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สงักดั2 สาํนกังานคณะกรรมการ2

 ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทวี กลุม่ตวัอยา่งของการวจิยัเป็น 

ครโูรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทว ีจาํนวน 274 

คน  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามการพฒันาวชิาชพีครดูา้นวชิาการ แบบสอบถาม

ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารดา้นวชิาการ และแบบสอบถามภาวะผูนํ้าเชงิสร้ างสรรค ์ ผา่นการตรวจสอบ

ความตรงตามเน้ือหา และความเทีย่งดว้ยการหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค มคีา่

เท่ากบั .93, .86 และ .97 ตามลาํดบั สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ (x�) คา่เบีย่งเบน

มาตรฐาน (S.D) และคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 

  1.  การพฒันาวชิาชพี  ดา้นการปฏบิตักิจิกรรมวชิาการ ในการพฒันาวชิาชพีครู ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการศกึษาคน้ควา้เพือ่

พฒันาตนเอง  และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการ  อยูใ่นระดบัมาก  ส่วนดา้นการเป็นผูนํ้าใน

การพฒันาวชิาชพีครู  อยูใ่นระดบั น้อย โดยดา้นทีม่คีา่เฉลีย่ของคะแนน สงูสดุ คอื ดา้นการศกึษา

คน้ควา้เพือ่พฒันาตนเอง รองลงมาคอืดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการและดา้นการเป็นผูนํ้าใน

การพฒันาวชิาชพีครตูามลาํดบั 

  2. ภาวะผูนํ้าทางวชิาการและภาวะผูนํ้าเชิ งสรา้งสรรคแ์ละรายดา้น ของผูบ้รหิารตาม

ความคดิเหน็ของครโูรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน  เขต

ราชเทว ีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

  3.  การศกึษา ความสมัพนัธข์องภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารกบัการพฒันาวชิาชพีครู

โรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน  เขตราชเทวี  มี

ความสมัพนัธท์างบวกในระดบัปานกลางอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทุกดา้น โดยดา้นทีม่ ี

ความสมัพนัธส์งูสดุ คอื ดา้นการตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของครรูองลงมา คอื ดา้นจนิตนาการ

และดา้นความยดืหยุน่ตามลาํดบั 
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 Professional development of teachers is a central feature in school improvement. 

The leadership actions of the school administrators also play a vital and an interwoven role 

in this regard. This research, therefore, aims primarily to study 1) the level of teachers’ academic 

professional development, 2) the leadership actions of the private school administrators with the 

focuses on both their academic and creative perspectives, and more specifically, 3) the 

relationship between the above-mentioned leadership actions of private school administrators and 

the academic professional development practices of the teachers in private schools under the 

Office of the Private Education Commission in Ratchathewi District. This study was carried out 

through the employment of quantitative research methodology. The research sampled 274 

teachers in  8 Schools private schools in the research site. A total of 274 questionnaires were 

administered on the targeted respondents consisting of both the teachers and the administrators, 

with response rate. The distributed questionnaires were validated by educational experts on the 

following items: the academic professional development of the teachers, the academic aspect as 

well as the creative aspect of the leadership actions of the administrators, all of which acquired 

Cronbach’s alpha coefficients of 0.93, 0.86, and 0.97, respectively. Simple percentage, mean (x�) 
and standard deviation (SD) and the Pearson correlation coefficients were employed for data 

analysis.   

 The research result revealed that: 

  1. The Professional Development Practice on academic activities as a whole is 

moderate. However, it was found that when taken into account all of the academic activities, 

the study for self improvement and the participating in academic activities achieved the 

highest scores; whereas, the scores for the leadership in professional development acquired 

a low level. 

  2. The level of both the academic leadership and creative leadership actions of 

the school administrators as perceived by the private school teachers under The Office of 

Private Education Commission, Ratchathewi District, were high.  



   

  3. The findings on the relationship between the leadership actions of private school 

administrators and the academic professional development practices of the teachers in private 

schools revealed a moderate positive correlation with a statistically significant level at .01. However, 

the supervision of the teachers’ performance was highly correlated, followed by the likelihood of 

imagination practices and management with flexibility, respectively. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



   

ประกาศคณูุปการ 

  

 สารนิพนธฉ์บบัน้ี เสรจ็สมบรูณ์ไดด้ว้ยความอนุเคราะหแ์ละความกรณุาเป็นอยา่งยิง่ จาก

อาจารย ์ดร .จารวุรรณ  พลอยดวงรตัน์  อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รณุาใหค้วามช่วยเหลอืใน

การใหค้าํปรกึษา แนะนําตรวจสอบ ปรบัปรงุแกไ้ข และขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อสารนิพนธ์

ฉบบัน้ี รวมถงึความเอาใจใสแ่ละกาํลงัใจในการทาํงานวจิยัฉบบัน้ีเป็นอยา่งดยีิง่ ผูว้จิยั จงึ

ขอขอบพระคณุท่านอาจารยเ์ป็นอยา่งสงู ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคณุ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร .ไพโรจน์  กลิน่กุหลาบ  อาจารย ์ ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์เรอืโท ดร .ไพบลูย ์ อ่อนมัง่ อาจารย์  ดร.สรภคัสรณ์  ฉตัรกมลทศัน์ และ อาจารยด์ร . 

จารวุรรณ   พลอยดวงรตัน์  คณะกรรมการพจิารณาเคา้ โครงสารนิพนธ ์ทีก่รณุาใหค้าํแนะนําทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อการวจิยั และใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิในการทาํสารนิพนธใ์หถ้กูตอ้งและมคีณุภาพตาม

หลกัสตูรปรญิญาการศกึษามหาบณัฑติ 

 ขอขอบพระคณุ ผูช่้วยศาสตราจารย ์เรอืโท ดร .ไพบลูย ์อ่อนมัง่  อาจารย ์ ดร .อภธิรี์       

ทรงบณัฑติ  อาจารย ์ ดร.ทชัชญา  วรรณบวร เดช นางสาวปานใจ  จริานุภาพ  และนางสภุทัรา  

ทองคาํวงศ ์ทีก่รณุารบัเป็นผูเ้ชีย่วชาญ และสละเวลาอนัมคีา่ในการตรวจสอบ แกไ้ข และใหค้าํแนะนํา

เพื่อใหเ้ครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัสมบรูณ์และมคีุณภาพ นอกจากน้ีขอขอบพระคุณ คณะครโูรงเรยีน

อาํนวยศลิป์  พญาไท โรงเรยีนบา้นครวัวทิยา  โรงเรยีนสมาคมสตรไีทย โรงเรยีนสวนมสิกวนั 

โรงเรยีนอนุบาลหมน้ีอย  โรงเรยีนโกวทิธาํรง  โรงเรยีนเซนตด์ อมนิิก  โรงเรยีนดุสติพณชิยการ  และ

โรงเรยีนอาํนวยศลิป์ธนบุรทีีใ่หค้วามอนุเคราะหแ์ละใหค้วามรว่มมอืในการใหข้อ้มลูเพือ่การวจิยั 

 สดุทา้ยน้ี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุ มารดา บดิา ตลอดจนทุกท่านทีไ่มไ่ดก้ลา่วนามไว ้ 

ณ ทีน้ี่ ทีม่สีว่นใหค้าํปรกึษาและช่วยเหลอืในการทาํสารนิพนธก์บัผูว้จิยัตลอดมา คณุคา่และประโยชน์

อนัใดทีเ่กดิจากการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัขอมอบแดพ่ระคณุของบดิา มารดา อกีทัง้คณาจารยผ์ูป้ระสทิธิ ์

ประสาทวชิาทุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน และผูม้พีระคณุทุกท่าน 
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บทท่ี  1 

บทนํา 
 

ภมิูหลงั 

 ในช่วงสองทศวรรษทีผ่า่นมา ทุกประเทศทัว่โลกไดร้เิริม่และดาํ เนินการปรบัและพฒันา

ระบบการจดัการศกึษาใหม่ ทีเ่รยีกวา่การปฏริปูการศกึษา (Educational Reformation)  โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาการจดัการศกึษาใหม้ปีระสทิธภิ าพ มคีณุภาพมาตรฐาน สามา รถผลติ

กําลงัคนทีม่คีุณภาพสู่สงัคมแห่ง การเรยีนรู ้ (Learning Society) ครเูป็นบุคคลสาํคญัในกระบวนการ

ปฏริปูการศกึษา  เพราะวา่ครเูป็นกลุม่ บุคคลด่านหน้าและเป็นกลไกสาํ คญัในการพฒันาคณุภาพ

ผูเ้รยีน และเน่ืองจากสภาพสงัคมมกีารเปลีย่นแปลง จงึมคีวามจาํ เป็นทีต่อ้งมกีารพฒันาครู และ

เตรยีมครทูีจ่ะเขา้สูว่ชิาชพีใหม้สีมรรถนะสงู เพราะครตูอ้งพฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถเผชญิสถานการณ์

ต่างๆไดท้ัง้ในปจัจบุนัและอนาคต ดงันัน้การศกึษาและพฒันาครเูพือ่เพิม่สมรรถนะทางวชิาชพีให้

เกดิขึ้นจงึมคีวามสาํ คญัและจาํ เป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะสรา้งครใูหบ้งัเกดิศกัยภาพทาง สมรรถนะทีส่งูกา้วสู่

ความเป็น “ครมูอือาชพี (Professional Teacher)” ทีแ่ทจ้รงิต่อไป (สรุศกัดิ ์ปาเฮ. 2553: 1) 

 การพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา  จงึเป็นสิง่จาํเป็นทีจ่ะตอ้งกระทาํอยา่งเป็นระบบ

และต่อเน่ือง ซึง่ในรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช 2540 ไดบ้ญัญตัชิดัเจนในมาตรา  

81 เรือ่ง การพฒันาการศกึษาและการพฒันาวชิาชพีคร ูและพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ  พ.ศ. 

2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 52 กาํหนดใหก้ระทรวงสง่เสรมิใหม้รีะบบ  

กระบวนการผลติ การพฒันาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีุ ณภาพและมาตรฐานที่

เหมาะสมกบัการเป็นวชิาชพีชัน้สงู โดยพฒันาทัง้บุคลากรใหม ่และบุคลากรประจาํการอยา่งต่อเน่ือง 

การพฒันาวชิาชพีทางการศกึษา  เป็นภารกจิสาํคญัของครุสุภาและตอ้งมรีะบบทีช่ดัเจนสามารถ

ครอบคลมุกลุม่เป้าหมายทัง้  4 กลุ่ม คอื ครู ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษาและบุคลากร

ทางการศกึษาอื่น  (ศกึษานิเทศก์) ในหน่วยงานทุกสงักดั  รวมทัง้ครอบคลมุระบบยอ่ยต่าง  ๆ ทีจ่ะ

นําไปสูก่ารพฒันาวชิพีทางการศกึษา  ไดแ้ก่ ระบบมาตรฐานและการควบคมุการประกอบวชิาชพี  

ระบบใบอนุญาตประกอบวชิาชพี  ระบบการพฒันาผูป้ระกอบวชิาชพีและระบบการยกยอ่งแล ะผดุง

เกยีรตผิูป้ระกอบวชิาชพี โดยมมีาตรฐานวชิาชพีทัง้ 3 ดา้น เป็นกรอบในการพฒันา ไดแ้ก่  มาตรฐาน

ความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี มาตรฐานการปฏบิตังิานและมาตรฐานการปฏบิตัติน  (จรรยาบรรณ

ของวชิาชพี) ซึง่ครุสุภาไดด้าํเนินการออกขอ้บงัคบัครุสุภา วา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชพีและจรร ยาบรรณ

ของวชิาชพีแลว้  (กระทรวงศกึษาธกิาร . 2542: 23) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของ รฐัธรรมนูญ

แหง่ราชอาณาจกัรไทย ครุสุภาในฐานะสภามาตรฐานวชิาชพีคร ูจงึกาํหนดมาตรฐานเพือ่ใชเ้ป็นแนว

ทางการปฏบิตังิานของคร ูประกอบดว้ย 12 เกณฑม์าตรฐาน ไดแ้ก่ 1) ปฏบิตักิจิกรรมทางวชิากา ร

เพือ่พฒันาวชิาชพีครใูหก้า้วหน้าอยูเ่สมอ 2) ตดัสนิใจปฏบิตักิจิกรรมต่าง  ๆ โดยคาํนึงถงึผลทีจ่ะเกดิ

แก่ผูเ้รยีน 3) มุง่มัน่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ตบิโตเตม็ตามศกัยภาพ  4) พฒันาแผนการสอนใหส้ามารถ
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ปฏบิตัไิดจ้รงิในชัน้เรยีน  5) พฒันาสือ่การเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพอยูเ่สม อ 6) จดักจิกรรม

การเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิวเิคราะห์  คดิสรา้งสรรคโ์ดยเน้นผลถาวรทีเ่กดิแก่ผูเ้รยีน                  

7) รายงานผลการพฒันาคณุภาพของผูเ้รยีนไดอ้ยา่งมรีะบบ  8) ปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่แีก่

ผูเ้รยีน 9) รว่มมอืกบัผูอ้ื่นในสถานศกึษาอยา่งสรา้งสรรค ์10) รว่มมอืกบัผูอ้ื่นในชุมชนอยา่งสรา้งสรรค ์

11) แสวงหาและใชข้อ้มลูขา่วสารในการพฒันา  และ 12) สรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูใ้นทุก

สถานการณ์ (สาํนกังานเลขาธกิารครุสุภา. 2556: 69)  

 โดยเฉพาะในส่วนการปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพีคร ูซึง่ถื อเป็น

หวัใจสาํคญัของพฒันาคร ูเพราะในการจดัการศกึษาจะมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพยีงใดนัน้จงึ

ขึน้อยูก่บั “คณุภาพการสอนของคร”ู คอื ครจูะตอ้งเป็นผูม้คีวามรู ้มกีารพฒันาทกัษะในรปูแบบต่างๆ  

อยา่งต่อเน่ืองทัว่ถงึและทนัต่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและเทคโนโลยี  ขวนขวายหาความรูใ้หม่ๆ  

มเีจตคตทิีด่ ีและมพีฤตกิรรมการสอนทีพ่งึประสงค ์(ถวลิ มาตรเลีย่ม . 2542: 2) บุคคลทีม่ ีการพฒันา

ตนเองและ รบัรูค้วามสามารถของตนเองสงูจะเลอืกทาํงานทีม่ลีกัษณะทา้ทาย  มแีรงจงูใจในการ

พฒันาความสามารถของตนเองใหม้คีวามกา้วหน้ามากยิง่ขึน้มผีลทาํใหป้ระสทิธภิาพ ในการทาํงาน

สงูขึน้ดว้ย สว่นบุคคลทีม่กีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองตํ่า  มกัจะหลกีเลีย่งงาน  ทอ้ถอย ขาด

ความมัน่ใจในตนเอง ซึง่เป็นการปิดโอกาสทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของตนเองจะมผีลทาํใหป้ระสทิธภิาพ

ในการทาํงานตํ่าไปดว้ย  (Bandura.1986: 18) ดงันัน้การปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเกี่ ยวกบัการ

พฒันาวชิาชพีคร ูทีป่ระกอบไปดว้ยการศกึษาคน้ควา้เพือ่พฒันาตนเอง การเขา้รว่มกจิกรรมทาง

วชิาการ และการเป็นผูนํ้าในการพฒันาวชิาชพีคร ูจะมสีว่นอยา่งยิง่ในการพฒันาครใูห้มปีระสทิธภิาพ

และเกดิประสทิธผิลสงูสุด 

 การพฒันาครใูหเ้ป็นครทูีถ่งึพรอ้มแหง่ความเป็นครมูืออาชพีนัน้ จะสาํเรจ็มากน้อยเพยีงใด

นัน้ขึน้อยูก่บัปจัจยั หลายประการ  ทัง้จากภายในตวัของครเูอง และการส นบัสนุนจากผูบ้รหิาร

สถานศกึษา และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ จากการศกึษาของฤกษช์ยั ใจคาํปนั  (2549: บทคดัยอ่) ที่

ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคลากรในสถานศกึษาอาํเภ อจอมทอง สาํนกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาเชยีงใหมเ่ขต 5 พบวา่ ในดา้นการพฒันาบุคลากร สถานศกึษาได้ จดัโอกาสใหบุ้คลากรได้

เขา้รบัการอบรมพฒันาวชิาชพี ใหม้กีารประชุมสมัมนา อบรม เป็นหมูค่ณะ รวมทัง้มกีารสง่เสรมิ

สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดม้กีารพฒันาการเรยีนการสอน โดยการสรา้งเครื่ องมอืและสือ่การเรยีนการ

สอน หากแต่มผีูต้อบแบบสอบถามสว่นหน่ึงเหน็วา่ ไมไ่ดป้ฏบิตัคิอื ไมไ่ดจ้ดัใหม้กีารศกึษาดงูานใน

ต่างประเทศ ไมม่กีารพฒันาความรูเ้รือ่งระเบยีบ กฎหมาย ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการ

ครแูละบุคลากรทางการศกึษา ขณะทีป่ญัหาในการพฒันาบุคลากร คอื ข าดงบประมาณในการ

สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรใหเ้พยีงพอ ไมม่กีารวางแผนในการพฒันาบุคลากรไวล้ว่งหน้าขาดการ

ตดิตามผลในดา้นการพฒันาบุคลากร ผูบ้รหิารไมเ่หน็ความสาํคญัของการพฒันาบุคลากรขาดแหลง่

สาํหรบัศกึษาคน้ควา้ ตลอดจนบุคลากรปรบัตวัไมท่นักบัการเปลีย่นแปลง 
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  จากปญัหาทีพ่บ ดงักลา่ว ผูบ้รหิารสถานศกึษาในฐานะผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงจงึควรให้

ความสาํคญัและเตมิเตม็ศกัยภาพของครใูหค้รสูามารถพฒันาตนเองเพือ่สง่ผลต่อการดาํเนินงาน

สงูสุด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการ เพราะคุณภาพของครสู่งผลโดยตรง

ต่อคณุภาพของผูเ้รยีน ดงันัน้ปจัจยัสาํคญัประการหน่ึงทีจ่ะทาํให้ ผู้บรหิารสถานศกึษา  สามารถนํา

และบรหิารบุคคลในสถานศกึษา ใหก้ระทาํหรอืจดักจิกรรมดา้นวชิาการและกจิกรรมการเรยีนการ

สอนใหบ้รรลผุลสาํเรจ็  คอื ภาวะผูนํ้าทางวชิาการ  (จฑุามาศ  อนินามเพง็ . 2552: 28) ผูบ้รหิาร

สถานศกึษาทีม่ภีาวะผูนํ้าทางวชิากา รยอ่มดาํเนินการใหส้ถานศกึษามุง่ไปสูค่ณุภาพ  และได้

มาตรฐาน เพือ่มุง่ไปสูก่ารพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน  

ยิง่ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหค้วามสาํคญักบัการบรหิารงานวชิาการและมภีาวะผูนํ้าทางวชิาการใน

ระดบัสงูแลว้กจ็ะก่อใหเ้กดิการพฒันาคณ ะครอูาจารยใ์หเ้ป็นบุคลากรทีม่คีวามสามารถทางวชิาการ

และมภีาวะผูนํ้าตามไปดว้ย ซึง่จะทาํใหก้ารจดัการเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพนําพาผูเ้รยีนไปสู่

เป้าหมาย และไดร้บัความรว่มมอืจากผูป้กครอง ครอบครวัและชุมชน  (สาํนกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2553: 15)  

 ปจัจยัอกีป ระการหน่ึงนอกจากภาวะผูนํ้าทางวชิาการแลว้ ภาวะผูนํ้า ถอืไดว้า่เป็น

คณุลกัษณะทีส่าํคญัอกีประการหน่ึงของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการบ่งบอกถงึความพรอ้มทีจ่ะ

สนบัสนุนใหค้รไูดม้โีอกาสพฒันาศกัยภาพตนเองใหเ้พิม่สงูขึน้ เพราะภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์เป็น

การตอบสนองเชงิจนิตนาการ  (imaginative) และการคดิไตรต่รองอยา่งถีถ่ว้น  ต่อโอกาสต่าง  ๆ 

ประเดน็ต่าง  ๆ อยา่งทา้ทาย (challenging) เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการมองการคดิ  และการกระทาํสิง่

ต่าง ๆ ทีแ่ตกต่างกนั  เพื่อจะเสรมิสรา้งโอกาสใหก้บัทุกคนทีเ่กีย่วขอ้ง  (Stoll. 2009: 13) ซึง่

สอดคลอ้งกบัวโิรจน์ สารรตันะ (2553: 21) ทีก่ลา่วไวว้า่การพฒันาผูนํ้าในอนาคตจะตอ้งใหม้คีวาม

รเิริม่สรา้งสรรค์  (initiative) จะเน้นในดา้นการเป็นผูร้เิริม่สรา้งสรรคส์ิง่แปลก  ๆ ใหม่ ๆ ส่งเสรมิ

ความคดินอกกรอบ (think out of the box) อยา่งสรา้งสรรค ์ในวฒันธรรมองคก์ารแบบเปิด  

  โรงเรียนเอกชน  สงักดั  สาํนกังานคณะกรรมการ ส่งเสรมิการ ศกึษาเอกชน  เขตราชเทว ี 

เป็นอกีเขตพืน้ที่ หน่ึงทีใ่หค้วามสาํคญักบัพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา  เพือ่ใหไ้ดค้รทูีม่ ี

คณุภาพ อนัจะนําไปสูก่ารพฒันาผูเ้รยีนใหไ้ดร้บัการพฒันาอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ เช่น โครงการ

พฒันาการจดัการเรยีนการสอน การอบรมครใูนการใชเ้ทคนิค Thinking Tools (โรงเรยีนอาํนวยศลิป์. 

2554: 17) ดงันัน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ดว้างไว ้ จากการศกึษาเอกสาร และงานวจิยัที่

เกีย่วขอ้งมแีนวโน้มวา่ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร ทัง้ทางวชิาการ และเชงิสรา้งสรรคจ์ะมสีว่นช่วย

ผลกัดนัให้ เป้าหมายของเขตพืน้ทีบ่รรลผุลสาํเรจ็ไดต้ามทีต่ ัง้ไว ้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา

ความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอ ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร และการพฒันาวชิาชพีครโูรงเรยีนเอกชน  สงักดั

สาํนกังานคณะกรรมการ ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทว ีโดยพจิารณาจากการพฒันาวชิาชพี

คร ูด้านการปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการใน 3 ดา้น คอื การศกึษาคน้ควา้เพือ่พฒันาตนเอง การเขา้

รว่มกจิกรรมทางวชิาการ และการเป็นผูนํ้าในการพฒันาวชิาชพีคร ูสว่นการศกึษาภาวะผูนํ้าของ

ผูบ้รหิารจะศกึษาใน 2 ดา้น คอื ดา้นภาวะผูนํ้าทางวชิาการ และดา้นภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์
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เพือ่จะทาํใหท้ราบถงึภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารทีม่สีว่นช่วยสนบัสนุนการพฒันาวชิาชพีคร ูใน

สว่นของการปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการของครใูนโรงเรยีนเอกชน  สงักดั สาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน  เขตราชเทว ีไดใ้นระดบัใด ทัง้น้ีเพือ่จะนําขอ้มลูทีไ่ดจ้าการวจิยัไปใชเ้ป็น

แนวทางในการปรบัปรงุและพฒันาวชิาชพีครใูหม้ปีระสทิธภิาพ  เพือ่ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อครผููส้อน

ในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีณุภาพยิง่ขึน้ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

  1.  เพือ่ศกึษาระดบัการพฒันาวชิาชพีครขูองโรงเรยีนเอกชน  สงักดั 7 สาํนกังาน

คณะกรรมการ7

 2.  เพือ่ศกึษาระดบัภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชน  สงักดั 7

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน  เขตราชเทว ี

สาํนกังานคณะกรรมการ 7

 3.  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารกบัการพฒันาวชิาชพีครขูอง

โรงเรยีนเอกชน  สงักดั7

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทว ี

สาํนกังานคณะกรรมการ7

 

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทว ี

ความสาํคญัของการวิจยั 

 ความสาํคญัของการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ 

 1.  เพือ่ใหผู้บ้รหิารสถานศกึษา และหน่วยงานตน้สงักดั นําขอ้มลูในสว่นการพฒันาวชิาชพี

คร ูดา้นการปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการ และเสรมิสรา้งศกัยภาพของครตู่อไป 

 2. เพือ่ใหผู้บ้รหิารสถานศกึษา และ หน่วยงานตน้สงักดั  จดัโครงการ กจิกรรม หรอืการ

อบรม ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของคร ูทาํใหค้รไูดม้โีอกาสพฒันาตนเองและเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการทาํงานต่อไป 

 3.  เพือ่ใหค้รไูดท้ราบขอ้มลูและวเิคราะหต์นเองในดา้น การปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการ  

เพื่อนําไปปรบัปรงุ และเตมิเตม็พฒันาการในดา้นต่างๆ ต่อไป 

 4. เป็นขอ้มลูใหโ้รงเรยีนเอกชนนําไปใชป้ระโยชน์ใน ดา้นการกาํหนดนโยบาย การ

วางแผนงาน การพฒันาวชิาชพีครู  การตดัสนิปญัหาหรอืการวนิิจฉยัสัง่การของผูบ้รหิารทาํให้

สามารถจดัการศกึษาพฒันาโรงเรยีนและครไูดม้าตรฐานและมคีณุภาพสงูอยา่งแทจ้รงิ 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  ประชากร 

  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี  ไดแ้ก่ ครใูนโรงเรยีนเอกชน สงักดั 7สาํนกังานคณะกรรมการ

การศกึษาเอกชน7

 

  เขตราชเทว ีจาํนวน 915 คน (ขอ้มลู ณ 15 สงิหาคม 2555) 
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  กลุ่มตวัอย่าง 

           กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวิ จยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ครใูนโรงเรยีนเอกชน สงักดั 7 สาํนกังาน

คณะกรรมการ 7

  2. ขอบเขตของเน้ือหา 

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทว ีจาํนวน 274 คน โดยกําหนดกลุ่มตวัอยา่งจาก

ตารางสาํเรจ็รปูของเครจซ ีและมอรแ์กน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) และทาํการสุม่แบบหลาย

ขัน้ตอน (Multistage random Sampling)   

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการสอบถามความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอ ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารและ การ

พฒันาวชิาชพีครโูรงเรยีนเอกชน  สงักดั 7สาํนกังานคณะกรรม 7

  3.  ตวัแปรท่ีศึกษา 

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน  เขตราชเทวี 

โดยพจิารณาจากการพฒันาวชิาชพีคร ูดา้นการปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการใน 3 ดา้น คอื การศกึษา

คน้ควา้เพือ่พฒันาตนเอง การเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการ และการเป็นผูนํ้าในการพฒันาวชิาชพีคร ู

สว่นการศกึษาภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารจะศกึษาใน 2 ดา้น คอื ดา้นภาวะผูนํ้าทางวชิาการ และดา้น

ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์ 

  ตวัแปรต้น คอื ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร ซึง่แบ่งออก 2 ดา้น คอื 

1. ดา้นภาวะผูนํ้าทางวชิาการ 

1.1 การตดิตามตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของคร ู

1.2 การตดิตามตรวจสอบผลการเรยีนของนกัเรยีน 

1.3 การจดัการหลกัสตูร 

1.4 การสง่เสรมิบรรยากาศทางวชิาการ 

2. ดา้นภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์

2.1 จนิตนาการ 

2.2 วสิยัทศัน์ 

2.3 ความยดืหยุน่ 

  ตวัแปรตาม คอื การพฒันาวชิาชพีคร ูดา้นการปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการ ซึง่ประกอบดว้ย 

3 ดา้น คอื 

   1.  การศกึษาคน้ควา้เพือ่พฒันาตนเอง  

  2.  การเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการ  

 3.  การเป็นผูนํ้าในการพฒันาวชิาชพีคร ู
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

  1.  การพฒันาวิชาชีพคร ูหมายถงึ การดาํเนินการเพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพีครู   

โดยใชก้ระบวนการทีห่ลากหลายซึง่จะนําไปสูก่ารเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ซึง่มรีปูแบบใน

การดาํเนินการดว้ยวธิกีารต่างๆ ซึง่ครุสุภาไดก้าํหนดมาตรฐานวชิาชพีไว ้ 3 มาตรฐาน ประกอบดว้ย 

1) มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชี พ 2) มาตรฐานการปฏบิตังิาน และ 3) มาตรฐานปฏบิตัิ

ตนหรอืจรรยาบรรณของวชิาชพี  

     2.  การปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการ  ประเมนิพฤตกิรรมของคร ูในการปฏบิตักิจิกรรม

ทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพีครู  หมายถงึ การศกึษาคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิของครูดว้ย

วธิกีารต่างๆ เพื่อใหม้คีวามรอบรูใ้นการปฏบิตัตินและปฏบิตังิานอยา่งถกูตอ้ง  โดยสนใจการเขา้รว่ม

กจิกรรมทางวชิาการ  มกีารเผยแพรค่วามรูแ้ละผลงานทางวชิาการอยา่งสมํ่าเสมอ  สามารถเสนอ

ความรูใ้หม่ๆ  กบัผูเ้รยีนและสงัคมได ้มซีึง่สามารถได ้3 ดา้น คอื 

   2.1 การศึกษาค้นคว้าเพ่ือพฒันาตนเอง  หมายถงึ การแสวงหาความรูเ้กีย่วกบั

วชิาชพีคร ูและวชิาทีส่อน โดยไดจ้ากการศกึษาคน้ควา้หนงัสอื  เอกสาร วารสารทางวชิาการ 

งานวจิยั การศกึษาดงูาน เขา้รว่มประชุม  อบรม  และสมัมนา ซึง่ในการศกึษาครัง้น้ีสามารถประเมนิ

ไดจ้ากการความคดิเหน็ของครใูนโรงเรยีนนัน้ๆ  

  2.2 การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ  หมายถงึ การเป็นสมาชกิและการเขา้รว่ม

กจิกรรมขององคก์ร  สมาคม  ชมรมทีส่ง่เสรมิการพฒันาวชิาชพีคร ู ทัง้จากทีท่างราชการจดัตัง้และ

เขา้รว่มดว้ยตนเอง การเป็นผูด้าํเนินการหรอืมสีว่นรว่มในการดาํเนินการกจิกรรมขององคก์รวชิาชพี

คร ูการเผยแพรค่วา มรูท้างวชิาการ  การแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์  การรว่มแสดงความ

คดิเหน็ต่างๆ เพือ่ใชใ้นการแกป้ญัหาและก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการทาํงาน รว่มกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุก

ฝา่ย ซึง่ในการศกึษาครัง้น้ีสามารถประเมนิไดจ้ากการความคดิเหน็ของครใูนโรงเรยีนนัน้ๆ  

  2.3 การเป็นผูนํ้า ในการพฒันาวิชาชีพครู  หมายถงึ  การแสดงออกของครใูนการ

โน้มน้าวชกัจงูผูร้ว่มงานใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้  ซึง่ผูร้ว่มงานสามารถรบัรูไ้ด ้โดยในดา้นของการ

เป็นกรรมการ  อนุกรรมการ  คณะทาํงานขององคก์ร  สมาคม  ชมรมทีส่ง่เสรมิการพฒันาวชิาชพีครู

นอกเหนือจากทีท่างราชการจดัตั ้ ง เป็นวทิยากรการประชุม  อบรม  สมัมนา  หรอืกจิกรรมทาง

วชิาการเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพี  เป็นผูจ้ดัทาํเสนอรายงานทางวชิาการในการประชุม  อบรม  

สมัมนา และมผีลงานทางวชิาการเผยแพรอ่ยูเ่สมอ ซึง่ในการศกึษาครัง้น้ีสามารถประเมนิไดจ้ากการ

ความคดิเหน็ของครใูนโรงเรยีนนัน้ๆ  

 3.  ภาวะผูนํ้าทางวิชาการ  หมายถงึ พฤตกิรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การพฒันาการเรยีนการสอน  ตลอดทัง้การสรา้งบรรยากาศในโรงเรยีนใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูข้อง

ผูเ้รยีน เพือ่ใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและบรรลตุามจดุหมาย

ของหลกัสตูร ซึง่ประกอบดว้ย 4 ดา้น คอื  
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  3.1  การตรวจสอบผลการปฏิบติังานของครู  หมายถงึ การแสดงออกของผูบ้รหิาร

สถานศกึษาในการ เป็นกลัยาณมติรโดยการใหค้าํแนะนํา ช่วยแกป้ญัหาอุปสรรคต่างๆ จดัใหม้กีาร

นิเทศการสอน มพีีเ่ลีย้งสอนงาน และกระตุน้การทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

  3.2  การตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน  หมายถงึ การแสดงออกของผูบ้รหิาร

สถานศกึษา ในการตดิตาม ผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนโดย ใชว้ธิกีาร ตามมาตรฐานการประเมนิที่  

หลากหลายครอบคลุมในดา้นจติพสิยั พุทธพสิยั และทกัษะพสิยั และ นําผลการประเมนิไปใช้ ในการ

แกไ้ขขอ้บกพรอ่งของผูเ้รยีนและวางแผนพฒันาสถานศกึษา 

  3.3  การจดัการหลกัสตูร หมายถงึ การแสดงออกของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในส่งเสรมิ

พฒันาความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งการจดัทาํหลกัสตูรใหแ้ก่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง ทัง้การมสีว่นรว่ม การ

จดัสรา้งหลกัสตูร การนําหลกัสตูรไปใช ้เขา้รว่มการประเมนิหลกัสตูร อาํนวยความสะดวก ในการ

จดัทาํหลกัสตูร ทัง้ในดา้นทรพัยากรและงบประมาณ  

   3.4 การส่งเสริมบรรยากาศ ทางวิชาการ  หมายถงึ  การแสดงออกของผูบ้รหิาร

สถานศกึษาในการดาํเนินการ ส่งเสรมิใหโ้รงเรยีน ใหม้ีบรรยากาศวชิาการ โดยสรา้ง ความผกูพนั 

เชือ่ มัน่ จดัสิง่อํานวยความสะดวกแก่ครแูละนกัเรยีน และจดัให้มแีหลง่เรยีนรูภ้ายในและภายนอก

สถานศกึษา  

 4. ภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค์  หมายถงึ  พฤตกิรรมการกระทาํของผูบ้รหิารสถานศกึษา ที่

แสดงออกถงึ การตอบสนองเชงิจนิตนาการ  (imaginative) และการคดิไตรต่รองอยา่งถีถ่ว้น  ต่อ

โอกาสต่าง ๆ ประเดน็ต่าง  ๆ อยา่งทา้ทาย (challenging) เป็นเรื่องทีเ่กีย่วกบัการมองการคดิ  และ

การกระทาํสิง่ต่าง ๆ ทีแ่ตกต่างกนั เพื่อจะเสรมิสรา้งโอกาสใหก้บัทุกคนทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่ประกอบดว้ย 

3 ดา้น คอื 

  4.1 จินตนาการ หมายถงึ การแสดงออกของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการมสีขุภาพจติด ี

การใชป้ระสบการณ์ และความรู ้ทีไ่ดเ้คยประสบกบับุคคล วตัถุเหตุการณ์ สถานการณ์ หรอืกระบวนการ

ต่าง ๆ มาสรา้งสรรคผ์ลงานออกมาในลกัษณะทีแ่ปลกแตกต่างไปจากแนวเดมิโดยทีผ่ลงานนัน้เป็น

การผสมผสานของความคดิทางศลิปะและวทิยาศาสตร ์บนพืน้ฐานของความรูส้กึทีอ่สิระ  

  4.2 วิสยัทศัน์ หมายถงึ การแสดงออกของผูบ้รหิารสถานศกึษ าในการวางแผนงาน   

การมแีนวทางการดาํเนินงานไปสูเ่ป้าหมาย มจีดุมุง่หมายชดัเจน โดยการใชค้วามรู้  ความสามารถ  

ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงจากสภาพทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนัไปสูส่ภาพทีต่อ้งการในอนาคต  สามารถทาํ

ใหทุ้กคนมองเหน็และใฝฝ่นัในจดุมุง่หมายเดยีวกนั และสามารถประยกุตใ์ชป้ร ะสบการณ์ในอดตีมา

ปรบัปรงุอนาคต   

  4.3 ความยืดหยุ่น  หมายถงึ การแสดงออกของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการปรบัตวั

และความคดิตามสถานการณ์ต่างๆ เปิดกวา้งรบัความคดิใหม่ๆ  สามารถรบัฟงัความคดิเหน็แตกต่าง

ได ้สามารถคดิหาวธิแีกป้ญัหาไดอ้ยา่งมอีสิระและหลากหลาย ไมต่กอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑห์รอืความคุน้เคย 
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 5.  คร ูหมายถงึ ครผููส้อนนกัเรยีนในโรงเรยีน เอกชน  สงักดั 7สาํนกังานคณะกรรมการ 7

 6.  ผูบ้ริหาร หมายถงึ ผูม้ตีาํแหน่งทางการบรหิารในโรงเรยีนเอกชน สงักดั 7

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน  เขตราชเทว ี 

สาํนกังานคณะ

กรรม7

         7.  โรงเรียนเอกชน  สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

หมายถงึ ธรุกจิทีใ่หบ้รกิารความรูท้างดา้นวชิาการ ประสบการณ์และทกัษะ ในสาขาวชิาต่าง ๆ ใน

ทุกระดบัชัน้ โดยมวีตัถุประสงคใ์นบรกิารทางดา้นการศกึษาและแสวงหากาํไร จะตอ้งปฏบิตัติาม

พระราชบญัญตัโิรงเรี ยนเอกชน พ .ศ. 2525 และตามกฎระเบยีบของสาํนกังานบรหิารงาน

คณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน      

การส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทว ี 

 

กรอบแนวคิดของการวิจยั 

 การศกึษา ความ คดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอภาวะ ผูนํ้าของผูบ้รหิารกบัการพฒันาวชิาชพีครู

โรงเรยีนเอกชน   สงักดัสาํนกังานคณะกรรม การส่งเสรมิการ ศกึษาเอกชน  เขตราช เทว ีโดยปจัจยั

ความสาํเรจ็ ของโรงเรยีนในเขตน้ี  สว่นหน่ึงมาจากการมคีรแูละบุลากรทางการศกึษาทีม่คีวามรู้

ความสามารถ และจากการไดร้บัการพฒันาจากโรงเรยีนเพือ่ใหไ้ดค้รทูีม่คีณุภาพ เช่น โครงการ

พฒันาการจดัการเรยีนการสอน การอบรมครใูนการใชเ้ทคนิค Thinking Tools (โรงเรยีนอาํนวย

ศลิป์. 2554: 17) ซึง่ในการศกึษา การพฒันาวชิาชพีครขูองโรงเรยีนเอกชน ครัง้น้ี ผูว้จิยัไดอ้าศยั  

ขอ้บงัคบัครุสุภาวา่ดว้ยมาตรฐานการปฏบิตังิาน พ.ศ.2556 มาตรฐานที ่ 1 ปฏบิตักิจิกรรมทาง

วชิาการเพือ่พฒันาวชิาชพีครใูหก้า้วหน้าอยูเ่สมอ มากาํหนดเป็นตวัใน 3 ดา้น คอื การศกึษาคน้ควา้

เพือ่พฒันาตนเอง การเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการ และการเป็นผูนํ้าในการพฒันาวชิาชพีคร ู 

 นอกจากน้ีผูว้จิยัไดศ้กึษาภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารทีจ่ะมสี่วนช่วยสนบัสนุนใหค้รู

สามารถพฒันาวชิาชพี ทางดา้น การปฏบิตักิจิกรรมทาง วชิาการ  โดยสงัเคราะหจ์ากแนวคิ ดของ

นกัวชิาการหลายท่าน ไดแ้ก่ ฮอลลงิเจอร ์และเมอรฟี์ (Hallinger; & Murphy. 1985: 221-224); อบัเบน 

และฮวิส ์(Ubben; & Hughes. 1987: 97-98); เวบเบอร์ (Lashway. 2002: 2; อา้งองิจาก Weber. 

1989: 5); เดบวีอส (Debevoise. 1989: 21); เดวสิ และโทมสั (สมนึก ศรจีนัทร.์  2545: 19; อา้งองิจาก 

Davis; & Thomas. 1989: 10) เฮค และคณะ (Heck; & others. 1990: 95); วลิลด์ี ้และเดมมอ็ค 

(Wildy; & Dimmock. 1993: 43-61) และเซยฟ์ารธ์ (Seyfarth. 1999: 165-273) ซึง่จากการสงัเคราะห์

องคป์ระกอบของภาวะผูท้างวชิาการทาํใหไ้ดผ้ลลพัธข์ององคป์ระกอบของภาวะผูท้างวชิาการ 4 ดา้น 

คอื การตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของครู  การตรวจสอบผลการเรยีนของนกัเรยีน  การจดัการ

หลกัสตูร และการสง่เสรมิบรรยากาศ  ในสว่นของภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคถ์อืไดว้า่เป็นอกีปจัจยัหน่ึง

ทีม่สีว่นช่วยในการพฒันาครดูว้ยเช่นกนั ซึง่ผูว้จิยัไดด้าํเ นินการสงัเคราะหจ์ากแนวคดิ ภาวะผูนํ้าเชงิ

สรา้งสรรค์ของนกัวชิาการหลายท่าน ไดแ้ก่  เคลลี ่(ยดุา รกัไทย และสภุาวดี วทิยะประพนัธ์ . 2552: 

39 อา้งองิจาก Kelley. 1998: 22); เชอรนิ์น (Chernin. 2001: 13); เบนนิส (Bennis. 2002: 39);
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คุสโต และอเีคน (Couto; & Eken. 2002: 32); ซวัซ่า (Sousa. 2003: 56); กนัเทอร ์(Guntern. 

2004: 463); ปารค์เกอร ์และเบอรน์ารด์ (Parker; & Begnaud. 2004: 157); แดนเนอร ์(Danner. 

2008: 157); สทอลล ์และเทมเพอรเ์ลย ์ (Stoll; & Temperley. 2009: 13) และแฮรร์สิ (Harris. 2009: 

12) ซึง่จากการสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคท์าํใหไ้ดผ้ลลพัธข์ององคป์ระกอบ

ของภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์3 ดา้น คอื จนิตนาการ วสิยัทศัน์ และ การยดืหยุน่ 

  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสครบิเนอร ์ (Scribner. 1999: 239 - 265) ทีไ่ดศ้กึษาการพฒันา

ครอูาชพีโดยอทิธพิลดา้นบรบิทของงานเพือ่ก ารเรยีนรูข้องคร ูพบวา่สิง่จงูใจทีท่าํใหเ้กดิการเรยีนรู้

ของคร ู คอื แรงจงูใจภายใน 4 ประการ ไดแ้ก่ ความตอ้งการ ความรูด้า้นเน้ือหา ทกัษะในการเรยีน

การสอน การจดัการชัน้เรยีน และช่องวา่งระหวา่งความรูข้องนกัเรยีน และแรงจงูใจภายนอก 2 ประการ  

คอื รางวลักบัสทิธบิตัร  นอกจากนัน้การเรยีนรู้ เพิม่เตมิของครปูระจาํการเกดิจากรว่มมอืรว่มใจของ

คร ู ในการพฒันาการจดัการชัน้เรยีนและการรว่มกนัพฒันาการสอนหรอืทกัษะการเป็นครรูว่มกนั  

สิง่ทีค่รตูอ้งการสนบัสนุน คอื การไดศ้กึษาเอกสารงานวจิยัอยา่งเพยีงพอและการจดักจิกรรมเพือ่การ

พฒันาครอูาชีพใหเ้กดิการพฒันารว่มกนั  และสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐา น (2553: 

15) กล่าวว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ภีาวะผูนํ้าทางวชิาการยอ่มดาํเนินการใหส้ถานศกึษามุง่ไปสู่

คณุภาพ  และไดม้าตรฐาน เพือ่มุง่ไปสูก่ารพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและคณุลกัษณะอนัพงึ

ประสงคข์องผู้ เรยีน  ยิง่ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหค้วามสาํคญักบัการบรหิารงานวชิาการและมภีาวะ

ผูนํ้าทางวชิาการในระดบัสงูแลว้กจ็ะก่อใหเ้กดิการพฒันาคณะครอูาจารยใ์หเ้ป็นบุคลากรทีม่ ี

ความสามารถทางวชิาการและมภีาวะผูนํ้าตามไป  

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดป้ระมวลแนวความคดิจากนกัวชิาการดงักลา่ว  กาํหนดเป็นกรอบแนวคดิ

ในการวจิยัดงัภาพประกอบ 1 

 

                       ตวัแปรต้น                     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

     การพฒันาวิชาชีพคร ู 

ประกอบ 3 ด้าน คือ 

      1. การศกึษาคน้ควา้เพือ่พฒันาตนเอง 

      2. การเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการ 

      3. การเป็นผูนํ้าในการพฒันาวชิาชพีคร ู

    ภาวะผูนํ้าของผูบ้ริหาร 

ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ 

1. ภาวะผูนํ้าทางวชิาการ 

2. ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์ 
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สมมติุฐานของการวิจยั  

  ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการพฒันาวชิาชพีของครโูรงเรยีนเอกชน  

สงักดัสาํนกังาน7คณะกรรม7การส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทว ี 



  

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การศกึษา ความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารกบัการพฒันาวชิาชพีครู

โรงเรยีนเอกชน  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทว ีเพื่อใหก้ารศกึษา

คน้ควา้วจิยัดาํเนินไปตามวตัถุประสงค ์ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี 

 1.  ขอ้มลูทัว่ไปโรงเรยีนเอกชน  

 2.  การพฒันาวชิาชพีคร ู

2.1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาวชิาชพีคร ู

2.2 การสง่เสรมิและพฒันาวชิาชพีคร ู

2.3 มาตรฐานวชิาชพีคร ู

 3.  การปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพีคร ู

       3.1 การศกึษาคน้ควา้เพือ่พฒันาตนเอง 

      3.2 การเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการ 

      3.3 การเป็นผูนํ้าในการพฒันาวชิาชพีคร ู

 4.  ภาวะผูนํ้าทางวชิาการ 

  4.1 ความหมายของภาวะผูนํ้าทางวชิาการ 

  4.2 แนวคดิเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าทางวชิาการ 

 4.3 องคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าทางวชิาการ 

 5.  ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์

  5.1 ความหมายของภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์

  5.2 แนวคดิเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์

 5.3 องคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์

 6.  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

  6.1 งานวจิยัในประเทศ 

  6.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
 

1. ข้อมลูทัว่ไปโรงเรียนเอกชน 

 การบรหิารจดัการโรงเรยีนเอกชน ลว้นแลว้แต่ยดึนโยบายจากภาครฐัเป็นหลกัในการ

ขบัเคลือ่นแนวทางการพฒันาโรงเรยีนเพือ่ใหโ้รงเรยีนไดค้ณุภาพและมาตรฐาน ซึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีน

ไดร้บัการศกึษาอยา่งเป็นไปตามหลกัสตูรและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ ดงันัน้จะเหน็

ไดว้า่การดาํเนินงานของโรงเรยีนเอกชนเป็นไปในทศิทางเดยีวกบันโยบายและจดุเน้นของภาครฐั

ดว้ยเช่นกนั (สาํนกังานคณะกรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน. 2555: 9) 
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 สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ(2540: 56 – 57) ไดก้ําหนดนโยบายของรฐัใน

การพฒันาคณุภาพการศกึษา  จากแผนพฒันาการศกึษาแหง่ ชาตฉิบบัที ่ 8 ทีร่ะบุการศกึษาเป็น

กระบวนการทีมุ่ง่พฒันา “คน” ใหเ้ป็น ”มนุษย์ ” มคีณุภาพ มคีวามสามารถเตม็ตามศกัยภาพ มี

พฒันาการทีส่มดลุทัง้ปญัญา จติใจ รา่งกายและสงัคม เพือ่เสรมิสรา้งการพฒันาและความเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกจิสงัคมของประเทศ กระบวนการศกึษาจงึม ีผูเ้ร ี ยนเป็นเป้าหมายสงูสดุของการพฒันา 

โดยมวีตัถุประสงค ์ 

        1. เพือ่ขยายและยกระดบัความรูพ้ืน้ฐานของประชาชนทัง้มวลใหก้วา้งขวางและสงูขึน้ถงึ

ระดบัมธัยมศกึษาอยา่งเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั 

 2. เพือ่พฒันาการศกึษาใหม้คีณุภาพ สอดคลอ้งสมัพนัธก์บัความตอ้งการของบุคคล 

ชุมชนและประเทศ ใหผู้เ้รยีนไดม้กีารพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

 3.  เพือ่ใหก้ารศกึษาไทยสรา้งศกัยภาพของประเทศในการพึง่พาตนเอง และสรา้งความกา้วหน้า

และความมัน่คงของเศรษฐกจิไทยในประชาคมโลกบนฐานแหง่ความเป็นไทย 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ(2540: 58-59) 

 1. เรง่ขยายแ ละยกระดบัความรูพ้ืน้ฐานของประชาชนทัง้มวล มุง่ใหป้ระชาชน เขา้ถงึ

การศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่คีณุภาพอยา่งเสมอภาคโดยเท่าเทยีมกนั 

 2.  ปฏริปูระบบการเรยีนการสอน มุง่ปรบัเปลีย่นกระบวนการเรยีนการสอนใหเ้อือ้ต่อการ

พฒันาขดีความสามารถของผูเ้รยีนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ ตามวตัถุประสงคข์องแต่ละระดบั 

 3.  เรง่ผลติและพฒันากาํลงัระดบักลางและระดบัสงู มุง่สรา้งศกัยภาพของประเทศไทยใน

การพึง่พาตนเอง และสรา้งความกา้วหน้าและความมัน่คงของเศรษฐกจิไทยในประชาคมโลกบนฐาน

แห่งความเป็นไทย 

 4.  ปฏริปูระบบการบรหิารและการจดัการศกึษา  มุง่ปรบัเปลีย่นแนวความ คดิเกีย่วกบัการ

บรหิารและการจดัการของรฐัใหม ่ เพือ่ใหก้ารจดัการศกึษามอีสิระและเสรภีาพมากขึน้ ปรบัเปลีย่น

การตดัสนิใจจากกรมในสว่นกลางเป็นการตดัสนิใจในพืน้ทีทุ่กสว่นของสงัคม  ตัง้แต่ประชาชน  

ครอบครวั  ชุมชน สถาบนัทางสงัคม องคก์รพฒันาเอกชน ธรุกจิเอกชน และองคก์ร ภาครฐั มสีว่น

รว่มและรบัผดิชอบการจดัการศกึษาอยา่งเตม็ศกัยภาพ มรีปูแบบการจดัการศกึษาทีห่ลากหลาย มี

การจดัการศกึษาทีไ่ดค้ณุภาพและสรา้งความเป็นธรรมแก่คนในสงัคมมากขึน้ สามารถสนองตอบ

ความตอ้งการของบุคคล  สงัคม  และประเทศไดอ้ยา่งรวดเรว็ตามสภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง 

 สาํนกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน  (2550: 12) ไดก้ลา่วถงึขอบขา่ย

ของโรงเรยีนเอกชน  ในการดาํเนินการเพือ่จดัการศกึษาใหบ้รรลผุลอยา่งมปีระสทิธภิาพตาม

วตัถุประสงคท์ีว่างไว ้โดยผูบ้รหิารโรงเรยีนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งรว่มมอืกนัปฏบิตัติามภารกจิและ

ขอบขา่ยง านทีก่าํหนดสาํหรบัโรงเรยีนเอกชนไดนํ้าแนวคดิของนกัการศกึษาทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ มากาํหนดเป็นขอบขา่ยในการบรหิารโรงเรยีนเพือ่ใหบ้รรลคุณุลกัษณะของโรงเรยีนทีม่ ี

คุณภาพ เรยีกว่า “มาตรฐานคณุภาพโรงเรยีนเอกชน “ซึง่ครอบคลมุงาน 4 ดา้น” คอื 
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 1. งานวชิาการ 

 2. งานบรหิารทัว่ไป 

 3. งานบรหิารบุคคล 

 4. งานงบประมาณ 

 จากนโยบายของหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา โรงเรยีนเอกชนไดใ้ห้

ความสาํคญัและนํานโยบายดงักลา่วมาประยกุตก์บัโรงเรยีนในการควบคมุดแูลอยา่งครบถว้น พรอ้ม

กบัไดห้ลอมรวมเป็นมาตรฐานคณุภาพการดาํเนินงานเพือ่ใหส้อดคล้ องกบัรปูแบบการบรหิารจดัการ

ของภาครฐัและใหผู้เ้รยีนไดร้บัการพฒันาอยา่งเตม็ตามศกัยภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

สงัคมและเป็นไปตามความมุง่หวงัของการจดัการศกึษา 

 โรงเรยีนเอกชน  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ ส่งเสรมิ การศกึษาเอกชน เขตราชเทวี  

สาํนกั (2550: 14) มจีาํนวนโรงเรียนทัง้สิน้ 16 โรงเรยีน ไดแ้ก่ โรงเรยีนอนุบาลตนัตเิมธ  โรงเรยีน

อนุบาลพนัธพ์ศิวฒันาโรงเรยีนบา้นครวัวทิยา  โรงเรยีนสมาคมสตรไีทย  โรงเรยีนประเทอืงวทิยาอุรุ

พงษ ์โรงเรยีนสวนมสิกวนั โรงเรยีนอนุบาลหมน้ีอย  โรงเรยีนอาํนวยศลิป์ โรงเรยีนอนุบาลอิม่เอม 

โรงเรยีนอนุบาลทองอนิ ทร ์โรงเรยีนอนุบาลไทรทอง โรงเรยีนโกวทิธาํรง โรงเรยีนเซนตด์มินิิก 

โรงเรยีนดอนบอสโก เทคนิคพณชิยการเจา้พระยา และดุสติพณชิยการ 

  

ตาราง 1  โรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทว ี

 

 

 

สถานศกึษา ทีต่ ัง้ ระดบัทีเ่ปิดสอน 

1.   โรงเรยีนอนุบาลตนัตเิมธ  55 ถนนเพชรบุร1ี1 แขวงพญาไท เขต

ราชเทว ีกทม. 10400 
อนุบาล 1-3 

2.   โรงเรยีนอนุบาลพนัธพ์ศิวฒันา 

 

36 เพชรบุร ีถนน เพชรบุร ีเขต ราชเทว ี

กทม. 10400 
อนุบาล 1-3 

3.   โรงเรยีนบา้นครวัวทิยา  493 ซอยพระยายงั ถนน บรรทดัทอง 

แขวงถนนเพชรบุร ีเขต ราชเทว ีกทม. 

