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 จากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ คุณภาพในแตละกลุมสาระหลักของสถานศึกษา

ในสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีคาเฉลี่ยลดลงกวาปที่ผานมา

ตามลําดับ ซึ่งมีความสัมพันธกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

การวิจัยครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบรหิารสถานศึกษา ศึกษาการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา และศึกษาความสมัพันธระหวางภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหาร
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โดยใชตารางเครจซี่และมอรแกน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 335 คน โดยการสุมอยางงาย เก็บรวบรวมขอมูล

โดยใชแบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่นเทากับ .98 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน  
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ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ

ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงาน
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สุราษฎรธานี โดยรวมมคีวามสมัพันธกันในทศิทางบวกในระดับสงู (r = .843**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 ดังน้ัน หนวยงานที่รับผิดชอบควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําปรึกษา กระบวนการ

การจัดการเรยีนรู กระบวนการพัฒนาหลกัสตูรของสถานศึกษา และควรจัดใหมีการพัฒนาผูบริหารเกี่ยวกับ

เทคนิคการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ง

ABSTRACT 

   

Independent Study Title The Relationship between Transformational Leadership of 

School Administrators and Academic Management of School 

under The Secondary Educational Service Area Office 11 

In Suratthani Province  

Student’s Name  Mrs. Skawduen Sirirat 

Degree Sought  Master of Education 

Major  Educational Administration 

Academic Year 2017 

Independent Study Advisors 1. Dr. Somkid  Narkkhwan  Chairperson 

 2. Assoc. Pro. Dr. Chusak Ekpetch Committee 

 

Based on the Ordinary National Educational Test results. Quality in each of The 

core subjects of the schools under Secondary Education Service Area 11 in Surat Thani 

Province. Average decline over the past year, respectively. The relationship between 

transformational leadership and academic administration in schools. The purpose of this 

study was to study the transformational leadership of school administrators, study the 

academic administration of schools and study the relationship between transformational 

leadership of school administrators and academic administration of schools under Secondary 

Education Service Area 11 in Surat Thani Province. The population consisted of 2,699 

teachers. The sample size was set using the tables of Krejcie and Morgan 335 teachers 

by simple random sampling. The data were analyzed by using mean, standard deviation 

and Pearson's product moment correlation coefficient. 

 The results show that the transformational leadership of the school administrators 

was at a high level, both overall and individual. Sort by descending order. Idealized influence, 

Inspiration motivation, Individualized consideration and Intellectual stimulation. The academic 

administration of school administrators was at the high level, both overall and individual. 

Sort by descending order. The development of the learning process, the education 

supervision, the measurement, evaluation and transfer of results, the development of 

the curriculum, the media development innovation and education technology and the 



 จ

development of learning resources. Relationship between transformational leadership and 

academic administration of school administrators under Secondary Education Service Area 11 

in Surat Thani Province. the relationship was positive. Highly correlated at the .01 level 

of significance. Therefore, the responsible agencies should supervise, follow up, consult, 

and process management learning. The curriculum development process of schools and 

should develop the management of technical management in the 21st century. 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 

 การคนควาอิสระฉบับน้ีสาํเร็จไดดวยดี ดวยความชวยเหลือแนะนําอยางดีย่ิงจากอาจารย

ที่ปรึกษา คือ ดร.สมคิด นาคขวัญ ประธานกรรมการ และรองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร กรรมการ 

ที่ไดใหคําปรึกษา พรอมทั้งช้ีแนะแนวทางที่เปนประโยชนแกผูวิจัย สงผลใหการคนควาอิสระสําเร็จลุลวง

ดวยความเรียบรอย ผูวิจัยขอขอบพระคุณไว ณ ที่น้ีดวยความเคารพย่ิง 

 ขอขอบคุณคณะผูเช่ียวชาญที่ไดกรุณาตรวจสอบความถูกตองในเน้ือหาของแบบสอบถาม

ตลอดจนใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางมากในการทําการคนควาอิสระ ซึ่งไดแก นายศักด์ิศรี รักษธรรม 

นางสุภาพร จันทรปาน นายเอกวิทย จันทวงศ นางอุทุมพร จันทวงศ และนางชดายุ ขวัญเมือง ขอขอบคุณ

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ที่ใหความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลและตอบแบบสอบถาม 

 ขอขอบคุณคณาจารยจากมหาวิทยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธานีทกุทานทีม่ิไดกลาวนามไว ณ ที่น้ี 

ที่ไดใหความรู ขอเสนอแนะ ที่เปนประโยชนในการทําการคนควาอิสระ และขอกราบของพระคุณคุณพอ

ธวัช อินสุวรรณ คุณแมบุษบา อินสุวรรณ และครอบครัว ที่เปนกําลังใจมาโดยตลอดในการคนควาอิสระ

ครั้งน้ี จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 คุณคาและประโยชนของการคนควาอิสระฉบับน้ี ขอมอบเปนเครื่องสักการะแกคุณบิดา มารดา 

ครูอาจารยทุกทานที่กรุณาวางรากฐานการศึกษาใหแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคปจจุบันหรือที่เรียกวา ยุคไรพรมแดนขาวสาร สามารถ

สื่อสารกันไดอยางรวดเร็วดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย กอใหเกิดผลกระทบตอสังคมไทย และการพัฒนา

การศึกษาของไทย จึงจําเปนตองเตรียมบคุลากรใหพรอมเพื่อใหสามารถดํารงอยูในสังคมไทยในอนาคต

ไดอยางสันติสุข การพัฒนาจงึมุงจะพฒันาคนหรือคุณภาพของคนใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ

อันเปนกระบวนการที่มุงพัฒนาคนใหมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีพัฒนาการที่สมดุล ทั้งปญญา 

จิตใจ รางกายและสังคม ในการพัฒนาจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองสงเสริมและสรางสภาพการณ

เพื่อการเรียนรูอยางตอเน่ืองเพื่อพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนสวนใหญ

ในประเทศ  ซึ่งเครื่องมอืในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ คือ การศึกษา เพราะการศึกษาเปนกระบวนการ

สรางความเจริญงอกงามใหแกบุคคลและสังคม ดังน้ัน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปน 

เรื่องที่มีความจําเปนอยางย่ิงโดยการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับ

การพัฒนาอยางเต็มที ่ทําใหเปนคนรูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดรเิริ่มสรางสรรค รูจักเรียนรู

ดวยตนเอง สามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว มีจริยธรรมคุณธรรม รูจัก

พึ่งตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

หมวด 1 กลาวถึง ความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาไวในมาตรา 6 และ 7 วาการจัดการศึกษา

ตองเปนไป เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทีส่มบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และในกระบวนการ

เรียนรู ตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสรมิสทิธิหนาที่เสรีภาพ เคารพกฎหมายความเสมอภาค

และศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวม และ

ของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬาภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาไทย

มีความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการ

ประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2546) ซึ่งมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่มุงเตรียมคนใหพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง โดยให
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ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกัน เพื่อเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอด

ชีวิตอยางย่ังยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติ ใหมี

ความพรอม ทั้งดานรางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาที่รอบรู และมีจิตใจที่สํานึกในคุณธรรม

จริยธรรม มีความเพียรและรูคุณคาความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิตควบคูกับการ

เสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคม และสถาบันทางสังคมใหเขมแข็งและเอื้อตอการพัฒนาคน รวมทั้ง

สงเสรมิการพัฒนาชุมชนทองถ่ินใหเขมแข็ง และสามารถสรางภูมิคุมกันใหคนในชุมชนและเปนพลงัทาง

สังคมในการพัฒนาประเทศ  

 การที่จะทําใหกระบวนการการจัดการศึกษา เปนกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสรางคนใหมี

คุณภาพตองเปนกระบวนการที่ดําเนินการ โดยผูรับผิดชอบที่มีความรูความเขาใจ และปฏิบัติภายใต

ระเบียบกฎหมายที่ชัดเจน และรัฐบาลปจจุบันเช่ือวาการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา

เปนกลไกหน่ึงที่สามารถทําใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบความสําเร็จ จึงไดกําหนดไวใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 

สวนที่ 1 มาตรา 39 ความวา ใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการทั้งดาน

วิชาการงบประมาณการบรหิารงานบคุคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงพรอมกันน้ี กระทรวงศึกษาธิการไดออก

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจบริหารและการจัดการศึกษา โดยมีหลักการ

ที่สําคัญ คือ ยึดและดํารงหลักเอกภาพดานมาตรฐานและนโยบายดานการศึกษามีความเปนอิสระและ

คลองตัวในการบรหิารและจัดการศึกษา รวมทั้งขีดความสามารถและความรบัผิดชอบของผูรับการกระจาย

อํานาจมุงเนนการมีสวนรวมของชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่มุงใหเกิดผลสาํเร็จอยูที่สถานศึกษา

โดยเนนใหสถานศึกษามีความเขมแข็งเพิ่มความคลองตัวในการกระจายอํานาจ ทั้ง 4 ดาน ไปยังสถานศึกษา

เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพใหแกสถานศึกษา และมอบหมายใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการ

เปนผูตัดสินใจเรื่องน้ัน ๆ  โดยตรงและตองปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ

การบริหารและการจัดการศึกษา  

 จากนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงได

ดําเนินการโครงการพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงใหกบับุคลากรระดับผูบริหาร และรองผูบริหารการศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา และขาราชการครู โดยดําเนินการต้ังแตป พ.ศ. 2550 

เปนตนมา เพื่อใหการขับเคลือ่นการกระจายอํานาจมีความเขมแข็งและประสบผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค

บุคลากรในสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดตระหนักถึงบรบิททางการบริหารจัดการศึกษาที่เปลีย่นแปลงไป

และบุคลากรตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน ปรับปรุงการทํางานใหสอดคลองกับ

บริบทเปนไปตามเปาหมาย และวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานผูบริหารสถานศึกษาจึงมี

บทบาทสําคัญในฐานะหัวหนาหนวยงานทีใ่กลชิดกับครูและผูเรียนมากที่สุด ผูบริหารสถานศึกษานอกจาก
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จะเปนผูมีวิสัยทัศนคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะในการบริหารแลว จําเปนตองเปนผูนําทางวิชาการมีศักยภาพ

ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge - Based Economy) และ

สังคมฐานความรู (Knowledge - Based Society) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ผูบริหารยุคใหมตองเปนผูนําทางวิชาการ เปนผูนําการปฏิรูปการเรียนรูตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติมีความสามารถในการบริหาร โดยการใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based 

Management) ซึ่งหมายถึง ความสามารถที่จะประสานการมีสวนรวมของครูผูปกครองกรรมการ

สถานศึกษาชุมชน และผูเกี่ยวของอื่น ๆ ความสามารถในการระดมและใชทรัพยากร เพื่อการบริหาร

อยางมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล ตลอดจนจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพเพื่อใหการจัดการศึกษา

เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ผูบริหารยุคใหมตองมีคุณลักษณะทางวิชาชีพมีความเปนผูนํา

ที่เขมแข็ง โดยเฉพาะผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถชักนําหรือสรางแรงจูงใจใหผูรวมงานเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางปฏิบัติงานทางการศึกษาใหเปนไปตามเปาหมาย เปนผูมีวิสัยทัศนมีเปาหมายทางการศึกษามีการ

วางแผนการทํางาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค บริหารงานโดยมุงเนนประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา 

การเรียนรูของผูเรียน รูจักแสวงหาความรูใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคม เปนแบบอยางที่ดี

ของบุคลากรในสถานศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มีการตัดสินใจและแกปญหาไดดี 

มีมนุษยสัมพันธดี มีความรับผิดชอบสูง มีใจเปดกวางพรอมที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีความ

ซื่อสัตยสุจริตยุติธรรม มีความสามารถในการสือ่สารกลาในการพูดและการปฏิบัติมีความต่ืนตัวอยูเสมอ

เปนนักพัฒนาและนักบรกิารสงัคมมีสขุภาพดี มีความรักในสถาบันของชาติอนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และที่สําคัญย่ิงคือผูบริหารตองผลักดันใหเกิดการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียน

การสอน  

 สวนงานวิชาการน้ัน ถือเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปน

ประเภทใดมาตรฐาน และคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากงานวิชาการ เน่ืองจากงานวิชาการ

เกี่ยวของกับหลักสตูรการจดัโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษา

เกี่ยวของกับผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะเกี่ยวของทางตรง

หรือทางออมก็อยูที่ลักษณะของงานน้ัน ขอบขายการบรหิารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปน

นิติบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีจํานวนทั้งสิ้น 12 ดาน คือ การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรูการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการพัฒนา

แหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การสงเสรมิความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น

และการสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครัว องคกรหนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัด

การศึกษา 
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 จากขอมูลแสดงใหเห็นวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาประสบปญหาหลายอยาง 

ทําใหคุณภาพของนักเรียนอยูในระดับไมเปนที่นาพอใจ และตองไดรับการปรับปรุงแกไขการบริหาร 

งานวิชาการอีกมาก เพื่อเปนการพัฒนาปรับปรุงแกไขการบริหารงานใหสอดคลองกับสภาพการดํารงชีวิต

ในสังคมปจจุบนั ซึ่งในกระบวนการบรหิารจดัการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญย่ิง 

ในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริหารงานโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงค

อยางมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน โดยเฉพาะอยางย่ิงงานวิชาการซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจงึตองเปนผูนําทางวิชาการที่เข็มแข็งเปนผูอํานวยความสะดวกที่เช่ียวชาญ 

มีวิสัยทัศนที่กวางไกล เปรียบเสมือนจอมทัพที่จะนําพาโรงเรียนใหกาวไปในกระแสแหงการปฏิรูป

การศึกษาไดอยางมีเกียรติและศักด์ิศร ีซึ่งจะสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ดังน้ัน

ผูบริหารสถานศึกษาจงึตองตระหนัก และใหความสําคัญกบัการพฒันาตนเองใหมภีาวะผูนําทางวิชาการ 

เพื่อการพัฒนาประสทิธิผลการบรหิารงานวิชาการใหเปนทีป่ระจักษ (อุนากรรณ สวนมะมวง, 2553 : 3) 

 จากขอมูลสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งเปน

หนวยงานราชการสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน มีภารกิจหลกัในการจัดการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน แตในปจจุบันประสบปญหาในดานการจดัการศึกษา โดยพิจารณาจากผลการทดสอบการศึกษา

แหงชาติ พบวา ผลการสอบ O-NET ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยสูงกวาของประเทศ แตคาเฉลี่ยคุณภาพในแตละ

กลุมสาระการเรียนรูหลัก ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

และกลุมสาระภาษาตางประเทศ มีคาเฉลี่ยลดลง เมื่อเทียบกับปการศึกษาทีผ่านมา (สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11, 2560 : 43)  

 ดวยเหตุผลน้ี ผูวิจัยซึ่งมีบทบาทหนาที่โดยตรงในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

ไปสูความสําเร็จ สามารถชักนําคณะครูใหปฏิบัติหนาที่ดานการเรียนการสอนใหเต็มความรูความสามารถ 

ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอคุณภาพผูเรียน ผูเรียนจะมีคุณภาพนาพอใจในข้ันสูงหรือตํ่าน้ัน ยอมเกิดจาก

ภาวะผูนําของผูบริหารที่แสดงออกมาในการบรหิารจัดการ ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี และศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี รวมถึงความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยครั้งน้ีจะเปนขอมูลสําคัญในการวางแผน และ

พัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพดานประสิทธิผล

ของการบริหารงานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

 

 1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 2. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับ

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

 1. เปนขอมูลสําหรับพิจารณาตรวจสอบความมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษากับการบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษา แลวนําไปวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาสัมฤทธิผล

ของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 

 2. นําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาตนเองในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนางานวิชาการสําหรับ

ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

 ผูวิจัยกําหนดกรอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 

  1. ขอบเขตดานเน้ือหา ประกอบดวย ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

   1.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก ดานการมีอิทธิพล

อยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปน

ปจเจกบุคคล 

   1.2 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดแก การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนการพัฒนา

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู และการนิเทศการศึกษา 
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  2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีคือ ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 2,699 คน  

   2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 335 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง

โดยตารางของ Krejcie and Morgan (1970) การไดมาของกลุมตัวอยางมีวิธีการสุมอยางงาย  

  3. ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย 

   3.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาใน 4 ดาน ไดแก 

    3.1.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

    3.1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

    3.1.3 ดานการกระตุนทางปญญา 

    3.1.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

   3.2 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาใน 6 ดาน ไดแก 

    3.2.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

    3.2.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

    3.2.3 ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

    3.2.4 ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

    3.2.5 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

    3.2.6 ดานการนิเทศการศึกษา 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาเกีย่วกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยผูวิจัยไดสังเคราะหตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาจาก Bass & Avolio (1994); นารีรัตน สัมพันธ (2557); นิตยา บุญญาธิการ (2556); 

ปรัชญา มะลิหวล และพิกุล ภูมิโคกรักษ (2555); พระกฤศกร อัครภพเมธี (2557); สวนการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ทองคํา พิมพา (2556); สวัสด์ิ  ลุสุข และชอลดา ติยะบุตร (2559); 

ณัฐพร บุญรม (2557); สงวนพงศ ชวนชม (2557) และเสาวนีย เสนขวัญแกว (2557) ผูวิจัยไดสังเคราะห

ตัวแปรจาก สามารถเขียนเปนแผนภูมิตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพประกอบที่ 1.1 
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  ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดต้ังสมมุติฐานไว ดังน้ี 

   1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบรหิารสถานศึกษามคีวามสมัพันธกับการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี  

  

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

  1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง พฤติกรรม

ของผูบริหารที่แสดงใหเหน็ในการจดัการหรอืการทาํงานที่เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงความพยายาม

ของผูรวมงานใหสูงข้ึนกวาความพยายามทีค่าดหวัง เปนผลใหการปฏิบัติงานเกินความคาดหวัง พัฒนา

ความสามารถและศักยภาพไปสูระดับที่สูงข้ึน โดยผูบริหารแสดงบทบาททําใหผูรวมงานไววางใจ ตระหนักรู

ภารกิจและวิสัยทัศน มีความจงรักภักดีและเปนขอจูงใจใหผูรวมงานมองการณไกลกวาความสนใจของตน 

ซึ่งจะนําไปสูประโยชนขององคกร 

   1.1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ หมายถึง ประพฤติที่ผูบริหารปฏิบัติดีแสดงให

ผูรวมงานหรือบุคคลากรเช่ือมั่นศรัทธา และภาคภูมิใจเกิดความจงรักภักดีอยากอุทิศตนทํางาน และยึดถือ

คานิยมตามอยางที่ผูบรหิารกระตุนมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ และต้ังมั่นในความดี โดยผูบริหาร

มีความเช่ือมั่นตนเอง มีความแนวแนในอุดมการณ มีความเฉลียวฉลาดมุงมั่นพัฒนาตน และองคการ

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

2. การสรางแรงบันดาลใจ 

3. การกระตุนทางปญญา 

4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

 

 

การบริหารงานวิชาการ 

1. การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3. การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

4. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

5. การพัฒนาแหลงเรียนรู  

6. การนิเทศการศึกษา 
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ใหเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน และมองเหน็ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน มีการกําหนด

วัตถุประสงคในการทํางานที่ชัดเจนสรางความรูสึกเปนหน่ึงเด่ียวกัน เพื่อการบรรลุเปาหมายที่ตองการได 

   1.2 การสรางแรงบันดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรเกิด

แรงบันดาลใจในการทํางาน มีความกระตือรือรนตระหนักเขาใจ เห็นคุณคาของงาน และมีการกําหนด

เปาหมายวิสัยทัศนที่ชัดเจนของหนวยงาน โดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวกสงผลใหบุคลากร

มีขวัญกําลังใจในการทํางานใหประสบความสําเร็จ เกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานไปสูเปาหมาย

รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยไมเห็นแกประโยชนสวนตนและเมื่อตองพบกับ

อุปสรรคสามารถแกไขปญหาและกาวสูการพัฒนาองคการไดอยางมั่นใจ 

   1.3 การกระตุนทางปญญา หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริหารกระตุนบุคลากรใหตระหนัก

ถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในองคการ ในมุมมองที่เปดกวางสงเสริมใหบุคลากรรูจักการวิเคราะหปญหา

และแกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยมีแนวคิดและวิธีการใหมที่ดีกวาเดิมสามารถแกปญหาในการปฏิบัติงาน

ดวยความเรียบรอย ผูบริหารจะสงเสรมิ สนับสนุน ใหกําลังใจผูรวมงานในการแกปญหา อยางเปนระบบ 

ทําใหผูรวมงานมองปญหาดังกลาว จากมุมมองใหมของตนเอง ทุกปญหามีทางแกและหาขอสรุปใหม

โดยรวมมือกันจากทุกคนที่จะสรางสรรคใหดีกวาที่เปนอยู 

   1.4 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริหารแสดงตอบุคลากร 

มีความสัมพันธอันดีตอกันในการทํางาน สนใจ ดูแลเอาใจใสผูรวมงานเปนรายบุคคลอยางใกลชิด ตอบสนอง

ความตองการของบคุลากรแตละบุคคล แสดงความช่ืนชมในความสามารถของบุคลากร มีการใหคําปรึกษา

หารือ สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการแสดงความช่ืนชมในความสามารถ

ของผูรวมงานและมีการกระจายอํานาจ โดยมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชา 

  2. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาของผูบรหิาร

ที่เกี่ยวกับดานหลักสูตรการนําหลักสูตรไปใชงานการเรียนการสอนงานนิเทศภายใน และงานประชุม

อบรมทางวิชาการ เพื่อสงเสรมิปรับปรงุพฒันาการเรยีนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพ การบริหารงาน

วิชาการ ถือเปนงานที่สําคัญที่สุดของโรงเรียน เพราะคุณภาพของผูเรียนจะดีหรือไมข้ึนอยูกับการจัด

กระบวนการบริหารงานวิชาการ จัดทําหลักสตูร กระบวนการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน การจัด

แหลงเรียนรู การวัดผลประเมินผล เพื่อนํามาพัฒนาผูเรียน ทั้งรางกาย อารมณ สติปญญา ใหเปนคนดี

ที่มีคุณภาพ 

   2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา

ของผูบริหารที่เกี่ยวกับกระบวนการปรับปรงุและเปลีย่นแปลงพัฒนาหลกัสูตร โดยการพัฒนาหลักสูตร

จะตองไดรับความรวมมอืจากผูบริหารและคร ูจากการประชุมปรึกษาหารอื และช้ีแจงเพื่อสรางความเขาใจ

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีหลักการ จุดหมาย โครงสราง และสาระการเรียนรู สอดคลอง

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสภาพปญหาของสถานศึกษาผูบริหาร 
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ครู ชุมชน มีสวนรวมในการตรวจสอบ ทบทวน หลักสูตร จัดหาเอกสารหลักสูตรใหเพียงพอกับความ

ตองการ ผูบริหารสนับสนุนใหครวิูเคราะหหลักสตูร ใหคําปรึกษาและช้ีนําแกครูในการนําหลักสูตรไปใช

สนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการใชหลักสูตร เชน อบรม สัมมนาศึกษาดูงาน และมี

การประเมินผลการนําหลักสูตรไปใชในการเรียนการสอน 

   2.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา

ของผูบริหารที่เกี่ยวกับกระบวนการจดัการเรยีนรูทีผู่บริหารและครูไดประชุมปรกึษาหารอืเพื่อวางแผน

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกอนเปดเรียน การกระตุนใหครูจัดทําแผนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ครูศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู สงเสริมใหครู

ใชเทคนิควิธีการสอนใหม ๆ  ในการจัดกจิกรรมการเรียนมุงใหผูเรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค ฝกคิด

วิเคราะห คิดสังเคราะห กลาแสดงออก มีเหตุผล สงเสรมิใหครมูกีารปรึกษาเพื่อแกปญหาดานการเรียน

การสอน มีการควบคุมติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 

   2.3 การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การบริหารกิจกรรม

ทุกชนิดในสถานศึกษาของผูบริหารที่เกี่ยวกับการจัดทําหลักเกณฑ กําหนดวิธีการและแนวปฏิบัติในการ

วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา เพื่อใหผูเกี่ยวของทุกฝายรับรู การจัดทํา

เครื่องมือวัดผลใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหครู

ใชวิธีการวัดผลทีห่ลากหลาย โดยการประเมนิตามสภาพจริง มกีารนิเทศ กํากับ ติดตามผลการประเมิน 

ผลการเรียน การวิเคราะหผล เพื่อนําผลที่ไดจากการวัดผลประเมินผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

การรายงานผลการประเมินผลการเรียนใหผูเกี่ยวของทราบ และเทียบโอนผลการเรียนตามแนวทาง

ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

   2.4 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การบริหาร

กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาของผูบริหารที่เกี่ยวกับผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหครูใชสื่อ และ

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู จัดฝกอบรมครูเพื่อผลิตสื่อการเรียนรูที่สอดคลองกับสาระหลักสูตร

สงเสริมใหครูใชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดการเรียนรู เชน อินเตอรเน็ต จัดหาวัสดุอุปกรณ และ

สื่อประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เหมาะสม และเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ทุกกลุมสาระ สงเสริมใหครูนําวัสดุในทองถ่ินมาผลิตสื่อ และมีการติดตามประเมินผลการใชสื่อและ

เทคโนโลยีการเรียนรู 

   2.5 การพัฒนาแหลงเรียนรู หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา

ของผูบริหารที่เกี่ยวกับผูบริหารและครูศึกษาสภาพปญหา และแนวทางพัฒนาสิ่งแวดลอม อาคาร

สถานที่ใหสะอาด ปลอดภัย และเปนแหลงเรียนรู สงเสริมและสนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูในการจัด

กิจกรรมการเรยีนรู มีการปรับปรุงพฒันาหองสมดุใหเปนแหลงสบืคนขอมลูมีหนังสือเพียงพอตอจํานวน

นักเรียน มีการติดตอประสานงาน สนับสนุนใหครูจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน เชน การไป
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ทัศนศึกษา โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และประสานชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

แหลงเรียนรู และหองปฏิบัติการตาง ๆ  ใหเพียงพอกับการจัดกระบวนการเรียนรู และมีการประเมินผล 

สภาพ และปญหาการใชแหลงเรียนรู 

   2.6 การนิเทศการศึกษา หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาของผูบริหาร

ที่เกี่ยวกับกระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารและครูในสถานศึกษา โดยการวางแผนกําหนด

เปาหมายและแนวทางการจัดกิจกรรมการนิเทศ งานวิชาการและการเรียนการสอนในรปูแบบที่หลากหลาย 

กําหนดบทบาทหนาที่ของผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ มีการติดตามประเมินผลการนิเทศ และกิจกรรม

การนิเทศอยางตอเน่ือง และรายงานผลใหผูเกี่ยวของทราบ รวมกันแกปญหาการเรียนการสอน และ

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษาใหมีการปรับปรุงตนเองในดานการสอน สรางความสัมพันธ 

ความพึงพอใจ และสรางขวัญกําลังใจในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

  3. ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

หรือครูผูปฏิบัติหนาที่รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี  

  4. ครูปฏิบัติการสอน หมายถึง ขาราชการครู ผูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

  5. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรยีนที่อยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 



บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารจากแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

เพื่อนํามาประกอบการศึกษา วิเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบรหิารสถานศึกษากับการบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและวิจัยเกี่ยวของ ซึ่งมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

  1. แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

   1.1 ความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

   1.2 ความสําคัญของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

   1.3 แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

   1.4 องคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

    1.4.1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

    1.4.2 การสรางแรงบันดาลใจ 

    1.4.3 การกระตุนทางปญญา 

    1.4.4 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

  2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 

   2.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

   2.2 ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 

   2.3 หลักการของการบริหารงานวิชาการ 

   2.4 กระบวนการของการบริหารงานวิชาการ 

   2.5 ขอบขายของการบริหารงานวิชาการ 

    2.5.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

    2.5.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

    2.5.3 ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

    2.5.4 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

    2.5.5 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

    2.5.6 ดานการนิเทศการศึกษา 
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  3. บริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

  4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   4.1 งานวิจัยในประเทศ 

   4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 

แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 

 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนรูปแบบภาวะผูนําในยุคปจจุบันที่มีการกลาวถึงอยางมาก

เน่ืองจากภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงสามารถทาํใหการบริหารงานและการปฏิบัติงานของผูบริหาร และ

บุคลากรประสบความสาํเร็จเปนที่ยอมรับจากหนวยงานตาง ๆ  โดยมีนักวิชาการหลายทานกลาวถึง

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 

 ความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนสิ่งจาํเปนอยางย่ิงสาํหรับผูบริหารองคการที่ตองนําเอาไป

ประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริหารในลักษณะ

ที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคการ ดังน้ี 

 โสภณ ภูเกาลวน (2551 : 3) กลาววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ระดับพฤติกรรม

ที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการหรือการบริหารงาน เปนกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูตามและ

ผูรวมงานโดยการเปลี่ยนสภาพหรอืเปลีย่นแปลงความพยายามของผูรวมงานใหสูงข้ึนกวาความพยายาม

ที่คาดหวังพัฒนาความสามารถของผูรวมงานไปสูระดับที่สูงข้ึนและมีศักยภาพมากข้ึน ทําใหเกิดความ

ตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของกลุมจูงใจใหผูรวมงาน มองไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาไปสู

ประโยชนของกลุมหรือสังคม ซึ่งกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานจะกระทําโดยผานองคประกอบ

พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ คือ การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุน

ทางปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

 ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ (2554 : 34) กลาววา ภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงมีนักวิชาการไดเรียกและ

ใหความหมายที่แตกตางกัน คือ ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ ภาวะผูนําแบบปรวิรรต ภาวะผูนําแหงการ

เปลี่ยนแปลง ผูนําปฏิรูป ผูนําการเปลีย่นแปลง เปนตน ไมวาจะใหความหมายอยางไรก็ตาม นักวิชาการ

เหลาน้ี ไดศึกษาทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของเบส จึงถือไดวาช่ือที่นักวิชาการตาง ๆ เรียกแลวน้ัน

คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงน้ันเอง 

 รุจิรัตน นาคะรัมภะ (2554 : 31) กลาววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformation 

Leadership) หมายถึง ระดับพฤติกรรมของผูบริหารที่แสดงใหเห็นในการจัดการหรือการทํางาน

กระบวนการเปลีย่นแปลงความพยายามของผูรวมงานใหสูงกวาความพยายามที่คาดหวัง เปนผลใหการ
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ปฏิบัติงานเกินความคาดหวัง พัฒนาความสามารถ และศักยภาพไปสูระดับที่สูงข้ึน โดยผูบริหารแสดง

บทบาททําใหผูรวมงานรูสึกไววางใจ ตระหนักรูภารกิจ และวิสัยทัศน มีความจงรักภักดี และจูงใจ

ใหผูรวมงานมองไกลเกินกวาความสนใจของตน ซึ่งจะนําไปสูประโยชนขององคการ 

 นันทิมา พรหมทอง (2555 : 18) กลาววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรม

ที่ผูบริหารแสดงใหผูใตบังคับบัญชาเห็นในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการที่ผูบริหาร

กระตุนใหผูใตบังคับบัญชา 

 นิตยา บุญญาธิการ (2556 : 14) ไดใหความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไววา หมายถึง 

การใชศาสตรและศิลปในการบรหิารจดัการในองคการ เพื่อเปลีย่นแปลงความพยายามในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรใหสูงข้ึนกวาความพยายามที่คาดหวัง ดวยการสงเสรมิ สนับสนุน ใหมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

รวมถึงการพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงานไปสูระดับที่สูงข้ึน มีศักยภาพมากย่ิงข้ึน 

สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี และย่ังยืนทั้งในตัวบุคคลและองคการ 

 สิริวรรณ คงเพชร (2557 : 16) ไดใหความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไววา หมายถึง 

ระดับพฤติกรรมของผูบริหารที่แสดงใหเห็นในการจัดการหรือการทํางานที่เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

กระตุนความพยายามของผูรวมงานใหสงูข้ึนกวาความพยายามที่คาดหวัง เปนผลใหการปฏิบัติงานเกิน

ความคาดหวังพัฒนาความสามารถของผูรวมงานใหไปสูระดับที่สูงข้ึน และมีศักยภาพมากข้ึน โดยผูบริหาร

แสดงบทบาท ทําใหผูรวมงานรูสึกไววางใจ ตระหนักรูในภารกิจ และวิสัยทัศน มีความจงรักภักดี และ

เปนแรงบันดาลใจใหผูรวมงานมองไกลเกินกวาความสนใจของตนเอง เพื่อนําไปสูประโยชนขององคการ

มากกวาประโยชนสวนตน 

 Bass (1998) กลาววา ภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงหมายถึงการเปนผูนําที่ทําใหผูตามอยูเหนือ

ความสนใจในตนเอง เปนกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายาม

ของผูรวมงานและผูตามใหสูงข้ึนกวาความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและ

ผูตามไปสูระดับที่สูงข้ึน ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจ และวิสัยทัศนของทีมและองคการจูงใจผูรวมงาน

และผูตามมองไกลเกินกวาความสนใจของตนเอง ของพรรคพวกใหเขามองเห็นประโยชนตอกลุมองคการ

และสังคม 

 Dessler (1998 : 202) ไดกลาวไววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง เปนกระบวนการ

ใชอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทีส่ําคัญในเรื่องทัศนคติ และขอสมมติฐานของสมาชิก ขององคการ และ

ตอการสรางความผูกพันสําหรับพันธกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธขององคการ 

 จากความหมายโดยสรุปกลาวไดวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ระดับพฤติกรรม

ของผูบรหิารที่แสดงใหเหน็ในการจดัการ หรือการทาํงานทีเ่ปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงความพยายาม

ของผูรวมงานใหสูงข้ึนกวาความพยายามทีค่าดหวัง เปนผลใหการปฏิบัติงานเกินความคาดหวัง พัฒนา

ความสามารถและศักยภาพไปสูระดับที่สูงข้ึน โดยผูบริหารแสดงบทบาททําใหผูรวมงานไววางใจ ตระหนักรู
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ภารกิจ และวิสัยทัศน มีความจงรักภักดี และเปนขอจูงใจใหผูรวมงานมองการณไกลกวาความสนใจ

ของตน ซึ่งจะนําไปสูประโยชนขององคกร 

 ความสําคัญของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

  ภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงมีความสําคัญกับความสําเรจ็ของสถานศึกษา เน่ืองจากเปนการทําให

ผูปฏิบัติงานเกดิการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสงผลตอความสําเร็จขององคกร โดยมีนักวิชาการหลายทาน

กลาวถึงความสําคัญของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 

 ชาญชัย อาจินสมาจาร (2551 : 143) ไดกลาวถึง ความสําคัญของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ไววา เปนสิ่งสาํคัญย่ิงสาํหรับองคกร เพราะจะเพิ่มเสริมความสาํเร็จขององคกรในระยะยาวงานของ

ภาวะผูนํา จึงไมใชเปนการดําเนินงานตามกรอบงานประจาํแตจะเปนการดําเนินงานใหเกิดผลที่สรางสรรค

ขององคกร ใชแนวคิดหรือทฤษฏีใหมเพื่อพัฒนาองคกรภายใตสถานการณแหงการเปลี่ยนแปลง 

 จันทรานี สงวนนาม (2551 : 71) ไดกลาวถึง ความสําคัญของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ไววา 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสําคัญตอกระบวนการเชิงระบบทุกงาน ซึ่งเปนการเสริมสรางศักยภาพ

ของผูนําใหเต็มความสามารถ ใหเกิดพลังอิทธิพลในการครองใจผูใตบังคับบัญชา ผูรวมงานใหความรวมมือ

รวมใจในการปฏิบัติงาน ทั้งยังเปนปจจัยสําคัญที่ทาํใหผูนําเกิดบารมี ไดความเช่ือมั่น ความนับถือ กําลังใจ 

ความอบอุนในการรวมทีม หรือกลุมดําเนินกิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย 

 สุมณฑา ทายุโก (2556 : 27) กลาวถึง ความสําคัญของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวา จากสภาวะ

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคการทําใหเกิดปญหามากมาย ไมวาจะเปนวิกฤตดานคุณภาพ

การศึกษาไทยตกตํ่า ความเหลื่อมล้ําดานโอกาสทางการศึกษา ความไมสอดคลองกับสภาพสังคม และ

วัฒนธรรม เปนตน กลไกสําคัญในการแกปญหา คือ ผูนําหรือผูบริหารที่จะตองมีศักยภาพหลายดาน 

เชน มีความสามารถในการรเิริม่โครงสรางกระบวนทัศนใหม และมีความสามารถในการสรางความสัมพันธ

อยางลึกซึ้งกับผูอื่นในการประสานงาน มีความพรอมทางดานวุฒิภาวะ คุณลักษณะ ศักยภาพ ความรู 

ความสามารถทางดานศาสตร และศิลปในการบริหารงาน 

 สุภาณี เลิศศักด์ิวานิช (2557 : 27) กลาวถึง ความสําคัญของวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

วาเปนปจจัยสําคัญอยางย่ิงตอความสําเร็จหรอืความลมเหลวในการพัฒนาองคการ หรือโรงเรียนแสดง

ใหเห็นถึงความรู ความสามารถของบุคคลที่ทําหนาที่เปนผูบริหาร หรือผูนําในการริเริ่มโครงสราง 

กระบวนทัศนใหมหรือเปาหมาย เพื่อทําใหองคการหรือโรงเรยีนเปลีย่นแปลงไปในทางที่มปีระสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

 สรุปไดวา ภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงมีความสําคัญอยางย่ิงตอความสําเร็จหรือความลมเหลว

ของสถานศึกษา เปนสิ่งที่แสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษาที่ดําเนินการโดยผานเครือขายบุคคล และ

บทบาทหนาที่ขององคกรภาวะผูนํา เปนความสามารถในการริเริ่มโครงสรางกระบวนทัศนใหม และ

ภาวะผูนํา เปนความสามารถในการสรางความสัมพันธอยางลกึซึง่กับผูอืน่ เพื่อสรางความสมบูรณใหกับ
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สวนรวม มีการรวมคิดและรวมรับผิดชอบเปนคุณลักษณะของผูนําที่พยายามใชเหตุผล เพื่อใหผูตาม

ยินยอมทําตามผลของการปฏิบัติงานขององคกร เปนผลจากการปฏิบัติหนาที่ของผูนํา 

 แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนแนวคิดใหมที่มุงยกระดับความตองการความเช่ือวัฒนธรรม

การทํางานการมองเปาหมาย การทํางานคุณธรรมและจริยธรรม ใหมีระดับที่สูงขึ้นจึงเปนที่สนใจ

