒันาและการใชส้ือ่และเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา การวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพ
การศกึษา การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้
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   4. การเปรยีบเทยีบสภาพการบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนมธัยมศกึษา ในโรงเรยีน
ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเลก็ไมม่คีวามแตกต่างกนั แต่ในดา้นการวจิยัพฒันาคุณภาพการศกึษา
มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในสว่นของปญัหาการบรหิารงานวชิาการมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในดา้นการพฒันาและสง่เสรมิการเรยีนรู ้และ
การวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศกึษา ในสว่นของความตอ้งการการบรหิารงานวชิาการ ในโรงเรยีน
มธัยมศกึษาไมม่คีวามแตกต่างกนั 
  ธริตัน์ สภุาภรณ์  (2547: บทคดัยอ่) ศกึษาเรือ่ง คุณลกัษณะผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีน
ตามความคดิเหน็ของครแูละคณะกรรมการสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัระยอง 
รวมทัง้หาความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณลกัษณะผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีนกบัความพงึพอใจต่อการบรหิารงาน
ของผูบ้รหิารโรงเรยีน โดยเกบ็ขอ้มลูจากครผููส้อน จาํนวน 200 คน และคณะกรรมการสถานศกึษา 
156 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และคา่ท ี (t- test) ผลการวจิยั
พบวา่ คุณลกัษณะผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีนตามความเหน็ของครแูละคณะกรรมการสถานศกึษา สงักดั
สาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัระยอง อยูใ่นระดบัมาก และยงัพบวา่ คุณลกัษณะผูนํ้าของผูบ้รหิาร
โรงเรยีนมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อการบรหิารของผูบ้รหิารโรงเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 
  บงัอร อนิทราม ี (2547: บทคดัยอ่) ศกึษาเรือ่ง ความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณลกัษณะผูนํ้า
ของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา สงักดัเทศบาล เขตการศกึษา 5 
พบวา่ ดา้นคุณลกัษณะผูนํ้าของผูบ้รหิารสถานศกึษาทัง้ 6 ดา้น มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ดา้นการดาํเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก และ พบวา่ คุณลกัษณะผูนํ้าของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา จาํแนกตามระดบัชัน้ทีเ่ปิดสอนประถมศกึษา และมธัยมศกึษาแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้โดยรวม และรายดา้นการมวีสิยัทศัน์ สว่นดา้นอื่นๆ นัน้ ไมพ่บความแตกต่างกนั 
อยา่งไรกต็าม คุณลกัษณะผูนํ้ามคีวามสมัพนัธก์บัการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 
  บุญเตอืน สมสนีวน (2547: บทคดัยอ่) ศกึษาเรือ่งแนวทางการบรหิารงานวชิาการของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในจงัหวดัฉะเชงิเทรา พบวา่ สภาพการบรหิารงานวชิาการอยูใ่นระดบั
การปฏบิตัเิป็นประจาํ ปญัหาการบรหิารงานวชิาการจาํแนกเป็นรายดา้น ดงัน้ี ดา้นงบประมาณขาดแคลน
งบสนบัสนุน ดา้นบุคลากร ขาดความพรอ้มและการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ดา้นผูเ้รยีน ปญัหาจาก
ครอบครวัและความยากจน การนําเสนอแนวทางการบรหิารงานวชิาการทีไ่ดจ้ากการประมวลปญัหา 
แลว้นําเสนอแนวปฏบิตัใินภาพรวมเพือ่ผูบ้รหิารไดท้บทวนและทาํความเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทของตนเอง
มากขึน้ 
  ประทวน พรมจอ้ย (2547: บทคดัยอ่) ศกึษาเรือ่งการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแก่น เขต 2 พบวา่ สภาพการบรหิาร 



 
 