10400 

อนุบาล – 

ประถม 6 

4.   โรงเรยีนสมาคมสตรไีทย  62  ถนนเพชรบุร ีเขตราชเทว ีกทม. 

10400 

อนุบาล – 

ประถม 6 

5.   โรงเรยีนประเทอืงวทิยา 

      อุรพุงษ ์

 

155 ซอย พระรามที ่6 แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกทม. 10400 

อนุบาล – 

ประถม 6 
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ตาราง 1  (ต่อ) 

 

 

 จากตาราง 1 จะเหน็ไดว้า่ในเขตราชเทวนีัน้ โรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน มจีาํนวนถงึ 16 โรงเรยีน ซึง่ถอืไดว้า่เป็นพืน้ทีท่ีม่กีารแขง่ขนัในการรบั

นกัเรยีนคอ่นขา้ งสงู โรงเรยีนแต่ละแหง่จงึนําหลกัการดา้นการบรหิารจดัการและกลยทุธท์ีจ่ะสรา้ง

ความโดดเดน่ใหก้บัโรงเรยีนของตน ไมว่า่จะเป็นรปูแบบการจดัการเรยีนการดว้ยทฤษฎกีารสอน

สมยัใหม ่การสอนภาษาทีส่าม และการใชภ้าษาองักฤษในการจดัการเรยีนการสอน เป็นตน้  

สถานศกึษา ทีต่ ัง้ ระดบัทีเ่ปิดสอน 

6.   โรงเรยีนสวนมสิกวนั  440/14 ซอยราชวถิ ี3 ถนน ราชเทว ี

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกทม. 

10400 

อนุบาล1 -3 

7.   โรงเรยีนอนุบาลหมน้ีอย  304/1 ถนนศรอียธุยา แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกทม. 10400 
อนุบาล –มธัยม 6 

8.   โรงเรยีนอาํนวยศลิป์  26 ซอย 13 ถนนเพชรบุร ีแขวงพญาไท 

เขตราชเทว ีกทม. 10400 

เนอสเซอรี ่– 

อนุบาล 3 

9.   โรงเรยีนอนุบาลอิม่เอม  26 ซอย 13 ถนนเพชรบุร ีแขวงพญาไท 

เขตราชเทว ีกทม. 10400 

เนอสเซอรี ่– 

อนุบาล 3 

10. โรงเรยีนอนุบาลทองอนิทร ์ 106/4 ถนนรางน้ํา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทว ีกทม. 10400 
อนุบาล1-3 

11. โรงเรยีนอนุบาลไทรทอง 517 ถนนศรอียธุยา เขตราชเทว ีกทม.

10400 
อนุบาล 1-3 

12. โรงเรยีนโกวทิธาํรง  58 ซอยรชัฎภณัฑ ์ถนนราชปรารภ 

แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกทม.

10400 

เนอสเซอรี ่– 

ประถม 6 

13. โรงเรยีนเซนตด์มินิิก  1526 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวง

มกักะสนั เขตราชเทว ีกทม.10400 
ประถม 1 –มธัยม 6 

14. โรงเรยีนดอนบอสโก  1643/3 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวง

มกักะสนั เขตราชเทว ีกทม.10400 
ปวช - ปวส 

15. เทคนิคพณชิยการเจา้พระยา    34 ถนนเพชรบุร ีแขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทว ีกทม. 10400 
ปวช - ปวส 

16.  ดสุติพณชิยการ  438/17 ถนนราชวถิ ีซอย 5(สภุทัรผล) 

แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกทม. 10400 
ปวช - ปวส 
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 ดงันัน้การทีโ่รงเรยีนแต่ ละแหง่จะสามารถดาํเนินการตามนโยบายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

แลว้ ครเูป็นกาํลงัสาํคญัในการขบัเคลือ่นโรงเรยีนใหป้ระสบความสาํเรจ็ตามทีมุ่ง่หวงัไว ้ดว้ยเหตุน้ีจะ

พบวา่ โรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทว ีมกีาร

จดัอบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน  เพือ่เป็นการเพิม่พนูความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ใหก้บัคร ูเพือ่ให้

ครไูดร้บัการพฒันาอยา่งรอบดา้น อนัจะนําไปสูก่ารจดัการเรยีนการสอนทีม่คีณุภาพ ในการน้ี

ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีต่ระหนกัในความสาํคญัของทรพัยากรบุคคล จะประยกุตเ์ทคนิค วธิกีาร และ

ปจัจยัต่างๆ ทีจ่ะช่วยเสรมิ สรา้งบุคลากรภายในโรงเรยีนใหม้คีวามพรอ้ม และใชศ้กัยภาพของตนใน

การปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเตม็ความสามารถ 

 

2. การพฒันาวิชาชีพคร ู

 2.1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาวิชาชีพคร ู

 การพฒันาวชิาชพีคร ูเป็นการดาํเนินงานเพือ่ใหค้รเูกดิความกา้วหน้าในดา้นการจดัการ

เรยีนการสอน รวมถงึการยกระดบัความสาํเรจ็ของการปฏบิตังิานของคร ูซึง่สง่ผลต่อผลสมัฤทธิแ์ละ

คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีนโดยตรง ดงันัน้ในการพฒันาวชิาชพีครยูงัหมายรวมถงึการ

พฒันาคณุภาพครดูว้ยเช่นกนั  

   2.1.1 การพฒันาคณุภาพคร ู

 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ  (2555: 41) ได้

กาํหนดการพฒันาครใูหม้คีณุภาพและรูเ้ท่า ทนัการเปลีย่นแปลงในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึง่ไดม้กีารเน้นครผููส้อนใหม้วีฒุติรงตามวชิาทีส่อน มี

ระบบ กระบวนการผลติและพฒันา ครทูี่มคีณุภาพ สามารถดงึดดูคนเก่งและด ีมจีติวญิญา ณความ

เป็นคร ูโดยใหทุ้กภาคส่วนมสี่วนรว่มในการสนบัสนุนและยกยอ่งครเูพื่อศษิยแ์ละหรอืครสูอนด ีเพื่อ

เป็นตน้แบบใหแ้ก่ครอูื่นๆ จดัใหม้รีะบบจงูใจใหค้รพูฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ควบคูก่บัการปรบัวธิี

ประเมนิสมรรถนะทีส่ะทอ้นประสทิธภิาพในการจดัการเรยีนการสอน และการพฒันาคุ ณภาพผูเ้รยีน

เป็นสาํ คญั รวมทัง้ปรบัระบบการสง่เสรมิบทบาทภาคเอกชนในการจดัการศกึษาทีเ่น้นคณุภาพ

มาตรฐานอยา่งจรงิจงั 

 กระทรวงศกึษาธกิาร  (2547: 14-16) ไดก้าํหนดแนวทางการจดัยทุธศาสตรส์ูก่ารปฏบิตัิ

ของกระทรวงศกึษาธกิารเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชา ต ิโดยใหม้กีาร

พฒันาการจดัการและพฒันาคณุภาพการเรยีนรูด้า้นการเพิม่ศกัยภาพครู  คณาจารย์ และบุคลากร

ทางการศกึษา ดงัน้ี  

 1.  ยกระดบัมาตรฐานวชิาชพีครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

  1.1 มาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชพีครู (ออกและเพกิถอนใบประกอบวชิาชพีครู) 

  1.2 ผลติครแูนวใหม ่(หลกัสตูร 5 ปี) 

  1.3 วจิยัและพฒันามาตรฐานวชิาชพีครู 
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 2.  พฒันาระบบบรหิารงานบุคคล 

  2.1 กําหนดหลกัเกณฑก์ารบรหิารงานบุคคล หลกัเกณฑค์วามกา้วหน้า 

  2.2 จดัตัง้องคก์รคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล 

  2.3 วจิยัและพฒันาระบบบรหิารงานบุคคล 

  2.4 พฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศ อตัรากาํลงัคน 

 3.  ส่งเสรมิ สนบัสนุนการพฒันาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา 

  3.1 กําหนดหลกัเกณฑก์ารเขา้สู่สายบรหิาร 

  3.2 พฒันาทกัษะการเรยีนการสอน 

  3.3 ส่งเสรมิวนิยั คณุธรรมจรยิธรรม 

  3.4 ส่งเสรมิครภูมูปิญัญาไทย 

  3.5 สรา้งเครอืขา่ยการพฒันาครแูละบุคลากรในระดบัเขตพืน้ที่ 

  3.6 อุดหนุนทุนการศกึษา ฝึกอบรมทัง้ในและต่างประเทศ 

 4.  สรา้งและพฒันาระบบคา่ตอบแทน สวสัดกิาร และสทิธปิระโยชน์เกือ้กลู 

  4.1 กําหนดหลกัเกณฑเ์งนิเพิม่พเิศษ 

  4.2 กาํหนดคา่ตอบแทนผลงานดเีดน่ 

  4.3 ส่งเสรมิสวสัดกิารแก่ครอบครวัผูเ้สยีชวีติ 

 5.  พฒันาคณุภาพชวีติครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

  5.1 สง่เสรมิความมัน่คงในการประกอบอาชพี 

  5.2 สนบัสนุนโครงการบา้นทีอ่ยูอ่าศยั 

  5.3 ดแูลครใูนพืน้ทีพ่เิศษ 

  5.4 แกไ้ขปญัหาหน้ีสนิครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

 6.  แกป้ญัหาขาดแคลนคร ู

 สมชาย เทพแสง (2542: 42 – 43) ไดก้ล่าวถงึครพูนัธุใ์หม่  ซึง่สามารถพฒันาคณุภาพครู

ไดใ้นหลกัการ 6 ว ิดงัน้ี 

 1.  วสิยัทศัน์ คอืครทุูกคนตอ้งเป็นผูม้องการณ์ไกล การมวีสิยัทศัน์ไดน้ัน้เกดิจากประสบการณ์

ทีส่ ัง่สมมายาวนาน เป็นผูท้ีใ่ชค้วามคดิจนิตนาการอยา่งถกูตอ้ง ซึง่เป็นสว่นทีผ่ลกัดนัใหส้ามารถมอง

การณ์ไกลได ้และครจูะตอ้งฝึกฝนใหผู้เ้รยีนมวีสิยัทศัน์ใหเ้กดิขึน้ในตนเองดว้ย โดยเฉพาะวธิสีอนนัน้

มคีวามสาํคญัอยา่งยิ่ง เช่น การทดลอง การสาธติ การแสดงบทบาทสมมตุ ิรวมถงึการสรา้งบรรยากาศ

ใหเ้อือ้อาํนวยต่อการเรยีนการสอน  กระตุน้ใหเ้กดิความคดิในแบบ  sitting and thinking or walking 

around and thinking จงึจะสามารถฝึกฝนใหผู้เ้รยีนเกดิวสิยัทศัน์ไดเ้ป็นอยา่งด ี

 2.  วทิยาการ คอืครตูอ้งเป็นขมุทรพัยท์างปญัญา  เป็นผูม้คีวามรูเ้ป่ียมลน้ไปดว้ยภมูริู้  ภมูิ

ธรรมและภมูฐิานการทีเ่ป็นคนกระตอืรอืรน้ขวนขวายในการหาความรูอ้ยูต่ลอดเวลา  ทาํใหม้คีวาม

ภาคภมูใิจและเกดิความมัน่ใจในการสอน  เขา้สอนอยา่งสงา่งาม  ซึง่การทีค่รมูคีวามรูจ้ะทาํใหผู้เ้รยีน

เกดิความศรทัธา และประทบัใจในการสอนตลอดชวีติ 
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 3.  วทิยายทุธ  คอืครจูะตอ้งมคีวามเชีย่วชาญในดา้นการสอน  และจะตอ้งฝึกวทิยายทุธ

อยา่งต่อเน่ือง  เช่น ตอ้งมกีารวางแผนการสอน  การเตรยีมสือ่การสอน  การกาํหนดวตัถุประสงคใ์น

การสอนและยดึวตัถุประสงคเ์ป็นหลกั (teaching by objective) ดงันัน้การสอนจะประสบผลสาํเรจ็ได้

มากน้อยเพยีงใดนัน้ขึน้อยูก่บัผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  และมกีารเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นรว่มในการ

วางแผน (teacher and student planning to getter) เพราะจะช่วยใหเ้กดิความใกลช้ดิสนิทสนมเป็น

กนัเองระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน  ซึง่เป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีนไดเ้ป็นอยา่งดี  ทาํให้

เกดิเจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนการสอน และผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนกจ็ะดขีึน้ 

 4.  วจิยั คอืครตูอ้งเป็นนกัวจิยั  รูจ้กัคิดคน้วธิกีารเรยีนการสอนทีจ่ะทาํใหเ้กดิประสทิธภิาพ

สงูโดยอาจวดัไดจ้ากการสงัเกตและจดบนัทกึไว้  เพือ่ตรวจสอบดคูวามถีว่า่เมือ่ใชว้ธิกีารสอนแบบน้ี

แลว้ผูเ้รยีนจะมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นอยา่งไร  รวมถงึการแกป้ญัหาผูเ้รยีนในชัน้เรยีนก็

สามารถใชก้ารสงัเกตและการสมัภาษณ์ได ้ดงันัน้ครตูอ้งหมัน่เป็นคนช่างบนัทกึ  ช่างเขยีน กจ็ะทาํให้

การทาํงานนัน้เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได ้

 5.  วจิารณญาณ คอืการทีค่รใูชค้วามคดิวเิคราะห์  แยกแยะ และตดัสนิใจในเรือ่งใดเรือ่ง

หน่ึงซึง่นบัวา่เป็นสิง่ทีส่าํคญัมากเพราะเป็นคณุสมบตัสิาํคญัของครทุูกคน  ดงันัน้ครจูะตอ้งมคีวาม

หนกัแน่นมเีหตุมผีล มขีอ้มลูสารสนเทศครบถว้นในการตดัสนิใจหรอืแกป้ญัหา  รวมถงึครตูอ้งสอนให้

ผูเ้รยีนเกดิวจิารณญาณดว้ย จงึจะไดช้ือ่วา่เป็นผูท้ีป่ระสบความสาํเรจ็ในการสอนอยา่งแทจ้รงิ 

 6.  วนิยั คอืการทีค่รตูอ้งรกัษาระเบยีบกฎเกณฑ์  เพราะครเูป็นคนหน่ึงใ นสงัคม  จงึ

จาํเป็นตอ้งปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องสงัคม  เพือ่เป็นการสบืสานวฒันธรรมไทยใหเ้ป็นมรดกตกทอด

ชัว่ลกูหลานดงันัน้อาชพีครหูรอืครมูอือาชพีจงึมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ในสงัคมไทย  ครตูอ้งปฏบิตัติน

ใหมไ่ปสู่สงัคมไทยยคุใหม่  มติใิหมใ่หจ้งได้  เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนดใีนสั งคมต่อไป ตลอดจน

การพฒันาดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยทีีไ่ปพรอ้มกบัจติวญิญาณ  คณุธรรม และศลีธรรม ควบคูก่นั

สบืไป 

 กรมวชิาการ (2545: 3) การพฒันาศกัยภาพครตูามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 

ไดก้ลา่วถงึการพฒันาครถูอืเป็น  หน้าทีข่องสถานศกึษาทีจ่ะพฒันาใหเ้ป็ นครมูืออาชพี  ซึง่ได้

วเิคราะหค์รผููส้อนในดา้นความสามารถ  ความถนดั ความสนใจ ตลอดจนเจตคตทิีม่ต่ีอการเรยีนการ

สอน เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูสาํหรบัพจิารณา สนบัสนุนใหม้กีารพฒันาศกัยภาพของครอูยา่งต่อเน่ือง  ดงันัน้

การพฒันาศกัยภาพครจูงึตอ้งอาศยัความรว่มมอืของครแูกนนํา  ครตูน้แบบ และสถาบนัการศกึษา

ชัน้สงู เช่น คณะคุรศุาสตร ์/ศกึษาศาสตร ์ของสถาบนัราชภัฏและมหาวทิยาลยั  รวมทัง้ชมรมวชิาชพี 

ซึง่จะช่วยพฒันาครใูหม้ศีกัยภาพในการพฒันาหลกัสตูร  และการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูร

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ทีม่มีาตรฐานการเรยีนรูเ้ป็นเกณฑ์  กาํหนดคณุภาพการเรยีนรู้ ของผูเ้รยีนได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่การเรยีนรูท้ีจ่ะทาํใหค้นเป็นคนดี  มคีุณภาพไดน้ัน้  ตอ้งมกีารพฒันาคณุภาพ

การศกึษาคอืการพฒันาครแูละกระบวนการเรยีนรูไ้ปพรอ้มๆ  กนั เพือ่จะทาํใหก้ารปฏริปูการศกึษา

ของไทยนัน้ มปีระสทิธภิาพ และเกดิประโยชน์สงูสดุต่อประเทศทีด่อียา่งแทจ้รงิ 
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 สรปุไดว้า่การพฒันาคณุภาพครู  มเีป้าหมายเพือ่ใหค้รยูกระดบัคณุภาพในการจดั

การศกึษา เพราะคณุภาพของครสูง่ผลโดยตรงต่อการจดัการเรยีนการสอน ซึง่จะสะทอ้นไปยงั

ผลสมัฤทธิแ์ละคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน  

   2.1.2 การพฒันาวชิาชพีคร ู

 จากความสาํคญัของครดูงักล่ าวแลว้นัน้  ชีใ้หเ้หน็วา่ครมูบีทบาทหน้าทีส่าํคญัในดา้นการ

สอนใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรู้  การจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รยีนเกดิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์  กบั

สามารถทาํหน้าทีห่รอืกจิกรรมทีพ่งึจะกระทาํได้  ซึง่การพฒันาตนเองของครจูงึเป็นสิง่จาํเป็น  เพือ่ให้

ครสูามารถประกอบวชิา ชพีไดอ้ยา่งมคีณุภาพ  จดักจิกรรมการเรยีนการสอนและมบีทบาททีท่าํให้

นกัเรยีนบรรลพุฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ์

 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 

2545 ใหม้อีงคก์รวชิาชพีเพือ่ทาํหน้าทีก่าํหนดมาตรฐานวชิาชพี  ตลอดจนการพฒันาวชิาชพีทั ้ งครู 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษาและบุคลากรทางการศกึษาอื่น  องคว์ชิาชพีดงักล่าว  เป็น

องคก์รตามพระราชบญัญตัสิภาครแูละบุคลากรทางการศกึษา  พ.ศ. 2546 เรยีกว่า คุรสุภา (คุรสุภา. 

2549: 59- 61) ซึง่เป็นสภาวชิาชพี  มฐีานะเป็นนิตบุิคคลในกาํกบัของกระทรวงศกึษาธิ การ มอีาํนาจ

หน้าทีต่ามมาตรา  9 คอื กาํหนดมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณของวชิาชพี  ออกและเพกิถอน

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี  ควบคมุความประพฤตแิละการดาํเนินงานของผูป้ระกอบวชิาชพีรวมทัง้

พฒันาวชิาชพี  กาํหนดนโยบายและแผนพฒันาวชิาชพี  ประสาน สง่เสรมิการศกึษาและการวจิยั

เกีย่วกบัการประกอบวชิาชพี  นอกจากน้ี พระราชบญัญตัิ ดงักล่าวยงัไดก้ําหนดอํานาจหน้าทีข่องคุรุ

สภาไวเ้พือ่ใหส้ามารถนํามาใชเ้ป็นกรอบทศิทางในการพฒันาวชิาชพีทางการศกึษาใหเ้ป็นวชิาชพี

ชัน้สงูอยา่งเป็นระบบ  ต่อเน่ือง  และมคีณุภาพตามมาตรฐานวชิาชพี  ประพฤตปิฏบิตัติน  ตาม

จรรยาบรรณของวชิาชพีใหม้ศีกัดิศ์รเีป็นทีย่อมรบัของสงัคม 

 การพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา เป็นสิง่จาํเป็นทีจ่ะตอ้งกระทาํอยา่งเป็นระบบและ

ต่อเน่ืองดว้ยรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช 2540 ไดบ้ญัญตัชิดัเจนในมาตรา  81 

เรือ่ง การพฒันาการศกึษาและการพฒันาวชิาชพีครู  และพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ  พ.ศ. 

2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 52 กาํหนดใหก้ระทรวงสง่เสรมิใหม้รีะบบ  

กระบวนการผลติ การพฒันาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีณุภาพและมาตรฐานที่

เหมาะสมกบัการเป็นวชิาชพีชัน้สงู โดยพฒันาทัง้บุคลากรใหม ่และบุคลากรประจาํการอยา่งต่อเน่ือง 

การพฒันาวชิาชพีทางการศกึษา  เป็นภารกจิสาํคญัของครุสุภาและตอ้งมรีะบบ  ทีช่ดัเจนสามารถ

ครอบคลมุกลุม่เป้าหมายทัง้  4 กลุ่ม คอื ครู ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษาและบุคลากร

ทางการศกึษาอื่น  (ศกึษานิเทศก์) ในหน่วยงานทุกสงักดั  รวมทัง้ครอบคลมุระบบยอ่ยต่าง  ๆ ทีจ่ะ

นําไปสูก่ารพฒันาวชิพีทางการศกึษา  ไดแ้ก่ ระบบมาตรฐานและการควบคมุการประกอบวชิาชพี  

ระบบใบอนุญาตประกอบวชิาชพี  ระบบการพฒันาผูป้ระกอบวชิาชพีและระบบการยกยอ่งและผดงุ

เกยีรตผิูป้ระกอบวชิาชพี โดยมมีาตรฐานวชิาชพีทัง้ 3 ดา้น เป็นกรอบในการพฒันา ไดแ้ก่ มาตรฐาน
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ความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี มาตรฐานการปฏบิตังิานและมาตรฐานการปฏบิตัติน  (จรรยาบรรณ

ของวชิาชพี) ซึง่ครุสุภาไดด้าํเนินการออกขอ้บงัคบัครุสุภา วา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณ

ของวชิาชพีแลว้ 

 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาวชิาชพีของครุสุภา  จะเน้นการสรา้งวัฒนธรรมแบบสรา้งและสัง่สม

ความรูก้ระบวนการมสีว่นรว่ม  เครอืขา่ยการพฒันาวชิาชพีทีม่ศีกัยภาพเพือ่สรา้งความเชือ่มัน่  

ยอมรบั ศรทัธาและเชือ่ถอืจากสงัคมใหเ้ป็นวชิาชพีชัน้สงู  ผูป้ระกอบวชิาชพีมคีวามมัน่คงไดร้บั  การ

พฒันาอยา่งต่อเน่ือง  คนด ีคนเก่งเขา้สูว่ชิาชพีมากขึน้  ผูป้ระกอบวชิาชพีมคีณุธรรม จรยิธรรม  และ

จรรยาบรรณของวชิาชพีเป็นทีย่อมรบัจากผูร้บับรกิารและสงัคมทัว่ไป 

 ทัง้น้ี องคก์ารการศกึษา วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ  (UNESCO) ตาม

ขอ้ตกลง “แผนปฏบิตักิารดาการ”์ (The Dakar Framework For Action) ในการประชุมดา้นการศกึษาโลก 

(World Education Forum) ระหวา่งวนัที่ 26 – 28 เมษายน 2543 ณ กรงุดาการ ์ประเทศเซเนกลั  

ไดก้ลา่วไวเ้กีย่วกบัการดาํเนินการเพือ่จดัการศกึษาสาํหรบัทุกคน ในยทุธศาสตรท์ี ่9 ดงัน้ี 

 ยทุธศาสตรท์ี ่9: เพิม่พนูสถานภาพ กําลงัใจ และความเป็นมอือาชพีใหแ้ก่คร ูครทุูกคนควร 

 1.  ไดร้บัการยกยอ่งและการตอบแทนทีเ่หมาะสม 

 2.  มโีอกาสรบัการอบรม พฒันา และสนบัสนุนในวชิาชพี 

 3.  รว่มตดัสนิใจในเรือ่งทีจ่ะกระทบต่อวชิาชพีและการสอน 

 4.  เขา้ใจความหลากหลายของวธิกีารเรยีนรู ้และพฒันาการทางสงัคมและสตปิญัญาของผูเ้รยีน 

 5.  สรา้งสภาพแวดลอ้มทีก่ระตุน้การเรยีนรู ้และการมสีว่นรว่มในการเรยีนรู ้

 6.  รบัผดิชอบต่อวชิาชพีของตน รบัผดิชอบต่อผูเ้รยีนและชุมชน 

 สรปุไดว้า่ยทุธศาสตรก์ารพฒันาวชิาชพีคร ูเป็นการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานเพือ่ให้

ครไูดร้บัการสง่เสรมิ สนบัสนุน ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ในสว่นความรู้  ความเขา้ใจ ทกัษะ ในการ

จดัการเรยีนการสอน ตลอดจนคณุธรรม และจรยิธรรม 

 2.2 การส่งเสริมและพฒันาวิชาชีพคร ู

 วชิาชพีครเูป็นวชิาชพีทีจ่าํเป็นสาํหรบัสงัคม  อยา่งไรกด็ผีูท้ ีเ่ขา้มาสูว่งการวชิาชพีครกูต็อ้ง

มคีุณลกัษณะบางอยา่ง  และเมือ่ไดร้บัการฝึกฝนจนมคีวามรูค้วามชาํนาญใน วชิาชพีแลว้  กต็อ้งมี

คุณลกัษณะเพิม่เตมิอกีหลายประการ  ดงันัน้มคีวามจาํเป็นตอ้งสง่เสรมิและพฒันาวชิาชพีครใูหท้นั

กบัสภาพเศรษฐกจิ  สงัคม การเมอืงและวฒันธรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปดว้ย เจตนารมณ์ในการพฒันา

วชิาชพีของครไูทย  รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช 2540 ประกาศใชบ้งัคบัอยา่ง

สมบรูณ์เมือ่วนัที ่11 ตุลาคม 2540 การพฒันาวชิาชพีครทูีจ่ะตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเป็นลาํดบั  

รฐัสภาไดต้ราพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ  พ.ศ.2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  (ฉบบัที่ 2) 

พ.ศ.2545 ขึน้ในเวลาต่อมา  พระราชบญัญตัมิบีทบญัญตัเิกีย่วกบัการพฒัน าวชิาชพีครอูยา่งชดัเจน

ในหมวด 7 วา่ดว้ยครแูละบุคลากรทางการศกึษา สาระสาํคญัมดีงัน้ี 
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 1.  ใหก้ระทรวงส่งเสรมิใหม้รีะบบ  กระบวนการผลติ  การพฒันาครแูละบุคลากรทางการ

ศกึษาใหม้คีณุภาพและมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัการเป็นวชิาชพีชัน้สงู  โดยการกาํกบัและประสานให้

สถาบนัทีท่าํหน้าที่ ผลติและพฒันาครู  รวมทัง้บุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวามพรอ้มและมคีวาม

เขม้แขง็ในการเตรยีมบุคลากรใหมแ่ละการพฒันาบุคลากรประจาํการอยา่งต่อเน่ือง 

 2.  ใหม้อีงคก์รวชิาชพีครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษา  มฐีานะเป็นองคก์รอสิระภายใตก้าร

บรหิารของสภาวชิาชพีในกาํกบัของกระทรวง มอีาํนาจหน้าทีก่าํหนดมาตรฐานวชิาชพี  ออกและเพกิ

ถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชพี  กาํกบัดแูลการปฏบิตัติามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชพี

รวมทัง้การพฒันาวชิาชพีครแูละผูบ้รหิารการศกึษา 

 3.  ใหค้รู ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  และบุคลากรทางการศกึษาอื่น  ทัง้ของ

รฐัและเอกชนต้ องมใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีตามกฎหมายกาํหนดใดๆ  และมหีน้าทีไ่ปจนกว่าจะ

พน้จากความเป็นครู  ซึง่การทีเ่ดก็มคีวามหวงัทีจ่ะใหค้รเูป็นอยา่งทีต่นเองคาดหวงัไว้  เพราะเดก็

ตอ้งการไดร้บัการดแูลเอาใจใสจ่ากครอูยา่งจรงิจรงิ  รวมทัง้พ่อ แม่ และครู ทีพ่วกเขาตอ้งการใชช้วีติ

อยูด่ว้ยตลอดเวลา เพื่อทีเ่ขาเหล่านัน้จะมชีวีติทีเ่ตบิโตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งม ี

 4.  ใหม้อีงคก์รกลางบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการครู  โดยใหค้รแูละบุคลากรทางการ

ศกึษาทัง้ของหน่วยงานทางการศกึษาในระดบัสถานศกึษาของรฐั  และระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเป็น

ขา้ราชการในสงักดัองคก์รกลางบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการคร ู

 5.  ใหม้กีฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดอืน  คา่ตอบแทนสวสัดกิาร  และสทิธปิระโยชน์เกือ้กลูอื่น

สาํหรบัขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  เพื่อใหม้รีายไดท้ีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัฐานะ

ทางสงัคมและวชิาชพี 

 6.  ใหม้กีองทุนสง่เสรมิและพฒันาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา  เพื่อจดัสรร

เป็นเงนิอุดหนุนงานรเิริม่สรา้งสรรค ์ผลงานดเีด่น และเป็นรางวลัเชดิชเูกยีรตคิรแูละบุคลากรทางการ

ศกึษา ทัง้น้ีใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 7.  ใหห้น่วยงานทางการศกึษาระดมทรพัยากรบุคคลในชุมชน  ใหม้สีว่นรว่มในการจดั

การศกึษา โดยนําประสบการณ์ความรอบรู้  ความชาํนาญ  และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของบุคคลดงักล่าว

เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ทางการศกึษาและยกยอ่งเชดิชผููท้ ีใ่หก้ารส่งเสรมิและสนบัสนุนการจดัการศกึษา

ความสาํคญัของการสง่เสรมิและการพฒันาวชิาชพีครู  ก่อประโยชน์ใหแ้ก่ผูป้ระกอบวชิาชพีครแูละ

สงัคมหลายประการ ดงัต่อไปน้ี 

  7.1  ช่วยส่งเสรมิเกยีรตภิมูขิองครใูหส้มกบัทีเ่ป็นปชูนียบุคคลของสงัคม เป็นผูรู้แ้ละเป็น

ผูป้ฏบิตัตินด ีเพือ่เป็นแบบอยา่งทีด่แีก่เยาวชนและประชาชนทัว่ไป 

  7.2  ช่วยสง่เสรมิใหค้รมูศีกัยภาพในการปฏบิตัหิน้าทีค่รตูามทีส่งัคมปรารถนา  เพื่อเป็น

กาํลงัสาํคญัของชาตใินการพฒันาชุมชนและประเทศชาต ิ

  7.3  ช่วยสรา้งเสรมิความมัน่คง และสง่เสรมิความกา้วหน้าในการประกอบวชิาชพีคร ู
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  7.4  ช่วยส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีครู  มสีถานภาพทีท่ดัเทยีมกนั  เพื่อใหค้รมูคีวาม

มัน่ใจในการประกอบวชิาชพีเพือ่ยกสถานภาพของครทุูกระดบัใหเ้ท่าเทยีมกนั 

  7.5  ช่วยส่งเสรมิใหค้รไูดร้บัเงนิเดอืน คา่ตอบแทน และสวสัดกิารเพยีงพอแก่การรกัษา

สถานภาพของครใูนสงัคมไทย  

 กานตด์า บุญเถื่อน (2549: 11) กลา่ววา่ สงัคมไทยยอมรบัวา่ผูป้ระกอบอาชพีครถูอืเป็นผู้

ประกอบวชิาชพีชัน้สงู  เน่ืองจากไดร้บัการส่งเสรมิและพฒั นาวชิาชพีครอูยา่งต่อเน่ือง  และไดผ้่าน

การศกึษาอบรมมาเป็นอยา่งด ีมคีวามรูค้วามสามารถ มจีรรยาบรรณ มคีณุธรรมจรยิธรรม  และมกีาร

พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ดงันัน้ผูป้ระกอบอาชพีครจูงึ เป็นบุคลากรทีม่คีณุภาพ  เป็นผูว้างรากฐาน

การศกึษา  ซึง่เป็นหวัใจสาํคญัของการพฒันาประเท ศชาตใินการปฏริปูการศกึษา  และยอมรบัวา่

จาํเป็นจะตอ้งมกีารปฏริปูคร ูเพราะครถูอืเป็นปจัจยัแหง่ความสาํเรจ็อนัสาํคญัในการปฏริปูการศกึษา  

 ถาวร จนัทศริิ (2545: 8) กลา่ววา่ การปฏริปูการเรยีนรูใ้หค้รทุูกคนไดร้บัการสง่เสรมิและ

พฒันาวชิาชพีของตนเองอยา่งจรงิจงั  ซึง่ปจัจยัสาํคญัทีจ่ะทาํใหก้ารปฏริปูการเรยีนรูเ้ป็นการศกึษา

ตลอดชวีตินัน้มอียูห่ลายปจัจยั  ไดแ้ก่ การใหค้วามสาํคญักบัผูเ้รยีนวา่สาํคญัทีส่ดุ  การประกนั

คณุภาพการศกึษา การพฒันาหลกัสตูรทีเ่น้นในเรือ่งของภมูปิญัญาไทย  รวมทัง้การมคีรทูีม่คีณุภาพ  

ซึง่การทีจ่ะทาํใหค้รมูคีณุภาพ  และส ามารถใหบ้รกิารการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพแก่นกัเรยีน  

นกัศกึษาไดน้ัน้ ตอ้งมกีารสง่เสรมิและพฒันาวชิาชพีครใูหเ้ป็นวชิาชพีชัน้สงู  ซึง่กรอบแนวคดิในการ

กาํหนดวชิาชพีครใูหเ้ป็นวชิาชพีชัน้สงูนัน้จะตอ้งเป็นบรกิารทีใ่หก้บัสงัคม เป็นวธิกีารแห่งปญัญาและ

เป็นวชิาชพีทีต่อ้งไดร้บัการอบรมเพยีงพอทีจ่ะเป็นหลกัประกนัไดว้า่ผูท้ีอ่ยูใ่นวชิาชพีน้ีเป็นผูม้คีวามรู้

ความสามารถและมคีณุธรรมรวมทัง้ตอ้งมจีรรยาบรรณวชิาชพี  คอืการมแีนวทางการประพฤติ  

ปฏบิตัตินตามมาตรฐานวชิาชพีดว้ยจงึจะไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีทีม่เีกยีรตแิละ

ศกัดิศ์ร ีเหมาะสมกบัวชิาชพีชัน้สงูอยา่งแทจ้รงิ  

 วจิติร ศรสีอา้น (2544: 4) กลา่ววา่ รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.2540 มาตรา 

81 ไดก้าํหนดบทบญัญตัใิหม้กีารพฒันาวชิาชพีครู  และในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ  

พ.ศ.2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  (ฉบบัที่ 2)พ.ศ.2545 มาตรา 9(4) กไ็ดก้าํหนดบทบญัญตัใิหม้ี

หลกัการสง่เสรมิมาตรฐานวชิาชพีครู  คณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษา  และการพฒันาครู  

คณาจารย์  และบุคลากรทางการศกึษาอยา่งต่อเน่ือง นบัเป็นหลกัการและเหตุผลสาํคญัในการ

กาํหนดแนวทางพฒันาวชิาชพีคร ูซึง่เป็นสว่นหน่ึงของการปฏริปูการศกึษา  ดงันัน้การพฒันาวชิาชพี

ครมูคีวามสาํคญัในการพฒันาคณุภาพครู  ใหด้าํเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเป็นระบบมากขึน้  

สาํนกังานปฏริปูการศกึษา  (สปศ.) ไดม้กีารจดัตัง้สถาบนัพฒันาและสง่เสรมิครู  คณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศกึษา  (สคบศ.) และกองทุนเพือ่สง่เสรมิการพฒันาครอูกี  2 กองทุน คอื กองทุน

พฒันาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา  และกองทุนสง่เสรมิครคูณาจารย์  และบุคลากร

ทางการศกึษา (สคบศ.) มบีทบาทหน้าทีด่งัน้ี  
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 ณฐัวฒุ  ิ พมิพา (2546: 46 – 50) การพฒันาวชิาชพีครถูอืเป็นปจัจยัทีส่าํคญัทีจ่ะนําไปสู่

คุณภาพของครผููส้อน  และมผีลกระทบในทางบวกกบัคณุภา พของผูเ้รยีน  กระบวนการพฒันา

วชิาชพีครทูีด่นีัน้ตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองของการประกอบวชิาชพี  โดยเริม่จากครฝึูกหดั (หรอืครู

ช่วย) ไปจนถงึเกษยีณอาย ุซึง่แบ่งไดเ้ป็น 4 แบบ คอื  

 1.  การพฒันาครเูป็นเป็นรายบุคคลในสภาพนอกหอ้งเรยีน 

  2.  การพฒันาครเูป็นรายบุคคลภายในหอ้งเรยีน  

 3.  การพฒันาครเูป็นกลุม่เพือ่ปรบัปรงุการเรยีนการสอน   

 4   การพฒันาครโูดยกระบวนการทางคลนิิก (Clinic Method)  

 ดงันัน้การพฒันาวชิาชพีของครอูาจมวีธิกีารหลายรปูแบบผสมผสานกนั  เพือ่ใหค้รไูดม้ี

ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละมคีวามเขา้ใจถงึจดุอ่อนหรอืศกั ยภาพของตนเองอยา่งสงูสุด  เช่น การ

ผลติสือ่การเรยีนการสอนการพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอน ซึง่ถอืเป็นการส่งเสรมิวชิาชพีครเูพื่อ

ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการศกึษาดว้ย  ซึง่อาจกลา่วไดว้า่หวัใจหลกัของการพฒันาวชิาชพีครกู็

คอื ความคาดหวงัใหค้รเูป็นผูส้อนทีม่ปีระสทิธภิาพสู งโดยไดม้กีารพฒันาวชิาชพีของตนอยา่ง

ต่อเน่ือง  เพราะเมือ่ครมูคีณุภาพทีด่แีลว้กส็ามารถมัน่ใจไดว้า่คณุภาพการศกึษาของไทยกจ็ะดขีึน้

ดว้ยเช่นกนั 

 จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้สรปุไดว้า่  การสง่เสรมิและพฒันาวชิาชพีครู  เป็นการพฒันาการ

ปฏบิตังิานของครผููส้อนดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน สือ่การเรยีนการสอน ส่งเสรมิใหค้รทุูก

คนไดม้กีารพฒันาวชิาชพีของตน  ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่

ตลอดเวลา  จะเหน็ไดว้่า  “ครู” คอืผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงูทีไ่ดร้บัการยกยอ่งจากสงัคม  ดงันัน้ผู้

ประกอบอาชพีครจูงึตอ้งไดร้บัการสง่ เสรมิและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  โดยมกีารปฏริปูการเรยีนรูค้อื

ผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัทีส่ดุ  เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดม้กีารพฒันากระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  และไดร้บั

ประโยชน์จากการเรยีนรูอ้ยา่งแทจ้รงิ  นอกจากน้ีครจูะตอ้งมุง่มัน่  สรา้งเสรมิสมรรถนะและศกัยภาพ

ของตนใหเ้ป็นวชิาชพีชัน้สงู และคงอยูใ่นความเป็นวชิาชพีไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

 3.3 มาตรฐานวิชาชีพคร ู

 การกาํหนดขอ้ปฏบิตัแิละเป้าประสงคข์องดาํเนินงานของคร ูช่วยใหค้รสูามารถดาํเนินงาน

ในหน้าทีไ่ดอ้ยา่งมแีนวทาง และปฏบิตัไิดถ้กูตอ้งตามความตอ้งการของตน้สงักดั และผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี เพื่อส่งผลต่อความสาํเรจ็ในการศกึษาต่อไป 

 สาํนกังานเลขาธกิารครุสุภา  (2556: 65) ไดก้ําหนด ขอ้บงัคบัครุสุภา  วา่ดว้ยมาตรฐาน

วชิาชพี พ.ศ.2556 ซึง่ประกอบดว้ย มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี  มาตรฐานความรูแ้ละ

ประสบการณ์วชิาชพี  มาตรฐานการปฏบิตังิาน  และมาตรฐานการปฏบิตัติน  เพือ่ใชเ้ป็นมาตรฐานใน

การประพฤตตินของผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษาใหอ้ยูใ่นแนวทางทีพ่งึยดึถอืปฏบิตัิ  ทัง้น้ีเพื่อ

การดาํรงอยูใ่นวชิาชพีไดอ้ยา่งมคีณุภาพสรา้งความเชือ่มัน่ ศรทัธา และเป็นทีย่อมรบัของผูร้บับรกิาร

จากผูป้ระกอบวชิาชพีและสงัคมทัว่ไป 
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 พระราชบญัญตัสิภาครแูละบุ คลากรทางการศกึษา  พ.ศ.2546 ซึง่เป็นกฎหมายเกีย่วกบั

วชิาชพีทางการศกึษา ไดก้ําหนดใหอ้งคก์รวชิาชพีคร ูคอืคุรสุภา มบีทบาทหน้าทีด่งัต่อไปน้ี ( 

 1.  กาํหนดมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณของวชิาชพี 

 2.  ควบคมุความประพฤตแิละการดาํเนินงานของผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา  ให้

เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณของวชิาชพี 

 3.  ออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อประกอบวชิาชพี 

 4.  พกัใชใ้บอนุญาตหรอืเพกิถอนใบอนุญาต 

 5.  สนบัสนุน ส่งเสรมิ และพฒันาวชิาชพีตามมาตรฐานวชิาชพี และจรรยาบรรณของวชิาชพี 

 6.  ส่งเสรมิ สนบัสนุน ยกยอ่ง และผดงุเกยีรตผิูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา 

 7.  รบัรองปรญิญา ประกาศนียบตัร หรอืวฒุบิตัรของสถาบนัต่าง ๆ ตามมาตรฐานวชิาชพี 

 8.  รบัรองความรูแ้ละประสบการณ์ทางวชิาชพี รวมทัง้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชพี 

 9.  สง่เสรมิการศกึษาและการวจิยัเกีย่วกบัการประกอบวชิาชพี 

 10. เป็นตวัแทนผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษาของประเทศไทย 

 11. ออกขอ้บงัคบัของคุรสุภาว่าดว้ย (ก) – (ญ) 

 12. ใหค้าํปรกึษาหรอืเสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรี  เกีย่วกบันโยบาย  หรอืปญัหาการพฒันา

วชิาชพี 

 13. ใหค้าํแนะนําหรอืเสนอความเหน็ต่อรฐัมนตรี  เกีย่วกบัการประกอบวชิาชพี  หรอืการ

ออกกฎกระทรวง ระเบยีบ และประกาศต่างๆ 

 14. กาํหนดใหม้คีณะกรรมการเพือ่กระทาํการใด ๆ อนัอยูใ่นอาํนาจหน้าทีข่องครุสุภา 

 15. ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องครุสุภามาตรฐานวชิาชพีทางการศกึษา  คอื

ขอ้กําหนดเกีย่วกบัคุณลกัษณะและคุณภาพทีพ่งึประสงคใ์นการประกอบวชิาชพีทางการศกึษา  ซึง่ผู้

ประกอบวชิาชพีทางการศกึษาตอ้งประพฤตปิฏบิตัติาม  เพือ่ใหเ้กดิคณุภาพในการประกอบวชิาชพี  

สามารถสรา้งความเชือ่มัน่ศรทัธาใหแ้ก่ผูร้บับรกิารจากวชิาชพีไดว้า่เป็นบรกิารทีม่คีณุภาพตอบ

สงัคมไดว้า่ทีก่ฎหมายใหค้วามสาํคญักบัวชิาชพีทางการศกึษา และกาํหนดใหเ้ป็นวชิาชพีควบคมุนัน้  

เน่ืองจากเป็นวชิาชพีทีม่ลีกัษณะเฉพาะตอ้งใชค้วามรู้  ทกัษะ และความเชีย่วชาญในการประกอบ

วชิาชพี  ซึง่ผูป้ระกอบวชิาชพีจะตอ้งศกึษาเพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้ง  ใหส้ามารถ

นําไปใชใ้นการประกอบวชิาชพีใหเ้หมาะสมกบัการเป็นวชิาชพีชัน้สงูและไดร้บัการยอมรบั  ยกยอ่ง

จากสงัคมตลอดไป 

 สาํนกังานเลขาธกิารครุสุภา (2556: 65 - 69) ไดก้ําหนด ขอ้บงัคบัครุสุภา วา่ดว้ยมาตรฐาน

วชิาชพี พ.ศ. 2556 ใน 3 มาตรฐานหลกั ดงัน้ี  

 1.  มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี  หมายความวา่  ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัความรู้

และประสบการณ์ในการจดัการเรยีนรู้  หรอืการจัดการศกึษา ซึง่ผูต้อ้งการประกอบวชิาชพีทางการ

ศกึษาตอ้งมเีพยีงพอทีส่ามารถนําไปใชใ้นการประกอบวชิาชพีได ้ประกอบดว้ย 
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  1.1 มาตรฐานความรู้  คอืผู้ประกอบวชิาชพีครู  ตอ้งมคีณุวฒุไิมต่ํ่ากวา่ปรญิญาตรทีาง

การศกึษา หรอืเทยีบเท่าหรอืมคีณุวฒุอิื่นทีค่รุสุภารบัรอง  โดยมมีาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์

วชิาชพี ดงัต่อไปน้ี 

   1)  ความเป็นคร ู

   2)  ปรชัญาการศกึษา 

   3)  ภาษาและวฒันธรรม 

   4)  จติวทิยาสาํหรบัครู 

   5)  หลกัสตูร 

   6)  การจดัการเรยีนรูแ้ละการจดัการชัน้เรยีน  

   7)  การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู้ 

   8)  นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา 

   9)  การวดัและการประเมนิผลการเรยีนรู้  

   10) การประกนัคณุภาพการศกึษา 

   11) คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ 

  1.2 มาตรฐานประสบการณ์วชิาชพี  ผา่นการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษาตาม

หลกัสตูรปรญิญาทางการศกึษา  เป็นเวลาไมน้่อยกว่าหน่ึงปี  และผ่านเกณฑก์ารประเมนิปฏบิตักิาร

สอนตามหลกัเกณฑว์ธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการครุสุภากาํหนด ดงัต่อไปน้ี 

   1) การฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรยีน 

   2) การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษาในสาขาวชิาเฉพาะ 

 2. มาตรฐานการปฏบิตังิาน  หมายถงึ  ขอ้กําหนดเกีย่วกบัคุณลกัษณะหรอืการแสดง

พฤติกรรมการปฏบิตังิานและการพฒันางาน  ซึง่ผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษาตอ้งปฏบิตัติาม

เพื่อใหเ้กดิผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการเรยีนรู ้หรอืการจดัการศกึษา รวมทัง้ตอ้งฝึกฝนใหม้ี

ทกัษะหรอืความชาํนาญสงูขึน้อยา่งต่อเน่ืองผูป้ระกอบวชิาชพีครู  ตอ้งมมีาตรฐานการปฏบิตังิาน  

ดงัต่อไปน้ี 

  1) ปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเพือ่พฒันาวชิาชพีครใูหก้า้วหน้าอยูเ่สมอ  

  2) ตดัสนิใจปฏบิตักิจิกรรมต่าง ๆ โดยคาํนึงถงึผลทีจ่ะเกดิแก่ผูเ้รยีน 

  3) มุง่มัน่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ตบิโตเตม็ตามศกัยภาพ 

  4) พฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏบิตัไิดจ้รงิในชัน้เรยีน 

  5) พฒันาสือ่การเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ 

  6) จดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิวเิคราะห์ คดิสรา้งสรรคโ์ดยเน้น 

ผลถาวรทีเ่กดิแก่ผูเ้รยีน 

7) รายงานผลการพฒันาคณุภาพของผูเ้รยีนไดอ้ยา่งมรีะบบ  

8) ปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่แีก่ผูเ้รยีน 
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9) รว่มมอืกบัผูอ้ื่นในสถานศกึษาอยา่งสรา้งสรรค์ 

10) รว่มมอืกบัผูอ้ื่นในชุมชนอยา่งสรา้งสรรค์ 

11) แสวงหาและใชข้อ้มลูขา่วสารในการพฒันา 

   12) สรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูใ้นทุกสถานการณ์ 

 3.  มาตรฐานการปฏบิตัติน  หมายถงึขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการประพฤตตินของผูป้ระกอบ

วชิาชพี โดยมจีรรยาบรรณของวชิาชพีเป็นแนวทาง  และขอ้พงึระวงัในการประพฤตปิฏบิตัเิพือ่ดาํรง

ไวซ้ึง่ชือ่เสยีง  ฐานะ เกยีรติ และศกัดิศ์รแีห่งวชิาชพี  ตามแบบแผนพฤตกิรรม  ตามจรรยาบรรณของ

วชิาชพีทีค่รุสุภาจะกาํหนดเป็นขอ้บงัคบัต่อไป  หากผูป้ระกอบวชิาชพีผูใ้ดประพฤตผิดิจรรยาบรรณ

ของวิชาชพี จนเกดิความเสยีหายแก่บุคคลอื่นจนไดร้บัการรอ้งเรยีนถงึครุสุภาแลว้  ผูน้ัน้อาจถกู

คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชพีวนิิจฉยัชีข้าดอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี  

 1)  ยกขอ้กล่าวหา  

 2)  ตกัเตอืน  

 3)  ภาคทณัฑ ์ 

 4)  พกัใชใ้บอนุญาตมกีําหนดเวลาตามทีเ่หน็สมควรแต่ไมเ่กนิ 5 ปี  

 5)  เพกิถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชพี (มาตรา 54)  

 ซึง่มาตรฐานการปฏบิตัตินของคร ู(จรรยาบรรณของวชิาชพี) ประกอบดว้ย 

  3.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง  กลา่วคอืผูป้ระกอบวชิาชพีครู  ตอ้งมวีนิยัในตนเองพฒันา

ตนเองดา้นวชิาชพี  บุคลกิภาพ และวสิยัทศัน์ใหท้นัต่อการพฒันาทางวทิย าการ เศรษฐกจิ สงัคม 

และการเมอืงอยูเ่สมอ 

  3.2 จรรยาบรรณต่อวชิาชพี  กลา่วคอืผูป้ระกอบวชิาชพีครตูอ้งรกั  ศรทัธา ซือ่สตัย ์

สจุรติ รบัผดิชอบต่อวชิาชพีและเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์รวชิาชพี 

  3.3  จรรยาบรรณต่อผูร้บับรกิาร  กลา่วคอืผูป้ระกอบวชิาชพีครตูอ้งรกั  เมตตา เอาใจใส่ 

ช่วยเหลอื ส่งเสรมิ ใหก้ําลงัใจแก่ศษิย์  และผูร้บับรกิารตามบทบาทหน้าทีโ่ดยเสมอหน้า  ส่งเสรมิให้

เกดิการเรยีนรู้ ทกัษะ และนิสยัทีถู่กตอ้งดงีามแก่ศษิยแ์ละผูร้บับรกิาร  ตามบทบาทหน้าทีอ่ยา่งเตม็