ของนักวิชาการทางการบริหารทฤษฎีที่ผูวิจัยไดทําการศึกษา เปนทฤษฎีที่อยูในกระแสวิชาการ คือ

ทฤษฎีผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหกาวทันกับสถานการณปจจุบันที่สภาพแวดลอม มีการเปลี่ยนแปลง

มากข้ึน มีการแขงขันเพื่อชิงความเปนเลิศในทุกสาขาอาชีพวิธีการที่จะทําใหผูนําประสบความสําเร็จ ผูนํา

ในหนวยงานจะตองมีการปฏิรูปตนเอง เพื่อใหเกิดการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงองคการใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

 กอนจะมาเปนแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงทฤษฎีภาวะผูนําที่เริม่ตนมากอน คือ 

ทฤษฎีภาวะผูนําแบบมีบารมี (Charismatic Leadership) โดย Max Weber (อางถึงใน Muchinsky, 

1977 : 374) ในทศวรรษที่ 1920 ไดเสนอทฤษฎีภาวะผูนําแบบมีบารมี เมื่อผลงานของเขาไดเปน

ภาษาอังกฤษในป ค.ศ. 1947 ไดกระตุนความสนใจของนักสังคมวิทยา และนักรัฐศาสตรที่ศึกษาดาน

ภาวะผูนํา ตอมาในทศวรรษที่ 1980 นักจติวิทยาและการจดัการไดแสดงความสนใจอยางมากตอภาวะผูนํา

แบบมีบารมี เน่ืองจากในชวงทศวรรษน้ันเกิดการแปรรูป และมีการฟนฟูองคกรตาง ๆ อยางมาก และ

ผูบริหารองคกรตาง ๆ ในสหรัฐอเมริกามีการยอมรับกันวา มีความตองการและความจําเปนตองมีการ

เปลี่ยนแปลงในการดําเนินการเรื่องตาง ๆ  เพื่อใหองคกรสามารถอยูไดในสภาวะที่มีการแขงกันทาง

เศรษฐกิจสงูภาวะผูนําแบบมบีารม ีหมายถึง ภาพความคิดของผูตามทีว่า ผูนําเปนผูมพีรสวรรคมีความเปน

พิเศษเหนือกวาคนทั่วไป ผูตามจะมีความเช่ือมั่น เคารพ และบูชาในตัวผูนําในลักษณะที่เปนบุรุษเหนือ

มนุษยหรือเทพเจา  

 House (1977 : 45) ไดเสนอทฤษฎีที่ช้ีวา ผูนําแบบบารมีมีพฤติกรรมอยางไร โดยระบุตัวบงช้ี

ความเปนผูนําแบบบารมีวา จะรวมเอาความเช่ือมั่นของผูตามในความถูกตองของผูนํา การยอมรับ

ตัวอยางปราศจากคําถามของผูนํา ความหลงใหลในตัวผูนํารวมต้ังความต้ังใจที่จะเช่ือฟงดวยทฤษฎี

ภาวะผูนําแบบบารมีน้ีระบถึุงลกัษณะของผูนําที่ไดรบัการมองวา เปนผูมีความสามารถพิเศษเหนือธรรมดา 

คือ ผูนําจะมีความตองการในอํานาจอยางแรงกลา มีความเช่ือมั่นในตนเองสูง และมีความต้ังใจสูง  

 ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ Burns  

 ในทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ตอนเริ่มตนไดรับการพัฒนามาจากการวิจัยเชิงบรรยาย

ผูนําทางการเมือง โดย Burns (1978) อธิบายภาวะผูนําในเชิงกระบวนการที่ผูนํามอีิทธิพลตอผูตามและ

ในทางกลับกันผูตามก็สงอิทธิพลตอการแกไขพฤติกรรมของผูนําเชนเดียวกัน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

มองไดทั้งในระดับแคบที่เปนกระบวนการที่สงอทิธิพลตอปจเจกบุคคล (Individula) และในระดับกวาง
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ที่เปนกระบวนการในการใชอํานาจ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและปฏิรูปสถาบัน ในทฤษฎีของ Burns (1978) 

ผูนําการเปลี่ยนแปลงพยายามยกระดับของการตระหนักรูของผูตาม โดยการยกระดับแนวความคิด

และคานิยมทางศีลธรรมใหสงูข้ึน เชน ในเรื่องเสรภีาพ ความยุติธรรม ความเทาเทียมกัน สันติภาพ และ

มนุษยธรรม โดยไมตองยึดตามอารมณ เชน ความกลัว ความเห็นแกตัว ความริษยา ผูนําจะทําใหผูตาม

กาวข้ึนจาก “ตัวตนในทุก ๆ วัน” (Everyday Selves) ไปสู “ตัวตนที่ดีกวา” (Better Selves) Burns 

(1978) มีแนวคิดวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการแสดงออก โดยผูใดก็ไดในองคการในทุก ๆ 

ตําแหนง ซึ่งอาจจะเปนผูนําหรือเปนผูตาม และอาจจะเกี่ยวกับคนที่มีอิทธิพลเทาเทียมกัน สูงกวาหรือ

ตํ่ากวาก็ได 

 Burns (1978) กลาววา การที่ผูนําทําใหผูตามสามารถบรรลุจุดมุงหมายที่แสดงถึงคานิยม

แรงจูงใจ ความตองการ ความจําเปน และความคาดหวังทั้งของผูนําและของผูตาม Burns (1978) 

เห็นวา ภาวะผูนําเปนปฏิสัมพันธของบุคคลที่มีความแตกตางกันในดานอํานาจ ระดับแรงจูงใจ และทักษะ

เพื่อไปสูจุดมุงหมายรวมกัน ซึ่งเกิดไดใน 3 ลักษณะ คือ 

  1. ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เปนปฏิสัมพันธที่ผูนําติดตอ

กับผูตามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน ผูนําจะใชรางวัลเพื่อตอบสนองความตองการและ

เพื่อแลกเปลี่ยนกับความสําเร็จในการทํางาน ถือวาผูนําและผูตามมีความตองการอยูในระดับข้ันแรก

ตามทฤษฎีความตองการลําดับข้ันของ Maslow’s Need Hierachy Theory  

  2. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผูนําและผูตามน้ันมี

ปฏิสัมพันธกัน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทั้งสองฝาย คือ เปลี่ยนผูตามไปเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

และเปลี่ยนผูนําการเปลี่ยนแปลงไปเปนผูนําแบบจริยธรรม กลาวคือ ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตระหนักถึง

ความตองการของผูตาม และจะกระตุนตามใหเกิดความสาํนึกและยกระดับความตองการขอผูตามใหสูงข้ึน

ตามลําดับข้ันความตองการของ Maslow (1970) และทําใหผูตามเกิดจิตสํานึกของอุดมการณยึดถือ

คานิยมเชิงจริยธรรม เชน อิสรภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และสิทธิมนุษยชน ทั้งน้ี

เพื่อไมใหผูตามถูกครอบงําดวยอํานาจฝายตํ่า เชน ความกลัว ความโลภ ความเกลียด ความริษยา เปนตน 

  3. ภาวะผูนําแบบจริยธรรม (Moral Leadership) ผูนําการเปลี่ยนแปลจะเปลี่ยนเปนผูนํา

แบบจริยธรรมอยางแทจริง เมื่อไดยกระดับความประพฤติและความปรารถนาเชิงจริยธรรมของผูนํา

และผูตามใหสูงข้ึน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝาย อํานาจของผูนําจะเกิดข้ึนเมื่อผูนําทําใหเกิด

ความไมพึงพอใจตอสภาพเดิมทําใหผูตามเกิดความขัดแยงระหวางคานิยมกับวิธีปฏิบัติ สรางจิตสํานึก

ใหผูตามเกิดความตองการในระดับข้ันที่สูงกวาเดิมตามลําดับข้ันความตองการของ Maslow (1970) 

หรือระดับการพัฒนาจริยธรรมของ Kohlberg (1976) แลวจึงดําเนินการเปลี่ยนสภาพทําใหผูนําและ

ผูตามไปสูจุดมุงหมายที่สูงข้ึน ภาวะผูนําทั้งสามลักษณะตามทฤษฎีของ Burns (1978) มีลักษณะเปนแกน

ตอเน่ือง ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยูปลายสุดของแกน ซึ่งตรงกันขามกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ซึ่งมุงเปลี่ยนสภาพไปสูภาวะผูนําแบบจริยธรรม 
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 Burns (1978 : 4) ไดพัฒนาแนวคิดผูนําการเปลี่ยนแปลงจากการวิจัยเชิงพรรณนา ในผูนํา

ทางการเมือง พบวา สามารถแบงภาวะผูนําเปน 2 รูปแบบ คือ 

  1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง ผูนําที่ตระหนัก

ถึงความตองการของผูตามคนหาแรงจูงใจของผูตาม กระตุนใหผูตามทราบถึงความตองการของตนเอง

พยายามใหผูตามไดรับการตอบสนองความตองการ และหาวิธีการพัฒนาผูตามผูตามที่ไดรับการพัฒนา

จะสามารถนําศักยภาพของตนเองที่มีอยูน้ันมาใชไดอยางเต็มที่ ผลของผูนําการเปลี่ยนแปลง คือ 

การเปลี่ยนแปลงผูตามไปเปนผูนําการเปลีย่นแปลง และเปลี่ยนแปลงผูนําการเปลี่ยนแปลงไปเปนผูนํา

จริยธรรม (Moral Leadership)  

  2. ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) หมายถึง รูปแบบภาวะผูนํา

ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางผูนําและผูตามอยูบนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนทรัพยากรบางอยางที่มีคาแก

ผูตาม เชน การทํางานเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินเดือนของพนักงาน การจายเงินเพื่อใหออกเสียงและลงคะแนน

สําหรับการเลือกต้ังของผูแทน ซึ่งเปาหมายของผูนําและผูตามไมไดเปนเปาหมายรวมกันและไมกอใหเกิด

การเปลีย่นแปลงเปาหมายของผูนํา มุงเนนตองการใหผลของงานของตนเองสําเร็จสวนเปาหมายของผูตาม

เพียงแคตองการผลตอบแทนแลกเปลี่ยนจากงานที่ทําภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน ประกอบดวย 

   2.1 การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent Reward : CRX) ผูนําจะทําใหผูตาม

เขาใจชัดเจนวา ตองการใหผูตามทําอะไรหรือคาดหวังอะไรจากผูตาม และจากน้ันจะจัดการแลกเปลี่ยน

รางวัลในรูปของคํายกยองชมเชย ประกาศความดีความชอบ การจายเพิ่มข้ึนไดโบนัส เมื่อผูตามสามารถ

บรรลุเปาหมายตามที่คาดหวัง ผูนําแบบน้ีมักจูงใจใหรางวัลเปนการตอบแทนและมักจูงใจดวยแรงจูงใจ

ข้ันพื้นฐานหรือแรงจูงใจภายนอก 

2.2 การบริหารแบบวางเฉย (Management - by Exception) เปนการบริหารงาน

ที่ปลอยใหเปนไปตามสภาพเดิม (Status Quo) ไมพยายามเขาไปยุงเกี่ยวกับการทํางานจะเขาไปแทรก

ตอเมื่อมีอะไรเกิดผิดพลาดข้ึน หรือการทาํงานตํ่ากวามาตรฐาน การเสริมแรงมักจะเปนทางลบหรือ

ใหขอมูลยอนกลบัทางลบ มีการบริหารงานโดยไมปรบัปรงุเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ผูนําจะเขาไปเกี่ยวของ

ก็ตอเมื่องานบกพรองหรือไมไดมาตรฐานการบริหารงานแบบวางเฉย แบงออกเปน 2 แบบ คือ 

    2.2.1 การบรหิารแบบวางเฉยเชิงรกุ (Active Management - by Exception : 

MBE - A) ผูนําจะใชวิธีการทํางานแบบกันไวดีกวาแก ผูนําจะคอยสังเกตผลการปฏิบัติงานของผูตาม

และชวยแกไขใหถูกตอง เพื่อปองกันการเกิดความผิดพลาดหรือลมเหลว 

    2.2.2 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive Management - by Exception : 

MBE - P) ผูนําจะใชวิธีการทํางานแบบเดิมและพยายามรักษาสภาพเดิม ผูนําจะเขาไปแทรกแซงถาผล

การปฏิบัติงานไมไดตามมาตรฐานหรือถามีบางอยางผิดพลาด ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย (Laissez - 

Faire Leadership : LF) หรือพฤติกรรมความไมมีภาวะผูนํา (Non - Leadership Behavior) เปนภาวะผูนํา 
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ที่ไมมีความพยายามขาดความรับผดิชอบ ไมมีการตัดสินใจไมเต็มใจที่จะเลือกยืนอยูฝายไหน ขาดการมี

สวนรวมเมือ่ผูตามตองการผูนํา ผูนําจะไมอยูไมมีวิสยัทัศนเกีย่วกับภารกิจขององคการ ไมมีความชัดเจน

ในเปาหมายตอมา  
 Bass (1985 : 32) ไดเพิ่มความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวา เปนสภาวะที่ผูนํา

กระตุนใหผูตามมีความตองการและมีความพึงพอใจมากกวาทีเ่ปนอยู โดยการทําใหผูตามตระหนักถึง

ความสําคัญคุณคา และวิธีที่จะทําใหบรรลุถึงจุดมุงหมายคํานึงถึงประโยชนขององคการมากกวาประโยชน

ของตน และทําใหผูตามเกิดความตองการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตดวยตนเอง และไดทําการศึกษา

วิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําการเปลีย่นแปลง พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงน้ันประกอบไปดวย 

3 องคประกอบ คือ การสรางบารมี (Charisma) คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized 

Consideration) และการกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation)  

  1. การสรางบารมี (Charisma) หมายถึง คุณลักษณะพิเศษบางอยางในตัวผูนําที่ทําให 

ผูตามรูสึกสนใจ ศรัทธา ใหความเคารพ และประทบัใจ เมื่ออยูใกลชิดมีความดึงดูดสวนตัวที่ทําใหผูตาม

เกิดความนิยมชมชอบ และทําใหผูตามคลอยตาม Conger and Kanungo (1988) เสนอวา ผูนําบารมี

มีลักษณะดังน้ี คือ  

   1.1 สรางจินตนาภาพในอนาคตทีดี่กวาปจจุบัน และใหลูกนองยอมรับในจินตนาภาพน้ัน 

   1.2 กลาเสี่ยงตอสถานภาพตําแหนงเพื่อประโยชนของลกูนองมากกวาประโยชนสวนตน 

   1.3 มีวิธีการใหม ๆ เพื่อใหบรรลุจินตนาภาพรวมกัน 

   1.4 สามารถประเมินสถานการณไดถูกตอง แมนยํา ไวตอความตองการของลูกนอง 

   1.5 ทําใหลูกนองเกิดความรูสกึไมพึงพอใจในสถานการณปจจุบัน และพรอมที่จะคนหา

นวัตกรรมใหม ๆ ในการแกปญหา 

   1.6 ทําใหลูกนองเกิดความเช่ือมั่นในกลยุทธ สรางนวัตกรรมใหม ๆ  (Innovation 

Strategy)  

   1.7 ใชอํานาจสวนตัว คือ การใชอํานาจความเช่ียวชาญทําใหผูตามทํางานไดสําเร็จ

ใชวิธีการใหม ๆ ในการเปลี่ยนแปลงใชอํานาจอางอิง เพื่อใหลูกนองเลียนแบบในการอุทิศตน 

  2. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration) เปนความสามารถ

ของผูนําที่ทราบความแตกตางของผูตาม ทราบจุดเดนจุดดอยของผูตาม และใหความสนใจในความตองการ

และความเจริญกาวหนาของผูตาม ซึ่งพฤติกรรมของผูนําที่แสดงถึงการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล

สรุปได 3 ลักษณะ คือ 

   2.1 การคํานึงถึงการพัฒนา (Development Orientation) ผูนําการเปลี่ยนแปลง

ตองประเมินศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา ทั้งในดานความสามารถในการดําเนินงานในปจจุบัน และ

ความรับผิดชอบที่จะเพิ่มมากข้ึนในอนาคต ผูนํามีการกําหนดแนวทางเพื่อใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม
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และมอบหมายงาน เพื่อชวยพัฒนาความสามารถและตอบสนองแรงจูงใจของผูใตบังคับบัญชา ผูนําจะตอง

มีพฤติกรรมที่เนนการพัฒนา (Development Oriented Behavior) ประกอบดวย การใหคาปรึกษา

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และมีการบันทึกความกาวหนาในการปฏิบัติงาน และสงเสริมผูใตบังคับบัญชา

ไดเขารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม มีการมอบหมายงานโดยการใหโอกาสทํางานที่ทาทายและการใหผูตาม

ไดรับผิดชอบเพิ่มข้ึนดวยวิธีการพัฒนา และยกระดับความสามารถและศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา 

   2.2 การเนนความเปนบุคคล (Individualized Orientation) โดยมีการนิเทศงาน

แบบหาง ๆ  กัน มีการติดตอกันแบบสองทางทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการเพื่อใหลูกนองไดรับขอมูล

ขาวสารที่ถูกตอง นอกจากน้ีผูนําตองมีความเอาใจใสตอความแตกตางระหวางผูใตบงัคับบัญชาแตละคน

โดยพยายามคนหาวาอะไรเปนแรงจูงใจของผูใตบงัคับบัญชาแตละคน และมีวิธีการพัฒนาศักยภาพน้ัน

ใหสูงสุดไดอยางไร 

   2.3 การเปนพี่เลี้ยง (Mentoring) คือ การที่ผูนําใชความรูความสามารถและประสบการณ

ที่มีมากกวารวมกับสถานภาพการเปนผูบรหิารที่จะชวยเหลือใหคําปรกึษาสอนแนะงานใหแกผูใตบังคับบัญชา 

  3. การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง พฤติกรรมของผูนํา

การเปลี่ยนแปลงที่แสดงออกดวยการกระตุนใหเกิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม ๆ  โดยกระตุนใหผูใตบังคับบัญชา

ใชความคิดและจนิตนาการ เพื่อปรับปรงุการทํางานที่ทาํอยูเปนประจํา ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะกระตุน

ผูตามใหรูสึกทาทาย และมองปญหาเปนโอกาส ผูนําใหการสนับสนุนหากผูตามมีความตองการทดลอง

วิธีการใหม ๆ  หรือมีความตองการริเริม่สรางสรรคงานใหมใหกับองคการ สงเสริมใหผูตามแสวงหาทางออก

และวิธีการแกปญหาตาง ๆ ดวยตนเองเปนโอกาสใหผูตามไดแสดงความสามารถอยางเต็มที่ และกระตุน

ใหผูตามทุกคนทํางานอยางอิสระในขอบเขตงานที่ตนมีความรูความชํานาญ 

 สรุปไดวา ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ Burns (1978) คือ ผูนําที่มีคุณธรรม ซึ่งถือ

เปนผูนําที่แทจริง เน่ืองจากผูนําทีไ่มมคีวามยุติธรรม ไมสามารถนําผูตามไปสูการใหเหตุผลเชิงคุณธรรม

ในระดับที่สูงข้ึน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง จึงมีศักยภาพมากกวา ซับซอนมากกวา มีคุณธรรมมากกวา 

ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน และเนนเปาหมาย 

 ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ Bass 

 จากทฤษฎีของ Bass (1985) ไดเสนอทฤษฎีภาวะผูนําที่มีรายละเอียดมากข้ึน เพื่ออธิบาย

กระบวนการเปลี่ยนสภาพในองคการ และช้ีใหเห็นความแตกตางระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

แบบบารมี (Charismatic) และแบบแลกเปลีย่น (Transactional) Bass (1985) นิยามภาวะผูนําในแง

ของผลกระทบของผูนําที่มีตอตัวผูตาม ผูนําเปลี่ยนสภาพผูตามโดยการทําใหพวกเขาตระหนักในความสําคัญ

และคุณคาในผลลัพธของงานมากข้ึน หรือโดยยกระดับความตองการของผูตาม หรือโดยชักจูงใหพวกเขา

เห็นแกองคการมากกวาการสนใจตนเอง (Self - Interest) ผลจากอิทธิพลเหลาน้ีทําใหผูตามมีความเช่ือมั่น 

และเคารพในตัวผูนํา และไดรับการจงูใจใหทําสิ่งตาง ๆ ไดมากกวาที่คาดหวังในตอนแรก Bass (1985)  
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เห็นวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนมากกวาคําเพียงคําเดียว ที่เรียก บารมี (Charismatic) บารมีไดรับ

การนิยามวา เปนกระบวนการซึ่งผูนําสงอิทธิพลตอผูตาม โดยการปลุกเราอารมณที่เขมแข็งและความ

เปนเอกลักษณของผูนํา Bass (1985) เห็นวา การมีบารม ีมีความจําเปน แตไมเพียงพอสําหรับภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง ยังมีสวนประประกอบที่สําคัญอีกสามสวนของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีนอกเหนือ 

จากความมีบารมี คือ การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation) การคํานึงถึงความเปนปจเจก

บุคคล (Individualize Consideration) และการสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) 

ทั้งสามองคประกอบรวมกับการสรางบารมีเปนองคประที่มีปฏิสัมพันธ เพื่อสรางความเปลี่ยนแปลง

ใหแกผูตาม ผลที่ผสมผสานน้ีทําใหผูนําการเปลี่ยนแปลงแตกตางกับผูนําแบบบารมี นอกจากน้ี ผูนํา

การเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะเพิ่มพลัง (Empower) และยกระดับผูตามในขณะที่ผูนําแบบบารมี มีหลายคน

พยายามที่จะทําใหผูตามออนแอและตองคอยพึ่งผูนํา และสรางความจงรักภักดีมากกวาความผูกพัน

ในความคิดของ Bass (1985) ไดใหนิยามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในทางที่กวางกวา Burns (1978)  

โดยไมใชแคเพียงการใชสิ่งจูงใจ (Incentive) เพื่อใหมีความพยายามมากข้ึนแตจะรวมการทําใหงาน

ที่ตองการมีความชัดเจนข้ึนเพื่อการใหรางวัลตอบแทน และ Bass (1985)  ยังมองภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

มีความแตกตางจากภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน แตไมใชกระบวนการที่เกิดข้ึนแยกจากกัน Bass (1985)  

ยอมรับวาในผูนําคนเดียวกันอาจใชภาวะผูนําทั้งสองแบบ แตในสถานการณหรือเวลาที่แตกตางกัน 

 Bass (1985) กลาวถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวาเปนผูนําที่ทําใหผูตามอยูเหนือกวา

ความสนใจในตนเอง ผานทางการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence or Charisma) 

การสรางแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation) การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation) 

หรือการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualize Consideration) ผูนําจะยกระดับวุฒิภาวะ และ

อุดมการณของผูตามที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) การบรรลุสัจจะแหงตน (Self - Actualization) 

ความเจริญรุงเรือง (Well - Being) ของสังคมองคการ และผูอื่น นอกจากน้ัน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

มีแนวโนมที่จะชวยกระตุนความหมายของงานในชีวิตของผูตามใหสูงข้ึน อาจจะช้ีนําหรือเขาไปมีสวนรวม

ในการพัฒนาความตองการทางศีลธรรมใหสูงข้ึนดวย 

 ในตอนเริ่มตนของทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ Bass (1985) ในป ค.ศ. 1985 ไดเสนอ

ภาวะผูนํา 2 แบบ คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) และภาวะผูนํา

แบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership ) ซึ่งมีลักษณะเปนพลวัตร (Dynamic) ที่มีความตอเน่ืองกัน

ตามรูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยผูนําจะใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาความตองการ

ของผูตามใหสูงข้ึน ตอเน่ืองจากภาวะผูนําแลกเปลี่ยน ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยน สิ่งที่ตองการระหวางกัน

เพื่อใหผูตามปฏิบัติตาม ภาวะผูนําทั้งสองประเภทน้ี ผูนําคนเดียวกันอาจใชในประสบการณที่แตกตางกัน

ในเวลาที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม Bass (1985) วินิจฉัยวา ความเปนภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสามารถ
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สงผลในการปรบัปรุงประสทิธิภาพข้ันตํ่ากวา สวนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงซึ่งชวยเพิ่ม และปรับปรุง

ประสิทธิภาพในข้ันสูงกวา 

 นอกจากน้ัน Bass (1985) ยังไดกลาวถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวาเปนสวนขยายของภาวะผูนํา

แบบแลกเปลี่ยน เน่ืองจากภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนจะเนนเฉพาะเรื่องการจัดการ หรือแลกเปลี่ยน 

ซึ่งเกิดข้ึนระหวาผูนํา ผูรวมงาน และผูตาม ซึ่งการแลกเปลี่ยนน้ีจะอยูบนพื้นฐานที่ผูนําถกเถียงพูดคุย

กันวามีความตองการอะไร มีการระบุเงื่อนไขและรางวัลที่ผูตาม และผูรวมงานจะไดรับ ถาพวกเขาทํา

ในสิ่งที่ตองการสําเร็จ แตภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะปฏิบัติตอผูรวมงานและผูตามมากกวาการกําหนด 

ใหมีการเปลีย่นแปลง หรือขอตกลงธรรมดา พวกเขาจะมีการปฏิบัติในวิถีทางที่จะนําไปสูผลงานที่สูงข้ึน 

โดยการปฏิบัติในองคประกอบใดองคประกอบหน่ึง หรือมากกวาที่เกี่ยวกับการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

 Bass and Avolio (1994) ไดกลาววาในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ไดพัฒนาเปนรูปเปนรางข้ึน โดยการศึกษาวิจัยรวบรวมขอมูลพัฒนาและฝกอบรมจากทุกระดับในองคการ

และในสังคม ทั้งกับผูนําทุกระดับและที่ไมมีประสิทธิภาพ ไมมีกิจกรรม จนถึงผูนําที่มีประสิทธิภาพสูง 

มีความกระตือรือรนทั้งในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรมราชการทหาร โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา 

ในตางชาติและขามวัฒนธรรม ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่วัด โดยเครื่องมือวัด

ภาวะผูนําพหุองคประกอบ (Multifactor Leadership Questionnaire : MLQ) ที่สรางและพัฒนาโดย 

Bass and Avolio (1994) เปนภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ และใหความพึงพอใจมากกวาภาวะผูนํา

แบบแลกเปลี่ยน และมงีานวิจัยเชิงประจักษและการศึกษาเชิงทฤษฎีจํานวนมาก แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพล อยางมีนัยสําคัญตอการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของบุคคล และขององคกร 

หลังจากมีการศึกษาทฤษฎีและมีการวิจัยเกีย่วกับทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนระยะเวลาหน่ึง 

คือ ต้ังแต Bass (1985)  เสนอทฤษฎีน้ีใน ป ค.ศ. 1985 ไดมีการพัฒนาทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

เปนโมเดลภาวะผูนําแบบเต็มรูปแบบ (Model of The Full Range of Leadership) โดยโมเดลน้ี

จะประกอบดวย 4 องคประกอบพฤติกรรม (4I’s) ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมของ

ภาวะผูนําแบบแลกเปลีย่น รวมทั้งภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย (Laissez – Faire Leadership) หรือ

พฤติกรรมการไมมีภาวะผูนํา (Non Leadership Behavior)   

 Bass and Avolio (1994) ในป ค.ศ. 1991 ไดเสนอภาวะผูนําแบบเต็มรูปแบบ โดยใชผลวิเคราะห

องคประกอบภาวะผูนําตามรูปแบบภาวะผูนําที่เคยเสนอในป ค.ศ. 1985 โมเดลน้ีจะประกอบดวย 

ภาวะผูนํา 3 แบบ คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ภาวะผูนําแลกเปลี่ยน 

(Transactional Leadership) และภาวะผูนําแบบตามสบาย (Laissez – Faire Leadership) หรือ 

พฤติกรรมความไมมีภาวะผูนํา (Non Leadership Behavior) ดังรายละเอียดตอไปน้ี   
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  1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เปนกระบวนการที่ผูนํา

มีอิทธิพลตอผูรวมงาน และผูตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงาน และผูตามใหสูงข้ึนกวา

ความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับที่สงูข้ึน และศักยภาพ

มากข้ึน ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของทมีและขององคการ จูงใจใหผูรวมงานและ

ผูตามมองใหไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของกลุมองคการหรือสังคม ซึ่งกระบวนการ

ที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานหรือผูตามน้ีจะกระทําโดยผานองคประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ คือ 

   1.1 การมีอิทธิพลอยางมอีุดมการณ (Idealized Influence หรือ Charisma Leadership : 

II หรือ CL) หมายถึง การที่ผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยาง หรือเปนโมเดลสําหรับผูตาม ผูนําจะเปนที่ยกยอง 

เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจ และทําใหผูตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อรวมงานกัน ผูตามจะพยายาม

ประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูนํา และตองการเลียนแบบผูนําของเขา สิ่งที่ผูนําตองปฏิบัติเพื่อบรรลุถึง

คุณลักษณะน้ี คือ ผูนําจะตองมีวิสัยทัศนและสามารถถายทอดไปยังผูตาม ผูนําจะมีความสม่ําเสมอ

มากกวาการเอาแตอารมณ สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณวิกฤต ผูนําเปนผูที่ไวใจไดวาจะทาํ

ในสิ่งที่ถูกตอง ผูนําจะเปนผูที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผูนําจะหลีกเลี่ยงที่จะใชอํานาจเพื่อผลประโยชน

สวนตน แตจะประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอื่นและเพื่อประโยชนของกลุม ผูนําจะแสดงใหเห็น

ถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความต้ังใจ การเช่ือมั่นในตนเอง ความแนวแนในอุดมการณ 

ความเช่ือและคานิยมของเขา ผูนําจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความมั่นใจของผูตาม 

และทําใหผูตามมีความเปนพวกเดียวกันกับผูนํา โดยอาศัยวิสัยทัศนและการมีจุดประสงครวมกัน ผูนํา

แสดงความมั่นใจชวยสรางความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกัน เพื่อการบรรลุเปาหมายที่ตองการ ผูตามจะเลียนแบบ

ผูนําและพฤติกรรมของผูนําจากการสรางความมั่นใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง 

ผูนําการเปลี่ยนแปลงจงึรักษาอทิธิพลของตนในการบรรลุเปาหมาย และปฏิบัติภาระหนาที่ขององคการ 

   1.2 การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) หมายถึง การที่ผูนํา

จะประพฤติในทางทีจู่งใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตาม โดยการสรางแรงจูงใจภายใน การใหความหมาย

และทาทายในเรื่องงานของผูตาม ผูนําจะกระตุนจติวิญญาณของทีม (Team Spirit) ใหมีชีวิตชีวา มีการ

แสดงออกซึง่ความกระตือรือรน โดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวก ผูนําจะทําใหผูตามสัมผัส

กับภาพที่งดงามของอนาคต ผูนําจะสรางและสื่อความหวังที่ผูนําตองการอยางชัดเจน ผูนําจะแสดง

การอุทิศตัวหรือความผกูพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน ผูนําจะแสดงความเช่ือมั่นและแสดงใหเห็น

ความต้ังใจอยางแนวแน วาจะสามารถบรรลุเปาหมายได ผูนําจะชวยใหผูตามมองขามผลประโยชน

ของตน เพื่อวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ ผูนําจะชวยใหผูตามพัฒนาความผูกพันของตนตอเปาหมาย

ระยะยาว และบอยครัง้ พบวา การสรางแรงบันดาลใจน้ี เกิดข้ึนผานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล

และการกระตุนทางปญญา ชวยใหผูตามจัดการกับอุปสรรคของตนเองและเสริมความคิดสรางสรรค 
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   1.3 การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การที่ผูนํา

มีการกระตุนผูตามใหตระหนักถึงปญหาตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนในหนวยงาน ทําใหผูตามมีความตองการหาแนวทาง

ใหม ๆ มาแกปญหาในหนวยงาน เพื่อหาขอสรุปใหมที่ดีกวาเดิม เพื่อทําใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค 

โดยผูนํามีการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการตั้งสมมุติฐาน 

การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองปญหา และการเผชิญกับสถานการณเกา ๆ ดวยวิถีทางใหม

แบบใหม ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม ๆ ในการพิจารณาปญหาและการหาคําตอบ

ของปญหา มีการใหกําลังใจผูตามใหพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีใหม ๆ ผูนํามีการกระตุนใหผูตาม

แสดงความคิดและเหตุผล และไมวิจารณความคิดของผูตาม แมวามันจะแตกตางไปจากความคิดของ

ผูนํา ผูนําทําใหผูตามรูสึกวาปญหาที่เกิดข้ึนเปนสิ่งที่ทาทายและเปนโอกาสที่ดีที่จะแกปญหารวมกัน 

โดยผูนําจะสรางความเช่ือมั่นใหผูตามวาปญหาทุกอยางตองมีวิธีแกไข แมบางปญหาจะมีอุปสรรคมากมาย 

ผูนําจะพิสูจนใหเห็นวาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยางได จากความรวมมือรวมใจในการแกปญหา

ของผูรวมงานทุกคน ผูตามจะไดรับการกระตุนใหต้ังคําถามตอคานิยมของตนเอง ความเช่ือและประเพณี 

การกระตุนทางปญญา เปนสวนที่สําคัญของการพัฒนาความสามารถของผูตามในการที่จะตระหนัก เขาใจ 

และแกไขปญหาดวยตนเอง 

   1.4 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) ผูนํา

จะมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําใหการดูแลเอาใจใส ผูตามเปนรายบุคคลและทําให

ผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคช (Coach) และเปนที่ปรึกษา (Advisor) ของผูตาม 

แตละคน เพื่อการพัฒนาผูตามผูนําจะเอาใจใสเปนพิเศษในความตองการของปจเจกบุคคล เพื่อความ

สัมฤทธ์ิผลและเติบโตของแตละคน ผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผูตามและเพื่อนรวมงานใหสูงข้ึน นอกจากน้ี

ผูนําจะมีการปฏิบัติตอผูตามโดยการใหโอกาสในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ สรางบรรยากาศของการใหการ

สนับสนุน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความจําเปนและความตองการ การประพฤติของผูนํา

แสดงใหเห็นวา เขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล เชน บางคนไดรับกําลังใจมากกวา บางคน

ไดรับอํานาจการตัดสินใจดวยตนเองมากกวา บางคนมีมาตรฐานที่เครงครัดวา บางคนมีโครงสรางงาน

ที่มากกวา ผูนํามีการสงเสรมิการสื่อสารสองทาง และมีการจดัการดวยการเดินดูรอบ ๆ  (Management 

by Walking Around) มีปฏิสัมพันธกับผูตามเปนการสวนตัว ผูนําสนใจในความกังวลของแตละบุคคล 

เห็นปจเจกบคุคลเปนบุคคลทั้งครบ (As a Whole Person) มากกวาเปนพนักงานหรือเปนเพียงปจจัย

การผลิต ผูนําจะมีการฟงอยางมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) ผูนําจะมีการ

มอบหมายงาน เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูตาม เปดโอกาสใหผูตามไดใชความสามารถพิเศษอยางเต็มที่

และเรียนรูสิ่งใหม ๆ  ที่ทาทายความสามารถ ผูนําจะดูแลผูตามวาตองการคําแนะนํา การสนับสนุนและ

การชวยใหกาวหนาในการทํางานที่รับผิดชอบอยูหรือไม โดยผูตามจะไมรูสึกวาเขากําลังถูกตรวจสอบ

องคประกอบพฤติกรรมเฉพาะทั้ง 4 องคประกอบ (4I’s) ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงน้ีจะมีความสัมพันธ
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กัน (Inter Correlated) อยางไรก็ตาม มีการแบงแยกแตละองคประกอบ เพราะเปนแนวคิดพฤติกรรม

ที่มีความเฉพาะเจาะจง และมีความสําคัญในการวินิจฉัยตามวัตถุประสงคตาง ๆ 

  2. ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เปนกระบวนการที่ผูนํา

ใหรางวัลหรือลงโทษผูตาม ข้ึนอยูกับผลการปฏิบัติงานของผูตาม ผูนําใชกระบวนการแลกเปลี่ยน เสริมแรง

ตามสถานการณ ผูนําจูงใจผูตามใหปฏิบัติงานตามบทบาท และเห็นคุณคาของผลลัพธที่ตองการผูนํา

จูงใจ โดยเช่ือมโยงความตองการและรางวัลกับความสําเร็จตามเปาหมาย รางวัลสวนใหญเปนรางวัล

ภายนอก ผูนําจะทําใหผูตามเขาใจในบทบาท รวมทั้งผูนําจะตระหนักถึงความตองการของผูตาม ผูนํา

จะรับรูวาผูตามตองทําอะไรเพื่อที่จะบรรลุเปาหมาย ผูนําจะระบุบทบาทเหลาน้ี และขอกําหนดงาน

ที่ชัดเจน ผูนําจะรับรูความตองการของผูตาม ผูนําจะชวยใหผูตามระบุเปาหมาย และเขาใจวาความตองการ

หรือรางวัล ที่พวกเขาตองการเช่ือมโยงกบัความสําเร็จตามเปาหมายอยางไรภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน

ประกอบดวย 

   2.1 การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent Reward : CR) ผูนําจะทําใหผูตาม

เขาใจชัดเจนวา ตองการใหผูตามทําอะไร หรือคาดหวังอะไรจากผูตาม และจากน้ันจะจัดการแลกเปลี่ยน

รางวัลในรูปของคํายกยองชมเชย ประกาศความดีความชอบ การจายเพิ่มข้ึน ใหโบนัสเมื่อผูตามสามารถ

บรรลุเปาหมายตามที่คาดหวัง ผูนําแบบน้ีมักจูงใจโดยใหรางวัลเปนการตอบแทน และมักจูงใจข้ันพื้นฐาน

หรือแรงจูงใจภายนอก 

   2.2 การบรหิารแบบวางเฉย (Management – by Exception) เปนการบริหารงาน

ที่ปลอยใหเปนไปตามสภาพเดิม (Status Quo) ผูนําไมพยายามเขาไปยุงเกี่ยวกบัการทํางาน จะเขาไป

แทรกตอเมื่อมีอะไรเกิดผิดพลาดข้ึนหรือการทํางานที่ตํ่ากวามาตรฐาน การเสริมแรงมักจะเปนทางลบ

หรือใหขอมูลยอนกลับทางลบ มีการบริหารงานโดยไมปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอะไร ผูนําจะเขาไปเกี่ยวของ

ก็ตอเมื่องานบกพรองหรือไมไดตามมาตรฐาน การบริหารงานแบบวางเฉย แบงไดเปน 2 แบบ คือ 

    2.2.1 การบรหิารแบบวางเฉยเชิงรกุ (Active Management – by Exception : 