63 

งานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยภาพรวมมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก ลาํดบัการสง่เสรมิความรู้
ทางวชิาการแก่ชุมชนมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบั “ปานกลาง” ปญัหาการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยภาพรวมปญัหาอยูใ่นระดบั “น้อย” เมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ มปีญัหา
อยูใ่นระดบั “ปานกลาง” 3 ดา้น ดา้นการพฒันาหลกัสตูร ดา้นการวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศกึษา 
และดา้นพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา ผลการเปรยีบเทยีบ การบรหิารงานวชิาการ
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา พบวา่ วุฒกิารศกึษา มผีลต่อการบรหิารงานวชิาการทีแ่ตกต่างกนั 
  สมแพน จาํปาหวาย (2547: บทคดัยอ่) ศกึษาเรือ่งการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน
ขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัขอนแก่น พบวา่ สภาพการบรหิาร 
งานวชิาการทัง้ 7 ดา้น คอื ดา้นการบรหิารหลกัสตูร ดา้นการเรยีนการสอน ดา้นวสัดุอุปกรณ์และสือ่
การเรยีนการสอน ดา้นการวดัผลและประเมนิผล ดา้นหอ้งสมุด ดา้นนิเทศภายในงานวชิาการ และ
ดา้นการประชุมอบรมทางวชิาการ มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก ปญัหาในการบรหิารงานทัง้ 7 ดา้นอยู่
ในระดบัมาก โรงเรยีนทีม่ขีนาดแตกต่างกนัมสีภาพการบรหิารงานวชิาการแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญั
ทีร่ะดบั 0.05 ผูต้อบแบบสอบถามเสนอใหโ้รงเรยีนเน้นดา้นการเรยีนการสอน และดา้นการวดัผล และ
ประเมนิผล 
  ศุภกจิ สานุสตัย ์(2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของครผููส้อนในโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดั
สาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัขอนแก่น ตามความคดิเหน็ของครผููส้อนโดยภาพรวม พบวา่ ครผููส้อน
มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น 
โดยดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจมคีา่เฉลีย่สงูสดุ รองลงมาคอื ดา้นการกระตุน้เชาวป์ญัญา ดา้นการคาํนึงถงึ
ปจัเจกบุคคลและดา้นการสรา้งบารม ีตามลาํดบั ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของครผููส้อนในโรงเรยีนประถมศกึษาจงัหวดั
ขอนแก่น โดยภาพรวมมคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัสงูกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของครผููส้อน
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (ข = 0.815) เมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง
ทุกดา้น มคีวามสมัพนัธก์นัทางบวกกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของครผููส้อน อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยดา้นการคาํนึงถงึปจัเจกบุคคล (ข = 0.842) มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ
ในระดบัมากทีส่ดุ รองลงมาคอื ดา้นการกระตุน้เชาวป์ญัญา (ข = 0.803) ดา้นการสรา้งบารม ี(ข = 0.749) 
ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ (ข = 0.737) ตามลาํดบั 
  โกเมธ พมิพเ์บา้ธรรม (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาถงึภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีน ที่
จดัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแก่น เขต 1 – 5 พบวา่ ขา้ราชการครู
ในโรงเรยีนทีจ่ดัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแก่น เขต 1 – 5 
มคีวามคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดย
ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื ดา้นสญัลกัษณ์ รองลงมาคอื ดา้นวฒันธรรม และดา้นทีม่คีา่เฉลีย่น้อยทีส่ดุ 
คอื ดา้นเทคนิค เมือ่เปรยีบเทยีบภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีนทีจ่ดัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา สงักดั
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สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแก่น เขต 1 – 5 โดยภาพรวม พบวา่ มคีวามคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั
ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 เมือ่จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที ่พบวา่ มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน พบวา่ มคีวามคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเมือ่จาํแนกตามขนาดของโรงเรยีน พบวา่ มคีวามคดิเหน็
แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  ฐติพิงศ ์คลา้ยใยทอง (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาพฤตกิรรมภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระบุร ีเขต 1 ผลการวจิยั พบวา่ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระบุร ีเขต 1 มพีฤตกิรรมภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาพฤตกิรรมภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารใน 5 ดา้น คอื การสรา้ง
และการสื่อสารวสิยัทศัน์ การเป็นแบบอยา่ง การกระตุน้การใชป้ญัญา การมุง่ความสมัพนัธเ์ป็นรายคน
และการจงูใจเชงิดลใจ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทัง้ 5 ดา้นเชน่กนั โดยผูบ้รหิารมรีะดบัพฤตกิรรมภาวะผูนํ้า
ในดา้นการจงูใจเชงิดลใจสงูสดุ รองลงมา ไดแ้ก่ การเป็นแบบอยา่งและการกระตุน้ การใชป้ญัญา สว่น
พฤตกิรรมภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารทีม่ตีํ่าสดุ คอื การมุง่ความสมัพนัธเ์ป็นรายคน คร ูอาจารยแ์ละผูบ้รหิาร
สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระบุร ีเขต 1 มคีวามคดิเหน็ต่อระดบัพฤตกิรรมภาวะ
ผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แต่เมือ่
จาํแนกตามสถานภาพดา้นเพศ อาย ุวุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ในการทาํงาน ประเภทของสถานศกึษา 
ทาํเลทีต่ ัง้ของสถานศกึษา คร ูอาจารยแ์ละผูบ้รหิารสถานศกึษา มคีวามคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  อญัชญั เคม็กระโทก (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูนํ้าการ
เปลีย่นแปลงกบัการปฏบิตังิานในหน้าทีก่ารบรหิารงานของหวัหน้าศนูยส์ขุภาพชุมชน จงัหวดันครราชสมีา 
ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของหวัหน้าศนูยส์ขุภาพชุมชน โดยรวมและรายดา้นอยู่
ในระดบัปานกลาง รวมทัง้การปฏบิตังิานในหน้าทีก่ารบรหิารงานของหวัหน้าศนูยส์ขุภาพชุมชน โดยรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงสมัพนัธก์บัการปฏบิตังิานในหน้าทีก่าร
บรหิารงาน อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิโดยพบวา่ หวัหน้าศนูยส์ขุภาพชุมชนทีม่ภีาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง
ระดบัสงู มกีารปฏบิตังิานในหน้าทีก่ารบรหิารงานสงูเป็น 1.9 เทา่ ของหวัหน้าศนูยส์ขุภาพชุมชนทีม่ี
ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงระดบัตํ่า 
  พนัธุเ์ทพ ใจคาํ (2547 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่งความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรมภาวะ
ผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีนกบัประสทิธผิลของโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเลย เขต 1 
พบวา่ 
   1. ผูบ้รหิารโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเลย เขต 1 มพีฤตกิรรม
ภาวะผูนํ้าแบบสนบัสนุน แบบมสีว่นรว่มและแบบเน้นความสาํเรจ็อยูใ่นระดบัมาก สว่นแบบบงการมี
พฤตกิรรมภาวะผูนํ้าอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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   2. โรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเลย เขต 1 มปีระสทิธผิลของ
โรงเรยีนในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ คอื ดา้นอุทศิเวลาใหก้บั
งานในหน้าที ่รองลงมาคอื ดา้นการกาํหนดหน้าทีร่บัผดิชอบและเป้าหมายของโรงเรยีน ดา้นความสมัพนัธ์
ทีด่รีะหวา่งโรงเรยีนและชุมชน ดา้นบรรยากาศและสิง่แวดลอ้ม และดา้นความเอาใจใสต่่อคุณภาพการจดั 
การเรยีนการสอนตามลาํดบั 
   3. พฤตกิรรมภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีนแบบสนบัสนุน แบบมสีว่นรว่มและแบบ
เน้นความสาํเรจ็มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัประสทิธผิลของโรงเรยีนโดยภาพรวมและรายดา้นอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ยกเวน้ดา้นการอุทศิเวลาใหก้บังานในหน้าที ่ดา้นความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่ง
โรงเรยีนและชมุชนมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัประสทิธผิลของโรงเรยีนโดยภาพรวมและรายดา้น อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  ธวชัชยั หอมยามเยน็ (2548: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาหนองคาย เขต 2 ผลการศกึษาพบวา่ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษามรีะดบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษามภีาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงตามระดบัความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน
อยูใ่นระดบัมาก เรยีงจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นการคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล ดา้นการใชอ้ทิธพิล
เชงิอุดมการณ์ 
  สราญรตัน์ จนัทะมล (2548: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร
โรงเรยีนประถมศกึษาอาํเภอวงัสะพงุ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเลย เขต 2 ผลการศกึษาพบวา่ 
โดยภาพรวมและรายดา้น ผูบ้รหิารมรีะดบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงอยูใ่นระดบัมาก ภาวะผูนํ้าการ
เปลีย่นแปลงทีผู่บ้รหิารแสดงออกมากกวา่ดา้นอื่น คอื ดา้นการมอีทิธพิลเชงิอุดมการณ์ สว่นภาวะผูนํ้า
การเปลีย่นแปลงทีผู่บ้รหิารแสดงออกน้อยกวา่ดา้นอื่น คอื ดา้นการกระตุน้การใชป้ญัญา ในดา้นการสรา้ง
แรงบนัดาลใจ ผูบ้รหิารกระตุน้ใหผู้ร้ว่มงานทาํงานกนัเป็นทมีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และผูบ้รหิารทาํให้
ผูร้ว่มงานเกดิความสนใจทีจ่ะคน้หาวธิใีหม่ๆ  อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นการกระตุน้การใชป้ญัญา ผูบ้รหิาร
ชว่ยใหผู้ร้ว่มงานมองปญัหาในหลายแงม่มุ และผูบ้รหิารสนบัสนุนผูร้ว่มงานใหค้ดิแกป้ญัหาทีเ่คยเกดิขึน้
แลว้ ดว้ยวธิกีารใหม่ๆ  อยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นการคาํนึงความเป็นปจัเจกบุคคล ผูบ้รหิารเป็น
พีเ่ลีย้งคอยแนะนําวธิกีารทาํงานแก่ผูร้ว่มงานเป็นรายบุคคล อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  โยธนิ สกุลเดช (2548: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่งภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาทีส่ง่ผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
เลย เขต 1 พบวา่ ภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษารายดา้นมคีวามสมัพนัธภ์ายในระหวา่ง
ตวัแปรอสิระ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษารายดา้น
มคีวามสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน คอื บรรยากาศในโรงเรยีน 
  วนิยั ทมิยา้ยงาม (2549: บทคดัยอ่) ศกึษาเรือ่ง พฤตกิรรมผูนํ้าของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 พบวา่ การพฒันาทรพัยากรมนุษย์
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ใหม้คีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะในการปฏบิตังิาน รวมทัง้วสิยัทศัน์ ความคดิรเิริม่ การรูจ้กัปรบัปรงุ
แกไ้ขพฒันางาน อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
  ดวง สวุรรณเกดิผล (2550: บทคดัยอ่) ศกึษาเรือ่งสภาพและปญัหาการบรหิารงานวชิาการ 
ตามแนวปฏริปูของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ใน
ดา้นการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ดา้นการวดัผลและประเมนิผล 
และเทยีบโอนผลการเรยีน ดา้นการประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา ดา้นพฒันาและใช้
สือ่เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา ดา้นการพฒันาและสง่เสรมิใหม้แีหล่งเรยีนรู ้ดา้นการวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพ
การศกึษา และดา้นการสง่เสรมิชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็ทางวชิาการ พบวา่ สภาพการบรหิารงานวชิาการ
ตามแนวปฏบิตักิารศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
  โกวทิ ลุนไธสง (2551: บทคดัยอ่) ศกึษาเรือ่งสภาพปจัจุบนั ปญัหาและความตอ้งการ
การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครราชสมีา 
เขต 4 พบวา่ ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนขัน้พืน้ฐาน มกีารบรหิารงานดา้นการบรหิารงานวชิาการโรงเรยีน 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย พบวา่ มกีารบรหิารดา้นการพฒันาบุคลากรทางการศกึษา มกีารปฏบิตัิ
มากทีส่ดุ และการบรหิารดา้นการนิเทศภายในมกีารปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 
  เพญ็จนัทร ์วชัรภริมย ์ (2551: บทคดัยอ่) ศกึษาเรือ่งการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิาร
ในสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครราชสมีา เขต 6 พบวา่ การบรหิารงาน
วชิาการของผูบ้รหิารในสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครราชสมีา เขต 6 
โดยภาพรวม มกีารบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
สว่นใหญ่มกีารพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา รองลงมาคอื การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
และการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ตามลาํดบั 
  วรรณชุรยี ์เกดิมงคล (2551: บทคดัยอ่) ศกึษาเรือ่งการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 พบวา่ การบรหิารงานวชิาการของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยู่
ในระดบัมาก เรยีงลาํดบัคา่เฉลีย่จากมากไปน้อย 3 อนัดบั คอื การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษา การวดัผลประเมนิผล และเทยีบโอนผลการเรยีน การประสานความรว่มมอืในการพฒันา
งานวชิาการกบัสถานศกึษาและองคก์รอื่น และการเปรยีบเทยีบการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 จาํแนกตามวุฒกิารศกึษา ประสบการณ์
การเป็นผูบ้รหิาร และการไดร้บัการอบรมพฒันาวชิาการ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 
  ฉตัรชยั ไชยมงค ์ (2552: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่งความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูนํ้าทาง
วชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนทีเ่ปิดสอนชว่งชัน้
ที ่3 – 4 กบัประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนทีเ่ปิดสอนชว่งชัน้ที ่3 – 4 สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษานครพนม เขต 2 มคีวามสมัพนัธท์างบวก 
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  ธงชยั หมืน่สา (2552: บทคดัยอ่) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนกบัการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีนขนาดเลก็สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มหาสารคาม เขต 3 พบวา่ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม เขต 3 โดยภาพรวมมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  
พบวา่ ดา้นการคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคลมกีารปฏบิตัสิงูสดุ รองลงมาเป็นดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ 
การมอีทิธพิลเชงิอุดมการณ์ และการกระตุน้ทางปญัญา ตามลาํดบั โดยผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีนกบัการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีนขนาดเลก็สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม เขต 3 พบวา่ มคีวามสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะดา้นการกระตุน้
ทางปญัญามคีวามสมัพนัธส์งูสดุและดา้นการคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคลมคีวามสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัน้อย 
  สทิธพิล พหลทพั (2552: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน่ เขต 3 พบวา่ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแก่นเขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น เรยีงตามลาํดบัการปฏบิตัจิากมากไปน้อย ไดแ้ก่ การคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล 
การมอีทิธพิลเชงิอุดมการณ์ การสรา้งแรงบนัดาลใจ และการกระตุน้ทางปญัญา สว่นปจัจยัทีส่ง่ผลต่อ
ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแก่น เขต 3 
มคีวามสมัพนัธก์บัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงมากทุกปจัจยั โดยเฉพาะปจัจยัทีเ่ป็นตวัพยากรณ์ภาวะ
ผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาคอื ปจัจยัดา้นการบรหิารการเปลีย่นแปลง ปจัจยัดา้น
การบรหิารแบบมสีว่นรว่ม ปจัจยัดา้นการสือ่สารอยา่งมปีระสทิธผิล ปจัจยัดา้นการกาํหนดวสิยัทศัน์ และ
ปจัจยัดา้นการใชห้ลกัการกระจายอาํนาจ  ตามลาํดบั   
  ณชัญานุช สดุชาด ี (2553: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษาภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของ
ผูบ้รหิารทีส่ง่ผลต่อการบรหิารจดัการหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ใน
โรงเรยีนตน้แบบการใชห้ลกัสตูร จงัหวดัขอนแก่น พบว่า ผูบ้รหิารโรงเรยีนตน้แบบการใชห้ลกัสตูร 
จงัหวดัขอนแก่น มภีาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณา
แต่ละดา้นพบ คา่เฉลีย่เรยีงตามลาํดบัจากมากไปน้อยเป็นดงัน้ี ดา้นการมอีทิธพิลเชงิอุดมการณ์ ดา้น
การสรา้งแรงบนัดาลใจ ดา้นการคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล และดา้นการกระตุน้การใชป้ญัญา สว่น
การบรหิารจดัการหลงัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 จงัหวดัของแก่นโดยรวม
และรายดา้นมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณาแต่ละดา้นพบคา่เฉลีย่เรยีงตามลาํดบัจากมาก
ไปหาน้อยเป็นดงัน้ี ดา้นการจดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษา ดา้นการวางแผนและดาํเนินการการใชห้ลกัสตูร  
ดา้นการเพิม่พนูคุณภาพการใชห้ลกัสตูรดา้นการวจิยัและพฒันา ดา้นการประเมนิการใชห้ลกัสตูร และ
ดา้นการปรบัปรงุพฒันาหลกัสตูร  
 5.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
  คใีจ (อาํนาจ เภทพอ่คา้.  2541: 91; อา้งองิจาก Kijai.  1987: 829 – A) ศกึษาเกีย่วกบั
คุณลกัษณะของโรงเรยีนทีป่ระสบความสาํเรจ็จากปจัจยัพืน้ฐาน 5 ประการ ไดแ้ก่ บรรยากาศ ของโรงเรยีน 
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ภาพพจน์ของโรงเรยีน ความเป็นผูนํ้าทางวชิาการ ความสามารถในการคดิคาํนวณ และความสมัพนัธ์
ระหวา่งบา้นกบัโรงเรยีน ผลการศกึษาพบวา่ ความเป็นผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารมคีวามสมัพนัธ์
กบัความสาํเรจ็ของโรงเรยีนสงูกวา่ปจัจยัอื่น 
  ล ู(โกศล ศรทีอง.  2543: 52; อา้งองิจาก Liu.  1985: 8561 – A) ศกึษาเกีย่วกบัการวเิคราะห์
พฤตกิรรมผูนํ้าในการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนทีป่ระสบความสาํเรจ็ โดยใชเ้ครือ่งมอื 
ทีเ่รยีกวา่ Instructional Leadership Behavior Questionnaire (ILBQ) ผลการศกึษาพบวา่ พฤตกิรรม
การเป็นผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารมคีวามสมัพนัธส์งูกบัความสาํเรจ็ของโรงเรยีน และการศกึษายงั
พบวา่ ขนาดของโรงเรยีน จาํนวนปีของการดาํรงตําแหน่งผูบ้รหิารและจาํนวนผูช้ว่ยผูบ้รหิาร ไมม่สีว่นสมัพนัธ์
กบัความสาํเรจ็ของโรงเรยีน 
  เพอรส์นั (จารณุ ีมขุพรหม.  2545: 34; Person.  1983) ไดท้าํการศกึษา เรือ่ง การสาํรวจ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งการบรหิารแบบมสีว่นรว่มกบัประสทิธผิลของวทิยาลยัในรฐัแคโรไลนาเหนือ โดย
กลุ่มตวัอยา่งในการศกึษา คอื ผูบ้รหิารคณะครใูนวทิยาลยัและเจา้หน้าในระดบัต่างๆ ในวทิยาลยัโดย
ผูท้ีต่อบกลบัมาจะถอืวา่เป็นตวัแทนของกลุ่มประชากรทีท่าํการศกึษา 
  แบงโคสก ี(ยพุา เสนาะพนิ.  2546: 32; อา้งองิจาก Bankowski.  2002: A) ไดศ้กึษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูนํ้าแบบเปลีย่นสภาพกบัแรงจงูใจของครใูนโรงเรยีนประถมศกึษาในเมอืง
นิวยอรก์ซติี ้ผลการศกึษาสรุปไดว้า่ ภาวะผูนํ้าแบบเปลีย่นสภาพไมม่คีวามสมัพนัธก์บัแรงจงูใจของคร ู
  คอช (สราญรตัน์ จนัทะมล.  2548: 30; อา้งองิจาก Koh.  1991) ไดศ้กึษาการทดลอง
สมมตฐิานเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงในประเทศสงิคโปรจ์าํนวน 90 โรงเรยีน โรงเรยีนละ 20 คน 
ผลการวจิยั พบวา่ ผลของภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงและภาวะผูน้ะแบบแลกเปลีย่น สามารถทาํนาย
การเป็นพลเมอืงดขีององคก์ร (Organizational citizenship behavior) ความผกูพนักบัองคก์ร ความพงึพอใจ
และการปฏบิตังิานขององคก์รโดยรวมอยา่งมวีนิยัสาํคญัทางสถติ ิและพบวา่ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง
ทาํนายความพงึพอใจและความผกูพนัไดเ้พิม่ขึน้จากภาพผูนํ้าแบบแลกเปลีย่น 
  เลทวดู แจนทซ์ ีและ เฟอรน์นัเดซ (สรุชนิ วเิศษลา.  2549: 41; อา้งองิจาก Leithwood.  
Jantzi; & Fernandez.  1994: 77 – 98) ไดศ้กึษาวจิยัเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงและความผกูพนั 
ต่อการเปลีย่นแปลงของครโูรงเรยีนมธัยมศกึษาในออนตารโิอ ประเทศแคนาดา พบวา่ ภาวะผูนํ้าการ
เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีนสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อการเปลีย่นแปลงของคร ูพฤตกิรรมของ
ผูบ้รหิารมอีทิธพิลต่อคร ูมผีลกระทบต่อการปรบัปรงุคณุภาพของนกัเรยีนดว้ย หากครมูคีวามผกูพนั 
มคีวามพงึพอใจ การปฏบิตังิานด ีสง่ผลกระทบต่อนกัเรยีนนัน่เอง ดงันัน้ หากจะถามวา่ ผูบ้รหิารมอีทิธพิล
ต่อผลสมัฤทธิห์รอืไม ่กอ็าจไดค้าํตอบวา่ มแีต่สง่ผลกระทบทางออ้ม ผา่นตวัแปรอื่นๆ และมผีลทางบวก 
และความสมัพนัธด์ว้ย ในการศกึษาภาวะผูนํ้า พฤตกิรรมผูนํ้าตัง้แต่กล่าวมาทัง้หมด ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง
มผีลมากทีส่ดุ เลทวดู (Leithwood.  1994: 498 – 518) ไดส้รปุวา่ การศกึษาภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง
มผีลกระทบต่อการรบัรูข้องครทูีเ่กีย่วกบัเงือ่นไขของโรงเรยีน ความผกูพนั การเรยีนรูข้ององคก์ร และ
พบอกีวา่ในภาวะผูนํ้าหลาย  ๆรปูแบบ ทีศ่กึษามามภีาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงทีส่ง่ผลกระทบต่อพฤตกิรรม
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ของครมูากทีส่ดุ เลทวดู และ แจนซ ี(Leithwood; & Janyzi,. 2000: 112 – 129) ไดเ้สนอแนะวา่ผูบ้รหิาร
ทีม่ภีาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงจะมพีฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานของคร ูมผีลกระทบต่อการปฏบิตังิาน 
และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน โดยทางออ้ม 
  ลกัส ์(สมพร จาํปานิล.  2548: 41; อา้งองิจาก Lueks.  2002) ไดศ้กึษาเรือ่งความสมัพนัธ์
ระหวา่งภาวะผูนํ้าแบบเปลีย่นสภาพกบัแรงจงูใจของครใูนโรงเรยีนเทศบาลในเมอืงนิวยอรก์ซติี ้ผลการศกึษา
สรปุไดว้า่ ไมพ่บเหน็หลกัฐานทีส่นบัสนุนถงึความสมัพนัธข์องภาวะผูนํ้าแบบเปลีย่นสภาพ วา่มผีลกระทบ
ต่อแรงจงูใจของครเูทศบาลเมอืง กล่าวคอื การใชภ้าวะผูนํ้าแบบเปลีย่นสภาพของครใูหญ่ไมไ่ดช้ว่ยสรา้ง
แรงจงูใจของครไูดด้ไีปกวา่การใชภ้าวะผูนํ้าแบบอื่นๆ 
  คอลฮนุ (Calhoun.  2004: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเกีย่วกบั ยทุธศาสตรก์ารใชภ้าวะ
ผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูอ้าํนวยการในโรงเรยีนรฐับาลทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการบรูณาการระบบ
เทคโนโลย ี มวีตัถุประสงคเ์พือ่ทีจ่ะระบุยทุธศาสตรก์ารใชภ้าวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงในโรงเรยีนทีป่ระสบ
ความสาํเรจ็ในการบรูณาการระบบเทคโนโลย ีตามความเขา้ใจของผูอ้าํนวยการโรงเรยีนรฐับาลประจาํ
อาํเภอในมลรฐัแคลฟิอรเ์นีย นอกจากน้ียงัตอ้งการทีจ่ะระบุระดบัความเขา้ใจและการเลง็เหน็ถงึความสาํคญั
ของการใชร้ะบบเทคโนโลย ีของผูอ้าํนวยการอกีดว้ย วธิกีารดาํเนินการวจิยั เริม่จากการออกแบบสอบถาม
เพือ่จะทาํการสาํรวจผูอ้าํนวยการจาํนวน 16 โรงเรยีนแลว้สรปุคาํตอบออกมาในรปูแบบการพรรณนา 
จากนัน้จงึทาํการศกึษาในเชงิลกึโดยการใชแ้บบสมัภาษณ์กบัผูอ้าํนวยการจาํนวน 6 โรงเรยีน การออกแบบ
เครือ่งมอืในการวจิยัทัง้ 2 แบบน้ี มกีารกาํหนดรปูแบบภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงไว ้ 7 อยา่ง ไดแ้ก่ 
วสิยัทศัน์ การกระจายวสิยัทศัน์ การกระจายความเป็นผูนํ้า การวางแผนกลยทุธห์รอืการคดิเชงิระบบ 
ความเขา้ใจในกระบวนการเปลีย่นแปลง การกลา้เสีย่ง หรอืการกลา้เผชญิกบัสถานการณ์ปจัจุบนั และ
การกระตุน้ การดลใจ การเป็นแบบอยา่งและการนําผูอ้ื่น ซึง่ผลการวจิยัพบวา่ ผูอ้าํนวยการมกีารใช้
ยทุธศาสตรภ์าวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงทัง้ 7 อยา่งเพยีง แต่อาจจะมากน้อยไมเ่ทา่กนั ขอ้คน้พบในเชงิลกึ
พบวา่ วสิยัทศัน์ การกลา้เสีย่งหรอืการกลา้เผชญิกบัสถานการณ์ปจัจุบนั และการกระตุน้ การดลใจ 
การเป็นแบบอยา่งและการนําผูอ้ื่นเป็น 3 กลยทุธท์ีผู่อ้าํนวยการเหน็วา่ สาํคญัมากและใชบ้่อยทีส่ดุ นอกจากน้ี
ยงัคน้พบอกีวา่ ผูอ้าํนวยการทุกคนต่างตระหนกัในทกัษะ หรอืความสามารถในการใชร้ะบบเทคโนโลย ี
เพยีงแต่ไมต่อ้งถงึกบัจะตอ้งเป็นผูเ้ชีย่วชาญเสยีเอง และผลจากการวจิยัพบวา่ ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่ 
สามารถใชเ้ทคโนโลยรีะดบัการรบัสง่ขอ้มลูขา่วสารทางอเิลค็ทรอนิกสไ์ดเ้ป็นอยา่งด ี
  เบอรน์ารด ์(ไมตร ีคงนุกลู. 2553: 66; อา้งองิจาก Bernard.  2006: 277 – 293) ไดท้าํ
วจิยัเรือ่ง การทบทวนภาวะผูนํ้าและการเปลีย่นแปลง กรณศีกึษาภาวะผูนํ้าทีป่ระสบความสาํเรจ็และ
ผลกระทบในการเปลีย่นสภาพโรงเรยีน เป็นกรณศีกึษาโรงเรยีนฟีลกิ ฮอลท์ (Felix Holt School) โดย
วธิกีารเกบ็ขอ้มลูจากรายงานขององคก์รรบัรองมาตรฐานและประกนัคุณภาพแหง่ชาต ิ (Ofsted) และ
เอกสารประเภทอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1986 ถงึ ค.ศ. 2003 และปี ค.ศ. 1999 และ ค.ศ. 2003 
ผูว้จิยัไดเ้ขา้ไปทาํหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาของโรงเรยีน และไดท้าํการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นขา้ราชการ
ในพืน้ที ่คณะครแูละพนกังานฝา่ยปกครอง นอกจากน้ียงัไดท้าํการสงัเกตการเรยีนการสอนและการจดัทาํ
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รายงานนําเสนอครใูหญ่และเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เพื่อทีจ่ะคน้หาวา่โรงเรยีนฟีสกิ ฮอลท์ มกีารเพิม่ประสทิธภิาพ 
ในทกุดา้นอยา่งต่อเน่ืองภายใตก้ารบรหิารของครใูหญ่คนปจัจุบนัดว้ยการใชภ้าวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง
อยา่งไร จากการศกึษากรณีศกึษาของโรงเรยีนฟีลกิ ฮอลท์ ไดข้อ้คน้พบวา่ โรงเรยีนฟีลกิ ฮอลท์ สามารถ
เปลีย่นแปลงจากสภาพเดมิไดอ้ยา่งแตกต่างดไูดจ้ากในระยะเวลา 12 ปีของการขบัเคลื่อนโดยภาวะผูนํ้า
การเปลีย่นแปลงมจีาํนวนเปอรเ์ซน็ตข์องนกัเรยีนทีส่อบผา่นขอ้สอบมาตรฐานแหง่ชาตใินระดบั A Level 
เพิม่จาก 20% เป็น 50% และมจีาํนวนนกัเรยีนสมคัรเขา้เรยีนเพิม่ขึน้เป็น 2 ถงึ 3 เทา่ พบวา่ เน่ืองมาจาก
คุณลกัษณะภาวะผูนํ้าแบบเปลีย่นแปลงทีม่อีทิธพิลต่อบรรยากาศและวฒันธรรมของการทาํงานขององคก์ร 
  โจนาธาน (ไมตร ีคงนุกลู.  2553: 66 – 67; อา้งองิจาก Jonathan.  2007: Abstract) 
ศกึษาเรือ่ง ภาวะผูนํ้าทางการศกึษาในบรบิทการเปลีย่นแปลงของสงัคมแอฟรกิาใต ้มุง่ศกึษาประเดน็
ภาวะผูนํ้าทางการศกึษาในบรบิทการเปลีย่นแปลงของสงัคมแอฟรกิาใต ้ สูย่คุประชาธปิไตย หลงัยคุ
การแบ่งแยกคนตามความแตกต่างของสผีวิ การศกึษาในครัง้น้ี มุง่เป้าหมายทีผู่นํ้าทีก่ลา้ทา้ทาย และ
พรอ้มทีจ่ะเผชญิกบัความยากลาํบาก จากการสมัภาษณ์ของผูนํ้าทางการศกึษาจาํนวน 3 คน ซึง่เป็น
คนผวิขาว 2 คน และเป็นคนผวิดาํ 1 คน โดยเป็นผูท้ีม่คีวามเขา้ใจในความซบัซอ้นและเป็นผูท้ีก่ลา้ทา้ทาย
กบัการเปลีย่นแปลงทีต่อ้งต่อสูก้บัวฒันธรรมดัง้เดมิของสงัคม ชุมชนหรอืแมแ้ต่ความคาดหวงัของสถาบนั 
ผูนํ้าทัง้สามคนมคีวามเหน็ตรงกนัในเรือ่งการหล่อหลอมใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงนัน้ตอ้งอาศยัคุณลกัษณะ
พืน้ฐานของผูนํ้าการเปลีย่นแปลงทีค่วรม ี5 ประการ ไดแ้ก่ ความชอบธรรม การเขา้ใจในเพื่อนมนุษย์
โดยเฉพาะผูท้ีอ่อ่นแอกวา่ ความรูส้กึในการรวมเชือ้ชาต ิความเขา้ใจความซบัซอ้นทางการเมอืง และ 
ความเขา้ใจความตอ้งการทีจ่ะเตบิโตของแต่ละบุคคล พบวา่ ภาวะผูนํ้าทัง้สามราย สามารถก่อรปูแบบ
ทางความคดิเกีย่วกบัคุณลกัษณะภาวะผูนํ้าในยคุหลงัสงัคมแหง่ความขดัแยง้ ไดแ้ก่ บรบิทเป็นตวักาํหนด
คุณลกัษณะของภาวะผูนํ้า ผูนํ้าควรใหค้วามสาํคญักบัความซบัซอ้นของงานมากกวา่การแสดงความเป็น
คนทีม่อีาํนาจเหนือคนอื่น ผูนํ้าตอ้งมคีวามกลา้หาญในการเผชญิกบัสิง่ใหม่ๆ  และพรอ้มทีจ่ะรบัการ
เปลีย่นแปลง ผูนํ้าไมนํ่าความขดัแยง้ระหว่างบุคคลมาทาํใหก้ารตดัสนิใจทีต่ ัง้อยูบ่นความถูกตอ้งเปลีย่นไป 
ผูนํ้าไมค่วรนําความเชื่อสว่นตวัมาเป็นขอ้จาํกดัในการตดัสนิใจ ผูนํ้าควรมบุีคลกิทีน่่าเชื่อถอืในดา้นคุณธรรม
ทีเ่ดน่ชดัมากกวา่คุณสมบตัดิา้นอื่น และผูนํ้าควรมคีวามสามารถในการประนีประนอม เพื่อใหเ้กดิความสามคัคี
ในหมูค่ณะ 
 จากการศกึษาเอกสารของงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งตามลาํดบั แสดงใหเ้หน็วา่ ผูบ้รหิารเป็นบุคคล
ทีส่าํคญัทีจ่ะทาํใหก้ารบรหิารวชิาการในโรงเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสบผลสาํเรจ็ โดยเฉพาะ
วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิาร ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์จะสามารถทาํนายตวัแปรต่างๆ เชน่
ประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ ผลการปฏบิตังิานวชิาการโดยรวม ความพงึพอใจในการทาํงาน 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทัง้น้ีเน่ืองจากโรงเรยีนเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีม่คีวามสาํคญั และมคีุณภาพอยูบ่น
พืน้ฐานของความหลากหลายความแตกต่างระหวา่งบุคคลและการสรา้งกลไกขบัเคลื่อน การพฒันาไป
ขา้งหน้าอยา่งต่อเน่ือง ซึง่แบบผูนํ้าดงักลา่ว น่าจะเป็นแบบภาวะผูนํ้าทีท่าํใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนพฒันา
ใหเ้กดิประสทิธภิาพ และเป็นแนวทางในการปฏบิตันํิาไปสูค่วามสาํเรจ็ได ้