ความสามารถดว้ยความบรสิุทธิใ์จ  ประพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่ที ัง้ กาย วาจา และจติใจ ไม่

กระทาํเป็นปฏปิกัษต่์อความเจรญิทางกาย  สตปิญัญา จติใจ อารมณ์ และสงัคมของศษิย์  และ

ผูร้บับรกิาร รวมทัง้ใหบ้รกิารดว้ยความจรงิใจและเสมอภาค  โดยไมเ่รยีกรบัหรอืยอมรบัผลประโยชน์

จากการใชต้าํแหน่งหน้าทีโ่ดยมชิอบ 

  3.4  จรรยาบรรณต่อผูร้ว่มประกอบวชิาชี พ กลา่วคอืผูป้ระกอบวชิาชพีครพูงึช่วยเหลอื

เกือ้กลูซึง่กนัและกนั อยา่งสรา้งสรรค ์โดยยดึมัน่ในระบบคณุธรรมและสรา้งความสามคัคใีนหมูค่ณะ 

  3.5  จรรยาบรรณต่อสงัคม กลา่วคอืผูป้ระกอบวชิาชพีครพูงึประพฤตปิฏบิตัตินเป็นผูนํ้า

ในการอนุรกัษแ์ละพฒันาเศรษฐกจิ  สงัคม ศาสนา ศลิปวฒันธรรม ภมูปิญัญา สิง่แวดลอ้มรกัษา

ผลประโยชน์ของสว่นรวมและยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธปิไตย  อนัมพีระมหากษตัรยิท์รง

เป็นประมขุ 
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 จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้สรปุไดว้า่  มาตรฐานวชิาชพีครมูบีทบาทและมคีวามสาํคญัต่อสงัคม

ในการพฒันาความเจรญิกา้วหน้าของประเทศเช่นเดยีวกบัวิ ชาชพีชัน้สงูอื่น  เพือ่ใหว้ชิาชพีทางการ

ศกึษา เป็นวชิาชพีควบคมุวชิาชพีครโูดยตรงและเป็นหลกัประกนัในการคุม้ครองใหผู้ร้บับรกิาร

ทางการศกึษา ไดร้บัการศกึษาอยา่งมคีณุภาพ  รวมทัง้เป็นการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานวชิาชพี

ครใูหส้งูยิง่ขึน้ 

 

3. การปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพคร ู

 สาํนกังานเลขาธกิารครุสุภาในฐานะเป็นองคก์รวชิาชพีครมูหีน้าทีใ่นการพฒันาวชิาชพีครู

ไดก้าํหนดเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีครเูพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการประเมนิและพฒันาศกัยภาพของครู  

ในการปฏบิตัตินและการปฏบิตังิานตามหน้าที่  เป็นการประเมนิคณุภาพการทาํงา นของครวูา่อยูใ่น

เกณฑร์ะดบัใด  และผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิเพือ่นํามาปรบัปรงุพฒันาตนเองใหส้อดคลอ้งกบัการ

ปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพีครใูนระดบัที่  3 คอืการเป็นผูนํ้าในการพฒันา

วชิาชพีคร ูรวมถงึไดบ้รูณาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัครุสุภาวา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณ

ของวชิาชพี พ.ศ. 2548 คอื การศกึษาคน้ควา้เพือ่พฒันาตนเอง และการเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการ

เพือ่ใหก้ารปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพีครบูงัเกดิผลเป็นรปูธรรมอยา่ง

แทจ้รงิ 

 สาํนกังานเลขาธกิารครุสุภา  (2545: 43) ไดก้ําหนดเกณฑเ์พื่อ ประเมนิพฤตกิรรมของครู  

ในการปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพีครู เป็น 3 ระดบัคณุภาพ ซึง่มรีายละเอยีด

ดงัน้ี  

 ระดบัคณุภาพ : 

 ระดบั 1 แสวงหาความรูเ้กีย่วกบัวชิาชพีครอูยูเ่สมอ โดยพจิารณาจาก 

 1)  การศกึษาเอกสาร ตาํรา และสือ่ต่าง ๆ 

 2)  การเขา้รว่มประชุม อบรม สมัมนาทางวชิาชพีคร ู

 ระดบั 2 มบีทบาทในการพฒันาวชิาชพีคร ูโดยพจิารณาจาก 

 1)  การเป็นสมาชกิและการเขา้รว่มกจิกรรมขององคก์ร  สมาคม ชมรมทีส่ง่เสรมิการพฒันา

วชิาชพีคร ูนอกเหนือจากทีท่างราชการจดัตัง้ 

 2)  การเป็นผูด้าํเนินการหรอืมสีว่นรว่มในการดาํเนินการกจิกรรมขององคก์รวชิาชพีคร ู

 3)  การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการ 

 ระดบั 3 เป็นผูนํ้าในการพฒันาวชิาชพีคร ูโดยพจิารณาจาก 

 1)  เป็นกรรมการ  อนุกรรมการ หรอืคณะทาํงานขององคก์าร  สมาคม ชมรมทีส่ง่เสรมิการ

พฒันาวชิาชพีครนูอกเหนือจากทีท่างราชการจดัตัง้ 

 2)  เป็นวทิยากรการประชุ ม อบรม สมัมนา หรอืกจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันา

วชิาชพีคร ู
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 3)  เป็นผูจ้ดัทาํและเสนอรายงานทางวชิาการในการประชุม อบรม สมัมนา 

 4)  มผีลงานทางวชิาการเผยแพรอ่ยูเ่สมอ 

 มาตรฐานวชิาชพีครู  (มาตรฐานที่ 1) ตามขอ้บงัคบัครุสุภา  วา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชพีและ

จรรยาบรรณของวชิาชพี พ.ศ.2548 มดีงัน้ี (สาํนกังานเลขาธกิารครุสุภา. 2549: 17) 

 มาตรฐานที ่1 ปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพีครอูยูเ่สมอ  หมายถงึ

การศกึษาคน้ควา้เพือ่พฒันาตนเอง  การเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ  และการเขา้รว่มกจิกรรมทาง

วชิาการทีอ่งคก์ารหรอืหน่วยงาน  หรอืสมาคมจดัขึน้  เช่น การประชุม การอบรม การสมัมนา และ

การประชุมปฏบิตักิาร  เป็นตน้ ทัง้น้ีตอ้งมผีลงาน  หรอืรายงานทีป่รากฏชดัเจน  ซึง่มนีกัวชิาการได้

กล่าวถงึดงัน้ี 

 ประสงค์ ภมูพิทัธ์ (2542: 26) ไดก้ลา่วถงึ การปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการ

พฒันาวชิาวชิาชพีคร ูหมายถงึการแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิดว้ยวธิกีารต่างๆ  เพื่อใหม้คีวามรอบรูใ้น

การปฏบิตัตินและปฏบิตังิานอยา่งถกูตอ้ง  สนใจการเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการ  มกีารเผยแพร่

ความรูแ้ละผลงานทางวชิาการอยา่งสมํ่าเสมอ สามารถเสนอความรูใ้หม่ๆ  กบัผูเ้รยีนและสงัคมได ้ 

 ปโยธร ตณิธรรม (2543: 3 – 4) ไดก้ลา่วถงึ การปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการ

พฒันาวชิาชพีครวูา่ครเูป็นผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรง  ในการสรา้งใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละ

พฒันาตนทุกๆ  ดา้น เพือ่การมชีวีติทีด่ใีนสงัคม  ดงันัน้ครตูอ้งมกีารพฒันาตนเองใหม้คีวามรู้  ความ

เขา้ใจ เผยแพรค่วามรู้ และเป็นผูนํ้าในการสรา้งความรูเ้กีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนทีม่ผีลต่อ

ผูเ้รยีนอยูเ่สมอ 

 อุทุมพร โสภาคย์ (2545: 20) ไดก้ลา่วถงึ การปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการ

พฒันาวชิาชพีครู  หมายถงึครนูัน้ตอ้งมพีฤตกิรรมในเชงิวชิาชพี  คอืแสวงหาความรูพ้ ัฒนาตนเองอยู่

เสมอดว้ยวธิกีารต่างๆ มคีวามสนใจเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการและวชิาชพี  และมคีวามสามารถใน

การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการ  

 คาํพรทพิย์ ปรชัญาวาที (2546: 26) ไดก้ลา่วถงึการปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบั

การพฒันาวชิาชพีครู  หมายถงึการศกึษาคน้ควา้เพือ่พฒันา ตนเองแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั

อาชพีครดูว้ยวธิกีารต่างๆ  เพือ่ใหม้คีวามรอบรูใ้นการปฏบิตังิานอยา่งถกูตอ้ง  การเขา้รว่มพฒันา

ตนเองเป็นสิง่จาํเป็นทีม่คีวามสาํคญัอยา่งยิง่  เพราะจะทาํใหส้มรรถภาพในการปฏบิตังิาน ปฏบิตัิ

กจิกรรมทางวชิาการไดด้ี  ซึง่เป็นประโยชน์ทัง้ตนเ องและวชิาชพีสามารถเสนอความรูใ้หม่ๆ  กบั

ผูเ้รยีน ชุมชน และสงัคมได ้ 

 สมพงษ์ มะใบ (2546: 44) ไดก้ลา่วถงึการปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันา

วชิาชพีครู หมายถงึครจูะตอ้งแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิดว้ยวธิกีารต่างๆ  เพือ่ใหม้คีวามรอบรูใ้นการ

ปฏบิตัตินและปฏบิตังิ านอยา่งถกูตอ้ง  เขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการอยา่งสมํ่าเสมอ  มกีารเผยแพร่

ความรูแ้ละผลงานทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง  มคีวามสามารถเสนอความรูใ้หม่ๆ  กบัผูเ้รยีนเพือ่นครู

และสงัคมได ้ 
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 อญัชนา เน่ืองจาํนงค์ (2546: 31) ทีก่ลา่ววา่การปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการ

พฒันาวิชาชพีครู หมายถงึการแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิดว้ยวธิกีารต่างๆ  เพือ่ใหม้คีวามรอบรูใ้นการ

ปฏบิตัตินและปฏบิตังิานอยา่งถกูตอ้ง  สนใจในการเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการ  มกีารเผยแพร่

ความรูแ้ละผลงานทางวชิาการอยา่งสมํ่าเสมอ สามารถเสนอความรูใ้หมก่บัผูเ้รยีน และสงัคมได ้

 จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้สรปุไดว้า่ การปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพี

คร ูหมายถงึแนวทางในการประเมนิและพฒันาศกัยภาพของคร ูในการปฏบิตัตินและการปฏบิตังิาน

ตามหน้าที ่เป็นการประเมนิคณุภาพทางการทาํงานของครวูา่อยูใ่นเกณฑร์ะดบัใด และผลทีไ่ดจ้าก

การประเมนิเพื่อนํามาปรบัปรงุพฒันาตนเองใหส้อดคลอ้งกบัการปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบั

การพฒันาวชิาชพีครวูชิาชพีคร ูโดยกาํหนดเกณฑเ์พือ่ประเมนิพฤตกิรรมของคร ูในการปฏบิตัิ

กจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพีคร ูเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ การศกึษาคน้ควา้เพือ่พฒันา

ตนเอง การเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการ และการเป็นผูนํ้าในการพฒันาวชิาชพีคร ู

 การปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพีครู  ผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิเกณฑ์

เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมของครใูนระดบัคณุภาพที่  3 ของสาํนกังานเลขาธกิารครุสุภา  พ.ศ.2545 

(2545: 43) เรือ่งมาตรฐานวชิาชพีครดูา้นมาตรฐานการปฏบิตังิาน  ในมาตรฐานที่ 1 เพือ่นํามาศกึษา

ใน 3 ดา้น ดงัน้ี 

 3.1 การศึกษาค้นคว้าเพ่ือพฒันาตนเอง 

 การศกึษาคน้ควา้เพือ่พฒันาตนเอง  ถอืเป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัสาํหรบัครผููส้อน  เพราะครู

จะตอ้งเป็นคนทีร่อบรู้  มคีวามสนใจขา่วสารจากการอ่านหนงัสอื  บทความวชิาการ ต่างๆ รวมถงึการ

ไดร้บัความรูจ้ากอนิเทอรเ์น็ตเพือ่เพิม่พนูความรูด้า้นวชิาชพีใหก้บัตนเอง  เป็นการพฒันางานดา้น

การเรยีนการสอน  ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน  เมือ่ครผููส้อนไดม้กีารพฒันาตนเองอยู่

ตลอดเวลากจ็ะสง่ผลทาํใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนดขีึน้เช่ นเดยีวกนั ซึง่มนีกัวชิาการได้

กล่าวถงึไวด้งัน้ี 

 ศรนัย ์ดาํรสิขุ (โฉมยง ชมพคูาํ.2541: 52; อา้งองิจาก ศรนัย ์ดาํรสิขุ. 2532: 23) ไดก้ล่าวถงึ

การปรบัปรงุและพฒันาตนไดจ้ากการอ่านหนงัสอื  วารสารในอาชพีของตน  หรอืหนงัสอืพมิพอ์ื่นๆ  

อนัเป็นประโยชน์ต่อตนและต่อวชิาชพีของตน  การสาํรวจตนเองจากการเรยีนรู้  โดยการรบัฟงัการ

ป้อนกลบัมาจากผูอ้ื่นหรอืจากการสงัเกตพฤตกิรรมของผูอ้ื่น  แลว้นํามาเปรยีบเทยีบกบัตนเอง

นอกจากน้ีศกึษาจากงานทีต่นเองปฏบิตัอิยูป่ระจาํ  รวมทัง้ศกึษาความรูท้ ัว่ไป  เพือ่ความรอบรูใ้นการ

เปลีย่นแปลงของสงัคมการเมอืง  เศรษฐกจิ และสภาวะแวดลอ้ม  โดยการตดิตามอ่านวารสารทาง

วชิาการอยูเ่สมอ  

 ธรีนนัต ์ไกรนิธสิม (2541: 31–37) ไดใ้หแ้นวคดิวา่ชวีติของมนุษยทุ์กคนสามารถพฒันาได้

ดว้ยการศกึษาอบรม โดยพฒันาตนเองใหเ้ป็นคนทีส่มบรูณ์ทัง้ดา้นสตปิญัญา ความสามารถ และดา้น

คณุธรรม เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของตน เองใหเ้ป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม  รวมถงึเป็นการสรา้งขวญั

กําลงัใจ และพลงัใหแ้ก่ตนเองและมคีวามสขุอยูก่บัการทาํงาน  โดยการศกึษาหาความรูจ้ากเอกสาร

ทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีของตน เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาตนเองและศษิยไ์ปสูช่วีติ

ทีป่ระเสรฐิยิง่ๆขึน้ไปและยงัเป็นการสรา้งสรรคส์งัคมใหมค่อื “สงัคมของคนด”ี ใหเ้กดิขึน้จรงิได ้ 
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 มณฑริา ไชยเผอืก (2541: 7) ไดก้ลา่วถงึความตอ้งการพฒันาตนของครวูา่เป็นความ

มุง่หวงัหรอืความประสงคข์องครทูีจ่ะพฒันาตนใหม้คีวามรู้  ความสามารถ  และมปีระสบการณ์

ทางการสอน  เพือ่จะไดนํ้าความรูไ้ปพฒันาเดก็ใ หม้คีวามรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  ตามลกัษณะ

กระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไดแ้ก่การเตรยีมการสอน  การจดักจิกรรมการเรยีนการ

สอน การใชส้ือ่การเรยีนการสอน  การควบคมุชัน้และการสรา้งบรรยากาศในชัน้เรยีน  การวดัผลและ

ประเมนิผล  

 นิวฒัน์ อนนัทะวนั (2542: 46-47) ไดก้ล่าวถงึการพฒันาบุคลากร หมายถงึการทีห่น่วยงานส่ง

บุคลากรไปศกึษาต่อทัง้ในเวลาและนอกเวลาทาํงาน  รวมถงึการสง่ไปฝึกอบรมหรอืดงูาน  เพือ่ให้

ไดร้บัความรูใ้หม่  ทาํใหไ้ดเ้รยีนรูถ้งึวธิกีารและกระบวนการ  ตลอดจนเทคนิคต่างๆ  และนํามา

ปรบัปรงุการปฏบิตังิานของตนเองใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 วรีะพนัธ์ สทิธพิงศ์ (2543: 287 – 288) ไดก้ลา่วถงึการพฒันาตนเองมดีงัน้ี  1) การสาํรวจ

และปรบัปรงุตวัเอง  กลา่วคอืรบัฟงัคาํวพิากษว์จิารณ์และนําผลมาปรบัปรงุตนเอง  มกีารประเมนิผล

และปรบัปรงุการทาํงานของตนเองตลอดเวลารวมถงึยอมรบัการเปลีย่นแปลง และการปรบัตวัเขา้กบั

สิง่แวดลอ้มอยา่งมเีหตุผลทางคุณธรรม  2) สนใจใฝรู่้ กล่าวคอืศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเองจากแหล่ง

ความรูต่้าง ๆ เขา้รว่มสมัมนาเพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละความคดิ  รวมถงึสนใจตดิตามเหตุการณ์ใน

ปจัจบุนัและความเคลือ่นไหวทางการศกึษาอยา่งต่อเน่ือง  

 มนูญ ไชยทองศร ี(2544: 7) ไดก้ลา่วถงึความตอ้งการพฒันาบุคลากร หมายถงึการดาํเนินการ

ใหบุ้คคลไดเ้พิม่พนูความรู้  ความสามารถในการปฏบิตังิาน  ใหส้ามารถปฏบิตังิานใหไ้ดผ้ลตามที่

หน่วยงานตอ้งการ หรอืใหไ้ดผ้ลงานดยีิง่กวา่เดมิโดยดาํเนินการ  5 วธิ ีดงัน้ี 1) การฝึกอบรม 2) การ

ส่งบุคคลไปศกึษา ฝึกอบรมหรอืดูงาน 3) การพฒันาบุคคลโดยกระบวนการปฏบิตังิาน 4) การพฒันา

ดว้ยตนเอง และ 5) การพฒันาทมีงานหรอืพฒันาองคก์าร  ซึง่การพฒันาครแูละบุคลากรทางการ

ศกึษาอยา่งต่อเน่ือง  เป็นการวางแผนพฒันาตนเองตามระบบความกา้วหน้าทางการทาํงานทีไ่ดจ้ดั

วางไว ้รวมถงึไดแ้สวงหาความรูแ้ละรเิริม่ปฏบิตังิานดว้ยวธิกีารใหม ่ๆ สะสมบนัทกึในแฟ้มสะสมงาน  

(Portfolio) เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการสง่เสรมิความกา้วหน้าของครู  ตลอดจนมรีะบบการตดิตาม  นิเทศ 

ช่วยเหลอืครใูนการปฏบิตังิาน  เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีช่ีแ้นะสิง่ทีเ่ป็นปญัหา  อุปสรรค และแนวทางในการ

ปรบัปรงุแกไ้ขการปฏบิตัิ งาน และใหส้อดคลอ้งทนักบัความเปลีย่นแปลงความสนใจ  ความตอ้งการ 

และมาตรฐานการปฏบิตังิาน โดยมรีปูแบบทีห่ลากหลายเน้นการพฒันาทีใ่ชโ้รงเรยีนเป็นฐาน  ซึง่เป็น

การพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหเ้ป็นมอือาชพี และเป็นทีย่อมรบัของสงัคมไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  

 วรีะชยั นวลสาํลี (2544: 30-31) ไดก้ลา่วถงึการสง่เสรมิใหข้า้ราชการครแูสวงหาความรู้  

และพฒันาความกา้วหน้าในวชิาชพี มแีนวทางการดาํเนินงานดงัน้ี 1) โรงเรยีนจดัแหลง่คน้ควา้ความรู้

สาํหรบัขา้ราชการคร ูโดยศกึษาจากแหลง่คน้ควา้ความรูท้ีห่น่วยงานจดัใหแ้ละแหลง่อื่น ๆ2) หน่วยงาน

ทุกระดบัจดัใหม้กีารประชุมเชงิวชิาการอยา่งสมํ่าเสมอ  3) จดัใหค้ณะกรรมการใหค้าํปรกึษาดา้นการ

พฒันาความกา้วหน้าในวชิาชพี  4) จดัใหข้า้ราชการครนํูาเสนอผลงานและความรูท้ีเ่กดิจากการ
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พฒันาตนเอง  5) กระตุน้ใหค้รมูคีวามรบัผดิชอบในหน้าที่  มกีารพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  ดแูลเอาใจใส่

ผูเ้รยีนดว้ยความรกัและเมตตา  และ 6) ใหข้า้ราชการครจูดัทาํแฟ้มสะสมผลงานแลว้นํามาพจิารณา  

ชืน่ชมยกยอ่ง เพื่อสรา้งขวญักําลงัใจ และนําเสนอเพือ่พฒันาความกา้วหน้าในวชิาชพี 

 อมรวชิช์ นาครทรรพ (2544: 3) ไดก้ลา่ววา่ครรูุน่ใหมใ่นยคุปฏริปูการศกึษาจะตอ้งศกึษา

คน้ควา้เพือ่พฒันาตนเองอยูเ่สมอคอื 1) ความรูเ้กีย่วกบัเทคนิคการสอนแนวใหมใ่หผู้เ้รยีนเป็นสาํคญั 

เช่น การสอนแบบโครงงานใหผู้เ้รยีนไดร้เิริม่ คน้ควา้ และแกป้ญัหาเอง เพือ่ใหก้ารสอนมชีวีติชวีาขึน้

รวมไปถงึเทคนิคการวดัผลแบบใหม่  ๆ ในรปูของการจดัทาํแฟ้มสะสมงาน  2) ความรูเ้กีย่วกบัหลกั

จติวทิยาสมยัใหม่ เช่น เรือ่งพหุปญัญา  (Multiple Intelligence) ทีเ่ชื่อว่าเดก็ๆ  เกดิมาพรอ้มดว้ย

ความสามารถตามธรรมชาติ  หรอืพรสวรรคท์ีแ่ตกต่างกนั  3) ความรูเ้กีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละ

อนิเตอรเ์น็ตทีเ่ป็นสื่อการเรยีนรูย้คุใหม่  และยงัเป็นดัง่  “ขมุความรูโ้ลก ” และ 4) ความรูเ้กีย่วกับการ

วจิยัเพราะครรูุน่ใหมจ่าํเป็นตอ้ง “สรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง” เพือ่ใชใ้นการพฒันาการเรยีนการสอน

ของตน เพราะความรูต่้างๆ  ยอ่มมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา  และนอกจากน้ีการวจิยัของครถูอื

เป็นเครือ่งมอืทีส่าํคญั  เพือ่ใชใ้นการพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา  ซึง่วธิกีารสร้ างองคค์วามรูด้ว้ย

ตนเอง ไดแ้ก่  การใชห้ลกัการของนกัปราชญ์  คอื สุ จ ิ ปุ ล ิ ฝึกใหเ้ป็นนิสยั  ตัง้ประเดน็ปญัหาให้

คน้ควา้ใชร้ปูแบบกจิกรรมหลากหลาย  กาํหนดขัน้ตอนในการปฏบิตัิ  แลกเปลีย่นขอ้มลูรว่มกนั  

อภปิรายในหอ้งเพือ่สรปุปญัหา  สรา้งความสมัพนัธก์บัผูเ้รยีน  รวมถงึเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิทัง้

ในและนอกโรงเรยีน 

 สมศกัดิ ์สทิธวินัชยั (2548: 46) กลา่ววา่ การสรา้งองคค์วามรูค้อืการศกึษาหาความรูด้ว้ย

ตนเอง เป็นการเรยีนรูใ้นแนวคดิหน่ึงทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนแต่ละคนไดเ้รยีนรูต้ามความตอ้งการ  และความ

สนใจของตนเอง  โดยมคีรเูป็นผูจ้ดักระบวนกา รเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม  พรอ้มใหค้วาม

ช่วยเหลอืหรอืใหค้าํปรกึษา และใหผู้เ้รยีนสามารถตดัสนิใจในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนของตนได้

อยา่งเตม็ที่  รวมถงึการใชป้ระโยชน์จากแหลง่ขอ้มลูทีม่อียู่  คอืศนูยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  (Self-

Access Learning Center) เพื่อทีจ่ะบรรลจุดุประสงคใ์นการเรยีนรูต้ามทีผู่เ้รยีนตอ้งการ และสามารถ

นําความรูไ้ปบรูณาการในการดาํรงชพี  ซึง่จะทาํใหผู้เ้รยีนสามารถมชีวีติอยูใ่นสงัคมโลกไดอ้ยา่งมี

ความสุข 

 ณฐัวฒุ  ิ พมิพา (2546: 49-50) ไดก้ลา่วถงึการพฒันาตนเองของครผููส้อนมหีลายวธิดีงัน้ี           

1) การอ่านเอกสารทางวชิาการต่างๆ  อยูเ่สมอ 2) การเลอืกหนงัสอื  ตาํราแบบเรยีนและสือ่การสอน

ดว้ยตนเอง 3) การพฒันาตนโดยการมสีว่นรว่มในการประเมนิผลโรงเรยีน  และ4) การเรยีนรูจ้ากครู

ผูอ้ื่น 

 เสาวลกัษณ์ กรโกวทิ (2546: 12) ไดก้ลา่วถงึวธิกีารพฒันาตนเองอาจทาํไดม้ากมายหลาย

วธิโีดยขึน้อยูก่บัเวลา โอกาส ความถนดั และทีส่าํคญัคอืความสนใจของตวัผูป้ฏบิตังิานเอง  ไดแ้ก่ 1) 

หมัน่ศกึษา  คน้ควา้หาความรูจ้ากหนงัสอืหรอืเอกสารทางวชิาการต่าง  ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและเป็น

ประโยชน์ต่องานของตน  ซึง่จะเป็นการเพิม่พนูความรูค้วามเขา้ใจในสิง่ใหม่ๆ  ทนักบัความกา้วหน้า
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ทางวชิาการอยูเ่สมอ  2) ศกึษาและทาํความเขา้ใจเกีย่วกบันโยบาย  ทศิทาง แผนงาน และโครงการ

ของงานในหน่วยงานทีต่อ้งนํามาประกอบการปฏบิตังิานใหช้ดัเจน  เพือ่ใหก้ารทาํงานเป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องหน่วยงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  3) ใฝห่าความรู้ ความเขา้ใจดว้ยการแลกเปลีย่นความรู้  

ประสบการณ์  และความคดิเหน็กบัผูบ้งัคบับญัชา  เพือ่นรว่มงาน  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  และผูเ้กีย่วขอ้ง  

และ 4) เปิดโลกทศัน์ของตนใหก้วา้งดว้ยการตดิตามความเคลือ่นไหวของขา่วสาร  ขอ้มลู และ

เหตุการณ์ทีส่าํคญัทัง้ภายในและต่างประเทศ  

 จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้สรปุไดว้า่ การศกึษาคน้ควา้เพือ่พฒันาตนเอง  หมายถงึ การแสวงหา

ความรูเ้กีย่วกบัวชิาชพีคร ูและวชิาทีส่อน โดยไดจ้ากการศกึษาคน้ควา้หนงัสอื  เอกสาร วารสารทาง

วชิาการ งานวจิยั การศกึษาดงูาน เขา้รว่มประชุม  อบรม  และสมัมนา 

 3.2 การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 

 การเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการ อาจกลา่วไดว้า่เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นต่อครผููส้อนทุกคน  โดยครู

ควรเลง็เหน็ถงึผลดขีองการเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการซึง่ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเอง  ผูเ้รยีนและ

สถานศกึษาเพราะเมือ่ครไูดม้โีอกาสในการเขา้รว่มกจิกรรมขององคก์ร  ในการประชุม  อบรม สมัมนา

ทางวชิาชพีครไูดม้โีอกาสแลกเปลี่ ยนความรูใ้นสาขาวชิาชพีของตน  สามารถนําความรูแ้ละ

ประสบการณ์ต่างๆทีไ่ดร้บั  มาปรบัปรงุและพฒันางานของตนใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป  ซึง่มี

นกัวชิาการไดก้ลา่วถงึไวด้งัน้ี 

 พนสั หนันาคนิทร์ (โฉมยง ชมพคูาํ. 2541: 26; อา้งองิจาก พนสั หนันาคนิทร์. 2526: 

139-151) ไดก้ล่าวถงึกจิกรรมทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิบุคลากรทีก่าํลงัปฏบิตังิาน  คอืการใหผู้เ้ขา้อบรมมี

บทบาทรว่มกนัในการพจิารณาปญัหา  และหาทางแกป้ญัหา  เช่น การสมัมนาเพือ่พฒันาความรูท้าง

วชิาการ การประชุมเชงิปฏบิตักิารเป็นการพบปะ  การประชุมปรกึษาหารอืกนัเพือ่แกป้ญัหาทาง

ภาคปฏบิตัิ ในระหวา่งผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการทาํงานนัน้มาแลว้  และมคีวามสนใจทีจ่ะแกป้ญัหา

รว่มกนั เป็นการเสรมิสรา้งความคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์หท้นัสมยั เหมาะสมกบัยคุแห่งการเปลีย่นแปลง 

  วรีะพนัธ์ สทิธฃิพงศ์ (2543: 287) ไดก้ลา่วถงึการพฒันาตนเองอาจทาํไดโ้ดยการเขา้รว่ม

สมัมนา การอบรมเพื่อเพิม่พนูความรู้ และวทิยฐานะ  และสามารถนํามาใชป้ระโยชน์ในการเรยีนการ

สอน รวมถงึการคดิคน้วทิยาการใหม่ๆ  เทคนิควธิสีอนหรอืประดษิฐผ์ลงานแปลกใหม ่เพือ่นํามาใชใ้น

การเรยีนการสอนตลอดจนนําผลทีไ่ดจ้ากการทดลองมาปรบัปรงุ  พฒันางานและเผยแพรใ่หเ้ป็น

ประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน  

 ณฐัวฒุ  ิพมิพา (2546: 48) ไดก้ลา่วถงึการพฒันาวชิาชพีครู  คอืการทีค่รเูขา้รว่มกจิกรรม

ฝึกอบรม การประชุม สมัมนาในองคก์รวชิาชพี และสถาบนัการศกึษาต่างๆ  ซึง่กจิกรรมดงักลา่วควร

ตอบสนองความตอ้งการของครแูละควรทราบวา่ตนเองมปีญัหาอะไรอยู่  เพือ่ทีจ่ะจดักจิกรรมนัน้ๆให้

สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องกจิกรรมและสามารถแกไ้ขปญัหานัน้ใหไ้ดจ้รงิ  นอกจากน้ี

ควรมกีารจดักจิกรรมทีห่ลากหลาย เพือ่ทีจ่ะช่วยใหค้รมูพีฒันาการและมองปญัหาทีเ่กดิขึน้ในมมุมอง

ทีแ่ปลกออกไปจากมมุมองปกติ  ตลอดจนวทิยากร  หรอืกลุ่มบุคคลทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม  ควรจะเป็นผูท้ี่
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มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในภาพปญัหาจรงิ  เพราะวา่การแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหวา่งการเขา้

รว่มกจิกรรมนัน้  เป็นการแลกเปลีย่นความรูค้วามคดิและประสบการณ์ของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม  ซึง่

บุคคลเหลา่น้ีจะเป็นประโยชน์กบัครเูป็นอยา่งมาก สว่นการเขา้รว่มกจิกรรมซึง่จดั   เน่ืองจากเป็นการ

แกป้ญัหาทีต่รงจดุสาํหรบัคร ูและยงัเปิดโอกาสใหค้รไูดพ้บกบัวทิยากรครู  หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่

เป็นผูท้ีน่่าจะเขา้ใจปญัหาและอาจเสนอวธิแีกไ้ขปญัหาทีเ่หมาะสมใหก้บัครไูด ้ 

 เสาวลกัษณ์ กรโกวทิ (2546: 13) ไดก้ลา่วถงึการพฒันาตนเองโดยการทีค่รเูขา้รว่มเ ป็น

สมาชกิของสมาคมทางวชิาการ  หรอืครไูดม้โีอกาสแลกเปลีย่นความรูใ้นสาขาวชิาชพีของตน  

สามารถนําความรูแ้ละประสบการณ์ต่างๆทีไ่ดร้บั  มาปรบัปรงุและพฒันางานของตนใหม้ี

ประสทิธภิาพต่อไป ซึง่มนีกัวชิาการไดก้ลา่วถงึไวด้งัน้ี 

 พนสั หนันาคนิทร ์(โฉมยง ชมพคูาํ. 2541: 26; อา้งองิจาก พนสั หนันาคนิทร์. 2526: 139 

– 151) ไดก้ลา่วถงึกจิกรรมทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิบุคลากรทีก่าํลงัปฏบิตังิาน  คอืการใหผู้เ้ขา้อบรมมี

บทบาทรว่มกนัในการพจิารณาปญัหา  และหาทางแกป้ญัหา  เช่น การสมัมนาเพือ่พฒันาความรูท้าง

วชิาการ การประชุมเชงิปฏบิตักิารเป็นการพบปะ  การประชุมปรกึษาหารอืกนัเพือ่แกป้ญัหาทาง

ภาคปฏบิตัิ ในระหวา่งผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการทาํงานนัน้มาแลว้  และมคีวามสนใจทีจ่ะแกป้ญัหา

รว่มกนั เป็นการเสรมิสรา้งความคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์หท้นัสมยั เหมาะสมกบัยคุแห่งการเปลีย่นแปลง  

 วรีะพนัธ์ สทิธพิงศ์ (2543: 287) ไดก้ล่าวถงึการพฒันาตนเองอาจทาํไดโ้ดยการเขา้รว่ม

สมัมนา การอบรมเพือ่เพิม่พนูความรู้  และวทิยฐานะ  และสามารถนํามาใชป้ระโยชน์ในการเรยีนการ

สอน รวมถงึการคดิคน้วทิยาการใหม่ๆ  เทคนิควธิสีอนหรอืประดษิฐผ์ลงานแปลกใหม ่เพือ่นํามาใชใ้น

การเรยีนการสอนตลอดจนนําผลทีไ่ดจ้ากการทดลองมาปรบัปรงุ  พฒันางานและเผยแพรใ่หเ้ป็น

ประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน  

 กลัยา คงศรวีลิยั (2545: 96 – 99) ไดศ้กึษาระดบัการปฏบิตังิานตามเกณฑม์าตรฐาน

วชิาชพีครขูองครพูลศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษา  สงักดักรมสามญัศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร  

พบวา่การปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒัน าวชิาชพีครอูยูเ่สมอ  อยูใ่นระดบัมาก  โดยใน

ดา้นการแสวงหาความกา้วหน้าทางวชิาชพีควรเปิดโอกาสใหค้รไูดใ้ชเ้วลาในการแสวงหาความรู้

อยา่งเหมาะสมเพือ่พฒันาศกัยภาพของตนเองอยูเ่สมอ  และในดา้นการอบรมควรมหีน่วยงานของรฐั

มาใหค้วามรูแ้ละสนบัสนุนรวมถงึใหค้าํแนะนําทีถ่กูตอ้ง  ซึง่ในการอบรมสมัมนาแต่ละครัง้ควรมกีาร

ปฏบิตัอิยา่งจรงิจงัและต่อเน่ืองเพื่อก่อใหเ้กดิผลดต่ีอส่วนรวม 

 จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้สรปุไดว้า่ การเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการ หมายถงึ การเป็นสมาชกิ

และการเขา้รว่มกจิกรรมขององคก์ร สมาคม ชมรมทีส่ง่เสรมิการพฒันาวชิาชพีคร ูทัง้จากที่ ทาง

ราชการจดัตัง้และเขา้รว่มดว้ยตนเอง การเป็นผูด้าํเนินการหรอืมสีว่นรว่มในการดาํเนินการกจิกรรม

ขององคก์รวชิาชพีคร ูการเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการ  การแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์  

การรว่มแสดงความคดิเหน็ต่างๆ เพือ่ใชใ้นการแกป้ญัหาและก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการทาํงาน

รว่มกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ย  
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 3.3 การเป็นผูนํ้าในการพฒันาวิชาชีพคร ู

 การเป็นผูนํ้าในการพฒันาวชิาชพีครู  เป็นการพฒันาครผููส้อนใหส้ามารถยกระดบัในการ

ปฏบิตังิานของตนกา้วไปสูค่วามเป็นมอือาชพี  เพราะครเูป็นผูม้บีทบาททีส่าํคญัในการทาํกจิกรรม

ต่างๆ โดยครจูะตอ้งมคีวามสน ใจ กระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิานใหก้บัองคก์ร  เช่นเป็นคณะทาํงาน

เป็นวทิยากรในการประชุม  อบรม สมัมนาหรอืการจดักจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันา

วชิาชพีครู ใหก้บัสถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  รวมถงึการมผีลงานทางวชิาการเผยแพรอ่ยู่

เสมอ เมือ่ครผููส้อนนําไปปฏบิตัไิ ดจ้รงิ กจ็ะทาํใหค้วามเป็นผูนํ้าในการพฒันาวชิาชพีครเูกดิขึน้ได้

อยา่งแน่นอน ซึง่มนีกัวชิาการไดก้ลา่วถงึไวด้งัน้ี 

 เบญ็จวรรณ ศริพิรชยักุล (2543: 102) ไดศ้กึษาการปฏบิตังิานของครใูนโรงเรยีนประถมศกึษา 

สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษากรงุเทพมหานคร  ตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพี คร ูพบว่า ครไูดม้ี

การจดัทาํเอกสารเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการ  จดัทาํผลงานทางวชิาการเผยแพรผ่ลงานวจิยัของตน  

ใหผู้ร้ว่มวชิาชพีนําไปใชเ้ป็นวทิยากรในการจดัประชุมสมัมนาทางวชิาการ  สว่นการจดัทาํผลงานทาง

วชิาการพบวา่ไดม้กีารจดัทาํโดยสรา้งสือ่การเรยีนการสอน  การทาํวจิยัในชัน้เรี ยน จดัทาํหนงัสอื

ประกอบการเรยีนการสอน และเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการโดยจดัอบรมและจดัทาํเอกสาร  สามารถ

นําไปใชไ้ดอ้ยา่งทัว่ถงึ  

 มนูญ ไชยทองศรี (2544: 11) ไดก้ลา่วถงึการเป็นผูนํ้าในการพฒันาวชิาชพีครวูา่ตอ้งเป็น  

ผูม้คีวามเชีย่วชาญในการจดัทาํและเสนอรายงานทางวชิาการในการป ระชุม สมัมนา  เกีย่วกบั

นวตักรรมเทคโนโลยี  การจดัการเรยีนการสอน  สือ่การเรยีนการสอนการวดัและประเมนิผล  เพือ่

พฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรยีนใหม้คีณุภาพยิง่ขึน้  

 มนตร ี ทองคาํสุข (2546: 94) ไดก้ลา่วถงึการพฒันาวชิาชพีครคูอื  เป็นผูไ้ดร้บัการเป็น

วทิยากรเพือ่อบรมขา้ราช การครทูัง้ในสถานศกึษาและหน่วยงานอื่นจดัขึน้  รวมทัง้ไดร้บัการแต่งตัง้

ใหเ้ป็นผูจ้ดัทาํเอกสารงานวชิาการในการอบรม สมัมนา ตลอดจนเป็นผูเ้ขยีนผลงานทางวชิาการเพือ่

เผยแพรค่วามรูอ้ยูเ่สมอ 

 อญัชนา เน่ืองจาํนงค์ (2546: 105-106) ไดก้ลา่วถงึการพฒันาวชิาชพีครู  อาจทาํไดโ้ดยให้

ครปูฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นวทิยากรในการประชุม  สมัมนา และการอบรมทีจ่ดัโดยโรงเรยีน  รวมถงึการจดั

กจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพีครู  โดยใหค้รทูีม่ผีลงานเป็นผูนํ้าทางวชิาการในการ

เผยแพรผ่ลงานในทีป่ระชุม  สมัมนา  และแหล่งเผยแพรต่่างๆ  เช่น เขยีนบทความลงใน

วารสารวชิาการตลอดจนใหค้รเูป็นผูจ้ดัทาํและเสนอรายงานในทีป่ระชุม อบรม สมัมนาทางวชิาการ 

 แสวง วทิยพทิกัษ์ (2547: 18-19) ไดก้ลา่วถงึบุคลากรวชิาชพีซึง่ทาํหน้าทีห่ลกัทางดา้น

การเรยีนการสอน  และสง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารต่างๆ  คอืครเูชีย่วชาญหรอืครู

นกัวชิาการ  ซึง่มคีวามชาํนาญในดา้นการนิเทศการสอน  เป็นผูนํ้าในการพฒันาครไูดอ้ยา่งมี

ประสทิธผิล มกีารพฒันาการเรยีนการสอนอยา่งต่อเน่ืองและเป็นรปูธรรม สว่นบุคลากรวชิาชพีซึง่ทาํ

หน้าทีห่ลกัดา้นการเรยีนการสอน  และสง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนโดยใชก้ระบวนการวจิยัเป็น



34 

 

กระบวนการเรยีนรู ้ คอืครเูชีย่วชาญพเิศษ  หรอืครนูกัวจิยั  ทาํการวจิยัในชัน้เรยีน  รวมถงึการเป็น

ผูนํ้าในการพฒันาครใูหม้คีวามรูท้างดา้นการวจิยัทางการศกึษา  เพือ่พฒันาวชิาชพีครใูหเ้ป็นวชิาชพี

ชัน้สงูอยา่งแทจ้รงิ  

 วลิาบ ดเีสมอ (2548: 39) ไดก้ลา่วถงึการเป็นผูนํ้าในการพฒันาบุคลากร  คอืการเป็นผูท้ี่

จดัทาํ เผยแพรข่า่วสารทางวชิาการ เช่น จดัทาํจลุสารเผยแพรผ่ลงานวจิยัความกา้วหน้าของวชิาการ

ทางดา้นการศกึษา  หรอืสรปุยอ่ขา่ว  ออกขา่วสารเพือ่กระตุน้ความสนใจของผูส้อนใหส้นใจดา้น

คณุภาพการสอนของตนเองมากขึน้ 

 จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้สรปุไดว้า่  การเป็นผูนํ้าใ นการพฒันาวชิาชพีคร ูหมายถงึ การ

แสดงออกของครใูนการมอีทิธพิลเหนือผูอ้ื่น ซึง่ผูร้ว่มงานสามารถรบัรูไ้ด ้โดยในดา้นของการเป็น

กรรมการ  อนุกรรมการ  คณะทาํงานขององคก์ร  สมาคม  ชมรมทีส่ง่เสรมิการพฒันาวชิาชพีครู

นอกเหนือจากทีท่างราชการจดัตัง้  เป็นวทิยากรการประชุม  อบร ม  สมัมนา  หรอืกจิกรรมทาง

วชิาการเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพี  เป็นผูจ้ดัทาํเสนอรายงานทางวชิาการในการประชุม  อบรม  

สมัมนา และมผีลงานทางวชิาการเผยแพรอ่ยูเ่สมอ 

 

4. ภาวะผูนํ้าทางวิชาการ 

  4.1 ความหมายของภาวะผูนํ้าทางวิชาการ 

 ภาวะผูนํ้าทางวชิาการ มอีงคป์ระกอบสาํคญัทีผู่้ บรหิาร สถานศกึษาทุกคนควรให้

ความสาํคญัในหลายสว่น เน่ืองจากเพราะภาวะผูนํ้าทางวชิาการเป็นสว่นหน่ึงทีจ่ะช่วยสนบัสนุนให้

การบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาประสบความสาํเรจ็ แต่ดว้ยความหมายทีค่อ่นขา้งกวา้งของ

คาํวา่ “ภาวะผูนํ้า” ทาํใหก้ารนิยามความหมายของ “ภาวะผูนํ้าทางวชิาการ ” จงึคอ่นขา้งหลากหลาย

โดยขึน้อยูก่บัมมุมองและประสบการณ์ของแต่ละคน มนีกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของ

ภาวะผูนํ้าทางวชิาการ ดงัน้ี 

 ดุ๊กค์ (Duke. 1987: 6) กล่าวไวว้่า ภาวะผูนํ้าทางวชิาการ คอื  ความตัง้ใจทีจ่ะจดัสรรเวลา

ในการปรบัปรงุการเรยีนการสอนของผูบ้รหิารสถา นศกึษา ทัง้ยงัตอ้งมคีวามสามารถและใชเ้วลา

มากกวา่ปกตใินการดแูลชัน้เรยีนเป็นพเิศษ และยงัมุง่เน้นไปทีส่วสัดกิารของโรงเรยีนทัง้หมด  พรอ้ม

ทัง้สรา้งวสิยัทศัน์ใหช้ดัเจนตามธรรมชาตขิองการเรยีนการสอนทีส่ดุ 

 คารเ์ตอร ์และ ไคทซ ์(Carter; & Kiotz. 1990: 39) กล่าวไวว้่า ภาวะผูนํ้าทางวชิาการตอ้งการ

ใหค้วามสาํคญักบังานดา้นวชิาการและครไูดช้ือ่วา่เป็นผูนํ้าในการพฒันาพฤตกิรรมของผูเ้รยีน ใน

ลกัษณะดงักลา่ว จะยดึเอาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนเป็นเป้าหมายหลกัในการพฒันา และมี

การสง่เสรมิใหบุ้คลากรในทุกฝา่ยมสีว่นรว่มในการพฒันาหลกัสตูรและการสอน 

 เดวสิ และโทมสั (David; &Thomas. 1989: 21) ใหค้วามหมายของภาวะผูนํ้าทางวชิาการ

ว่า เป็นบทบาทสาํคญัของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีจ่ะเน้นกจิกรรมในดา้นการเรยีนการสอนและการ

ปฏบิตังิานในหอ้งเรยีนของคร ู
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 เดอรบ์วีวัส์ (DeBevoise. 1989: 21) ใหค้วามหมายความเป็นผูนํ้าท างวชิาการวา่  เป็นการ

กระทาํต่างๆ ของผูบ้รหิารในการสง่เสรมิความกา้วหน้าดา้นการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

 วรีชาติ วลิาศรี (2549: 24) กลา่ววา่ ภาวะผูนํ้าทางวชิาการ  หมายถงึ พฤตกิรรมการ

กระทาํของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาการเรยีนการสอน  ตลอดทัง้การสรา้ง

บรรยากาศในโรงเรยีนใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  เพือ่ใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและบรรลตุามจดุหมายของหลกัสตูร  

 นาวา สขุรมย ์(2550: 13) กลา่ววา่ ภาวะผูนํ้าทางวชิาการ หมายถงึ  ความสามารถของ

ผูบ้รหิารโรงเรยีนในการนําความรู้  ทกัษะตลอดจน เทคนิคต่างๆ  มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินงานวชิาการ  ใหบุ้คลากรในโรงเรยีนรว่มมอืปฏบิตังิานจนบรรลเุป้าหมายของโรงเรยีนอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

 ไกศษิฏ ์ เปลรนิทร ์ (2552: 46) กลา่วถงึภาวะผูนํ้าวชิาการไวว้า่ เป็นพฤตกิรรมของ

ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่อีทิธพิลต่อการเพิม่พู นการเรยีนรูข้องนกัเรยีน โดยอาศยักระบวนการเกีย่วกบั

การกาํหนดวสิยัทศัน์ เป้าหมาย และพนัธกจิการเรยีนรู ้การบรหิารหลกัสตูรและการสอน การพฒันา

นกัเรยีน การพฒันาครแูละการสง่เสรมิบรรยากาศ สิง่แวดลอ้มและวฒันธรรมการเรยีนรู ้  

 จฑุามาศ  อนินามเพง็ (2552: 28) กลา่วถงึภาว ะผูนํ้าทางวชิาการไวว้า่ ภาวะผูนํ้าทาง

วชิาการ หมายถงึ ผูท้ีม่คีวามสามารถในการนําและการบรหิารบุคคลในการปฏบิตังิานของ

สถานศกึษา ใหก้ระทาํหรอืจดักจิกรรมดา้นวชิาการและกจิกรรมการเรยีนการสอนใหบ้รรลผุลสาํเรจ็

ทาํใหก้ระบวนการจดัการเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพจะแสดงบทบาทใหเ้หน็ ชดัเจนในดา้น

คณุลกัษณะและพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานเกีย่วกบักจิกรรมในการดาํเนินการใชป้รบัปรงุคณุภาพ

การเรยีนการสอน และงานดา้นวชิาการ    

 ไพเราะ  พตัตาสงิห ์ (2554: 14) ไดก้ลา่วถงึภาวะผูนํ้าทางวชิาการวา่ หมายถงึการปฏบิตัิ

หน้าทีข่องผูบ้รหิารในการใชอ้ทิธพิล กระบวนการ ใหผู้ร้ว่มงานใหค้วามรว่มมอืปฏบิตักิจิกรรมเพือ่

นําไปสูค่วามมปีระสทิธภิาพทางการเรยีนการสอนใหส้าํเรจ็ บรรลตุามวตัถุประสงคต์ามทีก่าํหนด 

 จากแนวคดิของนกัวชิาการขา้งตน้สามารถสรปุไดว้า่ ภาวะผูนํ้าทางวชิาการ  หมายถงึ การ

แสดงออกของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีบ่่งชีถ้งึความเป็นผู้ นํากลุ่มและมอีทิธพิลต่อผูอ้ื่น ซึง่ผูร้ว่มงาน

สามารถสงัเกตได้  เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนและพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

ประเมนิไดจ้ากความคดิเหน็ของครใูนสถานศกึษานัน้ๆ     

 4.2 แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูนํ้าทางวิชาการ 

 รุง่ แกว้แดง (2545: 11) กล่าวว่า มนุษยต์ามธรรมชาตแิลว้เป็นสตัวส์งัคม ความตอ้งการ

อยูร่ว่มกนัจงึเป็นความตอ้งการพืน้ฐานของมนุษย ์และเมือ่มกีารอยูร่ว่มกนัในรปูแบบทีเ่รยีกวา่สงัคม 

ยอ่มมกีารแบ่งบทบาทและหน้าทีข่องแต่ละคนเพือ่การดาํเนินชวีติ และความกา้วหน้าของสงัคม 

ดงันัน้หากสงัคมตอ้งการทีจ่ะประสบค วามสาํเรจ็ การบรหิารจดัการถอืเป็นหวัใจสาํคญัในการมสีว่น

ช่วยใหส้งัคมไปสูเ่ป้าหมายของมนุษยร์วมถงึการจดัสรรทรพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจาํกดั ใหเ้พยีงพอต่อ
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ความตอ้งการ หากแต่การดาํเนินกจิกรรมดงักลา่ว ตอ้งอาศยัการนําจากผูนํ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

เพราะผูนํ้าจะเป็นผูก้าํกบัทศิทางก ารดาํเนินงานตามภารกจิ แบ่งงานใหเ้หมาะสมกบัคน ดงันัน้

ความสาํเรจ็ของสงัคมหรอืองคก์าร ขึน้อยูก่บัประสทิธภิาพของภาวะผูนํ้า  

 หลายคนในวงการศกึษาคงคุน้เคยกบัคาํวา่  “ภาวะผูนํ้า ” (Leadership) ซึง่ไดใ้ชก้นัใน

ความหมายของความสามารถของผูบ้รหิารทีส่ามารถจะดาํเนินงานเกีย่วกบัสถานศกึษาหรอืโรงเรยีน

ใหบ้รรลวุตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นไปในหน้าทีคุ่ณลกัษณะและการ

บรหิารกนัเป็นสว่นใหญ่ รวมถงึองคป์ระกอบของการบรหิาร  เช่น แรงจงูใจ ความขดัแยง้  พฤตกิรรม

ผูนํ้าเป็นตน้  แต่ไมเ่น้นมากนกัในเรือ่งของวธิกีารนําในทางการสอน  หรือผูนํ้าทางวชิาการ  

(Instructional Leadership) ในวงการของผูบ้รหิารการศกึษาหรอืผูบ้รหิารสถานศกึษากด็ี  หาก

กลา่วถงึเรือ่งความเป็นครแูลว้ผูบ้รหิารเป็นบุคคลหน่ึงทีจ่ะตอ้งเกีย่วพนักบัการเรยีนการสอนใน

โรงเรยีนดว้ย เป็นทีค่าดหวงัของคนทัว่ไป  วา่ผูบ้รหิารทีด่ี กย็อ่มตอ้งเป็นครทูีด่ไีดด้ว้ย  มใิช่เป็นผูนํ้า

ทีท่าํหน้าทีแ่ต่เพยีงการบรหิารอยา่งเดยีวแต่ควรเป็นผูนํ้าทางการเป็นครทูีด่ ี  หรอืผูส้อนทีด่ดีว้ย  