MBE - A) ผูนําจะใชการทํางานแบบกันไวดีกวาแก ผูนําจะคอยสังเกตผลการปฏิบติังานของผูตาม และ

ชวยแกไขใหถูกตองเพื่อปองกันการเกิดความผิดพลาดหรือลมเหลว 

    2.2.2 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive Management – by Exception : 

MBE - P) ผูนําจะใชการทํางานแบบเดิม และพยายามรักษาสภาพเดิม ผูนําจะเขาไปแทรกแซง ถาผล

การปฏิบัติงานไมไดมาตรฐาน หรือถามีบางสวนผิดพลาด 

   3. ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย (Laissez – Faire Leadership) หรือพฤติกรรม

ความไมมีภาวะผูนํา (Non Leadership Behavior) เปนผูที่ไมมีความพยายาม ขาดความรับผิดชอบ 

ไมมีการตัดสินใจ ไมเต็มใจที่จะเลือกยืนอยูฝายไหน ขาดการมีสวนรวม เมื่อผูตามตองการผูนํา ผูนําจะไมอยู 

ไมมีวิสัยทัศนเกี่ยวกับภารกิจขององคการไมมีความชัดเจนในเปาหมาย 
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 ดังน้ัน จากทฤษฎี ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership) เปนกระบวนการ

ที่ผูนําพยายามเปลี่ยนแปลงผูตามใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความไววางใจ เกิดความ

จงรักภักดี และเช่ือถือในตัวผูนําเกิดความคลอยตาม พยายามแกปญหาในการปฏิบัติ เกิดความมั่นใจ

ในตนเอง มีความรับผิดชอบและยอมอุทิศตนเพื่อองคกร ดังน้ัน ผูบริหารหรือผูนําการเปลี่ยนผูนําที่ดี 

จึงตองมีความสามารถในการจูงใจคนใหทําสิ่งตาง ๆ ดวยความเต็มใจ ทําใหผูคนรูสึกอยากจะติดตาม

ไปทุกหนทุกแหงขณะเดียวกันก็ตองสงเสริมลกูนองใหไดแสดงออกถึงความรูสึกความสามารถ ใหมีโอกาส

พัฒนาตนใหดีข้ึนกวาที่เปนอยู ตองสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางานที่อบอุน ซึ่งจะสงผล

ใหลูกนองเกิดความรักความผูกพันตอองคกร และนําไปสูการบรรลุถึงการบรรลุถึงผลงานที่สูงข้ึนโดยการ

ปฏิบัติในองคประกอบใดองคประกอบหน่ึง หรือมากกวาที่เกี่ยวกับการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

 Bass (1985 : 35 - 51) ไดระบุขอจํากัดบางประการของภาวะผูนําแบบมีบารมี และไดแนะนํา

ใหมีการขยายทฤษฎีใหครอบคลุมถึงลกัษณะเสริมพฤติกรรมตัวบงช้ีบารมี สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย 

ตัวอยางเชนเสนอวา ผูนําแบบมีบารมมีักจะเกิดข้ึนในที่มีการใชอํานาจแบบปรกติลมเหลวในการจัดการ

กับวิกฤติการณ และยังเปนที่นาสงสัยเกีย่วกบัคานิยม และความเช่ือด้ังเดิมของผูนําแบบน้ี หลังจากเกิด

ภาวะผูนําแบบมีบารมีแลว ไดมีการพัฒนาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําแนวใหมข้ึน คือ ทฤษฎีภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง สําหรับทฤษฎีที่มีการกลาวถึงกันมาก คือ ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ Burns 

(1978) และ Bass (1985) แตทฤษฎีที่มีการยอมรับวา เปนทฤษฎีภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพมีความ

สอดคลองกับสถานการณของโลกในยุคปจจุบันที่มีเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา และมีงานวิจัย

สนับสนุนมากที่สุด คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ Bass (ขวัญชัย จะเกรง, 2551 : 20) 

 ยงยุทธ รุงแจง (2551 : 1) ไดกลาวถึง ทฤษฎีภาวะผูนํากับการเปลี่ยนแปลง (Transformational 

Leadership) เปนทฤษฎีการศึกษาภาวะผูนําแนวใหมหรือเปนกระบวนทัศนใหม (New Paradigm) 

ของผูนําตามหลกัการทฤษฎีของเบอรน ภาวะผูนําเปนปฏิสัมพันธของบุคคลที่มีความแตกตางกนัในดาน

อํานาจระดับแรงจูงใจและทักษะ เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายรวมกันซึ่งเกิดข้ึนได 3 ลักษณะ คือ 

  1. ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เปนปฏิสัมพันธที่ผูนําติดตอ

กับผูตามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน 

  2. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผูนําจะตระหนักถึง

ความตองการและแรงจูงใจของผูตาม ผูนําและผูตามมีปฏิสัมพันธกันตามความตองการซึ่งกันและกัน

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทั้ง 2 ฝาย 
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  3. ภาวะผูนําแบบจรยิธรรม (Moral Leadership) ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนเปนผูนํา

แบบจริยธรรมอยางแทจริง เมื่อผูนําไดยกระดับความประพฤติและความปรารถนาเชิงจริยธรรมของทั้งผูนํา

และผูตามใหสูงข้ึนและกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 ฝาย 

 องคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 องคประกอบพฤติกรรมของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะมี

ความสัมพันธกัน มีการแบงแยกแตละองคประกอบเปนแนวคิดที่มคีวามเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีนักการศึกษา

หลายทานไดใหความหมายขององคประกอบของพฤติกรรมทั้ง 4 ประการ ไวดังน้ี 

  1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence : II) มีผูใหความหมายของการมี

อิทธิพลอยางมีอุดมการณไวมากมาย เชน 

   ขวัญชัย จะเกรง (2551 : 25) ใหความหมายของการมีอิทธิผลอยางมีอุดมการณ 

หมายถึง พฤติกรรมทีผู่บรหิารแสดงใหเหน็เปนแบบอยางสามารถกระตุนอารมณของผูรวมงานใหสูงข้ึน 

กอใหเกิดการเลียนแบบและผูกพันตอผูบริหาร เห็นวาผูบริหารเปนผูที่มีคุณสมบัติที่พิเศษทําใหผูรวมงาน

เกิดการยอมรบั ยกยอง เทิดทูน เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจ และภาคภูมิใจเมื่อไดรวมงานกัน มีความ

เช่ือมั่นวา ผูบริหารสามารถนําพาพวกเราเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ได ผูบริหารตองประพฤติปฏิบัติตน

เปนแบบอยางที่ดี เพื่อทําใหผูรวมงานรูสึกเปนหน่ึงเด่ียวกัน เพื่อการบรรลุเปาหมายที่ตองการ 

   กิ่งกาญ จิตรกระวาน (2553 : 35) กลาวถึง การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ไววา 

เปนรูปแบบอิทธิพลที่ไมไดมาจากอํานาจหนาที่โดยตําแหนง (Formal Authority) หรือตามประเพณี

แตสังเกตไดจากการรับรูของผูตามวาผูนําเปนผูมคุีณสมบัติพิเศษ ลักษณะดังกลาวของผูนําจะทําใหผูตาม

เกิดการยอมรับ และการมีการเช่ือมั่นวาผูนําจะสามารถนําพวกเขาเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ได  

   นารีรัตน สัมพันธ (2557 : 20) กลาววา การมีอิทธิพลอยางมรอุดมการณ หมายถึง 

พฤติกรรมที่ผูบริหารโรงเรียนแสดงใหเห็นในการบริหารโรงเรียน หรือการทํางานที่เปนกระบวนการ

ทํางานใหครูและบุคลากร มีการยอมรับมีความยินดีที่จะทุมเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยอาศัย

วิสัยทัศนรวมกัน เนนในสิ่งที่สําคัญตอบรรยากาศในโรงเรียนประพฤติตัวเปนแบบอยาง เปนที่ยกยอง

นับถือศรัทธา และมีความสามารถในการแกปญหาการขัดแยง 

   ปรเมธ สมบรูณ (2555 : 39) กลาววา การมีอิทธิพลอยางมอีุดมการณ หมายถึง การที่

ผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยาง สําหรบัผูตามใหเลยีนแบบและมีวิสยัทัศน สามารถถายทอดไปยังผูตาม

สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณที่วิกฤต และเห็นคุณคาในตนเองมศีีลธรรมจริยธรรมเปนที่ยกยอง 

เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจ ทําใหผูรวมงานเกิดความภาคภูมิใจ เมื่อรวมงานกันและผูตามเกิดความมั่นใจ

ชวยสรางความรูสึกเปนหน่ึงเดียวเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ  
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   ปฐมา ชุมศรี (2557 : 24) กลาววา การมีอิทธิพลอยางมอีุดมการณ หมายถึง พฤติกรรม

ที่ผูบริหารแสดงใหเห็นสรางความเปนแบบอยาง สามารถกระตุนความรูสึกดานอารมณของผูรวมงาน

ใหสูงตาม กอใหเกิดพฤติกรรมเลยีนแบบผูนําและผูกพนัตอผูบริหารเห็นวาผูบริหารเปนผูที่มีคุณสมบัติ

พิเศษ ทําใหผูรวมงานเกิดการยกยอง ยอมรับ ศรัทธา เคารพนับถือ เทิดทูน มีความไววางใจและภาคภูมิใจ

เมื่อไดรวมงาน มีความเช่ือมั่นวาผูบรหิารสามารถนําพาผูรวมงานเอาชนะปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ได 

ผูบริหารตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี เพื่อทําใหผูรวมงานรูสึกเปนหน่ึงเดียวกันเพื่อบรรลุเปาหมาย

ที่ตองการ 

  สรุปไดวา พฤติกรรมที่ผูบริหารปฏิบัติแสดงใหผูรวมงานหรือบุคคลากรเช่ือมั่นศรัทธา

และภาคภูมิใจ เกิดความจงรักภักดี อยากอุทิศตนทํางานและยึดถือคานิยมตามอยางที่ผูบริหารกระตุน

มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ และต้ังมั่นในความดี โดยผูบริหารมีความเช่ือมั่นตนเอง มีความแนวแน

ในอุดมการณ มีความเฉลียวฉลาด มุงมั่นพัฒนาตน และองคกรใหเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน และ

มองเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน มีการกําหนดวัตถุประสงคในการทํางานที่ชัดเจน

สรางความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกัน เพื่อการบรรลุเปาหมายที่ตองการได 

  2. การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: IM) มีผูใหความหมายของการสราง

แรงบันดาลใจไว ดังน้ี 

   ขวัญชัย จะเกรง (2551 : 26) ไดใหความหมายไววา การสรางแรงบันดาลใจ หมายถึง 

พฤติกรรมที่ผูบริหารกระตุนจูงใจใหรวมงานเกิดแรงบันดาล กระตือรือรนตระหนัก เขาใจและเห็นคุณคา

ของเปาหมาย ผูบริหารจะทําใหผูรวมงานสัมผสักับภาพที่งดงามของอนาคต ผูบริหารจะสรางเจตคติที่ดี

การคิดในแงบวก และสรางสือ่ความคาดหวังที่ตองการอยางชัดเจน ผูบริหารจะอุทิศตัวหรอืความผูกพัน

ตอเปาหมาย และวิสัยทัศนรวมกนั สรางความเช่ือมัน่ ความเขาใจ ใหกําลังใจทําใหผูรวมงานเห็นคุณคา

ของงาน มีความต้ังใจแนวแนในการทํางาน และเช่ือมั่นวาจะสามารถปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายสูงสุด 

   สมมารถ สูรโรคา (2553 : 25) ใหความหมายวา การสรางแรงบันดาลใจ หมายถึง 

การที่ผูนําประพฤติในทางทีจู่งใจใหเกิดแรงบันดาลใจใหกับผูตาม โดยการสรางแรงจูงใจภายใน การให

ความหมายและทาทายในเรื่องงานของผูตาม ผูนําจะกระตุนวิญญาณของทีม ใหมีชีวิตชีวามีการแสดงออก

ถึงความกระตือรือรน โดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวก 

   อรทัย เพียรชนะ (2554 : 8) ไดใหความหมายการสรางแรงบันดาลใจไววา หมายถึง 

การที่ผูบริหารสถานศึกษาใชคําพูด และการกระทําที่ปลุกปลอบใจใหกําลังใจเรงเรา และกระตุนใหผูเริ่มงาน

เกิดการกระตือรือรน เกิดแรงบันดาลใจอยากอุทิศตนและภาคภูมิใจวา พวกเขาสามารถปฏิบัติงานตาง ๆ 

ที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ ตลอดจนใหผูรวมงานอาสาสมัครทํางานและทดลองโครงการใหม ๆ 
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   นิตยา บุญญาธิการ (2556 : 24) ไดใหความหมายการสรางแรงบันดาลใจไววา หมายถึง 

การสรางแรงจูงใจใหผูรวมงานเกิดความตระหนัก และเห็นคุณคาการปฏิบัติงาน มีเจตคติและคานิยมที่ดี

ในการปฏิบัติงาน สงผลใหบุคลากรเกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานไปสูเปาหมายรวมกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดวยความกระตือรือรนและความต้ังใจโดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน 

   นารีรัตน สัมพันธ (2557 : 21) ใหความหมายวา การสรางแรงบันดาลใจ หมายถึง 

พฤติกรรมของผูบริหารในการสรางแรงจูงใจใหผูรวมงานเห็นคุณคาของการปฏิบัติงาน โดยการเปน

แบบอยางที่ดีแกผูรวมงาน มีความต้ังใจแนวแน อุทิศตัวเพื่อเปนเปาหมายของการปฏิบัติงาน กระตุน

ใหผูรวมงานเหน็ความสําคัญของจุดมุงหมายการปฏิบัติงาน โดยการสรางเจตคติในทางบวกตอเปาหมาย

การปฏิบัติงาน โดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน และเมื่อตองพบกับอุปสรรค ผูบริหารสามารถสราง

ความเช่ือมั่นวา จะสามารถแกไขปญหาและกาวสูการพัฒนาองคการไดอยางมั่นใจ 

  สรุปไดวา การสรางแรงบันดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริหารกระตุนใหบคุลากรเกิด

แรงบันดาลใจในการทํางานอยางมีความกระตือรือรน ตระหนักเขาใจเห็นคุณคาของงาน โดยการสราง

เจตคติที่ดี และการคิดในแงบวกสงผลใหบุคลากรเกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานไปสูเปาหมายรวมกัน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน และเมื่อตองพบกับอุปสรรค

สามารถแกไขปญหาและกาวสูการพัฒนาองคกรไดอยางมั่นใจ 

  3. การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation: IS) มีผูใหความหมายของการกระตุน

ทางปญญาไว ดังน้ี 

   ขวัญชัย จะเกรง (2551 : 27) กลาววา การกระตุนทางปญญา หมายถึง พฤติกรรม

ที่ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานตระหนักรู เขาใจปญหาที่เกิดข้ึน และทําใหผูรวมงานมีความตองการหา

แนวทางวิธีการใหม ๆ  มาใชในการแกปญหา ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหกําลังใจผูรวมงานในการแกปญหา

ในแงมุมตาง ๆ ดวยการคิด วิเคราะห แสดงความคิดเห็นและเหตุผลตาง ๆ รวมกัน 

   นิตยา บุญญาธิการ (2556 : 26) กลาววา การกระตุนทางปญญา หมายถึง การกระตุน

และการสงเสริมใหผูรวมงานตระหนักถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในมุมมองที่เปดกวาง และรวมกันหา

แนวทางในการแกปญหาดวยแนวคิด และวิธีการใหมที่ดีกวาเดิมบนพื้นฐานของหลักการ และเหตุผล

อยางเปนระบบอยางตอเน่ือง 

   นารีรัตน สัมพันธ (2557 : 23) กลาววา การกระตุนทางปญญา หมายถึง พฤติกรรม

ของผูบริหารที่พยายามสรางความทาทายในความคิด โดยกระตุนใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็นตาม

ทัศนะคติและประสบการณของแตละคน สงเสริมใหคิดสรางสรรคงานใหมๆวิเคราะหอยางเปนระบบ

เพื่อรวมหาวิธีใหม ๆ ในการปฏิบัติงานรวมกัน ทําใหผูรวมงานมีการพัฒนาประสิทธิภาพของงานใหสูงข้ึน

สงผลใหบรรลุเปาหมายที่องคกรวางไว 
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   นุตริยา จิตตารมย (2557 : 6) กลาววา การกระตุนทางปญญา หมายถึง ระดับพฤติกรรม

ที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการ หรือการทํางานที่เปนกระบวนการกระตุนผูรวมงานใหเหน็วิธีการหรือ

แนวทางในการแกปญหา มีการพิจารณาปรับปรุงวิธีการทํางาน สงเสริมความคิดเห็น มองปญหาในแงมุม

ตาง ๆ มีการวิเคราะหปญหาโดยใชเหตุผลและขอมูลหลักฐาน มีความริเริ่มสรางสรรค โดยผูนําจะมี

คุณลักษณะสําคัญในดานความคิดสรางสรรค 

   สุภาณี เลิศศักด์ิวานิช (2557 : 43) กลาววา การกระตุนทางปญญา หมายถึง การที่

ผูบริหารแสดงพฤติกรรมที่เปนการกระตุนผูใตบังคับบญัชาใหเห็นวิธีการ หรือแนวทางใหมในการแกปญหา

มีการพิจารณาถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานแบบเกา ๆ สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น

มองปญหาในมุมตาง ๆ  มีการวิเคราะหปญหาโดยใชเหตุผลและขอมูลหลักฐาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

โดยผูบริหารจะมีคุณลักษณะที่สําคัญดานการคิด และแกปญหาอยางเปนระบบ และมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค และจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาเปนผูคิดวิเคราะหและคิดสรางสรรค 

  สรุปไดวา การกระตุนทางปญญา หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริหารกระตุนบุคลากรใหตระหนัก

ถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในองคการ ในมุมมองที่เปดกวางสงเสริมใหบุคลากรรูจักการวิเคราะหปญหา

และแกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยมีแนวคิดและวิธีการใหมที่ดีกวาเดิมสามารถแกปญหาในการปฏิบัติงาน

ดวยความเรียบรอย ผูบริหารจะสงเสรมิ สนับสนุน ใหกําลังใจผูรวมงานในการแกปญหา อยางเปนระบบ 

ทําใหผูรวมงานมองปญหาดังกลาวจากมุมมองใหมของตนเอง ทุกปญหามีทางแก และหาขอสรุปใหม

โดยรวมมือกันจากทุกคนที่จะสรางสรรคใหดีกวาที่เปนอยู 

  4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) ซึ่งไดมี

ผูใหความหมายของการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลไว ดังน้ี 

   ขวัญชัย จะเกรง (2551 : 8) กลาววา การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล หมายถึง 

พฤติกรรมที่ผูบริหารแสดงตอผูรวมงาน โดยการใหความสนใจ ดูแล เอาใจใส สงเสริมสนับสนุน ใหกําลังใจ

เปนที่ปรึกษาชวยเหลอื ช้ีแนะเปนรายบคุคล เพื่อใหผูรวมงานไดพัฒนาตนเองดวยการใหโอกาสการเรียนรู

สิ่งใหม ๆ ตามความตองการดวยบรรยากาศการสนับสนุนผูรวมงานอยางเทาเทียมกัน 

   พิสิฐธวัฒน กลิ่นไธสงค (2552 : 25) กลาววา การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริหารแสดงตอการคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดวยความสัมพันธ 

สนใจ ดูแล เอาใจใสผูรวมงานเปนรายบุคคลอยางใกลชิด สงเสริมสนับสนุนใหกําลังใจ และความสามารถ

ชวยเหลือช้ีแนะใหประสบการณการเรยีนรูสิง่ใหม ๆ  ดวยบรรยากาศการสนับสนุนผูรวมงานอยางเทาเทียมกัน 

มีการติดตอสื่อสารสองทางเปนรายบุคคล ซึ่งจะชวยใหไดขอมูลในการตัดสินใจที่ดีข้ึน และสามารถลด

ปญหาคลุมเครือทําใหผูรวมงานรูสึกมีคุณคาและความสําคัญ  

   อรทัย เพียรชนะ (2554 : 8) กลาววา การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล หมายถึง 

การที่ผูบริหารสถานศึกษายอมรับนับถือความเปนบุคคลของผูรวมงาน ดูแลเอาใจใสตอบสนองความ
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ตองการของผูรวมงานแตละคนตามความแตกตางของแตละบุคคล แสดงความช่ืนชมในความสามารถ

ของผูรวมงาน การใหคําปรึกษาหารือสงเสริมใหผูรวมงานไดพัฒนาตนเอง และหาแนวทางพัฒนาผูรวมงาน 

การใหมีสวนรวมในการตัดสินใจเปนพี่เลี้ยง เพื่อฝกฝนดานการบริหารจัดการใหขอมูลขาวสาร การถายทอด

ความรูตาง ๆ ใหมอบหมายงานพิเศษใหผูรวมงาน ตลอดจนใหคําแนะนําการพูดคุยอยางเปนกันเอง และ

สรางสรรคบรรยากาศของความอบอุนและคุนเคย 

   นันทิมา พรหมทอง (2555 : 52) ไดสรุปความหมายของการคํานึงถึงความเปนปจเจก

บุคคล หมายถึง การที่ผูบริหารแสดงพฤติกรรมในการทํางานโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล

ของผูใตบังคับบัญชา มีการเอาใจเขามาใสใจเรา มีการติดตอสื่อสารแบบสองทาง และเปนรายบุคคล 

ผูบริหารจะมีพฤติกรรมเปนพี่เลี้ยง สอนใหคําแนะนําและสงเสริมพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหพัฒนาตนเอง 

มีการกระจายอํานาจ โดยการมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชา โดยผูบริหารจะมีคุณลักษณะที่สําคัญ

ในดานความเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล มีความสามารถในการติดตอสือ่สารระหวางบุคคลและ

มีเทคนิคการมอบหมายงานที่ดี 

   สิริวรรณ คงเพชร (2557 : 39) กลาววา การคํานึงถึงความเปนปจเจกบคุคล หมายถึง 

พฤติกรรมที่ผูบรหิารแสดงออกตอผูรวมงาน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลดวยความสัมพันธ 

สนใจ ดูแล เอาใจใสผูรวมงานเปนรายบุคคลอยางใกลชิด สงเสริมสนับสนุน ใหกําลังใจ เปนที่ปรึกษา

ใหเพื่อนรวมงานไดพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสูงข้ึนตามความตองการความสนใจ และความสามารถ

ชวยเหลือ ช้ีแนะ ใหประสบการณการเรียนรู สิ่งใหม ๆ ดวยบรรยากาศ การสนับสนุนผูรวมงานอยาง

เทาเทียมกัน ซึ่งจะชวยใหไดขอมูลในการตัดสินใจที่ดีข้ึน และสามารถลดปญหาคลุมเครือทําใหผูรวมงาน

รูสึกมีคุณคาและความสําคัญ 

  สามารถสรุปไดวา การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริหาร

แสดงตอบุคลากร มีความสัมพันธอันดีตอกันในการทํางาน สนใจ ดูแล เอาการติดตอสื่อสารสองทาง

เปนรายบุคคล ใจใสผูรวมงานเปนรายบุคคลอยางใกลชิด ตอบสนองความตองการของบุคลากรแตละ

บุคคล แสดงความช่ืนชมในความสามารถของบุคลากร มีการใหคําปรึกษาหารือ สงเสริมใหบุคลากรได

พัฒนาตนเอง เพื่อบรรลุเปาหมายทีต่องการแสดงความช่ืนชมในความสามารถของผูรวมงาน และมีการ

กระจายอํานาจโดยมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชา 

 

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ 

 

 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

 การบริหารงานวิชาการ เปนงานหลักเปนหัวใจของการบริหารโรงเรียนเปนงานสําคัญย่ิง เพราะ

งานวิชาการชวยพัฒนาสติปญญาความนึกคิดของผูเรยีน ทําใหผูเรียนมีคุณคาในสังคมการบริหารงาน
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วิชาการจะดีมีคุณคาหรือไมข้ึนอยูกับผูบริหารและคร ูไดมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของ

การบริหารงานวิชาการไว ดังน้ี 

 อุนากรณ สวนมะมวง (2553 : 23) กลาววา การบริหารวิชาการ หมายถึง กิจกรรมการจัดการ

เกี่ยวกบังานดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานวัดผลประเมินผล ดานพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา ดานนิเทศการศึกษา ดานสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร 

หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอนที่จะสรางผูเรียนใหมีคุณภาพ 

มีความรู มีจริยธรรมและคุณสมบัติตามทีต่องการ เพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมตอไปไดอยางดี 

 สันติ บุญภิรมย (2553 : 23) กลาววา การบริหารวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทกุอยาง

ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และบริหารจัดการสิ่งแวดลอมตาง ๆ  ที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอน

เปนไปอยางราบรื่น 

 สมชาย ชูเลิศ (2553 : 13) กลาววา การบริหารวิชาการ หมายถึง กิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน

เกี่ยวกับงานดานพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช งานดานการเรียนการสอน งานดานวัสดุ

อุปกรณ งานดานการวัดผลประเมินผล งานดานหองสมุด งานดานนิเทศภายใน งานดานการประชุม

อบรมทางวิชาการ โดยจัดเปนกระบวนกระบวนการ มีองคประกอบที่สําคัญของการบริหาร คือ ครูผูสอน 

ผูรับนโยบายการบริหารไปปฏิบัติ และมีการคาดหวังในผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 2) กลาววา การบริหารวิชาการ หมายถึง การบริหาร

สถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน

ใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 

 กรทิพย ศกุนตานุรักษ (2554 : 10) กลาววา กระบวนการบริหารที่อาศัยบุคคลหลายฝาย

รวมมือกันดําเนินการในการจดักจิกรรมเกี่ยวกบัการเรียนการสอน และประสบการณทุกชนิดในโรงเรยีน

เพื่อใหผูเรียนมีความรู มีความสามารถ บรรลุจุดมุงหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงคของการศึกษา

ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 สุลัดดาวัลย อัฐนาค (2557 : 49) กลาววา การบริหารวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรม

ทุกชนิดในสถานศึกษาหรือโรงเรียน เพื่อสงเสริมปรับปรงุพัฒนาการเรยีนการสอนใหไดผลดีตามเปาหมาย

ของหลักสูตร 

 สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาเกี่ยวกับ

ดานหลักสูตรการนําหลักสูตรไปใชงานการเรียนการสอน งานนิเทศภายในและงานประชุมอบรมทาง

วิชาการ เพื่อสงเสริมปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพ การบริหารงาน

วิชาการ ถือเปนงานที่สําคัญที่สุดของโรงเรียน เพราะคุณภาพของผูเรียนจะดีหรือไมข้ึนอยูกับการจัด

กระบวนการบริหารงานวิชาการ จัดทําหลักสตูร กระบวนการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน การจัด



32 
 

แหลงเรียนรู การวัดผลประเมินผล เพื่อนํามาพัฒนาผูเรียนทั้งรางกาย อารมณ สติปญญาใหเปนคนดี

ที่มีคุณภาพ  

 ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 

 ทัศนีย วงศยืน (2553 : 11 - 12) กลาวถึง การบริหารวิชาการเปนงานหลกัทีส่ําคัญของสถานศึกษา 

ควรมีหลักการบริหารงานวิชาการ ดังน้ี 

  1. สถานศึกษาตองคํานึงถึงองคประกอบหลักที่สําคัญของงานวิชาการ ไดแก การพัฒนา

หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน และการจัด

ประเมินผลการเรียนการสอน 

  2. สถานศึกษาตองมีกลไกควบคุมมาตรฐานทางวิชาการของสถานศึกษาใหมีคุณภาพ

เพื่อการพัฒนาทางวิชาการจะไดทิศทางพัฒนางานวิชาการอยางชัดเจน และไปในทิศทางเดียวกัน 

  3. สถานศึกษาตองมีการพัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสตูร การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ 

  4. สถานศึกษาตองมีโครงสรางการบริหารงานวิชาการที่ชัดเจน มีการกระจายอํานาจ

และความรบัผิดชอบใหผูปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของผูปฏิบัติงาน 

  5. สถานศึกษาตองมีการประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานวิชาการ เพื่อใหไดมาตรฐาน

ของงานวิชาการ และนําผลที่ไดมาปรับปรุงวางแผนงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

  6. สถานศึกษาตองสามารถบริหารงานวิชาการไดอยางมีอิสระ คลองตัว และสอดคลอง

กับความตองการของผูเรียน และชุมชน 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 5) กลาวถึง ความสําคัญของงานวิชาการไววา งานวิชาการ

เปนงานหลักของสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษา

จะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เน่ืองจากงานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตร การจัดโปรแกรม

การศึกษา การจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษา 

 วัฒนา โรจนเจริญชัย (2553 : 9) ไดสรุปไววา การบริหารงานวิชาการถือวาเปนหัวใจหลัก

ของการบรหิารการศึกษา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะมีคุณภาพหรือไมน่ัน ก็ข้ึนอยูกับการบริหาร

วิชาการทัง้สิ้น ซึ่งการบริหารงานเปนงานที่เกี่ยวกับงานดานหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช งานการเรียน

การสอน งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลประเมินผล งานนิเทศการศึกษา งานวางแผนการศึกษา

และงานพัฒนาบุคลากร เพื่อสงเสริมใหผูเรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 
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 สวรส เอกบุตร (2553 : 1) กลาววา การบริหารงานวิชาการ เปนหัวใจของการบริหารการศึกษา 

เพราะเปนเครื่องช้ีวัดความสําเร็จที่พัฒนาคุณภาพของเยาวชน การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพข้ึนอยูกับ

งานวิชาการทั้งสิ้น จุดมุงหมายที่จะสรางผูเรยีนใหมีคุณภาพ มีความรู มีจริยธรรมและคุณสมบัติเฉพาะ 

จึงตองบริหารใหครอบคลุมและกวางขวาง เพื่อสงเสรมิใหผูเรยีนบรรลจุุดหมายของการศึกษาที่กาํหนด

ไวอยางมีประสิทธิภาพสูง 
 กรทิพย ศกุนตานุรักษ (2554 : 10) กลาวไววา การบริหารงานวิชาการ ถือเปนงานหลัก

ของสถานศึกษาซึ่งเปนสถาบนัทางสังคม มีหนาที่บริการจัดการศึกษาตามความตองการของสังคมและ

ชุมชน ผูบริหาร และครูจะตองมีการวางแผน ติดตาม ควบคุม และสงเสริมเพื่อใหการจัดการเรียนการสอน

มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค 

 ดาเรศ หิมวาห (2558 : 26) กลาวไววา การบริหารงานวิชาการ ถือวาเปนหัวใจสําคัญและ

เปนงานหลัก การดําเนินงานทุกอยางทางวิชาการที่จะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตรงตาม

จุดมุงหมายของการศึกษาเปนภารกิจที่สําคัญย่ิงสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ที่จะสงผลใหนักเรียน

มีคุณภาพที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร การบริหารงานวิชาการถือเปนความสําคัญเปน

อันดับแรก เพราะการบริหารวิชาการจะเปนตัวช้ีวัดใหเห็นถึงการมีมาตรฐาน และคุณภาพของการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา ดังน้ัน ผูบริหารจะตองตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบในงานวิชาการ

เพื่อใหเกิดประโยชนกับนักเรียนมากที่สุด 

 สรุปไดวา ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ มีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะเปน

กิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อ

นวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดประเมินผลการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอนและงานนิเทศ

การศึกษาที่จะสรางใหผูเรียนมีคุณภาพ มีความรู คุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค ตลอดจน

มีคุณสมบัติตามที่ตองการ เพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตและสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

 หลักการของการบริหารงานวิชาการ 

 หลักการบรหิารงานวิชาการ เปนรูปแบบในการปฏิบัติงานและกํากบัวิธีการดําเนินงานไวสาํหรับ

ใหผูปฏิบัติ ยึดถือไวเปนหลักการ ซึ่ง ปาริชาติ ชมช่ืน (2555 : 30 - 45) ไดกลาวไว ดังน้ี 

  1. หลักการพัฒนาคุณภาพ (Quality Management) เปนการบริหารงานเพื่อนําไปสู

ความเปนเลิศทางวิชาการ องคประกอบของคุณภาพที่เปนตัวช้ีวัด คือ ผลผลิตและกระบวนการเปนปจจยั

สําคัญที่ทําใหบุคลากรและผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ พัฒนาศักยภาพ เปนที่ยอมรับของสังคมในระดับ

สากลมากข้ึน โดยอาศัยกระบวนการการประกันคุณภาพ ไดแก การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ 

และการประเมินคุณภาพ 

  2. หลักการมีสวนรวม (Participation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการบริหาร

ไดพัฒนาตอเน่ืองอยางสม่ําเสมอตลอดมา โดยทุกคนในหนวยงานมีสวนรวมเสนอแนะปรับปรุงและพัฒนา 
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หลักการมีสวนรวมตองการใหทุกคนไดรวมทํางาน ซึ่งลักษณะของงานวิชาการตองอาศัยความรวมมือ

จากหลายฝาย อาจดําเนินในรปูของคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งมีเปาหมายการทํางานรวมงานกัน นําไปสู

การพัฒนาคุณภาพไดมากข้ึน การมีสวนรวมตองเริ่มจากการรวมคิด รวมทํา และรวมประเมินผล 

  3. หลักการ 3 องคประกอบ (3 - Es) ไดแกประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

   3.1 หลักประสทิธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไวเปนไป

ตามข้ันตอนและกระบวนการ มีปญหาและอุปสรรคอยางไรในขณะดําเนินการก็สามารถปรับปรุงแกไขได 

มีประสิทธิภาพเนนที่กระบวนการ (Process) การใชกลยุทธและเทคนิควิธีการตาง ๆ ที่ทําใหบรรลุ

วัตถุประสงคมากที่สุด 

   3.2 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ไดผลผลิต (Outputs) ตามวัตถุประสงค

ที่กําหนดไว ตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความรูความสามารถ มีทักษะเพิ่มข้ึน รวมทั้งการคํานึงถึง

ประโยชนที่ไดรับ อยางไรก็ตามมักใชคําสองคําน้ีควบคูกัน คือ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   3.3 หลักการประหยัด (Economy) หมายถึง การใชเวลานอย การลงทุนนอย การใช

กําลังหรือแรงงานนอย โดยไมตองเพิ่มทรัพยากรทางการบริหาร ไดแตผลผลิตตามที่คาดหวัง ดังน้ัน

การลงทุนในวิชาการจงึตองคํานึงถึงความประหยัดดวยเชนเดียวกัน ผูบริหารจะใชกลวิธีอยางไรการบริหาร

เพื่อพัฒนาคุณภาพโดยอาศัยความประหยัดบุคลากร ประหยัดงบประมาณ ประหยัดวัสดุ และเทคโนโลยี

และใชเวลานอยอีกดวย 

  4. หลักความเปนวิชาการ (Academic) หมายถึง ลักษณะที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระ

ของวิชาการ ไดแก หลักการพัฒนาหลักสูตร หลักการเรียนรู หลักการสอน หลักการวัดผลประเมินผล 

หลักการนิเทศการศึกษาและหลักการวิจัย เปนตน หลักการตาง ๆ  เหลาน้ีเปนองคประกอบสําคัญ กอใหเกิด

ความเปนลักษณะของวิชาการที่ตองอาศัยองคความรู เพื่อทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และสรางสรรค 

ดังน้ัน การบริหารวิชาการจําเปนตองคํานึงถึงหลักการตาง ๆ เหลาน้ี  

 วิฑูร ครุฑจันทร (2554 : 34) กลาววา ผูบริหารจะตองดําเนินการ โดยใชทั้งศาสตร ศิลป 

ทักษะ และเทคนิคการบริหาร นอกจากน้ีตองอาศัยการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของทุกฝาย ไดแก ครู 

กรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน เปนตน โดยคํานึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการบริหารงานวิชาการ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณที่มีตอผูเรียน 

 กนกวรรณ ภานุฑัต (2555 : 27 - 28) กลาววา หลักการบริหารงานวิชาการเปนแนวคิด

เพื่อเปนการปฏิบัติบรรลสุูความสาํเร็จในการบริหารงานวิชาการ ดังน้ันในการบริหารงานวิชาการ ผูบริหาร

ตองยึดหลักประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยคํานึงคุณภาพของเปาหมาย คือ ผูเรียนเปนหลัก นอกจากน้ี

ตองคํานึงถึงบุคลากร ซึ่งเปนผูมีบทบาทที่สําคัญในกระบวนการบริหาร โดยใหทุกคนมีสวนรวมในการ

บริหารใหการสนับสนุนสงเสริม และดูแลเอาใจใส ดวยความยุติธรรมและเสมอภาค 
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 ประภัสสร แปนหวาง (2555 : 21) กลาววา การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนตองคํานึงถึง

การพัฒนาสูความเปนเลิศทําใหดีที่สุดนําไปสูคุณภาพที่คาดหวัง ผูบริหารจะตองสงเสริม และควบคุม

งานวิชาการ โดยผูบริหารควรจะเปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความคิดเห็นหรือคิดริเริ่มสิ่งใหม ๆ 

ควรจะกระจายอํานาจและความรบัผิดชอบไปใหกับทุกคน โดยใชหลักการบริหาร ดังน้ี 1) หลักแหง

ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว เปนไปตามข้ันตอนและกระบวนการ มีปญหา

อุปสรรคอยางไรในขณะดําเนินการก็สมารถปรับปรงุ มีสวนรวมเสนอแนะชวยกันแกไขได และนักเรียน

สามารถสําเร็จการศึกษาตามกําหนดของหลักสูตร โดยไมลาออกกลางคันหรือเรียนเกินเวลา 2) หลัก

ประสิทธิผล หมายถึง ไดผลผลิตตามวัตถุประสงคทีก่ําหนดไวตรงตามจดุมุงหมายของหลกัสูตร มีความรู

ความสามารถมีทักษะเพิม่เติมข้ึน และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลกัสูตร มีความรูความสามารถ 

ทักษะคุณภาพ 3) หลักธรรมภิบาล หมายถึง การกํากับที่ดี การดูแลที่ดี 4) หลักความเปนวิชาการ หมายถึง 

ลักษณะครอบคลุมเน้ือหาสาระวิชาการ ไดแก หลักการพัฒนาหลักสูตร หลักการเรียนรู หลักการสอน 

หลักการวัดผล หลักการนิเทศการศึกษา และหลักการวิจัย เปนตน 

 นาฏยา คงทอง (2557 : 16) กลาววา การบริหารวิชาการตองยึดหลักการประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ความคุมคา และหลักนิติธรรม เพื่อเปนการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษาเกิด

ความเขมแข็งและบรรลุเปาหมายที่วางไว และจะตองใชกกระบวนการบริหาร ประกอบดวยข้ันตอน 

4 ข้ันตอน คือ การวางแผนวิชาการ การดําเนินงานตามแผนวิชาการ การประเมินผลการดําเนินงาน

วิชาการ และการแกไขปรับปรุง ทั้งน้ีผูบริหารตองดําเนินตามข้ันตอนของกระบวนการบริหารงานวิชาการ

เพื่อใหสถานศึกษามีการทํางานที่เปนระบบโดยจัดตามขอบขายของวิชาการ 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา หลักการบริหารงานวิชาการ เปนแนวคิดในการบริหารงานเพื่อใหการ

ปฏิบัติงานบรรลุสูความสําเร็จ โดยใชใชทั้งศาสตรและศิลปในการบริหารงานวิชาการ โดยที่ผูบริหาร

ตองยึดหลักประสทิธิภาพ ประสิทธิผล หลักวิชาการ และหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงคุณภาพผูเรียน

เปนหลักและใหผูมีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ 

 กระบวนการของการบริหารงานวิชาการ 

 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ผูบริหารจะตองใชเทคนิคและวิธีการบริหารที่แตกตางกัน

แตจะตองมีหลักการ หรือข้ันตอนการดําเนินงานใหเปนหลักยึดสําหรบัการปฏิบัติกิจกรรมดานวิชาการ 

 นิคม ลนขุนทด (2551 : 112 - 130) ไดใหความหมายของ กระบวนการบริหารงานวิชาการ 

หมายถึง ข้ันตอนในการดําเนินงาน เพื่อใหผลงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย

ที่กําหนดไว และไดแบงกระบวนการบริหารงานวิชาการไว 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ข้ันการวางแผน (Planning) เปนข้ันเตรียมการโดยเริ่มจากการวิเคราะหสภาพ ปญหา 

และความตองการ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป รวมทั้งวิเคราะหความเปนไปไดแลวจึงหาทางเลือก

ที่ดีที่สุด กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค จัดแผนงาน โครงการ จัดกิจกรรมที่นําไปสูการปฏิบัติ 
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การวางแผนงานวิชาการจะเกี่ยวของกับการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธตาง ๆ การวิเคราะห

จุดเดน จุดแข็ง หาจุดออนหรือสิ่งที่ตองปรับปรุงพัฒนาการ วิเคราะหโอกาส และการจัดการเชิงรุก 

รวมทั้งสิ่งที่ยังเปนอุปสรรคตาง ๆ 

  2. ข้ันการจัดองคกร (Organizing) ในสายงานวิชาการมีการจัดการองคกร และระบบ

โครงสรางโดยที่ผูบริหารมอบความรับผิดชอบใหกับผูชวย หรือรองผูบริหารใหทาํหนาที่งานวิชาการ

และแบงงานไปตามลักษณะงานในแตละกลุมวิชา แผนกวิชา ภาควิชา คณะวิชา เปนตน อยางไรก็ตาม 

การบริหารงานวิชาการจะตองมคีณะกรรมการหรือสภาวิชาการ ซึ่งประกอบดวย ผูแทนของหนวยงาน

ภายใน ดูแล ควบคุม สงเสรมิ ใหการปฏิบัติงานวิชาการมีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน ในการบรหิารงานวิชาการ

จําเปนตองจัดฝายรับผิดชอบแตละงานไวอยางชัดเจน ไดแก 1) ฝายทะเบียนและประเมินผล ซึ่งจะเกี่ยวของ

การรับผูเรียน จัดทําทะเบียนผลการเรียน จนกระทั่งสําเร็จการศึกษา ฝายหลักสูตรและการสอนเกี่ยวกับ

การจัดตารางสอน จัดช้ันเรียน จัดหองเรียน จัดผูสอนประจําวิชา ผูสอนประจําช้ัน จัดเอกสารและคูมือ

หรือหนังสือประกอบการสอน 2) ฝายโสตทศันูปกรณ การศึกษาเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการ

จัดทําสื่อ และอุปกรณบริการเครื่องมือ และเทคโนโลยี หองปฏิบัติการตาง ๆ  ตามลักษณะวิชา 3) ฝายนิเทศ

วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอม พัฒนาศักยภาพอยางตอเน่ือง โดยการประชุม 

อบรม สัมมนา จัดระบบควบคุมมาตรฐาน และการประเมินผล 4) ฝายสงเสริมเกี่ยวกับกาจัดบริการ

หองสมุด ศูนยสารสนเทศ ศูนยวิจยัและพัฒนาการวิจัย เปนตน 

  3. ข้ันการจัดดําเนินงาน (Processing) เปนข้ันดําเนินงานตามแผน และโครงการหรือ

กิจกรรมที่วางไวตามบทบาทหนาที่ของแตละฝายในข้ันของการวางแผน และการจัดองคการผูบริหาร

ทําหนาที่คอยกํากับ ใหคําปรึกษา ติดตาม ประเมิน ใหขวัญกําลังใจ สงเสริมใหปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ และผูบริหารจะทําหนาที่เปนผูนิเทศ

งานภายในตามกระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนกรสอนและคุณภาพของผลผลิตอีกดวย 

  4. ข้ันการนิเทศภายใน (Supervising) ในการบริหารงานวิชาการจําเปนตองอาศัย

กระบวนการนิเทศภายใน ซึ่งผูบริหารตองควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผล พรอมทั้งใหขวัญและ

กําลังใจ และกระตุนใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนกระบวนการที่ผูบริหารทํากิจกรรม

รวมกับผูสอนหรือผูปฏิบัติงาน การนิเทศภายในมีความหมายรวมถึงการนิเทศเรื่องหลักสูตรและการสอน

โดยการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงข้ึน และเปาหมายที่ตองการ คือ คุณภาพของผลผลิต ดังน้ัน

กระบวนการนิเทศภายใน ไดแก การคนควาวิเคราะหปญหา และความตองการ(Need Assessment) 

การเลือกและกําหนดทางเลือก (Alternative to Recasting) การใชขอมูลขาวสาร (Information) 

การปฏิบัติตามแผน (Doing) การประเมินผล (Evaluation) และการใหขวัญกําลังใจ (Reinforcement)  

  5. ข้ันการประเมินผล (Evaluation) เปนข้ันการตรวจสอบความกาวหนา ความเปลี่ยนแปลง 

และการพัฒนางานวิชาการเปนระยะ ๆ เปนการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนกับวัตถุประสงค หรือเปาหมาย
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ที่กําหนดไววา มีปญหา มีความสําเร็จหรือไม มีอุปสรรคอะไรบางที่ตองแกไขควรดําเนินการปรับปรุง

แกไขอยางไร โดยประเมินทั้งตัวปอน กระบวนการ ผลผลิต และสภาพบริการทั่วไป เพื่อหารูปแบบ

ในการพัฒนาการปฏิบัติงานครั้งตอไป 

 Campbell (1977 : 11) ไดกลาวไววา กระบวนการบรหิาร หมายถึง ข้ันตอนตาง ๆ ของการ

ดําเนินการงาน ผูบริหารจะตองมีหนาที่ดําเนินงานตามข้ันตอนตาง ๆ ที่คิดวาจะเปนการทําใหคนอื่น

ทํางานสําเร็จ สวน ตรีโชค กางกั้น (2552 : 47) กลาววา กระบวนการบริหารงานวิชาการน้ันจะตองมี

การดําเนินงาน เปนข้ันตอนเริ่มต้ังแตกอนดําเนินงานการกําหนดเปนนโยบายและวางแผนงานดานวิชาการ

จากน้ันจึงดําเนินการตามแผนทีว่างไว และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งในการดําเนินงานตาม

กระบวนการบริหารน้ัน จะตองเนนการบริหารแบบมีสวนรวม คือ การรวมทีมงาน รวมวางแผน ศึกษาขอมูล 

รวมประชุม ปรึกษาหารือ วิเคราะหติดตาม การประเมินผล รวมปฏิบัติ รวมปรับปรุงพัฒนา การบริหารงาน

วิชาการจึงจะมีประสิทธิภาพ ขณะที่กรทิพย ศกุนตานุรักษ (2554 : 14) กลาววา กระบวนการบริหาร

วิชาการประกอบดวย การวางแผน การจัดหนวยงานและการกําหนดอํานาจหนาที่ตาง ๆ การวินิจฉัย

สั่งการและมอบงาน การประสานงาน การควบคุม  

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2555 : 5 - 6) กลาววา การบริหารงานวิชาการเปนงานหลักและ

มีขอบขายคอนขางกวางขวาง หลักการบริหารงานวิชาการ จะแบงเปนข้ันตอนของกระบวนการบริหารงาน

วิชาการ ดังน้ี 1) ข้ันกอนดําเนินการ จะเปนการกาํหนดนโยบายและวางแผนงานดานวิชาการ โดยมีงาน

ตอไปน้ี 1.1) จัดทําแผนงานวิชาการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 1.2) จัดสภาพงานวิชาการ

และวิธีการทํางาน 1.3) จัดครูอาจารยเขาสอน 1.4) จัดทําโครงการสอน 1.5) จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

1.6) จัดตารางสอน 1.7) ปฐมนิเทศ 1.8) การลงทะเบียนเรียน 2) ข้ันการดําเนินงาน 2.1) การดําเนินการ

สอนตามหลักสูตร โดยการดูแลการสอนใหเปนไปตามโครงการสอนในแตละวิชา เปนการนําหลักสูตร

ไปสูการปฏิบัติ 2.2) การดําเนินงานเกี่ยวกับกจิกรรมเสริมหลักสูตรทางดานวิชาการ ไดแก การจัดโครงการ

สอนซอมเสริม โครงการสงเสริมเด็กเรียนดี โครงการสงเสริมการคนควาดวยตนเอง ลูกเสือเนตรนารี 

มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ตลอดจนการใหคําปรึกษาในการแกไขปญหาตาง ๆ จัดใหมีหองสมุด

โรงเรียนเพื่อเปนแหลงคนควา 2.3) งานเกี่ยวกับการบริหาร การสงเสริมใหมีการใหบริการเกี่ยวกับสื่อ

การสอน เพื่อชวยเหลือครใูนดานการสอนและอุปกรณตาง ๆ  มีการจัดรวบรวมเอกสารการสอน คูมือคร ู

รวมทั้ง การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน อาคารสถานที่ การจัดหาวัสดุอุปกรณ เปนตน 

3) ข้ันสงเสริมและติดตามผลในดานวิชาการ เพื่อใหดานมาตรฐานของงานวิชาการ ผูบริหารควรมีการ

สงเสริม ปรับปรุง พัฒนา และประเมินผลงานดานวิชาการ ดังน้ี 3.1) สงเสริมใหครูไดปรับปรุงตนเอง

ดานวิชาการ 3.2) สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการ 3.3) ริเริ่มและสรางสรรคในการ

ปรับปรุงงานดานวิชาการ 3.4) จัดบรรยากาศทางการบริหารงานวิชาการ 3.5) จัดใหมีคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาทางดานวิชาการ 3.6) จัดต้ังคณะทํางานข้ึน อาจจะเปนครูในแผนกเดียวกันรวมแลกเปลี่ยน
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ความคิดเห็นกัน 3.7) สงเสริมการจัดต้ังชมรมหรือชุมชนทางวิชาการ 3.8) สงเสริมใหมีการเขารวมประชุม 

สัมมนาฝกอบรม 3.9) สงเสริมใหศึกษาตอเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การบริหารงานวิชาการเปนงานหลัก ถาจะใหประสบความสําเร็จ

ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรน้ัน ผูบริหารจะตองมีกระบวนการบริหารงานเปนข้ันตอน เพื่อจะนําไปสู

คุณภาพของผูเรียนในที่สุด ซึ่งกระบวนการบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย การวางแผนกอนดําเนินงาน 

การปฏิบัติตามแผน การติดตาม ประเมินผล ทั้งในระหวางดําเนินการและเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น ซึ่งถือเปน

หนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองดําเนินงานใหเปนระบบตอเน่ือง และสัมพันธกัน 

 ขอบขายของการบริหารงานวิชาการ 

 การบริหารงานวิชาการ เปนงานหลักของโรงเรียนที่ผูบริหารจะตองเขาใจขอบขายของการ

บริหารงานวิชาการ เพื่อจะไดปฏิบัติและบริหารงานวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ซึ่งนักวิชาการศึกษาไดแบงขอบขายของงานวิชาการไว ดังน้ี 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 6 - 7) ไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานขาราชการครู กําหนดขอบขาย

การบริหารงานวิชาการ โดยสถานศึกษามีผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและ

รับผิดชอบการบริหารงานของสถานศึกษาที่มีโครงสรางการบริหารตามกฎกระทรวง และระเบียบ

ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากําหนด ซึ่งจะแบงสวนราชการเปนกลุมหรือฝายหรืองานตลอดจน

อํานาจและหนาที่ของแตละสวนราชการ ซึ่งจะตองครอบคลุม ขอบขาย และภารกิจของสถานศึกษา 

ที่กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ 

การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป สําหรับขอบขายการบริหารงานวิชาการ มีดังน้ี 

  1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

  2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

  3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

  4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

  6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 

  7. การนิเทศการศึกษา 

  8. การแนะแนวการศึกษา 

  9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 

  11. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน

และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552 : 6) สรุปไววา ขอบขายการบริหารงาน

วิชาการวา ประกอบไปดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนา

สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) การพัฒนาแหลงเรียนรู 7) การนิเทศการศึกษา 8) การ

แนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การสงเสริมความรูทาง

วิชาการแกชุมชน 11) การประสานความรวมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 

12) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบคุคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัด

การศึกษา 

 เตือนใจ รักษาพงศ (2551 : 98 - 139) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบจัดการความรูเพื่อการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ การแบบมีสวนรวมไดแบง

สภาพการจัดการความรูตามภารกิจ และขอบขายการบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย 1) การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 2) การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล 

ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 4) การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การนิเทศการศึกษา 9) การแนะแนวการศึกษา 

10) การสงเสริมความรูวิชาการแกชุมชน 

 รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2553 : 30) ไดกลาวถึง ขอบเขตงานวิชาการตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ และแผนการศึกษาชาติ ดังน้ี 

  1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

  2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

  3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

  4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

  5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

  6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 

  7. การนิเทศการศึกษา 

  8. การแนะแนวการศึกษา 

  9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

  10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 

  11. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการแกบุคคล ครอบครวั องคกร หนวยงาน

และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
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 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 3) ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานวิชาการไว 4 ดาน ดังน้ี 

  1. การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ 

  2. การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

  3. การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

  4. การวัดและประเมินผล 

 กลาวสรุปไดวา ภารกิจและขอบขายการบรหิารวิชาการ มีความคลายคลึงกัน อาจจะมีความ

แตกตางกันบางตามลักษณะของการจัดการศึกษา และแนวคิดของนักวิชาการ การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยได

สรุปรายละเอียดของภารกิจ และขอบขายการบริหารวิชาการ ดังตอไปน้ี 

 บทบาทของผูบริหารท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการ 

 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (2549 : 13) 

กําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 

(พ.ศ. 2549 - 2553) มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที่ 11 ตัวบงช้ีที่ 

11.3 ผูบริหารมคีวามสามารถในการบริหารงานวิชาการ และการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษา

มีการจัดหลกัสตูร และกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัด

กิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม

และการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการจัด

กิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย การบริหารงานวิชาการถือเปนหัวใจสําคัญในการจัด

การศึกษาในระดับสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการเปนกระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร

และการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูตามที่กําหนดไวในจุดมุงหมายของการพัฒนาผูเรียน 

การบริหารงานวิชาการในปจจุบนัโรงเรยีนมีโอกาสในการตัดสนิใจมากข้ึน ทั้งน้ีเปนไปตามหลักกระจาย

อํานาจทางการศึกษาที่ใหสถานศึกษารับผิดชอบการบริหารวิชาการโดยตรง ผูบริหารสถานศึกษาจะตองรู 

เขาใจ และมีทักษะเกี่ยวกับ การบริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารหลักสูตร และ

การเรียนการสอน ซึ่งหมายความวาผูบริหารตองรูและเขาใจกรอบแนวคิดของหลักสูตรสถานศึกษา

เปนอยางดี จนสามารถนําไปดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง

และในขณะเดียวกันก็สนองความตองการ ความสนใจ และศักยภาพของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และ

ทองถ่ิน รวมทั้งสามารถนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติอยางมีคุณภาพ 

 ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเรียนรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการพัฒนา

หลักสูตร การจัดทําเน้ือหาสาระและกระบวนการเรียน การนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 

นอกจากน้ีผูบรหิารจะตองพยายามช้ีแนะใหครูมคีวามเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรใหม เห็นคุณคาของหลักสูตร

และสามารถใชหลักสูตรไปปฏิบัติในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับจุดมุงหมายของ

หลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษาจะบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนที่กําหนดไวเพียงใดน้ัน ภารกิจการ
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บริหารงานวิชาการประการหน่ึงที่สําคัญย่ิง คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ผูบริหารตองสงเสรมิสนับสนุนใหคร ูอาจารย จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนใหผูเรียนไดเรียนรูและสรุป

องคความรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูและสาระที่กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษามุงเนนไปที่การจัด

ใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน ดังน้ัน

ผูบริหารจึงตองพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหมีความพรอมสําหรับจัดการเรียนรูพรอมทั้งประสาน

จัดการเกี่ยวกับแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน นอกจากน้ีผูบริหารในฐานะผูนําทางวิชาการตองสงเสริม

สนับสนุนในการจัดการเรียนรูของคร ูโดยการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทีม่ีความหลากหลาย เหมาะสม และ

เพียงพอ ใหครูไดเลือกพัฒนาและใชในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูอยางไดผล ดังที่ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน 

(2553 : 8) กลาววา สมรรถภาพของผูบริหาร เปนดัชนีบงช้ีความสําเร็จของการบริหาร การที่ผูบริหาร

ไดมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของการบริหารสถานศึกษาจะเปนสิ่งชวยใหการจัดการศึกษา

สําเร็จลุลวงดวยดี การดําเนินงานทางวิชาการใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรน้ัน ครูมีบทบาท

สําคัญที่สุดในฐานะเปนผูจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร สวนผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในฐานะ

เปนผูอํานวยความสะดวกใหการสนับสนุนแกคณะครใูนการจดัการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมตาง ๆ 

เพื่อสรางบรรยากาศในโรงเรยีนใหสอดคลองกับแนวทางและจดุมุงหมายของหลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษา

จะตองเปนที่ปรึกษาของคร ูทั้งดานวิชาการ และดานอื่น ๆ ผูบริหารโรงเรียนควรมีบทบาทในการสงเสริม

และสนับสนุนการพัฒนาหลกัสตูร ดังน้ี เปนผูนําในการจัดทําหลกัสตูร โดยรวมใหความเหน็ชอบกําหนด

วิสัยทัศนและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ตลอดจนสาระของหลักสูตรทุกชวงช้ัน สรางความรวมมือ

และประสานกับบคุลากรทุกฝายในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จัดใหมีขอมูลสารสนเทศ และมีการ

ประชาสัมพันธหลักสูตรของสถานศึกษา สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอม ตลอดจนวัสดุอุปกรณที่เอื้ออํานวย

ตอการเรียนรู สนับสนุนใหบุคลากรทุกฝายของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ

ในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ตลอดจนการพฒันาบุคลากรใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู กํากับ 

ติดตามใหมีการประเมินการนําหลักสูตรไปใช เพื่อนําผลจากการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาสาระ

ของหลักสูตรของสถานศึกษาใหมีความทันสมัย ปรับปรุงและพัฒนาสาระของหลกัสตูรของสถานศึกษา

ใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ินในดานการพัฒนาสื่อ และแหลง

เรียนรู ผูบริหารมีบทบาทสําคัญ ดังน้ี 

  1. จัดใหมีการรวมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหา และพัฒนาสื่อการเรียนรู

ของสถานศึกษา 

  2. สงเสริม สนับสนุนใหขอเสนอแนะแกบุคลากรภายในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการ

พัฒนาสื่อการเรียนรู พรอมทั้งใหมีการจัดต้ังเครือขายทางวิชาการ ชมรมวิชาการ เพื่อเปนแหลงเรียนรู 
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  3. สงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนาและใชสื่อตาง ๆ  โดยมุงเนนการพัฒนาสือ่ที่ใหขอเท็จจริง

เพื่อสรางองคความรูใหม ๆ  เกิดข้ึน โดยเฉพาะหาแหลงสื่อที่เสริมการจดัการศึกษาของสถานศึกษาของตน

ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

  4. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาหองสมุดของสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูของสถานศึกษา

และชุมชน 

  5. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา การผลิตใชและ

พัฒนาสื่อการเรียนรู พรอมทั้งช้ีแนะชวยแกไขปญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู

ดานตาง ๆ 

 ผูบริหารสถานศึกษาตองมีนโยบายในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาที่จะทําใหเกิดหลัก

ความปลอดภัยและความพึงพอใจ เน่ืองจากการบริหารงานวิชาการเปนหัวใจหลักของสถานศึกษา ซึ่ง

ภารกิจของงานบริหารงานวิชาการที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการ ประกอบดวย 

  1. การพัฒนางานหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเหน็การพัฒนาสาระหลักสูตร

ทองถ่ิน 

  2. การวางแผนงานดานวิชาการ 

  3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

  4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

  5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

  6. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

  7. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

  8. การนิเทศการศึกษา 

  9. การแนะแนว 

  10. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

  11. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

  12. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองคกรอื่น 

  13. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบคุคล ครอบครวั องคกร หนวยงาน สถาน

ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

  14. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 

  15. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 

  16. การพัฒนาและใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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 ซึ่งการดําเนินการดังกลาวน้ี ผูบริหารสถานศึกษาจะตองดําเนินการพัฒนาใหเกิดข้ึนตามกรอบ

ภารกิจของสถานศึกษาที่กระทรวงไดกําหนดข้ึน เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจใหกับผูมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษา 

 สรุปไดวา บทบาทของผูบริหารที่มีตอการบริหารงานวิชาการ คือ ผูบริหารจะตองมีความรู 

ความสามารถ ประสบการณ ตลอดจนไดรับการฝกอบรมมาพอสมควรจึงสามารถบริหารงานในหนาที่

รับผิดชอบใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนผูอํานวยความสะดวก ใหการสนับสนุนแก

คณะครูในการจัดการเรยีนการสอน และจัดกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อสรางบรรยากาศในโรงเรยีนใหสอดคลอง

กับแนวทางและจุดมุงหมายของหลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนที่ปรึกษาของครูทั้งดานวิชาการ

และดานอื่น ๆ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทุกอยางที่โรงเรียนไดดําเนินการเพื่อพัฒนา ปรับปรุง

ดานการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิง ๆ ข้ึน 

 บทบาทของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการ 

 สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (2549 : 12) 

กําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 

(พ.ศ. 2549 - 2553) มาตรฐานดานการเรียนการสอน มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัด

ประสบการณการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 

2545 มาตรา 18 (2) การจัดการศึกษาใหยึดหลกัสงัคมมสีวนรวม ผูที่มีสวนรวมในการจดัการศึกษาโดยตรง 

คือ ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 การบริหารงานในสถานศึกษาจะดําเนินการไปดวยดีตองอาศัยบุคลากรในสถานศึกษา หาก

พิจารณาภารกิจหลกัของสถานศึกษา ก็คือการจัดการเรยีนการสอนใหกับนักเรียน ผูที่ทําหนาที่รับผิดชอบ

โดยตรง ไดแก ครู อาจารยที่ทําหนาที่สอนในสถานศึกษา การดําเนินงานทางวิชาการใหเปนไปตาม

จุดมุงหมายของหลกัสูตรน้ัน ครูมีบทบาทสําคัญที่สุดในฐานะผูจดัการเรียนการสอน ดังที่กลาววา ไมวา

แนวทางการจัดการศึกษาจะเปนรูปแบบใด ครูนับวาเปนบุคลากรทางการศึกษาที่มีบทบาทสําคัญมาก

ที่เปนเชนน้ี เน่ืองจากครูเปนผูใกลชิดผูเรียนมากที่สุด ครูตองรูและเขาใจกรอบแนวคิดของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนอยางดี 

จนสามารถนําไปดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง และในขณะ 

เดียวกันก็สนองความตองการ ความสนใจ และศักยภาพของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และทองถ่ิน รวมทั้ง

สามารถนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติอยางมีคุณภาพ ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู และการพัฒนาแหลงการเรียนรูที่เพียงพอเหมาะสม 

 ผูวิจัยนําเสนอบทบาทครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการใน 6 ดาน ดังน้ี 
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  1. บทบาทของครูกับการพัฒนาหลกัสตูรและการนําหลกัสตูรไปใช ครูผูสอนเปนองคประกอบ

ที่สําคัญที่จะชวยใหการใชหลักสูตรน้ันบรรลุเจตนารมณของหลักสูตร โดยครูจะเปนผูนําหลักสูตรไปสู

การเรียนการสอนภายในหองเรียน ดังน้ันจึงกลาวไววา “ครูผูสอน คือ หัวใจหลักของหลักสูตร” และ

คุณภาพของครูผูสอนจงึเปนกุญแจดอกสาํคัญทีจ่ะนําไปสูการบรรลจุุดหมายของหลักสูตร ดังน้ัน ครูผูสอน

จึงมีสวนสําคัญในการจัดทําหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรจะประสบความสําเร็จหรือไม สามารถดูไดจาก

ผลการปฏิบัติงานของครผููสอน ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรอยู 3 ประการ คือ วางแผนการทํางาน

เกี่ยวกับหลักสูตรและนักเรยีน ศึกษาหลักสูตรดวยตนเอง และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไป

ปฏิบัติในช้ันเรียนรวมกับครูผูสอนอื่น ๆ 

  2. บทบาทของครูกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู การเปนครูที่ดีจะตองเปนผูมีความรูดี 

มีคุณธรรมและมีความสามารถในการปฏิบัติได ความรูทางวิชาการของครูตองเปนความรูที่รูจริง ครูผูสอน

จัดการเรียนรูทีใ่หความสําคัญตอบทบาทในการเรียนรูของผูเรียน ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู 

โดยมีสวนรวมวางแผนลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งมสีวนรวมในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของตนเอง 

เพื่อใหผูเรียนเกดิการเรียนและสรางความรูดวยตนเองไดรบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ในการจัดการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สถานศึกษาตองจัดใหมีการดําเนินการ ดังน้ี 

   2.1 จัดสาระการเรียนรูใหมีความสมดุล ทั้งในสวนที่เปนความรู ทักษะ คุณธรรมและ

คานิยม 

   2.2 จัดสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูที่เปนการเช่ือมโยงระหวางเหตุการณ

และสิ่งแวดลอมรอบตัวผูเรียน สามารถนําผลจากกการเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

   2.3 จัดกระบวนการเรยีนรูที่เปนบูรณาการทั้งภายใน และภายนอกกลุมสาระการเรียนรู 

   2.4 จัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดมาตรฐานหลักสูตร 

   2.5 จัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนการทํางานเปนกลุม 

  3. บทบาทของครูกับการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ครูผูสอนมีหนาที่

ในการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนโดยตรง จะตองศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการและ

แนวปฏิบัติในการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การจัดทําเครื่องมือวัดผล การกําหนด

เกณฑการวัดประเมินผล การมอบหมายหนาที่ในการวัดผล การจัดทําขอสอบ การดําเนินการสอบ 

การวิเคราะหผล การนําผลที่ไดจากการประเมนิไปปรบัปรงุการเรียนการสอนและเทียบโอนผลการเรียน 

  4. บทบาทของครกูับการพัฒนาสือ่และเทคโนโลยีการเรียนรู ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู

ผูสอนเปนผูมีสวนสําคัญย่ิงในการจดัการเรยีนรู ใหผูเรียนบรรลตุามมาตรฐานของหลักสูตร ทั้งน้ีเพราะ

ผูสอนยอมทราบเปนอยางดีวาในการจัดการเรียนรูแตละกลุมสาระการเรียนรู สื่อการเรียนรูที่ตองใช

เพื่อใหผูเรียนไดรับเปนผูมีบทบาทสําคัญย่ิงในการเลือกสื่อ ช้ีแนะผูเรียนในการใชสื่อ จัดทํา จัดหาสื่อ 

ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมตามกลุมสาระการเรียนรูน้ัน ๆ มีอะไร ผูสอนจึงเปนผูมี
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บทบาทสําคัญย่ิงในการเลือกสื่อ ช้ีแนะผูเรียนในการใชสื่อ จัดทํา จัดหาสื่อ ตลอดจนสนับสนุนสงเสริม

ใหผูเรียนมีสื่อการเรียนรูที่หลากหลายบทบาทของผูสอนเกี่ยวกับสื่อการเรียนรูที่สาํคัญ ๆ (ปรียาพร 

วงศอนุตรโรจน, 2553 : 50) ดังน้ี 

   4.1 การเลอืก การใช และการประเมนิสือ่ สื่อที่จะใชประกอบการเรียนรูในแตละกลุม

สาระการเรียนรู มีทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และสื่ออื่น ๆ  ผูสอนจะตองรูจักเลือกใชใหเหมาะสม

เพื่อสนองเปาหมายที่ตองการใหผูเรียนไดรับ 

   4.2 การใหคําแนะนําแกผูเรียน ผูสอนมีหนาที่ช้ีแนะ แนะนําเกี่ยวกับแหลงที่ผูเรียน

จะไปศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติม นอกจากน้ีสื่อแตละชนิดมีธรรมชาติ วิธีการใช และวิธีดูแลรักษา

แตกตางกัน ผูสอนตองเปนผูแนะนําผูเรียนใหใช และดูแลรักษาอยางถูกตอง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

ในการใชสูงสุด 

   4.3 การจัดทําสื่อบางชนิด เชน หนังสือเรียน หนังสืออานเพิ่มเติม สื่อคอมพิวเตอร

ชวยสอนครูผูสอนอาจจัดโดยเรียบเรียงข้ึนใหม  หรือจัดทําเสริมหรือเพิ่มเติมจากสื่อที่มีอยูแลว 

   4.4 การสนับสนุนสงเสริมใหมีสื่อ ผูสอนมีหนาที่เปนสื่อกลางในการชักชวนผูเรียน 

ผูปกครอง ชุมชน รวมบริจาคสื่อตาง ๆ เพื่อรวบรวมใหผูเรียนที่ไมมีไดยืมเรียนหรือจัดเปนหองวิชาการไว

สําหรับใหผูเรียนไดศึกษาคนควาตอไป 

  5. บทบาทของครกูับการพัฒนาแหลงเรียนรู บทบาทของผูสอนในการจัดการเรียนรูจาก

แหลงเรียนรู มีดังน้ี 

   5.1 รวบรวมขอมูลที่มีในโรงเรียนและชุมชนของผูเรียน 

   5.2 ใหคําปรึกษา แนะนําผูเรียน ในการศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรู 

   5.3 จัดหา วัสดุอุปกรณ เอกสารเพิ่มเติม ใหคําแนะนํา และสรางขวัญกําลังใจ 

   5.4 ประเมินผลดานความรู กระบวนการทํางานโดยตนเอง คณะครู และผูปกครอง 

   5.5 เลือกรูปแบบและวิธีการนําเสนอผลงาน เสนอผลงานการปฏิบัติงาน เผยแพร

ผลงานตอผูเรียน คณะครู ผูปกครอง ชุมชน สรุปผล และประเมินผลการเผยแพรผลงาน 

  6. บทบาทของครกูับการนิเทศการศึกษา ครูตองศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับนิเทศ

การศึกษาภายในโรงเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ตองมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย

การนิเทศ เขาใจบทบาทของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ และมีการติดตามประเมินผล การนิเทศและ

รายงานผลการนิเทศผลใหผูเกี่ยวของทราบ โดยมีข้ันตอนการนิเทศ ดังน้ี 

   6.1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ 

    6.1.1 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตัวบงช้ีคุณภาพดานตาง ๆ 

    6.1.2 สํารวจและประเมินความตองการของคร ู

    6.1.3 จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการ 
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    6.1.4 วิเคราะหสาเหตุของปญหา และจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ กําหนด

ทางเลือกในการแกปญหา และดําเนินการตามความตองการ 

   6.2 การวางแผน หมายถึง การนําขอมูลผลการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา สาเหตุ

ของปญหา และความตองการมากําหนดกิจกรรมและแนวทางในการนิเทศ 

   6.3 การปฏิบัติการนิเทศ 

    6.3.1 เตรียมความพรอมกอนการนิเทศ ประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับ

วิธีการ กิจกรรม สื่อ เครื่องมือ การบันทึกผล การประเมินผล และการสรุปผล 

    6.3.2 การปฏิบัติการนิเทศ การดําเนินการตามภารกจิที่กําหนดไว ผูนิเทศไมควร

ละเลยเกี่ยวกับการเสริมแรงใหกําลังใจรับทราบปญหา ความตองการของผูรับการนิเทศและนําเอาปญหา

และความตองการน้ันมาพิจารณาหาทางชวยเหลือสนับสนุน 

   6.4 การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบความสําเร็จของการดําเนินงานกับ

วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว 

 สรุปไดวา บทบาทของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการคือ ครูจะตองมีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับงานวิชาการ ขอบขายงานวิชาการ เขาใจกรอบแนวคิดของหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ. 2551 และกระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนอยางดี จนสามารถนําไปดําเนินการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาที่เปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง และในขณะเดียวกันก็สนองความตองการ 

ความสนใจ และศักยภาพของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และทองถ่ิน รวมทั้ง สามารถนําหลักสูตรไปสู

การปฏิบัติอยางมีคุณภาพ ดวยการจัดกระบวนการเรยีนรูที่เนนผูเรยีนเปนสาํคัญ การวัดผล ประเมินผล

และเทียบโอนผลการเรียนรู การพัฒนาสือ่และเทคโนโลยีการเรียนรู การพัฒนาแหลงเรียนรูที่เพียงพอ

เหมาะสม และการนิเทศการศึกษา เพื่อนําไปใชในการสงเสริมสนับสนุน พัฒนาและปรับปรุงกิจกรรม

ทุกอยางที่โรงเรียนไดดําเนินการดานการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิง ๆ ข้ึน 

 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 การพัฒนาหลักสูตร เปนการปรับปรงุและเปลี่ยนแปลง เพื่อใหสอดคลองกับสภาพของสังคม

ปจจุบันอิทธิพลตาง ๆ  ในสังคมมีผลกอใหเกิดการพัฒนาหลกัสตูรข้ึน การพัฒนาหลกัสตูรเปนกระบวนการ

ที่จะตองดําเนินการตอเน่ือง และสอดคลองกันในแตละสวนการพัฒนาหลักสูตรจะตองไดรับความรวมมือ

จากผูบริหารและครูในการนําหลักสูตรไปดําเนินการพัฒนา การสอนในโรงเรียน การพัฒนาหลักสูตร

จะเกิดข้ึนเมื่อมีเหตุการณตาง ๆ ที่สําคัญ ดังน้ี เมื่อมีวิทยาการตาง ๆ ของสังคมและของโลกน้ัน มีการ

เปลี่ยนแปลงไป เมื่อนโยบาย ปรัชญา และแนวทางการพัฒนาการศึกษาเปลีย่นแปลงไป เมื่อผูใชหลักสูตร

อันไดแก ผูบริหารการศึกษา ครูผูสอน นักเรียน และผูปกครองเรียกรอง เมื่อขอมูลพื้นฐานของสังคม

และชุมชน เปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีนักการศึกษาใหแนวคิดไวหลายทาน ดังน้ี 

 ความหมายการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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 สันติ บุญภิรมย (2553 : 43) กลาววา หลักสูตรหมายถึงมวลประสบการณ ทั้งกิจกรรมทาง

วิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ  ที่อยูในความรบัผิดชอบของสถานศึกษา เพื่อนําไปใชเปนหลักในการจัดการ

เรียนการสอน ใหผูเรียนไดบรรลไุปตามความมุงหมายของการจัดการศึกษาแตละระดับ แตละประเภท  

 ฆนัท ธาตุทอง (2553: 27) กลาววา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การปรับแตง เสริม เติม ตอ

หรือการดําเนินงานอื่น ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของสภาพสังคม

ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอนงตอความตองการของผูเรียน 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551 : 235) กลาววา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง 

การกําหนดจุดมุงหมาย เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการประเมินผลและการจัดทําหลักสูตร

ใหองคประกอบเหลาน้ัน มีความสอดคลองสมดุลไดสัดสวนกันอยางพอดี แตทั้งน้ีตองคํานึงถึงสภาพสังคม 

ปรัชญาการศึกษาของชาติในปจจุบัน วิทยาการและความรูดานจิตวิทยาดวย แตเมื่อถึงระยะเวลา

ผานพนไป สภาพของสังคมยอมเปลี่ยนแปลงไปเชนเดียวกัน หลักสูตรก็จําเปนจะตองไดรับการเปลี่ยนแปลง

ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ันดวย 

 ชุมศักด์ิ อินทรรักษ (2551 : 59 - 60) กลาววา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง ความพยายาม

จัดประสบการณตาง ๆ ใหผูเรียนไดเรียนรูตรงตามจุดประสงคที่กําหนดไวใหผูเรียน ไดเรียนรูและพัฒนา

ตนเองตามที่พึงประสงคของสังคม การพัฒนาหลักสูตรเกิดข้ึนดวยความจําเปน ดังน้ี 

  1. ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ซึ่งในปจจุบันสืบ เน่ืองจาก

ภาวะเศรษฐกิจเปลีย่นแปลงไปทําใหสงผลตอสภาพสงัคมเปลี่ยนแปลงไปดวย และเทคโนโลยีที่สามารถ

นํามาใชเปนสื่อทางการศึกษามีมากข้ึน จึงทําใหผูสอนจะตองมีการพัฒนาหลักสูตรอยูเสมอ 

  2. ปรัชญาการศึกษาที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย สืบเน่ืองจากความเปลี่ยนแปลงทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม ทําใหการศึกษาตองปรับเปลี่ยนไปดวย เชน จากการยึดครูเปนศูนยกลางตองเปลี่ยน 

เปนยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนการเรียนรู อาศัยประสบการณตรง ใหผูเรียนไดปฏิบัติทดลอง ฝกงาน 

และเนนกระบวนการคนควาหาความรูดวยตนเองมากข้ึน โดยใหเรียนรูอยางหลากหลายตามศักยภาพ

ของผูเรียน ดังน้ันการพัฒนาหลักสูตรย่ิงมีความจําเปนเพิ่มข้ึน 

  3. ความตองการของผูเรียนในปจจุบันผูเรียนตองการเรียนรูในสิ่งที่มีความหมายกับตนเอง

มากข้ึน การนําไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อความอยูรอดและความสงบสุขของชีวิตการจัดหลักสูตร

ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิง จึงตองมีการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสม

กับผูเรียน 

  4. ความตองการของชุมชนและทองถ่ิน เปนความจําเปนที่ตองคํานึงถึงสภาพของสังคม

และวัฒนธรรม ความเปนอยูของผูเรียนในชุมชน เพื่อเขาสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได โดยไมสราง

ปญหาใหกับสังคม รูจักรับผิดชอบ รูจักหนาที่การเปนพลเมืองที่ดีของสังคม การจัดหลักสูตรใหผูเรียน

สามารถนําไปใชได จึงจําเปนตองมีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ืองเชนเดียวกัน 
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  5. การพัฒนากระบวนการและรูปแบบทางการศึกษา ทําใหการจัดเน้ือหา วิธีการสอน

รวมทั้งการวัดผลและประเมินผลตองปรับเปลี่ยนตามไปดวย เชน การจัดการศึกษาทางไกลการศึกษา

ดวยตนเอง การใชบทเรียนสําเร็จรูป การใชเครื่องคอมพิวเตอร ชวยสอน การศึกษาดวยกระบวนการ

แกปญหา เปนตน การปรับปรุงเน้ือหาวิชา จุดประสงคของหลักสูตร การกําหนดวิธีการเรียนการสอน 

และการวัดผลประเมินผล ยอมตองการพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 

 การพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปรับปรุงจุดมุงหมาย 

เน้ือหา กิจกรรมการเรยีนการสอน การวัดผลและประเมินผล ใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน การดําเนินการ

พัฒนาหลักสูตรของ Taba (1962 : 10) ไดกําหนดข้ันตอนไว ดังน้ี 

  1. สํารวจสภาพปญหา ความตองการ และความจําเปนทางสังคม 

  2. กําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาที่สังคมตองการ 

  3. คัดเลือกเน้ือหาสาระวิชาความรู ครูตองนํามาสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรู ใหตรงกับ

ความตองการและความจําเปนของสังคม และเน้ือหาน้ันตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนด และปรับปรุง

เน้ือหา 

  4. คัดเลือกประสบการณเรียนรูมาเสริมเน้ือหาใหสมบูรณ และตรงตามวัตถุประสงค 

  5. นําไปทดลองใช 

  6. ประเมินผลการใชหลักสูตร 

 ในการพัฒนาหลักสูตรตองอาศัยการประเมินผลการใชหลักสูตร ซึ่งควรดําเนินการเปนข้ันตอน 

ดังน้ี 

  1. วิเคราะหและตีความวัตถุประสงคของหลักสูตรใหเปนเชิงพฤติกรรมที่ชัดเจน 

  2. สรางเครื่องมือและคัดเลือกวิธีที่เหมาะสม 

  3. เก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือที่สรางข้ึน 

  4. รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

  5. แปลผลและอภิปรายผลการประเมินเพื่อพัฒนาตอไป 

 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 9 - 10) ไดลําดับข้ันตอน

ของการพัฒนาหลักสูตร ไวดังน้ี 

  1. ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

และกรอบสาระการเรียนรูที่พัฒนาโดยสํางานเขตพื้นที่การศึกษา 

  2. ศึกษาศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและภูมิภาค ตลอดจนขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

สภาพปญหาและความตองการของสังคม ชุมชน และทองถ่ิน 
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  3. วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา เพื่อรวมกําหนด

วิสัยทัศน ภารกิจเปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการมีสวนรวมของทกุฝาย รวมทั้งคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

  4. ศึกษามาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

  5. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลกัสตูรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการและ

กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

วาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  6. ขอความเห็นชอบใชหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  7. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชหลักสูตร 

   7.1 การจัดสาระการเรียนรู 

   7.2 การกําหนดคานํ้าหนักและเวลาเรียน 

   7.3 การกําหนดรหัสวิชา 

   7.4 การกําหนดระดับผลการเรียน 

  8. การบูรณาการภายในและระหวางสาระการเรียนรู/การบูรณาการเฉพาะเรื่องตามลักษณะ

สาระการเรียนรู/การบูรณาการที่สอดคลองกับวิถีของผูเรียน 

  9. ประเมินผลการใชหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน 

 สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพัฒนา

โครงสรางหลกัสูตร โดยการพัฒนาหลักสตูรจะตองไดรบัความรวมมือจากผูบริหารครูและคณะกรรมการ

สถานศึกษาจากการประชุมปรึกษาหารือและช้ีแจง เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา โดยมีหลักการ จุดหมาย โครงสรางและสาระการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสภาพปญหาของสถานศึกษา ผูบริหาร ครู ชุมชน และ

คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการตรวจสอบ ทบทวน หลักสูตร จัดหาเอกสารหลักสูตรใหเพียงพอ

กับความตองการ ผูบริหารสนับสนุนใหครูวิเคราะหหลักสูตร ใหคําปรึกษา และช้ีนําแกครูในการนํา

หลักสูตรไปใช สนับสนุนใหครูไดรบัการพัฒนาตนเองเกี่ยวกบัการใชหลกัสูตร เชน อบรม สัมมนา ศึกษา

ดูงาน และมีการประเมินผลการนําหลักสูตรไปใชในการเรียนการสอน 

 ความสําคัญการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 หลักสูตร มีความสําคัญเปนอยางมากสําหรับสถานศึกษาที่จะตองออกแบบหรอืจัดการเกีย่วกบั

ความรู ประสบการณ โดยคํานึงถึงผูเรียนมากที่สุดเพื่อนําไปสูจุดมุงหมายของการจัดการศึกษามีนักวิชาการ

ไดใหความสําคัญของหลักสูตรไวมากมาย ดังน้ี 
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 วิฑูร ครุฑจันทร (2554 : 39) กลาววา การพัฒนาหลักสูตรมีความสาํคัญตอการพฒันาประเทศชาติ 

ควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพและความตองการของสงัคมในยุคที่เปนอยูขณะน้ัน หลักสูตรเปรียบเหมือน

แมบท เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงยอมมีผลกระทบตอหลักสูตร 

 อมลรวรรณ ภูผาจง (2554 : 24) กลาววา หลักสูตรมีความสําคัญ เพราะหลักสูตรเปนเอกสาร

ซึ่งเปนแผนการหรอืโครงการจดัการศึกษาทีร่ะบุแนวทางการจัดมวลประสบการณ เปนสวนกําหนดทิศทาง 

การจัดการศึกษาใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษานําไปปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพ

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาที่หลักสูตรกําหนดไว 

 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2550 : 20) กลาววา หลักสูตรเปนเครื่องมือสําคัญที่สุดในกระบวนการ 

พัฒนาประเทศ เพราะหลักสูตรเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อแกปญหา และพัฒนาคน ชุมชน สังคม

เปนการถายทอดความรู การฝกฝน อบรม สืบสานวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตที่ดีงาม และเรียนรูเรื่องราว

เกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธของตนเองกับครอบครัว ชุมชน ชาติ และโลก การบํารุงรักษา การใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล ตลอดจนการพัฒนาผูเรียนในดานตาง ๆ ดังน้ัน 

ครูจึงเปนบุคคลสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่จะนําไปสูการพัฒนาประเทศ 

 ปรียพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 23 - 24) กลาววา หลักสูตรเปนหลักและหัวใจของการจัดการ

เรียนการสอน เพื่อนําไปสูเปาหมายของการศึกษา หลักสูตรเปรียบเสมือนแบบแปลนการจัดการเรียน

การสอน เปนแผนยุทธศาสตรที่จะนําไปสูความสําเร็จที่ตองการ เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของครู

ที่จะจัดประสบการณใหผูเรียนไดมีความรู ทักษะ ความประพฤติ มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 

 วิชัย วงศใหญ และมารุด พัฒผล (2553 : 41 - 42) กลาววา สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีหนาที่

จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญา

ทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

รวมทั้งจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเปนการสรางความเขาใจกับผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายใหตรงกัน 

หลักสูตรสถานศึกษาจึงเปนหลักสูตรที่มีหุนสวนของการทํางานรวมกันของบุคคลภายในสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ที่มีการวางแผนและออกแบบหลักสูตรที่ครอบคลุมภาระงาน

การจัดสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกดานของสถานศึกษา การกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคจึงเปน

เปาหมายของคุณภาพการศึกษา อันเปนแนวทางการจดักระบวนการเรยีนรูทีส่อดคลองกับภูมิสังคม คือ 

สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของชุมชน ซึ่งเปนมวลประสบการณที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียนตามศักยภาพ

ของแตละบุคคล 

 ประภัสสร แปนหวาง (2555 : 27) กลาววา การพัฒนาหลักสูตรมีความสําคัญ ดังน้ี 1) การ

เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงหลักสูตรที่ใชอยูในสถานศึกษาใหเกิดความเหมาะสมหรือสมบูรณมากข้ึน

แกผูเรียน สามารถพัฒนาศักยภาพของแตละคน 2) มีหลักการในการพัฒนาหลักสูตรที่จัดทําอยางเปน
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กระบวนการ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานที่ถูกตองตามวิธี 3) ความรวมมือจากบุคลากรที่ชํานาญการ

หลายฝายที่เกี่ยวของทั้งน้ีตองคํานึงถึงคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ 4) พัฒนาใหสอดคลองกับความถนัด

ความสนใจและความตองการของผูเรียนสอดคลองกับสภาพของสถานศึกษาและทองถ่ิน 5) หลักสูตร

เปรียบเสมือนแปลนของการจัดการเรียนการสอน บอกไววาวัตถุประสงคที่ตองการมีอะไรบาง จะใชอะไร

เปนวัสดุและอุปกรณ จะดําเนินการอยางไร จัดเตรียมการสอนอยางไร เพื่อชวยในดานการเรียนการสอน

ซึ่งจํานําไปสูความสําเร็จที่ตองการ 6) เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของครูตอการจัดประสบการณ

ใหผูเรียนไดมีความรู ทักษะ ความประพฤติ มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 

 สรุปไดวา การพัฒนาหลักสตูรมคีวามสําคัญเปนมวลประสบการณทั้งหลายทีโ่รงเรยีนและครู

ไดรวมกันจัดทําข้ึน เพื่อใหนักเรียนไดมีการพัฒนาไปตามลําดับข้ันตอนตามจุดมุงหมายน้ัน และมีคุณภาพ

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาที่หลักสูตรกําหนด 

 แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

 การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พบวา มีคําหลายคําที่มีความหมายคลายคลึงกัน

และสามารถใชแทนกันได ไดแก Curriculum – Planning, Curriculum Development, Curriculum 

Construction, Curriculum – Improvement และ Curriculum Revision มีความหมายแตกตางกัน

ดังน้ี Curriculum – Planning หมายถึง กระบวนการในการสรางหลักสูตร กลาวถึง หลักสูตรในรูป

สิ่งที่คาดหวังหรือที่เปนแผนอยางหน่ึง Curriculum Development หมายถึง การสราง Curriculum 

Materials รวมทั้ง สื่อการเรียนที่นักเรียนใชไมใชการวางแผนหลักสูตรแตจะเปนผลที่เกิดจากการวางแผน

หลักสูตร Curriculum Construction และ Curriculum Revision เปนคําที่ใชมาแตด้ังเดิม หมายถึง 

การเขียนและการปรบัปรุงรายวิชาที่ศึกษา Curriculum – Improvement หมายถึง การปรบัปรุง หรือ

การวางแผนหลักสูตรในสวนที่เปนเปาประสงคมากกวา ที่หมายถึง กระบวนการในการวางแผน หรือ

พัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีเกี่ยวกับวิชาและเน้ือหาวิชาที่จะนําไปสอน  

 Beauchamp (1981 : 77) ไดนําเสนอแนวคิดทฤษฎีการออกแบบหลักสูตรเปน 2 ลักษณะ 

คือ ทฤษฎีการออกแบบหลักสูตร (Design Theories) และทฤษฎีวิศวกรรมหลักสูตร (Engineering 

Theories)  

  1. ทฤษฎีการออกแบบหลักสูตร (Design Theories) การออกแบบหลักสูตร (Curriculum 

Design) หมายถึง การจัดแบงองคประกอบของหลกัสตูร ไดแก จุดมุงหมาย เน้ือหาสาระวิธีการจดักิจกรรม 

จุดมุงหมายทั่วไปและจุดมุงหมายเฉพาะ แนวทางการนําหลักสูตรไปใชสูการจัดการเรียนการสอนและ

การวัดผลประเมินผล  

   2. ทฤษฎีวิศวกรรมหลักสูตร (Engineering Theories) ทฤษฎีวิศวกรรมหลักสูตร 

(Engineering Theories) หมายถึง กระบวนการทุกอยางที่ทําใหระบบหลักสูตรเกิดข้ึนในโรงเรียน 

ไดแก การสรางหรอืจัดทาํหลักสูตร การใชหลักสูตร และการประเมิน ประสิทธิภาพหลักสูตร และการ



52 
 

ประเมินระบบหลกัสตูร รูปแบบหลักสตูรที่มคุีณภาพที่สามารถสราง ประสบการณแกผูเรียนไดมีหลาย

รูปแบบ ไดแก รูปแบบการบริหาร รูปแบบการปฏิบัติการ รูปแบบ การสาธิต รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติ 

และรูปแบบการใชคอมพิวเตอรเปนฐานสําหรับการกําหนด หลักสูตรทฤษฎี หลักสูตรจะชวยในการ

บริหารงานเกี่ยวกับหลักสูตรใหมีหลักเกณฑ หลักการและระบบมากย่ิงข้ึน เชน การสรางหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตร และการประเมินหลักสูตรการจัดบุคลากร เกี่ยวกับหลักสูตร การทําใหองคประกอบ

ของหลักสูตรที่จะนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน  

 Tyler (1949 : 99) มีแนวคิดการออกแบบโครงรางหลักสูตร โดยใชวิธี Means Ends Approach 

เปนหลักการและเหตุผลในการสรางหลักสูตรที่เรียนวา “หลักการของ Tyler” (Tyler’s Rationale) 

ซึ่งมีหลักเกณฑในการออกแบบหลักสูตรและการสอนที่เนนการตอบคําถามที่เปนพื้นฐาน 4 ประการ 

1) มีจุดมุงหมายทางการศึกษาอะไรบางที่สถาบันการศึกษาจะตองกําหนดใหผูเรียน 2) มีประสบการณ

ทางการศึกษาอะไรบางทีส่ถาบันการศึกษาควรจดัข้ึน เพื่อชวยใหบรรลถึุงจดุมุงหมายที่กําหนดไว 3) จะจัด

ประสบการณทางการศึกษาอยางไรจึงจะทําใหการสอนมีประสิทธิภาพ 4) จะประเมินผลประสิทธิภาพ

ของประสบการณในการศึกษาอยางไร จึงจะตัดสินไดวาบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว แนวคิดในการ

พัฒนาหลักสตูรของ Tyler (1949) เปนไปตามลําดับข้ัน โดยอาศัยขอมูลจากแหลงกําเนิดที่จะเปนพื้นฐาน

ในการตัดใจ 3 แหลงดวยกัน คือ 1) ศึกษาจากสังคม 2) ศึกษาจากผูเรียน 3) ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ

ในเน้ือหาวิชารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler (1949) ถือเปนตนแบบของการพัฒนาหลักสูตร 

Tyler (1949) ใหคําแนะนําวาการกําหนดวัตถุประสงคทั่วไปของหลักสูตร ทําไดดวยการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ประกอบดวย ขอมูลผูเรียน ขอมูลสังคมแวดลอมที่โรงเรียนต้ังอยู และขอมูล

เน้ือหาสาระวิชา นําขอมูลจากสามแหลงน้ีมาวิเคราะหเช่ือมโยงเพื่อชวยใหมั่นใจในขอมลูที่เก็บรวบรวม

มาการเช่ือมโยงขอมลูเปนการสงัเคราะหขอมูล เพื่อนําขอมูลไปกาํหนดจดุประสงคของหลกัสตูร (ฉบบัราง) 

ตอจากน้ันจึงกลั่นกรองดวยปรัชญาการศึกษาของสถานศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู Tyler (1949) 

มองวานักการศึกษาจะตองจัดการศึกษาที่มุงใหความสาํคัญกับสังคม ดวยการยอมรับความตองการ

ของสังคม และในการดําเนินชีวิต ใชการศึกษาเปนเครื่องมือที่มุงปรับปรุงสังคม ผูสอนควรไดนําทั้ง

ปรัชญาสังคม และปรัชญาการศึกษา มาเปนเคาโครงพิจารณาใน 4 ประเด็น คือ 1) ความจําเปนและ

การระลึกไดของแตละคนเปนพื้นฐานของการเปนมนุษยไมจํากัดวา จะเปนเช้ือชาติสัญชาติ หรือฐานะ

ทางเศรษฐกิจและสังคม 2) โอกาสเพื่อการมีสวนรวมที่เปดกวางในทุกระยะของกิจกรรมในกลุมสังคม 

3) ใหการสนับสนุนของการเปลี่ยนแปลงมากกวามุงตอบความตองการสวนบุคคล 4) ความเช่ือและ

สติปญญา เปนดังวิธีของความคิดที่เกี่ยวของกับปญหา สําคัญมากกวาที่จะข้ึนอยูกับอํานาจรัฐหรือผูมี

อํานาจ Tyler (1949) จึงใหความสําคัญในการใชจิตวิทยา ไมเพียงการตอบขอคนพบเฉพาะบางเรื่อง

เทาน้ัน หากยังใชจิตวิทยาในฐานะทฤษฎีการเรยีนรู ซึ่งชวยในการกําหนดกรอบโครงสรางของกระบวนการ

เรียนรูอีกดวย Tyler (1949) กลาวถึงความสําคัญของการกลั่นกรองดวยจิตวิทยา ซึ่งสรุปไดดังน้ี 

1) ชวยใหเราเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นที่แตกตางกัน และสามารถคาดหวังผลจากกระบวนการเรียนรู
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หรือไมก็ได 2) ทําใหเรามีความคิดเห็นที่แตกตางกัน ในจุดหมายที่เปนไปไดในระยะเวลาที่ยาวนาน

หรือความเปนไปไดที่จะบรรลุผลในแตละชวงอายุ 3) ชวยใหความคิดบางอยางเกี่ยวกับระยะเวลา

ที่ตองการใหบรรลุตามจุดประสงค และชวงอายุซึ่งเปนความพยายามสูงสุดที่จะเกิดผลดังความต้ังใจ 

เมื่อผานการกลัน่กรองแลว Tyler (1949) ใหคําแนะนําการวางแผนหลักสูตร 3 ประเด็น คือ การเลือก

ประสบการณเรียนรู การจัดระบบโครงสราง ประสบการณเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรู ซึ่ง

ผูสอนตองจัดประสบการณเรียนรูที่มุงจะ 1) พัฒนาทักษะการคิด 2) ชวยใหไดสารสนเทศที่ตองการ 

3) ชวยใหไดพัฒนาเจตคติเชิงสังคม 4) ชวยใหไดพัฒนาความสนใจ Tyler (1949) ไดเนนในประเด็น

ที่วาการจัดหลักสูตรและการสอนน้ันควรตอบคําถามที่เปนพื้นฐาน ทั้ง 4 ประการ ใหไดเสียกอน แลว

ตองตอบคําถามเรียงกันลงมาตามลําดับ ดังน้ัน การต้ังจุดประสงคขอแรกจึงมีความสําคัญที่สุด เพราะ

คําถามอีก 3 ขอน้ัน ตองข้ึนอยูกับจุดประสงคขอแรกที่กําหนดไว ซึ่งเปนไปตามลําดับข้ันดังน้ี  

  ข้ันที ่1 การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรดวยการศึกษาขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามากําหนด 

จุดมุงหมายช่ัวคราว เชน การศึกษาจากสังคมจากตัวผูเรียน รวมทั้งขอเสนอแนะของนักวิชาการในเน้ือหาวิชา 

ข้ันตอนน้ีนักพัฒนาหลกัสูตร ตองพิจารณาเลือกเฉพาะจดุมุงหมายที่สําคัญและสอดคลองกัน เพื่อนําไป

เปนหลักในการปฏิบัติในข้ันตอนตอไป และตองพิจารณาใหสอดคลองกับพื้นฐานทางจิตวิทยาและปรัชญา

ในการพัฒนาหลักสูตรที่เขามามีบทบาทในการชวยตรวจสอบแสวงหา ความชัดเจนของการกําหนด

จุดมุงหมาย จุดมุงหมายที่ผานการกลัน่กรองแลว เรียกวา จุดมุงหมายข้ันสุดทาย หรือจุดมุงหมายถาวร 

สามารถนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรตอไปจงึเหน็เดนชัดวา ลักษณะเดนของการพัฒนาหลกัสูตรและ

การสอนของ Tyler (1949) น้ัน ใชจุดประสงคเปนตัวกําหนดควบคุมการเลือกและจัดประสบการณ

การเรียน 

  ข้ันที ่2 การเลือกประสบการณการเรียน ในการวางโครงสรางของหลักสูตร Tyler (1949) 

ไดต้ังคําถามเปนขอที่ 2 ไววา มีการจัดประสบการณทางการศึกษาอะไรบางที่ทําใหผูเรียนบรรลุตาม

วัตถุประสงคจุดมุงหมายที่ระบุพฤติกรรม และเน้ือหาน้ันเปนจุดหมายปลายทางที่ตองการไปใหถึงแต

ประสบการณเรียนที่จัดข้ึน เพื่อใหเกิดการเรียนรูเปนวิธีการที่ทําใหบรรลุจุดหมายปลายทาง  

  ข้ันที่ 3 การจัดประสบการณการเรียนการพิจารณาการจัดประสบการณการเรียนรูวา

ตองคํานึงถึงความสมัพันธในดานเวลาตอเวลาและเน้ือหาตอเน้ือหา เรียกวาเปนความสมัพันธแนวต้ังกับ

แนวนอน โดยการจัดตองพิจารณาถึงหลักเกณฑของความตอเน่ืองการจัดชวงลําดับ รวมทั้งการบูรณาการ  

  ข้ันที่ 4 การประเมนิผล เปนข้ันตอนสดุทายในการจัดหลักสูตร เปนช้ันที่ทําใหผูวางแผน 

หลักสูตร ไดจัดทําหลักสูตรรวมทั้งประสบการณการเรียนที่จัดข้ึนวา บรรลุที่จุดมุงหมายกําหนดไวมาก 

นอยเพียงใด ปรัชญาการพัฒนาหลักสตูรของ Tyler (1949) คือ การเรยีนรู การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ที่ผูเรียนและครูจะกําหนดจุดประสงคอยางไร ที่จะสามารถตอบสนองออกมาเปนลักษณะการเรียน

ของแตละบุคคล สิง่ที่กระตุนใหนําไปคิดตอจงึเกดิเปนนวัตกรรมการศึกษาอยางมากมาย เชน การสอน

เปนรายบุคคลการสอนแบบศูนยการเรียนรู ฯลฯ 
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 Taba (1962 : 12) ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรทีเ่รยีกวา “Grass Roots Approach” 

หรือวิธีการจากเบื้องลางสูเบื้องบน ซึ่งทาบาเช่ือวาผูที่มีหนาที่สอนในหลักสูตรควรไดมี สวนรวมในการ

พัฒนาหลักสูตร ดวยวิธีการพัฒนาหลักสูตรของทาบาน้ีมีข้ันตอนคลายคลึงกับ Tyler (1949)  แตตางกัน

ตรงที่วิธีการที ่Tyler (1949) เสนอน้ัน คอนขางเปนวิธีการแบบ “Top - Down” คือ การพัฒนาหลักสูตร

ที่มาจากขอเสนอแนะของนักวิชาการ ใหครูปฏิบัติและผูบริหารสั่งการมายังครูผูสอนอีกทีหน่ึงสําหรับ

ข้ันตอนในการพัฒนาหลักสูตรของ Taba (1962) มีดังน้ี  

  ข้ันที่ 1 การสํารวจความตองการ (Diagnosis of Needs) ครูหรือผูรางหลักสูตรเริ่ม 

กระบวนการ ดวยการสํารวจความตองการของนักเรียนที่หลักสูตรไดวางแผนไว  

  ข้ันที่ 2 การกําหนดจุดมุงหมาย (Formulation of Objectives) หลังจากที่ครูไดระบุ

ความตองการของนักเรียนแลวครูกําหนดจุดมุงหมายที่จะใหบรรลุผล  

  ข้ันที่ 3 การเลือกเน้ือหา (Selection of Contents) จุดมุงหมายทีเ่ลือกไวหรอืที่สรางข้ึน

เปนตัวช้ีแนะแนวทางในการเลือกรายวิชาหรือเน้ือหาของหลกัสูตร ซึ่งควรเลือกเน้ือหาที่มีความเที่ยงตรง 

และสําคัญดวย  

  ข้ันที่ 4 การจัดเน้ือหา (Organization of Contents) เมื่อครูเลอืกเน้ือหาไดแลว ตองจัด

เน้ือหาโดยเรียงลําดับข้ันตอนใหถูกตอง คํานึงถึงวุฒิภาวะของนักเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 

ความสนใจของผูเรียนดวย  

  ข้ันที่ 5 การเลือกประสบการณการเรียน (Selection of Learning Experiences) 

เมื่อไดเน้ือหาแลว ครูคัดเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเน้ือหาและผูเรียน  

  ข้ันที่ 6 การจัดประสบการณเรียน (Organization of Learning Experiences) กิจกรรม

การเรียนการสอน ควรไดรับการจัดเรียงลําดับข้ันตอนเชนเดียวกับเน้ือหา แตครูตองจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนใหเหมาะกับผูเรียนดวย  

  ข้ันที่ 7 การประเมนิผลและวิธีการประเมินผล (Evaluation and Means of Evaluation) 

ผูที่วางแผนหลักสูตรตองประเมินวาจุดมุงหมายใดบรรลุผลสําเร็จ และทั้งครูและนักเรียนควรรวมกัน 

กําหนดวิธีการประเมินผล 

 การพัฒนาหลักสตูรจากแนวคิดของ Taba (1962) จะเริ่มที่จุดใดจุดหน่ึงกอนก็ได แตเมื่อเริ่ม

ที่จุดใดแลวจะตองทําการศึกษาใหครบกระบวนการทั้ง 7 ข้ันตอน จุดเดนในแนวคิดของ Taba (1962) 

คือ เรื่องยุทธวิธีการสอน (Teaching Strategies) และประสบการณการเรียนรู เปนกระบวนการที่ตอง

คํานึงถึงมีอยู 2 ประการ คือ  

  1. ยุทธวิธีการสอนและประสบการณเรียนรู เปนเครื่องกําหนดสถานการณเงื่อนไขการเรียนรู

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตละครั้ง มีวัตถุประสงคเกี่ยวกบัการเรียนรูที่เกิดข้ึนเปนผลผลิต ดังน้ัน 

การจัดรูปแบบของการเรียนการสอน ตองแสดงลําดับข้ันตอนของการเรียนรูดวยการสํารวจความตองการ 
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(Diagnosis of Needs) การกําหนดจดุมุงหมาย (Formulation of Objectives) การเลือกเน้ือหาสาระ 

(Selection of Content) การจัดลําดับเน้ือหาวิชา (Organization of Content) การเลือกประสบการณ

การเรียนรู (Selection of Learning Experiences) การจัดประสบการณการเรียนรู (Organization 

of Learning Experiences) กําหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีประเมินผล (Determination of What 

to Evaluate)  

   2. ยุทธวิธีการสอนเปนสิ่งที่หลอมรวมหลายสิ่งอยางเขามาไวดวยกัน การพิจารณาตัดสินใจ 

เกี่ยวกับยุทธวิธีการสอนควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี คือ  

   2.1 การจัดเน้ือหาตองกําหนดใหชัดเจนวารายวิชาน้ัน ๆ มุงใหผูเรียนเรียนรูแบบใด 

กวางหรือลึกมากนอยเพียงใด และไดเรียงลําดับเน้ือหาวิชาไวอยางไร การกําหนดโครงสรางไดกระทํา

ชัดเจน สอดคลองกับโครงสรางในระดับใด เพราะแตละระดับมีจุดประสงคเน้ือหาสาระที่มีความเกี่ยวของ 

สัมพันธกัน  

   2.2 หนวยการเรียนสอดคลองกบัวัตถุประสงคที่บงช้ีถึงการวัดและประเมินไดชัดเจน 

มีรายละเอียดและมีความยืดหยุน เพื่อเปดโอกาสใหครูและนักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการเรียน 

และทํากิจกรรมตามความตองการ และความสนใจการตรวจสอบความรูพื้นฐานของผูเรียนจะชวยให

ผูเรียนรูในการพัฒนากระบวนการเรียนไดเปนลําดับข้ันตอน เพื่อนําไปสูขอคนพบขอสรปุที่เปนหลักการ 

ที่มุงเนนความคาดหวังเกี่ยวกบัการเรียนรูที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียน และกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ดวยตนเอง 

 Saylor, Alexander and Lewis (1981 : 28 - 39) ไดเสนอ แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 

ซึ่งเขามีแนวคิดวา หลักสูตรเปนแผนการในการจดัโอกาสการเรียนรูใหกับผูเรียน ดังน้ันหลักสูตรจึงตอง

มีการกําหนดไวอยางเปนระบบ ดังน้ี 

   1. เปาหมาย จุดมุงหมายและขอบเขต (Goals, Objectives and Domains) การพัฒนา

หลักสูตรควรกําหนดเปาหมายและจุดมุงหมายหลักสูตรเปนสิ่งแรกเปาหมายแตละประเด็น จะบงบอกถึง

ขอบเขตหน่ึง ๆ  ของหลักสูตร ซึ่ง Saylor, Alexander and Lewis (1981) ไดเสนอไววามี 4 ขอบเขตที่สําคัญ 

คือ พัฒนาการสวนบคุคล (Personal Development) สมรรถภาพทางสังคม (Social Competence) 

ทักษะการเรียนรูอยางตอเน่ือง (Continued Learning Skills) และรวมถึงความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

(Specialization) นอกจากน้ียังมีขอบเขตอื่น ๆ อีก ซึ่งนักพัฒนาหลักสูตรอาจจะพิจารณาตามความ

เหมาะสมกับผูเรยีนและลกัษณะทางสังคม เปาหมาย จุดมุงหมาย และขอบเขตตาง ๆ  ของหลักสูตรจะ

ไดรับขอบังคับทางกฎหมายของรัฐ ขอคนพบจากงานวิจัยตาง ๆ ปรัชญาของกลุม ผูเช่ียวชาญทางดาน

หลักสูตร เปนตน  
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  2. การออกแบบหลักสตูร (Curriculum Design) เมื่อกําหนดเปาหมายและจดุมุงหมาย

ของหลักสูตรแลว นักพัฒนาหลักสูตรตองวางแผนออกแบบหลกัสูตรตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกและจัด 

เน้ือหาสาระ การเลือกประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสม และสอดคลองกับเน้ือหาสาระที่ไดเลือกแลว  

  3. การใชหลักสูตร (Curriculum Implementation) หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบ

หลักสูตรแลว ข้ันตอนตอไปคือ การนําหลกัสตูรไปใช โดยครูผูสอนตองวางแผนและจัดทําแผนการสอน

ตามรูปแบบตาง ๆ  ครูผูสอนเลือกวิธีการสอน สื่อ วัสดุการเรียนการสอนที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ตามที่กําหนดไว  

  4. การประเมินหลกัสูตร (Curriculum Evaluation) การประเมินหลักสูตรเปนข้ันตอน 

สุดทายของรูปแบบน้ี นักพัฒนาหลักสูตรและครูผูสอนตองเลือกวิธีการประเมินเพือ่ตรวจสอบความสําเรจ็

ของหลักสตูร ซึ่งเปนทั้งการประเมนิระหวางดําเนินการ (Formative Evaluation) และการประเมินผลรวม 

(Summary Evaluation) ทั้งน้ี เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตอไป  

 Oliva (1992 : 171 - 175) ไดแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร โดยขยายความคิดของตนเอง

จากที่ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรไวเมื่อป ค.ศ. 1976 ไวแลวกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ 

โอลิวา ไดเสนอองคประกอบตาง ๆ ดังน้ี  

  1. กําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษา ปรัชญาและหลักจิตวิทยาการศึกษา ซึ่ง

เปาหมายน้ี เปนความเช่ือที่ไดมาจากตองการของสังคมและผูเรียน  

  2. วิเคราะหความตองการของชุมชน ผูเรียน และเน้ือหาวิชา  

  3. กําหนดจุดหมายของหลักสูตร  

  4. กําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร  

  5. จัดโครงสรางของหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใช  

  6. กําหนดจุดหมายของการเรียนการสอน  

  7. กําหนดจุดประสงคการเรียนการสอน  

  8. เลือกยุทธวิธีการจัดการเรียนการสอน  

  9. เลือกวิธีการประเมินผลกอนเรียนและหลังเรียน  

  10. นํายุทธวิธีการจัดการเรียนการสอนไปใช  

  11. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนไปใช  

  12. ประเมินผลหลักสูตร 

 สรุปไดวา ทฤษฎีหลักสูตรก็คือแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร แบงออกเปนทฤษฎีการออกแบบ

องคประกอบของหลักสูตร ไดแก จุดมุงหมายเน้ือหาสาระ วิธีการจัดกิจกรรม จุดมุงหมายทั่วไป และ

จุดมุงหมายเฉพาะแนวทางการนําหลักสูตรไปใชสูการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล 
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และทฤษฎีวิศวกรรมหลักสูตรโรงเรียน ไดแก การสรางหรือจัดทําหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร 

การใชหลักสูตร และการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร และการประเมินระบบหลักสูตร 

 การนําหลักสูตรไปใช 

 หลักสูตรที่สรางข้ึนไมมคีวามหมายใด ๆ  ถาผูปฏิบัติหรือผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไมได

นําไปใชอยางถูกตองและถูกวิธี โดยไดมีนักวิชาการหลายทานกลาวถึงการนําหลักสูตรไปใช ดังน้ี 

 นพเกา ณ พัทลุง (2550 : 47) กลาววา การนําหลักสูตรไปใชน้ัน จะตองผานผูเกี่ยวของหลายฝาย

ข้ันตอนน้ีช้ีใหเห็นถึงความสาํเร็จหรือลมเหลวของหลกัสตูรโดยตรง เพราะหากหลักสตูรจะสรางไวดีเพียงใด

ก็ตาม ถาหากการนําหลักสูตรไปใชดําเนินโดยไมถูกตองหรือไมดีพอ ความลมเหลวของหลักสูตรจะบังเกิดข้ึน

อยางหลีกเลีย่งไมได การนําหลักสูตรไปใชประกอบดวยกิจกรรมที่สําคัญ คือ การบริหาร การบริหารหลักสูตร 

การจัดการเรียนรู การสนับสนุน และการสงเสริมการใชหลักสูตร 

 กิตติ เกิดสุขผล (2554 : 37) กลาวถึง การนําหลักสูตรไปใชวา เปนการแปลงหลักสูตรไปสู

การเรียนการสอนตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา โดยใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 

 กิตติศักด์ิ ใครบุตร (2554 : 41) กลาวถึง การนําหลักสูตรไปใชวา การมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชกําหนดจุดมุงหมายหลักสูตร การเลือกเน้ือหาวิชาการ จัดหาเอกสาร

ประกอบการสอนไปใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

 กนกวรรณ ภานุฑัต (2555 : 32) ไดกลาวถึง การนําหลักสตูรไปใชวาเปนกิจกรรมทีก่วางขวาง

มากและมีลาํดับข้ันตอนอยางตอเน่ือง โดยเริ่มตนจาการทาํความเขาใจและวิเคราะหหลักสูตรการจัดทํา

เอกสารประกอบหลกัสตูร อันเปนการแปลงหลกัสตูรไปสูการสอน การจัดบุคลากร การจัดปจจัยสนับสนุน

การใชหลักสูตร การจัดกิจกรรมตาง ๆ  การวัดผลประเมนิผลการเรียนการสอน การนิเทศ ติดตาม และ

สิ่งสําคัญที่สุดในการนําหลักสูตรไปใช คือ การสอนของครูซึ่งเช่ือวาทุกข้ันตอนเหลาน้ีหากดําเนินการ

อยางมีคุณภาพแลวจะนําผูเรียนไปสูความสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

 จุฑาณัฐ สุภาพ (2555 : 23) กลาวถึง การนําหลักสูตรไปใช เปนภาระสําคัญของการบริหารงาน

วิชาการที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ตลอดจน

การจัดเอกสารหลักสูตร คูมือครูใหเพียงพอกับความตองการของครู 

 สรุปไดวา การนําหลักสูตรไปใชเปนการบริหารงานวิชาการที่เปนกระบวนหลักสูตรทั้งหมด 

ตองใหตรงกับวัตถุประสงคและเจตนารมณของหลักสูตร การจัดการศึกษาจะสําเร็จหรือไมสวนหน่ึง

อยูที่ข้ันตอนน้ี โดยเริ่มตนจากการทําความเขาใจและวิเคราะหหลักสูตร การจัดเอกสารประกอบหลักสูตร 

ออกแบบการจัดการเรียนรู โดยจัดใหมีวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน การนิเทศติดตาม ซึ่งมีสวน

ชวยใหการนําหลักสูตรใชประสบความสําเร็จ  
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 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

 ภารกิจการบริหารงานวิชาการประการหน่ึงที่สําคัญย่ิง คือ การพัฒนากระบวนการเรยีนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ สถานศึกษาจะตองสงเสริมสนับสนุนใหครูอาจารยจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนน

ใหผูเรียนไดเรียนรู และสรุปองคความรูดวยตนเอง โดยมีการศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อเปนขอมูล

ในการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความตองการของผูเรียน เพื่อใหผูเรียน

มีความรู ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสตูรอยางแทจรงิ 

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสาํคัญ คือ การจัดการใหผูเรียนสรางองคความรูใหมโดยผาน

กระบวนการคิดดวยตนเอง ทําใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติเกิดความเขาใจ และสามารถนํา

ความรูไปบูรณาการใชในชีวิตประจําวัน มีคุณสมบัติตามเปาหมายของการจัดการศึกษาที่ตองการใหผูเรียน

เปนคนเกง คนดี และมีความสุขมีนักการศึกษาใหแนวคิดไวหลายทาน ดังน้ี 

 ความหมายการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

 ปยนุช ทองพรม (2550 : 30) ไดกลาวถึง ความหมายของการพัฒนากระบวนการเรียนรู คือ

การสงเสริมสนับสนุนใหครูอาจารยจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนใหผูเรียนไดเรียนรู และสรุปองคความรู

ดวยตนเอง โดยมีการศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อเปนขอมูลในการจดักิจกรรมทีส่อดคลองกับความถนัด 

ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตรอยางแทจริง โดยไดมี

นักวิชาการหลายทานกลาวถึงความหมายการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ดังน้ี 