 
 

บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งวสิยัทศัน์ และภาวะ
ผูนํ้าการเปลีย่นแปลงกบัการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง พือ่ให้
การวจิยัครัง้น้ีเป็นไปตามจุดมุง่หมายทีก่าํหนดไว ้ซึง่มรีายละเอยีดขัน้ตอนในการดาํเนินงานวจิยั ดงัน้ี 
  1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  3. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  4. การรวบรวมขอ้มลูและการจดักระทาํขอ้มลู 
  5. การวเิคราะหข์อ้มลู 
  6. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 การวจิยัครัง้น้ี ไดศ้กึษากบัประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 1. ประชากร 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการครแูละผูบ้รหิารในกลุม่โรงเรยีนมธัยมศกึษา
จงัหวดัอา่งทอง ปีการศกึษา 2555 จาํนวนคร ู490 คน และผูบ้รหิารจาํนวน 64 คน รวมจาํนวนทัง้สิน้ 
554 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการครแูละผูบ้รหิารในกลุ่มโรงเรยีน
มธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 226 คน โดยใชเ้กณฑก์าํหนดจาํนวนขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งจากตารางของ เครจซี ่และ มอรแ์กน (Krejcie; & Morgan.  1970: 608) ใชว้ธิกีารสุม่แบบแบ่งชัน้ 
(Stratified Random Sampling) โดยใชต้ําแหน่งเป็นชัน้ (Strata) แลว้นํามาคาํนวณหาสดัสว่นของ
กลุ่มตวัอยา่ง จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งคร ู 200 คน และผูบ้รหิาร 26 คน รวมทัง้สิน้ 226 คน ไดม้าตาม
ขัน้ตอน ดงัน้ี 
  1. กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางของ เครจซี ่และมอรแ์กน (Krejcie; & Morgan.  
1970: 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 226 คน 
  2. สุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใชต้ําแหน่งเป็นชัน้ (Strata) 
  3. คาํนวณหาสดัสว่นกลุ่มตวัอยา่ง ต่อจากนัน้นําไปสุม่แบบงา่ย (Simple Random 
Sampling) ดว้ยวธิจีบัฉลาก ผลปรากฏวา่ไดก้ลุ่มตวัอยา่งตาม ตาราง 1 
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ตาราง 1 จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ตําแหน่ง ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
     

คร ู 490  200  
ผูบ้รหิาร 64  26  
     

รวม 554  226  
     

 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่การวจิยัครัง้น้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ โดยไดป้ระมวลแนวคดิทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหเ์อกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวสิยัทศัน์
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงและการบรหิารงานวชิาการ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา  
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการ 
 แบบสอบถามทัง้ 3 ตอน เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ 
แบ่งเป็น 5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ ซึง่มเีกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
  มากทีส่ดุ   ให ้  5 คะแนน 
  มาก         ให ้      4 คะแนน 
  ปานกลาง   ให ้      3 คะแนน 
  น้อย         ให ้       2 คะแนน 
  น้อยทีส่ดุ   ให ้      1 คะแนน  
  
การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การสรา้งแบบสอบถามเพือ่เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู มขีัน้ตอน ดงัน้ี 
 1. ศกึษาคน้ควา้ทฤษฎ ี เน้ือหา และแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงและการบรหิารงานวชิาการ ทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่เป็นแนวทางในการสรา้ง
แบบสอบถาม 
 2. กาํหนดขอบเขตการวจิยั เพือ่เป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
 3. นําแบบสอบถามทีผ่า่นการตรวจแกไ้ข และปรบัปรงุจากอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธแ์ลว้ 
นําไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 ทา่น พจิารณาตรวจสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหา (Content Validity) 
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และนําแบบสอบถามไปคาํนวณคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) 
ไดข้อ้คาํถามทีม่คีา่ 0.60 – 1.00 
 4. นําแบบสอบถามเกีย่วกบัวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา แบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะผูนํ้า
การเปลีย่นแปลง และแบบสอบถามเกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการทีไ่ดม้าปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ชีย่วชาญ แลว้นําไปทดลองใช ้ (Try-out) ทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน แลว้นําขอ้มลูที่
ไดม้าวเิคราะหห์าความเชื่อมัน่ (Reliability) ดว้ยการหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha coefficient) ตาม
วธิขีองครอนบาค (Cronbach. 1990: 169) ซึง่แบบสอบถามเกีย่วกบัวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ไดค้า่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .87 แบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงไดค้า่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .83 
และแบบสอบถามเกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการไดค้า่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .85 
 5. นําแบบสอบถามทีผ่า่นการหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา ไปจดัทาํชุดแบบสอบถามฉบบัจรงิ 
นําไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ลบัคนืมาครบทัง้ 226 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการจดักระทาํข้อมลู 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอน ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเกบ็ขอ้มลูการวจิยั 
 2. ผูว้จิยันําแบบสอบถามไปใหโ้รงเรยีน โดยผูว้จิยันําแบบสอบถามไปใหด้ว้ยตนเอง 
 3. การจดักระทาํขอ้มลู ผูว้จิยัดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
  3.1 ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 
  3.2 นําแบบสอบถามทีส่มบรูณ์มาวเิคราะหค์า่ทางสถติ ิโดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู ดว้ย
คอมพวิเตอร ์การวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
   เกณฑใ์นการแปลความหมายของขอ้มลู ผูว้จิยักาํหนดเกณฑโ์ดยกาํหนดหลกัเกณฑ์
การวเิคราะหข์อ้มลูตามเกณฑข์องบุญชม ศรสีะอาด และบุญสง่ นิลแกว้ (2545: 23 – 24) ดงัน้ี 
    คะแนนเฉลีย่  4.51 – 5.00 หมายถงึ  ระดบัการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษา 
                อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
    คะแนนเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถงึ  ระดบัการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษา 
                อยูใ่นระดบัมาก 
    คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.50 หมายถงึ  ระดบัการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษา  
                อยูใ่นระดบัปานกลาง 
    คะแนนเฉลีย่ 1.51–2.00 หมายถงึ  ระดบัการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษา  
                อยูใ่นระดบัน้อย 
    คะแนนเฉลีย่  1.00–1.50 หมายถงึ  ระดบัการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษา 
                อยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ 
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 4. หาความสมัพนัธร์ะหวา่งวสิยัทศัน์ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงและการบรหิารงานวชิาการ
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง โดยการหาคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 
(Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) โดยพจิารณาจากคา่สหสมัพนัธท์ีค่าํนวณได ้
กล่าวคอื ถา้เป็นไปในทางบวก แสดงวา่ ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะคลอ้ยตามกนั การพจิารณา
ระดบัความสมัพนัธก์นันัน้พจิารณาจากคา่สหสมัพนัธท์ีค่าํนวณไดต้ามเกณฑข์อง ชศูร ีวงศร์ตันะ (2545: 316) 
ดงัน้ี 
  ถา้คา่สหสมัพนัธ ์ มคีา่   สงูกวา่ .90 แสดงวา่ มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงูมาก 
  ถา้คา่สหสมัพนัธ ์ มคีา่   .90 – .71  แสดงวา่ มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงู 
  ถา้คา่สหสมัพนัธ ์ มคีา่   .70 – .31   แสดงวา่ มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง 
  ถา้คา่สหสมัพนัธ ์ มคีา่   ตํ่ากวา่ .30 แสดงวา่ มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า 
  ถา้คา่สหสมัพนัธ ์ มคีา่   0    แสดงวา่ ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั 
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 1. สถติพิืน้ฐาน 
  1.1 คา่รอ้ยละ (Percentage) 
  1.2 คา่เฉลีย่ (Mean:  ) 
      1.3  คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
 2. สถติทิีใ่ชใ่นการพฒันาคุณภาพของเครือ่งมอื 
  2.1 ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหา (Content Validity) ดว้ยคา่ดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item-Objective Congruence : IOC)  
      2.2 วเิคราะหห์าความเชื่อมัน่ (Reliability) ดว้ยการหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha 
coefficient) ตามวธิขีอง ครอนบาค (Cronbach.  1984: 169)  
 3. สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน 
  หาคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งวสิยัทศัน์และภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงกบัการบรหิารงาน
วชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอ่างทอง โดยใชส้ถติหิาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
แบบเพยีรส์นั (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
สญัลกัษณ์และอกัษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายของการวเิคราะหข์อ้มลู วจิยัไดก้าํหนด
สญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ต่างๆ ในการแปลความหมาย ดงัน้ี 
 n  แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
    แทน คา่เฉลีย่ 
 S.D. แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 r  แทน คา่สมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์ 
 XV  แทน วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิาร 
 X1  แทน ดา้นการกาํหนดความรู ้
 X2  แทน ดา้นการแสวงหาความรู ้
 X3  แทน ดา้นการสรา้งความรู ้
 XT  แทน ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง 
 X4  แทน ดา้นการมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ 
 X5  แทน ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ 
 X6  แทน ดา้นการกระตุน้การใชป้ญัญา 
 X7  แทน ดา้นการคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล 
 Y  แทน การบรหิารงานวชิาการ 
 Y1  แทน การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้
 Y2  แทน การวดัผล ประเมนิผล และเทยีบโอนผลการเรยีน 
 Y3  แทน การวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศกึษา 
 Y4  แทน การพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา 
 Y5  แทน การนิเทศการศกึษา 
 Y6  แทน การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 ** p  แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 การวเิคราะหข์อ้มลูการศกึษาคน้ควา้เรือ่งความสมัพนัธร์ะหวา่งวสิยัทศัน์และภาวะผูนํ้าการ
เปลีย่นแปลงกบัการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง ผูว้จิยันําเสนอ
ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 4 ตอน ดงัน้ี 
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 ตอนท่ี 1 ผลการศกึษาเกีย่วกบัวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 ตอนท่ี 2 ผลการศกึษาภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง  
 ตอนท่ี 3 ผลการศกึษาเกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการ 
 ตอนท่ี 4 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งวสิยัทศัน์และภาวะผูนํ้าการเปลีย่น แปลงกบั
การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยัมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการศกึษาเกีย่วกบัวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 
ตาราง 2 คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัความคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิาร 
     สถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง โดยรวม 
 

n = 226 
วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

 ห S.D. 
ระดบั 

     

ดา้นการสรา้งวสิยัทศัน์ 3.73 .86  มาก 
ดา้นการเผยแพรว่สิยัทศัน์ 3.78 .87  มาก 
ดา้นการปฏบิตัติามวสิยัทศัน์ 3.74   1.07  มาก 
     

รวม 3.75 .93  มาก 
     

 
 จากตาราง 2 ผลการวเิคราะหเ์กีย่วกบัวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาความคดิเหน็ของ
ครเูกีย่วกบัวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง แสดงใหเ้หน็วา่ ระดบั
วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.75, S.D. = .93) และเมือ่พจิารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงลาํดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย คอื การเผยแพร่
วสิยัทศัน์ (  = 3.78, S.D.= .86) การปฏบิตัติามวสิยัทศัน์ (  = 3.74, S.D. = 1.07) และการสรา้ง
วสิยัทศัน์ (  = 3.73, S.D. = .86) ตามลาํดบั 
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ตาราง 3 คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัวสิยัทศัน์ของ 
     ผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง ดา้นการสรา้งวสิยัทศัน์ รายดา้นและ 
     รายขอ้ 
 

n = 226 
การสรา้งวสิยัทศัน์ 

  S.D. 
ระดบั 

    

1. ผูบ้รหิารศกึษาเอกสารหรอืขอ้มลูต่างๆ เพือ่ทีจ่ะใหท้ราบแนวคดิและกล
ยทุธใ์นการพฒันาโรงเรยีนดา้นการแสวงหาความรู ้

 
3.57 

 
1.07 

 
มาก 

2. ผูบ้รหิารมภีาพในอนาคตของโรงเรยีนอยูใ่นใจวา่ โรงเรยีนแหง่น้ีควรเป็น
อยา่งไร 

 
3.60 

 
1.29 

 
มาก 

3. ผูบ้รหิารรูส้กึตื่นเตน้ เมือ่ไดร้บัทราบแนวคดิใหม่ๆ  ทีส่ามารถนํามาใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาโรงเรยีนได ้ 3.83 

  
.89 

 
มาก 

4. ผูบ้รหิารรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัโรงเรยีนไวอ้ยา่งเป็นระบบ เพือ่นําไป
กาํหนดเป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรยีน 4.19 

  
.90 

 
มาก 

5. ผูบ้รหิารมคีวามสนใจถงึวธิกีารทีจ่ะทาํใหโ้รงเรยีนประสบผลสาํเรจ็ในทุกดา้น 3.52 87 มาก 
6.  ผูบ้รหิารกาํหนดเป้าหมายในการพฒันาโรงเรยีนใหส้อดคลอ้งกบัความรู ้
ความสามารถและความพรอ้มของบุคลากร 

 
3.56 

 
1.11 

 
มาก 

7. ผูบ้รหิารรบัฟงัความคดิเหน็ของครใูนเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการพฒันาโรงเรยีน 3.87  .97 มาก 
    