หน้าทีข่องผูบ้รหิารไมว่า่จะเป็นผูบ้รหิารการศกึษาหรอืผูบ้รหิารสถานศกึษา  นอกจากจะทาํหน้าทีใ่น

การบรหิารโดยตรงแลว้  หน้าทีท่ีส่าํคญัที่สดุทีผู่บ้รหิารจะตอ้งใหค้วามสนใจมาก  คอื การบรหิารการ

เรยีนการสอน แต่บทบาทของผูบ้รหิารของการเป็นครอูาจแตกต่างกบัการเป็นครทูีด่ ี  นัน้กค็อื จะตอ้ง

แสดงบทบาทภาวะผูนํ้าทางการสอนหรอืผูนํ้าทางวชิาการ (พฒันา อาํทา้ว. 2548: 9-10) 

 จากพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 7 ว่าดว้ย ครู คณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศกึษา  มาตรา 52 ถงึ มาตรา 57 ไดร้ะบุไวใ้หม้กีารเตรยีมบุคลากรใหม้คีณุภาพ  

โดยเสนอใหม้กีารจดัเตรยีมบุคลากรใหมแ่ละต่อเน่ือง  จดัสรรงบประมาณและจดัตัง้กองทุนพฒันาครู

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา  มกีารกาํหนดมาตรฐานวชิ าชพีครู และกาํกบัดแูลมาตรฐาน

และจรรยาบรรณ  คา่ตอบแทน สวสัดกิาร และสทิธปิระโยชน์เกือ้กลูอื่น  ๆ การเตรยีมการพฒันา

บุคลากรทางการศกึษา  ตามมาตรา  53 ยงัรวมไปถงึการกาํกบัดแูลการปฏบิตัติามมาตรฐานและ

จรรยาบรรณวชิาชพีทัง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและผูบ้รหิารการศกึษาดว้ย  สาํหรับโรงเรยีน  

ผูบ้รหิารสว่นใหญ่จะเผชญิกบัสิง่ทา้ทายต่าง  ๆ แมว้า่หลาย ๆ บทเรยีนเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าซึง่มกีลา่ว

ไวใ้นทีต่่างๆ ทัว่ไปกส็ามารถนําหลกัภาวะผูนํ้าทางการสอนเป็นของเราเอง ควรจะมขีึน้ และนําไปใช้

ประโยชน์ในการเรยีนการสอน  

 ในฐานะสถานศกึษาซึง่เป็นองคก์ารหน่ึงในการใหก้ารศกึษาแก่คนในประเทศ ความมุง่หวงั

ของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีคอื การไดร้บัการพฒันาทางสตปิญัญาและคณุลกัษณะอนัพงึ

ประสงค ์ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษาจงึตอ้งมุง่เน้นความสาํคญัการบรหิารจดัการสถานศกึษา โดยใช้

ความรู ้ทกัษะ และเทคนิคต่าง ๆ มาใชใ้หเ้กิ ดประโยชน์ต่อการดาํเนินงานวชิาการ ซึง่จะสง่ผลต่อ

การเรยีนการสอนสาํหรบันกัเรยีน   
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  4.3 องคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 การพจิารณาภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษานัน้ ตอ้งศกึษาจากองคป์ระกอบ

หลายประการ ทัง้ในสว่นคณุลกัษณะสว่นบุคคล  ความรู ้ทกัษะ และเทคนิคต่างๆ ทีนํ่ามาปรบัใชใ้น

การบรหิารจดัการสถานศกึษาซึง่สามารถแสดงออกเป็นทีป่ระจกัษแ์ก่บุคลากรทัง้ภายในและ

ภายนอก โดยมเีป้าหมายสาํคญัทีก่ารพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนและพฒันาคณุภาพ

สถานศกึษา ทัง้น้ีผูบ้รหิารสถานศกึษาจะประสบความสาํเร็ จในการบรหิารงานวชิาการมากน้อย

เพยีงใดนัน้องคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าทางวชิาการเป็นสว่นสนบัสนุนทีส่าํคญัยิง่ มนีกัวชิาการหลาย

ท่านไดแ้สดงทศันะเกีย่วกบัองคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ไวด้งัน้ี  

 ดอลล ์(Doll. 1974: 196-197) ไดว้เิคราะหง์านวจิ ัยทีเ่กีย่วกบัลกัษณะของการเป็นผูนํ้า  ซึง่

ไดข้อ้สรปุวา่ ผูนํ้าทางวชิาการศกึษาทีท่าํใหโ้รงเรยีนมปีระสทิธภิาพควรมลีกัษณะดงัน้ี  

 1.  เป็นคนทีม่ลีกัษณะเอาใจเขามาใสใ่จเรา  ผูนํ้าควรมคีวามรูส้กึไวต่อความตอ้งการหรอื

อารมณ์ของสมาชกิของกลุ่ม ไมม่องลกูน้องวา่อยูใ่นฐานะผูอ้ ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาเท่านัน้  จะตอ้งมองเขา

ในฐานะคนทีม่ชีวีติจติใจ มคีวามคดิ มคีวามตอ้งการสว่นตวัดว้ย  

 2.  เป็นคนกระฉบักระเฉง ผูนํ้าจะตอ้งปฏบิตัตินใหส้มาชกิเหน็วา่เป็นผูม้คีวามกระตอืรอืรน้  

มคีวามตื่นตวั รา่เรงิแจม่ใส  

 3.  ไดร้บัการยอมรบัจากสมาชกิวา่เป็นสมาชกิข องกลุ่ม  หมายถงึ  ผูนํ้ามไิดเ้ป็นเพยีง

สมาชกิธรรมดาของกลุม่เท่านัน้  แต่ยงัรวมถงึพฤตกิรรมของผูนํ้านัน้จะตอ้งสอดคลอ้งกบัเกณฑ์

เฉพาะของกลุ่ม มคีวามคดิเหน็ทีไ่มแ่ปลกแยกจากกลุ่มมากนกั  

 4.  เป็นทีพ่ึง่ของสมาชกิ คร ูนกัเรยีน คนงานภารโรง ซึง่ต่างกร็อความช่วยเหลอืเมือ่เ ผชญิ

ปญัหา ดงันัน้ผูนํ้าจะตอ้งเป็นทีพ่ึง่ของคนเหลา่น้ีไมว่า่จะเป็นทางตรงหรอืทางออ้ม  

 5.  เป็นผูท้ีค่วบคมุอารมณ์ตนเองได ้บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาจะตอ้งเผชญิกบั

ความตงึเครยีด ความวติกกงัวล ผูนํ้าจงึจาํเป็นตอ้งควบคมุอารมณ์ตนเองใหไ้ด ้ 

 6.  เป็นผูท้ีม่สีตปิญัญาเน่ืองจากในสถานศกึษาต่างๆ ประกอบไปดว้ยคณะครทูีม่สีตปิญัญา 

ดงันัน้ผูนํ้าของผูม้ปีญัญาจงึจาํเป็นตอ้งมปีญัญาดว้ย  ผูนํ้าทางการศกึษาควรจะตอ้งมคีวามรอบรูท้าง

วชิาการเป็นอยา่งด ี 

 7.  เป็นผูท้ีม่บีทบาทการเป็นผูนํ้าของตนเอง  ผูนํ้าจาํเป็นตอ้งรูบ้ทบาทของตนเองอยา่ง

เหมาะสมความเจรญิกา้วหน้าทางการศกึษากค็งจะเกดิขึน้ไดย้าก 

 คเนเซวคิ (Knezevick. 1984: 17-18) ไดก้าํหนดบทบาทสาํคญัของผูบ้รหิารสถานศกึษาไว ้ 

17 ประการ คอื  

 1.  ความสามารถในการกาํหนดทศิทางการปฏบิตังิาน  (Direction Setter) ผูนํ้าจะตอ้งช่วย

ใหห้น่วยงานบรรลเุป้าหมายได ้จงึจาํเป็นตอ้งมคีวามสามารถในการชีแ้จงทาํความเขา้ใจ วตัถุประสงค์

ของหน่วยงาน 
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 2.  ความสามารถในการกระตุน้  ภาวะผูนํ้า  (Leader Catalyst) คอื มทีกัษะในการ  ใช้

กระบวนการกลุม่ใหเ้กดิคณุคา่ในการบรหิารงาน รูธ้รรมชาตขิองภาวะผูนํ้าและรูว้ธิกีารโน้มน้าวจงูใจ

คน 

 3.  ความสามารถในการเป็นนกัวางแผน  (Planner) รูก้ระบวนการวางแผน สามารถนํา

เทคนิคใหม่ๆ  มาใชใ้นการวางแผน 

 4. ความสามารถในการตดัสนิใจ  (Decision Maker) เพื่อแกป้ญัหาดว้ยความสุขมุและ

รอบคอบ 

 5.  ความสามารถในการเป็นผูจ้ดัองคก์าร  (Organizer) เขา้ใจเกีย่วกบัการจดัและการ

พฒันาองคก์ารรวมทัง้พฤตกิรรมขององคก์ารเป็นอยา่งด ี

 6.  ความสามารถในการเป็นผูก่้อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง  (Change Manager) เป็นผู้

กระตุน้ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและการพฒันาสิง่ใหม ่ๆ ในวชิาชพี 

 7.  ความสามารถในการเป็นผูป้ระสานงาน (Coordinator) โดยเขา้ใจรปูแบบการปฏสิมัพนัธ์

ของมนุษยแ์ละระบบการสือ่สารทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

 8.  ความสามารถในการเป็นผูส้ ือ่สาร  (Communicator) การรูจ้กัใชเ้ครือ่งมอืสือ่สารทีด่ที ัง้

ในการพดูและการเขยีนทัง้ในและนอกองคก์าร รูจ้กัวธิใีหข้อ้มลูขา่วสารและรูห้ลกัการประชาสมัพนัธ ์

 9.  ความสามารถในก ารแกไ้ขความขดัแยง้  (Conflict Manager) การจดัการกบัความ

ขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีน และรูจ้กัหากลวธิทีีด่มีาใชใ้นการแกป้ญัหาความขดัแยง้ 

 10.  ความสามารถในการเป็นผูแ้กป้ญัหา (Problem Manager) การสามารถวนิิจฉยัสาเหตุ

ของปญัหา รูก้ระบวนการแกป้ญัหา และสามารถจดัการกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ได ้

 11.  ความสามารถในการเป็นผูว้เิคราะหแ์ละจดัระบบ  (System Manager) เขา้ใจรปูแบบ

ของทฤษฎกีารบรหิารและสามารถนํามาประยกุตใ์ชก้บัการบรหิารงานไดอ้ยา่งชาญฉลาด 

 12.  ความสามารถในการเป็นผูบ้รหิารการเรยีนการสอน  (Instructional Manager) การ

เขา้ใจกระบวนการเรยีนรู้  การพฒันาการของมนุษย์  การนําเทคโนโลยมีาช่วยในการเรยีนการสอน  

การจดัการสถานศกึษา และการพฒันาหลกัสตูร 

 13.  ความสามารถในการบรหิารงานบุคคล  (Personal Manager) รูเ้ทคนิคในการสรา้ง

ภาวะผูนํ้า รูจ้กัการเจรจาต่อรอง ยกยอ่งชมเชย และสรา้งขวญักําลงัใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 14.  ความสามารถในการบรหิารทรพัยากร  (Resource Manager) ความสามารถในการ

จดัการเกีย่วกบัการเงนิของสถานศกึษา วสัดุ งานดา้นธรุการ และการอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 

 15.  ความสามารถในการเป็นผูป้ระเมนิผล  (Appraiser) ตอ้งเขา้ใจกระบวนการวดัและ

ประเมนิผล และมคีวามรูเ้กีย่วกบัเรือ่งสถติต่ิาง ๆ 

 16.  ความสามารถในการเป็นนกัประชาสมัพนัธ์  (Public Relater) ตอ้งมทีกัษะในการ

ตดิต่อสื่อสาร รูก้ระบวนการกลุม่ และปฏสิมัพนัธก์บัระหวา่งบุคคล  ตลอดจนการพจิารณาเลอืกใชส้ือ่

เพือ่การประชาสมัพนัธ ์
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 17.  ความสามารถในภาวะผูนํ้าในงานสั งคม (Ceremonial Head) นอกจากความสามารถ

ในการบรหิารดา้นต่าง ๆ แลว้จะตอ้งเป็นผูนํ้าในการรว่มงานสงัคมดว้ย 

 ฮอลลงิเจอร์ และเมอรฟี์ (Hallinger; & Murphy.  1985: 221-224) ไดเ้สนอองคป์ระกอบ

ของพฤตกิรรมความเป็นผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนไว ้3 องคป์ระกอบใหญ่ คอื 

 1.  การกาํหนดภารกจิของโรงเรยีน  (Defining the School Mission) การกาํหนดภารกจิ

ของโรงเรยีน เป็นการกาํหนดกรอบขอบเขตของงานทีโ่รงเรยีนตอ้งรบัผดิชอบ  ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั

งานวชิาการและสรา้งความเขา้ใจในภารกจิดงักลา่วใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ  ซึง่จาํแนกเป็น  2 

องคป์ระกอบ คอื 

  1.1 การกาํหนดเป้าหมายของโรงเรยีน (Framing School Goals) การกาํหนดเป้าหมาย

ของโรงเรยีนนัน้จะตอ้งมคีวามชดัเจน  โดยเน้นทีผ่ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนโดยใหท้มีงาน

มสีว่นในการกาํหนดเป้าหมายทางวชิาการของโรงเรยีน  ซึง่จะตอ้งรวมถงึความรบัผดิชอบของคณะ

คร ูเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายสงูสดุ  เป้าหมายในดา้นการปฏบิตังิาน  จะตอ้งแสดงออกมาเป็นพฤตกิรรม

ทีส่ามารถวดัได้  นอกจากนัน้เป้าหมายของโรงเรยีนจะตอ้งมลีกัษณะทีง่า่ยต่อครู  ในการทีจ่ะไปสอน

ใหต้รงตามจดุประสงคใ์นหอ้งเรยีน 

  1.2  การสือ่สารเป้าหมายของโรงเรยีน  (Communicating School Goals) การสือ่สาร

เป้าหมายของโรงเรยีนนัน้ ผูบ้รหิารจะตอ้งจดัใหม้ขี ึน้เพือ่ใหค้รู  ผูป้กครอง และนกัเรยีนไดท้ราบโดย

ทัว่กนั ทัง้ในรปูทีเ่ป็นทางการ  เช่น การประชุมคณะครู  การชีแ้จงในหนงัสอืคู่มอืของโรงเรยีน ฯลฯ  

และโดยรปูแบบทีไ่มเ่ป็นทางการ เช่น การพดูคยุกบัคร ูเป็นตน้ 

 2.  การจดัการดา้นการเรยีนการสอน  (Managing the instructional program) การจดัการ

ดา้นการเรยีนการสอน  หมายถงึ กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลสง่เสรมิ  และสนบัสนุนของครู

การเรยีนของนกัเรยีนและการประสานการจดัการเรยีนการสอน ซึง่จาํแนกเป็น 3 องคป์ระกอบ คอื 

  2.1 การนิเทศและการประเมนิผลดา้นการสอน (Supervising and Evaluation Instruction) 

การนิเทศและการประเมนิผลดา้นการสอนนัน้  ผูบ้รหิารจะทาํงานรว่มกบัครใูนดา้นหลกัสตูรและการ

สอน ผลงานของผูบ้รหิารจะตอ้งมัน่ใจไดว้า่เป้าหมายของโรงเรยีนไดถ้กูถ่ายทอดไปสูก่ารปฏบิตัใิน

หอ้งเรียน ซึง่รวมถงึการประสานเป้าหมายของโรงเรยีนกบัจดุประสงคข์องการเรยีนในหอ้งเรยีน  ให้

การสนบัสนุนดา้นการสอนใหต้รงตามจดุประสงค์  ควบคมุการสอนในหอ้งเรยีน  โดยการเยีย่มอยา่ง

ไมเ่ป็นทางการ การใหผ้ลยอ้นกลบักบัครทูัง้ทางดา้นการนิเทศ และการประเมนิผล  โดยมจีดุประสงค์

ทีจ่ะทาํใหเ้ป็นรปูธรรมและใหค้รเูป็นผูนํ้าวธิสีอนทีเ่ฉพาะเจาะจงไปปฏบิตั ิ

  2.2 การประสานงานดา้นการใชห้ลกัสตูร (Coordinating Curriculum) หมายถงึ พฤตกิรรม

การประสานงานกบัครใูนดา้นการนําหลกัสตูรไปปฏบิตัใิหเ้กดิผล  จดุประสงคต์ามหลกัสตูรของ

โรงเรยีน จะตอ้งสมัพนัธก์บัเน้ือหา ทีส่อนในหอ้งเรยีน  และคะแนนการทดสอบผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนของนกัเรยีนโดยตรง           
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  2.3 การตรวจสอบความกา้วหน้าของนกัเรยีน (Monitoring Student Progress) ผูบ้รหิาร

ควรจะใชผ้ลจากคะแนนทดสอบในการกาํหนดเป้าหมายของโรงเรยีน  การประเมนิหลกัสตูร  การ

ประเมนิดา้นการสอน และการวดัผลความกา้วหน้าตามเป้าหมายของโรงเรยีน 

3.  การสง่เสรมิบรรยากาศทางวชิาการของโรงเรยีน (Promote School Climate) บรรยากาศ

ทางวชิาการในโรงเรยีนจะเกีย่วขอ้งกบับรรทดัฐาน  (Norms) และเจตคตขิองบุคลากรและนกัเรยีนใน

โรงเรยีน ผูบ้รหิารจะมบีทบาทสาํคญัในการเสรมิสรา้งบรรยากาศทางวชิาการของโรงเรยีนทัง้ดา้นตวั

ครู นกัเรยีน และการเรยีนการสอน  รวมทัง้มาตรฐานทางวชิาการของโรงเรยีนซึง่จะจาํแนกบทบาท

ในการสง่เสรมิบรรยากาศทางวชิาการของโรงเรยีน จาํแนกเป็น 6 องคป์ระกอบ คอื 

  3.1 การควบคมุการใชเ้วลาในการสอน  (Protecting Instructional Time) เวลาทีใ่ชใ้น

การสอนของครใูนหอ้งเรยีนมกัจะสญูเสยีไปกบัการแนะนํากฎเกณฑใ์นการเรยีนใหก้บัเดก็  ทีเ่รยีนซํา้ 

รวมทัง้คาํขอรอ้งต่าง  ๆ จากฝา่ยสาํนกังานของโรงเรยีน  ซึง่ผูบ้รหิารโรงเรยีนตอ้งหาทางควบคมุ

กจิกรรมเหลา่น้ีใหเ้กดิขึน้น้อยทีส่ดุ  โดยผลกัดนัใหเ้ป็นนโยบายของโรงเรยี น ผูบ้รหิารทีป่ระสบ

ความสาํเรจ็ในการนํานโยบายน้ีไปใช้  โดยการกําจดัสิง่ต่าง  ๆ ทีจ่ะทาํใหก้ารสอนในหอ้งเรยีน

หยดุชะงกัลงได้  กจ็ะสามารถเพิม่เวลาในการเรยีนอยา่งมศีกัยภาพ  และนกัเรยีนจะมผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนสงูขึน้ 

  3.2 การดแูลเอาใจใส่ครแูละนกัเรยีนอยา่งใกลช้ดิ  (Maintaining High Visibility) การ

ดแูลเอาใจใส่ครแูละนกัเรยีนอยา่งใกลช้ดิ  เป็นการช่วยเพิม่ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิารนกัเรยีนและ

กบัครู  ซึง่ปฏสิมัพนัธอ์ยา่งไมเ่ป็นทางการแบบน้ีผูบ้รหิารจะไดร้บัขอ้มลูมากมายในดา้นความ

ตอ้งการของนกัเรยีนและครู  ผูบ้รหิารจะมโีอกาสสือ่สาร เป้าหมายระดบัต่าง  ๆของโรงเรยีนให้

นกัเรยีนและครทูราบ 

  3.3 การจดัใหม้สีิง่จงูใจใหก้บัครู  (Providing Incentives for Teachers) การจดัใหม้ี

สิง่จงูใจใหก้บัครู  การสรา้งบรรยากาศเชงิบวกดา้นการเรยีนรู้  รวมทัง้การใหร้างวลัและการใหก้าร

ยอมรบัการทาํงานของคร ูนบัเป็นบทบาททีส่าํคญัสว่นหน่ึงของผูบ้รหิารในการทีท่าํใหโ้ครงสรา้งของ

การทาํงานดขีึน้  รางวลัทีผู่บ้รหิารสามารถสรา้งแรงจงูใจในการทาํงานใหก้บัครอูาจารยอ์าจไมใ่ช่เงนิ

เพยีงอยา่งเดยีว หากแต่อาจจะเป็นคาํชมเชยทัง้โดยสว่นตวัหรอืการใหส้งัคมยอมรบัโดยการมอบใบ

ประกาศเกยีรตคิณุ และการใหร้างวลัอยา่งเป็นทางการ เป็นตน้ 

  3.4 การสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาวชิาชพี  (Promoting Professional Development) การ

สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาวชิาชพี  ผูบ้รหิารใหโ้อกาสแก่ครใูนการพฒันาวชิาชพี  โดยการจดัใหม้กีาร

ฝึกอบรมขณะประจาํการ รวมทัง้การช่วยใหค้รไูดเ้รยีนรูถ้งึการผสมผสานทกัษะต่าง  ๆ ตามโครงการ

พฒันาบุคลากร และช่วยใหค้รสูามารถนําไปใชใ้นหอ้งเรยีนได ้

  3.5 การพฒันาและสรา้งมาตรฐานดา้นวชิาการ (Developing and Enforcing Academic 

Standards) มาตรฐานทางวชิาการทีส่งู  และมคีวามชดัเจนจะเป็นสิง่จาํเป็นในการปรบัปรงุการเรยีน

ของนกัเรยีน และมาตรฐานทีส่งูขึน้น้ี จะแสดงไดจ้ากจาํนวนนกัเรยีนทีเ่พิม่ขึน้ของโรงเรยีนในโอกาส

ต่อไป 
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  3.6 การจดัใหม้สีิง่ทีส่ง่เสรมิสภาพการเรยีนรู ้(Providing incentives for learning) การ 

สง่เสรมิบรรยากาศดา้นการเรยีนรูข้องนกัเรยีนโดยการใหร้างวลั  และการใหก้ารยอมรบันกัเรยีนที่ มี

ผลสมัฤทธิด์า้นวชิาการสงู  และเมือ่นกัเรยีนมกีารปรบัปรงุผลการเรยีนดขีึน้อยา่งสมํ่าเสมอ  ผูบ้รหิาร

ตอ้งใหโ้อกาสนกัเรยีนในการทีจ่ะเป็นทีย่อมรบัของหอ้งเรยีนและในโรงเรยีน  โดยผูบ้รหิารจะตอ้งเป็น

ผูท้าํหน้าทีป่ระสานระหวา่งหอ้งเรยีน และโรงเรยีนในดา้นการใหร้างวลัเพือ่เป็นการยนืยนัวา่ผูบ้รหิาร

ใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจรงิจงั 

 อบัเบน และฮวิส ์ (Ubben; & Hughes. 1987: 97-98) ไดเ้สนอแนะพฤตกิรรมภาวะผูนํ้า

ทางวชิาการของผูบ้รหิารศกึษา ไวด้งัน้ี  

 1.  การทาํงานตามเวลาทีก่าํหนด  

 2.  การจดับรรยากาศทีด่ภีายในโรงเรยีน  

 3.  การมุง่เน้นดา้นวชิาการ  

 4.  มคีวามคาดหวงัต่อคณะครแูละผลการปฏบิตังิานของคร ู 

 5.  การทาํงานดา้นหลกัสตูร  

 6.  การเป็นผูนํ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ  

 7.  การประเมนิผลและการตรวจสอบความกา้วหน้าของนกัเรยีน 

 เวบเบอร ์(Lashway. 2002: 2; อา้งองิจาก Weber. 1989: 5) จาํแนกองคป์ระกอบของภาวะ 

ผูนํ้าทางวชิาการออกเป็น 5 ดา้น คอื 

 1.  การกาํหนดพนัธกจิของโรงเรยีน 

 2.  การสง่เสรมิบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้

 3.  การสงัเกตและใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่คร ู

 4.  การจดัการเกีย่วกบัหลกัสตูรและการสอน 

 5.  การประเมนิผลโปรแกรมการสอน 

 นอกจากน้ีเดบวีอส  (Debevoise. 1989: 21) ไดก้าํหนดบทบาทและหน้าทีข่องผูบ้รหิารใน

ฐานะผูนํ้าทางวชิาการ ไวด้งัน้ี  

 1.  เป็นผูม้คีวามคดิรเิริม่หรอืความตัง้ใจอยา่งแน่วแน่ในการทาํงานใหป้ระสบความสาํเรจ็  

 2.  เป็นผูบ้รหิารและผูนํ้าของโรงเรยีน  

 3.  มุง่เน้นกจิกรรมดา้นการเรยีนการสอน  

 4.  มุง่เน้นผลการปฏบิตังิานการสอนของครใูนหอ้งเรยีน 

 เดวสิ และโทมสั (สมนึก ศรจีนัทร์. 2545: 19; อา้งองิจาก Davis; & Thomas. 1989) ได้

กาํหนดองคป์ระกอบของพฤตกิรรมภาวะผูนํ้าทางการเรยีนการสอนไว ้8 ประการ คอื 

 1.  การกระตุน้ใหค้รตูระหนกัและเหน็ดว้ยในการพฒันาโรงเรยีนและคาดหวงัใน ผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนทีส่งูขึน้  ผูบ้รหิารโรงเรยีนควรเขา้มามบีทบาทในการกระตุน้ใหค้รตูระหนกัถงึความ

ตอ้งการในการพฒันาโรงเรยีนและคาดหวงัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนใหส้งูขึน้ใหส้อดคลอ้ง

กบัการเปลีย่นแปลง 
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 2.  การมบีทบาทสาํคญัในการใชก้ลยทุธเ์พือ่ปรบัปรงุดา้นก ารเรยีนการสอนผูบ้รหิาร

โรงเรยีน ควรเป็นผูก้ระตอืรอืรน้ในการทาํงาน  และพฒันางานดา้นการเรยีนการสอนใหเ้ป็นรปูธรรม  

เช่น วางแผนดว้ยความมัน่ใจ ตดิตามบรกิารบุคลากรในโอกาสต่างๆ เพือ่พฒันาคณะครผููร้ว่มทาํงาน

โดยการสง่บุคลากรไปฝึกอบรมกระตุน้และสนบัสนุนใหค้วามช่วยเหลอืครใูนทุกดา้น 

 3.  การสรา้งสิง่จงูใจใหค้รู  ใชร้ะบบการใหร้างวลัสนบัสนุนงานดา้นการเรยีนการสอน

ผูบ้รหิารโรงเรยีนควรใชร้ะบบการใหร้างวลัแก่นกัเรยีนและครทูีม่กีารปฏบิตังิานยอดเยีย่ม  เช่น การ

ใชค้าํขวญัเป็นแรงจงูใจในการทาํงาน  ยกยอ่ง รวมทัง้บาํรงุรกัษาและพฒันาความสมัพนัธท์ี่ ดขีอง

คณะทาํงาน 

 4.  การตดิตามดแูลความกา้วหน้าดา้นการเรยีนการสอน  หลกัฐานทางดา้นเอกสารทีด่มี ี

ประสทิธภิาพ คอื ผลความกา้วหน้าของนกัเรยีนจากคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนแต่

ละระดบั แต่ละชัน้ และแต่ละคน หลกัฐานเช่นน้ีจะสะทอ้นพฤตกิรรมทางวชิาการทีส่าํคญัและมคีุณค่า

ทางการเรยีนการสอน 

 5.  การใชท้รพัยากรบุคคลและวสัดอุยา่งสรา้งสรรค์  ผูบ้รหิารโรงเรยีนตอ้งใชว้สัดอุุปกรณ์

และทรพัยากรบุคคลเพือ่การเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพและใชอ้ยา่งสรา้งสรรค์  โดยการสรรหา

และคดัเลอืกบุคลากรใหเ้หมาะสมกบังาน  การสนบัสนุนความคาดหวงัดา้นก ารเรยีนการสอนของครู  

สง่เสรมิสนบัสนุนใหม้กีารจดัหอ้งเรยีนใหเ้หมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนการสอน 

 6.  การสรา้งสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนใหป้ลอดภยัและเป็นระเบยีบ  ผูบ้รหิารโรงเรยีน  มี

หน้าทีร่บัผดิชอบต่อการสรา้งสรรคส์ภาพแวดลอ้มภายในโรงเรยีนใหเ้ป็นระเบยีบและปลอดภยั  โดย

การป้องกนัสิง่รบกวนในเวลาทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 

 7.  การตดิตามการปฏบิตักิารสอนของครู  ผูบ้รหิารโรงเรยีนสามารถตดิตามปจัจยัอื่นๆ  

เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนได้  ซึง่ปจัจยัเหลา่น้ีจะสมัพนัธก์บัการพฒันางานดา้นการเรยีน

การสอน ผูบ้รหิารโรงเรยีนใหก้ารสนบัสนุนครใูหใ้ชแ้ผนการสอนและการทาํงานเป็นทมี  ซึง่จะนําไปสู่

การสอนทีด่กีวา่  สง่เสรมิใหใ้ชน้วตักรรมทีส่งูขึน้  เพือ่ใหค้รมูคีวามพงึพอใจในงานทีม่ากขึน้และรูถ้งึ

ความสามารถของตวัเอง  ใหร้างวลัแก่ครทูีม่ผีลสมัฤทธิด์โีดยดจูากการกาํหนดการบา้น  การทาํงาน

ซํา้ๆ ซึง่จะสามารถช่วยนกัเรยีนทีม่ปีญัหาไดแ้ละใหค้าํชมแก่นกัเรยีนทีป่ฏบิตังิานด ี

 8.  การสงัเกตการสอนของครแูละใหข้อ้มลูยอ้นกลบั  หน้าทีท่างดา้นการเรยีนการสอนที่

สาํคญัทีส่ดุของผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิล  คอื การสงัเกตครผููส้อนในชัน้เรยีนและตดิต่อกบั

คณะครรูว่มปรกึษาหารอืเกีย่วกบัหนทางทีจ่ะปรบัปรงุและแกป้ญัหาทางดา้นการเรยีนการสอน 

 สาํหรบั เฮค และคณะ (Heck; others.  1990: 95) ไดเ้สนอแนะองคป์ระกอบโครงสรา้งการ

ทาํงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ภีาวะผูนํ้าวชิาการ ไวด้งัน้ี  

 1.  การกาํหนดเป้าประสงคข์องโรงเรยีน  

 2.  การสือ่สารใหทุ้กคนทราบวา่โรงเรยีนคาดหวงัในผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนสงู  

 3.  การจดัหอ้งเรยีนใหเ้อือ้ต่อการสอนของคร ู 
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 4.  การจดัแหลง่ทรพัยากรทีจ่าํเป็นใหน้กัเรยีน  

 5.  การนิเทศผลการปฏบิตัขิองคร ู 

 6.  การตรวจสอบความกา้วหน้าของนกัเรยีน  

 7.  การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

 ครงุ (Krung. 1992: 69-82) ไดส้งัเคราะหภ์าระหน้าทีห่ลกัของผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิาร

สถานศกึษา ดงัน้ี  

 1.  กาํหนดพนัธกจิ  เป็นการวางเป้าหมายของสถานศกึษาและกระบวนการจดัการศกึษา 

โดยทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาตอ้งเป็นผูนํ้าในการตดิต่อสือ่สารกบัทัง้บุคลากรและนกัเรยีน 

 2.  การจดัการหลกัสตูร  เป็นเรือ่งเกีย่วขอ้งกบัการประสานงานในการทาํงานของครแูละ

การรวบรวมผลการเรยีนเพือ่ใชต้ดัสนิใจในการจดัรายวชิา โดยผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งใหข้อ้มลูที่

ครตูอ้งการเพือ่ใชใ้นการวางแผนก ารสอน และทัง้ยงัตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรูใ้นเรือ่งการวจิยัหลกัสตูร

และการพฒันาหลกัสตูรใหม่ๆ  

 3.  การนิเทศการสอน  ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งมหีน้าทีใ่นการนิเทศตรวจสอบเพือ่ให้

ทราบเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน การใหก้ารช่วยเหลอืบุคลากรเป็นรายบุคคลและสะทอ้นผล

วธิกีารจดั การเรยีนการสอนโดยมกีารสงัเกตการสอนในชัน้เรยีนและประเมนิการจดัการเรยีนการ

สอนในชัน้เรยีนของคร ู

 4.  การตรวจสอบความกา้วหน้าของนกัเรยีน  เป็นบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการ

ประเมนิผลและตรวจสอบความกา้วหน้าเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลอืครแูละนกัเรยีนเพื่อ

ปรบัปรงุและช่วยสรา้งความเขา้ใจแก่ผูป้กครองถงึทีม่าและเหตุผลในความตอ้งการในการปรบัปรงุ 

 5. การสง่เสรมิบรรยากาศการเรยีนการสอน เป็นหลกัการสาํคญัเริม่ตน้ทีผู่บ้รหิาร

สถานศกึษาตอ้งกระตุน้ใหเ้กดิอยา่งสรา้งสรรคภ์ายใตเ้งือ่นไขของความตอ้งการในการปรบัปรงุของ

บุคลากรและนกัเรยีน ผู้ บรหิารสถานศกึษาควรจะคน้หาวธิกีารป้องกนัความขดัแยง้ภายในทีจ่ะ

เกดิขึน้ไวล้่วงหน้า 

 วลิลด์ี ้และเดมมอ็ค (Wildy; & Dimmock. 1993: 43-61) ไดเ้สนอแนะความคดิเหน็เกีย่วกบั

ภาวะผูนํ้าทางวชิาการวา่เป็นภาระงานของผูบ้รหิารเองหรอืการมอบหมายงานใหผู้อ้ื่นปฏบิตัแิทน  

เพือ่สนบัสนุนการพฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ซึง่ประกอบดว้ยภาระงานทีส่าํคญัต่างๆ ดงัน้ี  

 1.  กาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานของโรงเรยีน  

 2.  เตรยีมสือ่วสัดอุุปกรณ์ทีจ่าํเป็นในกระบวนการเรยีนการสอน 

 3.  กาํกบัตดิตามนิเทศคร ู

 4.  อาํนวยการหรอืประสานงานในการสง่เสรมิสมัพนัธภาพของบุคลากร 

 แคมป์เบลล์, บรดิจ์, และโนสเทรนด์  (Campbell; Bridge; & Nustrand. 1997: 225-227) 

ไดก้ลา่วถงึบทบาทของหวัหน้าสถานศกึษาในฐานะผูนํ้าไว ้4 ประการ คอื  

 1.  ตอ้งเป็นผูจ้ดัดงูาน  



44 

 

 2. เป็นผูส้ ือ่ความหมาย  

 3. เป็นผูนํ้าทางการศกึษา  

 4. เป็นผูบ้งัคบับญัชา  

 แมคอแีวน (McEwan. 1998: 13) กลา่ววา่ ภาวะผูนํ้าทางวชิาการทีม่ปีระสทิธผิลวา่ประกอบดว้ย

องคป์ระกอบ 7 ดา้น คอื 

  1.  การสถาปนาเป้าหมายทางวชิาการทีช่ดัเจน  

 2.  การจดัการทมีงาน 

 3.  การสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 

 4.  การสือ่สารพนัธกจิและวสิยัทศัน์ของโรงเรยีน 

 5.  การตัง้ความคาดหวงัทีส่งูเกีย่วกบัทมีงาน 

 6.  การพฒันาครใูหเ้ป็นผูนํ้า 

 7.  การสรา้งและรกัษาเจตคตทิีด่ขีองนกัเรยีน ทมีงานและผูป้กครอง 

 เซยฟ์ารธ์ (Seyfarth. 1999: 165-273) กลา่ววา่ บทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารในการปฏบิตัิ

กจิกรรมเพือ่พฒันางานการจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนไว ้5 ดา้น คอื 

 1.  มมุมองและแนวโน้มการเปลีย่นแปลงดา้นหลกัสตูร 

 2.  การประเมนิผลการปฏบิตังิานของนกัเรยีน 

 3.  การจดัโครงการสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

 4.  การประเมนิผลการสอนของครู 

 5.  การวางแผนเพือ่พฒันาความเป็นครมูอือาชพี 

           วษิณุ จลุวรรณ (2547: 94-95) ไดว้เิคราะหอ์งคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าทางวชิาการของ

ผูบ้รหิารโรงเรยีน  สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาแหง่ชาตจิงัหวดัสระบุรี  สรปุจากการวเิคราะห์

ขอ้มลูสาํหรบัการวจิยัครัง้น้ี ทาํใหไ้ดอ้งคป์ระกอบทีเ่กีย่วกบัภาวะผูนํ้าทางวชิาการ 8 ดา้น คอื 

 1. ดา้นการบรหิารจดัการ  เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิาร

โรงเรยีน  ทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนจะตอ้งแสดงบทบาทฐานะผูนํ้าในการบรหิารจดัการเพือ่ผลสาํเรจ็ของ

งานทีเ่กีย่วกบัการจดัการศกึษาในโรงเรยีนทุกดา้นอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  2.  ดา้นการพฒั นาคณุภาพการจดัการศกึษา  เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของภาวะผูนํ้าทาง

วชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีน  ทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนจะตอ้งแสดงบทบาทการเป็นผูนํ้าในการพฒันา

คณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนเพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรูค้วามสามารถและปรบัตวัไดท้นั

ต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคมทีม่คีวามเจรญิอยา่วงรวดเรว็ 

  3.  ดา้นความสามารถ  เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิาร

โรงเรยีน ทีจ่ะสามารถนําการเปลีย่นแปลงใหม่  ๆ มาสูส่ถานศกึษา  อนัจะสง่ผลต่อการยอมรบัและ

ความรว่มมอือยา่งมัน่ใจของผูร้ว่มงานในการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วกบัการจดัการศึ กษาเพือ่พฒันา

คณุภาพผูเ้รยีนใหป้ระสบผลสาํเรจ็อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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  4.  ดา้นบุคลกิภาพ เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีน  

ซึง่เป็นสิง่ทีช่่วยเสรมิสรา้งคณุสมบตัขิองผูนํ้าทางวชิาการใหม้คีวามเชือ่มัน่ตนเองทีจ่ะทาํให้

ผูร้ว่มงานเกดิศรทัธายอม รบัและใหค้วามรว่มมอืในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนจนประสบ

ผลสาํเรจ็และส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รยีนตามเป้าหมายของสถานศกึษา 

  5.  ดา้นการนิเทศ  เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีน

ซึง่ผูบ้รหิารโรงเรยีนจะตอ้งแสดงบทบาทฐานะผูนํ้าในการเป็นผูนิ้เ ทศและใหค้าํปรกึษาเพื่อช่วยเหลอื

แก่ครู อาจารยใ์นการปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิหลกั  อนัเป็นปจัจยัอทิธพิลทีส่ง่ผลต่อความสาํเรจ็ใน

การจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพของผูเ้รยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  6.  ดา้นการวางแผน  เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิาร

โรงเรยีนทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนจะตอ้งใหค้วามสาํคญั  ทัง้น้ีเพื่อทีจ่ะช่วยทาํใหม้องเหน็ภาพของโรงเรยีน

วา่ขณะน้ีเราอยู่ ณ จดุใดและตอ้งการจะพฒันาไปในทศิทางใด  เพือ่เป็นการกาํหนดเป้าหมายในการ

ปฏบิตังิานทีช่ดัเจน อนัจะสง่ผลต่อการพฒันาคณุภาพของโรงเรยีนและผูเ้รยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 7.  ดา้นการอาํนวยความสะดวก  เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของภาวะผูนํ้าทางวชิาการของ

ผูบ้รหิารโรงเรยีน  ซึง่ผูบ้รหิารโรงเรยีนในฐานะผูนํ้าทางวชิาการจะตอ้งแสดงบทบาทในดา้นการ

อาํนวยความสะดวกเพือ่ช่วยเหลอืการปฏบิตังิานของบุคลากรในโรงเรยีนทุกๆ  ดา้น ใหส้ามารถจดั

กจิกรรมการเ รยีนการสอนเป็นไปดว้ยความสะดวกและเกดิประโยชน์สงูสดุต่อการพฒันาคณุภาพ

นกัเรยีน 

 8.  ดา้นการสง่เสรมิบรรยากาศทางวชิาการ  เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของภาวะผูนํ้าทาง

วชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีน  ทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนจะตอ้งแสดงบทบาทในการเสรมิสรา้งบรรยากาศ

ทางวชิาการ  เพือ่สรา้งบรรยากาศแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีนในการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

 สมพงษ์  สงิหะพล (2547: 73-77) ไดส้งัเคราะหง์านทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมทางดา้นวชิาการ

และไดนํ้าเสนอพฤตกิรรมผูนํ้าทางวชิาการไว ้4 ดา้นดงัน้ี 

 1. พฤตกิรรมดา้นการนําแนวคดิเกีย่วกบัการศกึษามาใช ้

  1.1 มวีสิยัทศัน์ในการจดัการศกึษาใหท้นักบัการเปลีย่นแปลง 

     1.2 ใหค้วามสาํคญักบัการวจิยัและพฒันา โดยสง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยัและพฒันา

คณุภาพการศกึษาของโรงเรยีน 

  1.3 การปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงดงัน้ี 

   1.3.1 จากการปรบัปรงุไปสูก่ารพฒันาการเรยีน 

   1.3.2 จากปรมิาณไปสูค่ณุภาพ 

   1.3.3 จากการดาํรงรกัษาไปสูป่ระสทิธผิลการเรยีนการสอน 

  1.4 ปรบัปรงุกระบวนการทาํงานและแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ทางดา้นการเรยีนการสอน 

   1.4.1 เน้นแนวคดิ ความรูแ้ละทกัษะใหมใ่นการจดัการเรยีนการสอน 
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   1.4.2 เน้นการพฒันาโรงเรยีนเป็นโรงเรยีนชัน้เลศิทางดา้นการเรยีนรูข้องนกัเรยีน

และทางดา้นการสอนของคร ู

   1.4.3 เป็นผูบ้รหิารเชงิรกุ (Proactive) มากกว่าเชงิรบั (Reactive) ทางดา้นการ

เรยีนการสอน 

   1.4.4 พฒันาโรงเรยีนใหเ้ป็นโรงเรยีนแหง่การเรยีนรู ้ (Learning school / School 

that learns) 

 2.  พฤตกิรรมดา้นการพฒันาการเรยีนการสอน 

  2.1 มุง่เน้นการพฒันากจิกรรมการเรยีนการสอนและใหค้วามสาํคญักบัครใูนการจดัการ

หอ้งเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของการศกึษาแหง่ชาต ิ

  2.2  สรา้งบรรยากาศทางวชิาการเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการเรยีนรูข้อง

นกัเรยีน 

  2.3  จดับรกิารอาํนวยความสะดวกดา้นสือ่การสอน แหลง่วทิยาการและวทิยากรใหเ้กดิ

ประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน 

  2.4  กาํกบั ตดิตามผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนและคณุภาพการสอนของคร ู

  2.5  ใหค้วามสาํคญัและสง่เสรมิสนบัสนุนการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

  2.6  มกีารวางแผน นโยบายและยทุธศาสตรเ์พือ่การปฏริปูการเรยีนรูข้องโรงเรยีนอยา่ง

ชดัเจน และสรา้งพลงัความรว่มมอืของทุกฝา่ยเพือ่ปฏริปูการเรยีนรู ้

  2.7  สง่เสรมิการนําเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สารมาใชใ้นการปฏริปูการเรยีนรู ้

  2.8  กาํหนดใหค้รทูาํวจิยัในชัน้เรยีนเพือ่พฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

 3.  พฤตกิรรมดา้นการสง่เสรมิพฒันาครทูางวชิาชพี 

  3.1 สรา้งโอกาสและอาํนวยความสะดวกใหค้รปูฏบิตังิานรว่มกนั วางแผนรว่มกนั และ

ปรบัปรงุพฒันาการเรยีนการสอนรว่มกนั 

  3.2  สรา้งกลไกการบรหิารจดัการทีเ่อือ้ต่อการพฒันาการเรยีนการสอนของคร ู

     3.3  สรา้งความคาดหวงัและเปิดโอกาสใหค้รไูดร้บัการพฒันาและกา้วหน้าทางวชิาชพี

อยูต่ลอดเวลา 

  3.4  จดัระบบสง่เสรมิขวญักาํลงัใจใหค้รทูีม่ผีลงานพฒันาวชิาชพีเป็นทีป่ระจกัษ์ 

  3.5  นิเทศ กาํกบั ตดิตาม ประเมนิผล การสอนของครเูป็นประจาํสมํ่าเสมอและนํา มา

เป็นสว่นหน่ึงของการปฏริปูงานของคร ู

  3.6  มุง่ส่งเสรมิพฒันาครใูหม้ ี “ความเป็นเลศิในการสอน (Teaching excellence)” และ 

“เป็นครมูอือาชพี (Professional teacher)” 

  3.7  สรา้งความเป็นผูนํ้าทางดา้นวชิาการแก่คร ูและจดัโอกาสใหค้รเูกดิความตอ้งการ

พฒันาตนเอง (Self-development)  
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  3.8  กระตุน้สง่เสรมิ ผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฒันาการดา้นการสอนของครแูละ

กาํหนดใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของการปฏบิตังิานของคร ู

 4.  พฤตกิรรมดา้นการพฒันาหลกัสตูร 

  4.1  เปิดโอกาสใหทุ้กฝา่ยทีม่สี่วนไดส้่วนเสยี (State holders) เขา้มามสีว่นรว่มในการ

พฒันาหลกัสตูร ประเมนิหลกัสตูร และปรบัปรงุหลกัสตูร 

  4.2  ใหค้รแูละนกัเรยีนมบีทบาทการจดัระบบการนําหลกัสตูรไปใชแ้ละมบีทบาทในการ

นําหลกัสตูรไปใชอ้ยา่งทัว่ถงึ 

  4.3  นิเทศ กาํกบั ตดิตาม ประเมนิผลการนําหลกัสตูรไปใชอ้ยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ

ทีด่ ี

  4.4  สรา้งความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีโ่ดดเด่นของหลกัสตูรสถานศกึษา 

 จากการศกึษาภาวะผูนํ้าทางวชิาการของนกัวชิาการหลายท่าน มคีวามคดิเหน็ในบางสว่น

ทีส่อดคลอ้งรว่มกนั และมบีางสว่นทีแ่ตกต่างกนัไปตามบรบิทของการศกึษา เพือ่ใหไ้ดอ้งคป์ระกอบ

ของภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารศกึษาทีม่ ี ส่งผลต่อการ พฒันาวชิาชพีของครู ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพและชดัเจนยิง่ขึน้ ผูว้จิยัจงึนําแนวคดิของนกัวชิาการต่าง ๆ มาสงัเคราะหก์าํหนดเป็น

องคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ดงัทีแ่สดงในตารางสงัเคราะห์

องคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าทางวชิาการดงัต่อไปน้ี 

 

ตาราง 2  การสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าทางวชิาการ 

 

ภาวะผูนํ้าทาง

วชิาการ 

การ

กําหนด

พนัธกจิ 

 

การจดัการ

หลกัสตูร 

 

การจงูใจ การสง่เสรมิ

บรรยากาศ 

การตรวจ 

สอบผล

การเรยีน

ของ 

นกัเรยีน 

การตรวจ 

สอบผล

การปฏบิตั ิ

งานของครู 

การพฒันา 

บคุลากร 

การจดัหา

ทรพัยากร 

Hallinger & 

Murphy 

(1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ubben & 

Hughes  

(1987) 

  

 

  

 

 

 

   

Weber 

(1989) 
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ตาราง 2  (ต่อ) 

 

ภาวะผูนํ้าทาง

วชิาการ 

การ

กําหนด

พนัธกจิ 

 

การจดัการ

หลกัสตูร 

 

การจงูใจ การสง่เสรมิ

บรรยากาศ 

การตรวจ 

สอบผล

การเรยีน

ของ 

นกัเรยีน 

การตรวจ 

สอบผล

การปฏบิตั ิ

งานของครู 

การพฒันา 

บคุลากร 

การจดัหา

ทรพัยากร 

Debevoise.  

(1989) 

  

 
    

 
  

 

Davis & 

Thomas.  