 รุงรัชดาพร เวหะชาติ (2552 : 96) ไดกลาวถึง การพัฒนากระบวนการเรียนรู เปนการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากประสบการณ การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดดีน้ันตองอาศัยสภาวการณสนับสนุน

หลายอยางในการจดัการเรยีนการสอน ผูสอนจะตองหาทางใหนักเรียนไดผานประสบการณที่กอใหเกิด

การเรียนรูมากที่สุดและเนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการศึกษามีเปาหมาย คือ การจัดใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูใหแตละคนไดพัฒนาตนเองสูงสุดตามกําลังหรือศักยภาพของแตละคน โดยมีแนวคิดการจัดการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางตองยึดตัว

นักเรียนวาตองการเรียนอะไร สื่อที่เหมาะสมกับผูเรียน กระบวนการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่ครู

จัดใหนักเรียน 

 จุฑาณัฐ สุภาพ (2555 : 23) กลาววา การพัฒนากระบวนการเรียนรู หมายถึง การสงเสริม

สนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีหลากหลาย ตอบสนองความตองการ และความถนัด

ของผูเรียนอยางเหมาะสมและเต็มความสามารถ 

 แจมใส กรมรินทร (2556 : 30) กลาววา การพัฒนากระบวนการเรียนรู เปนภารกิจที่ผูบริหาร

ตองสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู จัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจ และ

ความถนัดของผูเรยีน นําภูมิปญญาทองถ่ินและชุมชนมสีวนรวมในการจดัการเรยีนการสอน มีการนิเทศ

การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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 อภิชา พุมพวง (2559 : 26) ไดกลาวถึง การพัฒนากระบวนการเรียนรู คือ เปนการจดัการเรยีนรู

ที่เนนผูเรยีนเปนสาํคัญ โดยใชรูปแบบกระบวนการเทคนิคการสอนตาง ๆ  มีการบูรณาการพัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะห ใหผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติจริง คนควา ทดลอง และแสวงหาความรูดวยตนเอง

ตามความถนัด ความสนใจ ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามมาตรฐานของหลักสูตร 

 สรุปไดวา การพัฒนากระบวนการเรยีนรู เปนการจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ โดยใช

รูปแบบกระบวนการ เทคนิคการสอนตาง ๆ มีการบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ใหผูเรียน

มีสวนรวมในการปฏิบัติจริง คนควา ทดลอง และแสวงหาความรูดวยตนเองตามความถนัด ความสนใจ 

ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามมาตรฐานของหลักสูตร                                                                              

 แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 24 กําหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังน้ี (กระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2545 : 8)  

  1. จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน 

โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  

  2. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และประยุกตความรู 

มาใหเพื่อปองกันและแกไขปญหา  

  3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน 

ทําเปน รักการอาน และการใฝรูอยางตอเน่ือง  

  4. จัดการเรยีนรูโดยผสมผสานสาระความรูตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝง

คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา  

  5. สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสื่อการเรียน และ

อํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัย เปนสวนหน่ึง

ของกระบวนการเรียนรูพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  

  6. จัดการเรยีนรูใหเกดิข้ึนไดทุกเวลาทกุสถานที่ มีการประสานความรวมมอืกับบดิา มารดา 

และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 20 - 21) ไดกลาวถึง การพัฒนากระบวนการเรยีนรู เปนกระบวนการ

สําคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐาน

การเรียนรู สมรรถนะสําคัญของผูเรยีน และคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็ก

และเยาวชน ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตรงตามเปาหมายของหลักสูตร ผูสอนพยายามคัดสรร

กระบวนการเรียนรู จัดการเรียนรูโดยชวยใหผูเรียนเรียนรูผานสาระ ที่กําหนดไวในหลักสูตร 8 กลุม
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สาระการเรยีนรู รวมทั้งปลกูฝงเสริมสรางคุณลกัษณะอันพึงประสงค พัฒนาทักษะตาง ๆ อันเปนสมรรถนะ

สําคัญใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  

  1. หลักการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐาน

การเรียนรู สมรรถนะ สําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยยึดหลกัการวา ผูเรียนมีความสาํคัญที่สดุ เช่ือวาทุกคนมีความสามารถเรียนรู

และพัฒนาตนเองได ยึดประโยชนที่เกิดกับผูเรียน กระบวนการจดัการเรยีนรูตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง 

เนนใหความสําคัญทั้งความรูและคุณธรรม  

  2. กระบวนการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญน้ันผูเรียนจะตองอาศัย

กระบวนการเรยีนรูที่หลากหลาย เปนเครื่องมือที่จะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร กระบวนการ

เรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียน อาทิเชน กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู 

กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรู

จากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติจริง ลงมือทําจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย 

กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย กระบวนการเหลาน้ีเปนแนวทางในการ

จัดการเรียนรูที่ผูเรียนควรไดรับการฝกฝน พัฒนา เพราะจะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี 

บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังน้ัน ผูสอนจึงจําเปนตองศึกษาทําความเขาใจในกระบวนการเรียนรูตาง  ๆ

เพื่อใหสามารถเลือกใชในการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  3. การออกแบบการจัดการเรยีนรู ผูสอนตองศึกษาหลักสตูรสถานศึกษาเพื่อใหเขาใจถึง

มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด สมรรถนะ สําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และสาระการเรียนรู

ที่เหมาะสมกับผูเรยีน แลวจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู โดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน 

สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผลเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และบรรลุเปาหมาย

ตามที่กําหนด  

  4. บทบาทของผูสอนและผูเรยีนการจัดการเรยีนรู เพื่อใหผูเรยีนมีคุณภาพตามเปาหมาย

ของหลักสูตรทั้งผูสอนและผูเรียนควรมีบทบาท ดังน้ี  

   4.1 บทบาทของผูสอน  

    4.1.1 ศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลแลวนําขอมูลมาใชในการวางแผนการ

จัดการเรียนรูที่ทาทายความสามารถของผูเรียน  

    4.1.2 กําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียนดานความรู และทักษะ

กระบวนการที่เปนความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธรวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค  

    4.1.3 ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวาง

บุคคล และพัฒนาการทางสมองเพื่อนนําผูเรียนไปสูเปาหมาย  
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    4.1.4 จัดบรรยากาศทีเ่อือ้ตอการเรียนรู และดูแลชวยเหลือผูเรยีนใหเกดิการเรียนรู  

    4.1.5 จัดเตรียม และเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรมนําภูมิปญญาทองถ่ิน

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน  

    4.1.6 ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับ

ธรรมชาติของวิชา และระดับพัฒนาการของผูเรียน  

    4.1.7 วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมทั้ง

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

   4.2 บทบาทของผูเรียน  

    4.2.1 กําหนดเปาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูดวยตนเอง  

    4.2.2 เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู วิเคราะห สังเคราะหขอความรู 

ต้ังคําถาม คิดหาคําตอบ หรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ  

    4.2.3 ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิง่ที่ไดเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูไปประยุกตใช 

ในสถานการณตาง ๆ  

    4.2.4 มีปฏิสัมพันธ ทํางานทํากิจกรรมรวมกับกลุมและครู  

    4.2.5 ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเน่ือง 

 วิชัย วงษใหญ (2552 : 33) กลาววา การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูพฒันาตนเองได ผูเรียนแตละคน

มีธรรมชาติแตกตางกัน เพื่อใหบรรลุตามจุดหมายและไดมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนดน้ัน สถานศึกษา

และผูสอนควรจัดการเรียนรูตามแนวทางตอไปน้ี 

  1. ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง มีประสบการณตรง สัมพันธ และเช่ือมโยง

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  2. ใหผูเรียนคนพบตัวเอง คนควา แสวงหาความรูอยางอิสระ 

  3. ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการเรยีนรูที่สอดคลองกับความถนัด ความตองการ 

และความสนใจของผูเรียน 

  4. เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกใชวิธีการเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสมกับตัวเอง 

  5. ใหผูเรียนไดลงมือใหทําได คิดเปนทําเปน มีทักษะกระบวนการคิด การจัดการและ

การอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 

  6. ใชสื่อที่หลากหลาย รวมทั้งภูมิปญญาไทยมาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู 

  7. จัดกิจกรรมและเน้ือหาสาระที่ผสานสาระความรูตาง ๆ อยางสมดุลในลักษณะของการ 

บูรณาการเพื่อใหเกิดการเรียนรูแบบองครวม และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
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 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 151 - 161) ไดกําหนดขอบขายของงานการเรียนการสอน 

มีรายละเอียด ดังน้ี 

  1. การจัดประมวลการสอน หลักสูตรไดกาํหนดรายวิชาเอาไว จึงเปนหนาทีข่องสถานศึกษา

ที่จะตองดําเนินการ โดยความรวมมือของฝายวิชาการและครอูาจารยในการจัดทําประมวลการสอนหรือ

โครงการสอนรายวิชา จะเริ่มจากการวางแผนระยะยาวเปนภาคการศึกษา แลวจึงวางแผนระยะสั้นเปน

สัปดาหตามความเหมาะสมของสถานศึกษา 

  2. การจัดแผนการเรียนรู ตองสอดคลองกับหลักสูตร เพื่อผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนได

ตามความถนัด ตามความสนใจและความสามารถ แผนการเรียนเปนการกําหนดรายวิชาใหเรียนมีวิชา

บังคับ วิชาเลือก และวิชาเลือกเสรีอยางมีจุดหมาย การจัดแผนการเรียนน้ีสถานศึกษาแตละแหงจะจัด

แตกตางกันไปตามสภาพความพรอมในดานอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ และครูผูสอน 

  3. การจัดตารางสอน คือ ตารางกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ในหน่ึงสัปดาห ซึง่ตองจัดใหครบตามโครงสรางของหลักสูตร จํานวนนักเรียน เวลา ความรูความสามารถ

ของครู การกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ตองสัมพันธกับเวลาและพัฒนาการของเด็ก 

  4. การจัดช้ันเรยีนเปนการแบงนักเรียนเขาช้ันเรียน โดยแบงไดหลายวิธี ไดแก การจัดกลุม

ตามความรูความสามารถของนักเรียน การจัดแบงตามรายช่ือ จัดตามวิชาที่เปนความสามารถพิเศษ และ

จัดแบบผสมผสาน 

  5. การจัดครูเขาสอน เปนการจัดใหครูเปนทั้งพี่เลี้ยงและผูคอยแนะแนวทางที่ถูกที่ควร 

ครูตองเปนผูมีความรูและเปนนักปกครองที่ดี สิ่งที่ควรคํานึงคือ ภาระงานของครูที่สถานศึกษามอบหมาย

ใหรับผิดชอบ เชน งานธุรการ งานเปนกรรมการเฉพาะกิจ และงานอื่น ๆ ดังน้ัน ผูบริหารจึงตองพิจารณา

จัดแบงงานใหสมดุลกัน 

  6. การสอนซอมเสริม หมายถึง การสอนกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการสอนตามแผนปกติ 

เพื่อแกไขขอบกพรองของนักเรยีนมี 4 ลักษณะ คือ สอนซอมเสริมกอนการเรียนการสอน การสอนซอม

เสริมขณะทาํการสอน การสอนซอมเสริมรายวิชาเพื่อสอบแกตัว และการสอนซอมเสริมสําหรับนักเรียน

ที่ฉลาดหรือเรียนรูไดเร็ว 

  7. การเลือกตําราเรียน คือ การเลือกตําราเรียนหรือแบบเรียนสําหรับใชเปนอุปกรณ

การสอนทั้งที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหใช และหนังสืออานประกอบ ซึ่งตองคํานึงถึงจุดมุงหมาย

ของหลักสูตรเปนสําคัญ 

  8. จัดทําคูมือครู เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา เปนการพัฒนาคุณภาพ

งานวิชาการ สงผลตอการเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 

  9. การจัดทําคูมือนักเรียน เพื่อเปนแนวทางใหนักเรียนไดเขาใจถึงหลักสูตรการจัดการ

เรียนการสอน และการปฏิบัติตนไดถูกตองตามระเบียบสถานศึกษา 
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  10. การจัดหองศูนยควบคุมการเรียนการสอนางวิชาการ เพื่อเปนแหลงขาวสารและ

สารสนเทศของงานวิชาการโดยเฉพาะ เพื่ออํานวยความสะดวกในดานการเรียนการสอน 

 รุงรัชดาพร เวหะชาติ (2551 : 216) กลาวถึง แนวทางปฏิบัติในการพัฒนากระบวนการเรียนรู

ไวดังน้ี 1) สงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียน ตามสาระและหนวยการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2) สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ 

ความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณการประยุกตใชความรู

เพื่อปองกันและแกไขปญหา การเรียนจากประสบการณจริง การสงเสริมการอานและการใฝรูอยางตอเน่ือง 

การประสานความรูตาง ๆ ใหสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมอันดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค

ที่สอดคลองกับเน้ือหา สาระ กิจกรรม ทั้งน้ีโดยจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรูใหเอื้อตอ

การจัดกระบวนการเรียนรู และการนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขายผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ินมามี

สวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 3) จัดใหมีการนิเทศการสอนแกครู

ในกลุมสาระตาง ๆ โดยเนนการนิเทศที่รวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยณมิตร เชน นิเทศแบบเพื่อนชวย

เพื่อน 4) สงเสริมใหมีการพัฒนาครูเพื่อกระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 

 อภิชา พุมพวง (2559 : 30) การพัฒนากระบวนการเรียนรู เปนการสงเสริมใหครูจัดทําแผน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และใหสอดคลองกับ 

ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน การนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม การเรียนรู 

การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู 

 สรุปไดวา การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูบริหาร

และครูไดประชุมปรึกษาหารือ เพื่อวางแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกอนเปดเรียน

โดยยึดนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู การกระตุนใหครูจัดทําแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ครูศึกษาวิเคราะหผูเรยีนเปนรายบุคคลเพื่อเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

สงเสริมใหครูน้ันใชเทคนิควิธีการสอนใหม ๆ  ในการจัดกิจกรรมการเรียนมุงใหผูเรียนมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค ฝกคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห กลาแสดงออก มีเหตุผล สงเสริมใหครูมีการปรึกษาเพื่อ

แกปญหาดานการเรียนการสอน มีการควบคุมติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลอง

กับหลักสูตรสถานศึกษา 

 ดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 

 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู เปนองคประกอบที่สําคัญที่จะชวยตรวจสอบคุณภาพ

ของผูเรียน วาผูเรียนมีความกาวหนาทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

ซึ่งเปนผลเน่ืองมาจากการจัดกจิกรรมการเรียนรูหรือไมเพียงใด ผลการประเมินจะชวยใหครูผูสอนรูถึง

ขอบกพรองหรือความกาวหนาของผูเรียน ทําใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูวิธี การแกปญหาหรือ

พัฒนาใหเหมาะสมได โดยมีนักวิชาการใหความหมายของการวัดผลและประเมินผลไว ดังน้ี 
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 ความหมายการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 

 อุนากรรณ สวนมะมวง (2553 : 38) กลาววา การวัดและประเมินผล หมายถึง กระบวนการ

ตรวจสอบผลการเรียนรูและพัฒนาการตาง ๆ ของผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรเพื่อนําผล

ไปปรับปรุงการเรียนการสอน และการนําผลการเรียนในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยที่ผูเรียน

สะสมไวจากสถานศึกษาเดียวกัน หรือตางสถานศึกษาทั้งในประเทศเปนผลการเรียนสวนหน่ึงของหลักสูตร

ในระดับหน่ึงผูเรียนจะเขาศึกษาตอ โดยไดมีนักวิชาการหลายทานกลาวถึงความหมาย การวัดผลประเมินผล

และการเทียบโอนผลการเรียน ดังน้ี 

 กิตติศักด์ิ ใครบุตร (2554 : 51) การวัดผลประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่ไดมาตรฐาน

ที่ไดรับการยอมรับ เพื่อตรวจวานักเรียนไดพัฒนาไปตามจุดหมายที่หลกัสูตรกําหนดไว ไดแก การจัดทํา

เครื่องมือวัดผล โดยปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผล รวมถึงการจัดขอสอบมาตรฐาน

และการวิเคราะหขอสอบ ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 กิตติ เกิดสุขผล (2554 : 56) กลาววา การวัดผลประเมินผล หมายถึง กระบวนการตัดสิน

ตามเกณฑที่ต้ังไว ซึ่งตอเน่ืองจากการเรยีนการสอนที่ทาํใหทราบถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

อยางเปนระบบและประสิทธิภาพการสอนของครู ซึ่งสามารถนําเอาผลการวัดและประเมินผลไปปรับปรุง

การเรียนการสอนได  

 อํานาจ ธิโนชัย (2556 : 25) กลาววา การวัดและประเมินผล ถือเปนกระบวนการที่สําคัญ

กระบวนการหน่ึงของการจัดการศึกษา เปนสิ่งสะทอนถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูวา

บรรลุตามเปาหมายของหลักสูตรที่กําหนดไวหรือไม ผูเรียนมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะมากนอย

เพียงไร ซึ่งเปนหนาที่ของครผููสอนและสถานศึกษาทีต่องหาวิธี และเลอืกใชวิธีการวัดผลและประเมินผล

ใหเหมาะสม สะทอนคุณภาพที่แทจริงของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และนําผล

การวัดและประเมินผลไปวางแผน แกไข ปรับปรุงผูเรียนเพื่อพัฒนาตอไป  

 สรุปไดวา การวัดและประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน เปนกิจกรรมของสถานศึกษา

ที่ปฏิบัติ เพื่อวางแผนการวัดผลและประเมนิผลการเรยีนใหสอดคลองกบัจุดประสงคการเรยีนรู ตองการ

ทราบถึงพัฒนาของผูเรียน และเปนแนวทางการปรบัปรุงในกิจกรรมที่ไมบรรลุวัตถุประสงค โดยหลักใช

หลักการวัดและประเมินผลการเรยีนรู การกําหนดวิธีเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน การรายงาน

ผลการเรียน การทําเอกสารหลักฐานการศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียน 

 แนวทางการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 

 การวัดผลและประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรยีน เปนหนาที่ของครูและผูบริหารที่จะทํา

การวัดและประเมินผลการเรยีนของนักเรยีนวาไดรับผลดีมากนอยแคไหน เพียงใดหรือจะตองปรับปรุง

แกไขอยางไรในชวงหน่ึง ๆ การวัดผลและประเมินผลมีความหมายตางกัน โดยไดมีนักวิชาการหลายทาน

กลาวถึงแนวทางการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ดังน้ี 
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 พระมหาอภิลักษณ จักรแกว (2553 : 67) ไดสรุปไววา การวัดและประเมินผลการเรียนรู คือ

เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยใชผลการประเมินเปนขอมูล และหมายถึงการปฏิบัติงาน

ที่เกี่ยวกับการดําเนินการประเมินผล การเรียนการสรางเครื่องมือ การวัดผลการเรียน จัดทําเอกสาร

แบบฟอรมเกีย่วกบัการวัดผลและประเมินผลใหถูกตอง และสารสนเทศที่แสดงพฒันาการความกาวหนา 

และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิด

การพัฒนาและการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ สถานศึกษาในฐานะผูรบัผิดชอบจดัการศึกษาจะตองจัดทํา

ระเบียบวาดวยการวัดผลและประเมินผลการเรยีนของสถานศึกษาใหสอดคลอง และเปนไปตามหลักเกณฑ

และแนวปฏิบัติที่เปนขอกําหนดของหลักสูตรแกนกลางศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย

ถือปฏิบัติรวมกัน 

 วิเชียร ยอดจักร (2555 : 42) ไดสรุปวา การวัดประเมินผล เปนการรวมกนัวางแผนการวัดผล

และประเมินผลภายในโรงเรียน การจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการวัด และประเมินผลการเรียนการสอน 

การจัดทําเอกสารเพื่อใชในการวัดและประเมินผลอยางครบถวนถูกตอง และปจจุบันการวัดและประเมิน

เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการวัดและประเมินผลใหมีคุณภาพ 

 กษิรา วาระรัมย (2556 : 89) ไดขอสรุปวา การวัดผลประเมินผลการศึกษา ชวยใหผูบริหาร

เห็นขอบกพรองตาง ๆ  ของการจัดการเรียนรู เปนการประเมินผลการปฏิบติังานของคร ูและบงบอกถึง

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรยีน การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูของหนวยการเรียนรูเพื่อผูบริหาร

ไดมีแนวทางในการกําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล กําหนดวิธีการและจัดหาเครื่องมือ

การวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานไดสงเสริมใหครูมีความรู การวัดประเมินผลโดยการ

อบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดแบบฟอรม เอกสารหลักฐานทางการศึกษาของผูเรียน จัดตารางสอบ 

หองสอบ ระเบียบในการสอบ และนิเทศ ติดตาม กํากับดูแลครูในการจัดทําแผนการวัดและประเมินผล 

เพื่อการพัฒนาการวัดและประเมินผลสูการวัดผลการเรียนรูของนักเรียนไดตรงกับความจริง 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 28 - 34) แบงการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูออกเปน 4 ระดับ 

ไดแก ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียดดังน้ี 

  1. การประเมินระดับช้ันเรียน เปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการเรียนรู

ผูสอนดําเนินการเปนปกติและสม่ําเสมอ ในการจัดการเรียนการสอนใชเทคนิคการประเมินอยางหลากหลาย 

เชน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน เปนตน การประเมินระดับช้ันเรียน เปนการตรวจสอบ

วาผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรู อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

หรือไม ตองไดรับการปรับปรุงพัฒนาและสงเสริมในดานใด 

  2. การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการวัดผลและประเมนิผล เพื่อตัดสนิผลการเรียน

ของผูเรียนเปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นอกจากน้ีเพื่อใหไดขอมูลเกีย่วกับการจดัการศึกษาของสถานศึกษาวาสงผล
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ตอการเรยีนรูตามเปาหมายหรอืไม ผูเรียนตองพัฒนาในดานใด ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเปน

ขอมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน

ตลอดจนเพือ่ทําแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา

และรายงานผลตอคณะกรรมการสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครอง และชุมชน 

  3. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษาเปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขตพื้นที ่

การศึกษามาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใช

เปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ 

สามารถดําเนินการ โดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานที่จัดทําข้ึน และ

ดําเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา นอกจากน้ียังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมิน

ระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

  4. การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน

การเรียนรูตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียน

ทุกคนที่เรียนในช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที่6 ช้ันมัธยมศึกษาปที่3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 

เขารับการประเมินผลจากการใชขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ เพื่อนําไปใช

วางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจระดับนโยบายของประเทศ 

สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา จะตองจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผล

การเรียนของสถานศึกษาใหสอดคลอง และเปนไปตามหลกัเกณฑแนวปฏิบัติที่เปนขอกําหนดของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใหบุคลากรทีเ่กี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน 

 เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน 

 การตัดสินการใหระดับและการรายงานผลการเรียน 

 ในการตัดสนิผลการเรียนของกลุมสาระการเยนรู การอาน คิดวิเคราะหและเขียนคุณลักษณะ

อันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนน้ัน ผูสอนตองคํานึงถึงการพัฒนาผูเรียนแตละคนเปนหลัก

และตองเก็บขอมูลของผูเรียนทุกดานสม่ําเสมอและตอเน่ืองในแตละภาคเรียน รวมทั้งสอนซอมเสริม

ผูเรียนใหพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ 

 ระดับประถมศึกษา 

  1. ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

  2. ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

  3. ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

  4. ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตรงตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนดในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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 ระดับมัธยมศึกษา 

  1. ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ซึ่งผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวา

รอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชาน้ัน ๆ 

  2. ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

  3. ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

  4. ผูเรียนตองไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่สถานศึกษาไดมี

การกําหนดในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 การพิจารณาเลือ่นช้ันทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถาผูเรียนมีขอบกพรองเพียงเล็กนอย 

และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวา สามารถพัฒนาและสอนซอมเสรมิได ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา

ที่ผอนผันใหเลื่อนช้ันได แตหากผูเรียนไมผานรายวิชาจํานวนมาก และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอ

การเรียนในระดับช้ันที่สูงข้ึน สถานศึกษาอาจต้ังคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ําช้ันได ทั้งน้ีใหคํานึงถึง

วุฒิภาวะ และความรูความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ 

 การใหระดับผลการเรียน 

 ระดับประถมศึกษา ในการตัดสินเพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถใหระดับ

ผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียนเปนระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบรอยละ และ

ระบบที่ใชคําสําคัญสะทอนมาตรฐาน การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะ

อันพึงประสงคน้ัน ใหระดับผลการประเมินเปนดีเย่ียม ดี และผาน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

จะตองพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียน ตามเกณฑ

ที่สถานศึกษากําหนด และใหผลการเขารวมกิจกรรมเปนผานและไมผาน ระดับมัธยมศึกษา ในการตัดสิน

เพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชา ใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเปน 8 ระดับ การประเมินการอาน 

คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคน้ัน ใหระดับผลการประเมินเปนดีเย่ียม ดี และผาน 

การประเมนิกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน จะตองพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกจิกรรม การปฏิบัติกจิกรรมและ

ผลงานของผูเรียน ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด และใหผลการเขารวมกิจกรรมเปนผาน และไมผาน 

 การรายงานผลการเรียน 

 การรายงานผลการเรียน เปนการสื่อสารใหผูปกครองและผูเรียนทราบความกาวหนาในการ

เรียนรูของผูเรยีน ซึ่งสถานศึกษาตองสรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครองทราบ

เปนระยะ ๆ  หรืออยางนอยภาคเรยีนละ 1 ครั้ง การรายงานผลการเรยีนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพ

การปฏิบัติของผูเรียนที่สะทอนมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู 

 เกณฑการจบการศึกษา 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดเกณฑกลางสาํหรับการจบการศึกษาเปน 

3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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 เกณฑการจบระดับประถมศึกษา 

  1. ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/ กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสรางเวลาเรียน

ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 

  2. ผูเรียนตองมผีลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผานเกณฑการประเมินตามทีส่ถานศึกษา

กําหนด 

  3. ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน การคิดวิเคราะห และเขียนในระดับที่ผานเกณฑ

การประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด 

  4. ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากําหนด 

  5. ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากําหนด 

 เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  1. ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไมเกิด 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 

63 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด 

  2. ผูเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพืน้ฐาน 

63 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 14 หนวยกิต 

  3. ผูเรียนมีผลการประเมนิ การอาน คิดวิเคราะหและเขียนในระดับผาน เกณฑการประเมนิ

ตามที่สถานศึกษากําหนด 

  4. ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากําหนด 

  5. ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากําหนด 

 เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  1. ผูเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิม่เติม ไมนอยกวา 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 

39 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด 

  2. ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 

39 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 38 หนวยกิต 

  3. ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากําหนด 

  4. ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากําหนด 
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  5. ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑตามที่สถานศึกษา

กําหนดสําหรับการจบการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสําหรับ

ผูมีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย

โดยใหคณะกรรมการของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และผูที่เกี่ยวของ ดําเนินการวัดและประเมินผล

การเรียนรูตามหลักเกณฑในแนวปฏิบติัการวัด และประเมินผลการเรยีนรูของหลักสตูรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐานสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา เปนเอกสารสําคัญที่บันทึกผลการเรียน ขอมูล และสารสนเทศ

ที่เกี่ยวของกับพัฒนาการของผูเรียนในดานตาง ๆ แบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

 เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

  1. ระเบียนแสดงผลการเรยีน เปนเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ

ผูเรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาจะตองบันทึกขอมูล และออก

เอกสารน้ีใหผูเรียนเปนรายบุคคล เมื่อผูเรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปที ่6) 

จบการศึกษาภาคบังคับ (ช้ันมัธยมศึกษาปที ่3) จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6) หรือ

เมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี 

  2. ประกาศนียบัตร เปนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักด์ิและสิทธ์ิของผูจบ

การศึกษาที่สถานศึกษาใหไวแกผูจบการศึกษาภาคบังคับ และผูจบการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  3. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา เปนเอกสารอนุมติัการจบหลักสูตร โดยบันทึกรายช่ือ

และขอมูลของผูจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปที่ 6) ผูจบการศึกษาภาคบังคับ 

(ช้ันมัธยมศึกษาปที ่3) และผูจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ช้ันมัธยมศึกษาปที ่6) 

 เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนด 

 เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําข้ึน เพื่อบันทึกพัฒนาการผลการเรียนรู และขอมูลสําคัญ

เกี่ยวกับผูเรยีน เชน แบบรายงานประจําตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรยีนประจาํรายวิชา ระเบียนสะสม 

ใบรับรองผลการเรียน และเอกสารอื่น ๆ ตามวัตถุประสงคของการนําเอกสารไปใช 

 การเทียบโอนผลการเรียน 

 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเรียนในกรณีตาง ๆ ไดแก การยายสถานศึกษา 

การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร การออกกลางคัน และการขอกลับเขารับการศึกษาตอ 

การศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษาตอในประเทศ นอกจากน้ี ยังสามารถเทียบโอนความรู ทักษะ 
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ประสบการณจากแหลงการเรียนรูอื่น ๆ เชน สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝกอบรม

อาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

 การเทียบโอนผลการเรยีนควรดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรก หรือตนภาคเรียนแรก

ที่สถานศึกษารับผูขอเทยีบโอนเปนผูเรียน ทั้งน้ีผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเน่ือง

ในสถานศึกษาที่รับการเทียบโอนอยางนอย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผูเรียนจากการเทียบโอน 

ควรกําหนดรายวิชา/จํานวนหนวยกิตที่จะรับการเทียบโอนตามความเหมาะสม 

 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดําเนินการไดดังน้ี  

  1. พิจารณาจากหลกัฐานการศึกษาและเอกสารอื่น ๆ  ที่ใหขอมูลแสดงความรูความสามารถ

ของผูเรียน 

  2. พิจารณาจากความรูและความสามารถของผูเรียน โดยการทดสอบดวยวิธีตาง ๆ ทั้ง

ภาคความรูและภาคปฏิบัติ 

  3. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง การเทียบโอนผลการเรียน

ใหเปนไปตามประกาศ หรือแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ทัศนีย เสียงหวาน (2557 : 33) ไดกลาวถึง การเทียบโอนผลการเรียนตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงคและแนวทาง

เทียบโอนผลการเรียนที่หลากหลายกวาที่ผานมา โดยเปดโอกาสใหมีการเทียบโอนในรูปแบบการจัด

การศึกษาตางรปูแบบกัน มีหลักสตูรสถานศึกษาที่มีความหลากหลายมากข้ึน เน่ืองดวยมาตรา 27 ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตร

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน

และสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค รวมทั้งเปดโอกาสใหเทียบโอนผลการเรียน

ระหวางรูปแบบการจัดการศึกษาและลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน สามารถเทียบโอนกันไดโดยใหสถานศึกษา

สามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเรยีนโดยการนําความรู ทักษะ และประสบการณทีไ่ดจากการศึกษา

ในรูปแบบตาง ๆ หรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนผลการเรียนระหวางโรงเรียนที่นักเรียนสามารถ

นําผลการเรียนจากโรงเรียนแหงหน่ึงมาใชในโรงเรียนอกีแหงหน่ึงได เพื่อใหนักเรียนไดเรียนอยางตอเน่ือง

ลดการเรียนซ้ําในรายวิชาที่เรยีนมาแลว และนักเรียนสามารถนําผลการเรียนไปเทียบโอนในสายอาชีพ 

โดยสถานศึกษาดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

  1. พิจารณาจากหลกัฐานการศึกษา ซึ่งจะใหขอมูลที่แสดงความรู ความสามารถของผูเรียน

ในดานตาง ๆ 

  2. พิจารณาจากความรูและประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ

เปนตน 

  3. พิจารณาความสามารถและปฏิบัติไดจรงิ ทั้งน้ีใหเปนไปตามกฎกระทรวงและระเบียบ 

ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
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 การเทียบโอนผลการเรยีนควรดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรก หรือตนภาคเรียนแรก

ที่สถานศึกษารบัผูขอเทยีบโอนเปนผูเรียน ทั้งน้ี ผูเรียนทีไ่ดรับการเทียบโอนการเรียนตองศึกษาตอเน่ือง

ในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอยางนอย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผูเรียนจากการเทียบโอนควร

กําหนดรายวิชา/จํานวนหนวยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม การพิจารณาเทียบโอนสามารถ

ดําเนินการได ดังน้ี 

  1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาและเอกสารอื่น ๆ ที่ใหขอมูลแสดงความรู ความสามารถ

ของผูเรียน 

  2. พิจารณาจากความรู ความสามารถของผูเรยีน โดยการทดสอบดวยวิธีการตาง ๆ ทั้งภาค

ความรูและภาคปฏิบัติ 

  3. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง การเทียบโอนผลการเรียน

ใหเปนไปตามประกาศ หรือแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษาสรุปไดวา การเทียบโอน หมายถึง การเปด

โอกาสใหผูไดรับความรูจากการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตาม

อัธยาศัย ใหผูเรียนนาความรู ทักษะ และประสบการณที่ไดจากโรงเรียนแหงหน่ึงมาเทียบโอนผลการเรียน

กับโรงเรียนอีกแหงหน่ึงเพื่อใหนักเรียนไดเรียนอยางตอเน่ือง 

 สรุปไดวา การวัดผลและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การจัดทําหลักเกณฑ

กําหนดวิธีการและแนวปฏิบัติในการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรยีนของสถานศึกษาเพื่อให

ผูเกี่ยวของทุกฝายรับรู การจัดทําเครื่องมือวัดผลใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา และมาตรฐาน

การศึกษา สงเสรมิและสนับสนุนใหครใูชวิธีการวัดผลที่หลากหลาย โดยการประเมินตามสภาพจรงิมกีาร

นิเทศ กํากับ ติดตามผลการประเมินผลการเรยีน การวิเคราะหผลเพื่อนําผลที่ไดจากการวัดผล ประเมินผล

ไปปรับปรุงการเรียนการสอน การรายงานผลการประเมินผลการเรียนใหผูเกี่ยวของทราบ และเทียบโอน

ผลการเรียนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 

2545 หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตราที่ 64 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตและ

พัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพอื่น วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

อื่นโดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจ

แกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งน้ี โดยเปดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 

มาตราที่ 65 ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหความรู  

ความสามารถ และทักษะในการผลติ รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

มาตราที่ 66 ผูเรียนมีสทิธิไดรบัการพฒันา ขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาส
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แรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู

ดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  

 ความสําคัญของสื่อการเรียนรู 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 24) สื่อการเรียนรู เปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการ

กระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึงความรู ทักษะกระบวนการและคุณลกัษณะตามมาตรฐานของหลักสูตร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรูมีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี 

และเครือขาย การเรียนรูตาง ๆ ที่มีในทองถ่ิน การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับ

พัฒนาการ และลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน 

 การจัดหาสือ่การเรยีนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทาํและพัฒนาข้ึนเองหรือปรับปรุง เลือกใช

อยางมีคุณภาพจากสือ่ตาง ๆ  ที่มีอยูรอบตัวเพื่อนํามาใชประกอบในการจัดการเรียนรูที่สามารถสงเสริม

และสื่อสารใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยางพอเพียงเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูอยางแทจริง สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูมีหนาที่จัดการศึกษา

ข้ันพื้นฐานควรดําเนินการ ดังน้ี 

  1. จัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรยีนรู และเครอืขาย

การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาคนควาและการแลกเปลี่ยน

ประสบการณการเรียนรู ระหวางสถานศึกษา ทองถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 

  2. จัดทําและจดัหาสื่อการเรยีนรูสําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผูสอน 

รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 

  3. เลือกและใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลอง

กับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

  4. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ 

  5. ศึกษาคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู

ของผูเรียน 

  6. จัดใหมีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อ และการใช

สื่อการเรียนรูเปนระยะ ๆ และสม่ําเสมอ  

 ในการจัดทําการเลือกใช และการประเมินคุณภาพสือ่การเรียนรูที่ใชในสถานศึกษาควรคํานึงถึง

หลักการสําคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู การออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู การจัดประสบการณใหผูเรียน เน้ือหามีความถูกตองและทันสมัย ไมกระทบความมั่นคง

ของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม มีการใชภาษาที่ถูกตอง รูปแบบในการนําเสนอที่เขาใจงาย และนาสนใจ 

สื่อการเรียนรูตาง ๆ นอกจากมีบทบาทเปนเครื่องมือสําหรับการเรียนรูของผูเรียนแลวยังชวยกระตุน

ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาดานตาง ๆ ไดแก 
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  1. ความรูสื่อชวยใหผูเรียนไดรับความรูเชิงเน้ือหา ความรูเชิงกระบวนการและความรู

เชิงประจักษจากการเรยีนรูในกลุมสาระการเรยีนรูตาง ๆ  สงเสริมการคนควาหาความรูเพิ่มเติม พัฒนา

ความอยากรูอยากเห็นเชิงสรางสรรค สงเสริมการคนหาและการเช่ือมโยงสาระที่ไดเรียนรูระหวางกลุม

ตาง ๆ เขากับประสบการณสวนตัว หรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม

ในวงกวาง 

  2. ทักษะ สื่อการเรียนรูในกลุมสาระการเรยีนรูตาง ๆ  ชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะดาน

ตาง ๆ ใหแกผูเรียน ไดแก ทักษะพื้นฐานตามกลุมสาระการเรียนรู ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการจัดการ ทักษะในงานอาชีพ เปนตน 

  3. คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม สื่อตาง ๆ นอกจากจะใหผูเรียนไดรับการพัฒนาความรู

และทักษะแลว ยังมุงใหผูเรยีนรกัการเรียนรู เห็นคุณคาในตนเอง ภูมิใจในความเปนไทย มีจิตสํานึกทาง

สังคมและสิ่งแวดลอม รูจักใชเวลาวางอยางสรางสรรค ยอมรับคานิยมที่ดีงาม 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 212) กลาววา งานสื่อการสอน เปนการนําเทคโนโลยีทางการ

ศึกษามาใชในการเรียนการสอน เพื่อใหมีประสิทธิภาพทางดานวิชาการ สถานศึกษาจะมีงานสื่อการสอน 

โดยเรียกช่ือตางกันไป เชน ศูนยโสตทัศนูปกรณ งานสื่อ การเรียนการสอน ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

อยางไรก็ตามงานสื่อการสอนเปนงานบริการในดานวัสดุ เครื่องมือ โสตทัศนูปกรณแกครูอาจารย และ

นักเรียน ในดานงานบริการสื่อการสอนจะมีการจัดหาสื่อการสอนเพื่อบริการ การจัดบริการในรูปแบบ