รวม 3.73  .86 มาก 
    

 
 จากตาราง 3 ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา
โรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง ดา้นการสรา้งวสิยัทศัน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.73, 
S.D. = .86) และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปหา
น้อย 3 ลาํดบั คอื ผูบ้รหิารรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัโรงเรยีนไวอ้ยา่งเป็นระบบเพือ่นําไปกําหนดเป็นแนวทาง
ในการพฒันาโรงเรยีน (  = 4.19, S.D. = .90) ผูบ้รหิารรบัฟงัความคดิเหน็ของครใูนเรือ่งทีเ่กีย่วกบั
การพฒันาโรงเรยีน (  = 3.87, S.D. = .97) และผูบ้รหิารมคีวามสนใจถงึวธิกีารทีจ่ะทาํใหโ้รงเรยีน
ประสบผลสาํเรจ็ในทุกดา้น (  = 3.52, S.D. = .87) ตามลาํดบั 
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ตาราง 4 คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัวสิยัทศัน์ของ 
     ผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง ดา้นการเผยแพรว่สิยัทศัน์ รายดา้น 
     และรายขอ้ 
 

n = 226 
การเผยแพรว่สิยัทศัน์ 

  S.D. 
ระดบั 

    

1. ผูบ้รหิารชอบแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัคณะครถูงึวธิกีารทีจ่ะทาํให้
โรงเรยีนมลีกัษณะเดน่แตกต่างไปจากทีอ่ื่น 

 
3.84 

 
.88 

 
มาก 

2. ผูบ้รหิารแสดงใหค้ณะครทูราบอยูเ่สมอวา่ตอ้งการทีจ่ะใหโ้รงเรยีนแหง่น้ีเป็น
อยา่งไรในอนาคต 

 
3.75 

 
.91 

 
มาก 

3. ผูบ้รหิารมกัใชก้ารประชมุคร ูหรอืการพบปะกบัคณะครเูพือ่รว่มพจิารณาถงึ
อนาคตของโรงเรยีน 

 
3.73 

 
.85 

 
มาก 

4. ผูบ้รหิารมกัจะนําความรูใ้หม่ๆ  ทีไ่ดร้บัมาพดูคุยแลกเปลีย่นกบัคณะครเูสมอ 3.85 .83 มาก 
5. ผูบ้รหิารชอบทีจ่ะพดูถงึความสาํเรจ็ของครแูละนกัเรยีนในโรงเรยีนเสมอ 3.95 .81 มาก 
6. ผูบ้รหิารมองโลกในแงด่ ีและมัน่ใจมากเมือ่พดูกบัคณะครถูงึเรือ่งทีจ่ะทาํให้
โรงเรยีนแหง่น้ีด ีขึน้กวา่เดมิ 

 
3.55 

 
.98 

 
มาก 

7. ผูบ้รหิารใชว้ธิกีารหลายอยา่งเพือ่ใหค้ณะครเูขา้ใจเป้าหมายของการพฒันา
โรงเรยีนอยา่ง ชดัเจน 

 
3.79 

 
.85 

 
มาก 

    

รวม 3.78 .87 มาก 
    

 
 จากตาราง 4 ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา
โรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง ดา้นการเผยแพรว่สิยัทศัน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.78, 
S.D.= .87) และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปหา
น้อย 3 ลาํดบั คอื ผูบ้รหิารชอบทีจ่ะพดูถงึความสาํเรจ็ของครแูละนกัเรยีนในโรงเรยีนเสมอ (  = 3.95, 
S.D.= .81) ผูบ้รหิารมกัจะนําความรูใ้หม่ๆ  ทีไ่ดร้บัมาพดูคุยแลกเปลีย่นกบัคณะครเูสมอ (  = 3.85, 
S.D. = .83) และผูบ้รหิารมองโลกในแงด่แีละมัน่ใจมากเมื่อพดูกบัคณะครถูงึเรือ่งทีจ่ะทาํใหโ้รงเรยีนแหง่น้ี
ดขีึน้กวา่เดมิ (  = 3.55, S.D. = .98) ตามลาํดบั 
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ตาราง 5 คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัวสิยัทศัน์ของ 
     ผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง ดา้นการปฏบิตัติามวสิยัทศัน์ รายดา้น 
     และรายขอ้ 
 

n = 226 
การปฏบิตัติามวสิยัทศัน์ 

  S.D. 
ระดบั 

    

1. ผูบ้รหิารกระจายอาํนาจ และความรบัผดิชอบไปใหค้ณะครตูามความ
เหมาะสม 

 
3.96 

 
1.10 

 
มาก 

2. ผูบ้รหิารสง่เสรมิใหค้ณะครไูดค้ดิและทดลองทาํสิง่ใหม่ๆ  3.67 1.04 มาก 
3. ผูบ้รหิารมุง่เน้นในสิง่ทีเ่ป็นไปไดม้ากกวา่สิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ดใ้นการทาํงานเพือ่
บรรลุเป้าหมายของโรงเรยีน 

 
3.56 

 
1.02 

 
มาก 

4. ผูบ้รหิารกระตุน้ใหค้ณะครมูคีวามตืน้ตวั และกระตอืรอืรน้ในการทาํงานดว้ย
วธิกีารใหม่ๆ  

 
3.76 

 
1.15 

 
มาก 

5. ผูบ้รหิารพยายามใหค้ณะครตูระหนกัถงึความสาํคญัในภาระหน้าทีข่องตน 3.88  .93 มาก 
6. ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหค้ณะครมูสีว่นรว่มในการ วางแผนพฒันาโรงเรยีน 3.62 1.06 มาก 
7. ผูบ้รหิารลาํดบัความคดิเกีย่วกบัการพฒันาโรงเรยีนไวอ้ยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเพือ่เป็น แนวทางในการวางแผนพฒันาโรงเรยีน 

 
3.74 

 
1.24 

 
มาก 

    

รวม 3.74 1.07 มาก 
    

 
 จากตาราง 5 ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา
โรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง ดา้นการปฏบิตัติามวสิยัทศัน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.73, 
S.D. = .86) และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 
3 ลาํดบั คอื ผูบ้รหิารกระจายอาํนาจและความรบัผดิชอบไปใหค้ณะครตูามความเหมาะสม (  = 3.96, 
S.D. = 1.10) ผูบ้รหิารพยายามใหค้ณะครตูระหนกัถงึความสาํคญัในภาระหน้าทีข่องตน (  = 3.88, 
S.D. = .93) และผูบ้รหิารมุง่เน้นในสิง่ทีเ่ป็นไปไดม้ากกวา่สิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ดใ้นการทาํงานเพือ่บรรลุเป้าหมาย
ของโรงเรยีน(  = 3.56, S.D. = 1.02) ตามลาํดบั 
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 ตอนท่ี 2 ผลการศกึษาภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษา
จงัหวดัอา่งทอง    
 
ตาราง 6 คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง 
     ของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง โดยรวม 
 

n = 226 
ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

 ห S.D. 
ระดบั 

    

ดา้นการมอีทิธอิยา่งมพีลอยา่งมอุีดมการณ์ 4.28 .80 มาก 
ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ 3.95 .92 มาก 
ดา้นการกระตุน้ทางปญัญา 3.69 .96 มาก 
ดา้นการคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล 3.97 .92 มาก 
    

รวม 3.97 .90 มาก 
    

 
 จากตาราง 6 ผลการวเิคราะหเ์กีย่วกบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาตาม
ความคดิเหน็ของครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง แสดงใหเ้หน็วา่ ระดบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.97, S.D. = .90) และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงลาํดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อยคอื การมอีทิธพิล อยา่งมี
อุดมการณ์ ( = 4.28, S.D. = .80) การคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล ( = 3.97, S.D. = .90)  
การสรา้งแรงบนัดาลใจ ( = 3.95, S.D. = .92) และการกระตุน้ทางปญัญา ( = 3.69, S.D. = .96) 
ตามลาํดบั 
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ตาราง 7 คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง 
     ของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอ่างทอง ดา้นการมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์  
     รายดา้นและรายขอ้ 
 

n = 226 
ดา้นการมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ 

 ห S.D 
ระดบั 

    

1. ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ในการบรหิารทีช่ดัเจน 4.22 .85 มาก 
2. ผูบ้รหิารกลา้คดิกลา้ตดัสนิใจทาํสิง่ใหม่ๆ  4.25 .79 มาก 
3. ผูบ้รหิารระบุจุดมุง่หมายและเป้าหมายการทาํงานอยา่งชดัเจน 4.34 .80 มาก 
4. ผูบ้รหิารสามารถควบคุมอารมณ์ไดด้ใีนทุกสถานการณ์ 4.27 .73 มาก 
5. ผูบ้รหิารมคีวามเสยีสละเหน็แก่ประโยชน์สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตวั 4.33 .84 มาก 
    

รวม 4.28 .80 มาก 
    

 
 จากตาราง 7 ผลการวเิคราะหเ์กีย่วกบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ตามความคดิเหน็ของครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง ดา้นการมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.28, S.D. = .80) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบั คอื ผูบ้รหิารระบุจุดมุง่หมาย และเป้าหมายการทาํงาน
อยา่งชดัเจน (  = 4.34, S.D. = .80) ผูบ้รหิารมคีวามเสยีสละเหน็แก่ประโยชน์สว่นรวมมากกวา่
ประโยชน์สว่นตวั (  = 4.33, S.D. = .84) และผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ในการบรหิารทีช่ดัเจน ( = 4.22, 
S.D. = .85) ตามลาํดบั 
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ตาราง 8 คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัภาวะผูนํ้ากาเปลีย่นแปลง 
     ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ รายดา้น 
     และรายขอ้ 
 

n = 226 
ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ 

 ห S.D 
ระดบั 

    

1. ผูบ้รหิารเชือ่มัน่วา่ครสูามารถปฏบิตังิานจนบรรลุเป้าหมายทีว่างไวไ้ด ้ 4.06 1.00 มาก 
2. ผูบ้รหิารใหข้วญัและกาํลงัใจแก่ครผููป้ฏบิตังิาน 3.98 .93 มาก 
3. ผูบ้รหิารกระตุน้ใหค้รตูระหนกัถงึความสาํคญัและคุณคา่ของงาน 4.11 .81 มาก 
4. ผูบ้รหิารจงูใจใหค้รปูฏบิตังิานโดยเหน็แก่ประโยชน์ขององคก์รเป็นหลกั 3.83 1.01 มาก 
5. ผูบ้รหิารแสดงความมัน่ใจวา่ครสูามารถแกไ้ขปญัหาและเอาชนะ
อุปสรรคทีเ่กดิไดด้ว้ยตนเอง 3.78 .86 มาก 
    

รวม 3.95 .92 มาก 
    

 
 จากตาราง 8 ผลการวเิคราะหเ์กีย่วกบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ตามความคดิเหน็ของครใูนในโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.95, S.D. =. 92) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดย
เรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบั คอื ผูบ้รหิารกระตุน้ใหค้รตูระหนกัถงึความสาํคญัและคุณคา่
ของงาน (  = 4.11, S.D. = .81) ผูบ้รหิารเชื่อมัน่วา่ครสูามารถปฏบิตังิานจนบรรลุเป้าหมายทีว่างไว้
ได ้(  = 4.06, S.D. = 1.00) และผูบ้รหิารแสดงความมัน่ใจวา่ครสูามารถแกไ้ขปญัหาเอาชนะอุปสรรค
ทีเ่กดิไดด้ว้ยตนเอง (  = 3.78, S.D. = .86) ตามลาํดบั 
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ตาราง 9 คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง 
     ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอ่างทอง ดา้นการกระตุน้การใชป้ญัญารายดา้น 
     และรายขอ้ 
 

n = 226 
การกระตุน้การใชป้ญัญา 

 ห S.D 
ระดบั 

    

1. ผูบ้รหิารกระตุน้ใหค้รแูสดงความคดิเหน็อยา่งมเีหตุผลและยอมรบั
ความคดิเหน็ของผูอ้ื่นทีแ่ตกต่างจากตน 3.99 

 
.87 มาก 

2. ผูบ้รหิารใหก้าํลงัใจครใูนการคดิหาทางแกป้ญัหาการทาํงาน 3.56 1.11 มาก 
3. ผูบ้รหิารใหค้วามรูแ้ก่ครเูกีย่วกบัวธิปีฏบิตังิานและวธิกีารแกป้ญัหา
เพือ่ใหค้รสูามารถคดิแกป้ญัหาไดด้ว้ยตนเอง 3.61 .96 มาก 
4. ผูบ้รหิารแสดงใหค้รเูหน็วา่ปญัหาและอุปสรรคเป็นสิง่ทา้ทายทีส่ามารถ
เอาชนะไดด้ว้ยการรว่มคดิ รว่มทาํ 

 
3.52 

 
.92 มาก 

5. ผูบ้รหิารสนบัสนุนใหค้รหูาแนวทางปฏบิตัแิละวธิกีารใหม่ๆ มาใชใ้นการ
ทาํงาน 3.77 .98 มาก 
    

รวม 3.69 .96 มาก 
    

 
 จากตาราง 9 ผลการวเิคราะหเ์กีย่วกบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ตามความคดิเหน็ของครใูนในโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง ดา้นการกระตุน้การใชป้ญัญา โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.69, S.D. = .96) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดย
เรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบั คอื ผูบ้รหิารกระตุน้ใหค้รแูสดงความคดิเหน็อยา่งมเีหตุผลและ
ยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นทีแ่ตกต่างจากตน (  = 3.99, S.D. = .87) ผูบ้รหิารสนบัสนุนใหค้รหูา
แนวทางปฏบิตัแิละวธิกีารใหม่ๆ มาใชใ้นการทาํงาน (  = 3.77, S.D. = .98) และ ผูบ้รหิารแสดงให้
ครเูหน็วา่ ปญัหาและอุปสรรคเป็นสิง่ทา้ทายทีส่ามารถเอาชนะไดด้ว้ยการรว่มคดิรว่มทาํ (  = 3.52, 
S.D. = .92) ตามลาํดบั 

 
 

 
 
 
 
 



 84 

ตาราง 10 คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง 
     ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง ดา้นการคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล  
     รายดา้นและรายขอ้ 

 

n = 226 
การคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล 

 ห S.D 
ระดบั 

    

1. ผูบ้รหิารใหก้ารดแูละเอาใจใสค่รเูป็นรายบุคคล ทาํใหค้รรููส้กึมคีุณคา่
และมคีวามสาํคญั 4.07 1.03 มาก 
2. ผูบ้รหิารปฏบิตัต่ิอครแูต่ละคนโดยคาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคล 4.06 .99 มาก 
3. ผูบ้รหิารมอบหมายงานใหค้รตูามความรูค้วามถนดัและความสามารถ
ของครแูต่ละบุคคล 4.14 .79 มาก 
4. ผูบ้รหิารสง่เสรมิใหค้รมูคีวามกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานเป็นรายบุคคล 3.83 1.01 มาก 
5. ผูบ้รหิารสรา้งบรรยากาศใหค้รไูดม้กีารพบปะ แลกเปลีย่นความคดิและ
เสนอแนะรว่มกนั 3.79 .87 มาก 
    

รวม 3.97 .92 มาก 
    

 
 จากตาราง 10 ผลการวเิคราะหเ์กีย่วกบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ตามความคดิเหน็ของครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง ดา้นการคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.97, S.D. = .92) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบั คอื ผูบ้รหิารมอบหมายงานใหค้รตูามความรูค้วามถนดั
และความสามารถของครแูต่ละบุคคล (  = 4.14, S.D. = .79) ผูบ้รหิารใหก้ารดแูละเอาใจใสค่รเูป็น
รายบุคคล ทาํใหค้รรููส้กึมคีุณคา่และมคีวามสาํคญั (  = 4.07, S.D. = 1.03) และผูบ้รหิารสรา้ง
บรรยากาศใหค้รไูดม้กีารพบปะ แลกเปลีย่นความคดิและเสนอแนะรว่มกนั (  = 3.79, S.D. = .87) 
ตามลาํดบั 
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 ตอนท่ี 3 ผลการศกึษาการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษา
จงัหวดัอา่งทอง    
 
ตาราง 11 คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัการบรหิารงาน 
     วชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง โดยรวม 
 

n = 226 
การบรหิารงานวชิาการ 

 ห S.D. 
ระดบั 

    

ดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ 3.76 .96 มาก 
ดา้นการวดัผลประเมนิผลและเทยีบโอนผลการเรยีน 3.82 .92 มาก 
ดา้นการวจิยัเพือ่การพฒันาคุณภาพการศกึษา 3.59 .96 มาก 
ดา้นการพฒันาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 4.01 .92 มาก 
ดา้นการนิเทศการศกึษา 3.87 .93 มาก 
ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 3.60 1.01 มาก 
    

รวม 3.77 .90 มาก 
    

 
 จากตาราง 11 ผลการศกึษาการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษา
จงัหวดัอา่งทอง แสดงใหเ้หน็วา่ การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(  = 3.77, S.D. = .90) และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงลาํดบั
คา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย คอื ดา้นการพฒันาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา (  = 4.01, 
S.D. = .92) ดา้นการนิเทศการศกึษา (  = 3.87, S.D. = .93)  ดา้นการวดัผลประเมนิผลและเทยีบโอน
ผลการเรยีน (  = 3.82,S.D. = .92) ดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ (  = 3.76, S.D. = .96) 
ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา (  = 3.60, S.D. = 1.01) และดา้นการวจิยั
เพือ่การพฒันาคุณภาพการศกึษา (  = 3.59, S.D. = .96) ตามลาํดบั 
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ตาราง 12 คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัการบรหิารงาน 
     วชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอา่งทอง ดา้นการพฒันากระบวนการ 
     เรยีนรู ้รายดา้นและรายขอ้ 
 

n = 226 
การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้

 ห S.D. 
ระดบั 

    

1. ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รจูดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยเน้น
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

 
4.25 .72 มาก 

2. ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รจูดักระบวนการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบั
ความสนใจของผูเ้รยีน 