(1989) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heck  & 

others (1990) 
 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

Wildy & 

Dimmock 

(1993) 

 

 

     

 

 

 

 

 

Seyfarth  

(1999) 
  

 
   

 
 

 
 

 
 

รวม 4 5 2 5 6 7 4 3 

 

 จากตารางการสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบภาวะผูนํ้าทางวชิาการ จะเหน็ไดว้า่แนวคดิของ

นกัวชิาการทัง้ 8 ท่าน สว่นใหญ่ใหค้วามสาํคญัและมจีดุรว่มในการกาํหนดองคป์ระกอบภาวะผูนํ้า

ทางวชิาการโดยมคี่าน้ําหนกัเฉลีย่สงูสุดคอื 7 ไดแ้ก่ การตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของครู  

รองลงมามคีา่น้ําหนกัเฉลีย่ 6 ไดแ้ก่ การตรวจสอบผลการเรยีนของนกัเรยีน และการจดัการหลกัสตูร 

ค่าเฉลีย่น้ําหนกั 5 ไดแ้ก่ การจดัการหลกัสตูร และการสง่เสรมิบรรยากาศ  ค่าเฉลีย่น้ําหนกั 4 ไดแ้ก่ 

การกาํหนดภารกจิ  และการพฒันาบุคลากร  ค่าเฉลีย่น้ําหนกั 3 ไดแ้ก่  การจดัหาทรพัยาก ร และ

ค่าเฉลีย่น้ําหนกั 2 ไดแ้ก่ การจงูใจ ซึง่ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาองคป์ระกอบของภาวะ

ผูนํ้าทางวชิาการทีม่คีา่เฉลีย่น้ําหนกัความคดิเหน็ของนกัวชิาการ ตัง้แต่  5 ท่านขึน้ไป เน่ืองจากคา่

น้ําหนกัแสดงใหเ้หน็ถงึแนวคดิและทศันะของนกัวชิาการมากกว่าครึง่ห น่ึงทีค่ดิเหน็ตรงกนั  ดงันัน้

ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาองคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าทางวชิาการใน 4 ดา้น คอื การตรวจสอบ

ผลการปฏบิตังิานของครู  การตรวจสอบผลการเรยีนของนกัเรยีน  การจดัการหลกัสตูร และการ

สง่เสรมิบรรยากาศ 
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  4.3.1 การตรวจสอบผลการปฏิบติังานของครู 

การจดัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนของคร ูจาํเป็นตอ้งไดร้บัการตดิตาม เพือ่ใหค้รไูดร้บั

ผลยอ้นกลบัและนําไปใชใ้นการพฒันาการจดัการเรยีนการสอน และสรา้งความมัน่ใจวา่สิง่ทีค่รู

ดาํเนินการในชัน้เรยีนสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของสถานศกึษา และสง่ผลต่อการพฒันาผลสมัฤทธิ ์

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน มนีกัวชิาการหลายท่านไดแ้สดงทศันะในนิยามของการ

การตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของคร ูในรปูแบบของการนิเทศการจดัการเรยีนการสอนคร ูไวด้งัน้ี 

   4.3.1.1 ความหมายของการตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของครู 

การตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของครู  อาจจดัทาํไดห้ลากหลา ยรปูแบบทัง้จากการ

ทีจ่ดัใหม้กีารนิเทศโดยศกึษานิเทศก์  หรอืจดัใหม้กีารนิเทศโดยการดาํเนินการกนัเองภายใน

สถานศกึษาหรอืโดยผูบ้รหิารทาํการนิเทศเอง  ซึง่ในปจัจบุนัน้ีผูบ้รหิารมบีทบาทในการนิเทศตดิตาม

การปฏบิตัขิองครเูป็นอยา่งมาก เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูสารสนเทศในการนําไปใชบ้รหิ ารจดัการสถานศกึษา 

ซึง่จากการทีผู่ว้จิยัไดท้าํการศกึษาคน้ควา้เรือ่งการนิเทศการศกึษาเพิม่เตมิ พบวา่นกัวชิาการหลาย

ท่าน ไดนํ้าเสนอความคดิเหน็ในเรือ่งการตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของครดูงัน้ี 

ฮอลลงิเจอร ์และเมอรฟี์ (Hallinger; & Murphy. 1985: 222) กลา่ววา่ การนิเทศ

ติดตามการปฏบิตังิานของคร ูเป็นการแปลงเป้าหมายสูก่ารปฏบิตัิ  ซึง่หมายถงึการประสาน

เป้าหมายของโรงเรยีนกบัจดุประสงคข์องการเรยีนในระดบัหอ้งเรยีน  การใหก้ารสนบัสนุนดา้นการ

สอนใหต้รงตามจดุประสงค์  ควบคมุการสอนในหอ้งเรยีนโดยการเยีย่มอยา่งไมเ่ป็นทางการ  การ

ใหผ้ลยอ้นกลบักั บครทูัง้ทางดา้นการนิเทศและการประเมนิผล  โดยมจีดุประสงคท์ีจ่ะทาํใหเ้ป็น

รปูธรรมและใหค้รเูป็นผูนํ้าวธิสีอนทีเ่ฉพาะเจาะจงไปปฏบิตัิ  ซึง่จะมผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ของนกัเรยีนในทีส่ดุ   

กลคิแมน และคณะ (Glickman; others. 1998: 8) กล่าวว่า การตรวจสอบผลการ

ปฏบิตังิานของครู เป็นแนวคดิเกีย่วกบังานและหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัปรงุการเรยีนการสอน  

ซึง่เป็นการสอนในเรือ่งหลกัสตูร  การจดัครเูขา้สอน  การจดัสือ่การสอน  สิง่อาํนวยความสะดวกการ

เตรยีมและพฒันาคร ูรวมทัง้การประเมนิการเรยีนการสอน 

ดาํรง ปกัเขตานงั (2544: 44) กล่าวว่า การตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของครู  เป็น

การพฒันาคณุภาพการศกึษาทีอ่าศยัการสรา้งปฏสิมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งผูนิ้เทศกบัผูร้บัการนิเทศเพือ่ให้

เกดิความรว่มมอืทีด่ใีนการพฒันาการเรยีนการสอน  เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รยีนในทุกๆ  ดา้น

และบรรลุจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

บุญเลศิ ชยัเดช (2548: 8) กล่าวว่า การตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของครู เป็นการ

ทาํงานรว่มกนัระหวา่งผูบ้รหิารและบุคลากรทุกคนในโรงเรยีน  เพื่อเป็นการเพิม่พลงัในการ

ปฏบิตังิานของครู  เพือ่ใหค้รเูกดิการพฒันาและมคีวามกา้วหน้าในวชิาชพีซึง่จะสง่ผลต่อคณุภาพ

ทางการเรยีนของนกัเรยีนใหส้งูขึน้ และตรงตามเป้าหมายของหลกัสตูร 
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มนู อาล ี (2551: 14) กล่าวว่า การตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของครู  เป็นการ

พฒันาคณุภาพการศกึษาและการรว่มมอืกนัทางการศกึษาในการจดักจิกรรมทุกอยา่งระหวา่งผูร้บั

การนิเทศโดยมจีดุเน้นทีส่าํคญัคอืพยายามทีจ่ะช่วยเหลอืครแูกป้ญัหาในดา้นความสั มพนัธร์ะหวา่ง

บุคคล และการสรา้งบรรยากาศทีด่รีะหวา่งครแูละนกัเรยีน  ปรบัปรงุการเรยีนการสอน  เพื่อใหก้าร

สอนมปีระสทิธภิาพและยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพและสง่เสรมิความกา้วหน้าในวชิาชพีครู  ซึง่ผล

จากการพฒันาครใูนขัน้สดุทา้ยคอืนกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขีึน้ 

ดงันัน้กล่าวโดยสรปุไดว้่าการตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของครู  คอื การแสดงออก

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสรา้งมติรไมตรทีีด่แีก่คร ูใหค้าํแนะนํา  ช่วยแกป้ญัหาอุปสรรคต่างๆ 

จดัใหม้กีารนิเทศการสอน มพีีเ่ลีย้งสอนงาน และกระตุน้การทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

   4.3.1.2 ผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของคร ู

   ผูบ้รหิารสถานศกึษาถอืวา่เป็นผูท้ีม่บีทบาทอยา่งมากในการนิเทศตดิตามการ

ปฏบิตัขิองคร ูเพราะการนิเทศการศกึษาจะประสบผลสาํเรจ็เพยีงใด ขึน้อยูก่บัการบรหิารจดัการและ

วางแนวทางการนิเทศการศกึษา และการนําผลการนิเทศไปใชข้องผูบ้รหิารสถ านศกึษา มหีน่วยงาน

ทางการศกึษาไดแ้สดงทศันะไวด้งัน้ี 

   กรมวชิาการ  (2543: 12) กลา่ววา่ บทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารโรงเรยีนในการนิเทศ

ตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของครไูวด้งัน้ี  

   1.  ตระหนกัและเหน็ความสาํคญัวา่จะตอ้งมกีารพฒันาเปลีย่นแปลง  

   2.  บรหิารและจดัการแบบมสี่วนรว่ม  

   3.  สรา้งขวญัและกําลงัใจ  

   4.  สรา้งความเขา้ใจกบัผูป้กครองและหน่วยงานอื่น  

   5.  สนบัสนุนดา้นงบประมาณ ยานพาหนะ และอาํนวยความสะดวกทุกดา้น  

   6.  สรา้งเครอืขา่ยกบัโรงเรยีนและสถาบนัผลติครเูพือ่การพฒันาโรงเรยีน  

   7.  ประสานงานกบัหน่วยศกึษานิเทศ ก์ และสถาบนัผลติครใูนทอ้งถิน่เพือ่รว่มกนั

วางแผนในการพฒันาบุคลากร และโรงเรยีน 

  ดงันัน้การการตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของครู จะสามารถสะทอ้นผลการดาํเนินงาน

ของสถานศกึษาไดม้ากน้อยเพยีงใดนัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษาจะตอ้งมกีารดาํเนินการนิเทศการศกึษา

อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเส มอ เน่ืองจากการนิเทศการศกึษาเป็นแนวทางหน่ึงในการควบคมุคณุภาพ

การศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางของสถานศกึษาและเพือ่ใหก้ารสถานศกึษา มีการดําเนินงานท่ีมี

คณุภาพ 

  4.3.2 การตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน 

  การพจิารณาหรอืตดัสนิความกา้วหน้าทางการเรยีนของผูเ้รยีนนัน้ ตอ้งอา ศยัขัน้ตอน

การประเมนิตรวจสอบทีเ่ป็นระบบ มเีครือ่งมอืในการประเมนิอยา่งหลากหลาย และใชบุ้คลากรใน

การประเมนิจากหลายสว่นของสถานศกึษา จงึจะสามารถนํามาตดัสนิความกา้วหน้าทางการเรยีน
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ของผูเ้รยีน หรอืระดบัความสาํเรจ็ของสถานศกึษาได ้การตรวจสอบความกา้วหน้าทางการเรยีนของ

ผูเ้รยีนทาํใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาสามารถทราบผลการปฏบิตังิานของบุคลากรในสถานศกึษา และ

ระดบัความสาํเรจ็ของสถานศกึษาเพือ่นํามาพจิารณาทศิทางในการวางแผนพฒันาและปรบัปรงุการ

ดาํเนินงานของสถานศกึษา  

  4.3.2.1 ความหมายของการตรวจสอบผลการเรยีนของนกัเรยีน 

  นกัวชิาการหลายท่านได้นําเสนอทศันะเกีย่วกบัความหมายของการตรวจสอบผล

การเรยีนของนกัเรยีน ดงัน้ี 

ฮอลลงิเจอร ์และเมอรฟี์ (Hallinger; & Murphy. 1985: 222) กล่าวว่า การตรวจสอบผล

การเรยีนของนกัเรยีน  คอื การทีผู่บ้รหิารใชผ้ลจากคะแนนทดสอบของนกัเรยีนในการกาํหนด

เป้าหมายของโรงเรยีน การประเมนิหลกัสตูร การประเมนิดา้นการสอน  และการวดัผลความกา้วหน้า

ตามเป้าหมายของโรงเรยีน  ในโรงเรยีนทีค่ณะครเูหน็ความสาํคญัดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ

นกัเรยีนสงูมาก มกัจะจดัใหม้กีารตรวจสอบความกา้วหน้าของนกัเรยีนอยา่งใกลช้ดิ  โดยผ่านทางผล

จากคะแนนทดสอบ รายงานระดบัผลการเรยีน รวมทัง้วธิกีารอื่น ๆ อกีมากมาย 

 มณฑา วญิญโสภติ (2547: 98) กล่าวว่า การตรวจสอบผลการเรยีนของนกัเรยีนนัน้ 

เป็นการดาํเนินการของผูบ้รหิารในการตรวจสอบผลสรปุความกา้วหน้าของนกัเรยีนโดยพจิารณาผล

คะแนนทดสอบของนกัเรยีน และพจิารณาแบบรายงานพฒันาการคณุลกัษณะผูเ้รยีน  เพื่อนําไปใชใ้น

การกาํหนดเป้าหมายของโรงเรยีน  การประเมนิหลกัสตูรการประเมนิดา้นการสอนและการวดัผล

ความกา้วหน้าตามเป้าหมายของโรงเรยีน  เพือ่หาแนวทางในการพฒันานกัเรยีนและสือ่สารผลการ

ตรวจสอบใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ยของโรงเรยีนทราบ 

 วรีชาติ วลิาศรี (2549: 32) การตรวจสอบผลการเรยีนของนกัเรยีน  หมายถงึ การ

ตรวจสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนอยา่งใกลช้ดิ  และนําผลคะแนนทดสอบไปใชเ้ป็น

ขอ้มลูในการกาํหนดเป้าหมายของโรงเรยีน การประเมนิดา้นการสอน  การประเมนิหลกัสตูร  และการ

วางแผนพฒันาผูเ้รยีน 

สรปุไดว้า่การตรวจสอบผลการเรยีนของนกัเรยีน  คอื การแสดงออกของผูบ้รหิาร

สถานศกึษา ในการตดิตาม ผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนโดย ใชว้ธิกีารประเมนิที่ เหมาะสม หลากหลาย 

ครอบคลุม ในดา้นจติพสิยั พุทธพสิยั และทกัษะพสิยั และ นําผลการประเมนิไปใช้ ในการแกไ้ข

ขอ้บกพรอ่งของผูเ้รยีนและวางแผนพฒันาสถานศกึษา       

   4.3.2.2 ผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการตรวจสอบผลการเรยีนของนกัเรยีน 

   การตรวจสอบผลการเรยีนของนกัเรยีน  เกดิจากการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้

ของผูเ้รยีน นอกจากเป็นวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนแลว้ ยงัสามารถสะทอ้นประสทิธภิาพ

ของการบรหิารจดัการของผูบ้รหิารสถานศกึษาไดเ้ป็นอยา่ง ด ีผูบ้รหิารสถานศกึษาจงึตอ้งมบีทบาท

ในการจดัใหม้กีารดาํเนินงานดา้นการวดัและประเมนิผลเพือ่ตรวจสอบการดาํเนินงานของ

สถานศกึษาในภาพรวม มนีกัวชิาการไดเ้สนอทศันะเกีย่วกบับทบาทของผูบ้รกิารในการการ

ตรวจสอบความกา้วหน้าทางการเรยีนไวด้งัน้ี 
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  กมล ภูป่ระเสรฐิ  (2545: 13) ได้เสนอแนะบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาใน การ

ตรวจสอบผลการเรยีนของนกัเรยีน ไวด้งัน้ี 

  1.  จดัใหม้กีารดาํเนินการวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรูข้องหน่วยการเรยีนรู้ /รายวชิา

และกจิกรรมการเรยีนการสอน  รวมทัง้การรว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  เพือ่การพจิารณาในการ

เตรยีมการขัน้ต่อไปทัง้น้ีตอ้งคาํนึงถงึตวับ่งชีท้ีก่าํหนดในมาตรฐานการเรยีนรูด้ว้ย 

  2.  กาํหนดวธิกีารและเครือ่งมอืทีจ่ะใชใ้นการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้  และการ

เตรยีมการในการสรา้งเครือ่งมอืและการกาํหนดวธิกีารทีเ่ป็นระบบในขัน้น้ี  ควรกาํหนดช่วงเวลาใน

การประเมนิผลการเรยีนรูร้ะหวา่งดาํ เนินการสอน  การประเมนิปลายภาคเรยีนและปลายปีดว้ยเพือ่

ความสะดวกในการสงัเกตการปฏบิตังิานของผูเ้รยีนและรวบรวมผลงานของผูเ้รยีนเป็นระยะ  ๆ เพื่อ

แสดงถงึความกา้วหน้าหรอืพฒันาการของผูเ้รยีนแต่ละคน 

  3.  ควบคุมดแูลและส่งเสรมิใหม้กีารประเมนิผลการเรยีนตามวธิกีารและเครื่ องมอืทีไ่ด้

กําหนดไว้  รวมทัง้การดแูลใหม้กีารบนัทกึผลการเรยีนการสอน  การบนัทกึการสงัเกตและการ

รวบรวมผลงานของนกัเรยีนตามช่วงเวลาทีก่าํหนดไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

  4.  จดัทาํหลกัฐานการศกึษาตามทีก่ระทรวง/กรม/หน่วยงานตน้สงักดักาํหนดไว ้

  5.  นําผลการประเมนิไปใชใ้นการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของผูเ้รยีนแต่ละคนอยา่งสมํ่าเสมอ  

ซึง่เป็นหลกัการสาํคญัของการประเมนิทีต่อ้งการใชผ้ลการประเมนิเพือ่การพฒันาไมใ่ช่การตดัสนิได้

หรอืตกของผูเ้รยีนแต่อยา่งใด 

  6.  กําหนดรปูแบบ  ระยะเวลาการรายงานผลการเรยีนรู้  ทัง้การรายงานผูป้กครอง

ระหวา่งปี และการรายงานผลของสถานศกึษาช่วงปลายปีต่อสาธารณะและหน่วยงานตน้สงักดั 

  กระทรวงศกึษาธกิาร  (2546: 35) ไดก้าํหนดแนวทางในการวดัผลและประเมนิผลของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ดงัน้ี  

  1.  กําหนดระเบยีบแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการวดัผลและประเมนิผลของสถานศกึษา  

  2.  สง่เสรมิใหค้รดูาํเนินการวดัผล  และประเมนิผลการเรยีนการสอน  โดยให้ สอดคลอ้

กบัมาตรฐานการศกึษา สาระการเรยีนรู ้หน่วยการเรยีนรู ้แผนการจดัการเรยีนรู้ และการจดักจิกรรม

การเรยีนรู ้ 

  3.  สง่เสรมิใหค้รดูาํเนินการวดัผล  และประเมนิผลการเรยีนการสอนโดยเน้น  การ

ประเมนิตามสภาพจรงิ จากกระบวนการ การปฏบิตั ิและผลงาน  

  4.  จดัใหม้กีารเทยีบโอนความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และผลการเรยีนจากสถานศกึษา

อื่น สถานประกอบการ และอื่น ๆ ตามแนวทางทีก่ระทรวงศกึษาธกิารกาํหนด  

  5.  พฒันาเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลใหไ้ดม้าตรฐาน 

     จากการศกึษาคน้ควา้เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทของผูบ้รหิ ารสถานศกึษาสรปุไดว้า่ 

การตรวจสอบผลการเรยีนของนกัเรยีน หมายถงึ ภารกจิและขอ้ปฏบิตัทิีผู่บ้รหิารสถานศกึษาตอ้งจดั

ใหม้กีารดาํเนินงานใหเ้กดิขึน้ภายในสถานศกึษาเพือ่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูคะแนนผลสมัฤทธิ ์
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ทางการเรยีนและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน โดยใชเ้ครือ่งมอืใ นการตรวจสอบที่

หลากหลายและไดม้าตรฐาน พรอ้มทัง้เผยแพรผ่ลจากการตรวจสอบแก่คร ูนกัเรยีน บุคลากร

ทางการศกึษา และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานศกึษาเพือ่ใหไ้ดร้บัทราบระดบัความสาํเรจ็

ของสถานศกึษา รวมทัง้ตอ้งนําผลทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบไปใชใ้นการวางแผนและกาํหนดทิ ศ

ทางการดาํเนินงานของสถานศกึษาทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

  4.3.3 การจดัการหลกัสตูร 

  หลกัสตูรถอืเป็นหวัใจสาํคญัของสถานศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ภีาวะผูนํ้าทาง

วชิาการตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งของหลกัสตูรเป็นอยา่งด ีพรอ้มกบัสามารถบรหิารจดัการ

หลกัสตูรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุต่อผูเ้รยีน  

   4.3.3.1 ความหมายของหลกัสตูรและการจดัการหลกัสตูร 

   การจดัการหลกัสตูร เป็นภาระงานทีช่่วยสนบัสนุนใหก้ารดาํเนินงานวชิาการ

ภายในสถานศกึษาเป็นไปไดอ้ยา่งราบรืน่ เน่ืองจากหลกัสตูรเปรยีบเสมอืนหวัใจหรอืหลกัขอ งการ

บรหิารจดัการสถานศกึษาทีส่ง่ผลโดยตรงต่อคณุภาพของผูเ้รยีน ดงันัน้การใหก้ารสนบัสนุนทัง้

ทางดา้นความรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะทีจ่าํเป็นเกีย่วกบัหลกัสตูรเพือ่ใหค้รสูามารถนําไปใชใ้นการ

จดัการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งสอดคลอ้งเป็นไปตามหลกัสตูร ตลอดจนต่อยอดพฒันาและปรบัปรงุ

หลกัสตูรระดบัสถานศกึษาใหเ้หมาะสมกบัคุณลกัษณะของผูเ้รยีนในแต่ละแห่ งจะช่วยใหผ้ลลพัธข์อง

สถานศกึษายกระดบัคณุภาพไดโ้ดยงา่ย มนีกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของหลกัสตูรและ

การจดัการหลกัสตูร ไวด้งัน้ี  

   ความหมายของหลกัสตูร 

   โบแชมป์ (Beaucham. 1981: 206) กลา่วว่า หลกัสตูร คอื แผนงานทีอ่ธบิายถงึ

ขอบขา่ยและการจดัการเตรยีมโปรแกรมการศกึษาในสถาบนัการศกึษา ในแผนงานอาจประกอบดว้ย

ขอ้ความทีบ่อกถงึความตอ้งการเป็นหลกั  ทีเ่ป็นแนวทางสาํหรบัวางแผนการสอน  วตัถุประสงคข์อง

สถาบนัการศกึษา  โครงสรา้ง เน้ือหาสาระและกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ งคลอดจนการประเมนิคณุคา่

ประสทิธภิาพของหลกัสตูร และระบบหลกัสตูร 

   รจุริ์ ภูส่าระ (2545: 77) กล่าวว่า หลกัสตูรมาจากภาษาละตนิวา่  Racecourse 

แต่เมือ่นํามาใชก้ารศกึษาหลกัสตูร คอื แผนการเรยีนประกอบดว้ย เป้าหมาย และจดุประสงคเ์ฉพาะที่

จะนําเสนอและจดัการเน้ือหาซึง่จะร วมถงึแบบของการเรยีนการสอนตามจดุประสงค์  และทา้ยสดุ

จะตอ้งมกีารประเมนิผลลพัธข์องการเรยีน 

   ศริวิรรณ สวุรรณการ (2547: 36) กล่าวว่าหลกัสตูร  หมายถงึ การจดักจิกรรม

และมวลประสบการณ์การเรยีนรูต่้าง ๆ ทีส่ถานศกึษา และครผููส้อนจดัทาํขึน้เพื่อใหน้กัเรยีนเกดิการ

เปลีย่นแปลง และพฒันาการในดา้นต่าง ๆ ในทางทีด่ขี ึน้เป็นไป ตามเป้าหมายทีต่อ้งการ  
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   ปวรศิา เรอืงพานิช (2553: 14) กล่าวว่า หลกัสตูร หมายถงึ เอกสารทีก่าํหนดขึน้

อยา่งเป็นทางการ  เพือ่ใชเ้ป็นตวักาํหนดความครอบคลมุของเน้ือหาสาระทีจ่ะกระทาํการเรยีนการ

สอนแก่ผูเ้รยีนโดยผูส้อนจะตอ้งนําไปใชเ้ป็นตวักาํหนดในเน้ือหาทีจ่ะสอน 

   จากแนวคดิของนกัวชิาการในการใหค้วามหมายของคาํวา่หลกัสตูร สามารถสรปุ

ไดว้า่ หลกัสตูร คอื เป้าหมายของสถานศกึษาในการพฒันานกัเรยีนในดา้นต่างๆ โดยผา่นมวล

ประสบการณ์ต่างๆ ทีส่ถานศกึษาจดัให ้จากนัน้ครมูบีทบาทในการนําไปวางแผน การจดัการการ

เรยีนรูอ้ยา่งเป็นระบบ และสอดคลอ้งกบัสิง่แวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 

   ความหมายของการจดัการหลกัสตูร 

   ฮอลลงิเจอร ์และเมอรฟี์ (Hallinger and Murphy. 1985: 222) กล่าวว่า การจดัการ

หลกัสตูร หมายถงึ พฤตกิรรมการประสานงานกบัครใูนดา้นการนําหลกัสู ตรไปปฏบิตัใิหเ้กดิผล  ซึง่

จดุประสงคต์ามหลกัสตูรของสถานศกึษาจะตอ้งสมัพนัธก์บัเน้ือหาทีส่อนในหอ้งเรยีน  และคะแนน

การสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน  ผูบ้รหิารสถานศกึษามหีน้าทีจ่ะตอ้งสรา้งความเขา้ใจ

กบัครใูนสถานศกึษาในดา้นการนําเอาหลกัสตูรไปปฏบิตัใิหม้ากทีส่ดุ  

   ครงุ (Krug.  1992: 69-82) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการหลกัสตูรวา่ เป็นเรือ่ง 

เกีย่วขอ้งกบัการประสานงานในการทาํงานของครแูละการรวบรวมผลการเรยีนเพือ่ใชต้ดัสนิใจในการ

จดัรายวชิา โดยผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งใหข้อ้มลูทีค่รตูอ้งการเพือ่ใชใ้นการวางแผนการสอน และ

ทัง้ยงัตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรูใ้นเรือ่งการวจิยัหลกัสตูรและการพฒันาหลกัสตูรใหม่ๆ  

   วโิรจน์ เสยีงไพเราะ (2546: 49) กลา่ววา่ ผูบ้รหิารโรงเรยีนเป็นผูม้บีทบาทสาํคญั

ยิง่ในการบรหิารหลกัสตูร  จาํเป็นตอ้งศกึษาโครงสรา้งของหลกัสตูรอยา่งลกึซึง้  เพือ่สามารถให้

คาํแนะนําหรอืเป็นที่ ปรกึษาแก่บุคลากรดา้นการสอนในโรงเรยีน  นอกจากนัน้ยงัตอ้งจดัใหม้กีาร

ประสานงานและกาํกบัดแูลใหค้รสูอน  และประเมนิผลไดต้รงตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูร  ดงันัน้ 

การประสานงานดา้นการใชห้ลกัสตูรในโรงเรยีน  ผูบ้รหิารตอ้งมคีวามรู้  ความเขา้ใจในหลกัการ  

จดุมุง่หมายและโครงสรา้งของหลกัสตูรอยา่งถ่องแท ้

   เพยีรพนัธ ์กจิพาณชิยเ์จรญิ (2552: 5) กลา่ววา่ การจดัการหลกัสตูร คอืความสามารถ

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสง่เสรมิใหค้รจูดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษาพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูร

ของสถานศกึษา  ไดแ้ก่ การศกึษาวเิคราะหเ์อกสารหลกัสตูรการศกึษาขัน้พื้ นฐาน พ.ศ.2544 การ

จดัทาํโครงสรา้งหลกัสตูรและสาระต่างๆ ทีก่าํหนดใหม้ใีนหลกัสตูรสถานศกึษา การนําหลกัสตูรไปใช้  

การบรหิารจดัการการใชห้ลกัสตูร  การนิเทศการใชห้ลกัสตูร  การตดิตามและประเมนิผลการใช้

หลกัสตูร การปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูร 

   จากแนวคดิของนกัวชิาการในการใหค้ว ามหมายในหลากหลายทศันะสามารถ

สรปุไดว้า่การจดัการหลกัสตูร คอื การแสดงออกของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในส่งเสรมิพฒันาความรู ้

ความเขา้ใจในเรือ่งการจดัทาํหลกัสตูร ใหแ้ก่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง ควบคุมการจดัสรา้งหลกัสตูร การนํา

หลกัสตูรไปใช ้เขา้รว่มการประเมนิหลกัสตูร อาํนวยความสะ ดวกในการจดัทาํหลกัสตูร ทัง้ในดา้น

ทรพัยากรและงบประมาณ  
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   4.3.3.2 ผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการจดัการหลกัสตูร 

   การจดัการหลกัสตูร ถอืเป็นการบรหิารจดัการและประสานความตอ้งการของทุก

ฝา่ยทัง้  ครผููส้อน  นกัเรยีน และชุมชน ใหห้ลอมรวมเป็นหลกัสตูรของสถานศกึษา เพื่อให้

สถานศกึษาสามารถใหค้าํแนะนํา แกป้ญัหา และเขา้ใจความตอ้งการของทุกฝา่ย และควบคมุการ

ดาํเนินการใหส้าํเรจ็ลลุว่ง นกัวชิาการและหน่วยงานทางการศกึษาไดเ้สนอทศันะเกีย่วกบับทบาท

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ไวด้งัน้ี  

   วชัร ีบรูณสงิห์ (2544: 47-48) กลา่ววา่ หน้าทีส่าํคญัของผูบ้รหิาร ในการจดัการ

หลกัสตูร มดีงัน้ี 

   1.  เป็นผูนํ้าในการใชห้ลกัสตูรและการเปลีย่นแปลงการแกไ้ขหลกัสตูร 

   2.  ศกึษาและทาํความเขา้ใจในหลกัสตูรอยา่งกระจา่งชดั  สามารถควบคุมดแูลให้

คาํแนะนําแก่ผูส้อนใหด้าํเนินการจนบรรลจุดุหมายของหลกัสตูรได ้

   3.  กาํหนดมาตรการและแนวปฏบิตัใินการใชห้ลกัสตูร 

   4.  จดัหาวสัดหุลกัสตูรทีท่นัสมยัและใหม้จีาํนวนเพยีงพอต่อจาํนวนผูส้อน 

   5.  ควบคุมดแูลตดิตามผลการใชห้ลกัสตูรสนบัสนุน  ส่งเสรมิและนิเทศการใช้

หลกัสตูรและการสอน ใหก้ําลงัใจ และช่วยแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

   6.  ประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรและพฒันาหลกัสตูรสาํหรบัโรงเรยีนของตน 

   สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาติ  (2544: 37-38) กล่าวว่า การ

จดัการหลกัสตูรเป็นบทบาททีผู่บ้รหิารพงึปฏบิตั ิไดแ้ก่ 

   1.  การจดัใหม้หีลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2544 และเอกสาร

ประกอบหลกัสตูร เช่น แนวการสอน กาํหนดการสอน คูม่อืคร ูใหเ้พยีงพอและครบทุกระดบัชัน้เรยีน 

   2.  พฒันาตนเองและครผููส้อนใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทีเ่กีย่วกบัการใชห้ลกัสตูร

อยูเ่สมอโดยเขา้รว่มประชุม  สมัมนา อบรม ฟงัการอภปิราย  หรอืสนทนารว่มกบัผูม้คีวามรูด้า้น

หลกัสตูรหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

   3. ผูบ้รหิารและครคูวรทาํความเขา้ใจหลกัสตูรใหช้ดัเจน ตัง้แต่หลกัการ จดุหมาย 

โครงสรา้งของหลกัสตูร เน้ือหาสาระ ตลอดจนถงึการวดัผลและประเมนิผล โดยอาจตัง้เป็นคณะทาํงาน 

ทาํการศกึษาและวเิคราะหห์ลกัสตูรซึง่ควรประกอบดว้ยผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นประธานผูช่้วย

ผูบ้รหิารฝา่ยวชิาการ หวัหน้ากลุ่มประสบการณ์และครผููส้อนแลว้เผยแพรใ่หทุ้กคนทราบ 

   4.  วางแผนการนําหลกัสตูรไปใชใ้นสถานศกึษา  โดยการจดัประชุมผูเ้กีย่วขอ้ง

และครผููส้อนเพือ่ชีแ้จง แนะนํา ทบทวนหลกัสตูร ก่อนเปิดภาคเรยีนหรอืก่อนลงมอืสอน 

                  5.  นิเทศตดิตามการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน และประเมนิผลการนําหลกัสตูร

ไปใชโ้ดยพจิารณาจากรายงานต่างๆ  เช่น บนัทกึการสงัเกตการสอน  แผนการสอน คุณภาพและ

ความรูค้วามสามารถของนกัเรยีน   
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   6.  ดาํเนินการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิจากการใชห้ลกัสตูร โดยการวเิคราะหป์ญัหาและ

สาเหตุทัง้ในสว่นของบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช้ หลกัสตูร เช่น ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ครผููส้อน 

นกัเรยีน และในสว่นของปจัจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

   7.  สาํหรบัสถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาระดบัประถมศกึษา  หรอืระดบัมธัยมศกึษา

ตอนตน้ ใหด้าํเนินการศกึษาหลกัสตูรและการนําไปใชใ้นชัน้มธัยมศกึษา  และศกึษาแนวทางการจดั

ประสบการณ์เพื่อเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัเดก็ก่อนเกณฑเ์ขา้เรยีนในระดบัประถมศกึษา 

   ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ภีาวะผูนํ้าทางวชิาการในองคป์ระกอบดา้นการจดัการ

หลกัสตูร  ตอ้งมหีน้าที่ การแนะนําและใหค้วามรูแ้ก่ครเูพือ่ใหค้รมูคีวามรูใ้นเรือ่งการจดัทาํหลกัสตูร  

และจดัใหม้ีการดาํเนินงานจดัทาํห ลกัสตูรครบทัง้วงจร ไดแ้ก่ การสรา้งหลกัสตูร การนําหลกัสตูรไป

ใช ้และการประเมนิหลกัสตูร  ตลอดจนให้ การสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกแก่ครใูนการจดัทาํ

หลกัสตูร ทัง้ในดา้นงบประมาณ วสัดอุุปกรณ์ และการสรา้งขวญักาํลงัใจ  

  4.3.4  การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 

  โรงเรยีนเปรยี บเสมอืนบา้นหลงัทีส่องของนกัเรยีนและคร ูดงันัน้ในการจดัสิง่อาํนวย

ความสะดวก และแหล่งเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมจะช่วยพฒันาศกัยภาพของทัง้ผูเ้รยีนไดเ้ป็นอยา่งมาก จาก

การศกึษาเอกสาร ตาํรา และงานวจิยั พบวา่ มนีกัวชิาการไดนํ้าเสนอความหมายและบทบาทของ

ผูบ้รหิารในการสง่เสรมิบรรยากาศทางวชิาการ ไวด้งัน้ี 

   4.3.4.1 ความหมายของการสง่เสรมิบรรยากาศทางวชิาการ 

   นกัวชิาการหลายท่านไดนํ้าเสนอทศันะเกีย่วกบัความหมายของการสง่เสรมิ

บรรยากาศทางวชิาการ ดงัน้ี 

    ฮอลลงิเจอร ์และเมอรฟี์ (Hallinger; &  Murphy. 1985: 223) กล่าวว่า ผูบ้รหิาร

โรงเรยีนใ นฐานะผูนํ้าทางวชิาการจะตอ้งมกีารจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิบรรยากาศทางวชิาการของ

โรงเรยีนทีเ่กีย่วกบับรรทดัฐานและเจคตขิองบุคลากรในโรงเรยีนทัง้ทางดา้นตวัครู  นกัเรยีน และการ

เรยีนการสอนรวมทัง้มาตรฐานทางวชิาการของโรงเรยีนในดา้นต่าง  ๆ คอื การควบคมุการใชเ้วลาใน

การสอน การรกัษาภาพลกัษณ์ทีด่ขีองโรงเรยีนในดา้นต่าง ๆ คอื การควบคมุการใชเ้วลาในการสอน  

การรกัษาภาพลกัษณ์ทีด่ขีองโรงเรยีน  การจดัใหม้สีิง่ทีจ่งูใจใหก้บัครู  การสง่เสรมิใหม้กีารพฒันา

วชิาชพี การพฒันาและการสรา้งมาตรฐานดา้นวชิาการ และการจดัใหม้สีิง่ทีเ่สรมิสภาพการเรยีนรู ้

    กลคิแมน และคณะ (Glickman; others. 1998: 12) กลา่ววา่ ผูบ้รหิารโรงเรยีน

ในฐานะผูนํ้าทางวชิาการ คอืควรเป็นผูนํ้าทีต่อ้งแสดงบทบาทกระตุน้และพฒันาในดา้นการสง่เสรมิ

บรรยากาศทางวชิาการของโรงเรยีน 

    วษิณุ จลุวรรณ (2547: 103-104) กลา่ววา่ ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครผูู้ สอนมี

ความคดิวา่ผูบ้รหิารโรงเรยีนในฐานะผูนํ้าทางวชิาการเป็นผูท้ีอ่าํนาจสงูสดุในโรงเรยีน  ควรจะตอ้ง

เป็นผูท้ีม่บีทบาทในดา้นการสง่เสรมิบรรยากาศทางวชิาการทีเ่กีย่วกบัการจดักจิกรรมต่าง  ๆ ใน

โรงเรยีนเพือ่ใหเ้กดิสภาพการณ์ทีเ่อือ้ต่อการทาํงานของครู  อาจารย์ ในการสง่เสริมและพฒันาสภาพ

การเรยีนรูข้องนกัเรยีน ซึง่จะทาํใหผู้เ้รยีนมคีณุภาพทีด่ขี ึน้ 
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   วไิล ออกกจิวตัร (2549: 24) กลา่ววา่ การสง่เสรมิบรรยากาศดา้นการเรยีนรูข้อง

นกัเรยีน เป็นการใหร้างวลัและการใหก้ารยอมรบันกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิด์า้นวชิาการสงูและเมือ่

นกัเรยีนมกีารปรบัปรุ งผลการเรยีนดขีึน้อยา่งสมํ่าเสมอ  ผูบ้รหิารตอ้งใหโ้อกาสนกัเรยีนในการทีจ่ะ

เป็นทีย่อมรบัของหอ้งเรยีนและในโรงเรยีนในดา้นการใหร้างวลัเพือ่เป็นการยนืยนัวา่ผูบ้รหิารใหก้าร

สนบัสนุนอยา่งจรงิใจ 

    น้ําฝน รกัษากลาง (2553: 32) กลา่ววา่ ภาวะผูนํ้าทางวชิาการดา้นการเสรมิสร้าง

บรรยากาศทางวชิาการ เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนที่

ผูบ้รหิารโรงเรยีนจะตอ้งแสดงบทบาทในการเสรมิสรา้งบรรยากาศทางวชิาการ  เพือ่สรา้งบรรยากาศ

แหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีนการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

   จากแนวคดิของนกัวชิาการขา้งตน้สามารถสรปุไดว้า่ การสง่เสรมิบรรยากาศ ทาง

วชิาการ หมายถงึ การแสดงออกของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการดาํเนินการ ส่งเสรมิใหโ้รงเรยีน ใหม้ี

ความปลอดภยั สรา้งความผกูพนั เชือ่ มัน่ จดัสิง่อํานวยความสะดวกแก่ครแูละนกัเรยีน และจดัใหม้ี

แหลง่เรยีนรูภ้ายในและภายนอกสถานศกึษา  

   4.3.4.2 ผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการสง่เสรมิบรรยากาศทางวชิาการ 

   การสง่เสรมิบรรยากาศ ทางวชิาการ  เป็นปจัจยัความสาํเรจ็ทีม่สีว่นช่วยในการ

บรรลวุตัถุประสงคข์องสถานศกึษาไดเ้ป็นอยา่งมาก ซึง่ผูบ้รหิารในฐานะทีม่บีทบาทหลกัในการ

สง่เสรมิใหเ้กดิบรรยากาศการเรยีนรู้ ในสถานศกึษา จงึจาํเป็นตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปอยา่งมรีะบบ 

ครอบคลมุ โดยยดึการพฒันาผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนเป็นสาํคญั มนีกัวชิาการไดแ้สดงทศันะเกีย่วกบั

บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสง่เสรมิบรรยากาศการเรยีนรู ้ดงัน้ี 

   ฮอลลงิเจอร์ และเมอรฟี์ (Hallinger; & Murphy. 1985: 221-224) กล่าวว่าการ

สง่เสรมิบรรยากาศทางวชิาการของโรงเรยีน  (Promote School Climate)  บรรยากาศทางวชิาการ

ในโรงเรยีนจะเกีย่วขอ้งกบับรรทดัฐาน  (Norms) และเจตคตขิองบุคลากรและนกัเรยีนในโรงเรยีน  

ผูบ้รหิารจะมบีทบาทสาํคญัในการเสรมิสรา้งบรรยากาศทางวชิาการของโรงเ รยีนทัง้ดา้นตวัครู  

นกัเรยีน และการเรยีนการสอน  รวมทัง้มาตรฐานทางวชิาการของโรงเรยีนซึง่จะจาํแนกบทบาทใน

การสง่เสรมิบรรยากาศทางวชิาการของโรงเรยีน จาํแนกเป็น 6 องคป์ระกอบ คอื 

    1.  การควบคมุการใชเ้วลาในการสอน  (Protecting Instructional Time) เวลาที่

ใชใ้นการสอนของ ครใูนหอ้งเรยีนมกัจะสญูเสยีไปกบัการแนะนํากฎเกณฑใ์นการเรยีนใหก้บัเดก็  ที่

เรยีนซํา้  รวมทัง้คาํขอรอ้งต่าง  ๆ จากฝา่ยสาํนกังานของโรงเรยีน  ซึง่ผูบ้รหิารโรงเรยีนตอ้งหาทาง

ควบคมุกจิกรรมเหลา่น้ีใหเ้กดิขึน้น้อยทีส่ดุ  โดยผลกัดนัใหเ้ป็นนโยบายของโรงเรยีน  ผูบ้รหิารที่

ประสบความสาํเรจ็ในการนํานโยบายน้ีไปใช้ โดยการกําจดัสิง่ต่าง  ๆ ทีจ่ะทาํใหก้ารสอนในหอ้งเรยีน

หยดุชะงกัลงได้  กจ็ะสามารถเพิม่เวลาในการเรยีนอยา่งมศีกัยภาพ  และนกัเรยีนจะมผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนสงูขึน้ 



58 

 

   2.  การดแูลเอาใจใส่ครแูละนกัเรยีนอยา่งใกลช้ดิ  (Maintaining High Visibility) 

การดแูลเอาใจใส่ครแูละนกัเรยีนอยา่งใกลช้ดิ  เป็นการช่วยเพิม่ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิารนกัเรยีน

และกบัครู  ซึง่ปฏสิมัพนัธอ์ยา่งไมเ่ป็นทางการแบบน้ีผูบ้รหิารจะไดร้บัขอ้มลูมากมายในดา้นความ

ตอ้งการของนกัเรยีนและคร ู ผูบ้รหิารจะมโีอกาสสือ่สารเป้าหมายระดบัต่าง ๆของโรงเรยีนใหน้กัเรยีน

และครทูราบ 

   3.  การจดัใหม้สีิง่จงูใจใหก้บัครู  (Providing Incentives for Teachers) การจดัให้

มสีิง่จงูใจใหก้บัครู  การสรา้งบรรยากาศเชงิบวกดา้นการเรยีนรู้  รวมทัง้การใหร้างวลัและการใหก้าร

ยอมรบัการทาํงานของคร ูนบัเป็นบทบาททีส่าํคญัสว่นหน่ึงของผูบ้รหิารในการทีท่าํใหโ้ครงสรา้งของ

การทาํงานดขีึน้  รางวลัทีผู่บ้รหิารสามารถสรา้งแรงจงูใจในการทาํงานใหก้บัครอูาจารยอ์าจไมใ่ช่เงนิ

เพยีงอยา่งเดยีว หากแต่อาจจะเป็นคาํชมเชยทัง้โดยสว่นตวัหรอืการใหส้งัคมยอมรบัโดยการมอบใบ

ประกาศเกยีรตคิณุ และการใหร้างวลัอยา่งเป็นทางการ เป็นตน้ 

   4.  การสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาวชิาชพี (Promoting Professional Development) 

การสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาวชิาชพี ผูบ้รหิารใหโ้อกาสแก่ครใูนการพฒันาวชิาชพี โดยการจดัใหม้กีาร

ฝึกอบรมขณะประจาํการ รวมทัง้การช่วยใหค้รไูดเ้รยีนรูถ้งึการผสมผสานทกัษะต่าง ๆ ตามโครงการ

พฒันาบุคลากร และช่วยใหค้รสูามารถนําไปใชใ้นหอ้งเรยีนได้ 

   5. การพฒันาและสรา้งมาตรฐานดา้นวชิาการ (Developing and Enforcing Academic 

Standards) มาตรฐานทางวชิาการทีส่งู  และมคีวามชดัเจนจะเป็นสิง่จาํเป็นในการปรบัปรงุการเรยีน

ของนกัเรยีน และมาตรฐานทีส่งูขึน้น้ี จะแสดงไดจ้ากจาํนวนนกัเรยีนทีเ่พิม่ขึน้ของโรงเรยีนในโอกาส

ต่อไป 

   6. การจดัใหม้สีิง่ทีส่ง่เสรมิสภาพการเรยีนรู้  (Providing incentives for learning) 

การสง่เสรมิบรรยากาศดา้นการเรยีนรูข้องนกัเรยีนโดยการใหร้างวลั  และการใหก้ารยอมรบันกัเรยีน

ทีม่ผีลสมัฤทธิด์า้นวชิ าการสงู  และเมือ่นกัเรยีนมกีารปรบัปรงุผลการเรยีนดขีึน้อยา่งสมํ่าเสมอ  

ผูบ้รหิารตอ้งใหโ้อกาสนกัเรยีนในการทีจ่ะเป็นทีย่อมรบัของหอ้งเรยีนและในโรงเรยีน  โดยผูบ้รหิาร

จะตอ้งเป็นผูท้าํหน้าทีป่ระสานระหวา่งหอ้งเรยีน และโรงเรยีนในดา้นการใหร้างวลัเพือ่เป็นการยนืยนั

วา่ผูบ้รหิารใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจรงิจงับทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสง่เสรมิบรรยากาศ

การเรยีนรูน้ัน้ เป็นบทบาททีจ่ะมสีว่นช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันาผลสมัฤทธิ ์ไปพรอ้มๆ กบัการ

สรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งสถานศกึษา คร ูและนกัเรยีน ใหเ้กดิความรูส้กึอบอุ่นและปลอดภยั มี

ความพรอ้มทีจ่ะพฒันาศกัยภาพทางการเรยีนรูข้องตนใหส้งูขึน้ต่อไป  

 ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นหลกัในการดาํเนินการในดา้น การสง่เสรมิบรรยากาศ ทางวชิาการ

ภายในสถานศกึษาไดเ้ป็นอยา่งด ีหากผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งการทีจ่ะพฒันาผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนของนกัเรยีน การสง่เสรมิบรรยากาศกา รเรยีนรูท้ีส่นองตอบความตอ้งการของครแูละนกัเรยีน 

จะเป็นแรงผลกัดนัในการพฒันาความคดิ ทกัษะต่างๆ เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และสง่ผลให้

สถานศกึษากลายเป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้
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5. ภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค ์

 5.1 ความหมายของภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค ์

 นกัวชิาการหลายท่านไดนิ้ยามความหมายของภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคไ์วอ้ยา่งหลากหลาย 

ดงัน้ี  

 สทอลล ์และเทมเพอรเ์ลย ์ (Stoll; & Temperley. 2009: 12) ไดก้ล่าวไวว้่า  ภาวะผูนํ้าเชงิ

สรา้งสรรค์ หมายถงึ การมปีฏกิริยิาตอบสนองเชงิจนิตนาการโดยคดิไตรต่รอง  อยา่งละเอยีด  ถีถ่ว้น 

ในสถานการณ์ต่าง  ๆ และประเดน็ต่าง  ๆ อยา่งทา้ทาย (challenge) ทีส่าํคญัคนทีม่ภีาวะผูนํ้าเชงิ

สรา้งสรรคจ์าํเป็นตอ้งสรา้งสภาพแวดลอ้ม (environment) สาํหรบัผูอ้ื่นใหม้คีวามสรา้งสรรค ์ 

 พุซซโิอ แมนซ ์และเมอรด์อกค ์ (Puccio, Mance; & Murdock. 2011: 46) ไดก้ล่าวไวว้่า 

ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสร รค ์หมายถงึ ความสามารถในการจงูใจอยา่งมจีนิตนาการ  (imagination) ดว้ย

วธิกีารและแนวทางใหม ่ๆ  

 แฮรร์สิ (Harris. 2009: 10) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคว์า่ หมายถงึ การ

ตดิต่อประสานงาน  (connect) กบับุคคลต่าง  ๆ ทีม่คีวามคดิเหน็แตกต่างกนั  เพื่อใหเ้กดิคว าม

สรา้งสรรค ์(creativity) 

 อเดยีร ์ (Adair. 2007: 35) ไดก้ล่าวไวว้่า  ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์หมายถงึ การกระตุน้  

(encourages) ส่งเสรมิและแนะนํา  (stimulates and guides) กระบวนการใหม่  ๆ อยา่งเป็นระบบ  

ดว้ยวธิกีารใหม ่ๆ อยา่งทา้ทาย (challenge)  

 กรองทพิย ์นาควเิชตร (2552: 2) กล่าวไวว้่า ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์หมายถงึ ความสามารถ

ของผูนํ้าในการผลกัดนัใหผู้ร้ว่มงานรว่มกนัปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รรลเุป้าหมายทีด่งีาม  ดว้ยการคดิต่าง  

คดิหลายมติ ิคดิบวก คดิเชงิสรา้งและพฒันา รวมทัง้การคดิแกป้ญัหา  

 กติติก์าญจน์  ปฏพินัธ ์ (2555: 20) กล่าวไวว้่า  ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์หมายถงึ การ

ตอบสนองเชงิจนิตนาการ  (imagination) และการนําบุคคลอื่น  ๆ (leading people) ดว้ยแนวทาง

ใหม่ๆ  (new solutions) หรอืวธิกีารใหม่  ๆ (new method) อยา่งทา้ทาย (challenging) และมคีวาม

ยดืหยุน่ (flexibility) ทีส่าํคญัภาวะผู้ นําเชงิสรา้งสรรคย์งัเป็นผูส้รา้งสภาพแวดลอ้ม  (environment) 

เพื่อก่อให ้เกดิการรเิริม่สิง่ใหม ่ๆ และสนบัสนุนใหผู้อ้ื่นไดม้คีวามสรา้งสรรค ์

 สรปุไดว้า่ ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์หมายถงึ  การแสดงออกของผูนํ้าในการปฏบิตังิานใน

หน้าทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนเอกชน  ในการตดิต่อ ประสานงานทัง้เกีย่วกบัตนเองและผูอ้ื่นอยา่งมแีรง

บนัดาลใจ มวีสิยัทศัน์ และมจีนิตนาการ 

 5.2 แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค ์

 จากทีก่ลา่วมาในขา้งตน้เป็นความหมายของนกัวชิาการและนกัการศกึษาเกีย่วกบัภาวะ

ผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์  ซึง่ผูว้จิยัไดร้วบรวมไว ้และเพือ่ ใหม้องเหน็และเขา้ใจเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าเชงิ

สรา้งสรรคไ์ดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ขึน้ จงึไดร้วบรวมแนวคดิเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์ดงัน้ี 
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 แดนเนอร ์(Danner. 2008: 155) ไดก้ลา่วไวว้า่ ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคจ์าํเป็นตอ้งมคีวาม

ยดืหยุน่ (flexibility) และมคีวามไวว้างใจ (trust) ในวธิกีารและกระบวนการในภาพรวม  นอกจากน้ียงั

เกีย่วขอ้งกบัการสนบัสนุนการทาํงานรว่มกนัสนบัสนุนใหเ้กดิความสรา้งสรรคจ์ากบุคคลหน่ึงไปอกี

บุคคลหน่ึง 

 บาสเดอร ์(Basadur. 2008: 205) ไดส้รปุแนวคดิเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคไ์วว้า่  

ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์  เป็นการนําบุคคลอื่น  (leading people) ผา่นกระบวนการ  (process) หรอื

วธิกีาร (method) รว่มกนั เป็นการคน้หาปญัหาอยา่งละเอยีด  ถีถ่ว้น และการดาํเนินการแกป้ญัหา

ดว้ยแนวทางใหม่  ๆ (new solutions) เป็นกระบวนการทีจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งใชภ้าษาในการสือ่สาร

รว่มกนัระหวา่งบุคคลอยา่งมปีระสทิธภิาพ สามารถทาํความเขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเรว็วา่ รูจ้กักระบวนการ

เชงิสรา้งสรรคใ์นระดบัใด  ในดา้นกระบวนการเชงิสรา้งสรรคจ์ะตอ้งมทีกัษะในการจดัการกบับุคคล

อื่นๆ  ในลกัษณะทีเ่ป็นลาํดบั  ขัน้ตอน  จากกระบวนการเชงิสรา้งสรรค์  การรูจ้กักระบวนการเชงิ

สรา้งสรรคจ์ะช่วยใหม้ตีน้แบบในการสรา้งภาวะผูนํ้าแบบใหมท่ีม่คีวามสมบรูณ์แบบยิง่ขึน้ได ้

 สทอลล ์(Stoll. 2009: 13) ไดส้รปุแนวคดิเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์ ซึง่สรปุสาระสาํคญั

ไดว้า่ ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์ เป็นการตอบสนองเชงิจนิตนาการ (imaginative) และการคดิไตรต่รอง

อยา่งถีถ่ว้น ต่อโอกาสต่าง  ๆ ประเดน็ต่าง  ๆ อยา่งทา้ทาย (challenging) เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการ

มองการคดิ และการกระทาํสิง่ต่าง ๆ ทีแ่ตกต่างกนั เพื่อจะเสรมิสรา้งโอกาสใหก้บัทุกคนทีเ่กีย่วขอ้ง 

 แฮรร์สิ (Harris. 2009: 12) ไดก้ล่าวไวว้่า  ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์  จะเกีย่วขอ้งกบัการ

ตดิต่อประสานงาน  (connecting) กบับุคคลทีม่คีวามคดิเหน็ตรงกนั  และกบับุคคลทีม่คีวามคดิเหน็ที่

แตกต่างกนั (different) ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคจ์าํเป็นตอ้งอาศยัเวลา (time) ทรพัยากร (resources) 

โอกาส (opportunities) เพื่อจะมโีอกาสไดเ้รยีนรูร้ว่มกนั  อยา่งไรกต็ามผลลัพธ์ (result) ทีไ่ดอ้าจจะ

ไมใ่ช่ความคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนั  แต่อาจจะมาจากความคดิเหน็ทีไ่มต่รงกนั  ความคดิเหน็ทีไ่ม่

ตรงกนัเชงิสรา้งสรรค ์อนัจะนําไปสูก่ารคดิเชงิสรา้งสรรค ์ถงึแมว้่าจะไมใ่ช่เรือ่งงา่ย ๆ แต่กจ็าํเป็นตอ้ง

เปลีย่นความคดิเดมิ  ๆ และเผชญิกบัความเชื่อมัน่กั บแนวทาง วธิกีาร (method) ใหม่ ๆ ทีจ่ะสรา้ง

ขึน้ ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์  จะเหมอืนกบัภาวะผูนํ้าแบบใหบ้รกิาร  (servant leadership)ภาระงาน

หลกัของภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคค์อืการประสานงานบุคคล  (connect) ทีม่คีวามคดิเหน็ตรงกนั  และ

มคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั  เป็นภาวะผู้ นําทีพ่ฒันาสมรรถนะและความสามารถต่างๆ  ของบุคคล

ภายในองคก์ร  เพือ่ใหเ้กดิความสรา้งสรรคใ์นทุกสถานทีแ่ละทุกระดบั  เพือ่จะไดร้บัการพฒันาและ

สง่เสรมิภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคใ์หเ้กดิขึน้  “เป็นภาวะผูนํ้าทีป่ราศจากการยดึมัน่ถอืมัน่ ” (leadership 

without ego) โดยทัว่ไปแลว้ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคจ์ะเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาแนวทางวธิกีารใหม ่ ๆ 

ขององคก์ร และความทา้ทาย  (challenging) ทีส่ลบัซบัซอ้นมากกวา่การคงสภาพทีเ่ป็นอยูแ่บบเดมิ  

(Status quo) 
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 กรองทพิย์ นาควเิชตร (2552: 6) ไดใ้หแ้นวคดิเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์  ไวว้า่

ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์  หมายถงึ ความสามารถของผูนํ้าในการกระตุน้ใหผู้ร้ว่มงานรว่มกนัปฏบิตัิ

หน้าทีใ่หบ้รรลเุป้าหมายดงีาม  ดว้ยการคดิหลายมติิ  คดิบวก และการปฏบิตัใินวงกวา้งและเชงิลกึ