 
4.12 .85 มาก 

3. ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รจูดักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่ป็นการฝึกทกัษะ 
กระบวนการคดิ การจดัการการประยกุตใ์ชค้วามรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 

 
3.59 

 
1.02 มาก 

4. ผูบ้รหิารมกีารจดัแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 3.58 1.18 มาก 
5. ผูบ้รหิารมกีารวางแผนรว่มกบัหน่วยงานที ่ เกีย่วขอ้งใหเ้ขา้มามสีว่น
รว่มในการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้

 
3.54 

 
1.01 มาก 

6. ผูบ้รหิารมกีารจดัใหม้กีารนิเทศการเรยีนการสอนแก่ครใูนกลุ่มสาระ
ต่างๆ โดยเน้นการนิเทศแบบกลัยาณมติร 

 
3.53 

 
.97 มาก 

    

รวม 3.76 .96 มาก 
    

 
 จากตาราง 12 ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง  ดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรูโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( = 3.76, S.D. = .96) และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงลาํดบั
จากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบั คอื ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รจูดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญั ( = 4.25, S.D. = .72) ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รจูดักระบวนการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้ง
กบัความสนใจของผูเ้รยีน (  = 4.12, S.D. = .85) และผูบ้รหิารมกีารจดัใหม้กีารนิเทศการเรยีนการสอน
แก่ครใูนกลุ่มสาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศแบบกลัยาณมติร (  = 3.53, S.D. = .97) ตามลาํดบั 
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ตาราง 13 คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัการบรหิารงาน 
     วชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอ่างทอง ดา้นการวดัผลประเมนิผล 
     และเทยีบโอนผลการเรยีน รายดา้นและรายขอ้ 
 

n = 226 
การวดัผล ประเมนิผลและเทยีบโอนผลการเรยีน 

  S.D. 
ระดบั 

    

1. ผูบ้รหิารมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการวดัผลประเมนิผล และเทยีบโอนผล
การเรยีนของสถานศกึษา 3.52 1.08 มาก 
2. ผูบ้รหิารมกีารกาํหนดระเบยีบแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการวดัผล และ
ประเมนิผลของสถานศกึษาไวอ้ยา่งชดัเจน 3.77 .93 มาก 
3. ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รจูดัทาํแผนการวดัผลและประเมนิผลแต่ละ
รายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาสาระการเรยีนรู ้หน่วยการ
เรยีนรูแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้และการจดักจิกรรม  4.01 .96 มาก 
4. ผูบ้รหิารสง่เสรมิใหค้รดูาํเนินการวดัผลและประเมนิผลการเรยีนการ
สอนตามสภาพจรงิ   4.00 .79 มาก 
5. ผูบ้รหิารมกีารนิเทศตดิตามและตรวจสอบเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
วดัผลประเมนิผลอยา่งสมํ่าเสมอ 4.02 .86 มาก 
6. ผูบ้รหิารมกีารจดัทาํเอกสารหลกัฐานการศกึษาใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
การวดัผลประเมนิผลของสถานศกึษา 

 
3.63 

 
.89 

 
มาก 

    

รวม 3.82 1.07 มาก 
    

   
 จากตาราง 13 ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง การวดัผล ประเมนิผลและเทยีบโอนผลการ
เรยีน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.82, S.D. = .92) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบั คอื ผูบ้รหิารมกีารนิเทศตดิตามและตรวจสอบ
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวดัผลประเมนิผลอยา่งสมํ่าเสมอ (  = 4.02, S.D. = .86) ผูบ้รหิารมกีาร
สง่เสรมิใหค้รจูดัทาํแผนการวดัผลและประเมนิผลแต่ละรายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัมาตราฐานการศกึษา
สาระการเรยีนรู ้หน่วยการเรยีนรูแ้ผนการจดัการเรยีนรูแ้ละการจดักจิกรรม (  = 4.01, S.D. = .96) 
และผูบ้รหิารมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการวดัผลประเมนิผลและเทยีบโอนผลการเรยีนของสถานศกึษา 
(  = 3.52, S.D. = 1.08) ตามลาํดบั 
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ตาราง 14 คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัการบรหิารงาน 
     วชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอา่งทอง ดา้นการวจิยัเพือ่การพฒันา 
     คุณภาพการศกึษา รายดา้นและรายขอ้ 
 

n = 226 
การวจิยัเพือ่การพฒันาคุณภาพการศกึษา 

  S.D. 
ระดบั 

    

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารศกึษา วเิคราะหก์ารบรหิารจดัการงาน
วชิาการในภาพรวมของสถานศกึษา 3.89 1.30 มาก 
2. ผูบ้รหิารมกีารศกึษา วจิยัและพฒันาคณุภาพงานวชิาการของ
สถานศกึษา 3.51 1.03 มาก 
3. ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รศูกึษา วจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการเรยีนรู้
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 3.54 .99 มาก 
4. ผูบ้รหิารนําผลงานวจิยัมาพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน 3.58 1.00 มาก 
5. ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รไูดร้บัการพฒันาเกีย่วกบัการจดัทาํวจิยัใน
ชัน้เรยีน 3.52 .96 มาก 
6. ผูบ้รหิารมกีารนิเทศตดิตามการทาํวจิยัในชัน้เรยีนอยา่งต่อเน่ือง 3.53 .94 มาก 
    

รวม 3.59 1.04 มาก 
    

 
 จากตาราง 14 ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอ่างทอง การวจิยัเพือ่การพฒันาคุณภาพการศกึษา โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.59, S.D. = 1.04) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบั คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารศกึษาวเิคราะหก์ารบรหิาร
จดัการงานวชิาการในภาพรวมของสถานศกึษา (  = 3.58, S.D. = 1.00) ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิให้
คร ูศกึษา วจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการเรยีนรูใ้นแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ (  = 3.54, S.D. = .99) 
และผูบ้รหิารมกีารศกึษา วจิยัและพฒันาคณุภาพงานวชิาการของสถานศกึษา (  = 3.51, S.D. = 1.03) 
ตามลาํดบั 
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ตาราง 15 คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัการบรหิารงาน 
     วชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัอา่งทอง ดา้นการพฒันาสือ่ นวตักรรม 
     และเทคโนโลยทีางการศกึษา รายดา้นและรายขอ้ 
 

n = 226 
การพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 

  S.D. 
ระดบั 

    

1. ผูบ้รหิารมกีารศกึษาวเิคราะหค์วามจาํเป็นในการใชส้ือ่และเทคโนโลยี
เพือ่การจดัการเรยีนการสอน 4.10 .92 มาก 
2. ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รผูลติพฒันาสือ่และนวตักรรมการเรยีน 
การสอน 4.03 .93 มาก 
3. ผูบ้รหิารมกีารจดัหาสือ่เทคโนโลยเีพือ่ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 3.99 .96 มาก 
4. ผูบ้รหิารมกีารประสานความรว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ใน 
การผลติจดัหา พฒันาและการใชส้ือ่นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่ 
การจดัการเรยีนการสอน      3.91 .89 มาก 
5. ผูบ้รหิารมกีารตดิตามและประเมนิผลการใชส้ือ่ การเรยีนการสอนอยา่ง
สมํ่าเสมอ   4.00 .92 มาก 
    

รวม 4.01 .92 มาก 
    

 
 จากตาราง 15 ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง การพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.01, S.D. = .92) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบั คอื ผูบ้รหิารมกีารศกึษาวเิคราะหค์วามจาํเป็นในการใชส้ือ่
และเทคโนโลยเีพือ่การจดัการเรยีนการสอน (  = 4.10, S.D. = .92) ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รผูลติ
พฒันาสือ่และนวตักรรมการเรยีนการสอน (  = 4.03, S.D. = .93) และผูบ้รหิารมกีารประสานความรว่มมอื
กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการผลติจดัหา พฒันาและการใชส้ือ่นวตักรรมและเทคโนโลย ี เพือ่การจดั 
การเรยีนการสอน (  = 3.91, S.D. = .89) ตามลาํดบั 
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ตาราง 16 คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัการบรหิารงาน 
     วชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง ดา้นการนิเทศการศกึษา รายดา้น 
     และรายขอ้ 
 

n = 226 
การนิเทศการศกึษา 

  S.D. 
ระดบั 

    

1. ผูบ้รหิารมกีารมกีารประชุมชีแ้จงแก่ครใูนการจดัทาํแผนนิเทศประจาํปี 4.14 .88 มาก 
2. ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารแต่งตัง้คณะกรรมการนิเทศภายในโดยมกีาร
สรา้งความเขา้ใจรว่มกนักบัคณะคร ู 3.87 .86 มาก 
3. ผูบ้รหิารมกีารประเมนิผลการจดัระบบกระบวนการนิเทศการศกึษา 3.89 .85 มาก 
4. ผูบ้รหิารมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละประสบการณ์การจดัระบบนิเทศ
การศกึษาภายในสถานศกึษากบัสถานศกึษาอื่น 3.77 1.08 มาก 
5. ผูบ้รหิารดาํเนินการนิเทศการเรยีนการสอนในรปูแบบทีห่ลากหลายและ
เหมาะสมกบัสถานศกึษา 3.75 .99 มาก 
6. ผูบ้รหิารนําผลการนิเทศมาพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน 3.97 .93 มาก 
7. ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รมูกีารนิเทศกนัเอง 3.69 .93 มาก 
    

รวม 3.87 .93 มาก 
    

 
 จากตาราง 16 ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง  การนิเทศการศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.87, 
S.D. = .93) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 
3 ลาํดบั คอืผูบ้รหิารมกีารมกีารประชุมชีแ้จงแก่ครใูนการจดัทาํแผนนิเทศประจาํปี (  = 4.14, S.D. = .88) 
ผูบ้รหิารนําผลการนิเทศมาพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน (  = 3.97, S.D. = .93) และผูบ้รหิารมี
การสง่เสรมิใหค้รมูกีารนิเทศกนัเอง (  = 3.69, S.D. = .93) ตามลาํดบั 
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ตาราง 17 คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัการบรหิารงาน 
     วชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง ดา้นการพฒันาระบบประกนั 
     คุณภาพภายในสถานศกึษา รายดา้นและรายขอ้ 
 

n = 226 
การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

  S.D. 
ระดบั 

    

1. ผูบ้รหิารมกีารจดัระบบโครงสรา้งองคก์รเพือ่รองรบัการจดัระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 3.53 .60 มาก 
2. ผูบ้รหิารมกีาํหนดเกณฑก์ารประเมนิเป้าหมายความสาํเรจ็ของ
สถานศกึษาตามมาตราฐานการศกึษา ตามวธิกีารประเมนิของสาํนกังาน
รบัรองมาตราฐาน และประเมนิคุณภาพการศกึษา 3.72 1.00 มาก 
3. ผูบ้รหิารมกีารวางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาตามระบบการประกนั
คุณภาพการศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายความสาํเรจ็ของสถานศกึษา  3.56 1.00 มาก 
4. ผูบ้รหิารมกีารพฒันางานตามแผน ตดิตามตรวจสอบ และประเมนิ
คุณภาพภายในเพือ่ปรบัปรงุพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 3.61 .96 มาก 
5. ผูบ้รหิารมกีารประสานงานกบัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาในการ
ประเมนิสถานศกึษาเพือ่เป็นฐานในการพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 3.54 1.06 มาก 
6. ผูบ้รหิารมกีารรายงานผลการประกนัคุณภาพการศกึษาใหส้าธารณชน
ทราบ 3.66 .98 มาก 
    

รวม 3.60 1.01 มาก 
    

 
 จากตาราง 17 ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอ่างทอง การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.60, S.D. = .1.01) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้ โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบั คอื ผูบ้รหิารมกีําหนดเกณฑก์ารประเมนิเป้าหมาย
ความสาํเรจ็ของสถานศกึษาตามมาตราฐานการศกึษา ตามวธิกีารประเมนิของสาํนกังานรบัรองมาตราฐาน 
และประเมนิคณุภาพการศกึษา (  = 3.72, S.D. = 1.00) ผูบ้รหิารมกีารรายงานผลการประกนัคุณภาพ
การศกึษาใหส้าธารณชนทราบ (  = 3.66, S.D. = .98) และ ผูบ้รหิารมกีารจดัระบบโครงสรา้งองคก์ร
เพือ่รองรบัการจดัระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา (  = 3.53, S.D. = 60) ตามลาํดบั 
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 ตอนท่ี 4 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งวสิยัทศัน์ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงกบั 
การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง 
 
ตาราง 18 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งวสิยัทศัน์กบัการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีน 
     มธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง 
 

ตวัแปร Y1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 
        

วิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา        
1. ดา้นการสรา้งวสิยัทศัน์ (X1) .32** .29** .21** .18** .39** .24** .32** 
2. ดา้นการเผยแพรว่สิยัทศัน์ (X2) .28** .73** .50** .34** .19** .50** .68** 
3. ดา้นการปฏบิตัติามวสิยัทศัน์ (X3) .26** .23** .34** .21** .24** .23** .27** 
        

รวม (XV) .37** .61** .55** .27** .20** .51** .66** 
        

 

** p  .01 
 
 จากตาราง 18 แสดงวา่ใหเ้หน็วา่ วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอ่างทอง 
(XV) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง 
(Y) ในระดบัปานกลาง โดยมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ (r) เทา่กบั .66 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง 
ดา้นการเผยแพรว่สิยัทศัน์ (X2) มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงูกบัการบรหิารงานวชิาการ ดา้นการวดัผล 
ประเมนิผลและเทยีบโอนผลการเรยีน (Y2) โดยมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ (r) เทา่กบั .73 อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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ตาราง 19 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงกบัการบรหิารงานวชิาการ 
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง 

 

ตวัแปร Y1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 
        

ภาวะผูนํ้าการเปล่ียนแปลง        
1. ดา้นการมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ (X4) .29** .22** .26** .50** .35** .36** .71** 
2. ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ (X5) .44** .39** .42** .34** .59** .24** .51** 
3. ดา้นการกระตุน้การใชป้ญัญา (X6) .22** .28** .34** .28** .33** .34** .67** 
4. ดา้นการคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล (X7) .34** .36** .35** .54** .26** .37** .63** 
        

รวม (XT) .38** .22** .33** .45** .54** .38** .52** 
        

 

** p  .01 
 
 จากตาราง 19 แสดงวา่ใหเ้หน็วา่ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา
จงัหวดัอ่างทอง (XT) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา
จงัหวดัอา่งทอง (Y) ในระดบัปานกลาง โดยมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ (r) เทา่กบั .52 อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีน
มธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง ดา้นการมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ (X4) มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงู
กบัการบรหิารงานวชิาการ (Y) โดยมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เทา่กบั .71 อยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 
 



บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศกึษาวจิยั ความสมัพนัธร์ะหวา่งวสิยัทศัน์และภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงกบัการบรหิาร 
งานวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอ่างทอง มขีัน้ตอนและผลการศกึษา สรปุไดด้งัน้ี 
  1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
  2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  3.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  5.  การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 
  6.  สรปุผลการวจิยั 
  7.  อภปิรายผล 
  8.  ขอ้เสนอแนะ 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพือ่ศกึษาวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาของกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง 
 2. เพือ่ศกึษาภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาของกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษา
จงัหวดัอา่งทอง 
 3. เพือ่ศกึษาการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาของกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษา
จงัหวดัอา่งทอง 
 4. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งวสิยัทศัน์กบัการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ของกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง 
 5. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงกบัการบรหิารงานวชิาการ
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาของกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการครแูละผูบ้รหิารในกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษา
จงัหวดัอ่างทอง ปีการศกึษา 2555 จาํนวนคร ู490 คน และผูบ้รหิารจาํนวน 64 คน รวมจาํนวนทัง้สิน้ 
554 คน 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี  ไดแ้ก่ ขา้ราชการครแูละผูบ้รหิารในกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษา
จงัหวดัอา่งทอง จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 226 คน โดยใชเ้กณฑก์าํหนดจาํนวนขนาดกลุม่ตวัอยา่งจากตาราง
ของ เครจซี ่และ มอรแ์กน (Krejcie; & Morgan.  1970: 608) ใชว้ธิกีารสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified 
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Random Sampling) โดยใชต้ําแหน่งเป็นชัน้ แลว้นํามาคาํนวณหาสดัสว่นของกลุ่มตวัอยา่ง จะไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งคร ู200 คน และผูบ้รหิาร 26 คน รวมทัง้สิน้ 226 คน 
 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่การวจิยัครัง้น้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ โดยไดป้ระมวลแนวคดิทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหเ์อกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวสิยัทศัน์
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงและการบรหิารงานวชิาการ แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ไดแ้ก่ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา  
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการ 
 แบบสอบถามทัง้ 3 ตอน เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ 
แบ่งเป็น 5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ 
 แบบสอบถามไดโ้ดยผา่นขัน้ตอนการวเิคราะหค์ุณภาพและตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา
จากผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 ทา่น โดยหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) 
มคีา่ความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาเทา่กบั 0.60 – 1.00 หลงัจากนัน้ นําไปทดลองใชก้บัขา้ราชการคร ูใน
โรงเรยีนทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพือ่หาคา่ความเชื่อมัน่ โดยหาคา่สมัประสทิธิอ์ลัฟาของ 
ครอนบาค ผลการวเิคราะห ์ไดค้า่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .87 , .83 และ .85 ตามลาํดบั 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. ขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเกบ็ขอ้มลูการวจิยั 
 2.  ผูว้จิยันําแบบสอบถามไปใหโ้รงเรยีน โดยผูว้จิยันําแบบสอบถามไปใหด้ว้ยตนเอง 
 3. ผูว้จิยัไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมาโดยไปรบัดว้ยตนเองและไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนื
เป็นแบบสอบถามทีส่มบรูณ์ทัง้หมดจาํนวน 226 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 
การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 
 การจดักระทาํและวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูดว้ยคอมพวิเตอรก์ารวเิคราะห์
ขอ้มลูทัว่ไป สถติริอ้ยละ การวเิคราะหเ์กีย่ววสิยัทศัน์ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงและการบรหิารงาน
วชิาการ วเิคราะหด์ว้ย คา่เฉลีย่ (Mean :  ) และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
และวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งวสิยัทศัน์ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงกบัการบรหิารงานวชิาการวเิคราะห์
ดว้ยการหาคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) 
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สรปุผลการวิจยั 
 1. ระดบัวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงลาํดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดงัน้ี การเผยแพร่
วสิยัทศัน์ การปฏบิตัติามวสิยัทศัน์ และการสรา้งวสิยัทศัน์ ตามลาํดบั 
 2. ระดบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และ
เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงลาํดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย
ดงัน้ี การมอีทิธอิยา่งมพีลอยา่งมอุีดมการณ์ การคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล การสรา้งแรงบนัดาลใจ
และการกระตุน้ทางปญัญา ตามลาํดบั 
 3. การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงลาํดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นการพฒันา
สือ่นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา ดา้นการนิเทศการศกึษา ดา้นการวดัผลประเมนิผลและเทยีบโอน
ผลการเรยีน ดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
และดา้นการวจิยัเพือ่การพฒันาคุณภาพการศกึษา ตามลาํดบั 
 4. วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการบรหิารงานวชิาการใน
ระดบัปานกลาง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 5. ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการบรหิาร 
งานวชิาการในระดบัปานกลาง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งวสิยัทศัน์และภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง
กบัการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอ่างทอง ผูว้จิยัจะกล่าวถงึประเดน็
สาํคญั และอภปิรายผลจากขอ้มลูคน้พบทีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยั ดงัน้ี 
 1. วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาของกลุม่โรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง โดยรวม
และดา้นการเผยแพรว่สิยัทศัน์ ดา้นการปฏบิตัติามวสิยัทศัน์และดา้นการสรา้งวสิยัทศัน์ อยูใ่นระดบัมาก 
ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารวางแผนในภาพรวมขององคก์ร บนพืน้ฐานของขอ้มลู
สภาพแวดลอ้ม และตอ้งอาศยัผูนํ้าองคก์ร บุคลากรในองคก์รทีม่คีวามเขา้ใจในกระบวนการเปลีย่นแปลง
เพือ่พฒันาองคก์รไปสูอ่นาคตทีป่ระสบผลสาํเรจ็ทาํใหอ้งคก์รมคีวามมัน่คง ดงันัน้ผูบ้รหิารโรงเรยีนตอ้งให้
ความสาํคญักบัการนําวสิยัทศัน์มาใชใ้นการจดัการศกึษาในโรงเรยีน (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์.  2538. 
9 – 10; อา้งองิจาก Braun.  1991: 26) ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ บุญเจอื จุฑาพรรณนาชาต ิ
(2544: บทคดัยอ่) พบวา่ วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่ผลทางบวกต่อครผููส้อนโดยรวม และ
รายดา้นอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สอดคลอ้งกบัวนิยั ทมิยา้ยงาน (2549: บทคดัยอ่) พบวา่ 
การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หม้คีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะในการปฏบิตังิาน รวมทัง้วสิยัทศัน์ 
ความคดิรเิริม่ การรูจ้กัปรบัปรงุแกไ้ขพฒันางาน อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
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 2. ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาของกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดั
อา่งทอง โดยรวมและดา้นการมอีทิธพิลอุดมการณ์ ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทาง
ปญัญา ดา้นการคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล อยูใ่นระดบัมาก ทัง้น้ีเป็นเพราะผูบ้รหิารสถานศกึษา
ในโรงเรยีนมธัยมจงัหวดัอา่งทอง ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพก่อนเขา้สูต่ําแหน่ง ประกอบกบัผูบ้รหิาร
รุน่ใหมใ่นปจัจุบนั จะตอ้งปรบัตวัและพฒันาตนเองใหส้ามารถบรหิารใหอ้งคก์รมกีารเปลีย่นแปลง และ
ทาํงานใหส้อดคลอ้งเขา้กบัสถานการณ์การเปลีย่นแปลงใหม่ๆ  ทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา ความสาํเรจ็ของ
องคก์ร ไมว่า่จะเรยีกวา่เป็นการบรหิารทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิ ์(Results-based Management) ประสทิธภิาพ
หรอืประสทิธผิล ลว้นแต่ขึน้กบัภมูปิญัญา ความคดิอา่นและแนวปฏบิตัทิีส่รา้งสรรคข์องผูนํ้าขององคก์ร 
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัทีพ่บวา่ ภาวะผูนํ้าสมัพนัธก์บัประสทิธผิลของงาน และภาวะผูนํ้ามคีวามสมัพนัธ์
กบัประสทิธผิลขององคก์ร เน่ืองจากผูนํ้ามคีวามสาํคญั (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2550: 2 – 3) นอกจากน้ี
ผูนํ้าการเปลีย่นแปลงจะทาํใหผู้ต้ามเชื่อถอื ยอมรบั ศรทัธา ยกยอ่งและภกัด ีและผูนํ้ายงักระตุน้ใหผู้ต้าม
ทาํงานไดม้ากกวา่ปกต ิผูนํ้าสามารถเปลีย่นสถานะของปจัเจกบุคคลและองคก์รไปสูค่วามสาํเรจ็ (บณัฑติ 
แทน่พทิกัษ์.  2545: 14; อา้งองิจาก Bass.  1985: 51 – 52) ผูบ้รหิารจงึตอ้งสรา้งภาวะผูนํ้าทีเ่ขม้แขง็
ในการบรหิารงาน เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล ผูบ้รหิารทีม่คีวามเป็นผูนํ้าหรอืใชภ้าวะผูนํ้า
ไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นไปตามหน้าทีแ่ละบทบาทของผูบ้รหิารทีด่จีะสง่ผลต่อความสาํเรจ็ในการดาํเนินงาน
ภายในสถานศกึษาไดอ้ยา่งชดัเจนเพราะจะมคีวามสามารถในการใชอ้ทิธพิลโน้มน้าว จงูใจบุคลากรใน
การปฏบิตังิานของบุคลากร ใหต้ระหนกัถงึความเป็นสว่นหน่ึงในความสาํเรจ็ของงาน เกดิความรว่มมอื
รว่มใจในการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร ผูนํ้าหรอืผูบ้รหิาร
ทีม่ภีาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง สามารถทาํใหป้ระสทิธผิลขององคก์รสงูขึน้แมว้า่สภาพการณ์ขององคก์ร
จะมขีอ้จาํกดัต่างๆ เพยีงใด (ณชัฌานุช สดุชาด.ี  2553: 8; อา้งองิจาก รตัตกิรณ์ จงวศิาล. 2551)
สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ขวญัชยั จะเกรง (2551: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความสมัพนัธ ์ ระหวา่ง
ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงกบัการบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ชว่งชัน้ที ่
3 – 4 สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงคราม พบวา่ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ชว่งชัน้ที ่3 – 4 สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงคราม โดยภาพรวม
และทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  และงานวจิยัของ ณชัญานุช  สดุชาด.ี  2553: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาภาวะผูนํ้า
การเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารทีส่ง่ผลต่อการบรหิารจดัการหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา ขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ในโรงเรยีนตน้แบบการใชห้ลกัสตูร จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ ผูบ้รหิารโรงเรยีนตน้แบบ
การใชห้ลกัสตูร จงัหวดัขอนแก่น มภีาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 3. ผลการศกึษาการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาของกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษา
จงัหวดัอ่างทอง ทัง้ 6 ดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ทัง้น้ีเน่ืองมาจากงานวชิาการเป็นงานหลกั
และเกีย่วขอ้งกบัทุกกจิกรรมในสถานศกึษา โดยมจุีดมุง่หมายใหไ้ปสูก่ารมคีุณภาพของการจดัการเรยีน
การสอน ซึง่เป็นจุดหมายของสถานศกึษา สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เพญ็จนัทร ์ วชัรภริมย ์(2551: 
บทคดัยอ่) ศกึษาเรือ่งการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารในสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสาํนกังาน
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เขตพืน้ทีก่ารศกึษานครราชสมีา เขต 6 พบวา่ โดยภาพรวม มกีารบรหิารงานวชิาการอยูใ่นระดบัมาก 
เน่ืองจากงานวชิาการเป็นงานหลกัหรอืเป็นภารกจิหลกัของสถานศกึษา เป็นการบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กจิกรรมทุกชนิดในสถานศกึษา โดเฉพาะการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน จงึเป็นจุดหมายหลกั
ของสถานศกึษาทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาตอ้งดาํเนินการจดัการศกึษาภายในสถานศกึษาใหช้ดัเจน  เพื่อ
เป็นแนวทางใหบุ้คลากรนําไปปฏบิตัใิหบ้รรลุเป้าหมาย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรณชุรยี ์ เกดิมงคล 
(2551: บทคดัยอ่) ศกึษาวจิยัเรือ่ง ภารบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 พบวา่ การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั
โกวทิ ลุนไธสง (2551: บทคดัยอ่) ศกึษาเรือ่งสภาพปจัจุบนั ปญัหาและความตอ้งการการบรหิารงาน
วชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครราชสมีา เขต 4 พบวา่ 
ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มกีารบรหิารงานดา้นการบรหิารวชิาการโรงเรยีนในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั ประทวน พรมจอ้ย (2547: บทคดัยอ่) ศกึษาเรือ่งการบรหิารวชิาการ
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแก่น เขต 3 โดยรวมมี
การปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก 
 4. ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งวสิยัทศัน์ และการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาของกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอ่างทอง พบวา่ วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษามี
ความสมัพนัธท์างบวกในระดบัปานกลางกบัการบรหิารงานวชิาการ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
ทัง้น้ี ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีจ่ะจดัการศกึษาไปสูค่วามเป็นเลศิไดน้ัน้จะตอ้งเป็นผูม้วีสิยัทศัน์ เพราะผูบ้รหิาร
โรงเรยีนจะสามารถเน้นความสนใจในสิง่ทีเ่ป็นความสาํคญั และคา่นิยมของโรงเรยีน ซึง่จะแสดงใหส้มาชกิ
รบัรูไ้ดโ้ดยการกระทาํ และคาํพดู เพือ่ใหส้มาชกิทกุคนในโรงเรยีนมคีวามเขา้ใจตรงกนัวา่อะไรคอืเป้าหมาย
สาํคญัของโรงเรยีน และทกุคนจะปฏบิตังิานของตน เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายนัน้ (Sergiovenni.  1984: 7) 
ซึง่สอดคลอ้งกบั ราชยั จนัทรห์วัโทน (2542: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่ง การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
พฤตกิรรมการบรหิาร และการบรหิารวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนในจงัหวดัขอนแก่น พบวา่ในภาพรวม
มคีวามสมัพนัธต่์อกนัในทางบวกคอ่นขา้งสงูอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และสอดคลอ้งกบั 
ธริตัน์ สภุาภรณ์ (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรื่องคุณลกัษณะผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีนตามความคดิเหน็
ของครแูละคณะกรรมการสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัระยอง รวมทัง้หาความสมัพนัธ์
ระหวา่งคณุลกัษณะผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีนกบัความพงึพอใจต่อการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีน 
พบวา่ คุณลกัษณะผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีนตามความเหน็ของครแูละคณะกรรมการสถานศกึษา สงักดั
สาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัระยอง อยูใ่นระดบัมาก และยงัพบวา่ คุณลกัษณะผูนํ้าของผูบ้รหิาร
โรงเรยีนมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อการบรหิารของผูบ้รหิารโรงเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 
 5. ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงกบัการบรหิารงานวชิาการ
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาของกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง พบวา่ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง
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มคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัปานกลางกบัการบรหิารงานวชิาการ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
ทัง้น้ีเพราะคุณลกัษณะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่
ต่อการบรหิารงานวชิาการ ซึง่จะนํามาซึง่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและคุณภาพของผูเ้รยีน เน่ืองจาก
งานวชิาการเป็นงานหลกั และเกีย่วขอ้งกบัทุกกจิกรรมในสถานศกึษา สอดคลอ้งกบั ผไท แถบเงนิ (2552: 
บทคดัยอ่) ศกึษาเรือ่งความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารกบัประสทิธผิลการบรหิาร  
งานวชิาการในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสกลนคร เขต 1 พบวา่ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง
กบัประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีน โดยรวมมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก สอดคลอ้งกบั โยธนิ 
สกุลเดช (2548: บทคดัยอ่) ศกึษาเรือ่งภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่ง่ผลต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนกัเรยีนในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเลย เขต 1 พบวา่ ภาวะผูนํ้า
ทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา มคีวามสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน ดงันัน้
ผูบ้รหิารสถานศกึษา จงึตอ้งมลีกัษณะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง เพราะเป็นสิง่ทีส่าํคญัทีส่ง่ผลต่อความสาํเรจ็
ของการบรหิารโรงเรยีน ซึง่ประกอบดว้ย ความรบัผดิชอบ ความเขา้ใจงานและบุคคล การเขา้สงัคมไดด้ ี
การใหก้ารยอมรบันบัถอื การมคีวามคดิรเิริม่ การโน้มน้าวจติใจ การประสานงานการใหค้วามชว่ยเหลอื
และการรูจ้กัปรบัปรงุแกไ้ขพฒันางานใหด้ยีิง่ขึน้อยูเ่สมอ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัขอแบ่งเป็นขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยั และขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยั
ครัง้ต่อไป ดงัน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
  1.1 จากการศกึษา พบวา่ วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ดา้นการสรา้งวสิยัทศัน์มี
คา่เฉลีย่น้อยทีส่ดุ ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรมกีารสรา้งวสิยัทศัน์ โดยการศกึษาคน้ควา้หาขอ้มลู
อยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่ใหเ้กดิแรงกระตุน้ในการสรา้งวสิยัทศัน์ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง ซึง่จะสง่ผลสูเ่ป้าหมาย
และความสาํเรจ็สูส่ถานศกึษา 
  1.2 จากการศกึษา พบวา่ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา ดา้นการกระตุน้
การใชป้ญัญามคีา่เฉลีย่น้อยทีส่ดุ ดงันัน้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารศกึษาอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพ
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาใหม้ภีาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงมากขึน้ ซึง่จะสอดคลอ้งกบัยคุปฏริปูการศกึษา
ในปจัจุบนั อนัจะสง่ผลใหส้ถานศกึษามกีารพฒันาไดเ้ตม็ศกัยภาพและบรรลุเป้าหมายตามทีก่าํหนดไว ้
ตลอดจนเกดิผลสมัฤทธิแ์ก่ผูเ้รยีนสงูสดุ 
  1.3 จากการศกึษา พบวา่ การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ดา้นการวจิยั
เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา มคีา่เฉลีย่น้อยทีส่ดุ ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษาจงึควรใหค้วามสาํคญัและ
สง่เสรมิใหค้รมูกีารทาํวจิยัในชัน้เรยีนควบคูไ่ปกบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน เพือ่แกป้ญัหาหรอื
อุปสรรคต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในขณะทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนการสอน ซึง่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษา
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แหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2545 ทีก่าํหนดใหก้ารวจิยัในชัน้เรยีนเป็น
สว่นสาํคญัสว่นหน่ึงทีต่อ้งทาํควบคูไ่ปกบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของครผููส้อน 
  1.4 จากการศกึษา พบวา่ วสิยัทศัน์ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา
มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการบรหิารงานวชิาการในระดบัปานกลาง ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรให้
ความสาํคญัในการพฒันาตนเองใหม้วีสิยัทศัน์และลกัษณะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจน
การสง่เสรมิพฒันางานวชิาการของโรงเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุอนัจะนําไปสูค่ณุภาพทางการศกึษา 
ในระดบัโรงเรยีน ระดบัเขตและระดบัประเทศต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรมกีารศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งสภาพปญัหาการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษา
กบัการบรหิารงานดา้นวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
  2.2 ควรมกีารศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการบรหิารงานวชิาการใหป้ระสบผลสาํเรจ็ตามเป้าหมาย
ทางการศกึษาของประเทศ 
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     - เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
     - ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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แบบสอบถาม  
เรือ่ง  

วิสยัทศัน์และภาวะผูนํ้าการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารงานวิชาการ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัอ่างทอง 

 

 
 

คาํช้ีแจง:  
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นแบบสอบถามสาํหรบัสอบถามขา้ราชการคร ู และผูบ้รหิาร
สถานศกึษาโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งวสิยัทศัน์และภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง
กบัการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาของกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง ซึง่
แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื  
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 3 ดา้น 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา ใน 4 ดา้น 
 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 6 ดา้น  
 คาํตอบของทา่นจะใชส้าํหรบัการวจิยัซึง่ผูว้จิยัจะเกบ็ไวเ้ป็นความลบัและจะนําเสนอโดยภาพรวม 
ดงันัน้จงึไมม่ผีลกระทบหรอืเกดิความเสยีหายต่อตวัทา่นแต่ประการใด  
 
 
 
 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณทุกทา่นเป็นอยา่งสงูทีไ่ดเ้สยีสละเวลาตอบแบบสอบถามในครัง้น้ี  
                                                                                               
       
 
 
            นายทองคาํ  พมิพา                      
          ภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
         มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ตอนท่ี 1   แบบสอบถามเกีย่วกบัวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา  
คาํช้ีแจง:  
 ใหผู้ต้อบแบบสอบถามพจิารณาขอ้ความแต่ละขอ้วา่ผูบ้รหิารสถานศกึษาของทา่นไดป้ฏบิตัติน 
ตามวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารในแต่ละขอ้อยูใ่นระดบัใด เมือ่พจิารณาแลว้ทาํเครือ่งหมาย    ลงในชอ่ง
ระดบัปฏบิตั ิทีต่รงกบัระดบัความคดิเหน็ของ ผูต้อบแบบสอบถาม โดยพจิารณา ดงัน้ี  
 
  5   หมายถงึ  มรีะดบัการปฏบิตั ิ  อยูใ่นระดบั มากทีส่ดุ 
  4   หมายถงึ  มรีะดบัการปฏบิตั ิ  อยูใ่นระดบั มาก  
  3   หมายถงึ  มรีะดบัการปฏบิตั ิ  อยูใ่นระดบั ปานกลาง  
  2   หมายถงึ  มรีะดบัการปฏบิตั ิ  อยูใ่นระดบั น้อย  
  1   หมายถงึ  มรีะดบัการปฏบิตั ิ  อยูใ่นระดบั น้อยทีส่ดุ  
 

ระดบัการปฏบิตั ิ
ขอ้ วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

5 4 3 2 1 
 

1. 
การสร้างวิสยัทศัน์ 
ผูบ้รหิารศกึษาเอกสารหรอืขอ้มลูต่างๆเพือ่ทีจ่ะใหท้ราบแนวคดิ
และกลยทุธใ์นการพฒันาโรงเรยีน 

     

2. ผูบ้รหิารมภีาพในอนาคตของโรงเรยีนอยูใ่นใจวา่ โรงเรยีนแหง่น้ี
ควรเป็นอยา่งไร  

     

3. ผูบ้รหิารรูส้กึตื่นเตน้ เมือ่ไดร้บัทราบแนวคดิใหม่ๆ  ทีส่ามารถ
นํามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรยีนได ้

     

4. ผูบ้รหิารรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัโรงเรยีนไวอ้ยา่งเป็นระบบ เพือ่
นําไปกาํหนดเป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรยีน 

     

5. ผูบ้รหิารมคีวามสนใจถงึวธิกีารทีจ่ะทาํใหโ้รงเรยีนประสบผลสาํเรจ็
ในทุกดา้น  

     

6. 
 

ผูบ้รหิารกาํหนดเป้าหมายในการพฒันาโรงเรยีนใหส้อดคลอ้งกบั
ความรู ้ความสามารถ และความพรอ้มของบุคลากร  

     

7. ผูบ้รหิารรบัฟงัความคดิเหน็ของครใูนเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการพฒันา
โรงเรยีน 
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ระดบัการปฏบิตั ิ
ขอ้ วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

5 4 3 2 1 
 

8. 
การเผยแพรวิ่สยัทศัน์ 
ผูบ้รหิารชอบแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัคณะครถูงึวธิกีารทีจ่ะทาํ
ใหโ้รงเรยีนมลีกัษณะเดน่แตกต่างไปจากทีอ่ื่น 

     

9. ผูบ้รหิารแสดงใหค้ณะครทูราบอยูเ่สมอวา่ตอ้งการทีจ่ะใหโ้รงเรยีน
แหง่น้ีเป็นอยา่งไรในอนาคต 

     

10. 
 

ผูบ้รหิารมกัใชก้ารประชุมคร ูหรอืการพบปะกบัคณะครเูพือ่รว่ม
พจิารณาถงึอนาคตของโรงเรยีน 

     

11. ผูบ้รหิารมกัจะนําความรูใ้หม่ๆ  ทีไ่ดร้บัมาพดูคุยแลกเปลีย่นกบั
คณะครเูสมอ 

     

12. ผูบ้รหิารชอบทีจ่ะพดูถงึความสาํเรจ็ของครแูละนกัเรยีนใน
โรงเรยีนเสมอ 

     

13. ผูบ้รหิารมองโลกในแงด่ ีและมัน่ใจมากเมือ่พดูกบัคณะครถูงึเรือ่ง
ทีจ่ะทาํใหโ้รงเรยีนแหง่น้ีดขีึน้กวา่เดมิ 

     

14. ผูบ้รหิารใชว้ธิกีารหลายอยา่งเพือ่ใหค้ณะครเูขา้ใจเป้าหมายของ
การพฒันาโรงเรยีนอยา่งชดัเจน 

     

 
15. 

 การปฏิบติัตามวิสยัทศัน์ 
ผูบ้รหิารกระจายอาํนาจ และความรบัผดิชอบไปใหค้ณะครตูาม
ความเหมาะสม 

     

16. ผูบ้รหิารสง่เสรมิใหค้ณะครไูดค้ดิและทดลองทาํสิง่ใหม่ๆ       
17. ผูบ้รหิารมุง่เน้นในสิง่ทีเ่ป็นไปไดม้ากกวา่สิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ดใ้นการ

ทาํงานเพือ่บรรลุเป้าหมายของโรงเรยีน 
     

18. ผูบ้รหิารกระตุน้ใหค้ณะครมูคีวามตืน้ตวั และกระตอืรอืรน้ในการ
ทาํงานดว้ยวธิกีารใหม่ๆ  

     

19. ผูบ้รหิารพยายามใหค้ณะครตูระหนกัถงึความสาํคญัใน
ภาระหน้าทีข่องตน 

     

20. ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหค้ณะครมูสีว่นรว่มในการวางแผนพฒันา
โรงเรยีน 

     

21. ผูบ้รหิารลาํดบัความคดิเกีย่วกยัการพฒันาโรงเรยีนไวอ้ยา่งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรเพือ่เป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาโรงเรยีน 
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ตอนท่ี 2   แบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา  
คาํช้ีแจง:              
 ใหผู้ต้อบแบบสอบถามพจิารณาขอ้ความแต่ละขอ้วา่ผูบ้รหิารสถานศกึษาของทา่นไดป้ฏบิตัติน 
แบบภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงในแต่ละขอ้อยูใ่นระดบัใด เมือ่พจิารณาแลว้ทาํเครือ่งหมาย  ลงใน
ชอ่งระดบัปฏบิตั ิทีต่รงกบัระดบัความคดิเหน็ของ ผูต้อบแบบสอบถาม โดยพจิารณา ดงัน้ี  
 
  5   หมายถงึ  มรีะดบัการปฏบิตั ิ  อยูใ่นระดบั มากทีส่ดุ 
  4   หมายถงึ  มรีะดบัการปฏบิตั ิ  อยูใ่นระดบั มาก  
  3   หมายถงึ  มรีะดบัการปฏบิตั ิ  อยูใ่นระดบั ปานกลาง  
  2   หมายถงึ  มรีะดบัการปฏบิตั ิ  อยูใ่นระดบั น้อย  
  1   หมายถงึ  มรีะดบัการปฏบิตั ิ  อยูใ่นระดบั น้อยทีส่ดุ  

 

ระดบัการปฏบิตั ิ
ขอ้ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

5 4 3 2 1 
 

1. 
การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์ 
ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ในการบรหิารงานทีช่ดัเจน 

     

2. ผูบ้รหิารกลา้คดิและกลา้ตดัสนิใจทาํสิง่ใหม่ๆ        
3. ผูบ้รหิารระบุจุดมุง่หมายและเป้าหมายการทาํงานอยา่งชดัเจน      
4. ผูบ้รหิารสามารถควบคุมอารมณ์ไดด้ใีนทุกสถานการณ์      
5. ผูบ้รหิารมคีวามเสยีสละ เหน็แก่ประโยชน์สว่นรวมมากกวา่

ประโยชน์สว่นตน  
     

 
6. 
 

การสร้างแรงบนัดาลใจ 
ผูบ้รหิารเชื่อมัน่วา่ครจูะสามารถปฏบิตังิานจนบรรลุเป้าหมายที่
วางไวไ้ด ้

     

7. ผูบ้รหิารใหข้วญัและกาํลงัใจแก่ครใูนการทาํงาน      
8. ผูบ้รหิารกระตุน้ใหค้รตูระหนกัถงึความสาํคญั และคุณคา่ของงาน      
9. ผูบ้รหิารจงูใจใหค้รปูฏบิตังิานโดยเหน็แก่ประโยชน์ขององคก์าร

เป็นหลกั 
     

10. ผูบ้รหิารแสดงความมัน่ใจวา่ครสูามารถแกไ้ขปญัหาและเอาชนะ
อุปสรรคทีเ่กดิไดด้ว้ยตนเอง 
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ระดบัการปฏบิตั ิ
ขอ้ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

5 4 3 2 1 
 

11. 
 

การกระตุ้นการใช้ปัญญา 
ผูบ้รหิารกระตุน้ใหค้รแูสดงความคดิเหน็อยา่งมเีหตุผลและ
ยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นทีแ่ตกต่างจากตน 

     

12. ผูบ้รหิารใหก้าํลงัใจครใูนการคดิหาทางแกป้ญัหาการทาํงาน      
13. ผูบ้รหิารใหค้วามรูแ้ก่ครเูกีย่วกบัวธิกีารปฏบิตังิาน และวธิกีาร

แกไ้ขปญัหาเพือ่ใหค้รสูามารถคดิแกไ้ขปญัหาไดด้ว้ยตนเอง 
     

14. ผูบ้รหิารแสดงใหค้รเูหน็วา่ปญัหาและอุปสรรค เป็นสิง่ทา้ทายที่
สามารถเอาชนะไดด้ว้ยการรว่มคดิ รว่มทาํ 

     

15. ผูบ้รหิารสนบัสนุนใหค้รหูาแนวทางปฏบิตัแิละวธิกีารใหม่ๆ มาใช้
ในหารทาํงาน 

     

 
16. 

 การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล 
ผูบ้รหิารใหก้ารดแูล เอาใจใสค่รเูป็นรายบุคคล ทาํใหค้รรููส้กึมี
คุณคา่และมคีวามสาํคญั 

     

17. ผูบ้รหิารปฏบิตัต่ิอครแูต่ละคนโดยคาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

     

18. ผูบ้รหิารมอบหมายงานใหค้รตูามความรู ้ความถนดัและ
ความสามารถของครแูต่ละบุคคล 

     

19. ผูบ้รหิารสง่เสรมิใหค้รมูคีวามกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานเป็น
รายบุคคล 

     

20. ผูบ้รหิารสรา้งบรรยากาศใหค้รไูดม้กีารพบปะ แลกเปลีย่น
ความคดิและเสนอแนะรว่มกนั 
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ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาของกลุ่มโรงเรยีน
มธัยมศกึษาจงัหวดัอา่งทอง  
คาํช้ีแจง:  
 ใหผู้ต้อบแบบสอบถามพจิารณาขอ้ความแต่ละขอ้วา่ผูบ้รหิารสถานศกึษาของทา่นไดป้ฏบิตัติน 
ในการบรหิารงานวชิาการในแต่ละขอ้อยูใ่นระดบัใด เมือ่พจิารณาแลว้ทาํเครือ่งหมาย    ลงในชอ่ง
ระดบัปฏบิตั ิทีต่รงกบัระดบัความคดิเหน็ของ ผูต้อบแบบสอบถาม โดยพจิารณาดงัน้ี  
 
  5   หมายถงึ  มรีะดบัการปฏบิตั ิ  อยูใ่นระดบั มากทีส่ดุ 
  4   หมายถงึ  มรีะดบัการปฏบิตั ิ  อยูใ่นระดบั มาก  
  3   หมายถงึ  มรีะดบัการปฏบิตั ิ  อยูใ่นระดบั ปานกลาง  
  2   หมายถงึ  มรีะดบัการปฏบิตั ิ  อยูใ่นระดบั น้อย  
  1   หมายถงึ  มรีะดบัการปฏบิตั ิ  อยูใ่นระดบั น้อยทีส่ดุ  
 
   

ระดบัการปฏบิตั ิ
ขอ้ การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

5 4 3 2 1 
 

1. 
การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รจูดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยเน้น
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

     

2. ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รจูดักระบวนการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบั
ความสนใจของผูเ้รยีน  

     

3. ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รจูดักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่ป็นการฝึก
ทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ  
การประยกุตใ์ชค้วามรู ้จากประสบการณ์จรงิ     

     

4. ผูบ้รหิารมกีารจดัแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน      
5. ผูบ้รหิารมกีารวางแผนรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ขา้มามี

สว่นรว่มในการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้
     

6. 
 

ผูบ้รหิารมกีารจดัใหม้กีารนิเทศการเรยีนการสอนแก่ครใูนกลุ่ม
สาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศแบบกลัยาณมติร  

     

 
7. 

การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
ผูบ้รหิารมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการวดัผลประเมนิผล และเทยีบ
โอนผลการเรยีนของสถานศกึษา 

     

8. ผูบ้รหิารมกีารกาํหนดระเบยีบแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการวดัผล และ
ประเมนิผลของสถานศกึษาไวอ้ยา่งชดัเจน 
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ระดบัการปฏบิตั ิ
ขอ้ การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

5 4 3 2 1 
9. ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รจูดัทาํแผนการวดัผลและประเมนิผล

แต่ละรายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัมาตราฐานการศกึษาสาระการ
เรยีนรู ้หน่วยการเรยีนรูแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้และการจดั
กจิกรรม  

     

10. ผูบ้รหิารสง่เสรมิใหค้รดูาํเนินการวดัผลและประเมนิผลการเรยีน
การสอนตามสภาพจรงิ   

     

11. 
 

ผูบ้รหิารมกีารนิเทศตดิตามและตรวจสอบเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การวดัผลประเมนิผลอยา่งสมํ่าเสมอ 

     

12. ผูบ้รหิารมกีารจดัทาํเอกสารหลกัฐานการศกึษาใหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบการวดัผลประเมนิผลของสถานศกึษา 

     

 
13. 

การวิจยัเพ่ือการพฒันาคณุภาพการศึกษา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารศกึษา วเิคราะหก์ารบรหิารจดัการงาน
วชิาการในภาพรวมของสถานศกึษา 

     

14. ผูบ้รหิารมกีารศกึษา วจิยัและพฒันาคุณภาพงานวชิาการของ
สถานศกึษา 

     

15. ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รศูกึษา วจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการ
เรยีนรูใ้นแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

     

16. ผูบ้รหิารนําผลงานวจิยัมาพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน      
17. ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รไูดร้บัการพฒันาเกีย่วกบัการจดัทาํ

วจิยัในชัน้เรยีน 
     

18. ผูบ้รหิารมกีารนิเทศตดิตามการทาํวจิยัในชัน้เรยีนอยา่งต่อเน่ือง      
 

19. 
การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ผูบ้รหิารมกีารศกึษาวเิคราะหค์วามจาํเป็นในการใชส้ือ่และ
เทคโนโลยเีพือ่การจดัการเรยีนการสอน 

     

20. ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รผูลติพฒันาสือ่และนวตักรรมการเรยีน
การสอน 

     

21. ผูบ้รหิารมกีารจดัหาสือ่เทคโนโลยเีพือ่ใชใ้นการจดัการเรยีนการ
สอน 
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ระดบัการปฏบิตั ิ
ขอ้ การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

5 4 3 2 1 
22. ผูบ้รหิารมกีารประสานความรว่มมอืกบัหน่วยงานทีก่ีย่วขอ้ง ใน

การผลติจดัหา พฒันาและการใชส้ือ่นวตักรรม 
และเทคโนโลยเีพือ่การจดัการเรยีนการสอน  

     

23. ผูบ้รหิารมกีารตดิตามและประเมนิผลการใชส้ือ่การเรยีนการสอน
อยา่งสมํ่าเสมอ   

     

 
24. 

 

การนิเทศการศึกษา 
ผูบ้รหิารมกีารมกีารประชุมชีแ้จงแก่ครใูนการจดัทาํแผนนิเทศ
ประจาํปี 

     

25. ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารแต่งตัง้คณะกรรมการนิเทศภายในโดย
มกีารสรา้งความเขา้ใจรว่มกนักบัคณะคร ู

     

26. ผูบ้รหิารมกีารประเมนิผลการจดัระบบกระบวนการนิเทศ
การศกึษา 

     

27. ผูบ้รหิารมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ 
การจดัระบบนิเทศการศกึษาภายในสถานศกึษา 
กบัสถานศกึษาอื่น 

     

28. ผูบ้รหิารดาํเนินการนิเทศการเรยีนการสอนในรปูแบบที่
หลากหลายและเหมาะสมกบัสถานศกึษา 

     

29. ผูบ้รหิารนําผลการนิเทศมาพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน      
30. ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รมูกีารนิเทศกนัเอง      

 
31. 

การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา 
ผูบ้รหิารมกีารจดัระบบโครงสรา้งองคก์รเพือ่รองรบัการจดัระบบ
การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

     

32. ผูบ้รหิารมกีาํหนดเกณฑก์ารประเมนิเป้าหมายความสาํเรจ็ของ
สถานศกึษาตามมาตราฐานการศกึษา ตามวธิกีารประเมนิของ
สาํนกังานรบัรองมาตราฐาน และประเมนิคุณภาพการศกึษา 
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ระดบัการปฏบิตั ิ
ขอ้ การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

5 4 3 2 1 
33. ผูบ้รหิารมกีารวางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาตามระบบการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายความสาํเรจ็ของ
สถานศกึษา  

     

34. ผูบ้รหิารมกีารพฒันางานตามแผน ตดิตามตรวจสอบ และ
ประเมนิคุณภาพภายในเพือ่ปรบัปรงุพฒันาอยา่งต่อเน่ือง   

     

35. 
 

ผูบ้รหิารมกีารประสานงานกบัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาใน
การประเมนิสถานศกึษาเพือ่เป็นฐานในการพฒันาอยา่งเป็นระบบ
และต่อเน่ือง 

     

36. ผูบ้รหิารมกีารรายงานผลการประกนัคุณภาพการศกึษาให้
สาธารณชนทราบ 
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คา่ความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามเกีย่วกบัวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 

คะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
ขอ้ วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

1 2 3 4 5 ผลรวม IOC 
 

1. 
การสร้างวิสยัทศัน์ 
ผูบ้รหิารศกึษาเอกสารหรอืขอ้มลูต่างๆเพือ่ทีจ่ะใหท้ราบ
แนวคดิและกลยุทธใ์นการพฒันาโรงเรยีน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.0 

2. ผูบ้รหิารมภีาพในอนาคตของโรงเรยีนอยูใ่นใจวา่ โรงเรยีน
แหง่น้ีควรเป็นอยา่งไร  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

3. ผูบ้รหิารรูส้กึตื่นเตน้ เมือ่ไดร้บัทราบแนวคดิใหม่ๆ  ที่
สามารถนํามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรยีนได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

4. ผูบ้รหิารรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัโรงเรยีนไวอ้ยา่งเป็นระบบ 
เพือ่นําไปกาํหนดเป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรยีน +1 +1 0 0 +1 3 0.6 

5. ผูบ้รหิารมคีวามสนใจถงึวธิกีารทีจ่ะทาํใหโ้รงเรยีนประสบ
ผลสาํเรจ็ในทุกดา้น  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

6. 
 

ผูบ้รหิารกาํหนดเป้าหมายในการพฒันาโรงเรยีนให้
สอดคลอ้งกบัความรู ้ความสามารถ และความพรอ้มของ 
บุคลากร  +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 

7. ผูบ้รหิารรบัฟงัความคดิเหน็ของครใูนเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการ
พฒันาโรงเรยีน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

 
8. 

การเผยแพร่วิสยัทศัน์ 
ผูบ้รหิารชอบแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัคณะครถูงึวธิกีาร
ทีจ่ะทาํใหโ้รงเรยีนมลีกัษณะเด่นแตกต่างไปจากทีอ่ื่น 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
4 

 
0.8 

9. ผูบ้รหิารแสดงใหค้ณะครทูราบอยูเ่สมอวา่ตอ้งการทีจ่ะให้
โรงเรยีนแห่งน้ีเป็นอยา่งไรในอนาคต +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

10
. 
 

ผูบ้รหิารมกัใชก้ารประชุมคร ูหรอืการพบปะกบัคณะครเูพือ่
รว่มพจิารณาถงึอนาคตของโรงเรยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
11
. 

ผูบ้รหิารมกัจะนําความรูใ้หม่ๆ  ทีไ่ดร้บัมาพดูคุยแลกเปลีย่น
กบัคณะครเูสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

12
. 

ผูบ้รหิารชอบทีจ่ะพดูถงึความสาํเรจ็ของครแูละนกัเรยีนใน
โรงเรยีนเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

13
. 

ผูบ้รหิารมองโลกในแงด่ ีและมัน่ใจมากเมือ่พดูกบัคณะครถูงึ
เรือ่งทีจ่ะทาํใหโ้รงเรยีนแห่งน้ีดขีึน้กวา่เดมิ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

14
. 

ผูบ้รหิารใชว้ธิกีารหลายอยา่งเพือ่ใหค้ณะครเูขา้ใจเป้าหมาย
ของการพฒันาโรงเรยีนอยา่งชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
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คา่ความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามเกีย่วกบัวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา (ต่อ) 
 

คะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
ขอ้ วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

1 2 3 4 5 ผลรวม IOC 
 

15. 
 การปฏิบติัตามวิสยัทศัน์ 
ผูบ้รหิารกระจายอาํนาจ และความรบัผดิชอบไปใหค้ณะครู
ตามความเหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.0 

16. ผูบ้รหิารสง่เสรมิใหค้ณะครไูดค้ดิและทดลองทาํสิง่ใหม่ๆ  +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
17. ผูบ้รหิารมุง่เน้นในสิง่ทีเ่ป็นไปไดม้ากกวา่สิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด้

ในการทาํงานเพือ่บรรลุเป้าหมายของโรงเรยีน +1 +1 +1 -1 +1 3 0.6 
18. ผูบ้รหิารกระตุน้ใหค้ณะครมูคีวามตืน้ตวั และกระตอืรอืรน้

ในการทาํงานดว้ยวธิกีารใหม่ๆ  +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
19. ผูบ้รหิารพยายามใหค้ณะครตูระหนกัถงึความสาํคญัใน

ภาระหน้าทีข่องตน +1 +1 +1 -1 +1 3 0.6 
20. ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหค้ณะครมูสีว่นรว่มในการวางแผน

พฒันาโรงเรยีน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
21. ผูบ้รหิารลาํดบัความคดิเกีย่วกยัการพฒันาโรงเรยีนไวอ้ยา่ง

เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่เป็นแนวทางในการวางแผน
พฒันาโรงเรยีน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
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คา่ความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 

คะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
ขอ้ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

1 2 3 4 5 ผลรวม IOC 
 

1. 
การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์ 
ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ในการบรหิารงานทีช่ดัเจน 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
4 

 
0.8 

2. ผูบ้รหิารกลา้คดิและกลา้ตดัสนิใจทาํสิง่ใหม่ๆ   +1 +1 +1 -1 +1 3 0.6 
3. ผูบ้รหิารระบุจุดมุง่หมายและเป้าหมายการทาํงานอยา่ง

ชดัเจน +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
4. ผูบ้รหิารสามารถควบคุมอารมณ์ไดด้ใีนทุกสถานการณ์ +1 +1 +1 -1 +1 3 0.6 
5. ผูบ้รหิารมคีวามเสยีสละ เหน็แก่ประโยชน์สว่นรวมมากกวา่

ประโยชน์สว่นตน  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
 

6. 
 

การสร้างแรงบนัดาลใจ 
ผูบ้รหิารเชื่อมัน่วา่ครจูะสามารถปฏบิตังิานจนบรรลุ
เป้าหมายทีว่างไวไ้ด ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.0 

7. ผูบ้รหิารใหข้วญัและกาํลงัใจแก่ครใูนการทาํงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
8. ผูบ้รหิารกระตุน้ใหค้รตูระหนกัถงึความสาํคญั และคุณคา่

ของงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
9. ผูบ้รหิารจงูใจใหค้รปูฏบิตังิานโดยเหน็แก่ประโยชน์ของ

องคก์ารเป็นหลกั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
10. ผูบ้รหิารแสดงความมัน่ใจวา่ครสูามารถแกไ้ขปญัหาและ

เอาชนะอุปสรรคทีเ่กดิไดด้ว้ยตนเอง +1 +1 +1 -1 +1 3 0.6 
 

11. 
 

การกระตุ้นการใช้ปัญญา 
ผูบ้รหิารกระตุน้ใหค้รแูสดงความคดิเหน็อยา่งมเีหตุผลและ
ยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นทีแ่ตกต่างจากตน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.0 

12. ผูบ้รหิารใหก้าํลงัใจครใูนการคดิหาทางแกป้ญัหาการ
ทาํงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

13. ผูบ้รหิารใหค้วามรูแ้ก่ครเูกีย่วกบัวธิกีารปฏบิตังิาน และ
วธิกีารแกไ้ขปญัหาเพือ่ใหค้รสูามารถคดิแกไ้ขปญัหาได้
ดว้ยตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

14. ผูบ้รหิารแสดงใหค้รเูหน็วา่ปญัหาและอุปสรรค เป็นสิง่ทา้
ทายทีส่ามารถเอาชนะไดด้ว้ยการรว่มคดิ รว่มทาํ +1 +1 0 0 +1 3 0.6 

15. ผูบ้รหิารสนบัสนุนใหค้รหูาแนวทางปฏบิตัแิละวธิกีารใหม่ๆ
มาใชใ้นหารทาํงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
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คา่ความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
(ต่อ) 
 

คะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
ขอ้ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

1 2 3 4 5 ผลรวม IOC 

 
16. 

การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล 
ผูบ้รหิารใหก้ารดแูล เอาใจใสค่รเูป็นรายบุคคล ทาํใหค้รู
รูส้กึมคีุณคา่และมคีวามสาํคญั 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
4 

 
0.8 

17. 
ผูบ้รหิารปฏบิตัติ่อครแูต่ละคนโดยคาํนึงถงึความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

18. 
ผูบ้รหิารมอบหมายงานใหค้รตูามความรู ้ความถนดัและ
ความสามารถของครแูต่ละบุคคล +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 

19. 
ผูบ้รหิารสง่เสรมิใหค้รมูคีวามกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน
เป็นรายบุคคล +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

20. 
ผูบ้รหิารสรา้งบรรยากาศใหค้รไูดม้กีารพบปะ แลกเปลีย่น
ความคดิและเสนอแนะรว่มกนั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 128 

คา่ความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามเกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 

คะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
ขอ้ การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

1 2 3 4 5 ผลรวม IOC 
 

1. 
การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รจูดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู้
โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.0 

2. ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รจูดักระบวนการเรยีนรูใ้ห้
สอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รยีน  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

3. ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รจูดักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่ป็น
การฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ  
การประยกุตใ์ชค้วามรู ้จากประสบการณ์จรงิ     +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

4. ผูบ้รหิารมกีารจดัแหลง่เรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

5. ผูบ้รหิารมกีารวางแผนรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ขา้
มามสีว่นรว่มในการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

6. 
 

ผูบ้รหิารมกีารจดัใหม้กีารนิเทศการเรยีนการสอนแก่ครใูน
กลุม่สาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศแบบกลัยาณมติร  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

 
7. 

การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
ผูบ้รหิารมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการวดัผลประเมนิผล และ
เทยีบโอนผลการเรยีนของสถานศกึษา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.0 

8. ผูบ้รหิารมกีารกาํหนดระเบยีบแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการ
วดัผล และประเมนิผลของสถานศกึษาไวอ้ยา่งชดัเจน +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 

9. ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รจูดัทาํแผนการวดัผลและ
ประเมนิผลแต่ละรายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การศกึษาสาระการเรยีนรู ้หน่วยการเรยีนรูแ้ผนการจดัการ
เรยีนรู ้และการจดักจิกรรม  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

10. ผูบ้รหิารสง่เสรมิใหค้รดูาํเนินการวดัผลและประเมนิผลการ
เรยีนการสอนตามสภาพจรงิ   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

11. 
 

ผูบ้รหิารมกีารนิเทศตดิตามและตรวจสอบเอกสารที่
เกีย่วขอ้งกบัการวดัผลประเมนิผลอยา่งสมํ่าเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

12. ผูบ้รหิารมกีารจดัทาํเอกสารหลกัฐานการศกึษาใหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบการวดัผลประเมนิผลของสถานศกึษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
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คา่ความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามเกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
(ต่อ) 
 

คะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
ขอ้ การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

1 2 3 4 5 ผลรวม IOC 
 

13. 
การวิจยัเพ่ือการพฒันาคณุภาพการศึกษา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารศกึษา วเิคราะหก์ารบรหิาร
จดัการงานวชิาการในภาพรวมของสถานศกึษา 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
4 

 
0.8 

14. ผูบ้รหิารมกีารศกึษา วจิยัและพฒันาคุณภาพงานวชิาการ
ของสถานศกึษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

15. ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รศูกึษา วจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพ
การเรยีนรูใ้นแต่ละกลุม่สาระการเรยีนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

16. ผูบ้รหิารนําผลงานวจิยัมาพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
17. ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รไูดร้บัการพฒันาเกีย่วกบัการ

จดัทาํวจิยัในชัน้เรยีน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
18. ผูบ้รหิารมกีารนิเทศตดิตามการทาํวจิยัในชัน้เรยีนอยา่ง

ต่อเน่ือง +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
 

19. 
การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ผูบ้รหิารมกีารศกึษาวเิคราะหค์วามจาํเป็นในการใชส้ือ่และ
เทคโนโลยเีพือ่การจดัการเรยีนการสอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.0 

20. ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รผูลติพฒันาสือ่และนวตักรรม
การเรยีนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

21. ผูบ้รหิารมกีารจดัหาสือ่เทคโนโลยเีพือ่ใชใ้นการจดัการ
เรยีนการสอน +1 +1 +1 -1 +1 3 0.6 

22. ผูบ้รหิารมกีารประสานความรว่มมอืกบัหน่วยงานทีก่ีย่ว
ขอ้ง ในการผลติจดัหา พฒันาและการใชส้ือ่นวตักรรม 
และเทคโนโลยเีพือ่การจดัการเรยีนการสอน  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

23. ผูบ้รหิารมกีารตดิตามและประเมนิผลการใชส้ือ่การเรยีน
การสอนอยา่งสมํ่าเสมอ   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

 
24. 

 

การนิเทศการศึกษา 
ผูบ้รหิารมกีารมกีารประชุมชีแ้จงแก่ครใูนการจดัทาํแผน
นิเทศประจาํปี 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.0 

25. ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารแต่งตัง้คณะกรรมการนิเทศ
ภายในโดยมกีารสรา้งความเขา้ใจรว่มกนักบัคณะคร ู +1 +1 0 0 +1 3 0.6 

26. ผูบ้รหิารมกีารประเมนิผลการจดัระบบกระบวนการนิเทศ
การศกึษา +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
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คา่ความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามเกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
(ต่อ) 
 

คะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
ขอ้ การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

1 2 3 4 5 ผลรวม IOC 
27. ผูบ้รหิารมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ 

การจดัระบบนิเทศการศกึษาภายในสถานศกึษา 
กบัสถานศกึษาอื่น +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

28. ผูบ้รหิารดาํเนินการนิเทศการเรยีนการสอนในรปูแบบที่
หลากหลายและเหมาะสมกบัสถานศกึษา +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 

29. ผูบ้รหิารนําผลการนิเทศมาพฒันาคุณภาพการเรยีนการ
สอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

30. ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิใหค้รมูกีารนิเทศกนัเอง +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
 

31. 
การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา 
ผูบ้รหิารมกีารจดัระบบโครงสรา้งองคก์รเพือ่รองรบัการ
จดัระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.0 

32. ผูบ้รหิารมกีาํหนดเกณฑก์ารประเมนิเป้าหมายความสาํเรจ็
ของสถานศกึษาตามมาตราฐานการศกึษา ตามวธิกีาร
ประเมนิของสาํนกังานรบัรองมาตราฐาน และประเมนิ
คุณภาพการศกึษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

33. ผูบ้รหิารมกีารวางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาตามระบบ
การประกนัคุณภาพการศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมาย
ความสาํเรจ็ของสถานศกึษา  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

34. ผูบ้รหิารมกีารพฒันางานตามแผน ตดิตามตรวจสอบ และ
ประเมนิคุณภาพภายในเพือ่ปรบัปรงุพฒันาอยา่งต่อเน่ือง   +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 

35. 
 

ผูบ้รหิารมกีารประสานงานกบัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาในการประเมนิสถานศกึษาเพื่อเป็นฐานในการ
พฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง +1 +1 +1 -1 +1 3 0.6 

36. ผูบ้รหิารมกีารรายงานผลการประกนัคุณภาพการศกึษาให้
สาธารณชนทราบ +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจยั 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 
 

อาจารยท์วศีกัดิ ์จงประดบัเกยีรต ิ       ผูอ้าํนวยการ 
            โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏั 
            บา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
            กรงุเทพมหานคร 
 
ดร.แสวง วทิยพทิกัษ ์         ภาควชิาวทิยาศาสตร ์  
            คณะวทิยาศาสตร ์  
            จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
            กรงุเทพมหานคร 
 
นายประสทิธิ ์สขุขมุ         ผูอ้าํนวยการ 
            โรงเรยีนโพธิท์อง “ จนิดามณ ี” 
            อาํเภอโพธิท์อง   
            จงัหวดั อา่งทอง 
 
นายมณเฑยีร ดว้งชะเอม        รองผูอ้าํนวยการ 
            โรงเรยีนสตรอีา่งทอง 
            อาํเภอเมอืง  
            จงัหวดั อา่งทอง 
 
นายสมศกัดิ ์สนใจ         ครวูทิยฐานะ ชาํนาญการ  
            โรงเรยีนสตรอีา่งทอง 
            อาํเภอเมอืง   
            จงัหวดั อา่งทอง 
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