หลายมติจิากผูนํ้า จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฏ ีและกรอบแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้ง  

 สรปุไดว้า่แนวคดิภ าวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์เป็น คณุลกัษณะภายในและภายนอกของ

ผูบ้รหิาร ทีแ่สดงถงึความสามารถในการนําผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหบ้รรลเุป้าหมายขององคก์าร โดยใช้

ทัง้การตดิต่อประสานงาน ความยดึหยุน่ ความคดิรเิริม่ เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ในการมุง่ความสาํเรจ็

ขององคก์าร 

 5.3 องคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค ์

 ผูบ้รหิารทุกคนต่างมเีป้าหมายทีจ่ะพฒันาองคก์รไปสูค่วามสาํเรจ็ แต่จะดาํเนินการหรอื

บรหิารจดัการดว้ยวธิใีดนัน้กล็ว้นแลว้แต่แตกต่างกนัไป จะสิง่หน่ึงทีจ่ะช่วยเสรมิศกัยภาพในตวัของ

ผูบ้รหิารไดม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ กค็อืภาวะผูนํ้าของ ผูบ้รหิาร และภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรา้งสรรค์

กเ็ป็นอกีทางเลอืกหน่ึงทีจ่ะแนวทางใหผู้บ้รหิารไดเ้ลอืกนําไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบับรบิทของตนเอง

และจากการศกึษาเอกสาร ตาํรา และงานวจิยั พบวา่องคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคไ์ดม้ผีู้

ศกึษาไวอ้ยา่งหลากหลาย ซึง่จะนําเสนอดงัน้ี 

 เคลลี ่(ยดุา รกัไทย; และสภุาวด ีวทิยะประพนัธ์. 2552: 39; อา้งองิจาก Kelley. 1998: 22) 

เป็นนกัวชิาการพเิศษ ณ Harvard Business School และเป็นทีป่รกึษาดา้นการบรหิารจดัการอาวโุส

ใหก้บั Stanford Research Institute ไดก้ลา่วถงึความสรา้งสรรคไ์วว้า่  เกีย่วกบัการรเิริม่สิง่ใหม่ ๆ 

อยา่งทีไ่มเ่คยมมีาก่อน ไดส้รปุองคป์ระกอบเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์  ไวว้่าองคป์ระกอบของ

ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์  มอีงคป์ระกอบดงัน้ี  1) มคีวามทา้ทาย  (challenge) เป็นการทา้ทาย

สถานการณ์ทีเ่ป็นอยูอ่ยา่งสรา้งสรรค์  และ 2) มจีนิตนาการ (imagination) เป็นการละทิง้แนวปฏบิตัิ

เดมิและแสวงหาแนวทางและวธิกีารใหม ่ๆ อยา่งสรา้งสรรค ์  

 เชอรนิ์น (Chernin. 2001: 13) ผูอ้าํนวยการ FOX ใน Los Angeles และทาํงานในมหาวทิยาลยั

แคลฟิอรเ์นีย  ไดส้รปุองคป์ระกอบเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคไ์วใ้นบทความชือ่  “Creative 

Leadership: Strength of Ideas The Power of The Imagination ไวว้า่องคป์ระกอบของภาวะผูนํ้า

เชงิสรา้งสรรค ์เกีย่วกบัความสามารถตดิต่อประสานงานทัง้เกีย่วกบัตนเองและเกีย่วกบัทมีงาน  ซึง่มี

องคป์ระกอบดงัน้ี 1) มแีรงบนัดาลใจ (inspire) 2) มวีสิยัทศัน์ และ 3) มจีนิตนาการ (imagination) 

 เบนนิส (Bennis. 2002: 39) เป็นผูก่้อตัง้และเป็นอาจารยผ์ูท้รงคณุวฒุสิถาบนัภาวะผูนํ้า 

เป็นทีป่รกึษาประธานาธบิดสีหรฐัฯ เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการพฒันาภาวะผูนํ้า ทาํงาน ณ University 

of Southern California และ Harvard University ไดส้รปุองคป์ระกอบเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์

ไวว้า่องคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคจ์ะเกีย่วขอ้งกบัคน  เกีย่วขอ้งกบัความน่าเชือ่ถอื  

ความไวว้างใจในการบรหิารจดัการระบบ โครงสรา้ง กระบวนการ การควบคมุ ซึง่มอีงคป์ระกอบ

ดงัต่อไปน้ี 1) มวีสิยัทศัน์ (vision) 2) มคีวามไวว้างใจ (trust) 3) การมุง่ความสาํเรจ็ (success) 4) มี

ความยดืหยุน่ (flexibility) 
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 คุสโต และอเีคน (Couto; & Eken. 2002: 32) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัองคป์ระกอบของภาวะ

ผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคไ์วใ้นบทความหวัขอ้  “To give their Gifts: Health,community, and democracy”

สรปุสาระสาํคญัเกีย่วกบัองคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคไ์ดว้า่  องคป์ระกอบของภาวะผูนํ้า

เชงิสรรคส์รรคม์อีงคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี  1) มวีสิยัทศัน์ (vision) 2) มจีนิตนาการ  (imagination) 

3) การปฏบิตัเิชงิสะทอ้นผล (reflective practice) และ 4) การคดิเชงิวจิารณญาณ (critical thinking) 

 ซวัซ่า (Sousa. 2003: 56) ไดไ้ดส้รปุแนวคดิเกีย่วกบั  คุณลกัษณะของภาวะผูนํ้าเชงิ

สรา้งสรรคไ์วใ้นหนงัสอื  “The Leadership Brain” ซึง่สรปุสาระสาํคญัไดว้า่  คุณลกัษณะของภาวะ

ผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคป์ระกอบไปดว้ย  1) มสีตปิญัญา  (intelligence) 2) มคีวามยดืหยุ่น  (flexibility) 

3) มแีรงจงูใจ (motivation) และ 4) มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา (problem solving) 

 กนัเทอร ์(Guntern. 2004: 463) ผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาวะผูนํ้าและความคดิสรา้งสรรค์ ทาํงาน

เป็นทีป่รกึษาพเิศษสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู  ประธานของ  International Creando Symposium on 

Creative Leadershipสรปุสาระสาํคญัไดว้า่ ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคจ์ะอยูใ่นบุคคลทีม่คีวามสามารถ

ในดา้นต่างๆ  ดงัน้ี คอื 1) มแีรงบนัดาลใจ  (inspiring) 2) มวีสิยัทศัน์ (vision) 3) มคีวามน่าเชือ่ถอื  

(credibility) และ 4) มสีตปิญัญา (intelligent) 

 ปารค์เกอร ์และเบอรน์ารด์ (Parker; & Begnaud. 2004: 157) ไดส้รปุทศันะเกีย่วกบั

คณุลกัษณะของภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคไ์วใ้นหนงัสอืชือ่วา่  “Developing Creative Leadership” ซึง่

ไดส้รปุคณุลกัษณะของภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคไ์วว้า่ ประกอบดว้ย 1) มวีสิยัทศัน์ (vision) 2) มคีวาม

ยดืหยุน่ (flexibility) และ 3) ความสามารถในการแกป้ญัหา (problem solving ability) 

 แดนเนอร ์(Danner. 2008: 157) ไดท้าํการวจิยัในหวัขอ้ทีช่ือ่วา่ Creative Leadership in 

Art Education: Perspectives of an Art Educator ซึง่เป็นผลงานการวจิยัของมหาวทิยาลยัทีม่ ี

ชื่อเสยีงและเป็นมหาวทิยาลยัทีเ่ป็ นตน้แบบทีศ่กึษาดา้นภาวะผูนํ้าคอื  Ohio Universityไดส้รปุ

องคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคไ์ว้  คอื 1) มคีวามยดืหยุ่น  (flexibility) และ 2) มคีวาม

ไวว้างใจ (trust) 

 สทอลล ์และเทมเพอรเ์ลย ์(Stoll; & Temperley. 2009: 13) ไดส้รปุองคป์ระกอบของภาวะ

ผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคไ์วว้า่ ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์  ประกอบไปดว้ย  1) มจีนิตนาการ (imagination) 

และ 2) การคดิแบบไตรต่รอง (thought pattern) 

 แฮรร์สิ (Harris. 2009: 12) ไดก้ล่าวไวว้่า  ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์  จะประกอบไปดว้ย  

1) มคีวามยดืหยุ่น (flexibility) และ 2) มคีวามทา้ทาย (challenging) 

 อบัเบน ฮวิส ์และนอรร์สิ (Ubben, Hughes; & Norris. 2010: 106) ไดส้รปุองคป์ระกอบ

ของภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคไ์วใ้นหนงัสอื  The Principal: Creative Leadership for Excellence in 

School ไวว้า่องคป์ระกอบของภาวะผูเ้ชงิสรา้งสรรคป์ระกอบไปดว้ย  1) มวีสิยัทศัน์ (vision) 2) มี

วฒันธรรมเชงิบวก  (positive culture) 3) การบรหิารจดัการ  (managing) และ 4) มปีฏสิมัพนัธ์  

(interacting) 
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 สรปุวา่ องคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์ประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะของผูบ้รหิาร

หลายประการทัง้ การมจีนิตนาการ มคีวามยดืหยุน่ มสีตปิญัญา มแีรงบั นดาลใจ และมวีสิยัทศัน์       

ซึง่ต่างหลอมรวมและแสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถของผูบ้รหิารในการบรหิารองคก์าร 

 จากการศกึษา ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้ง สรรค์  ของนกัวชิาการหลายท่าน มคีวามคดิเหน็ใน

บางสว่นทีส่อดคลอ้งรว่มกนั และมบีางสว่นทีแ่ตกต่างกนัไปตามบรบิทของการศกึษา เพือ่ให้ ได้

องคป์ระกอบของ ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้ง สรรค์ ของผูบ้รหิารศกึษาทีม่ ี ส่งผลต่อการพฒันาวชิาชพีของครู

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและชดัเจนยิง่ขึน้ ผูว้จิยัจงึนําแนวคดิของนกัวชิาการต่าง ๆ มาสงัเคราะห์

กาํหนดเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าเชงิสรา้ง สรรค์ ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ดงัที่ แสดงในตาราง

สงัเคราะหภ์าวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์ดงัต่อไปน้ี 

 

ตาราง 3  การสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์ 
 

ภาวะผูนํ้าเชงิ

สรา้งสรรค ์

ความทา้

ทาย 

จนิตนา 

การ 

แรง

บนัดาลใจ 

วสิยั 

ทศัน์ 

ความ

ไวว้างใจ 

มุ่งความ 

สาํเรจ็ 

ความ

ยดืหยุ่น 
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ปญัญา 
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 จากตารางการสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบภาวะผูนํ้าทางวชิาการ จะเหน็ไดว้า่แนวคดิของ

นกัวชิาการทัง้ 10 ท่าน สว่นใหญ่ใหค้วามสาํคญัและมจีดุรว่มในการกาํหนดองคป์ระกอบภาวะผูนํ้า

เชงิสรา้งสรรค์ โดยมคี่าน้ําหนกัเฉลีย่สงูสุดคื อ 5 ไดแ้ก่ จนิตนาการ วสิยัทศัน์ และ  การยดืหยุน่  

รองลงมามคีา่น้ําหนกัเฉลีย่ 3 ไดแ้ก่ สตปิญัญา คา่เฉลีย่น้ําหนกั 2ไดแ้ก่ ความทา้ทาย แรงบันดาลใจ 

และความไวว้างใจ และค่าเฉลีย่น้ําหนกั 1 ไดแ้ก่ การมุง่ความสาํเรจ็  ซึง่ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัสนใจ

ทีจ่ะศกึษาองคป์ระก อบของภาวะผูนํ้า เชงิสรา้งสรรค ์ ทีม่คีา่เฉลีย่น้ําหนกัความคดิเหน็ของ

นกัวชิาการจาํนวนครึง่หน่ึง  คอื 5 ท่าน เน่ืองจากค่าน้ําหนกัแสดงใหเ้หน็ถงึแนวคดิและทศันะของ

นกัวชิาการทีค่ดิเหน็ตรงกนั  ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาองคป์ระกอบของภาวะผูนํ้า เชงิ

สรา้งสรรคใ์น 3 ดา้น คอื จนิตนาการ วสิยัทศัน์ และ การยดืหยุน่ 

  5.3.1 จินตนาการ 

  การนําประสบการณ์ ความรู ้ทฤษฎ ีทีไ่ดป้ระสบมาสรา้งสรรค ์เป็นชิน้งาน หรอื การ

บรหิารจดัการใดๆ มาผสมผสานใหแ้ตกต่างไปจากเดมิ เกดิจากการหลอ่หลอมของจนิตนาการ ซึง่

เป็นส่วนเสรมิสรา้งใหค้วามคดิโลดแล่ นและโดดเดน่ ซึง่จนิตนาการน้ี มนีกัวชิาการไดใ้หค้วามหมาย

ไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 

  กูด (วนิช สุธารตัน์. 2547: 154; อา้งองิจาก Good. 1973: 291) ไดใ้หค้วามหมายของ

จนิตนาการไวว้า่เป็นสมรรถภาพของสมองทีจ่ะสรา้งภาพหรอืสญัลกัษณ์ซึง่เกดิจากการคดิฝนั  หรอื

จากสิง่ทีเ่คยจาํไดห้รอืมปีระสบการณ์มาก่อน 

  ทแูมน (วนิช สุธารตัน์. 2547: 155; อา้งองิจาก Toman. 1972: 104) ไดใ้หค้วามหมาย

ไวว้า่จนิตนาการเป็นการสรา้งภาพขึน้ในใจ  จากการทีบุ่คคลไดเ้คยประสบกบับุคคล  วตัถุเหตุการณ์  

สถานการณ์ หรอืกระบวนการต่าง ๆ โดยทีส่ ิง่เหล่าน้ีเป็นมวลหมูข่องประสบการณ์ทีบุ่คคลเกบ็สะสม

ไวน้บัตัง้แต่วยัเริม่ตน้ของชวีติจนถงึปจัจบุนั จนิตนาการเป็นสิง่ทีส่รา้งสรรคผ์ลงานออกมาในลกัษณะ

ทีแ่ปลกแตกต่างไปจากแนวเดมิโดยทีผ่ลงานนัน้เป็นการผสมผสานของความคดิทางศลิปะและ

วทิยาศาสตร ์

   ซวัซา (Sousa 2003: 147) ไดใ้หค้าํนิยามเชงิปฏิ บตักิารของการมจีนิตนาการและ     

ตวับ่งชีไ้วใ้นหนงัสอื “The Leadership Brain” ซึง่สรปุคาํนิยามเชงิปฏบิตักิารไวว้า่  การมจีนิตนาการ

หมายถงึ  ภาพทีผ่า่นการประมวล  การไตรต่รองแลว้อยา่งมปีระสทิธผิลในสมอง  ซึง่จะส่งผลต่อ

พฤตกิรรม นําไปสูก่ารตดัสนิใจและการแกป้ญัหา  (decision making and problem solving) และตวั

บ่งชีข้องการมจีนิตนาการ คอื 1) มกีารตดัสนิใจ (decision) และ 2) การคดิไตรต่รอง (thoughts) 

   โชตโกสกี(้Chodakowski 2009: 56) ไดใ้หค้าํนิยามและตวับ่งชีเ้กีย่วกบัการมจีนิตนาการ

ไวใ้นงานวจิยั  Degree of Doctor of Philogophy จาก Simon Fraser University ประเทศ Canada 

ในหวัขอ้เรือ่ง  Teching Made Wonderfull: Redesingning Teaching Education with Imagination 

in Mind ไวว้า่  จนิตนาการหมายถงึ  ภาพทีย่ดืหยุ่น  (flexibility) ในจติใจ  ส่วนตวับ่งชีข้องการมี

จนิตนาการมดีงัต่อไปน้ี  1) มอีารมณ์ขนั  (humor) 2) มปีระสบการณ์  (experience) 3) มคีวามรู้

(knowledge) และ 4) ความรูส้กึทีอ่สิระ (sense of freedom)  
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  กูด้และทแูมน (Good; & Toman 1973 อา้งถงึใน วนิช สุธารตัน์, 2547) กลา่วไวว้า่การ

มจีนิตนาการเป็นจดุกาํเนิดของความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นภาพทีส่รา้งขึน้ในจิ ตใจ เป็นสิง่ทีส่รา้งสรรค์  มี

ลกัษณะทีแ่ปลกและแตกต่างไปจากสิง่เดมิ  และไดส้รปุตวับ่งชีข้องการมจีนิตนาการคอื  1) มอีารมณ์

ขนั (humor) และ 2) มคีวามคดิเชงิสรา้งสรรค ์(creative thinking) 

   รวิเตอร ์(Reuter. 2011: 151) ไดใ้หค้าํนิยามและตวับ่งชีไ้วใ้น  Journal of Philosophy 

ในหวัขอ้เรือ่ง  Is Imagination Introspective ไวว้า่ การมจีนิตนาการ  หมายถงึการมภีาพทีม่เีหตุผล

ในใจโดยมตีวับ่งชีถ้งึการมจีนิตนาการคอื มปีระสบการณ์  (experience) และ ความคดิเชงิสรา้งสรรค์  

(Creative thinking)  

  คามนิเกอร ์(Kaminker. 2011: 57) ไดใ้หค้าํนิยามและตวับ่งชีเ้กีย่วกบัการมจีนิตนาการ  

ไวใ้นงานวจิยั Degree of Doctor of Philosophy ในสถาบนั Transpersonal Pychology at California 

University ประเทศ USA ในหวัขอ้เรือ่ง  The Penomenology of the mystical Imagination ไวว้า่

จนิตนาการไมไ่ดอ้ยูท่ีอ่ดตีหรอืปจัจบุั น จนิตนาการหมายถงึ  การสรา้งภาพในสมองทีม่คีวามเป็นไป

ไดใ้นอนาคต  สว่นตวับ่งชีข้องการมจีนิตนาการมดีงัต่อไปน้ี  1) มอีารมณ์ขนั (humor) นบัวา่เป็นตวั

บ่งชีท้ีส่าํคญัของการมจีนิตนาการ  การมอีารมณ์ขนัจะทาํใหเ้ป็นคนมคีวามสขุ  ความมอีสิระนําไปสู่

การมจีนิตนาการทีส่รา้งสรรค ์และ 2) มสีตปิญัญา (intellect gent) การมสีตปิญัญาเป็นเลศิเหนือกว่า

ปกตธิรรมดานําไปสูก่ารแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์ 

  กาเรท (Garrett. 2009: 43) ซึง่ทาํงานใน New York University ไดใ้หค้าํนิยามของการ

มจีนิตนาการไวว้า่  เป็นภาพทีเ่กดิขึน้ในความคดิ  ทีไ่มซ่ํา้กบัใคร  และได้กําหนดตวับ่งชีข้องการมจีติ

นาการไวใ้นบทความชือ่วา่  Representation and consciousness in Spinoza’s naturalistic Theory 

of The Imagination ตวับ่งชีข้องการมจีนิตนาการประกอบไปดว้ย  1) มอีารมณ์ขนั (humor) และ   

2) มคีวามคดิเชงิสรา้งสรรค ์(creative thinking) 

  ชลดู น่ิมเสมอ (วนิช สุธารตัน์. 2547: 155; อา้งองิจาก ชลดู น่ิมเสมอ. 2534: 308-309) 

ไดใ้หค้วามหมายของจนิตนาการไวว้า่  คอืพลงัของจติทีส่รา้งภาพขึน้ใหมภ่ายในใจ  ใหน่้าพอใจกว่า

สวยกว่า เป็นระเบยีบกว่า หรอืรา้ยกาจกวา่สิง่ทีม่อียูใ่นธรรมชาตทิัว่ไป จนิตนาการทาํใหเ้กดิภาพขึน้ 

ในสาํนึก เราเรยีกภาพนัน้วา่  จนิตภาพ (image) จนิตภาพเหลา่น้ีจะเชือ่มโยงกบัประสบการณ์ที่

ไดร้บัทนัทจีากเหตุการณ์ภายนอก หรอืไมก่ไ็ดห้ลายครัง้ทเีดยีวทีจ่นิตนาการเกดิขึน้  จากการกระตุน้

ของธรรมารมณ์ หรอือารมณ์ทีเ่กดิจากประสบการณ์ทีส่ะสมอยูภ่ายใน 

   มนสชิา เพชรานนท ์(2547: 74) ซึง่มคีวามเชีย่วชาญดา้นพฤตกิรรมมนุษยแ์ละการออกแบบ

สภาพแวดลอ้ม  (Human Behavior and Environmental Design) และจบการศกึษา  Ph.D. (Land 

Use Planning, Management, and Design), Texas Tech University, USA ไดแ้สดงขอ้คดิเหน็

เกีย่วกบั Imagination ไวใ้น วารสารรวมวชิาการ  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

ไวว้า่  จนิตนาการหมายถงึ  การมกีลไกในการสรา้งภาพในจติทีม่พีลงัและตวัชีว้ดัทีส่มัพนัธแ์ละ

เกีย่วกบัจนิตนาการคอื มอีารมณ์ขนั (humor) และ มคีวามคดิเชงิสรา้งสรรค ์(creative thinking) 
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  กลา่วโดยสรปุจนิตนาการ หมายถงึ การแสดงออกถงึการมอีารมณ์ขนั การใชป้ระสบการณ์ 

และความรู ้ ทีไ่ดเ้คยประสบกบับุคคล  วตัถุเหตุการณ์  สถานการณ์  หรอืกระบวนการต่าง  ๆ มา

สรา้งสรรคผ์ลงานออกมาในลกัษณะทีแ่ปลกแตกต่างไปจากแนวเดมิโดยทีผ่ลงานนัน้เป็นการ

ผสมผสานของความคดิทางศลิปะและวทิยาศาสตร ์บนพืน้ฐานของความรูส้กึทีอ่สิระ  

 5.3.2 วิสยัทศัน์  

  การใชป้ระสบการณ์ในอดตีมากาํหนดภาพในอนาคตของผูบ้รหิาร จะช่วยใหเ้ป้าหมาย

มคีวามชดัเจน และมแีนวทางการดาํเนินงานทีมุ่ง่ไปสูเ่ป้าหมายไดอ้ยา่งประสบความสาํเรจ็ ซึง่การมี

วสิยัทศัน์น้ี นอกจากจะช่วยใหก้ารบรหิารจดัการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพแลว้ ยงัช่วยใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา

สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมแีนวปฏบิตัทิีถ่กูตอ้ง และมองเหน็ภาพรวมกนั ซึง่การมวีสิยัทศัน์น้ีมี

นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 

  ความหมายของวสิยัทศัน์ 

  วสิยัทศัน์เป็นคณุลกัษณะสาํคญัอนัดบัตน้ๆของผู้ บรหิาร หรอืผูนํ้า คาํวา่ “Vision”  มี

การใชใ้นภาษาไทยอยา่งหลากหลาย เช่น วสิยัทศัน์ มโนภาพ จนิตภาพ ทศันภาพมโนทศัน์ ฯลฯ ซึง่

มคีวามหมายและมคีวามสาํคญัต่อการเป็นผูนํ้าแหง่การเปลีย่นแปลง  เพื่อทีจ่ะนําพาองคก์รไปสู่

ความสาํเรจ็ได้  ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาเอกสารงานวจิยั  และพบว่ามนีกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมาย

ไวแ้ตกต่างกนั ดงัน้ี 

  ฮคิแมน และซลิวา (Hickma; & Silva. 1984: 56) ใหค้วามหมายของวสิยัทศัน์วา่เป็น

การเดนิทางดว้ยสมอง  (Mentaljourney) จากที่ ๆ เรารูไ้ปสูท่ ี่ ๆ เราไมรู่โ้ดยการสรา้งสรรคอ์นาคต

ดว้ยการสรา้งภาพจากขอ้เทจ็จรงิความหวงัความฝนัอนัตรายและโอกาสทีม่อียูใ่นปจัจบุนั 

  บลมัเบริก์ และกรนีฟิลด ์(Blumberg; & Greenfield. 1986: 227-228) ไดใ้หค้วามหมาย 

ของวสิยัทศัน์ไวว้า่  หมายถงึ  ความสามารถในการมองเหน็ความแตกต่างระหวา่งสิง่ทีเ่ป็นอยูใ่น

ปจัจบุนักบัสิง่ทีต่อ้งการใหเ้ป็นในอนาคต  และสามารถกระทาํกจิกรรมเพือ่เปลีย่นแปลงสภาพที่

เป็นอยูใ่นปจัจบุนัไปสูส่ภาพทีต่อ้งการในอนาคตไดส้าํเรจ็ 

  ทองหล่อ เดชไทย (2544: 52) กล่าวว่า การมวีสิยัทศัน์  (Vision) หมายความวา่  เกดิ

จากการรวมของการมองไปขา้งหน้า  (Foresight) ความซึง้ใจ (Insight) จนิตนาการและการตดัสิ นใจ 

(Imagination and Judgement) ประกอบกบัความตัง้ใจดแีละการเปิดใจกวา้งสาํหรบัแนวโน้มและ

การพฒันาสาํหรบัอนาคต 

  บุญเจอื จฑุาพรรณาชาติ (2544: 16) ไดใ้หค้วามหมายของวสิยัทศัน์ไวว้า่เป็นความสามารถ

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการมองภาพความแตกต่างระหวา่งภาพขององคก์ารในปจั จบุนัไปสูภ่าพ

ขององคก์ารทีพ่งึปรารถนาในอนาคต  โดยภาพนัน้มคีวามเป็นไปได้  มเีป้าหมายชดัเจน  สามารถ

วางแผนกาํหนดแนวทางหรอืวธิกีารในการปฏบิตัใิหบ้รรลเุป้าหมายขององคก์ารทีพ่งึปรารถนาใน

อนาคตนัน้ได ้
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   วโิรจน์ สารรตันะ (2548: 134) ใหค้วามหมายของวสิยัทศัน์วา่หมายถงึขอ้ ความทีแ่สดง

ถงึสภาพทีพ่งึปรารถนาหรอืทีเ่ป็นไปไดข้องโรงเรยีนในอนาคตเป็นสว่นทีแ่สดงถงึพลงัผลกัดนัแหง่

อาํนาจทีน่่าประทบัใจเป็นพลงัทีเ่กดิจากความรูส้กึนึกคดิของผูค้นเป็นสว่นทีส่ะทอ้นภาพใหเ้หน็ถงึสิง่

ทีส่มาชกิตอ้งการสรา้งสรรคเ์ป็นสว่นทีแ่สดงถงึความบนัดาลใจของสมาชิ กทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้เพือ่

การนําไปปฏบิตัใิหบ้รรลผุลรว่มกนัเป็น  “วสิยัทศัน์รว่ม ” (Share vision) ทีเ่กดิจากการกาํหนด

รว่มกนัของสมาชกิในองคก์ารในรปูแบบทีเ่หมาะสม  

  วลัลพีนัธุ ์ ปาทาน (2548: 59) สรปุไวว้า่ วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิาร หมายถงึ ความสามารถ

ของผูบ้รหิารโร งเรยีนทีม่คีวามสามารถในการกาํหนดภาพในอนาคตทีต่อ้งการใหโ้รงเรยีนเป็น

เช่นนัน้ รวมทัง้สามารถเหน็แนวทางในการปฏบิตัเิพือ่เปลีย่นแปลงโรงเรยีนไปสูภ่าพอนาคต  ทัง้น้ี

ตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานความเป็นไปได ้และสอดคลอ้งกบักฎหมายการศกึษาของไทย 

  ดลพร ทวาโรจน์ (2548: 54) กล่าวว่า วสิยัทศัน์ (Vision) หมายถงึ คุณลกัษณะของ

บุคคลทีส่ามารถกาํหนดแผนงาน  เป้าหมาย และมองภาพในอนาคต  (Future Image) ขององคก์ารที่

จะใหเ้ป็นไดอ้ยา่งชดัเจน  โดยการใชค้วามรูค้วามสามารถเปลีย่นแปลงสภาพทีเ่ป็นอยูป่จัจบุนัไปสู่

สภาพทีต่อ้งการในอนาคตไดส้าํเรจ็ ตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

   บงัอร ไชยเผอืก (2550: 18) กล่าวว่า วสิยัทศัน์ หมายถงึ การรูจ้กัแสวงหาความรูค้วาม

เขา้ใจในบรบิทสงัคม  รูจ้กัหาขอ้มลูบนพืน้ฐานของความเป็นจรงิ  สามารถใชว้จิารณญาณในการ

แยกแยะ และมอีสิระในการเลอืกปฏบิตัอิยา่งเท่าทนัและสมเหตุสมผล 

   สพุานี สฤษฎว์านิช (2552: 260) กล่าวว่า การมวีสิยัทศัน์ (Vision) จะทาํใหผู้นํ้าสามารถ

นําพาองคก์ารไปยงัทศิทางทีถ่กูตอ้ง  เหมาะสม และสามารถวางรากฐานขององคก์ารไดอ้ยา่งยัง่ยนื  

พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง  และการแขง่ขนัทีเ่กดิขึน้ได้  วสิยัทศัน์จงึเป็นคณุลกัษณะทีส่าํคญัทีพ่งึ

ประสงคข์องผูนํ้าในยคุปจัจบุนั 

สมัฤทธิ ์กางเพง็ และสรายทุธ กนัหลง (2553: 16) ไดใ้หค้วามหมายของการมวีสิยัทศัน์

ไวใ้นหนงัสอื  ภาวะผูนํ้าใฝบ่รกิาร  (sevent leadership) ไวว้า่ การมวีสิยัทศัน์หมายถงึ  คุณลกัษณะ

ของผูบ้รหิารในการมองภาพอนาคต ซึง่ประกอบไปดว้ย 1) การตระหนกัรูต้วัเอง (awareness) หมายถงึ

การมคีวามรู้ ความเขา้ใจ ในการไตรต่รองปญัหาต่าง  ๆ 2) การมองการณ์ไกล  (foresight) หมายถงึ 

ความสามารถในการมองอนาคต  การคาดการณ์ลว่งหน้า  3) การสรา้งมโนทศัน์  (conceptualization) 

หมายถงึ  ความสามารถในการมองสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต  การมองเห็นสถานการณ์ทุกมติอิยา่ง

ลกึซึง้ 

  กล่าวโดยสรปุ วสิยัทศัน์ หมายถงึ การแสดงออกถงึการวางแผนงาน การมแีนวทางการ

ดาํเนินงานไปสูเ่ป้าหมาย มจีดุมุง่หมายชดัเจน โดยการใชค้วามรู้  ความสามารถ  ทาํใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงจากสภาพทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนัไปสูส่ภาพทีต่อ้งการในอนาคต  สามารถทาํใหทุ้กคน

มองเหน็และใฝฝ่นัในจดุมุง่หมายเดยีวกนั และสามารถประยกุตใ์ชป้ระสบการณ์ในอดตีมาปรบัปรงุ

อนาคต 
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  5.3.3 การยืดหยุ่น 

  ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีด่ ีควรทีจ่ะตอ้งมคีวามสามารถในการยดืหยุน่ และปรบัตวั เพือ่ลด

ปญัหาทีจ่ะเกดิภายในองคก์ร เพราะผูบ้รหิารทีม่คีวามยดื หยุน่สงู จะช่วยสรา้งสมัพนัธไมตรต่ีอ

ผูบ้งัคบับญัชา และนําไปสูก่ารคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์เพือ่พฒันาองคก์รต่อไป ซึง่ความหมายของการ

ยดืหยุน่ มนีกัวชิาการไดนํ้าเสนอไวห้ลายทศันะ โดยผูว้จิยัไดร้วบรวม และนําเสนอดงัน้ี 

  ความหมายของการยดืหยุน่ 

  ลยุเซยีร ์(Lussier. 2001: 15) ไดใ้หค้าํนิยามและกาํหนดตวับ่งชีข้องการมคีวามยดืหยุน่ 

วา่หมายถงึ  การมคีวามสามารถในการปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์ทีแ่ตกต่าง  เพือ่นําไปสูค่วาม

เปลีย่นแปลง  และมกีารปรบัเปลีย่น กฎเกณฑ์ เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายขององคก์ร  นําไปสูค่วามมี

ประสทิธผิลในการดาํเนินงาน  กําหนดตวับ่งชี้ ของการมคีวามยดืหยุน่คอื  ความสามารถในการ

ปรบัตวัตามสถานการณ์ 

  กลิฟอรด์ (Guilford. 1959: 82; อา้งถงึใน จติมิา วรรณศรี. 2550: 24) ไดใ้หค้าํนิยาม 

และตวับ่งชีข้องคาํว่า  มคีวามยดืหยุ่น  (flexibility) หมายถงึ ความสามารถในการคดิหาคาํตอบได้

หลายประเภท  เป็นการคดินอกกรอบ ไมต่กอยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์หรอืความคุน้เคย  ความยดืหยุน่จะ

สมัพนัธก์บัความเป็นอสิระในการคดิ จะช่วยใหม้องเหน็สิง่ต่าง ๆ ในแงม่มุต่าง ๆ นําไปสูก่ารพฒันา 

ความคดิไปสูก่ารสรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่ๆ  

  ซวัซ่า (Sousa. 2003: 139) ไดใ้หค้าํนิยามเกีย่วกบั  มคีวามยดืหยุ่น  (flexibility) ไวใ้น

หนงัสอื The Leadership Brain ในหวัขอ้ Are creativity and leadership separate characteristics 

ไวว้า่ การมคีวามยดืหยุน่  หมายถงึการมคีวามยดืหยุน่ต่อการแกป้ญัหา  และการปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

สถานการณ์ต่าง ๆ  

  คนู (วนิช สุธารตัน์. 2547: 32; อา้งองิจาก Coon. 1989: 91) ไดส้รปุลกัษณะเด่นของ

ความยดืหยุน่ (flexibility) ไวว้า่ ความยดืหยุน่เปรยีบเสมอืนการกระจายของแสงสวา่งของเทยีนหรอื

หลอดไฟฟ้า  โดยความยดืหยุน่จะมอียูด่ว้ยกนั  2 ลกัษณะคอื  1) ความยดืหยุน่ทีเ่กดิขึน้ทนัที  

(spontaneous flexibility) 2) ความยดืหยุน่ทีต่อ้งดดัแปลง (adaptive flexibility)  

  ดบูรนิ (Dubrin. 2010: 178) ไดก้ล่าวไวว้่า ผูนํ้าตอ้งมคีวามยดืหยุน่เพือ่รองรบักบัความ

เปลีย่นแปลง  เช่นรองรบักบัเทคโนโลยทีีท่นัสมยั  และผูนํ้าจะตอ้งมคีวามสามารถปรบัตวัเขา้กบั

สถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนัได้  และการมคีวามยดืหยุน่  (flexibility) กเ็ป็นคุณลกัษณะทีส่าํคญัสาํหรบั

ผูนํ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ  และไดก้ําหนดตวับ่งชีข้องการมคีวามยดืหยุน่คอื  1) การมคีวามสามารถใน

การปรบัตวักบัสถานการณ์ต่าง ๆ และ 2) การเปิดกวา้งรบัความคดิใหม ่ๆ 

  ชาญณรงค ์พรรุง่โรจน์ (2546: 13) ไดใ้หค้วามหมายและตวับ่งชีข้องการมคีวามยดืหยุน่

ไวว้า่ เป็นบุคคลทีม่คีวามสามารถในการคดินอกกรอบ  ความมอีสิระ  ไมต่กอยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์หรอื

ความคุน้เคย ผูท้ีม่อีสิระในการคดิและการกระทาํมกัจะมปีฏกิริยิาแปลกใหมใ่นการตอบสนองต่อสิง่เรา้ 

และลกัษณะนิสยัพืน้ฐานทีช่่วยเสรมิใหเ้กดิความยดืหยุน่คอื  การเปิดใจกวา้ ง สามารถรบัฟงัความ
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คดิเหน็แตกต่างได้  ซึง่จะก่อใหเ้กดิฐานขอ้มลูทีห่ลากหลาย  ตรงกนัขา้มกบัผูท้ีย่ดึมัน่ในความคดิใด

ความคดิหน่ึง  โดยมตีวับ่งชีค้อื  1)ความสามารถในการคดินอกกรอบ  2) ความมอีสิระ  และ 3) ไมต่ก

อยูภ่ายใตก้ฎเกณฑห์รอืความคุน้เคย 

  วนิช สุธารตัน์ (2547: 33) ไดใ้หค้าํนิยามและตวับ่งชี้ การมคีวามยดืหยุน่ไวว้า่  เป็นการ

เปลีย่นแปลงตนเองใหเ้ป็นบุคคลทีม่คีวามคดิทีห่ลากหลาย ปรบัตวัตามสถานการณ์  และเปิดใจกวา้ง

สาํหรบัสิง่ใหม ่ๆ ปลอ่ยความคดิใหเ้ป็นอสิระจากความคดิเก่า ๆ มจีติใจทีต่ื่นตวัพรอ้มทีจ่ะตรวจสอบ

ความคดิ และการมองสิง่ต่าง ๆ ดว้ยมมุมองทีนํ่าไปสูค่วามเปลีย่นแปลง  และกําหนดตวับ่งชีข้องการ

มคีวามยดืหยุน่วา่ประกอบไปดว้ย 1) การปรบัความคดิตามสถานการณ์ต่าง  ๆ 2) การปรบัตวัใหเ้ขา้

กบัสถานการณ์ต่าง ๆ และ 3) การเปิดกวา้งรบัมมุมองใหม ่ๆ 

  สาวติรี ยิม้ชอ้ย (2548: 51) ไดใ้หค้าํนิยามและตวั บ่งชีเ้กีย่วกบัคนทีม่คีวามยดืหยุ่นไว้

ว่า เป็นพฤตกิรรมของคนทีม่คีวามคดิทีย่ดืหยุน่  เสรมิสรา้งใหเ้กดิความคล่องตวั  อนัจะนําไปสูค่วาม

สรา้งสรรค์ และไดจ้าํแนกตวับ่งชีข้องความยดืหยุน่ไวเ้ป็น  2 ตวับ่งชีค้อื 1) ความยดืหยุ่นทีเ่กดิขึน้

ทนัท ี(spontaneous flexibility) 2) ความยดืหยุน่ทีต่อ้งดดัแปลง (adaptive flexibility) 

   ประพนัธศ์ริ ิ สุเสารจั (2551: 17) ทีใ่หค้าํนิยามของความยดืหยุน่ไวว้า่เป็นการกระทาํที่

หลากหลายมติิ หลายแงม่มุ หลายรปูแบบ  โดยกําหนดตวับ่งชีค้อื  1) การปรบัตวัตามสถานการณ์   

2) การปรบัตวัต่อวธิกีารแกป้ญัหา และ 3) ความสามารถในการกระทาํทีห่ลายมติ ิ

  วโิรจน์ สารรตันะ(2553: 49) ทีก่ลา่ววา่การมคีวามยดืหยุน่จะสามารถตอบสนองความ

เปลีย่นแปลงทางสภาพแวดลอ้มอยา่งรวดเรว็ได้  ดงันัน้ระบบต่าง  ๆ ควรจะมคีวามยดืหยุน่ดว้ย  

เพื่อใหบ้รรลุผลในสิง่ทีค่าดหวงัใหม ่ๆ 

  สรปุไดว้า่  ความยดืหยุ่ น หมายถงึ การแสดงออกถงึ ความสามารถในการปรบัตวั และ

ความคดิตามสถานการณ์ต่างๆ เปิดกวา้งรบัความคดิใหม่  ๆ สามารถรบัฟงัความคดิเหน็แตกต่างได้  

สามารถคดิหาวธิแีกป้ญัหาไดอ้ยา่งมอีสิระและหลากหลาย ไมต่กอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑห์รอืความคุน้เคย 

 

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 6.1 งานวิจยัในประเทศ 

 ผูว้จิยัไดร้วบรวมผลการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทการพฒันาบุคลากรของสถานศกึษา 

ในการพฒันาบุคลากรในดา้นต่าง ๆ ดา้นปญัหาและแนวทางการพฒันาบุคลกร ดงัน้ี 

 วนิดา บรูณ์พงษ์ทอง (2543: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาสภาพปจัจบุนัและความคาดหวงัเกีย่วกบั

การพฒันาบุคลากรข องโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร พบวา่ สภาพปจัจบุนัของการปฏบิตังิาน

พฒันาบุคลากร มี 5 ดา้น มปีานกลาง คอืในดา้นการอบรม การสง่บุคลากรไปศกึษา ฝึกอบรมการ

พฒันาบุคลากรโดยกระบวนการปฏบิตังิาน การพฒันาตนเอง การพฒันาบุคลากรโดยกระบวนการ

บรหิาร ในความคาดหวงัในการพฒันาบุคลา กรนัน้พบวา่มมีากในดา้นการฝึกอบรมการสง่บุคลากร

ไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน การพฒันาบุคลากรโดยกระบวนการปฏบิตังิานการพฒันาตนเอง และการ

พฒันาบุคลากรโดยกระบวนการบรหิาร 
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 โกวทิ หมืน่ทา  (2545: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการเป็น

ผูนํ้าการปฏริปูการศกึษาตามค วามคาดหวงัของคร ูสงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาอาํเภอแมร่มิ

จงัหวดัเชยีงใหม ่พบวา่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาไดนํ้าหลกัการทางวชิาการไปสูก่ารพฒันาการศกึษา

ของโรงเรยีนบ่อย และมกีารสง่เสรมิครนํูากจิกรรมประชาธปิไตย การพฒันาบุคลากร ผูบ้รหิารเปิด

โอกาสใหบุ้คลากรไดร้บัการพฒันาในด้ านต่าง ๆ อยา่งทัว่ถงึ เพือ่ใหค้รไูดร้บัการพฒันา มกีารสรา้ง

ขวญักาํลงัใจ จดัทาํแผนการพฒันาบุคลากร และการทาํผลงานทางวชิาการ โดยมุง่เน้นการจดัการ

เรยีนการสอนทีเ่น้นนกัเรยีนเป็นสาํคญั ในดา้นการปฏริปูครแูละบุคลากรทางการศกึษาผูบ้รหิาร

สถานศกึษาสง่เสรมิการทาํงานแบบมสีว่ นรว่มตลอดเวลา ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหน้าทีบุ่คลากรและ

สง่เสรมิใหค้รเูขา้รบัการฝึกอบรม เพิม่พนูความรูต้ลอดเวลา สว่นปญัหาพบวา่ ครแูละบุคลากรไมม่ี

ความเขา้ใจทีแ่น่นอน ขาดเอกภาพในการทาํงาน และมขีอ้จาํกดัในเรือ่งจาํนวนบุคลากรของ

สถานศกึษา ส่วนความคาดหวงัของครสู่วนใหญ่ตอ้งการใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาเหน็ความสาํคญัของ

การจดัการศกึษา สง่เสรมิบุคลากรใหเ้ขา้รบัการอบรม สง่เสรมิการจดัประสบการณ์การเรยีนรูแ้ละ

เหน็ความสาํคญัของการประกนัคณุภาพการศกึษามากขึน้ 

พสิษิฐ ์คาํแสน  (2546: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการสง่เสรมิการทาํวจิยัในชัน้เรยีนในโรงเรยีน

ประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาอาํเภอลี ้จงัหวดัลาํพนู พบวา่ ครผููส้อนมคีวาม

ตระหนกัรบัรูแ้ละเหน็ความสาํคญัของการทาํวจิยัในชัน้เรยีนต่อการพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอน

และต่อการพฒันาความกา้วหน้าในวชิาชพีของครมูมีาก แต่การสนบัสนุนทางดา้นเวลางบประมาณ 

เอกสารมน้ี อย ครผููส้อนตอ้งการใหม้กีารสง่เสรมิสนบัสนุนทางดา้นเวลา งบประมาณเอกสาร วสัดุ

อุปกรณ์และวทิยากรใหม้ากกวา่ทีเ่ป็นอยู ่การสง่เสรมิการทาํวจิยัในชัน้เรยีนของผูบ้รหิารพบวา่มี

ปานกลาง และเสนอแนะใหผู้บ้รหิารเพิม่การสนบัสนุนในทุก ๆ ปจัจยั อยา่งเป็นระบบ 

 สมพร ใจคาํปนั (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการบรหิารงานบุคลากรของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ในอาํเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม ่พบวา่ ดา้นการพฒันาและการธาํรงรกัษาบุคลากรมกีารสง่เสรมิให้

บุคลากรมกีารพฒันาตนเอง อยา่งอสิระและ มกีารสนบัสนุนใหบุ้คลากร เขา้รว่มการอบรมเพือ่พฒันา

ตนเอง ส่วนปญัหาและอุปสรรคทีพ่บ คอื ขาดแคลน การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ ไมม่กีารจดั

แหลง่เรยีนรูส้าํหรบั ใหบุ้คลากรไดศ้กึษา ตลอดจนไมม่กีารวางแผนในการพฒันาบุคลากรไวล้ว่งหน้า  

 นิตยา สงคป์ระเสรฐิ  (2547: บทคดัยอ่ ) ไดศ้กึษาสภาพและปญัหากระบวนการพฒันา

บุคลากรในโรงเรยีนประถมศกึษาสงักดัสาํนกังาน เขตบางพลดั กรงุเทพมหานคร พบว่า สภาพการ

พฒันาบุคลากรดา้นการดาํเนินการโดยภาพรวมมกีารพฒันามาก คอื บุคลากรมคีวามเหน็วา่การ

เผยแพรข่า่วสารเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์ สภาพการพฒันาทีม่น้ีอยคอื บุคลากรใหค้วามสาํคญัในการ

ประชุมเชงิปฏบิตักิาร ปญัหาการพฒันาบุคลากรดา้นการดาํเนินก าร มปีญัหาการพฒันาน้อยคอื 

บุคลากรนําความรูป้ระสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการศกึษา ดงูานมาประยกุตใ์ชก้บัการปฏบิตังิานไดน้้อย 

และมปีญัหาการพฒันาคอื มกีารเผยแพรเ่อกสารทางวชิาการเพือ่เพิม่พนูความรูแ้ก่บุคลากรฝา่ย

ผูบ้รหิารเหน็ความจาํเป็นและความสาํคญัในการพฒันาบุคลากร โดยเ ปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดม้สี่วน
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รว่มในการพฒันา นอกจากน้ีมแีผนพฒันาโรงเรยีนทีทุ่กฝา่ยรว่มกนัคดิ และมกีารพฒันาในดา้นการ

สง่บุคลากรเขา้อบรม มกีระบวนการทาํงานเป็นทมี มขีอ้เสนอแนะใหบุ้คลากรมกีารศกึษาดงูานนอก

สถานที ่เพือ่นําไปปรบัใชใ้นหน่วยงานเพือ่เพิม่ศกัยภาพของตนเองใหม้ากขึน้ 

 สมควร ทพิยจ์นัทร ์ (2548: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการพฒันาบุคลากรของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน อาํเภอแมท่า จงัหวดัลาํพนู พบวา่ ผูบ้รหิารสถานศกึษามนีโยบายสนบัสนุนการเขา้รว่ม

สมัมนาทางวชิาการทีจ่ดัโดยหน่วยงาน ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา มกีารสนบัสนุนให้

บุคลากรไดศ้กึษาต่อ มขีอ้มลูเพือ่ชีแ้นะแนวทางและมกีารสาํรวจความตอ้งการในการศกึษาต่อของ

บุคลากรสว่นปญัหาทีพ่บคอื งบประมาณทีจ่าํกดั ในการดาํเนินการโครงการพฒันาบุคลากรไมม่กีาร

วางแผนโครงการอยา่งเป็นระบบ ตลอดจนขาดการประเมนิผลโครงการ สว่นดา้นขอ้เสนอแนะ ควรมี

การจดัหาแหล่งคน้ควา้ ศนูยเ์ทคโนโลยแีละสารสนเทศสาํหรบับุคลากรไดใ้ชพ้ฒันาตนเอง 

 สมคดิ ไทยดว้ง (2549: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความตอ้งการการพฒันาครผููส้อนสาขาช่าง

อุตสาหกรรม ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อน  สถาบนัการอาชวีศกึษากรงุเทพมหานคร  

ผลการวจิยัพบว่า 

 1.  ผูบ้รหิารและครผููส้อนมคีวามตอ้งการ การพฒันาในระดบัทีม่ากทุกดา้น 

 2.  ความตอ้งการ  การจดักจิกรรม  ทีจ่ะสง่เสรมิใหด้าํเนินงานพฒันาครผููส้อน  สาขาช่าง

อุตสาหกรรมในสถาบนัการอาชวีศกึษากรงุเทพมหานคร  1 ทีเ่หมาะสมคอื  การจดัฝึกอบรมความรู้

และทกัษะทางช่างอุตสาหกรรม  จดัประชุมเชงิปฏบิั ตกิารดา้นเทคนิคการสอนและวธิสีอนใน

สถานศกึษา จดักจิกรรมคณุธรรม  จรยิธรรมใหค้รแูละนกัเรยีนไดป้ฏบิตัริว่มกนั  และจดัประชุมเชงิ

ปฏบิตักิารพฒันาสือ่การสอนในรายวชิาช่างอุตสาหกรรม 

 3.  ผูบ้รหิารและครผููส้อน มคีวามตอ้งการ การพฒันาครผููส้อนไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั

 4.  ผูบ้รหิารและครผููส้อนทีม่วีฒุกิารศกึษาต่างกนั  มคีวามคดิเหน็ต่อความตอ้งการ  การ

พฒันาครผููส้อนไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 5.  ผูบ้รหิารและครผููส้อนทีม่ปีระสบการณ์ทางสถติต่ิางกนัมวีามคดิเหน็ต่อความตอ้งการ  

การพฒันาครผููส้อนแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 ในดา้นความรูแ้ละทกัษะ  และ

ดา้นการมคีณุธรรม จรยิธรรม สว่นดา้นการเรยีนการสอนและดา้นสือ่การสอนไมแ่ตกต่างกนัอยา่งม ี

นยัสาํคญัทางสถติ ิ

 เอนก ธรรมนิต  (2549: บทคดัยอ่ ) ได้ศกึษาการพฒันาทางวชิาการของครโูรงเรยีน

คาทอลกิ  สงัฆมณฑลจนัท บุรี สงักดัสาํนกับรหิารงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน  

ผลการวจิยัพบว่า 

 1.  การพฒันาทางวชิาการของครโูรงเรยีนคาทอลกิ  สงัฆมณฑลจนัทบุรี  สงักดัสาํนกั

บรหิารงานคณะกรรมการการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน  การจดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษา  การจดัการ

เรยีนรู้ การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้ รยีน การวจิยัในชัน้เรยีน  การวดัและประเมนิผลผูเ้รยีน  โดยรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
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 2.  เปรยีบเทยีบการพฒันาทางวชิาการของครโูรงเรยีนคาทอลกิ สงัฆมณฑลจนัทบุรี สงักดั

สาํนกับรหิารงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชนจาํแนกตาม  ประสบการณ์การสอนมกีาร

พฒันาทางวชิาการแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  

พบวา่ครทูีม่ปีระสบการณ์การสอนต่างกนั  มกีารจดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษา  การจดัการเรยีนรู้  และ

การวจิยัในชัน้เรยีนไมแ่ตกต่างกนั สว่นกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  และการวดัและประเมนิผลผูเ้รี ยนของ

ครทูีม่ปีระสบการณ์การสอนต่างกนั พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  3. เปรยีบเทยีบครโูรงเรยีนคาทอลกิ  สงัฆมณฑลจนัทบุรี ทีม่รีะดบัช่วงชัน้ต่างกนั  มกีาร

พฒันาทางวชิาการไมแ่ตกต่างกนั 

 4.  เปรยีบเทยีบครโูรงเรยีนคาทอลกิ  สงัฆมณฑลจนัทบุรทีีส่อ นในโรงเรยีนทีม่ขีนาด

ต่างกนัมกีารพฒันาทางวชิาการแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .001 และเมือ่พจิารณา

เป็นรายดา้น พบวา่ครทูีส่อนในโรงเรยีนขนาดต่างกนัมกีารจดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษา  การจดัการ

เรยีนรูก้จิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  การวจิยัในชัน้เรยีน  และการวดัและปร ะเมนิผลผูเ้รยีน  แตกต่างกนั

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 

 ฤกษ์ชยั ใจคาํปนั (2549: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่ง การบรหิารงานบุคลากรในสถานศกึษา

อาํเภอจอมทอง สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชยีงใหมเ่ขต  5 พบวา่ ดา้นการพฒันาบุคลากรผูต้อบ

แบบสอบถามสว่นใหญ่เหน็วา่ มกีาร ปฏบิตัไิดแ้ก่ จดัโอกาสใหบุ้คลากรไดเ้ขา้รบัการอบรมพฒันา

วชิาชพี จดัโอกาสใหม้กีารประชุมสมัมนา อบรม เป็นหมูค่ณะ รวมทัง้มกีารสง่เสรมิสนบัสนุนให้

บุคลากรไดม้กีารพฒันาการเรยีนการสอน โดยการสรา้งเครือ่งมอืและสือ่การเรยีนการสอน แต่มี

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นหน่ึงเหน็วา่ ไมไ่ดป้ฏบิตัคิอื ไมไ่ดจ้ดัใหม้กีารศกึษาดงูานในต่างประเทศ ไม่

มกีารพฒันาความรูเ้รือ่งระเบยีบ กฎหมาย ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบุคลากร

ทางการศกึษา ขณะทีป่ญัหาในการพฒันาบุคลากรคอื ขาดงบประมาณในการสนบัสนุนการพฒันา

บุคลากรใหเ้พยีงพอ ไมม่กีารวางแผนในการพั ฒนาบุคลากรไวล้ว่งหน้าขาดการตดิตามผลในดา้น

การพฒันาบุคลากร ผูบ้รหิารไมเ่หน็ความสาํคญัของการพฒันาบุคลากรขาดแหลง่สาํหรบัศกึษา

คน้ควา้ ตลอดจนบุคลากรปรบัตวัไมท่นักบัการเปลีย่นแปลง 

 สวุรรณี หาญกลา้ (2550: บทคดัยอ่) การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุลกัษณะของครู

กบัการปฏิบตักิจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพีครู  สาํนกังานอาชวีศกึษามหานคร  

ผลการวจิยัพบว่า 

 1.  คณุลกัษณะของครสูาํนกังานอาชวีศกึษามหานคร  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการ

อาชวีศกึษาตามระดบัทีม่หีรอืทีเ่ป็นจรงิโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่

อยู่ในระดบัมากทัง้  2 ดา้น เรยีงลาํดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม  และ

ดา้นความรู ้ความสามารถ 
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 2.  การปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพีครู  ของขา้ราชการครู

สาํนกังานอาชวีศกึษามหานคร  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา  มรีะดบัการปฏบิตัิ

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก  2 ดา้น 

เรยีงลาํดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นการศกึษาคน้ควา้เพือ่พฒันาตนเอง และดา้นการเขา้

รว่มกจิกรรมทางวชิาการ สว่นดา้นการเป็นผูนํ้าในการพฒันาวชิาชพีครอูยูใ่นระดบัปานกลาง 

 3.  การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุลกัษณะของครกูบัการปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการ

เกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพีครู  สาํนกังานอาชวีศกึษามหานคร  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการ

อาชวีศกึษา พบวา่มคีวามสมัพนัธก์นัทางบวกในระดบัปานกลาง  (r = .601) อยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 

 ใจนวล พรหมมณี (2550: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาปจัจยับางประการทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพ

ในการทาํงานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีครขูองขา้ราชการครู  สงักดักรงุเทพมหานคร  ผลการวจิยั

สรปุไดด้งัน้ี 

 1. คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หคุณูของตวัแปรปจัจยัการรบัรูค้วามสามารถของ ตนเอง

แรงจงูใจในการทาํงาน เจตคตต่ิอวชิาชพีคร ูความผกูพนัต่อองคก์ร การพฒันาตนเอง กบัประสทิธภิาพ

ในการทาํงานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีครู  มคีา่เท่ากบั 0.648 ซึง่สมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 

 2.  คา่น้ําหนกัความสาํคญัในรปูคะแนนมาตรฐานมคีา่อยูร่ะหวา่ง  0.142 – 0.303 โดยมี

ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพในการทาํงานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีครู  คอื การพฒันาตนเอง , 

ความผกูพนัต่อองคก์ร , การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง , แรงจงูใจในการทาํงานโดยมคีา่น้ําหนั ก

ความสาํคญั เท่ากบั 0.303, 0.200, 0.160, 0.142 ตามลาํดบั โดยส่งผลอยา่งมนีั ยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01 

 เพยีรพนัธ ์กจิพาณชิยเ์จรญิ (2552: 129) ศกึษาสมรรถนะการบรหิารวชิาการของผูบ้รหิาร

สถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตหนองแขม  กรงุเทพมหานคร  สรปุผลไดค้อื สมรรถนะการบรหิาร

วชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  คอื ดา้นการ

บรหิารจดัการการเรยีนรู้  ดา้นการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา  ดา้นการนิเทศการจดัการเรยีนรู้  และ

ดา้นการสง่เสรมิใหม้กีารวจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพการเรยีนรู ้อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

 วราภรณ์ แสงพลสทิธิ ์ (2554: 32) ไดศ้กึษาความตอ้งการการนิเทศการสอนของครู

เครอืขา่ยโรงเรยีนอสัสมัชญัแผนกประถม พบวา่ ความตอ้งการการนิเทศการสอนของครเูครอืขา่ย 

อยูใ่นระดบัมาก โดยรายการทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ครตูอ้งการใหไ้ดร้บัขวญั กําลงัใจ 

และจดัสวสัดกิารใหบุ้คลากรในโรงเรยีน ครตูอ้งการใหม้กีารจดัมอบรางวลัแก่ครทูีม่ผีลงานดเี ด่นใน

แต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้เพื่อยกยอ่งเชดิชเูกยีรตแิละเป็นขวญั กําลงัใจ และครตูอ้งการไดร้บั

คาํแนะนําช่วยเหลอืในการวางแผนการนิเทศการสอนอยา่งเป็นระบบ 
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 5.2 งานวิจยัต่างประเทศ 

 สครบิเนอร ์(Scribner. 1999: 239 - 265) ไดว้จิยัเรือ่งการพฒันาครอูาชพีโดยอทิธพิลด้ าน

บรบิทของงานเพือ่การเรยีนรูข้องครู   โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหท้ราบแรงจงูใจทีค่รตูอ้งการในการ

พฒันาอาชพี ประสบการณ์ของครทูีจ่ะพฒันาตนเองเป็นครอูาชพี และอทิธพิลดา้นบรบิททีม่ผีลต่อ

การพฒันาของคร ูพบวา่สิง่จงูใจทีท่าํใหเ้กดิการเรยีนรูข้องคร ูคอื แรงจงูใจภายใน 4 ประการ ไดแ้ก่ 

ความตอ้งการ ความรูด้า้นเน้ือหา ทกัษะในการเรยีนการสอน การจดัการชัน้เรยีน และช่องวา่ง

ระหวา่งความรูข้องนกัเรยีน และแรงจงูใจภายนอก 2 ประการ คอื รางวลักบัสทิธบิตัร นอกจากนัน้

การเรยีนรูเ้พิม่เตมิของครปูระจาํการเกดิจากรว่มมอืรว่มใจของคร ูในการพฒันาการจดัการชัน้เรยีน 

 ลอูสิ (Louis. 2002: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความสมัพนัธข์องพฤตกิรรมภาวะผูนํ้าทางวชิาการ

ของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนโรงเรยีนมธัยมทีม่สีมรรถนะสงู ในภาคตะวนัตก

ของรฐัเวอรจ์เินีย กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษาและ คร ูโดยพฤตกิรรม

ภาวะผูนํ้าทางวชิาการ คอื การวางแผนการเรยีนการสอน  การจดัการเรยีนการสอน  และการพฒันา

ทรพัยากรมนุษยพ์บวา่ พฤตกิรรมภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามสมัพนัธ์

อยา่งมนียัสาํคญัต่อผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนในระดบัสงู 

 เฮนเดอรส์นั (Henderson. 2007: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการรบัรูข้องครแูละหวัหน้าสถานศกึษา

เกีย่วกบัประสทิธภิาพภาวะผูนํ้าทางวชิาการ โดยวดัจากการขยายความคดิและความเชือ่สว่นบุคคล 

พบวา่ บทบาทของภาวะผูนํ้าทางวชิาการสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 1. การกาํหนดภารกจิสือ่สาร

เป้าหมายของสถานศกึษา 2. การประสานงานหลกัสตูร 3. การตรวจสอบความกา้วหน้าของนกัเรยีน  

4. การดแูลการจดัการเรยีนการสอน และ 5. การพฒันาบุคลากร 

 แมคคารธ์ ี(Macarthy. 2009: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความสมัพนัธข์องพฤตกิรรมภาวะผูนํ้า

ทางวชิาการกบัความกา้วหน้าประจาํปี ตามการรบัรูข้องครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษา ของโรงเรยีน

มธัยมทางตะวนัออกเฉยีงใต ้รฐัเพนซเิวเนีย โดยศกึษาจากพฤตกิรรมภาวะผูนํ้าทางวชิาการ ใน 3 มติ ิ

คอื การกาํหนดภารกจิของสถานศกึษา การจดัการเรยีนการสอน  และการสง่เสรมิบรรยากาศการ

เรยีนรู ้พบวา่ พฤตกิรรมภาวะผูนํ้าทางวชิาการกบัความกา้วหน้าประจาํปีมคีวามสมัพนัธท์างบวกต่อ

กนัอยา่งมนียัสาํคญั 

 เดนนิส (Dennis. 2009: บทคดัยอ่ ) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูข้องหวัหน้า

สถานศกึษากบัการรบัรูข้องคร ูในพฤตกิรรมภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาของ

โรงเรยีนมธัยมศกึษา ในรฐัเซาทแ์คโรไลนา กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาเป็นผูบ้รหิารสถานศกึษา  และ

ครทูีส่อนในวชิาคณติศาสตรแ์ละภาษาองักฤษในโรงเรยีนทีป่ระสบความสาํเรจ็มากกบัโรงเรยีนที่

ประสบความสาํเรจ็น้อย ผลจากการศกึษาพบวา่ การรบัรูข้องหวัหน้าสถานศกึษาในการรบัรู้

พฤตกิรรมภาวะผูนํ้าทางวชิาการและผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และการรบัรูข้องครใูนพฤตกิรรมภาวะ

ผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาและผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ไมแ่ตกต่างกนั 



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

 ในการศกึษาความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารและ การพฒันาวชิาชพีครู

โรงเรยีนเอกชน  สงักดั7สาํนกังานคณะกรรม7

  1. การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน  เขตราชเทว ีผูว้จิยัดาํเนินการ

ตามขัน้ตอนดงัน้ี 

 2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

  3. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

  4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

  5. การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 

  6. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

  การวจิยัครัง้น้ีเป็นการ ศกึษาความคดิเหน็ของค รทูีม่ต่ีอภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารและ การ

พฒันาวชิาชพีครโูรงเรยีนเอกชน  สงักดั 7สาํนกังานคณะกรรม 7

  1. ประชากร 

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน   เขตราชเทว ี

โดยผา่นการแสดงความคดิเหน็ของครใูนสถานศกึษา ซึง่มแีนวทางในการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง ดงัน้ี 

  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ครใูนโรงเรยีน สงักดัคณะกรรมการการศกึษาเอกชน  

เขตราชเทว ี จาํนวน 16 โรงเรยีน รวมจาํนวนทัง้สิน้ 915 คน  

   2. กลุ่มตวัอย่าง 

  กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี  ไดแ้ก่  ครใูนโรงเรยีน สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทวี จาํนวน 8 โรงเรยีน มจีาํนวนครทูัง้สิน้ 274 คน 

โดยมวีธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี  

 ขัน้ที่ 1 สุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multistage random Sampling) สถานศกึษาโดยการจบัฉลาก 

รอ้ยละ 50 ไดส้ถานศกึษาจาํนวน 8 แห่ง  

  ขัน้ที ่2 กาํหนดกลุม่ตวัอยา่งในสถานศกึษาทัง้ 8 แห่ง โดยใชเ้กณฑแ์บ่งรอ้ยละ 50 ไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่งรวมทัง้สิน้ 274 คน ไดผ้ลดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 จาํนวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

          

ลาํดบัท่ี ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

สถานศึกษา คร ู คร ู

1. โรงเรยีนอนุบาลตนัตเิมธ  16 - 

2. โรงเรยีนอนุบาลพนัธพ์ศิวฒันา 8 - 

3. โรงเรยีนบา้นครวัวทิยา  16 16 

4. โรงเรยีนสมาคมสตรไีทย  35 17 

5. โรงเรยีนประเทอืงวทิยา 

อุรพุงษ์ 

30 - 

6. โรงเรยีนสวนมสิกวนั  40 20 

7. โรงเรยีนอนุบาลหมน้ีอย  31 16 

8. โรงเรยีนอาํนวยศลิป์  140 70 

9. โรงเรยีนอนุบาลอิม่เอม  12 - 

10. โรงเรยีนอนุบาลทองอนิทร ์ 19 - 

11. โรงเรยีนอนุบาลไทรทอง  12 - 

12. โรงเรยีนโกวทิธาํรง  59 30 

13. โรงเรยีนเซนตด์มินิิก 173 76 

14. โรงเรยีนดอนบอสโก  211 - 

15. เทคนิคพณชิยการเจา้พระยา    58 - 

16. ดสุติพณชิยการ  55 29 

                                รวม                          915                           274 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

  1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู  

  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัครัง้น้ี เป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัไดส้รา้ง

และพฒันาขึน้โดยอาศยัการศกึษาจากตาํรา เอกสาร ผลงานวจิยัทีเ่กีย่ว ขอ้งเพื่อเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้มี

ลกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิดจาํนวน 3 ตอน ไดแ้ก่ 

 ตอนที ่1  สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ดา้นเพศ อาย ุ วฒุทิางการศกึษา  และ

ประสบการณ์ในการทาํงาน  ซึง่มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) วเิคราะหผ์ลจาก

คาํตอบของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค้่ารอ้ยละ (Percentage) 
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  ตอนที ่2  แบบสอบถามเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพีคร ูดา้นการปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการ

ใน 3 ขัน้ตอน คอื การศกึษาคน้ควา้เพือ่พฒันาตนเอง การเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการ และการเป็น

ผูนํ้าในการพฒันาวชิาชพีคร ูซึง่มลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประม าณคา่ 5 ระดบั คอื น้อยทีส่ดุ 

น้อย ปานกลาง มาก และมากทีส่ดุ 

  ตอนที ่3  แบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร ใน 2 ดา้น คอื ภาวะผูนํ้าทางวชิาการ 

และภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์ซึง่มลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่  5 ระดบั คอื มภีาวะผูนํ้า

น้อยทีส่ดุ  มภีาวะผูนํ้าในระดบัน้อย มภีาวะผูนํ้าในระดบัปานกลาง มภีาวะผูนํ้าในระดบัมาก และมี

ภาวะผูนํ้าในระดบัมากทีส่ดุ  โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามประเมนิระดบัภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร ทัง้      

2 ดา้น 

  2. วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 

 แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นปร ะมาณคา่     

5 ระดบั โดยมรีายละเอยีดของวธิกีารสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมอื ดงัน้ี 

 1.  กาํหนดจดุมุง่หมายในการสรา้งแบบสอบถามการพฒันาวชิาชพีคร ูดา้นการปฏบิตัิ

กจิกรรมทางวชิาการ และภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร 

 2.  ศกึษาแนวความคดิและทฤษฎต่ีาง  ๆ ตามทีก่าํหนดในกรอบและแนวควา มคดิในการ

วจิยัเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพีคร ูดา้นการปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการ และ และภาวะผูนํ้าของ

ผูบ้รหิารเพือ่นํามาเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

 3.  กาํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะจากการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ผูว้จิยัไดนํ้ามาเขยีน

นิยามตามลกัษณะทีต่อ้งการวดั  

 4. รา่งแบบสอบถาม โดยทาํการเขยีนขอ้ความใหม้คีวามครอบคลมุตามโครงสรา้งของ

นิยามศพัทเ์ฉพาะ  โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที ่1 ขอ้มลูพืน้ฐานกลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 4 ขอ้ ตอนที ่2 

การพฒันาวชิาชพีคร ูจาํนวน 20 ขอ้ และ ตอนที ่3 ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีนจาํนวน 39 ขอ้  

 5.  นํารา่งแบบส อบถามเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธเ์พือ่พจิารณา  และปรบัปรงุ

แบบสอบถามใหม้คีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 

  6.  นําแบบสอบถามทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธต์รวจสอบปรบัปรงุ  แกไ้ขขอ้บกพรอ่ง

แลว้ นําไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน  5 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา  (Content Validity) 

โดยใชเ้กณฑค์วามคดิเหน็สอดคลอ้งตอ้งกนั (Index of Item-objective congruence: IOC) โดย

กําหนดเกณฑใ์นการคดัเลอืกขอ้คาํถามทีส่ามารถนําไปใชไ้ดท้ีเ่กณฑค์่า IOC ≥ .5 ขึน้ไป ซึง่ในสว่น

ของแบบสอบถามฉบบัน้ีตอนที ่ 2 ไดค้า่ IOC ตัง้แต่ .6 – 1.0 และในแบบสอบถามตอนที ่ 3 ไดค้า่ 

IOC อยูร่ะหวา่ง .6 – 1.0 ซึง่เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมนิ 

 7. ปรบัปรงุแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญและเสนออาจารยท์ีป่รกึษาสาร

นิพนธพ์จิารณาอกีครัง้หน่ึง 



78 

 

 8.  นําแบบสอบถามทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ข จนมคีวามสมบรูณ์  และมคีวามเหมาะสมไป

ทดลอง (Try out) กบัครใูนโรงเรยีน อาํนวยศลิป์ธนบุรี   สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา

เอกชน ซึง่ไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน จากนัน้นําแบบสอบถามทีไ่ดม้าตรวจใหค้ะแนนหา

คณุภาพของแบบสอบถาม  โดยนํามาหาความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั  โดยหาค่า

สมัประสทิธิอ์ลัฟา (Alpha Coefficient) ตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach) ไดค้า่ความเชือ่มัน่รวมทัง้

ฉบบัเท่ากบั .93 และไดค้า่ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามรายดา้น ดงัน้ี ดา้น การพฒันาวชิาชพีคร ู

เท่ากบั .86  ดา้นภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีนเท่ากบั .97  

 9.  จดัทาํแบบสอบถามเป็นฉบบัสมบรูณ์  นําไปเกบ็รวบรวมขอ้มู ลกบักลุ่มตวัอยา่งใน

โรงเรยีน  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน  เขตราชเทว ีปีการศกึษา  2555 

จาํนวน 8 โรงเรยีน จาํนวน 274 คน 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงัน้ี 

 1.  ผูว้จิยัขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไปยงัผูอ้าํนวยการ

โรงเรยีนทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่ง  เพื่อตดิต่อขออนุญาตเกบ็ขอ้มลูและขอความรว่มมอืในการตอบ

แบบสอบถามของครทูีป่ฏบิตังิานในสถานศกึษานัน้ 

 2.  ผูว้จิยันําแบบสอบถาม จาํนวน 274 ชุด พรอ้มหนงัสอืขอความรว่มมอืในการตอบแบบ 

สอบถาม ไปยงักลุ่มตวัอยา่งเพือ่ตอบแบบสอบถาม 

 3.  ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง ไดร้บัแบบสอบถามคนืจาํนวน 

274 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 100 จากนัน้นําแบบสอบถามทีส่มบรูณ์มาวเิคราะหต่์อไป 

 

การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 

 การจดัวเิคราะหข์อ้มลูวจิยัดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร์  โดยใชโ้ป รแกรมสาํเรจ็รปูคาํนวณ

คา่สถติพิืน้ฐาน และสถติอิา้งองิเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน  

 1. นําแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืมาทัง้ หมดมาตรวจสอบความสมบรูณ์ของการตอ บ

แบบสอบถาม ทัง้ในตอนที ่1 ตอนที ่2 และตอนที ่3 

 2. การวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่ง จาํแนกตวัแปรตามปจัจยัดา้น เพศ อาย ุ

วฒุทิางการศกึษา และประสบการณ์ในการทาํงาน 

 3. การวเิคราะห์ การพฒันาวชิาชพีคร ู โรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทว ี   
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  กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละระดบั ดงัน้ี 

ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุให ้ 5 คะแนน 

ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากให ้ 4 คะแนน 

ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลางให ้ 3 คะแนน 

ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัน้อยให ้  2 คะแนน 

ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุให ้ 1 คะแนน 

 

 

 การแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลู  โดยพจิารณาจากค่าเฉลีย่เทยีบกบัเกณฑก์ารแปลผล  

ตามเกณฑต่์อไปน้ี 

 4.50 - 5.00  หมายถงึ  การปฏบิตัขิองคร ูอยูใ่นระดบั มากทีส่ดุ 

3.50 - 4.49  หมายถงึ  การปฏบิตัขิองคร ูอยูใ่นระดบั มาก 

2.50 - 3.49  หมายถงึ  การปฏบิตัขิองคร ูอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

1.50 - 2.49  หมายถงึ  การปฏบิตัขิองคร ูอยูใ่นระดบั น้อย 

1.0 - 1.49  หมายถงึ  การปฏบิตัขิองคร ูอยูใ่นระดบั น้อยทีส่ดุ 

 

  4. การวเิคราะห์ ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร โรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทว ี   

  กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละระดบั ดงัน้ี 

ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุให ้ 5 คะแนน 

ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากให ้ 4 คะแนน 

ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลางให ้ 3 คะแนน 

ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัน้อยให ้  2 คะแนน 

ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุให ้ 1 คะแนน 

  การแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลู  โดยพจิารณาจากค่าเฉลีย่เทยีบกบัเกณฑก์ารแปลผลตาม

เกณฑต่์อไปน้ี 

  4.50 - 5.00  หมายถงึ  มภีาวะผูนํ้า อยูใ่นระดบั มากทีส่ดุ 

3.50 - 4.49  หมายถงึ  มภีาวะผูนํ้า อยูใ่นระดบั มาก 

2.50 - 3.49  หมายถงึ  มภีาวะผูนํ้า อยูใ่นระดบั ปานกลาง 

1.50 - 2.49  หมายถงึ  มภีาวะผูนํ้า อยูใ่นระดบั น้อย 

 1.00 - 1.49  หมายถงึ  มภีาวะผูนํ้า อยูใ่นระดบั น้อยทีส่ดุ 
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  5. การวเิคราะหค์วามสมัพั นธ์ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารกบัการพฒันาวชิาชพีคร ูโรงเรยีน

เอกชน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน  เขตราชเทวี  พจิารณาจากคา่

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธท์ีค่าํนวณได ้แลว้เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ ์ดงัน้ี (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2554: 316)  

  คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ตัง้แต่ .90 ขึน้ไป  หมายถงึ  มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก    

  คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ตัง้แต่ .71 - .90   หมายถงึ  มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงู 

   คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ตัง้แต่ .30 - .70   หมายถงึ  มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

  คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ตํ่ากวา่ .30         หมายถงึ  มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า 

   คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์.00                   หมายถงึ  ไมม่คีวามสมัพนัธ ์

 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 1.  สถิติท่ีใช้หาคณุภาพของเคร่ืองมือ 

  1.1  หาคา่ IOC เพือ่พจิารณาความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา โดยกําหนดเกณฑ ์ค่า IOC ≥ .5 

       1.2  หาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม ในตอนที ่ 2 และตอนที ่ 3 และภาพรวมทัง้

ฉบบั โดยการหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  

    2.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

  2.1  สถติพิืน้ฐาน 

   2.1.1 การแจกแจงความถี ่(Frequency) 

   2.1.2 คา่รอ้ยละ (Percentage) 

   2.1.3 คา่เฉลีย่ (X) 

   2.1.4 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   2.2 สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน 

  วเิคราะหส์หสมัพนัธอ์ยา่งงา่ย (Simple Correlation Analysis) ของเพยีรส์นั (Pearson 

Product Moment Correlation) เพื่อทดสอบสมมตฐิาน  

        



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
 การศกึษา ความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารกบัการพฒันาวชิาชพีครู

โรงเรยีนเอกชน  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชนเขตราชเทว ีผูว้จิยันําเสนอ

ตามลาํดบั ดงัน้ี 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 ในการวเิคร าะหข์อ้มลูและแปลความหมายของการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ

ตรงกนัผูว้จิยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงัต่อไปน้ี 

 n  แทน จาํนวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 

   แทน คา่เฉลีย่ (Mean) 

S.D.  แทน คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

**  แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 r  แทน คา่ความสมัพนัธ ์

 P-value แทน คา่ความน่าจะเป็น (Probability) ของค่าสถติทิีใ่ชท้ดสอบ 

TEA  แทน ดา้นการตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของครู  

STU  แทน ดา้นการตรวจสอบผลการเรยีนของนกัเรยีน 

 CUR แทน ดา้นการจดัการหลกัสตูร 

 SUP  แทน ดา้นการสง่เสรมิบรรยากาศทางวชิาการ 

 IMA  แทน ดา้นจนิตนาการ 

 VIS  แทน ดา้นวสิยัทศัน์ 

 FLX  แทน ดา้นความยดืหยุน่ 

  

การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 

การวเิคราะหข์อ้มลู การศกึษาความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารกบัการพฒันา

วชิาชพีครโูรงเรยีนเอกชน  สั งกดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชนเขตราชเทวี ใน

ครัง้น้ีผูว้จิยัไดนํ้าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูแบ่งออกเป็น 3ตอนดงัต่อไปน้ี 

 ตอนที ่1  การวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่ง จาํแนกตวัแปรตามปจัจยัดา้น เพศ 

อาย ุวฒุทิางการศกึษาและประสบการณ์ในการทาํงาน 

  ตอนที ่2 การวเิคราะหก์ารพฒันาวชิาชพีคร ูโรงเรยีนเอกชน  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชนเขตราชเทว ี
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  ตอนที ่3 การวเิคราะหภ์าวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร โรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชนเขตราชเทว ี

  ตอนที ่4 การวเิคราะหค์วามสมัพั นธ์ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารกบัการพฒันาวชิาชพีคร ู

โรงเรยีนเอกชน  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชนเขตราชเทว ี

 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข้์อมลูพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่าง  

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 274คน ตามทีก่าํหนด

ไดผ้ลดงัตาราง 5 

 

ตาราง 5 จาํนวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจาํแนกตวัแปรตามตวัแปร เพศ อาย ุวุฒทิางการศกึษา 

 และประสบการณ์ในการทาํงาน 

 

ขอ้มลูพืน้ฐาน จาํนวน รอ้ยละ 

เพศ 

ชาย 

หญงิ 

                รวม 

 

61 

213 

274 

 

22.30 

77.70 

100.00 

อายุ 

      ตํ่ากวา่ 30ปี 

30-35 ปี 

36-40ปี 

41-45 ปี 

46-50 ปี 

      มากกวา่ 50 ปี ขึน้ไป 

 

38 

55 

48 

36 

30 

67 

 

13.90 

20.10 

17.50 

13.10 

10.90 

24.50 

   รวม 274 100.00 

ระดบัการศกึษา 

ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี  

ปรญิญาตร ี  

ปรญิญาโท 

ปรญิญาเอก 

รวม 

 

15 

213 

45 

1 

274 

 

5.50 

77.70 

16.40 

0.40 

100.00 
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ตาราง 5 (ต่อ)  

 

ขอ้มลูพืน้ฐาน จาํนวน รอ้ยละ 

ประสบการณ์ในการทาํงาน 

1-5 ปี 

6-10 ปี 

11-15 ปี 

16-20 ปี  

 

51 

49 

61 

42 

 

18.60 

17.90 

22.30 

15.30 

      21 – 25 ปี         20 7.30 

26 ปี ขึน้ไป         51 18.60 

           รวม       274   100.00 

 

  ผลการวเิคราะหพ์บวา่ครใูนโรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษา

เอกชนเขตราชเทวทีีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 77.70 

 ครใูนโรงเรยีนเอกชน  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชนเขตราชเทว ี

สว่นใหญ่มอีายมุากกวา่ 50 ปี ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 24.50 

 ครใูนโรงเรยีนเอกชน  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชนเขตราชเทวี

สว่นใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 77.70 

 ครใูนโรงเรยีนเอกชน  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชนเขตราชเทวี

ส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ในการทาํงานระหวา่ง 11 – 15 ปีคดิเป็นรอ้ยละ 22.30 

 

 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหก์ารพฒันาวชิาชพีคร ูโรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชนเขตราชเทว ี

 ผูว้จิยัไดศ้กึษาวเิคราะหก์ารพฒันาวชิาชพีคร ูใน 3 ดา้น โดยใชค้า่เฉลีย่  ( ) คา่เบีย่งเบน

มาตรฐาน (S.D) และระดบัความคดิเหน็ของคร ูในภาพรวมและเป็นรายขอ้ผลปรากฏดงัตาราง 6 - 7 
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ตาราง 6 คา่เฉลีย่คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็รายดา้นและโดยรวมของ 

 การพฒันาวชิาชพีครโูรงเรยีนเอกชน  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน 

 เขตราชเทว ี

 

การพฒันาวชิาชพีครู 

 

ระดบัความคดิเหน็ 

 S.D ระดบั 

ดา้นการศกึษาคน้ควา้เพือ่พฒันาตนเอง 

ดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการ  

ดา้นการเป็นผูนํ้าในการพฒันาวชิาชพีครู 

รวม 

3.76 .57 มาก 

3.67 .58 มาก 

2.22 

3.21 

1.04 

.73 

น้อย 

ปานกลาง 

 

 จากตาราง 6พบวา่ความคดิเหน็ของ ครโูรงเรยีนเอกชน  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชนเขตราชเทวี ในเรือ่งการพฒันาวชิาชพีครู ในภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง  

( = 3.21, S.D. = .73) และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการศกึษาคน้ควา้เพือ่พฒันา

ตนเองและดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการ อยูใ่นระดบัมาก  ส่วนดา้นการเป็นผูนํ้าในการพฒันา

วชิาชพีครู อยูใ่นระดบั น้อย โดยดา้นทีม่คี่าเฉลีย่ของคะแนนสงูสุด คอื ดา้นการศกึษาคน้ควา้เพือ่

พฒันาตนเอง ( = 3.76, S.D. = .57) รองลงมาคอืดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการ (  = 3.67, 

S.D. = .58) และดา้นการเป็นผูนํ้าในการพฒันาวชิาชพีคร(ู  = 2.22, S.D. = 1.04) ตามลาํดบั 

 

ตาราง 7 คา่เฉลีย่คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็รายขอ้ของการพฒันาวชิาชพีคร ู

 โรงเรยีนเอกชน  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชนเขตราชเทว ี

 

การพฒันาวชิาชพีครู 

 

ระดบัความคดิเหน็ 

 S.D ระดบั 

การศึกษาค้นคว้าเพ่ือพฒันาตนเอง 

1. ท่านแสวงหาความรูจ้ากแหลง่เรยีนรูภ้ายใน 

    สถานศกึษา 

2. ท่านแสวงหาความรูจ้ากแหลง่เรยีนรูภ้ายนอก 

   สถานศกึษา 

3. ท่านศกึษา คน้ควา้หาความรูท้ ัง้จากหนงัสอื   

   วารสารทางวชิาการ และงานวจิยัทีเ่กีย่วกบั 

   วชิาชพีคร ู

 

3.70 

 

.74 

 

มาก 

 

    3.85             

 

     .78 
 

มาก 

 

     3.62 

 

     .81 

 

     มาก 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

 

การพฒันาวชิาชพีครู 

 

ระดบัความคดิเหน็ 

 S.D ระดบั 

4.   ท่านแสวงหาความรูเ้กีย่วกบัเน้ือหาวชิาทีส่อนอยา่ง 

      สมํ่าเสมอ 

 4.00 .75 มาก 

5.   ท่านเขา้รว่มการศกึษาดงูาน ประชุม  อบรม  และ 

      สมัมนาภายนอก 

 3.45 .93 ปานกลาง 

6.   ท่านนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยกุตใ์ชใ้นการ 

      ปรบัปรงุงาน 

 3.95 .72 มาก 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 

7.  ท่านเขา้รว่มกจิกรรมการพฒันาวชิาชพีคร ูตามที่ 

    ไดร้บัมอบหมายจากองคก์ร 

 

3.98 

 

.82 

 

มาก 

8.  ท่านแสวงหาความรูก้ารพฒันาวชิาชพีครจูากแหล่ง 

     เรยีนรูภ้ายนอกสถานศกึษา 

3.67 .84 มาก 

9.  ท่านเป็นผูม้สีว่นรว่มในการจดักจิกรรมขององคก์ร 

    วชิาชพีคร ู

3.36 .89 ปานกลาง 

10.  ท่านดาํเนินการในการจดักจิกรรมขององคก์ร 

      วชิาชพีคร ู

11.  ท่านนําความรูท้างวชิาการมาถ่ายทอดแก่บุคคลที่ 

      เกีย่วขอ้งทุกฝา่ย 

3.28 

 

3.50 
 

.94 

 

.86 

ปานกลาง 

 

มาก 

12.  ท่านแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์กบั      

      เพือ่นคร ู  

3.83 .69 มาก 

13.  ท่านรว่มแสดงความคดิเหน็เพือ่นํามาใชใ้นการ 

      แกป้ญัหา 

3.87 .70 มาก 

14.  ท่านรว่มแสดงความคดิเหน็ เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน 

       ในการทาํงานรว่มกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ย 

3.83 .74 มาก 

การเป็นผูนํ้าในการพฒันาวิชาชีพครู 

15.  ท่านเป็นกรรมการขององคก์รที่ส่งเสรมิการ 

      พฒันาวชิาชพีคร ู

 

2.47 

 

1.20 

 

น้อย 

16.  ท่านเป็นคณะกรรมการ  อนุกรรมการ คณะ 

      วางแผนทาํงานทีส่ง่เสรมิการพฒันาวชิาชพีครู 

      ภายนอกสถานศกึษา 

2.24 1.11 น้อย 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

 

การพฒันาวชิาชพีครู 

 

ระดบัความคดิเหน็ 

 S.D ระดบั 

17. ท่านเป็นวทิยากรในการประชุม  อบรม  สมัมนา   

และกจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันา 

วชิาชพีครภูายในสถานศกึษา 

2.18 1.19 น้อย 

18. ท่านเป็นวทิยากรในการประชุม  อบรม  สมัมนา   

และกจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันา 

วชิาชพีครภูายนอกสถานศกึษา 

2.11 1.16 น้อย 

19. ท่านเป็นผูจ้ดัทาํเสนอรายรายงานทางวชิาการใน  

การประชุม  อบรม  และสมัมนา 

2.22 1.12 น้อย 

20  ท่านมผีลงานทางวชิาการเผยแพรอ่ยูเ่สมอ 2.09 1.13 น้อย 

รวม 3.21 0.73 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 7 พบวา่ ความคดิเหน็ของ ครโูรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

สง่เสรมิการศกึษาเอกชนเขตราชเทวใีนเรือ่งการพฒันาวชิาชพีครู ในรายขอ้สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก 

รองลงมาเป็นระดบัน้อย และระดบัปานกลาง ตามลาํดบั โดยขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ขอ้ 4 ท่าน

แสวงหาความรูเ้กีย่วกบัเน้ือหาวชิาทีส่อนอยา่งสมํ่าเสมอ (  = 4.00, S.D = .75) รองลงมาคอื ขอ้ 7 ท่าน

เขา้รว่มกจิกรรมการพฒันาวชิาชพีคร ูตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากองคก์ร (  =3.98, S.D = .82) และ 

ขอ้ 6ท่านนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยกุตใ์ชใ้นการปรบัปรงุงาน( = 4.36, S.D = .72) ตามลาํดบั  

 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ ภาวะผูนํ้าของผูบ้ริ หาร โรงเรียนเอกชน สงักดัสาํนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเขตราชเทวี 

 ผูว้จิยัไดศ้กึษาองคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนใน 2ดา้น โดยใช้

คา่เฉลีย่ ( ) คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) และระดบัความคดิเหน็ของคร ูโดยจาํแนกเป็น รายดา้นใน

ภาพรวมและรายขอ้ผลปรากฏดงัตาราง 8 - 9 
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ตาราง 8 คา่เฉลีย่คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็รายดา้นและโดยรวมของภาวะ 

 ผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชน  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน 

 เขตราชเทว ี

 

ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร โรงเรยีน ระดบัความคดิเหน็ 

 S.D ระดบั 

ภาวะผูนํ้าทางวิชาการ 

ดา้นการตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของคร ู

ดา้นการตรวจสอบผลการเรยีนของนกัเรยีน 

ดา้นการจดัการหลกัสตูร 

 

3.92 

 

.84 

 

มาก 

3.97 .83 มาก 

4.03 .74 มาก 

ดา้นการสง่เสรมิบรรยากาศทางวชิาการ 4.12 .82 มาก 

ภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค์ 

ดา้นจนิตนาการ 

 

3.88 

 

.91 

 

มาก 

ดา้นวสิยัทศัน์ 4.06 .92 มาก 

ดา้นความยดืหยุน่ 3.91 .89 มาก 

รวม 3.99 .72 มาก 

 

 จากตาราง  8พบวา่ความคดิเหน็ ของครู โรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชนเขตราชเทวี ในเรือ่ง ภาวะผูนํ้าของ ผูบ้รหิารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( = 

3.99, S.D. =.72) และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากดว้ยเช่นกนั โดยดา้น

ทีม่คี่าเฉลีย่ของคะแนนสงูสุด คอื ดา้นการสง่เสรมิบรรยากาศทางวชิาการ (  = 4.12, S.D. = .82) 

รองลงมาคอืดา้นวสิัยทศัน์ (  = 4.06, S.D. = .92) และดา้นการจดัการหลกัสตูร (  = 4.03, S.D. = 

.74) ตามลาํดบั 
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ตาราง 9 คา่เฉลีย่คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็รายขอ้ของภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร 

 โรงเรยีนเอกชน  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชนเขตราชเทว ี

 

ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร โรงเรยีน ระดบัความคดิเหน็ 

 S.D ระดบั 

ภาวะผูนํ้าทางวิชาการ 

การตรวจสอบผลการปฏิบติังานของครู 

1.   ผูบ้รหิารสถานศกึษาสรา้งมติรไมตรทีีด่แีก่ครู 

 

 

3.82 

 

 

.98 

 

 

มาก 

2.   ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหค้าํแนะนําช่วยแกป้ญัหา 

แก่คร ูสามารถนําไปสูก่ารปฏบิตังิานทีส่มัฤทธิผ์ล 

กว่าเดมิ 

3.86 .91 มาก 

3.   ผูบ้รหิารสถานศกึษาช่วยแกป้ญัหาอุปสรรคต่างๆ 3.89 .93 มาก 

4.   ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัใหม้กีารนิเทศการสอน 4.12 .77 มาก 

5. ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารดาํเนินการใหม้คีรู 

อาวุโสสอนงานวชิาการ 

3.79 .90 มาก 

6. ผูบ้รหิารสถานศกึษากระตุน้การทาํงาน 4.05 .85 มาก 

การตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน 

7. ผูบ้รหิารสถานศกึษาตดิตามผลการเรยีนรูข้อง 

ผูเ้รยีน 

8. ผูบ้รหิารสถานศกึษาดแูลให้ใชว้ธิกีารประเมนิผล 

การเรยีนทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน 

 

4.02 

 

3.96 

 

.78 

 

.82 

 

มาก 

 

มาก 

9. ผูบ้รหิารสถานศกึษาดแูลให้ใชเ้ครือ่งมอืการ 

ประเมนิผลการเรยีนทีห่ลากหลาย 

3.95 .87 มาก 

10. ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนใหใ้ชว้ธิกีาร 

ประเมนิทีค่รอบคลมุทัง้ดา้นจติพสิยั พทุธพสิยั  

และทกัษะพสิยั 

4.01 .85 มาก 

11.  ผูบ้รหิารสถานศกึษานําผลการประเมนิไปใชใ้น 

การแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของผูเ้รยีน 

3.95 .88 มาก 

12.  ผูบ้รหิารสถานศกึษานําผลการประเมนิไปใช้ 

วางแผนพฒันาสถานศกึษา 

3.98 .83 มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

 

ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร โรงเรยีน ระดบัความคดิเหน็ 

 S.D ระดบั 

การจดัการหลกัสตูร 

13.  ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิใหม้กีารพฒันา 

ความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งการจดัทาํหลกัสตูร 

 

4.05 

 

.88 

 

มาก 

14.  ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหค้าํแนะนํา ตดิตาม และ 

ควบคมุการจดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษา 

3.96 .92 มาก 

15.  ผูบ้รหิารสถานศกึษากาํกบั ดแูล ในการนํา 

หลกัสตูรไปใช ้

4.04 .88 มาก 

16.ผูบ้รหิารสถานศกึษามสีว่นรว่มในการประเมนิ 

หลกัสตูร 

4.05 .91 มาก 

17.ผูบ้รหิารสถานศกึษาอาํนวยความสะดวกในการ 

จดัทาํหลกัสตูร 

4.05 .90 มาก 

การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 

18.  ผูบ้รหิารสถานศกึษาดาํเนินการใหโ้รงเรยีนมี 

ความปลอดภยั 

 

4.32 

 

.76 

 

มาก 

19.  ผูบ้รหิารสถานศกึษาสรา้งความผกูพนั เชือ่มัน่แก่ 

ครแูละนกัเรยีน 

3.97 .94 มาก 

20. ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสือ่  

อุปกรณ์การสอนแก่คร ู

4.20 .78 มาก 

21. ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัสิง่อาํนวยความสะดวก 

แหล่งเรยีนรูแ้ก่นกัเรยีน 

4.13 .79 มาก 

22. ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัใหม้แีหลง่เรยีนรูภ้ายใน 

สถานศกึษา 

23. ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัใหม้แีหลง่เรยีนรูภ้ายนอก 

สถานศกึษา 

4.08 

 

4.05 

.82 

 

.88 

มาก 

 

มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

 

ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร โรงเรยีน ระดบัความคดิเหน็ 

 S.D ระดบั 

ภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค์ 

จินตนาการ 

24. ผูบ้รหิารสถานศกึษาแสดงออกถงึการม ี

สขุภาพจติด ีอารมณ์ขนั 

 

 

3.77 

 

 

.98 

 

 

มาก 

25.ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหค้วามเป็นกนัเองกบัครู 

และนกัเรยีน 

3.90 .92 มาก 

26.  ผูบ้รหิารสถานศกึษาใชค้วามรูส้รา้งสรรคผ์ลงาน 

ออกมาในลกัษณะทีแ่ปลกแตกต่างจากเดมิ 

3.89 .92 มาก 

27.  ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิกจิกรรมทางดา้น 

ศลิปะและวทิยาศาสตร ์

3.98 .82 มาก 

วิสยัทศัน์ 

28.  ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารวางแผนและแนว 

ทางการดาํเนินงานไปสูเ่ป้าหมาย 

 

4.15 

 

.87 

 

มาก 

29.ผูบ้รหิารสถานศกึษามจีดุมุง่หมายในการ 

ดาํเนินงานทีช่ดัเจน 

4.05 1.00 มาก 

30.ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารบรหิารการ 

เปลีย่นแปลงทีจ่ะนําไปสูก่ารบรรลเุป้าหมาย 

ตามวสิยัทศัน์ 

4.09 .93 มาก 

31.  ผูบ้รหิารสถานศกึษาทาํใหบุ้คลากรภายใน 

สถานศกึษามองเหน็ในจดุมุง่หมายความสาํเรจ็ 

รว่มกนั 

4.03 1.00 มาก 

32.  ผูบ้รหิารสถานศกึษาสรา้งความพรอ้มทีจ่ะให้ 

บุคลากรดาํเนินกจิกรรมตามแผนงานเพือ่นําไปสู่ 

ความสาํเรจ็ตามวสิยัทศัน์ทีผู่บ้รหิารไดส้ัง่สมไว ้

4.05 .91 มาก 

33. ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารประยกุตจ์าก 

ประสบการณ์มาใชว้างแผนพฒันาวสิยัทศัน์ 

4.03 .86 มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

 

ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร โรงเรยีน ระดบัความคดิเหน็ 

 S.D ระดบั 

ความยืดหยุ่น 

34. ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถปรบัตวัตาม 

สถานการณ์ต่างๆ ได ้

 

3.97 

 

.87 

 

มาก 

35. ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถปรบัเปลีย่น 

ความคดิไปตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

36. ผูบ้รหิารสถานศกึษาเปิดกวา้งในการยอมรบั 

แนวคดิใหม่ๆ  

3.93 

 

3.94 

.90 

 

.90 

มาก 

 

มาก 

37. ผูบ้รหิารสถานศกึษาพรอ้มรบัฟงัความคดิเหน็ 

ทีแ่ตกต่าง 

3.83 .93 มาก 

38.ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถคดิหาวธิแีกป้ญัหา 

ไดอ้ยา่งมอีสิระ 

3.91 .86 มาก 

39.  ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถคดิหาวธิแีกป้ญัหา 

ไดอ้ยา่งหลากหลาย 

3.93 .88 มาก 

รวม 3.99 .72 มาก 

    

   จากตาราง 9พบวา่ ความคดิเหน็ของ ครโูรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชนเขตราชเทวี ในเรือ่งภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีน รายขอ้ทุกขอ้อยูใ่น

ระดบัมาก โดยขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ขอ้ 18ผูบ้รหิารสถานศกึษาดาํเนินการใหโ้รงเรยีนมคีวาม

ปลอดภยั(  = 4.32, S.D = .76) รองลงมาคอื ขอ้ 20ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัสิง่อาํนวยความสะดวก

สือ่อุปกรณ์การสอนแก่คร ู(  = 4.20, S.D = .78) และ ขอ้ 28ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารวางแผนและ

แนวทางการดาํเนินงานไปสูเ่ป้าหมาย(  = 4.15, S.D = .87) ตามลาํดบั  
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 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ ระหว่างภาวะผูนํ้าของผูบ้ริหารกบัการพฒันา

วิชาชีพคร ูโรงเรียนเอกชน  สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเขตราช

เทวีโดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation)  

 ผูว้จิยัไดศ้กึษา ความสมัพนัธ์ ระหวา่งภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารกบัการพฒันาวชิาชพีคร ู

โรงเรยีนเอกชน  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชนเขตราชเทวโีดยใชค้า่

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation)ผลปรากฏดงัตาราง

10 - 11 

 

ตาราง 10 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยภายในภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชน   

 สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชนเขตราชเทว ี

 

ตวัแปร TEA STU CUR SUP IMA VIS FLX 

ดา้นการตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของครู

(TEA) 

1 .764** .731** .793** .795** .783** .803** 

ดา้นการตรวจสอบผลการเรยีนของนกัเรยีน

(STU) 

 1 .830** .771** .722** .801** .733** 

ดา้นการจดัการหลกัสตูร (CUR)   1 .731** .694** .845** .741** 

ดา้นการสง่เสรมิบรรยากาศทางวชิาการ 

(SUP) 

   1 .758** .802** .757** 

ดา้นจนิตนาการ (IMA)     1 .779** .847** 

ดา้นวสิยัทศัน์ (VIS)      1 .835** 

ดา้นความยดืหยุน่ (FLX)       1 

 

** มนียัสาํคญัทีร่ะดบั .01 

 

 จากตาราง 10พบวา่ ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชนเขตราชเทวี ในแต่ละดา้น มคีวามสมัพนัธภ์ายในทางบวกอยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทุกดา้น โดยคู่ทีม่คีวามสมัพนัธส์งูสุด คอื ดา้นจนิตนาการกบัดา้นความยดืหยุน่

(r = .847) คูท่ีม่คีวามสมัพนัธร์องลงมา คอื ดา้นวสิยัทศัน์กบัดา้นความยดืหยุน่ (r = .835) และดา้น

การตรวจสอบผลการเรยีนของนกัเรยีนกบัดา้นการจดัการหลกัสตูร (r =.830) ตามลาํดบั 
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ตาราง 11 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารกบัการพฒันาวชิาชพีคร ู 

 โรงเรยีนเอกชน  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชนเขตราชเทว ี

 

                                   ตวัแปร    r P - value ระดบั 

ภาวะผูนํ้าทางวิชาการ 

ดา้นการตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของครู

(TEA) 

 

.396** 

 

<.001 

 

ปานกลาง 

ดา้นการตรวจสอบผลการเรยีนของนกัเรยีน

(STU) 

.296** <.001 ปานกลาง 

ดา้นการจดัการหลกัสตูร (CUR) .329** <.001 ปานกลาง 

ดา้นการสง่เสรมิบรรยากาศทางวชิาการ (SUP) .309** <.001 ปานกลาง 

ภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค์ 

ดา้นจนิตนาการ (IMA) 

 

.390** 

 

<.001 

 

ปานกลาง 

ดา้นวสิยัทศัน์ (VIS) .306** <.001 ปานกลาง 

ดา้นความยดืหยุน่ (FLX) .354** <.001 ปานกลาง 

 

** มนียัสาํคญัทีร่ะดบั .01 

 

 จากตาราง 11 พบวา่ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารกบัการพฒันาวชิาชพีครโูรงเรยีนเอกชน   

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชนเขตราชเทวมีคีวามสมัพนัธท์างบวก ในระดบั

ปานกลางอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทุกดา้น โดยดา้นทีม่คีวามสมัพนัธส์งูสุด คอื ดา้น

การตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของครู (r = .396) รองลงมา คอื ดา้นจนิตนาการ (r = .390)และดา้น

ความยดืหยุน่ (r = .354)ตามลาํดบั 
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บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็น การศกึษาความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารกบัการ

พฒันาวชิาชพีครโูรงเรยีนเอกชน  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน  เขตราช

เทว ีสรปุไดด้งัน้ี 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

  1. เพือ่ศกึษาระดบัการพฒันาวชิาชพีครขูองโรงเรยีนเอกชน  สงักดั0 สาํนกังานคณะกรรมการ0

 2.  เพือ่ศกึษาระดบัภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชน  สงักดั 0

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน  เขตราชเทว ี

สาํนกังานคณะกรรมการ 0

 3.  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารกบัการพฒันาวชิาชพีครขูอง

โรงเรยีนเอกชน  สงักดั0

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทว ี

 สาํนกังานคณะกรรมการ0

 

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทว ี

สมมติฐานในการวิจยั 

  ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการ พฒันาวชิาชพีของครโูรงเรยีน

เอกชน  สงักดัสาํนกังาน0คณะกรรม0

 

การส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทว ี

ขอบเขตของการวิจยั 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  ประชากร 

  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ครใูนโรงเรยีนเอกชน สงักดั 0สาํนกังานคณะกรรมการ

การศกึษาเอกชน0

  กลุ่มตวัอย่าง 

  เขตราชเทว ีจาํนวน 915 คน (ขอ้มลู ณ 15 สงิหาคม 2555) 

           กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ครใูนโรงเรยีนเอกชน สงักดั0 สาํนกังานคณะกรรมการ0

  ขอบเขตของเน้ือหา 

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทว ีจาํนวน 274 คน โดยกาํหนดกลุม่ตวัอยา่งจากตารางสาํเรจ็รปู

ของเครจซ ีและมอรแ์กน  (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) และทาํการสุม่แบบหลายขัน้ตอน  

(Multistage random Sampling)   

           การวจิยัครัง้น้ีเป็นการสอบถามความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารและ การ

พฒันาวชิาชพีครโูรงเรยีนเอกชน   สงักดั 0สาํนกังานคณะกรรม 0ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน  เขตราชเทวี 

โดยพจิารณาจากการพฒันาวชิาชพีคร ูดา้นการปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการใน 3 ดา้น คอื การศกึษา
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คน้ควา้เพือ่พฒันาตนเอง การเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการ และการเป็นผูนํ้าในการพฒันาวชิาชพีคร ู

สว่นการศกึษาภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารจะศกึษาใน 2 ดา้น คอื ดา้นภาวะผูนํ้าทางวชิาการ และดา้น

ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์ 

 

ขอบเขตด้านตวัแปร 

  ตวัแปรต้น คอื ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร ซึง่แบ่งออก 2 ดา้น คอื 

1. ดา้นภาวะผูนํ้าทางวชิาการ 

1.1 การตดิตามตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของคร ู

1.2 การตดิตามตรวจสอบผลการเรยีนของนกัเรยีน 

1.3 การจดัการหลกัสตูร 

1.4 การสง่เสรมิบรรยากาศทางวชิาการ 

2. ดา้นภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์

2.1 จนิตนาการ 

2.2 วสิยัทศัน์ 

2.3 ความยดืหยุน่ 

  ตวัแปรตาม คอื การพฒันาวชิาชพีคร ูดา้นการปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการ ซึง่ประกอบดว้ย 

3 ดา้น คอื 

   1.  การศกึษาคน้ควา้เพือ่พฒันาตนเอง  

  2.  การเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการ  

 3.  การเป็นผูนํ้าในการพฒันาวชิาชพีคร ู

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู  

  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัครัง้น้ี เป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัไดส้รา้ง

และพฒันาขึน้โดยอาศยัการศกึษาจากตาํรา เอกสาร ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้มี

ลกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิดจาํนวน 3 ตอน ไดแ้ก่ 

 ตอนที ่1  สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ดา้นเพศ อาย ุวุฒทิางการศกึษา  และ

ประสบการณ์ในการทาํงาน ซึง่มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) วเิคราะหผ์ลจาก

คาํตอบของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค้า่รอ้ยละ (Percentage) 

  ตอนที ่2  แบบสอบถามเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพีคร ูดา้นการปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการ

ใน 3 ขัน้ตอน คอื การศกึษาคน้ควา้เพือ่พฒันาตนเอง การเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการ และการเป็น

ผูนํ้าในการพฒันาวชิาชพีค ร ูซึง่มลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่  5 ระดบั คอื น้อยทีส่ดุ 

น้อย ปานกลาง มาก และมากทีส่ดุ 

 



  96 

 

ตอนที ่3  แบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร ใน 2 ดา้น คอื ภาวะผูนํ้าทาง

วชิาการ และภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์ซึง่มลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่  5 ระดบั คอื มี

ภาวะผูนํ้าน้อยทีส่ดุ  มภีาวะผูนํ้าในระดบัน้อย มภีาวะผูนํ้าในระดบัปานกลาง มภีาวะผูนํ้าในระดบั

มาก และมภีาวะผูนํ้าในระดบัมากทีส่ดุ  โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามประเมนิระดบัภาวะผูนํ้าของ

ผูบ้รหิาร ทัง้ 2 ดา้น 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงัน้ี 

 1. ผูว้จิยัขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ไปยงัอาํนวยการ

โรงเรยีนทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่ง เพื่อตดิต่อขออนุญาตเกบ็ขอ้มลูและขอความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม

ของครทูีป่ฏบิตังิานในสถานศกึษานัน้ 

 2.  ผูว้จิยันําแบบสอบถาม จาํนวน 274 ชุด พรอ้มหนงัสอืขอความรว่มมอืในการตอบแบบ 

สอบถาม ไปยงักลุ่มตวัอยา่งเพือ่ตอบแบบสอบถาม 

 3. ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง  ไดร้บัแบบสอบถามคนืจาํนวน

274 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 100 จากนัน้นําแบบสอบถามทีส่มบรูณ์มาวเิคราะหต่์อไป 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

  1. การวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่ง จาํแนกตวัแปรตามปจัจยัดา้น เพศ อาย ุ

วฒุทิางการศกึษา และประสบการณ์ในการทาํงาน 

  2. การวเิคราะห์ การพฒันาวชิาชพีครโูรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทว ี   

  3. การวเิคราะห์ ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทว ี   

  4. การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารกบัการพฒันาวชิาชพีคร ูโรงเรยีน

เอกชน  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทว ี   

 

สรปุผลการวิจยั 

 จากผลการวจิยั การศกึษาความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารกบัการพฒันา

วชิาชพีครโูรงเรยีนเอกชน  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน  เขตราชเทว ี

สรปุไดด้งัน้ี 

 1. การพฒันาวชิาชพี  ดา้นการปฏบิตักิจิกรรมวชิาการ ตาม ความคดิเหน็ของครโูรงเรยีน

เอกชน  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน  เขตราชเทวี  ในเรือ่งการพฒันา

วชิาชพีครู ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการศกึษา
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คน้ควา้เพือ่พฒันาตนเอง  และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการ  อยูใ่นระดับมาก สว่นดา้นการ

เป็นผูนํ้าในการพฒันาวชิาชพีคร ูอยูใ่นระดบัน้อย โดยดา้นทีม่คีา่เฉลีย่ของคะแนนสงูสดุ คอื ดา้น

การศกึษาคน้ควา้เพือ่พฒันาตนเอง รองลงมาคอืดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการ  และดา้นการ

เป็นผูนํ้าในการพฒันาวชิาชพีคร ูตามลาํดบั 

 2.  ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารตาม ความคดิเหน็ของครโูรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน  เขตราชเทวี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และเมือ่พจิารณาเป็น

รายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากดว้ยเช่นกนั โดยดา้นทีม่คีา่เฉลีย่ของคะแนนสงูสดุ คอื ดา้น

การสง่เสรมิบร รยากาศทางวชิาการ รองลงมาคอืดา้นวสิยัทศัน์ และดา้นการจดัการหลกัสตูร 

ตามลาํดบั 

 3.  ความสมัพนัธข์องภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารกบัการพฒันาวชิาชพีครโูรงเรยีนเอกชน 

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน  เขตราชเทวี  มคีวามสมัพนัธท์างบวกใน

ระดบัปานกลางอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทุกดา้น โดยดา้นทีม่คีวามสมัพนัธส์งูสดุ คอื 

ดา้นการตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของครู  รองลงมา คอื ดา้นจนิตนาการ และดา้นความยดืหยุน่ 

ตามลาํดบั   

 

อภิปรายผลจากการศึกษา 

  จากการศกึษางานวจิยัสามารถนํามาอภปิรายตามประเดน็สาํคญัไดด้งัน้ี  

 1.  การศกึษาการพฒันาวชิาชพี ดา้นการปฏบิตักิจิกรรมวชิาการ ตาม ความคดิเหน็ของครู

โรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน  เขตราชเทวี พบวา่ ในเรือ่ง

การพฒันาวชิาชพีครู ในภาพรวมอยูใ่ นระดบัปานกลาง  ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากภาระงานของครใูน

ปจัจบุนัทีเ่พิม่มากขึน้ ทัง้ในสว่นการจดัการเรยีนการสอนและงานทีไ่ดร้บัมอบหมายอื่นๆ ทาํให้ครไูม่

สามารถจดัสรร เวลาในการพฒันาวชิาชพี ของตนเองไดม้าก เท่าทีค่วร ซึง่สอดคลอ้งกบั รายงานสรปุ

สาํหรบัผูบ้รหิาร (Executive Summary) (ฉบบัปรบัปรงุ ) การตดิตามสภาวการณ์ครรูายจงัหวดั 

(Teacher Watch) และการสรา้งตวัแบบการพฒันาครทูีส่นองตอบสภาวการณ์และปญัหาในการ

ทาํงานของครู  (จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั . 2549) ทีพ่บวา่ ครมูภีาระงานสอนมากเฉลีย่คนละ        

22 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์มคีรบูางคนไดส้อนทุ กวชิาใน 8 กลุ่มสาระ และไดส้อนกจิกรรมเสรมิทัง้ลกูเสอื 

เนตรนาร ีและกจิกรรมการแนะแนว รวมแลว้สงูสดุถงึ 10 วชิา นอกจากนัน้ครมูภีาระงานดา้นธรุการ 

เช่น การเงนิ พสัด ุการทาํขอ้มลูต่างๆ เฉลีย่ 1.5 ตาํแหน่ง และครมูงีานดา้นชุมชน เช่น เป็นที่

ปรกึษากองทุนหมูบ่า้น เป็นต้ น มคีา่เฉลีย่ 0.27 ตาํแหน่ง ครขูาดสอนอยา่งน้อยสปัดาหล์ะ 1 คาบ 

รอ้ยละ 47.60 หากแต่เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ การพฒันาวชิาชพี ดา้นการปฏบิตักิจิกรรม

วชิาการ ของครโูรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทวี 

ดา้นการศกึษาคน้ควา้เพือ่พฒันาตนเอง และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการ  อยูใ่นระดบัมาก ที่

เป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก จาํนวนชัง่โมงของครใูนการเขา้รบัการอบรม ดงูาน สมัมนา เป็นตวับ่งชี้
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หน่ึงของมาตรฐานการศกึษาเพือ่รบัการประเมนิคณุภาพภายนอกจากสาํนกังานรบัรองมาตรฐาน

การศกึษา (2553: 6) มาตรฐานที ่8 ครมูคีณุวฒุคิวามรูค้วามสามารถตรงกบังานทีร่บัผดิชอบ และมี

ครเูพยีงพอ ตวับ่งชีท้ี ่4 ครไูดร้บัการพฒันาในวชิาทีส่อนตามทีค่รุสุภากาํหนด  และ เพือ่ให้เป็นไป

ตามกฎเกณฑข์องการขอต่อใบประกอบวชิาชพีครขูองครุสภา ทาํใหโ้รงเรยีนสว่นใหญ่ จาํเป็นตอ้งมี

การจดัการการอบรม ดงูาน และสมัมนาต่างๆ ใหก้บับุคลากรทัง้ภายในและ ภายนอกอยูเ่สมอ เพือ่

อาํนวยความสะดวกแก่ครแูละบุคลากรภายในสถานศกึษา จงึสง่ผลให้ ครูส่วนใหญ่มีโอกาสไดร้บัการ

พฒันาในดา้นการศกึษาคน้ควา้เพือ่พฒันาตนเอง  และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการอยูเ่สมอ

สอดคลอ้งกบักลัยา คงศรวีลิยั (2545: 96 – 99) ทีไ่ดศ้กึษาระดบัการปฏบิตังิานตามเกณฑม์าตรฐาน

วชิาชพีครขูองครพูลศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษา  สงักดักรมสามญัศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร  

พบวา่ การปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพีครอูยูเ่สมอ อยูใ่นระดบัมาก  โดยใน

ดา้นการแสวงหาความกา้วหน้าทางวชิาชพีควรเปิดโอกาสใหค้รไูดใ้ชเ้วลาในการแสวงหาความรู้

อยา่งเหมาะสมเพือ่พฒันาศกัยภาพของตนเองอยูเ่สมอ  และในดา้นการอบรมควรมหีน่วยงานของรฐั

มาใหค้วามรู้และสนบัสนุนรวมถงึใหค้าํแนะนําทีถ่กูตอ้ง  ซึง่ในการอบรมสมัมนาแต่ละครัง้ควรมกีาร

ปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั และต่อเน่ืองเพื่อก่อใหเ้กดิผลดต่ีอส่วนรวม 

 ส่วนเมือ่พจิารณาดา้นการเป็นผูนํ้าในการพฒันาวชิาชพีคร ู พบวา่ อยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุใน 

3 ดา้น ของการพฒันาวชิาชพี ดา้นการป ฏบิตักิจิกรรมวชิาการ ของครโูรงเรยีนเอกชน สงักดั

สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน  เขตราชเทว ีอาจเน่ืองมาจากการขาดโอกาสและ

การสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร หรอืหน่วยงานตน้สงักดัในการมอบหมาย หรอืใหอ้าํนาจแก่คร ูในการ

จดัการหรอืตดัสนิใจในการดาํเนินงาน หรอืจดักจิกรรมต่ างๆ อยา่งเตม็ที ่อกีทัง้ดว้ยการขาดการ

กระตุน้และการสรา้งแรงจงูใจทีด่ใีนการเป็นผูนํ้าเพือ่เสนอแนวคดิหรอืแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ยา่ง

สรา้งสรรค ์สอดคลอ้งกบัสวุรรณ ีหาญกลา้ (2550: 136) ทีศ่กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุลกัษณะ

ของครกูบัการปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพีคร ู สาํนกังานอาชวีศกึษามหานคร 

พบวา่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาไมค่อ่ยเปิดโอกาสในการแต่งตัง้หรอืมอบหมายงานใหก้บัครู  ไดม้โีอกาส

ในการแต่งตัง้หรอืมอบหมายงานใหก้บัครเูพือ่จะกา้วขึน้เป็นผูนํ้าในการพฒันา  และบางครัง้ครเูองก็

ไมม่คีวามสนใจ  และกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเป็นผูนํ้าในการพฒันา  ตลอดจนเพือ่นครู  ไมส่นใจในการให้

ความรว่มมอืทีจ่ะพฒันาตามคาํแนะนํา ทาํใหก้ารทีจ่ะเป็นผูนํ้าไมป่ระสบความสาํเรจ็เท่าทีค่วร  แต่สิ่ง

ทีค่รคูวรตระหนกัและเลง็เหน็ความสาํคญัของการเป็นผูนํ้าทีด่คีอื  ควรมคีวามรูท้างวชิาการอยา่ง

ลกึซึง้ด้ านการจดัทาํเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ  รวมทัง้มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูอ้ื่น  

สอบถามจากผูเ้ชีย่วชาญ  ผูท้รงคุณวุฒิ เพือ่นํามาใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของตน  เพือ่

พฒันาวชิาชพีครใูหส้งูขึน้ 

 2. การศกึษาภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร ตามความคดิเหน็ของครโูรงเรยีนเอกชน สงักดั

สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน  เขตราชเทวี พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และ

เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากดว้ยเช่นกนั โดยดา้นทีม่คีา่เฉลีย่ของ
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คะแนนสงูสดุ คอื ดา้นการสง่เสรมิบรรยากาศทางวชิาการ รองลงมาคอืดา้นวสิยัทศัน์  และดา้นการ

จดัการหลกัสตูร ตามลาํดบั  ซึง่สอดคลอ้งกบัวริฬุหจ์ติ  ใบล ี(2548: 74-75) ทีไ่ดศ้กึษาภาวะผูนํ้าทาง

วชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาหนองบวัลาํภู  เขต 1-2 โดย

ศกึษา 5 ดา้น คอื ดา้นมมุมองและแนวโน้มการเปลีย่นแปลงดา้นหลกัสตูร  ดา้นการประเมนิผล

นกัเรยีน ดา้นการจดัโครงการสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ดา้นการประเมนิผลการสอนของครู  

และดา้นการวางแผนเพือ่พฒันาความเป็นครมูอือาชพี  พบวา่ โดยภาพรวมผูบ้รหิารมภีาวะผูนํ้า

ทางดา้นวชิาการอยูใ่นระดบัมาก  และทุกดา้นมรีะดบัภาวะผูนํ้าทางวชิาการอยูใ่นระดบัมา ก และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนาวา สขุรมย ์ (2550: 64) ทีไ่ดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูนํ้าทาง

วชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัประสทิธภิาพการสอนของครโูรงเรยีนประถมศกึษาสงักดั

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาหนองคาย  เขต  2 พบวา่ ภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิาร

สถานศกึษาตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา  โดยภาพรวม พบวา่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา

ของโรงเรยีนขนาดเลก็  ขนาดกลาง และขนาดใหญ่มภีาวะผูนํ้าทางวชิาการอยูใ่นระดบัมาก  และเมือ่

พจิารณาภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารจะพบวา่ ดา้น ทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ  คอื ดา้นการสง่เสรมิบรรยากาศทาง

วชิาการ รองลงมาคอืดา้นวสิยัทศัน์  และดา้นการจดัการหลกัสตูร ซึง่ดา้นการสง่เสรมิบรรยากาศทาง

วชิาการ และดา้นการจดัการหลกัสตูร ถอืไดว้า่ เป็นองคป์ระกอบยอ่ย ทีส่าํคญัประการหน่ึง ของภาวะ

ผูนํ้าทางวชิาการ ซึง่สาํหรบัโรงเรยีนแลว้งานวชิาการถอืไดว้า่เป็นหวัใจในการบรหิารจดัการ โรงเรยีน 

เน่ืองจากมสี่วนสาํคญัทีส่่งผลโดยตรงต่อผลสมัฤทธิแ์ละคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน ทาํให้

ผูบ้รหิารสว่นใหญ่ต่างใหค้วามสาํคญั และดาํเนินการอยา่งเรง่ดว่นในการพฒันาคณุภาพของการงาน

วชิาการ ทัง้ผลสาํเรจ็ของงานวชิาการยงัเป็นหลกัฐานเชงิประจกัษท์ีด่ใีนการสรา้ง ความมัน่ใจใหก้บั

ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเ สยีถงึความมปีระสทิธภิาพในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนอกีดว้ย 

และเน่ืองจากผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ภีาวะผูนํ้าทางวชิาการยอ่มดาํเนินการใหส้ถานศกึษามุง่ไปสู่

คณุภาพและไดม้าตรฐาน เพือ่มุง่ไปสูก่ารพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยี นและคุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงคข์องผูเ้รยีน  รวมทัง้ดาํเนินงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาใหเ้ป็นไปอยา่งมรีะบบ

และราบรืน่ ยิง่ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหค้วามสาํคญักบัการบรหิารงานวชิาการและมภีาวะผูนํ้าทาง

วชิาการในระดบัสงูแลว้กจ็ะก่อใหเ้กดิการพฒันาคณะครอูาจารยใ์หเ้ป็นบุคลากรที่ มคีวามสามารถ

ทางวชิาการและมภีาวะผูนํ้าตามไปดว้ย ซึง่จะทาํใหก้ารจดัการเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพนําพา

ผูเ้รยีนไปสู่เป้าหมาย และไดร้บัความรว่มมอืจากผูป้กครอง ครอบครวัและชุมชน  (สาํนกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2553: 15)  

  สว่นทางดา้นภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคน์ัน้ ตามความคดิเหน็ของครโูรงเรยีนเอกชน สงักดั

สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทว ีจะพบวา่ ในเรือ่งของวสิยัทศัน์ ถอืได้

วา่เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารทีม่คีะเฉลีย่สงูรองลงมาจากดา้นการสง่เสรมิ

บรรยากาศทางวชิาการ ทัง้น้ีดว้ยวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารเป็นพฤตกิรรมหรอืการกระทาํของผูบ้รหิาร

อยา่งหน่ึงทีแ่สดงออกถงึการมภีาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์เพราะการสรา้งวสิยัทศัน์ ทีด่นีัน้ตอ้งมกีารคดิ
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ไตรต่รองอยา่งถีถ่ว้น ต่อโอกาสต่าง ๆ ประเดน็ต่าง ๆ อยา่งทา้ทาย เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการมองการ

คดิ และการกระทาํสิง่ต่าง  ๆ ทีแ่ตกต่างกนั เพื่อทีม่องวางแผนงาน   การมแีนวทางการดาํเนินงาน

ไปสูเ่ป้าหมาย มจีดุมุง่หมายชดัเจน โดยการใชค้วามรู ้ความสามารถ ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงจาก

สภาพทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนัไปสูส่ภาพทีต่อ้งการในอนาคต สามารถทาํใหทุ้กคนมองเหน็และใฝฝ่นัใน

จดุมุง่หมายเดยีวกนั และสามารถประยกุตใ์ชป้ระสบการณ์ในอดตีมาปรบัปรงุอนาคต  ซึง่จะนําไปสู่

การนําไปใชใ้นการปฏบิตังิานของคร ูและบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ ง เพื่อใหมุ้ง่ไปสู่เป้าหมายและ

ความสาํเรจ็รว่มกนัอยา่งชดัเจน ซึง่ในการArellano and Martin (2002) ไดก้ลา่วไวว้า่ ภาวะผูนํ้าเชงิ

สรา้งสรรค ์เป็นความสามารถ ในการสรา้งแรงบนัดาลใจ (inspire) อยา่งมเีอกลกัษณ์เพื่อช่วยให้

สามารถเขา้ใจสถานการณ์ทีซ่บัซอ้น (complex) พรอ้มทีจ่ะเปลีย่นแปลงและก่อใหเ้กดิการตอบสนอง

รว่มกนัในเชงิรเิริม่สรา้งสรรคด์ว้ยวธิกีารใหม่ๆ  ซึง่ สอดคลอ้งกบัเดวสิและโธมสั (Davis; & Thomas. 

1989: 22 – 23) ทีก่ล่าวว่า วสิยัทศัน์มคีณุคา่เพราะเป็นสิง่สาํคญัประการแรกทีผู่นํ้าจะตอ้งมแีละ

เผยแพรว่สิยัทศัน์ใหส้มาชกิทุกคนไดเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจนโดยเน้นทีผ่ลผลติ เป้าหมายและ  ทศิทางการ

ดาํเนินการ  และคอตเตอร ์ (Kotter. 1996: 72) กล่าวว่า วสิยัทศัน์ทศัน์ ทาํใหม้องเหน็ทศิทางการ

เปลีย่นแปลงองคก์า รไดช้ดัเจนวา่จะมทีศิทางไปอยา่งไรเป็นเสน้ทางเดยีวหรอื หลายเสน้ทาง  

กระตุน้ใหบุ้คคลไดป้ฏบิตัมิไิดต้รงตามทศิทางขององคก์าร ช่วยใหเ้กดิการประสานงานการ

ปฏบิตังิานของคนในองคก์ารจาํนวนมากในแนวทางทีร่วดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

 3. การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารกบัการพฒันาวชิาชพีครู

โรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน  เขตราชเทวี  พบวา่ มี

ความสมัพนัธท์างบวกในระดบัปานกลางอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทุกดา้น ดว้ยการ

พฒันาครนูัน้เป็นนโยบายสาํคญัทีเ่ลง็ผลกัดนัใหเ้กดิขึน้ ในระบบการศกึษาไทย เน่ืองจากคณุภาพ

ของครสูง่ผลโดยตรงต่อผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ดงันัน้การทีจ่ะยกระดบัคณุภาพการศกึษาของ

ประเทศใหป้ระสบความสาํเรจ็ การพฒันาครโูดยเฉพาะดา้นการปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการ จงึเป็น

สิง่ทีจ่าํเป็นและตอ้งเลง็ผลกัดนัใหเ้กดิการปฏบิตัเิป็นรปูธ รรม ซึง่การจะพฒันาครใูหส้าํเรจ็มากน้อย

เพยีงใดนัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษาจะมสีว่นสาํคญัในการขบัเคลือ่นกระบวนการ สง่เสรมิ และสนบัสนุน

ครใูหไ้ดร้บัการพฒันาตามความตอ้งการจาํเป็น และสอดคลอ้งกบัยคุสมยัทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

 ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ภีาวะผูท้างวชิาการนัน้ ส่งผลโดยตรงในการช่วยใหค้รไูดร้บัการ

พฒันาและเกดิความมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาตน เองอกีทางหน่ึงดว้ยเช่นกนั เพราะผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ ี

ภาวะผูนํ้าเชงิวชิาการจะดาํเนินการตดิตามตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของคร ูตดิตามตรวจสอบผล

การเรยีนของนกัเรยีนจดัการหลกัสตูร และสง่เสรมิบรรยา กาศทางวชิาการ ใหเ้กดิขึน้ภายใน

สถานศกึษาของตนอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ สอดคลอ้งกบัโกวทิ หมืน่ทา  (2545: 96-97) ทีไ่ด้

ศกึษาบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการเป็นผูนํ้าการปฏริปูการศกึษาตามความคาดหวงัของคร ู

สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาอาํเภอแมร่มิจงัหวดัเชยีงใหม ่พบว่ า ผูบ้รหิารสถานศกึษาไดนํ้า

หลกัการทางวชิาการไปสูก่ารพฒันาการศกึษาของโรงเรยีนบ่อย และมกีารสง่เสรมิครนํูากจิกรรม
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ประชาธปิไตย การพฒันาบุคลากร ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดร้บัการพฒันาในดา้นต่าง ๆ 

อยา่งทัว่ถงึ เพือ่ใหค้รไูดร้บัการพฒันา มกีารสรา้งขวญักาํลงัใจ จดัทาํ แผนการพฒันาบุคลากร และ

การทาํผลงานทางวชิาการ โดยมุง่เน้นการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นนกัเรยีนเป็นสาํคญั ในดา้นการ

ปฏริปูครแูละบุคลากรทางการศกึษาผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิการทาํงานแบบมสีว่นรว่ม

ตลอดเวลา ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหน้าทีบุ่คลากรและส่งเสรมิใหค้รเูขา้รบัการฝึ กอบรม เพิม่พนูความรู้

ตลอดเวลา  

 ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ภีาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์ เป็นอกีปจัจยัหน่ึงทีจ่ะช่วยใหโ้รงเรยีน

พฒันาไปสูเ่ป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเรว็ ดว้ยคณุลกัษณะของการใชว้สิยัทศัน์ในการวางแผนที่

ครอบคลมุ และมองเหน็ภาพอนาคตทีโ่รงเรยีนจะดาํเนินไป กอปรกบัใช้ จนิตนาการและความ

ยดืหยุน่ทีจ่ะกระตุน้ และสง่เสรมิสนบัสนุน ใหค้รแูละบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งเกดิกระบวนการการคดิ 

กระบวนการทาํงานใหม่ๆ  ทีส่ง่ผลต่อการพฒันาตนเองและพฒันาผูเ้รยีน เพือ่นําไปสูก่ารพฒันา

ผูเ้รยีนใหมุ้ง่สู่การเป็นพลเมอืง และพลโลกในทีสุ่ด สอดคลอ้งกบัอเดยีร ์ (Adair. 2007: 35) ทีไ่ด้

กล่าวไวว้่า  ผูบ้รหิารทีม่ภีาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคต์อ้งใชก้ารกระตุน้  (encourages) ส่งเสรมิและ

แนะนํา (stimulates and guides) กระบวนการใหม่ๆ  อยา่งเป็นระบบ  ดว้ยวธิกีารใหม่ๆ  อยา่งทา้

ทาย (challenge) 

  และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทีม่คีวามสมัพนัธส์งูสดุ คอื ดา้นการตรวจสอบ

ผลการปฏบิตังิานของครู  เน่ืองจากบทบาทของผูบ้รหิารโรงเรยีนในการตรวจสอบผลการปฏบิตังิาน

ของครนูัน้ เป็นสว่นหน่ึงของการแสดงภาวะผูนํ้าในการเป็นผูช้ีแ้นะ และช่วยเหลอืครใูนการ

ดาํเนินงานใหป้ระสบความสาํเรจ็ ตลอดจนสรา้งมติรไมตรทีีด่แีละขวญักําลงัใจใหก้บัครใูนการปฏบิตัิ

หน้าที ่ทาํใหค้รรููส้กึเกดิความเชือ่มัน่และมคีวามพยายามการพฒันาตนเอง ทัง้การตรวจสอบผลการ

ปฏบิตังิานของครยูงัช่วยใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนไดท้าํความรูจ้กั และศกึษาบุคลกิ ลกัษณะของครแูต่คน 

เพือ่นําไปสูก่ารพฒันาบุคลากรทีต่รงจุ ดสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ทัง้ยงัใหผู้บ้รหิารโรงเรยีน

สามารถตดัสนิใจในการมอบหมายงานหรอืตาํแหน่งหน้าทีไ่ดอ้ยา่งถกูตอ้ง เพือ่ใหค้รไูดท้าํงานได้

สอดคลอ้งกบัความรูค้วามสามารถ และความสน ใจ ซึง่จะส่งผลใหง้านเกดิประสทิธิ ภาพและ

ประสทิธผิลสงูสุด สอดคลอ้งกบัวราภรณ์ แสงพลสิ ทธิ ์(2554: 32) ไดศ้กึษาความตอ้งการการนิเทศ

การสอนของครเูครอืขา่ยโรงเรยีนอสัสมัชญัแผนกประถม พบวา่ ความตอ้งการการนิเทศการสอน

ของครเูครอืขา่ย อยูใ่นระดบัมาก โดยรายการทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ครตูอ้งการให้

ไดร้บัขวญั กําลงัใจ และจดัสวสัดกิารใหบุ้คลากรในโรงเรยีน ครตูอ้งการใหม้กีารจดัมอบรางวลัแก่ครู

ทีม่ผีลงานดเีด่นในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้เพื่อยกยอ่งเชดิชเูกยีรตแิละเป็นขวญั กําลงัใจ และครู

ตอ้งการไดร้บัคาํแนะนําช่วยเหลอืในการวางแผนการนิเทศการสอนอยา่งเป็นระบบ  และสอดคลอ้ง

กบัมนู อาล ี (2551: 14) กล่าวว่า ก ารตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของคร ูเป็นการพฒันาคณุภาพ

การศกึษาและการรว่มมอืกนัทางการศกึษาในการจดักจิกรรมทุกอยา่งระหวา่งผูร้บัการนิเทศโดยมี

จดุเน้นทีส่าํคญัคอืพยายามทีจ่ะช่วยเหลอืครแูกป้ญัหาในดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล  และการ
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สรา้งบรรยากาศทีด่รีะหวา่งครแูละนกัเรี ยน ปรบัปรงุการเรยีนการสอน  เพือ่ใหก้ารสอนมี

ประสทิธภิาพและยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพและสง่เสรมิความกา้วหน้าในวชิาชพีครู  ซึง่ผลจากการ

พฒันาครใูนขัน้สดุทา้ยคอืนกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขีึน้ 

 ส่วนใน ดา้นจนิตนาการ และดา้นความยดืหยุน่  ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการพฒันาวชิาครู

รองลงมานัน้ ทัง้ 2 ดา้นเป็นองคป์ระกอบยอ่ยของภาวะผูเ้ชงิสรา้งสรรค ์ซึง่ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคม์ี

สว่นสาํคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาวชิาชพีคร ูโดยเฉพาะดา้นการปฏบิตักิจิกรรมวชิาการ ซึง่ผลจาก

การวเิคราะหข์อ้มลูจะเหน็ไดว้า่กลุม่ตวัอย่ างสว่นใหญ่เป็นครทูีม่อีายมุากกวา่ 50 ปี และมี

ประสบการณ์การทาํงานมากทีส่ดุ คอื 11 – 15 ปี ซึง่ผลจากการทาํงานมามากกวา่ 10 ปี และอายทุี่

มากขึน้ อาจสง่ผลตอ้งทศันะหรอืความเคยชนิในการดาํเนินงานต่างๆ ในมมุมองเดมิๆ ทัง้อาจสง่ผล

ใหไ้มส่อดคลอ้งกบัยคุสมยัและเทคโนโลยทีี่ กา้วลํา้ไปอยา่งรวดเรว็ ดงันัน้การทีผู่บ้รหิารโรงเรยีน

กระตุน้หรอืสรา้งมมุมอง จนิตนาการ ความทา้ทายใหม ่ใหค้รสู่วนใหญ่ มองเหน็ประโยชน์ของการ

เปลีย่นแปลง ทีจ่ะเกดิขึ้นในอนาคต และมองการเปลีย่นแปลงเป็นเรือ่งของการพฒันาตนเอง ใหค้รู

พรอ้มทีจ่ะรบัขอ้มลูขา่วสารทีท่นัยคุทนัสมยัอยูเ่สมอ นอกจากจะช่วยส่ งเสรมิใหค้รไูดม้โีอกาสพฒันา

ตนเอง ยงักระตุน้ใหค้รเูกดิความสนใจ และนําผลของการเรยีนรูท้ีไ่ดร้บัไปปรบัใชก้บัการจดัการเรยีน

การสอน และการทาํงานอื่นๆ ทาํใหผู้เ้รยีนไดร้บักระบวนการสอนทีส่อดคลอ้งกบับรบิทและยคุสมยั

และเป็นการเสรมิสรา้งการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนอกีทางหน่ึง ทัง้น้ีผูบ้รหิารโรงเรยีนตอ้งแสดงภาวะผูนํ้าให้

ครรููส้กุไวว้างใจ และพรอ้มทีจ่ะ เปิดกวา้งรบัความคดิใหม่ๆ  สามารถรบัฟงัความคดิเหน็แตกต่างได ้

สามารถคดิหาวธิแีกป้ญัหาไดอ้ยา่งมอีสิระและหลากหลาย  ไมต่กอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑห์รอื

ความคุน้เคย สอดคลอ้งกบัอเดยีร ์ (Adair. 2007: 35) ทีไ่ดก้ลา่วไวว้า่  ผูบ้รหิารทีม่ภีาวะผูนํ้าเชงิ

สรา้งสรรคต์อ้งใชก้ารกระตุน้  (encourages) ส่งเสรมิและแนะนํา  (stimulates and guides) 

กระบวนการใหม่ๆ  อยา่งเป็นระบบ  ดว้ยวธิกีารใหม่ๆ  อยา่งทา้ทาย  (challenge) และกรองทพิย์    

นาควเิชตร (2552: 2) ไดก้ล่าวไวว้่า  ความสามารถของผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคต์อ้งผลกัดนัใหผู้ร้ว่มงาน

รว่มกนัปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รรลเุป้าหมายทีด่งีาม ดว้ยการคดิต่าง คดิหลายมติ ิคดิบวก คดิเชงิสรา้งและ

พฒันา รวมทัง้การคดิแกป้ญัหา รวมถงึกติติก์าญจน์ ปฏพินัธ ์(2555: 20) ทีไ่ดก้ลา่วไวว้่า ผูบ้รหิารที่

มภีาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์ตอ้งสมารถตอบสนองต่อจนิตนาการ และนําบุคคลอื่น  ดว้ยแนวทางใหม่ๆ  

หรอืวธิกีารใหม่  ๆ ไดอ้ยา่งทา้ทาย  และมคีวามยดืหยุ่น  ทีส่าํคญัภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคย์งัเป็น

ผูส้รา้งสภาพแวดลอ้ม เพื่อก่อใหเ้กดิการรเิริม่สิง่ใหม ่ๆ และสนบัสนุนใหผู้อ้ื่นไดม้คีวามสรา้งสรรค ์

 

ข้อเสนอแนะ 

  จากการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี ผูว้จิยัไดแ้บ่งขอ้เสนอแนะออกเป็น 2 สว่น คอื ขอ้เสนอแนะใน

การนําผลการวจิยัไปใช ้และขอ้เสนอแนะเพือ่การนําทาํวจิยัในครัง้ต่อไป โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

  1.  ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช ้
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  1.1 สาํนกังานบรหิาร สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน  ควรสนบัสนุน

และสง่เสรมิการพฒันาวชิาชพีครใูนโรงเรยีนเอกชน เช่น การจดัอบรมดา้นวชิาการ การประชุมสมัมนาใน

เรือ่งต่างๆ และการเขา้รว่มกจิกรรมดา้นวชิาการ 

  1.2 ผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนควรสง่เสรมิการพฒันาวชิาชพีครอูยา่งต่อเน่ือง โดยการสง่

ครเูขา้อบรมทัง้ดา้นวชิาการ การศกึษาดงูานทัง้ในและต่างประเทศ และกจิกรรมต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ  

 2. ขอ้เสนอแนะเพือ่การนําทาํวจิยัในครัง้ต่อไป 

  2.1 ควรมกีาร วจิยัศกึษาการพฒันาวชิาชพีคร ูโดยเฉพาะดา้นการเป็นผูนํ้าในการ

พฒันาวชิาชพีคร ูโรงเรยีนสงักดั สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทวี  โดย

ใชว้ธิวีจิยัแบบผสม เพื่อใหท้ราบปญัหาและแนวทางการแกไ้ขปญัหาทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้ 

  2.2 ควรมกีาร วจิยั เรือ่ง รปูแบบ การพฒันาวชิาชพีครู ในโรงเรยีนสงักดั สาํนกังาน

คณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทวแีละโรงเรยีน 
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ภาคผนวก ก 
 

- สาํเนาหนงัสอืขอเชญิเป็นผูเ้ชีย่วชาญ 

- สาํเนาหนงัสอืขอความอนุเคราะหเ์พือ่พฒันาเครือ่งมอืการวจิยั 

- สาํเนาหนงัสอืขอความอนุเคราะหเ์พือ่การวจิยั 
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ภาคผนวก ข 

 

-  รายชือ่ผูเ้ชีย่วชาญผูท้รงคณุวฒุติรวจสอบเครือ่งมอื 

-  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามการศกึษาความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอภาวะผูนํ้าของ 

   ผูบ้รหิารกบัการพฒันาวชิาชพีครโูรงเรยีนเอกชน  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษา  

   เอกชน เขตราชเทว ี

-   คา่ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามการศกึษาความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารกบัการ 

    พฒันาวชิาชพีครโูรงเรยีนเอกชน  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน                

    เขตราชเทว ี    

-   ตวัอยา่งแบบสอบถามการศกึษาความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารกบัการพฒันา 

    วชิาชพีครโูรงเรยีนเอกชน  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน  เขตราชเทว ี
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญผูท้รงคณุวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ เรอืโท ดร.ไพบลูย ์อ่อนมัง่   อาจารยป์ระจาํบณัฑติวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

2. เรอืเอก ดร.อภธิรี ์ ทรงบณัฑติย ์   อาจารยป์ระจาํภาควชิาการบรหิารการศกึษา     

                                                                       คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

3. อาจารย ์ดร.ทชัชญา  วรรณบวรเดช     ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

                                                                       รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ                                                              

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

 

4. นางสาวปานใจ  จริานุภาพ    ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนอาํนวยศลิป์ 

 

5. นางสภุทัรา  ทองคาํวงศ ์   หวัหน้าฝา่ยวชิาการ 

       โรงเรยีนสวนมสิกวนั 
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ตารางแสดงการหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 

การศึกษาความคิดเหน็ของครท่ีูมีต่อภาวะผูนํ้าของผูบ้ริหารกบัการพฒันาวิชาชีพครู  

โรงเรียนเอกชน  สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เขตราชเทวี 

 
 

ขอ้คาํถาม 
คะแนนความคดิเหน็ของผูท้รงคณุวฒุ ิ  

รวม 
 

IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

1 1 1 1 1 1 5 1 

2 1 1 1 1 1 5 1 

3 0 1 0 1 1 3 0.6 

4 0 1 1 0 1 3 0.6 

5 1 1 0 0 1 3 0.6 

6 1 1 1 1 1 5 1 

7 1 1 0 1 1 4 0.8 

8 1 1 1 0 1 4 0.8 

9 1 1 1 0 1 4 0.8 

10 0 1 0 1 1 3 0.6 

11 1 0 0 1 1 3 0.6 

12 1 1 1 1 1 5 1 

13 1 1 1 1 1 5 1 

14 1 1 1 1 0 4 0.8 

15 0 1 0 1 1 3 0.6 

16 1 1 0 0 1 3 0.6 

17 1 1 1 1 0 4 0.8 

18 1 1 1 0 1 4 0.8 

19 1 1 1 1 1 5 1 

20 1 1 1 1 1 5 1 

21 1 0 1 0 1 3 0.6 

22 1 0 1 0 1 3 0.6 

23 1 0 1 0 1 3 0.6 

24 1 1 1 1 1 5 1 
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ตารางแสดงการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) (ตอ่) 

 
 

ขอ้คาํถาม 
คะแนนความคดิเหน็ของผูท้รงคณุวฒุ ิ  

รวม 
 

IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

25 1 1 1 1 1 5 1 

26 1 1 1 1 1 5 1 

27 1 1 1 1 1 5 1 

28 1 1 1 1 1 5 1 

29 0 1 1 0 1 4 0.6 

30 0 1 1 1 1 5 0.8 

31 0 1 1 1 1 5 0.8 

32 1 1 1 1 1 5 1 

33 1 0 1 1 1 5 0.8 

34 1 1 1 1 1 5 1 

35 1 1 1 1 1 5 1 

36 1 0 1 1 1 4 0.8 

37 1 1 1 1 1 5 1 

38 1 1 1 1 1 5 1 

39 1 1 1 1 1 5 1 

40 1 0 1 1 1 4 0.8 

41 1 1 1 1 1 5 1 

42 1 1 1 1 1 5 1 

43 1 1 1 0 1 4 0.8 

44 1 1 1 1 1 5 1 

45 1 1 1 1 1 5 1 

46 1 1 1 1 1 5 1 

47 1 1 1 1 1 5 1 

48 1 1 1 1 1 5 1 

49 1 1 1 1 0 4 0.8 
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ตารางแสดงการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) (ตอ่) 

 
 

ขอ้คาํถาม 
คะแนนความคดิเหน็ของผูท้รงคณุวฒุ ิ  

รวม 
 

IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

50 1 1 1 1 1 5 1 

51 1 0 1 1 1 4 0.8 

52 1 1 1 1 1 5 1 

53 1 1 1 1 1 5 1 

54 1 0 1 1 1 4 0.8 

55 1 1 1 1 1 5 1 

56 1 1 1 1 1 5 1 

57 0 1 1 0 1 5 0.6 

58 1 1 1 1 1 5 1 

59 1 1 1 1 1 5 1 
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แบบสอบถามครโูรงเรียนเอกชน 

 

เรือ่ง  การศกึษาความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารกบัการพฒันาวชิาชพีของครู

โรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทวี 

1.  การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษา ความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารและ

การพัฒนาวชิาชพีของครโูรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังาน คณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เขต

ราชเทว ี

คาํช้ีแจง 

2.  แบบสอบถามฉบบัน้ีมทีัง้หมด 3 ตอน คอื 

                   ตอนที ่1 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํนวน 5 ขอ้ 

 ตอนที่ 2 การพฒันาวชิาชพีของครโูรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังาน คณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทว ีโดยใหป้ระเมนิระดบัการปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการของท่าน 

ตอนที ่3 ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร โดยใหป้ระเมนิระดบัภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ของท่าน 

 3. ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะสรปุออกมาเป็นภาพรวม เพือ่นําไปใชใ้นการวจิ ั ยเท่านัน้  ไมม่ผีลกระทบต่อ

ผูต้อบแบบสอบถามแต่อยา่งใด  โปรดตอบคาํถามทุกขอ้ตามความเป็นจรงิ 

4.  คาํจาํกดัความทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 การศกึษาความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารกบัการพฒันาวชิาชพีของครขูอง

โรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเท ว ี ในการดาํเนินการ

ดา้นกาํหนดนโยบาย  การวางแผนงานการพฒันาวชิาชพีครใูหค้รไูดม้โีอกาสพฒันาตนเองและเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการทาํงานไดม้าตรฐานและมคีณุภาพสงูอยา่งแทจ้รงิ 

 

           ผูว้จิยัขอขอบพระคณุทีท่่านไดก้รณุาใหค้วามร่วมมอืในการทาํแบบสอบถาม 

 

 

 

                                                                                  บุญนาค     ทบัทมิไทย 

                                                                              ผูว้จิยั 
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เร่ือง  การศึกษาความคิดเหน็ของครท่ีูมีต่อภาวะผูนํ้าของผูบ้ริหารกบัการพฒันาวิชาชีพของคร ู   

      โรงเรียนเอกชน  สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เขตราชเทวี  

 

ตอนท่ี 1

คาํช้ีแจง โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงใน  หรอืกรอกขอ้ความลงในช่องวา่ง ตามความเป็นจรงิ 

 ข้อมลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม  

 

1. เพศ 

  ชาย      หญงิ 
 

2. อาย ุ

  ตํ่ากวา่ 30 ปี     31 – 35 ปี 

  36 – 40 ปี      41 – 45 ปี 

  46 – 50 ปี      มากกวา่ 50 ปีขึน้ไป 
 

3. วฒุทิางการศกึษา 

  ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี  

  ปรญิญาตร ี  

  ปรญิญาโท   

  ปรญิญาเอก  
 

4. ประสบการณ์ในการทาํงาน 

  1 – 5 ปี      6 – 10 ปี 

  11 – 15 ปี      16 – 20 ปี 

  21 – 25 ปี      26 ปีขึน้ไป 
 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามครูโรงเรียนเอกชน 
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        ตอนท่ี 2   ขอ้มลูเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพีครขูองโรงเรยีนเอกชน  

                         สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน เขตราชเทว ี

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ด้านท่ี 1

ลาํดบั 

 การศึกษาค้นคว้าเพ่ือพฒันาตนเอง 

รายการ ระดบัการปฏิบติั 

1 2 3 4 5 

1 ทา่นแสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูภ้ายในสถานศกึษา      

2 ทา่นแสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูภ้ายนอกสถานศกึษา      

3 ทา่นศกึษา คน้ควา้หาความรูท้ ัง้จากหนงัสอื  วารสารทางวชิาการ และ

งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัวชิาชพีคร ู

     

4 ทา่นแสวงหาความรูเ้กีย่วกบัเนื้อหาวชิาทีส่อนอยา่งสมํ่าเสมอ      

5 ทา่นเขา้รว่มการศกึษาดงูาน ประชมุ  อบรม  และสมัมนาภายนอก      

6 ทา่นนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยกุตใ์ชใ้นการปรบัปรงุงาน      

 

ด้านท่ี 

ลาํดบั 

2 การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 

รายการ ระดบัการปฏิบติั 

1 2 3 4 5 

1 ทา่นเขา้รว่มกจิกรรมการพฒันาวชิาชพีคร ูตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

องคก์ร 

     

2 ทา่นแสวงหาความรูก้ารพฒันาวชิาชพีครจูากแหล่งเรยีนรูภ้ายนอกสถานศกึษา      

3 ทา่นเป็นผูม้สีว่นรว่มในการจดักจิกรรมขององคก์รวชิาชพีคร ู      

4 ทา่นดาํเนินการในการจดักจิกรรมขององคก์รวชิาชพีคร ู      

5 ทา่นนําความรูท้างวชิาการมาถ่ายทอดแกบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ย      

 

 

 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเครือ่งหมาย    ลงในชอ่งระดบัสภาพทีท่า่นปฏบิตังิานจรงิ    

โดยในแต่ละระดบัมคีวามหมายดงันี ้

                             5      หมายถงึ     มกีารปฏบิตัใินกจิกรรมนัน้ ๆ มากทีส่ดุ 

                             4      หมายถงึ     มกีารปฏบิตัใินกจิกรรมนัน้ ๆ มาก 

                             3      หมายถงึ     มกีารปฏบิตัใินกจิกรรมนัน้ ๆ ปานกลาง 

                             2      หมายถงึ     มกีารปฏบิตัใินกจิกรรมนัน้ ๆ น้อย 

                             1      หมายถงึ     มกีารปฏบิตัใินกจิกรรมนัน้ ๆ น้อยทีส่ดุ 
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ลาํดบั รายการ ระดบัการปฏิบติั 

1 2 3 4 5 

6 ทา่นแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์กบัเพือ่นคร ู       

7 ทา่นรว่มแสดงความคดิเหน็เพือ่นํามาใชใ้นการแกป้ญัหา      

8 ทา่นรว่มแสดงความคดิเหน็ เพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชน์ในการทาํงานรว่มกบัผู้

ทีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ย 

     

 

ด้านท่ี 

ลาํดบั 

3 การเป็นผูนํ้าในการพฒันาวิชาชีพคร ู

รายการ ระดบัการปฏิบติั 

1 2 3 4 5 

1 ทา่นเป็นกรรมการขององคก์รทีส่ง่เสรมิการพฒันาวชิาชพีคร ู      

2 ทา่นเป็นคณะกรรมการ  อนุกรรมการ คณะวางแผนทาํงานทีส่ง่เสรมิการ

พฒันาวชิาชพีครภูายนอกสถานศกึษา 

     

3 ทา่นเป็นวทิยากรในการประชมุ  อบรม  สมัมนา  และกจิกรรมทางวชิาการ

เกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพีครภูายในสถานศกึษา 

     

4 ทา่นเป็นวทิยากรในการประชมุ  อบรม  สมัมนา  และกจิกรรมทางวชิาการ

เกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพีครภูายนอกสถานศกึษา 

     

5 ทา่นเป็นผูจ้ดัทาํเสนอรายรายงานทางวชิาการในการประชมุ  อบรม  และ

สมัมนา 

     

6 ทา่นมผีลงานทางวชิาการเผยแพรอ่ยูเ่สมอ      

 

ตอนท่ี 3   ขอ้มลูเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิ 

              การศกึษาเอกชน เขตราชเทว ี

ด้านท่ี 1

ลาํดบั 

 การตรวจสอบผลการปฏิบติังานของคร ู

รายการ ระดบัการปฏิบติั 

1 2 3 4 5 

1 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสรา้งมติรไมตรทีีด่แีกค่ร ู      

2 ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหค้าํแนะนําชว่ยแกป้ญัหาแกค่ร ูสามารถนําไปสูก่าร

ปฏบิตังิานทีส่มัฤทธิผ์ลกวา่เดมิ 

     

3 ผูบ้รหิารสถานศกึษาชว่ยแกป้ญัหาอปุสรรคต่างๆ      

4 ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัใหม้กีารนิเทศการสอน      

5 ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารดาํเนินการใหม้คีรอูาวุโสสอนงานวชิาการ      

6 ผูบ้รหิารสถานศกึษากระตุน้การทาํงาน      

 

 



130 
 

ด้านท่ี 

ลาํดบั 

2 การตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน 

รายการ ระดบัการปฏิบติั 

1 2 3 4 5 

1 ผูบ้รหิารสถานศกึษาตดิตามผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน      

2 ผูบ้รหิารสถานศกึษาดแูลใหใ้ชว้ธิกีารประเมนิผลการเรยีนทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน      

3 ผูบ้รหิารสถานศกึษาดแูลใหใ้ชเ้ครือ่งมอืการประเมนิผลการเรยีนทีห่ลากหลาย      

4 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนใหใ้ชว้ธิกีารประเมนิทีค่รอบคลุมทัง้ดา้นจติพสิยั 

พทุธพสิยั และทกัษะพสิยั 

     

5 ผูบ้รหิารสถานศกึษานําผลการประเมนิไปใชใ้นการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของผูเ้รยีน      

6 ผูบ้รหิารสถานศกึษานําผลการประเมนิไปใชว้างแผนพฒันาสถานศกึษา      

 

ด้านท่ี 

ลาํดบั 

3 การจดัการหลกัสตูร 

รายการ ระดบัการปฏิบติั 

1 2 3 4 5 

1 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งการ

จดัทาํหลกัสตูร 

     

2 ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหค้าํแนะนํา ตดิตาม และควบคมุการจดัทาํหลกัสตูร

สถานศกึษา 

     

3 ผูบ้รหิารสถานศกึษากาํกบั ดแูล ในการนําหลกัสตูรไปใช ้      

4 ผูบ้รหิารสถานศกึษามสีว่นรว่มในการประเมนิหลกัสตูร      

5 ผูบ้รหิารสถานศกึษาอาํนวยความสะดวกในการจดัทาํหลกัสตูร       

 

ด้านท่ี 

ลาํดบั 

4 การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 

รายการ ระดบัการปฏิบติั 

1 2 3 4 5 

1 ผูบ้รหิารสถานศกึษาดาํเนินการใหโ้รงเรยีนมคีวามปลอดภยั      

2 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสรา้งความผกูพนั เชือ่มัน่แกค่รแูละนกัเรยีน      

3 ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสือ่ อปุกรณ์การสอนแกค่ร ู      

4 ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัสิง่อาํนวยความสะดวกแหล่งเรยีนรูแ้กน่กัเรยีน      

5 ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัใหม้แีหล่งเรยีนรูภ้ายในสถานศกึษา      

6 ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัใหม้แีหล่งเรยีนรูภ้ายนอกสถานศกึษา      
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ด้านท่ี 

ลาํดบั 

5 จินตนาการ  

รายการ ระดบัการปฏิบติั 

1 2 3 4 5 

1 ผูบ้รหิารสถานศกึษาแสดงออกถงึการมสีขุภาพจติด ีอารมณ์ขนั      

2 ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหค้วามเป็นกนัเองกบัครแูละนกัเรยีน      

3 ผูบ้รหิารสถานศกึษาใชค้วามรูส้รา้งสรรคผ์ลงานออกมาในลกัษณะทีแ่ปลก

แตกต่างไปจากแนวเดมิ 

     

4 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิกจิกรรมทางดา้นศลิปะและวทิยาศาสตร ์      

 

ด้านท่ี 

ลาํดบั 

6 วิสยัทศัน์ 

รายการ ระดบัการปฏิบติั 

1 2 3 4 5 

1 ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารวางแผนและแนวทางการดาํเนินงานไปสูเ่ป้าหมาย        

2 ผูบ้รหิารสถานศกึษามจีุดมุง่หมายในการดาํเนินงานทีช่ดัเจน      

3 ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารบรหิารการเปลีย่นแปลงทีจ่ะนําไปสูก่ารบรรลุ

เป้าหมายตามวสิยัทศัน์ 

     

4 ผูบ้รหิารสถานศกึษาทาํใหบุ้คลากรภายในสถานศกึษามองเหน็ในจุดมุง่หมาย

ความสาํเรจ็รว่มกนั 

     

5 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสรา้งความพรอ้มทีจ่ะใหบุ้คลากรดาํเนินกจิกรรมตาม

แผนงานเพือ่นําไปสูค่วามสาํเรจ็ตามวสิยัทศัน์ทีผู่บ้รหิารไดส้ ัง่สมไว ้

     

6 ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารประยกุตจ์ากประสบการณ์มาใชว้างแผนพฒันา

วสิยัทศัน์ 

     

 

ด้านท่ี 

ลาํดบั 

7 ความยืดหยุ่น 

รายการ ระดบัการปฏิบติั 

1 2 3 4 5 

1 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถปรบัตวัตามสถานการณ์ต่างๆ ได ้      

2 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถปรบัเปลีย่นความคดิไปตามสถานการณ์ต่างๆ ได ้      

3 ผูบ้รหิารสถานศกึษาเปิดกวา้งในการยอมรบัแนวคดิใหม่ๆ       

4 ผูบ้รหิารสถานศกึษาพรอ้มรบัฟงัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง      

5 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถคดิหาวธิแีกป้ญัหาไดอ้ยา่งมอีสิระ      

6 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถคดิหาวธิแีกป้ญัหาไดอ้ยา่งหลากหลาย      
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ประวติัย่อผู้ทาํสารนิพนธ ์
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