ตาง ๆ การบํารุงรักษาสื่ออุปกรณการสอน การประชาสัมพันธ การจัดทําโครงการดานวิชาการ และ

การประเมินผลงานสื่อการสอน อาคารสถานที่ก็เปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงในดานการใหบริการสื่อการสอน 

 รุงรัชดาพร เวหะชาติ (2551 : 130) กลาววา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาวา สถานศึกษาตองสงเสริม สนับสนุนใหการจัดการเรียนรูของครูอาจารย บรรลุผลโดยการพัฒนา

สื่อและเทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย เหมาะสมและเพียงพอ ใหครูอาจารยไดเลือกพัฒนาและใชในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูอยางไดผล สือ่ และเทคโนโลยีน้ันควรเนนต้ังแตการจัดทําจัดหาจากทองถ่ินไปจนถึง

สื่อที่ทันสมยัเปนสากล สื่อเปนเครือ่งมือของการเรียนรู ทําหนาที่ถายทอดความรู ความเขาใจ ความรูสกึ 

เพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ สรางสถานการณการเรียนรูใหแกผูเรียน กระตุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ

ทางการคิด ไดแก การคิดอยางไตรตรอง การคิดสรางสรรค และการคิดอยางมวิีจารณญาณ ตลอดจน

สรางคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมใหแกผูเรียน 

 อันวารุดดีน ดอเลาะ (2557 : 27) กลาววา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาเปนวัสดุ 

สิ่งพิมพหรือเอกสารที่ใชประกอบคูมือ แบบเรียน หนังสืออานประกอบ หนังสืออางอิงโสตทัศนูปกรณ 

การใชสือ่ดาวเทียม โทรทัศน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน รวมถึงการหรือกระบวนการตาง ๆ 

ที่นํามาใชในการจดักิจกรรมการสอนทีช่วยใหครผููสอนจดักิจกรรมการเรียน จนทําใหผูเรยีนเกิดความสนใจ
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เรียนรูไดงายย่ิงข้ึน เกิดความเขาใจในเน้ือหามากข้ึนสามารถพัฒนาความรูทักษะและเจตคติผูเรียนตาม

จุดหมายของหลักสูตร 

 นิตยา แสนสุข (2556 : 35) กลาววา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเปนกระบวนการ

ศึกษา วิเคราะห ความจําเปนในการใชสือ่และเทคโนโลยีเพื่อการจดัการเรยีนการสอน เพื่อสงเสริมใหครู

ผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการสอน การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 สรุปไดวา สื่อการรู หมายถึง เครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียน

เขาถึงความรู ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน 

 แนวทางการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552 : 50) ไดกลาว ถึงบทบาท และหนาที่

ในการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังน้ี 

  1. จัดใหมีการรวมกันกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู

และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

  2. พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ในเรื่องเกี่ยวกับการสื่อการเรียนรู และเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา พรอมทั้งใหมีการจัดต้ังเครือขายทางวิชาการ ชมรมวิชาการ เพื่อเปนแหลงการเรียนรู

ของสถานศึกษา 

  3. พัฒนา และใชสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุงเนนการพัฒนา

สื่อการเรียนรู และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ใหขอเท็จจริงเพื่อสรางองคความรูใหม ๆ เกิดข้ึน โดยเฉพาะ

หาแหลงสื่อที่เสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหประสิทธิภาพ 

  4. พัฒนาหองสมุดของสถานศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูของสถานศึกษา และชุมชน 

  5. นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใชและ

พัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  

 รุงรัชดาพร เวหะชาติ (2551 : 217) กลาววา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

เปนการศึกษา เปนความผิดชอบและบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา โดยมีแนวโนมในทางการพัฒนา

สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเปนการศึกษา ดังน้ี 1) ศึกษาวิเคราะหความจาํเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยี

เพื่อการจัดการเรยีนการสอนและการบริหารวิชาการ 2) สงเสริมครใูหผลิตสื่อ พัฒนาสื่อ และนวัตกรรม

การเรียนการสอน 3) จัดหาสื่อและเทคโนโลยี เปนการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการ

บริหารวิชาการ 4) ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการจัดการเรยีนการสอน และพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล คอบครัว องคกร หนวยงาน

และสถาบัน 5) การประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเปนการศึกษา  
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 อภิชา พุมพวง (2559 : 41 ) สรุปไดวา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเปนการศึกษา

วิเคราะห ความจําเปนในการผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

มาใชในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน และการประเมินผลและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา 

 สรุปไดวา การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู หมายถึง ผูบริหารสงเสริม และสนับสนุน

ใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู จัดฝกอบรมครูเพื่อผลิตสื่อการเรียนรูที่สอดคลองกับสาระ

หลักสูตร สงเสรมิใหครใูชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดการเรียนรู เชน อินเทอรเน็ต จัดหาวัสดุอุปกรณ

และสื่อประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เหมาะสม และเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ทุกกลุมสาระ สงเสริมใหครูนําวัสดุในทองถ่ินมาผลิตสื่อ และมีการติดตามประเมินผลการใชสื่อและ

เทคโนโลยีการเรียนรู 

ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

แหลงเรียนรูมีความสําคัญในกระบวนการจัดการเรียนรูเปนอยางมาก เพราะผูเรียนสามารถ

เรียนรูสถานการณจรงิ แหลงเรียนรูจะมคีวามเกี่ยวของกับบุคคล สถานที่ ธรรมชาติและภูมิปญญาการ

ประกอบอาชีพ เปนตน แหลงเรียนรูสามารถใหผูเรียนศึกษา คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูไดเอง 

นับเปนขุมทรัพยมหาศาลของความรูที่มีอยู แหลงเรียนรูมีทัง้ที่มอียูในโรงเรียนและในชุมชน สื่อตางๆที่

สถานศึกษาจัดทําหรือจัดหามาใชเพื่อการเรียนรูของผูเรียน ตองเช่ือมั่นไดวาใหสาระ การเรียนรูที่

ถูกตอง มีความหมายและเกี่ยวพันกับการเรียนรูอยางสรางสรรคและมีคุณคา หองสมุดหรือศูนยสื่อ

เปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญมาก ที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทั้งดวยตนเองอยางมีอิสระและอยาง

รวมมือกันและกันระหวางเพื่อน สถานศึกษาจึงตองพัฒนาหองสมุดใหทําหนาที่ย่ิงกวาน้ัน โลกรอบตัว

ผูเรียนไมวาจะเปนภายในสถานศึกษา บาน ชุมชน ตลอดจนขอมูลจากทั่วโลกที่ผูเรียนสามารถเขาถึง

ไดดวยเทคโนโลยีก็เปนเครือขายการเรียนรูที่ไมมีขีดจํากัดมีนักการศึกษาใหแนวคิดไวหลายทานดังน้ี 

ความหมายของการพัฒนาแหลงการเรียนรู 

แหลงการเรียนรู หมายถึง แหลงขอมูลขาวสารสารสนเทศ และประสบการณที่สนับสนุนสงเสริม

ใหผูเรียนใฝเรียนใฝรู แสวงหาความรู และเรียนรูดวยตนเองตามอธัยาศัย อยางกวางขวางและตอเน่ือง 

เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู และเปนบุคคลแหงการเรียนรูการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนศูนยกลางเปนแนวคิดที่มุงเนนการเรียนรูของผูเรียน (ศิริพร ขีปนวัฒนา, 2548) 

 จันทรา ออนระหง (2550 : 10) กลาววา แหลงเรียนรู หมายถึง แหลงหรือที่รวมทีป่ระกอบดวย

ขอมูล ขาวสาร ความรูและกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรูหรือกระบวนการเรียน การสอนที่มีรูปแบบ

แตกตางจากการเรียนการสอนที่มีครูเปนผูสอนหรือเปนศูนยกลางการเรียนรู เปนการเรียนที่มีความยืดหยุน

สอดคลองกับความตองการและความพรอมของผูเรียน 
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 จิรศักด์ิ ประทุมรัตน (2550 : 11) กลาววา แหลงเรียนรู หมายถึง แหลงวิชาการที่เปนตัว

บุคคลหรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ินที่สามารถใหคุณคาตอการ

เรียนรู สงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูและสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนได 

 ธาตรี สุภเสถียร (2552 : 12) แหลงการเรียนรูในชุมชน หมายถึง สิ่งที่มีอยูในชุมชนที่มีคุณคา

ตอการศึกษาที่โรงเรียนสามารถนํามาจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรูตามจุดประสงคได

ซึ่งไดแก แหลงโบราณสถาน แหลงโบราณวัตถุ สถานที่ทางราชการ บุคคลสําคัญ ภูมิปญญาทองถ่ิน

ทรัพยากรธรรมชาติ และขนบธรรมเนียมประเพณี 

 สรุปไดวา แหลงการเรียนรู หมายถึง แหลงขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ วิทยากรภูมิปญญา

ชาวบาน และประสบการณอื่น ๆ ที่สนับสนุนสงเสริมให ผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูและเปนบุคคล

แหงการเรียนรูแสวงหาความรู และเรียนรูดวย ตนเองตามอัธยาศัยอยางกวางขวางและตอเน่ือง 

 แนวทางการพัฒนาแหลงการเรียนรู 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552 : 39) ไดกลาวถึง บทบาทและหนาที่

ของสถานศึกษาในการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ดังน้ี 

  1. จัดใหมีแหลงเรียนรูอยางหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหพอเพียง

เพื่อสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง 

  2. จัดระบบแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเอื้อตอความรูของนักเรียน เชน พัฒนาหองสมุด

ใหเปนแหลงการเรียนรู จัดมุมหนังสือในหองเรียน หองมัลติมีเดีย หองคอมพิวเตอรสวนวรรณคดี เปนตน 

  3. จัดระบบขอมูลแหลงการเรียนรูในทองถ่ินใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูของนักเรียน

เชน จัดเสนทาง/แผนที่และระบบการเช่ือมโยงเครอืขายกบัหองสมุดประชาชน หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

พิพิธภัณฑ ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

  4. สงเสริมใหครูและนักเรียนไดใชแหลงเรียนรู ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ

เรียนรู และนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

 จุรินทร ลักษณวิศิษฏ (2552 : 3) กลาววา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่ใหปรับระบบ

การเรียนการสอนต้ังแตระดับประถมถึงมธัยมปลาย เพื่อใหเด็กคิดวิเคราะหเปน ทองจําเฉพาะที่จาํเปน 

โดยกําหนดกรอบแนวคิดการปฏิบัติการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

โดยหลักสูตรเนนใหผูเรียนมีโอกาสเรียนนอกหองเรียนไดอยางสรางสรรคมากข้ึน โดยเนน 3 สวน ดังน้ี 

  1. ทุกโรงเรียนตองหาแหลงเรียนรูในหองเรียนที่จะนําไปสูการเรียนนอกหองเรียน เชน 

สวนครัว หนาเสาธงหรือสถานที่สําคัญภายในหองเรียน 

  2. แหลงเรยีนรูในทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อใหเด็กไดเรียนรู

นอกหองเรียนและมีโอกาสสัมผัสกับความจริงมากย่ิงข้ึน 



77 
 

  3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรยีน เชน การเขาคาย ทัศนศึกษา ศิลปะ กีฬา ทุกโรงเรียน

ตองออกแบบ และมีขอสรุปการพัฒนาแหลงเรียนรู หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

 ธาตรี สุภเสถียร (2552 : 21) ไดกลาวถึง การนําแหลงการเรียนรูในชุมชนมาใชประโยชน

ในการเรียนการสอนจะชวยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพราะนักเรียน

ไดมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณตรงไดสัมผัสสภาพที่แทจริง โดยเฉพาะเรื่องที่เขาไดพบเห็นและสัมผัส

ในชีวิตประจําวัน ย่ิงจะทําใหเกิดแรงจูงใจในการใฝรู ใฝเรียน ซึ่งจะนําไปสูแนวคิดในการแกปญหา

ในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชนไดเปนอยางดี ดังน้ัน สถานศึกษาทุกแหงควรเนนเรื่องการใช

ทรัพยากรในทองถ่ินมาชวยสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน

และทองถ่ิน 

 คัมภีร สุดแท (2553 : 70) กลาววา ไดกลาววา การพัฒนาแหลงเรียนรูควรดําเนินการ ดังน้ี 

1) การสํารวจแหลงเรียนรู 2) การเผยแพรแหลงเรียนรู 3) การสงเสรมิใหผูสอนใชแหลงเรยีนรูทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา 5) การประเมินผลการใชแหลงเรียนรู 

 อภิชา พุมพวง (2559 : 47) การพัฒนาแหลงการเรียนรู เปนการสํารวจ จัดต้ัง และพัฒนา

แหลงเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อใหนักเรียน

เกิดองคความรู อีกทั้งมีการจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรูและวางแผนใชแหลงเรียนรู รวมถึงสนับสนุนใหครู

ใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 สรุปไดวา การพัฒนาแหลงเรียนรู หมายถึง ผูบริหารและครศึูกษาสภาพปญหา และแนวทาง

พัฒนาสิ่งแวดลอม อาคารสถานที่ใหสะอาด ปลอดภัย และเปนแหลงเรียนรู สงเสรมิและสนับสนุนใหครู

ใชแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีการปรับปรุงพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงสืบคนขอมูล

มีหนังสือเพียงพอตอจํานวนนักเรียน มีการติดตอประสานงาน สนับสนุนใหครูจัดการเรียนรูจากแหลง

เรียนรูนอกโรงเรียน เชน การไปทัศนศึกษา โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และประสานชุมชน

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาแหลงเรียนรู และหองปฏิบัติการตาง ๆ ใหเพียงพอกับการจัดกระบวนการ

เรียนรู และมีการประเมินผล สภาพและปญหาการใชแหลงเรียนรู 

 ดานการนิเทศการศึกษา 

 การนิเทศการศึกษา เปนหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงของผูบริหารและคณะครูสาํหรบั

ผูบริหารในฐานะเปนผูนําทางวิชาการ และเห็นผูนําทางการนิเทศภายในโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงค

และเปาหมาย ตองใชกลยุทธในการสือ่ใหทุกคนในสถานศึกษามีความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับความหมาย 

ขอบขาย และกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ไดมีนักวิชาการและงานวิจัย ไดใหความหมายของ

การนิเทศไว ดังน้ี 
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 ความหมายของการนิเทศการศึกษา 

 กรอบทอง จิรเดชากุล (2550 : 4) กลาววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง การสงเสริม สนับสนุน

หรือใหความชวยเหลือครูใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ไดแก กิจกรรมการเรียน

การสอนหรือการสรางเสรมิพัฒนาของนักเรยีนทุกดาน ทัง้ดานรางกาย สังคม อารมณ จิตใจและสติปญญา 

ใหเต็มวัยและศักยภาพ 

 ชัยรัตน ผิวชัยภูมิ และคณะ (2551 : 38) กลาววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง การศึกษา 

เปนการกระตุนใหครูไดใชเทคนิคและวิธีการใหม ๆ ทางการสอนใหเกิดความคิดสรางสรรค ปรับปรุง 

สงเสริมกระบวนการทางการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมทั้งเปนการช้ีแนะแนวทาง

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

 สกุลศักด์ิ ทิพยไชย (2550 : 15) ไดกลาวถึง ความหมายการนิเทศภายในสถานศึกษาวา

หมายถึง ความพยายามใหทุกสิ่งทุกอยางของบุคลากรในโรงเรียนนับต้ังแตผูบริหารสถานศึกษา และ

คณะครูที่จะพัฒนาตนเองใหมีความสาํนึก และมีจิตวิญญาณในวิชาชีพ มีความเอื้ออาทร ชวยเหลือ

เกื้อกูลกันและกัน ชวยในการจัดการเรียนการสอนใหดีย่ิงข้ึน เพื่อประโยชนสูงสุดของผูเรยีน และพัฒนาครู

ใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการสอนจากเดิมที่ครูเปนศูนยกลางมาเปนเนน ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 ดวงพรพรรณ สุทธิสุข (2553 : 10) ไดสรุปความหมายการนิเทศการศึกษาไววา เปนกระบวนการ

ทํางานของบุคคลทางการศึกษา เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพสูงสุดของการเรียนการสอนของครู สงผลตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการพัฒนาและการเรียนของผูเรียน การนิเทศ การศึกษา หมายถึง กระบวนการทํางาน

รวมกันระหวางผูใหการนิเทศ ผูรับการนิเทศ เพื่อพัฒนาปรบัปรงุกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการ

ศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของการศึกษาและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

 อรัญญา แกวเกิด (2555 : 35) ไดสรุปความหมายการนิเทศการศึกษาไววา การนิเทศการศึกษา 

หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการรวมมือกันทางการศึกษา โดยการจัดกิจกรรม

ทุกอยางระหวางผูนิเทศโดยมีจุดเนนที่สาํคัญ คือ พยายามที่จะชวยเหลือครู แกปญหาในดานความสมัพนัธ

ระหวางบุคคล และการสรางบรรยากาศที่ดีระหวางครูและนักเรยีน ปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อให

การสอนมีประสิทธิภาพและยังเปนการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพครู ซึ่งผลจาก

การพัฒนาครูในข้ันสุดทาย คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 

 สรุปไดวา การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูบริหาร

และบุคลากรในโรงเรียน โดยใชข้ันตอนขบวนการในการนิเทศภายในเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพอันจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของนักเรียนใหสูงข้ึน 

 แนวทางการนิเทศการศึกษา 

 จันทรานี สงวนนาม (2551 : 71 - 72) กลาววา การนิเทศการศึกษามีกิจกรรมหรืองานที่สําคัญ 

เชน การประชุม อบรมปฐมนิเทศ การสังเกตการสอนในช้ันเรียน การศึกษาเอกสารตําราทางวิชาการ 



79 
 

การใหคําปรึกษาหารือเปนกลุมและเปนรายบุคคล การสนทนาทางวิชาการ การสาธิตการสอน การพาไป

ศึกษานอกสถานที่ การสัมมนา การจดันิทรรศการ การตรวจเย่ียมช้ันเรียน การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

 ชุมศักด์ิ อินทรักษ (2551 : 218 - 223) กลาววา การบรหิารและการนิเทศภายในสถานศึกษา

ในปจจุบันจึงเปนหนาที่ของผูบรหิารของแตละสถานศึกษาทีร่วมมือกับคณะผูสอน ดําเนินการในขอบขายงาน

แลวปรับปรงุงานใหบรรลุเปาหมายข้ึนตามนโยบายของการจัดการศึกษา และเนนความเปนประชาธิปไตย

มากกวาการใชอํานาจหรือเผด็จการและมีหลักการตาง ๆ ดังน้ี 

  1. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาตองเปนประชาธิปไตย หมายถึง ผูบริหาร

และผูนิเทศเปนผูนําประชาธิปไตย คํานึงถึงศักยภาพของบุคลากรทุกคนไมยับย้ังความคิดสรางสรรค 

  2. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาตองอาศัยพฤติกรรม หรือนิสัยการรวมมือ

ประสาน หมายถึง การประสานความคิดโดยกระบวนการกลุมรวมมือหาทางแกปญหา 

  3. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาจะตองเปนวิทยาศาสตร หมายถึง 

การแกปญหาโดยใชหลักเหตุผล ความจริง การศึกษาคนควาวิจัยเพื่อไดขอเท็จจริง 

  4. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาตองอาศัยหลักปรัชญาการศึกษา หมายถึง 

การยึดแนวคิด ทฤษฎีเปนหลักในการดําเนินงาน 

  5. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาตองสรางสรรค หมายถึง การสงเสริม

ใหมีความคิด รูจักคิดคนสิ่งประดิษฐใหม ๆ นํานวัตกรรมมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

  6. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษา ตองอาศัยหลักการประเมินใหทราบผล

ที่ชัดเจน หมายถึง การประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  7. ความรับผิดชอบและการควบคุมของการบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษา

ตองควบคูไปกับระบบ หมายถึง ความมอบหมายความรับผิดชอบแกบุคลากรเปนไปตามระบบ 

  8.การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาตองยึดความเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ของผูเรียนเปนศูนยกลาง จุดมุงหมายสําคัญคือสงเสริมการพัฒนาการของผูเรียน 

  9. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษา ตองมีความยืดหยุนพอที่จะปรับใหสอดคลอง

กับความตองการการจัดการเรยีนการสอน ต้ังแตดานอาคาร หลักสูตร กระบวนการสอน อุปกรณ และ

การกําหนดมาตรฐานตองปรับใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

 Briggs and Justman (1952 : 6) สรุปวา เปนเรื่องของความรวมมอืการ กระตุน และการช้ีแนะ

ใหครูกาวหนาในอาชีพ เพื่อใหครูไดเกิดพลังที่จะกระตุน ช้ีแนะนักเรียนของตนเอง โดยใชสติปญญา  

 Spears (1967 : 10) กลาววา เปนกระบวนการที่ทํา ใหเกิดการปรับปรุงการเรียนการสอน

ของครู โดยการทํางานรวมกับบุคลากรที่เกี่ยวของนอกจากน้ันยังเปนกระบวนการกระตุนความเจริญ 

กาวหนาของครูและมุงหวังที่จะชวยเหลือครูเพื่อใหสามารถชวยเหลือตนเองได 
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 ชารี มณีศรี (2552 : 27 – 28) ไดกลาวถึง สาระของหลักการนิเทศการศึกษาไว ดังน้ี 

  1. การนิเทศการศึกษาเปนการชวยกระตุน ประสานงาน และแนะนํา ใหเกิดความ

เจริญงอก งามแกครูโดยทั่วไป  

  2. การนิเทศต้ังอยูบนรากฐานของประชาธิปไตย  

  3. การนิเทศเปนกระบวนการสงเสริมสรางสรรค  

  4. การนิเทศกับการปรับปรุงหลักสูตรเปนงานที่เกี่ยวพันกัน  

  5. การนิเทศคือการสรางมนุษยสัมพันธ  

  6. การนิเทศมุงสงเสริมบํารุงขวัญกําลังใจ 

  7. การนิเทศมีจดุหมายที่จะขจัดชองวางระหวางโรงเรียนและชุมชน โดยเฉพาะในชุมชน 

หลักการนิเทศการศึกษาควรต้ังอยูบนรากฐานที่ถูกตองตามหลักวิชาการ มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน มีการ

วางแผนอยางเปนระเบียบเปนประชาธิปไตย รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดง

ความสามารถเชิงสรางสรรค ทั้งทางดานความคิดและการกระทําใชหลักมนุษยสัมพันธ รวมทั้งใหขวัญ

และกําลังใจแกผูปฏิบัติงานดวย 

 กรอบทอง จิรเดชากุล (2550 : 5) กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียนมีหลักการ ดังน้ี 

  1. การดําเนินการนิเทศจะตองดําเนินการอยางเปนระบบ และตอเนื่องตามขั้นตอน 

กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  

  2. บุคลากรที่เปนหลักสําคัญในการดําเนินการพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน คือ 

ผูบริหารสถานศึกษา 

  3. การนิเทศภายในโรงเรียน จะตองสอดคลองกบัความตองการและความจําเปนในการ 

พัฒนาครูและนักเรียน 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 36) ไดกําหนดขอบขายและภารกิจการบริหาร และจัดการ

สถานศึกษาตามนโยบายการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล เปน 4 กลุม ไดแก กลุมบริหาร

วิชาการ กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารงานบุคคลและกลุมบริหารทั่วไป โดยเฉพาะกลุมบริหารงาน

วิชาการไดกําหนดกรอบงานนิเทศการศึกษาไว โดยมีแนวปฏิบัติหรือกรอบการดําเนินการ 5 ข้ัน ดังน้ี 

  1. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา  

  2. ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและ

เหมาะสมกับสถานศึกษา  

  3. ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศสถานศึกษาในสถานศึกษา  

  4. ติดตามประสานงานกับเจตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ

งานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
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  5. การแลกเปลี่ยนเรยีนรู และประสบการณจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา

กับสถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษากระบวนการหรือข้ันตอน

การนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาที่ผูวิจัยไดรวบรวมเสนอมาน้ันจะเห็นวากระบวนการนิเทศการศึกษา

ในสถานศึกษาน้ัน มีกระบวนการที่หลากหลาย มีข้ันตอนและมีการปฏิบัติงาน ตามลําดับข้ันแตละข้ัน

มีความสัมพันธเช่ือมโยงกันอยางตอเน่ือง ผูวิจัยเห็นวากรอบข้ันตอนการดําเนินการนิเทศการศึกษา

ในสถานศึกษาตามคูมือการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ 

ไดกําหนดกรอบการดําเนินการที่ครอบคลุมทกุ ๆ กิจกรรมที่ควรปฏิบัติและทันสมัยมากกวาแนวคิดอื่น ๆ 

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดใชเปนกรอบในการดําเนินการนิเทศ ในสถานศึกษาปจจุบันมี 5 ข้ัน ดังน้ี 

   ข้ันที่ 1 จัดระบบการนิเทศ หมายถึงการเตรียมการจัดระบบและเตรียมการดําเนินการ

นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา อยางเปนข้ันตอนไดแก  

    1. ข้ันศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการรับการนิเทศของครู หมายถึง 

การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการนิเทศในปจจุบัน อุปสรรคที่ขัดขวาง

ความสําเร็จของการนิเทศ และความตองการที่จะรับการนิเทศของคณะครูในสถานศึกษา เพื่อนําไป

วางแผนการบริหารงานตอไป เชน การจัดประชุมภายในสถานศึกษา โดยบรรยากาศตองเปนแบบ

ประชาธิปไตย เปดโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยเสรี การสํารวจปญหา โดยใชเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อ

สอบถาม สัมภาษณ สังเกต หรือขอประชามติการศึกษาจากแหลงขอมูลในสถานศึกษา เชน หัวหนางาน

บริหารทั่วไป งานวิชาการ งานการเงินและพัสดุ งานบุคลากรฝายทะเบียนและวัดผลของสถานศึกษา  

   2. ข้ันจัดลําดับความสาํคัญของปญหาและความตองการรับการนิเทศของคร ูหมายถึง 

การนําปญหาและความตองการรับการนิเทศที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะหสภาพ ปจจุบันปญหาและ

ความตองการรับการนิเทศของครูมาจัดเรียงลําดับความสําคัญ และความจําเปนที่จะตองนําไปสูการนิเทศ  

   3. ข้ันเตรียมการและวางแผนการดําเนินการนิเทศ หมายถึง การจัดเตรียมบุคลากร 

สําหรับเปนผูนิเทศ การเลือกข้ันตอนและวิธีการนิเทศ การเตรียมวัสดุ - อุปกรณ เครื่องมือสําหรับใช

กระบวนการนิเทศ ไดแก เอกสาร หนังสือ แบบบันทึกการนิเทศ แบบทดสอบ แบบสอบถาม และแบบ

สัมภาษณ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่แทจริงในการนิเทศ ตลอดจนการจัดลําดับข้ันตอนในการดําเนินการ

นิเทศที่มีความชัดเจน เปนตน  

   จากขอความขางตนอาจสรปุไดวา ข้ันจัดระบบการนิเทศ หมายถึง การเตรียมการจัด 

ระบบและเตรียมการดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และงานการจัดการเรียนการสอนภายใน สถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน การจัดลําดับข้ันตอนการปฏิบัติมีความชัดเจน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่แทจริงในการนิเทศ 

โดยผูนิเทศและผูรับการนิเทศรวมกัน กําหนดข้ันตอน กิจกรรมหรือวิธีการ ดังกลาว  

   ข้ันที่ 2 ดําเนินการนิเทศ หมายถึง ดําเนินการนิเทศ การศึกษาในรูปแบบหรือกิจกรรม

การนิเทศที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา เปนดําเนินการนิเทศตามระบบที่วางแผนรวมกันไว
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อยางรอบคอบในข้ันดําเนินการนิเทศระหวางผูนิเทศกับผูรบัการนิเทศ ควรเปนไปในรูปแบบของกัลยาณมิตร 

กลาวคือ มีความรวมมือกันเพื่อเปาหมายเดียวกัน คือ การพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูเพื่อ

เปาหมายสูงสุด คือ คุณภาพของนักเรียน มีความจริงใจในการช้ีแนะช้ีนํา และยอมรับขอมูลปอนกลับ 

ทั้งสองฝาย ซึ่งในข้ันน้ีจะมีการประเมินผลยอยเพื่อปรับปรุงการดําเนินการนิเทศไปพรอมกับการนิเทศ

ผูนิเทศควรดําเนินงาน ดังน้ี  

    1. เตรียมความพรอมกอนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา โดยจัดใหมีการประชุม 

คณะกรรมการนิเทศและผูเกี่ยวของเพื่อซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการกิจกรรม สื่อ เครื่องมือ การบันทึก

ผลการประเมิน และการสรุปผลการประเมินการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา  

    2. ปฏิบัติการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งสามารถทําไดทั้งทางตรงและ

ทางออมดังน้ี 

     2.1 การนิเทศทางตรงมีลักษณะการดําเนินกิจกรรม ดังน้ี 

      2.1.1รวมปรึกษากับบุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อประสานวิธีปฏิบัติรวมกัน 

      2.1.2 รวมประชุมกับบุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือ

วิธีการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและใชเครื่องมือในการนิเทศ 

เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่แทจริง 

      2.1.3 บันทึกผลการนิเทศทุกครั้งและรวบรวมผลการดําเนินการนิเทศ 

การศึกษาในสถานศึกษา เพื่อประโยชนในการพัฒนาและติดตามงานครั้งตอไป 

     2.2 การนิเทศทางออม เปนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาโดยสงผานสื่อ

หรือเครื่องมือการนิเทศประเภทตาง ๆ เชน แบบบันทึก ติดตามผลโครงการ และใชเครื่องมือประเภท 

ตรวจสอบ และติดตามผลหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   ข้ันที่ 3 ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศ หมายถึง การศึกษาถึงผลสําเร็จ

ของการดําเนินการตามกระบวนการนิเทศ โดยมีการวิเคราะหจุดออน – จุดแข็ง ของข้ันตอนการนิเทศ

แตละข้ันตอนอยางละเอียด ซึ่งอาจรวมกันวิเคราะหผลรวมกัน ระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศก็ได 

และรวมกันตัดสินวากระบวนการนิเทศครั้งน้ัน ๆ ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวอยางไรบาง โดยมี

การกําหนดกรอบของการประเมินผลใหมีความเหมาะสมกับสภาพของแตละสถานศึกษา มีการสราง

เครื่องมือใหการประเมินผลมีคุณภาพ และรวบรวมขอมูลใหตรงกับจากขอความขางตน อาจสรุปไดวา 

ข้ันตอนการประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศ หมายถึง การตรวจสอบถึงผลสําเร็จของ

การดําเนินการนิเทศกบัวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวตามปฏิทินการประเมิน โดยคณะกรรมการ

ที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมผูรบัการนิเทศเขาใจรายละเอียด และมีสวนรวมในการประเมิน มีการวิเคราะห

จุดเดน จุดออน ตลอดจน รวบรวมผลการประเมินเพื่อปรับปรุงพฒันาหาทางเลอืกใหการดําเนินการนิเทศ

มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
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   ข้ันที่ 4 ติดตาม ประสานงานเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการความเปนจริง เชน 

แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสํารวจขอมูล แบบสอบถาม เปนตน นิเทศ หมายถึง การนําจุดออนของ

กระบวนการนิเทศที่พบจากการวิเคราะหและประเมินผลการนิเทศมาวางแผน และทําการปรับปรุง

กระบวนการนิเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและนําไปใชนิเทศครั้งตอไป การที่ผูนิเทศนําขอบกพรอง

ที่ไดจากการประเมินกระบวนการนิเทศและขอมลูปอนกลบัทีไ่ดจากผูรบัการนิเทศ มาวางแผนปรับปรุง 

แกไขกระบวนการดําเนินการนิเทศของตน เพื่อใหการดําเนินการนิเทศครั้งตอไปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึน จากขอความขางตนอาจสรุปไดวา ข้ันติดตามประสานงาน เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ 

หมายถึง การนําจุดออนของกระบวนการนิเทศที่พบจากการวิเคราะห และประเมินผลการนิเทศมาวิเคราะห 

เพื่อแสวงหาแนวทางการนิเทศ การปรับปรุงเทคนิค วิธีการ กระบวนการ และกิจกรรมการนิเทศใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีสวนรวมเสนอแนวทางแกไขปญหา 

วางแผน และทําการปรับปรุงกระบวนการนิเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และนําไปใชในการนิเทศ

ครั้งตอไป 

   ข้ันที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณการจัดระบบนิเทศ หมายถึง การนําผล 

จากความสําเร็จของการดําเนินการตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไปเผยแพร 

แลกเปลี่ยนประสบการณกับสถานศึกษาอืน่ หรือเครือขายการนิเทศภายในเขตพื้นที่การศึกษาตอไป 

 จากขอความขางตน อาจสรุปไดวา ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ การจัดระบบ

การนิเทศ หมายถึง การรายงานผลจากความสําเร็จของการดําเนินการตามข้ันตอนการ นิเทศนําแผน 

การนิเทศใหมที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปเผยแพร ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณ

กับสถานศึกษาอื่น และเครือขายการนิเทศโดยการประชุมสัมมนาทางเอกสาร และอินเทอรเน็ต 

 Harris (1985) ไดกลาวถึง แนวทางการนิเทศการศึกษาไว ดังน้ี 

  1. งานพัฒนาหลักสูตร (Developing Curriculum) การดําเนินการดานการพัฒนา

หลักสูตร คือ การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาวการณทั่วไป ซึ่งมีองคประกอบ เชน

เคาโครงหลักสูตร การนําไปใชกับผูเรียนโดยคํานึงถึงวุฒิภาวะ เปนตน 

  2. งานดําเนินการเรียนการสอน (Organizing for Instruction) การดําเนินงานดาน

การเรียนการสอน คือ การจัดดําเนินการเกี่ยวกับหลักสตูร วิเคราะหหลักสตูร และการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตร 

  3. การเลือกสรรบุคลากร (Staffing) การดําเนินการดานการจัดการบรกิารความสะดวก

คือ การจัดใหมีบคุคลรบัผิดชอบการจดักจิกรรม การคัดเลอืกบรรจุบุคลากร การฝกอบรม และการเก็บ

รักษาระเบียนของแตละบุคคล 
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  4. การจัดบริการความสะดวก (Facility) การดําเนินการดานการจัดบริการความสะดวก

คือ การจัดใหเครื่องมอื อุปกรณ และวัสดุการเรยีนการสอนที่เพียงพอ มีการวางแผนจัดหาวัสดุ ดูแลรักษา 

และพัฒนาเพื่อการสอนมีประสิทธิภาพ 

  5. การคัดเลือก จําแนก ทดสอบ วัสดุและอุปกรณ (Software & Hardware) ในการจัดหา

วัสดุอุปกรณการเรียนการสอนน้ัน จําเปนตองมีการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณทั้งหลายเพื่อให

แนใจวา มีความเหมาะสมและสามารถที่จะนํามาใชประโยชนในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  6. การจดัฝกอบรมครูประจําการ (In - Service Training) งานของการนิเทศการศึกษาน้ี

เกี่ยวของกับการจดัฝกอบรมเพือ่ความเจรญิกาวหนาทางวิชาการ และเพื่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ของครูชวยใหครูเปนผูที่ทันตอเหตุการณ 

  7. การปฐมนิเทศ (Orientation) งานของการนิเทศการศึกษาที่เกีย่วของกบัครูบรรจุใหม 

คือ การจัดปฐมนิเทศ ซึ่งเปนการชวยเหลือครูผูบรรจใุหมใหสามารถปรับตัวได เพื่อใหทราบขอมูลเกี่ยวกบั

สถานที่ บุคคล และระเบียบปฏิบัติตาง ๆ 

  8. งานที่เกี่ยวของกับนโยบายในการปฏิบัติงาน (Special Service) งานของการนิเทศ

การศึกษาดานนโยบายน้ี จะเกี่ยวของกับนโยบายมาปรับใหเหมาะสมกับสถานการณ และสภาพแวดลอม 

  9. การประสานงานกับชุมชน (Public Relation) การนิเทศการศึกษามีหนาที่ในการเช่ือม

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหมีความเขาใจดีตอกัน 

  10. การประเมินผล (Evaluation) การนิเทศการศึกษา จะตองจัดใหมีการประเมินผล

การเรียนการสอน เพื่อหาขอบกพรองและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหดีข้ึน 

 สรุปไดวา การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารและครู

ในสถานศึกษา โดยการวางแผนกําหนดเปาหมายและแนวทางการจัดกิจกรรมการนิเทศ งานวิชาการ

และการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย กําหนดบทบาทหนาที่ของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ 

มีการติดตามประเมินผลการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศอยางตอเน่ือง และรายงานผลใหผูเกี่ยวของทราบ 

รวมกันแกปญหาการเรยีนการสอน และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษาใหมีการปรับปรุง

ตนเองในดานการสอน สรางความสัมพันธ ความพึงพอใจ และสรางขวัญกําลังใจในการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพ 

 

บริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 ผูวิจัยไดศึกษา คนควา เอกสารเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ดังรายละเอียดพอสรปุไดดังน้ี (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 (2557 : 24 - 46) 
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 สภาพท่ัวไป 

 สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ต้ังอยู ณ อาคารเลขที ่261/28 ถนนอําเภอ 

ตําบลมะขามเต้ีย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี รับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 

ใน 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดชุมพร  

 สภาพท่ัวไปของจังหวัดสุราษฎรธานี  

 จังหวัดสุราษฎรธานี ต้ังอยูบนฝงตะวันออกของภาคใตหางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต 

ประมาณ 645 กิโลเมตร มีเน้ือที่ประมาณ 8,174,758 .61 ไร หรือ 13,079.61 ตารางกิโลเมตร มีเน้ือที่มาก

เปนอันดับ 6 ของประเทศ และมีพื้นที่มากที่สดุในภาคใตฝงอาวไทย เปนศูนยกลางการคมนาคม ทั้งทางบก

และทางอากาศ เน่ืองจากมีทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 (ถนนเพชรเกษม) และสถานีรถไฟสุราษฎรธานี 

พรอมทั้งมีสนามบินพาณิชย คือ ทําอากาศยานานาชาติสุราษฎรธานี มีแหลงศึกษาธรรมะที่สาํคัญเปนที่

รูจักระดับโลก คือ สวนโมกขพลารามหรือ วัดธารนํ้าไหล ประชากรสวนใหญของจังหวัดสุราษฎรธานี 

นับถือศาสนาพุทธ โดยประกอบอาชีพทางดานการเกษตร เปนหลัก  

 จังหวัดสุราษฎรธานี ต้ังอยูในฝงตะวันออกของภาคใต โดยมีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย

ทั้งที่ราบสูง ภูมิประเทศแบบภูเขา รวมทั้งที่ราบชายฝง มีพื้นที่ครอบคลุมถึงในบริเวณอาวไทย ทั้งบริเวณ

ที่เปนทะเลและเปนเกาะ เกาะในพื้นที่จังหวัดสรุาษฎรธานีมทีั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก เกาะขนาดใหญ

เปนที่รูจัก เชน เกาะสมุย เกาะพะงัน และหมูเกาะอางทอง สถานที่สําคัญภายในจังหวัดน้ัน มีทั้งแหลง

โบราณสถาน เชน พระบรมธาตุไชยา พระธาตุ ศรีสุราษฎร พิพิธภัณฑสถานแหงชาติไชยา ซากเมือง

โบราณสมัยอาณาจักรศรีวิชัย แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก อุทยานแหงชาติทั้งอุทยานแหงชาติ

ทางบก และอุทยานแหงชาติทางทะเล นาตก เกาะ แมนา เข่ือน วัด และพระอารามหลวง เปนตน และ

ยังเปนแหลงสืบสานประเพณีที่สาํคัญของชาวใต คือประเพณีชักพระทอดผาปา และแขงขันเรือยาว

ชิงถวยพระราชทานอีกดวย  

 จังหวัดสุราษฎรธานีแบงการปกครองออกเปน 19 อําเภอ 131 ตําบล 1,028 หมูบาน ดังน้ี  

1) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 2) อําเภอทําฉาง 3) อําเภอกาญจนดิษฐ 4) อําเภอบานนาสาร 5) อําเภอดอนสัก 

6) อําเภอบานนาเดิม 7) อําเภอเกาะสมุย 8) อําเภอเคียนซา 9) อําเภอเกาะพะงัน 10) อําเภอเวียงสระ 

11) อําเภอไชยา 12) อําเภอพระแสง 13) อําเภอทําชนะ 14) อําเภอพุนพิน 15) อําเภอคีรีรัฐนิคม 

16) อําเภอชัยบุรี 17) อําเภอบานตาขุน 18) อําเภอวิภาวดี 19) อําเภอพนม 

 สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎรธานี  

 ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม ทั้งน้ีเพราะสภาพพื้นดิน แหลงนํ้า และ

ภูมิอากาศ เหมาะสมกับการปลูกพืชแทบทุกชนิด โดยเฉพาะไมผลและไมยืนตน พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 

ไดแก ยางพารา ปาลมนํ้ามัน มะพราว นอกจากน้ียังมีไมผลและไมยืนตนชนิดอื่น ๆ เชน ลองกอง ลางสาด 

ทุเรียน มังคุด สะตอ เปนตน การประมง มีทั้งการประมงนํ้าเค็ม นํ้ากรอย และนาจืด รวมทั้งการเพาะเลี้ยง
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สัตวนํ้าชายฝง ซึ่งทํารายได ใหกับจังหวัดปละหลายลานบาท การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง ไดแก การเลี้ยง

กุงทะเล หอยแครง และปลากะพง การประกอบอุตสาหกรรม สวนใหญเปนอุตสาหกรรมตอเน่ืองจาก

การเกษตร เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม  

 โครงสรางเศรษฐกิจหลกัของจงัหวัดสรุาษฎรธานี 5 อันดับแรก พิจารณาจากผลิตภัณฑมวลรวม 

(GPP) ป 2552 ไดแก สาขาเกษตรกรรมสัดสวนรอยละ 35.35 สาขาอุตสาหกรรมสัดสวนรอยละ 14.02 

สาขาการขายสง ขายปลีกสัดสวนรอยละ 8.66 สาขาโรงแรมและภัตตาคารสัดสวนรอยละ 9.91 

สาขา การขนสงสัดสวนรอยละ 5.37 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสุราษฎรธานี ผลิตภัณฑมวลรวม

จังหวัดสุราษฎรธานี ป 2552 ณ ราคาประจาป มีมูลคา 125,726 ลานบาท รายไดเฉลีย่ตอหัวประชากร 

125,912 บาท/คน/ป  

 สถานศึกษา  

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีสถานศึกษาในสังกัดจังหวัดสุราษฎรธานี 

จํานวน 44 แหง แบงตามขนาดโรงเรียน ไดดังน้ี 

 

ตารางท่ี 2.1 สถานศึกษาในสังกัดจังหวัดสุราษฎรธานี 

 
สถานศึกษาในสังกัดจังหวัดสุราษฎรธานี 

ขนาด เล็ก กลาง ใหญ ใหญพิเศษ รวม 

จํานวน 16 18 8 2 44 

 

นักเรียน ในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 41,212 คน  

- มัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  24,088 คน  

- มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  17,124 คน  

 

 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 วิสัยทัศน 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาใหมคุีณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

พัฒนาสูความเปนเลิศ ในระดับสากลบนพื้นฐานความรูคูคุณธรรมและความเปนไทย 

 พันธกิจ 

 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหผูเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน

มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาสูระดับสากล โดยใหผูเรียนเปนบุคคลที่มีความรูคูคุณธรรม

และความเปนไทย 
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 คานิยมองคกร 

 ย้ิมแยมแจมใส วองไวทุกงาน บริการประทับใจ มีวินัยและคุณธรรม Smile Speed Service 

Spirit 

 เปาหมายการดําเนินงาน 

 ดานคุณภาพผูเรียน  

  1. ผูเรียนมีความรูความสามารถ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาสูความเปนเลิศ

ไดมาตรฐานระดับสากล  

  2. ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศ

อื่น ๆ รวมถึงการสื่อสารภาษาสัญลักษณ และภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อยางมีคุณภาพ  

  3. ผูเรียนมีทักษะการคิด มีวิจารณญาณ สามารถไตรตรอง วิเคราะห สังเคราะห ริเริ่ม

สรางสรรค แกปญหาและกลาตัดสินใจ  

  4. ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนาช้ินงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือ

เทคโนโลยี ที่เหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการทํางานเปนทีม และเห็นชองทางสรางงานอาชีพในระบบ

เศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) 

  5. ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปนไทย ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจิตสาธารณะ และจิตใจ

บริการ มีความเปนพลเมือง ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดารงชีวิตอยูอยางพอเพียง และ

มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกที่เขมแข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  

 ดานระบบการเรียนรู  

  1. โรงเรยีนพัฒนาหลกัสตูรการเรยีนการสอนองิมาตรฐานสากล (World - Class Standard 

Curriculum and Instruction)  

  2. โรงเรยีนจัดการเรยีนการสอน โดยใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู  

  3. โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิตัล (Digital Literacy) และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรูอยางทั่วถึง มีคุณภาพ  

  4. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถ่ินฐาน ใหเช่ือมประสานกับการศึกษาประชาคม

อาเซียน และประชาคมโลก  

  5. ครูพัฒนาความรู ความสามารถ มีความเช่ียวชาญและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครูยุคใหม  

 ดานระบบการบริหารจัดการ  

  1. โรงเรียนบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  

  2. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล ใหไดพัฒนาตน

เต็มตามศักยภาพ  
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  3. โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งในระดับทองถ่ิน 

ระดับประเทศ และระหวางประเทศ  

  4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา  

 ดานคุณภาพแหลงเรียนรู  

  1. โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอื้อตอการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุมคา  

  2. โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถาบัน และองคกรตาง ๆ  ทุกภาคสวนเปนเครือขาย

รวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 กลยุทธการดําเนินงาน 

  กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลกัสตูร และสงเสริมความสามารถ

ดานเทคโนโลยี เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู (Raising The Bar)  

  กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics)  

  กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ํา ครอบคลุม ผูเรียน

ไดรับโอกาสในการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ (Filling The Gap)  

  กลยุทธที ่4 พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจดักิจกรรมการเรยีนรู

อยางมีประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement)  

  กลยุทธที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance) 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 งานวิจัยเปนแนวคิดทฤษฎีที่นักวิจัยทั้งชาวไทยและตางประเทศไดทาํการศึกษา วิเคราะห 

สังเคราะห เพื่อนําผลที่ไดมาใชในการปรับปรุงพัฒนางานและทําใหงานมีประสิทธิภาพหรือนําผลงาน

มาอางอิงในงานวิจัยเปนที่นาเช่ือถือของบุคคลทั่วไป 

 งานวิจัยในประเทศ 

 เปนแนวคิดทฤษฎีที่นักวิจัยภายในประเทศไดทําการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และนําผล

ที่ไดมาปรับปรุงพัฒนางาน หรือเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนางานใหม และทําใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ 

ดังงานวิชาการตอไปน้ี 
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 นารีรัตน สัมพันธ (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร และครูผูสอน จํานวน 448 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจับครั้งน้ีเปนแบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.82 สถิติที่ใชไดแก คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ดานมุงความสัมพันธเปนรายคน 

ดานการมีอิทธิพลอยางมอีดุมการณ ดานการกระตุนเชาวปญญา และดานการสรางแรงบันดาลใจ สวนการ

เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบรหิารสถานศึกษาของคร ูและผูบริหารที่มีตําแหนง เพศ 

อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทาํงาน และขนาดโรงเรียนตางกัน มภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ไมแตกตางกนั 

 พระกฤศกร อัครภพเมธ (2557) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาภาวะผูนํา

การเปลีย่นแปลงของผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย กลุมตัวอยาง

ผูใหขอมูล คือ ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา และขาราชการครู จากโรงเรียน 4 โรงเรียน 

รวมทั้งสิ้น 92 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามจําแนกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป

เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารตามแนวคิด

ของ Bass and Avolio (1994) มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 2) การสราง

แรงบันดาลใจ 3) การกระตุนการใชปญญา 4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล คือ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนาการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

(Χ  = 3.50, S.D. = 0.91) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Χ  = 3.53, 

S.D. = 0.92) และดานการสรางแรงบันดาลใจ (Χ  = 3.51, S.D. = 0.93) อยูในระดับมาก และดาน

การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Χ  = 3.50, S.D. = 0.92) และดานการกระตุนการใชปญญา 

(Χ  = 3.46, S.D. = 0.90) อยูในระดับปานกลาง 

 สงวนพงศ ชวนชม (2557) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผล

ของสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังน้ี 1) การบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา พบวา การบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมากและรายดานอยูในระดับมากทกุดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก
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ไปหานอย ดังน้ี ดานการวัดและประเมินผล ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการนิเทศภายในและ

ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู ตามลําดับ 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสมีา พบวาประสทิธิผลของสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมากและรายดานอยูในระดับ

มากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลีย่จากมากไปหานอย ดังน้ี ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวกความสามารถในการปรับเปลี่ยน

และพัฒนาสถานศึกษาและความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา 3) ความสัมพันธระหวาง

การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

พบวา มีความสัมพันธเทากับ 0.833 ในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเรียงลําดับ

จากมากไปหานอย ดังน้ี ความสัมพันธภายในดานการบรหิารงานวิชาการ มีความสัมพันธอยูในระดับสูง 

ซึ่งความสัมพันธทางบวกอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายดานของการบริหารงาน

วิชาการ พบวา คาที่มีความสัมพันธสูงสดุกับประสิทธิผลสถานศึกษา คือ ดานการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา มีความสัมพันธอยูในระดับสูงสุด (r = 0.729) รองลงมา คือ ดานการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา มีความสัมพันธอยูในระดับสูง (r = 0.705) และดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษามีความสัมพันธอยู ในระดับปานกลาง (r = 0.665) สวนดานการวัดผลและ

ประเมนิผล มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลางตํ่าสดุ (r = 0.646) 4) ความสัมพันธพหุคูณ (Multiple 

Correlation) ระหวางการบรหิารงานวิชาการกับประสทิธิผลของสถานศึกษา ปรากฎวามีความสัมพันธ 

(R) เทากับ .806 ซึ่งมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีการบริหารงานวิชาการทั้ง 4 ดาน คือ 

ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการ

นิเทศภายในสถานศึกษา และดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาที่สัมพันธโดยตรง

กับประสิทธิผลฃองสถานศึกษา สวนการบรหิารงานวิชาการอีก 4 ดาน คือ ดานการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู ดานการวัดและประเมินผล ดานการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานการพัฒนา

แหลงการเรียนรูที่มีความสมัพันธรวมหรอืสมทบไปกับ 4 ดานแรก หรือกลาวไดวา ดานการบริหารงาน

วิชาการดานการพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา และดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา อธิบาย

หรือสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาถึงรอยละ 65 น่ันก็คือ ประสิทธิผลรอยละ 65 ขึ้นอยูกับ

การบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา และดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 

การศึกษา 
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 ทองคํา พิมพา (2556) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง และศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนและภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงกับการบริหารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอางทอง 

จํานวนกลุมตัวอยาง 226 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

มีคาความเช่ือมั่น .87, .83 และ.85 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับวิสัยทัศน

ของผูบรหิารสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก

ทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี การเผยแพรวิสัยทัศน การปฏิบัติตามวิสัยทศัน 

และการสรางวิสัยทัศน ตามลําดับ 2) ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวม

อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอย ดังน้ี การมีอิทธิพลอยางมีพลอยางมีอดุมการณ การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการกระตุนการใช ตามลําดับ 3) การบริหารวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดย

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ดานการนิเทศการศึกษา ดานการวัดประเมินผลและเทยีบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนากระบวนการ 

เรียนรู ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

และดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 ธุมากร เจดียคํา (2559) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

และศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลใน

การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครู ผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี ปการศึกษา 2558 จํานวน 331 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งได คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.96 สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัย

พบวา 1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก 2) ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับ

มาก 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ ผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผล

ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบรุี โดยรวม

มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 พัชรีวรรณ ชางโม (2558) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 5 การวิจัยครั้งน้ีมคีวามมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา 2) ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 3) ศึกษาระดับความสัมพันธ

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกบัการบรหิารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 4) สรางสมการพยากรณ

องคประกอบยอยของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มตีอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

กลุมตัวอยางคือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 5 ปการศึกษา 2557 ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 34 คน และครูผูสอน 

จํานวน 302 คน รวม 336 คน โดยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม

ความคิดเห็น ประมาณคา 5 ระดับ มีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.21 - 0.80 และคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 

0.94 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน 

 สวัสด์ิ ลุสุข และชอลดา ติยะบุตร (2559) ไดศึกษาความสัมพนัธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษา

พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 2) เพื่อศึกษาการบริหารวิชาการของสถานศึกษา ในอําเภอเมืองตาก 

จังหวัดตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง

พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบรหิารสถานศึกษากบัการบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษา ในอําเภอเมือง

ตาก จังหวัดตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยศึกษากรอบการคิดเปน 

2 ประเด็น คือ 1) ภาวะผูนําแบงออกเปน 4 แบบ ไดแก แบบบงการ แบบสนับสนุน แบบมีสวนรวม 

แบบเนนความสําเร็จ 2) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 5 ดาน ไดแก การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนา

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนครูผูสอนในสถานศึกษา

จํานวน 186 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชสถิติการหา

คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐานความสัมพันธหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

แบบเพียรสัน ผลการศึกษาพบวา 1) ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยสามารถเรยีงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ พฤติกรรมภาวะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษาแบบเนนความสําเร็จ รองลงมาคือ แบบสนับสนุน และแบบมีสวนรวมตามลําดับ 

2) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากคาเฉลี่ยมาก

ไปหานอย คือ การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา รองลงมาคือ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ

อันดับสุดทายคือ การวัดผลประเมินผลเทียบโอนผลการเรียน ตามลํากับ 3) ความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
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ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา พฤติกรรมภาวะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษา แบบบงการ แบบสนับสนุน แบบมีสวนรวมและแบบเนนความสําเร็จ มีความสัมพันธ

ทางบวกกับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01  

 ปรัชญา มะลิหวล และพิกุล ภูมิโคกรักษ (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ

ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา กลุมตัวอยางที่ใช

จํานวน 300 คน ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดานการสรางแรง

บันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยสูงสุด ดานการคํานึงถึง

ความเปนปจเจกบคุคล รองลงมา ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการกระตุนทางปญญา คาเฉลี่ย

ที่นอยสุด ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

 นฤมล โยคานุกุล (2556) การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง และศึกษาแนวทางพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน

จํานวน 404 คน แยกเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 89 คน ครูผูสอน จํานวน 315 คน เครื่องมือที่ใช

ในการวิจัยไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา มีคาความเที่ยงตรงระหวาง .80 – 1.00 

มีคาอํานาจจําแนกระหวาง .30 – 1.00  และมีคาความเช่ือมั่น ทั้งฉบับเทากับ .95 สถิติที่ใชวิเคราะห

ขอมูล ไดแก ความถ่ี คารอยละคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชในการทดสอบ

สมมติฐาน ไดแก การทดสอบที (t – test แบบ Independent Samples) การวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว (F - test แบบ One way ANOVA ) และทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยมีวิธีการของ

เชฟเฟ (Scheffe') ผลการวิจัยวา 1) ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมและรายดานมีพฤติกรรมในระดับมากที่สุด โดยดาน

ที่มีพฤติกรมสูงสุด คือ ดานการกระตุนการใชปญญา รองลงมา คือ ดานการสรางบารมี สวนดานที่มี

ระดับพฤติกรรมตํ่าสุด คือ ดานการคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2) ผลการเปรียบเทียบผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามสถานภาพโดยรวมและรายดาน

มีพฤติกรรมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรม
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มากกวาครูผูสอน 3) ผลการเปรียบเทียบผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมมพีฤติกรรมไมแตกตางกัน 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 ดาน คือ ดาน

การสรางแรงบันดาลใจ และดานการคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล สวนดานอื่นไมแตกตางกัน 

4) แนวทางการพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครราชสีมาที่ควรดําเนินการ ดังน้ีผูบริหารควรใหเกียรติกับผูปฏิบัติงาน ผูบริหารควรเปน

แบบอยางที่ดีในการครองตน ครองคนครองงาน ควรสงเสริมใหผูรวมงานไดเขารับการอบรมเสริม

ความรูใหม และควรสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาตนเองตามความสามารถและความตองการ 

 เสาวนีย เสนขวัญแกว (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ

ของครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับและการเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ

ของครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 306 คน ตัวแปรที่ศึกษาแบงเปน 6 ดาน ดานการพัฒนาหลักสูตร 

ดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนาและใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ดานการนิเทศการศึกษา และดานการพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา 

โดยภาพรวมมสีวนรวมในการบริหารวิชาการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการวัดผล ประเมินผล และ

เทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตร 

ดานการพัฒนาและใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และดานการนิเทศการศึกษา อยูในระดับมากทุกขอ 

 งานวิจัยตางประเทศ 

 งานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของกับงานวิชาการขอนําเสนอ ดังตอไปน้ี 

 Baldygo (2003 : 190 - A) ไดศึกษาและถายทอดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในวิทยาลัย

ชุมชนในอเมริกาการศึกษาครั้งน้ีไดวิเคราะหถึงความเหมาะสม และความเปนไปไดของแบบสอบถาม

ในการถายทอดภาวะผูนําตามรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ Bass (1985) โดยใช

กลุมตัวอยางคือ วิทยาลัยชุมชนในอเมริกา จํานวน 122 แหง โดยใชแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด

ของ Bass and Avolio (1994) พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารระดับสูงจะมีมากกวา

ผูนําในระดับ รองลงมาและการสนับสนุนตาง ๆ จากผูนําระดับสูงจะเปนพื้นฐานในการถายทอดภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับรองลงมา ซึ่งไดมีความสอดคลองกับงานวิจัยกอนหนาน้ีที่แสดงใหเห็นถึง

ความสัมพันธอยางดี ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับผลสําเร็จของงานประสิทธิภาพของผูนํา

และความพึงพอใจในตัวผูนํา 
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 Sparks and Schenk (2001) ไดทําการศึกษาเรื่องผลกระทบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

(Transformation Leadership) ที่สงผลกระทบตอการเพิ่มแรงบันดาลใจที่สูงข้ึน (Higher - Order 

Motive) ของพนักงานในธุรกจิขายตรง โดยทาํการสํารวจในพนักงานขายตรงเพศหญงิ จํานวน 736 คน

ปรากฏผลเปนที่นาเช่ือถือไดวา แรงบันดาลใจทีสู่งข้ึนของพนักงานขายตรงที่เปนกลุมตัวอยางทีม่าจาก

กระบวนการของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงทําใหผลิตผล (Outcome) เพิ่มข้ึน ประกอบดวยการรวมแรง

รวมใจความพงึพอใจในงานและผลการปฏิบัติงาน ซึง่สิง่เหลาน้ีเพิม่ข้ึนดวยเน่ืองจากผูนําไดเปลีย่นแปลง 

(Transform) ผูตามโดยการใหการสนับสนุนพวกเขาใหมองเห็นเปาหมายที่สงูย่ิงข้ึนในการทํางาน 

 Kristoff (2004) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอความชํานาญ

และประสิทธิภาพการบริหารของผูบริหารโรงเรียนดอยโอกาส ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ใชกันมากในโรงเรียนดอยโอกาส คือ การมีวิสัยทัศนการเอาใจใสผูรวมงานและกลาเสี่ยงวัฒนธรรม

องคการทีส่งผลตอการมีประสทิธิภาพของผูบริหาร คือ ความรวมมือของทีมงานการไดรับการสนับสนุน

จากชุมชน และลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมโรงเรียนที่มีดังกลาวจะมีอิทธิพลตอการพัฒนา

และสะทอนใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพความดีเดนของผูบริหารโรงเรียนดอยโอกาส 

 Stewart (2006) ไดศึกษาวิเคราะหพัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับการทํางานของ Burns, 

Bass and Avolio (1994) and Leithwood and Other (1999) มากกวา 4 ทศวรรษที่ผานมา

แนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําไดกลายเปนสวนประกอบที่สาํคัญและมีความซับซอนมากข้ึน การอภิปราย

สวนใหญปรากฏใหเห็นชัดวา มีรูปแบบเหมาะสมกับผูนําทางดานการศึกษามากกวาหลักของนักประพันธ 

มี 2รูปแบบแนวความคิด คือ ภาวะผูนําแหงการเรียนรู และภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งงานวิจัยน้ี

จะพิจารณาถึงแนวความคิดและสังเกตการพัฒนาของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวา วิวัฒนาการมาจาก

การทํางานของ Burns, Bass and Avolio (1994) and Leithwood and Other (1999) อยางไรก็ตาม

งานวิจัยน้ีจะอภิปรายถึงขอขัดแยงทางความคิด และมุมมองที่แตกตางจากการประเมินคาของภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง ซึ่งผูเขียนไดใหเหตุผลวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะคอย ๆ พัฒนาอยางตอเน่ือง 

เพื่อจะนําไปสูผลลพัธที่เหมาะสมตอความตองการเปลีย่นแปลงของโรงเรยีนในบรบิทของหลักการศึกษา

และการปฏิรูปโรงเรียน 

 McCarthy (1997) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการบรหิารงานวิชาการของผูบรหิารโรงเรียนในรัฐ

นิวเจอรซี ่กลุมตัวอยางเปนผูบรหิารโรงเรยีน ผูชวยผูบริหารโรงเรียน ผูชวยฝายวิชาการ หัวหนาหมวดวิชา

และคร ูพบวา กลุมครูมีความเห็นไมสอดคลองกับผูบริหารและผูชวยฝายวิชาการเกี่ยวกับบาทในการ

ปฏิบัติงานวิชาการและความรับผิดชอบในการตัดสินใจของคณะกรรมการ และกลุมตัวอยางทั้งหมดมี

ความเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนควรมีบทบาทและความรับผดิชอบในการบรหิารงานวิชาการใหมีคุณภาพ

มากที่สุด 
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 Nolan (1997) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาระดับมัธยม

การศึกษาในตางประเทศการจัดการสิ่งแวดลอม การบริหารการศึกษาบทบาทของครูผูบริหาร พบวา

บทบาทของผูบริหารการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐนิวเซาเวล ในระยะกลางของการศึกษา

มากกวา 5 ป เปนการกระทําตามนโยบายของการบริหารการศึกษาแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับ

มากการศึกษาเกี่ยวกับการบรหิารงานวิชาการ พบวา มีการปฏิบัติในระดับปานกลางถึงมากโดยเฉพาะ

ดานหลักสูตรมีระดับการปฏิบัติมาก สวนดานสื่อการเรยีนการสอน ดานหองสมุดปฏิบัติในระดับปานกลาง

ความคิดเห็น และความคาดหวังของการบริหารงานวิชาการ หรือปญหาทางวิชาการของกลุมครู และ

ผูบริหารกลุมบุคลากรที่ประสบการณตางกันมีความคิดเห็นและความคาดหวังแตกตางกัน 

 Delaney (1995) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับพัฒนาการ

ของโรงเรียนเปนการศึกษาเชิงคุณภาพตามการรับรูของครูในโรงเรียน กรณีศึกษาที่เขตการศึกษา

Edmonton ประเทศแคนาดา คําถามในการวิจัยวิจัย คือ ครู และผูบริหาร รับรูวาการบริหารโดยใช

โรงเรยีนเปนฐานมีผลตอพัฒนาการของโรงเรียนหรือไม ผลจากการศึกษาพบวา ครู และผูบรหิารรับรูวา

การบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานมีผลตอพัฒนาการของโรงเรียน และขอคนพบที่สําคัญจากการวิจัยน้ี

คือ สไตลหรือแบบของภาวะผูนําของครูใหญเปนปจจัยหลักที่สงผลตอความสําเร็จ งานวิจัยเสนอแนะ

วาการตัดสินใจนํารูปแบบการบริหาร โดยใชโรงเรียนเปนฐานมาใชควรยืดพัฒนาการของโรงเรียนเปน

เหตุผลสําคัญ 

 Minudin (1987) ไดทําวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในรัฐซาบาห ประเทศ

มาเลเซีย พบวา ผูบริหาร มีหนาที่หลักดังน้ี การประเมินแผนงานโครงการของโรงเรียนกระตุนครูอาจารย

ใหหาประสบการณเพิ่มเติม ช้ีแจงเปาหมายของโรงเรียนใหกับครอูาจารยไดทราบ ชักนําการดําเนินงาน

แผนงานโครงการ และกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนใหเกิดผลสําเร็จสอนนักเรียนแกไขปญหา และปกปอง

วิกฤตการณที่เกิดกับโรงเรียน 

 Liu (1985) ไดศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา

ที่ประสบความสําเร็จ โดยการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางพฤติกรรมการเปนผูนําทางวิชาการ

ของผูบริหารโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จกับผูบริหารโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในระดับปานกลาง

หรือไมประสบผลสําเร็จ การศึกษาจะใชเครื่องมือวัดคุณภาพในโรงเรียน (Perceptions of School Quality 

Inventory) กับแบบสอบถามพฤติกรรมผูนําทางวิชาการ (Instructional Behavior Questionnaire) 

ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธสูงกับความสําเร็จ

ของโรงเรียนสวนขนาดของโรงเรียนประสบการณทํางานของผูบริหาร และจํานวนผูชวยผูบริหารโรงเรียน

ไมพบวามีสวนสัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียน และใหขอเสนอแนะในวรรคทายของการวิจัยวา

ควรมีการวิจัยถึงบทบาทหนาที่ของการเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในโอกาสตอไป 
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 Muzaffar and Muhammad (2011) ไดศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนเปนพื้นที่สําคัญ

ของการวิจัยในดานการศึกษาการวิจัยในพื้นที่น้ีไดเนนหลักในการเปนผูนํา และประสิทธิผลโรงเรียน 

ในแงของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อยางมีนัยสําคัญ ไดดําเนินการในกลุมตัวอยาง ชายและหญงิ 300 คน 

คือ ผูอํานวยการ ผูอํานวยการ รอง และครู อาวุโส และนักเรียน ในจังหวัดปญจาบ ในปากีสถาน

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสําคัญที่รับผิดชอบในการสงผลกระทบตอความสําเร็จของโรงเรียน เปนระดับ

ที่ผูอํานวยการมสีวนรวม และนํามาใชรูปแบบการบริหารการขาย ผลการศึกษาพบวา มีความสัมพันธ

ที่สําคัญของรูปแบบการเปนผูนําที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน และ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ระหวางแบบภาวะผูนําของผูอํานวยการ ผูอํานวยการ/รองบนฐานของเพศทั้งภาครัฐและเอกชน 

 ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีความหมายองคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดนําเสนอในตารางที่ 2.2 ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 2.2 ผลการสังเคราะหขอบขายดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
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1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ       
2. การสรางแรงบันดาลใจ       
3. การกระตุนทางปญญา -      
4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล       
5. ดานมุงความสัมพันธเปนรายคน  -  - - - - 

  

 จากการสงัเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดยแบงองคประกอบ

ของพฤติกรรมเฉพาะ ออกเปน 4 ดาน คือ ดานภาวะผูนําการเปลีย่นแปลง ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 



98 
 

 ผูวิจัยไดสังเคราะหภารกิจและขอบขายการบริหารงานวิชาการที่จัดข้ึนในสถานศึกษา ซึ่งมี

ความสอดคลองกับความหมายของงานวิชาการ ไมวาจะเปนการบริหารงานวิชาการ ขอบขายของงาน

วิชาการ จากทฤษฎีงานวิจัยทีเ่กีย่วของกบังานวิชาการมาเปนกรอบ ในการสงัเคราะหองคประกอบหลัก 

ไดนําเสนอในตารางที่ 2.3 ดังน้ี 

ตารางท่ี 2.3 ผลการสังเคราะหองคประกอบหลักของงานวิชาการในสถานศึกษา 

 
 

 

 

องคประกอบ 

 

 
ทอ

งค
ํา 

พิ
มพ

า 
(2

55
6)

 

สวั
สดิ์

 ล
ุสุข

 แ
ละ

ชอ
ลด

า 
ติย

ะบ
ุตร

 (2
55

9)
 

ณ
ัฐพ

ร 
บุญ

รม
 (2

55
7)

 

สง
วน

พ
งศ

 ช
วน

ชม
 (2

55
7)

 

เส
าว

นีย
 เส

นข
วัญ

แก
ว 

(2
55

7)
 

ผูวิ
จัย

 

1. การพัฒนา หรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให

ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน - - - -  - 

2. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา       
3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู       
4. การวัดผลประเมินผล และการเทียบโอน 

ผลการเรียน       
5. การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ในสถานศึกษา  - -   - 

6. การพัฒนาแหลงเรียนรู       
7. การนิเทศการศึกษา  -     
8. ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  - - -  - 

9. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา       
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 จากขอบขายการบริหารงานวิชาการดังกลาวสรุปไดวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาน้ัน

เปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนโดยตรง ซึ่งเปนภารกิจสาํคัญที่ผูบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษาจะตองดําเนินงานวิชาการเหลาน้ีใหบรรลุผลสําเร็จ และทําใหการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยขอบขายการบริหารงานวิชาการครอบคลมุ 6 ดาน ซึ่งผูวิจัยยึดถือเปนแนวทาง

ในการวิจัยครั้งน้ี มีดังน้ี 

  1. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

  2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

  3. การวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

  4. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  5. การพัฒนาแหลงเรียนรู 

  6. การนิเทศการศึกษา 

 สวนดานอื่น ๆ ไดสอดแทรกอยูในขอบขายงานวิชาการที่ไดกําหนดการวิจัยในครั้งน้ี ดังน้ี 

การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน การวางแผนงาน

ดานวิชาการการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ การประสานความรวมมือ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่3 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบรหิารสถานศึกษากับการบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน 

ดังน้ี 

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 ประชากร 

 ประชากรทีใ่ชในการศึกษาครัง้น้ี คือ ครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 2,699 คน 

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวนครู 335 คน กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตาราง

กําหนดกลุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan (1970 : 607 - 610) ไดจํานวน 335 คน แลวทําการสุม

อยางงาย  

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามชนิดแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ที่ผูวิจัยศึกษาความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งผูตอบถามแบบสอบถาม ครูผูสอน
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ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยแบง

ออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบ

รายการ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

รูปแบบของคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 30 ขอ ประยุกต

ตามแนวทางของลิเคิรท และไดกําหนดคาของคะแนนของชวงนํ้าหนักเปน 5 ระดับ ซึ่งมีความหมาย ดังน้ี  

 ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด 

 ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก 

 ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง 

 ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัตินอย 

 ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัตินอยที่สุด 

 การแปลความหมาย 

 การแปลความหมายระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา พิจารณาจากคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นตามเกณฑของ Best (1970 อางถึงใน อมรรัตน 

โพธ์ิเพชร, 2557 : 76) 

    คะแนน                      ความหมาย 

 คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

มากที่สุด 

 คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

มาก 

 คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

ปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

นอย 

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

นอยที่สุด 

  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษารูปแบบของคําถาม

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 44 ขอ ประยุกตตามแนวทางของ 

Likert และไดกําหนดคาของคะแนนของชวงนํ้าหนักเปน 5 ระดับ ซึ่งมีความหมาย ดังน้ี 
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  ระดับ  5  หมายถึง  มีการปฏิบัติมากที่สุด 

  ระดับ  4  หมายถึง  มีการปฏิบัติมาก 

  ระดับ  3  หมายถึง  มีการปฏิบัติปานกลาง 

  ระดับ  2  หมายถึง  มีการปฏิบัตินอย 

  ระดับ  1  หมายถึง  มีการปฏิบัตินอยที่สุด 

 การแปลความหมาย 

 การแปลความหมายระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาพิจารณา

จากคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นตามเกณฑของ Best (1970 อางถึงใน อมรรัตน โพธ์ิเพชร, 2557 : 76) 

     คะแนน                       ความหมาย 

 คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษามากที่สุด 

 คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษามาก 

 คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษานอย 

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษานอยที่สุด 

 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 

  1. ศึกษาคนควาทฤษฎี แนวคิด จากตําราเอกสาร วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

ความสัมพันธระหวางกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  2. กําหนดขอบเขตการศึกษาคนควา โดยแบงเปน 

   2.1 ของผูบริหารสถานศึกษา ไดเรียบเรียงขอคําถามวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษาในรูปแบบพฤติกรรมผูนําที่แสดงออกใหเห็นถึงความสามารถการเปนภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงจาํนวน 4 ดาน คือ 1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 2) การสรางแรงบันดาลใจ

3) การกระตุนทางปญญา 4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

   2.2 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสรางข้ึน โดยกําหนดตามขอบขายและ

ภารกิจการดําเนินงานวิชาการ ที่ผูวิจัยไดสังเคราะหงานวิชาการจากแหลงขอมูลตาง ๆ ซึ่งจากการศึกษา

องคประกอบดังกลาว ผูวิจัยสามารถสังเคราะหไดองคประกอบของภารกิจและขอบขายงานวิชาการ 

มาเปนกรอบในการกําหนดตัวแปรดานการบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย 6 ภารกิจหลัก 1) การพัฒนา

หลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรยีนรู 3) การวัดผลประเมินผลและการเทยีบโอน

ผลการเรียน 4) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 5) การพัฒนาแหลงเรียนรู 

6) การนิเทศการศึกษา  
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  3. สรางแบบสอบถาม โดยพิจารณาขอมูลที่ไดจากการศึกษาตําราและเอกสาร แลวนํามา

กําหนดเปนตัวแปรที่จะศึกษาและกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรางแบบสอบถามในการวิจัย แลวนํา

แบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจทานและนํามาปรับปรุงแกไขใหถูกตองครบถวน 

  4. นําแบบสอบถามที่ผานคณะกรรมการที่ปรึกษาแกไขแลว มาหาคาความเที่ยงตรง

ตามเน้ือหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน

ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหารายขอ แลวบันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

และนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม โดยใชสูตร IOC ผูวิจัยจะเลือกขอคําถามจากขอคําถาม

ที่พิจารณาแลวมีคาดัชนีความสอดคลองต่ังแต 0.8 ข้ึนไป จํานวน 74 ขอ  

  5. นําแบบสอบถามที่คัดเลือกแลวไปทดสอบใช (Try out) กับผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน จากน้ันนําคะแนนมาวิเคราะห

หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach, 1970 : 161) 

ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามในดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาเทากับ 

0.976 ดานการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เทากับ 0.970 รวมคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม

ทั้งฉบับเทากับ 0.984 

  6. เสนอแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวตอคณะกรรมการควบคุมการคนควาอิสระ พิจารณา

แลวนําไปจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

  1. บันทึกเสนอจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เพื่อขอหนังสือขอความรวมมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  2. รับหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดของโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง

เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  3. ดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางดวยตนเอง และผาน

ผูประสานงาน จํานวน 335 ฉบับ และติดตอรับคืนดวยตนเองและจากผูประสานงาน 

  4. ผูวิจัยตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนกอนทําการวิเคราะห

ขอมูล 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามและคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ มาตรวจ

ใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว โดยผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 335 ฉบับ จากทั้งหมด 

335 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

  2. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน สําหรับการวิเคราะหในสวนน้ี เปนการวิเคราะหขอมูล

โดยใชสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ใชสถิติการหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ 

(Percentages)  

   2.1 วิเคราะหระดับภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชคาเฉลี่ย (Χ ) คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

   2.2 วิเคราะหระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชคาเฉลี่ย (Χ ) คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

  3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธของเพียรสัน โดยมคีา

ระหวาง -1 ถึง 1 ถามีคาเปน 1 แสดงวา มีความสัมพันธกันทางบวกสมบูรณ ถามีคา -1 แสดงวามี

ความสัมพันธกันทางลบสมบรูณ เกณฑการแปลผลจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธที่คํานวณได (อภินันท 

จันตะนี, 2549 : 7) มีดังน้ี  

   คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ มีคาต่ังแต 0.01 – 0.20 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับ

ตํ่า 

   คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ มีคาต่ังแต 0.21 – 0.40 แสดงวา มคีวามสัมพันธในระดับ

คอนขางตํ่า 

   คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ มีคาต่ังแต 0.41 – 0.60 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับ

ปานกลาง 

   คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ มีคาต่ังแต 0.61 – 0.80 แสดงวา มคีวามสัมพันธในระดับ

คอนขางสูง 

   คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ มีคาต่ังแต 0.81 – 0.99 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับ 

สูง 

  



บทที ่4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับ

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสรุาษฎรธานี จากกลุมตัวอยาง จํานวน 335 คน ในที่น้ีจะกลาวถึงสญัลักษณและอักษรยอที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 

สัญลักษณทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนด

สัญลักษณตาง ๆ เพื่อการแปลความหมาย ดังน้ี 

 n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

        Χ  แทน    คาเฉลี่ย (Mean) 

 S.D.  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ** แทน    คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 r แทน    คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

 X1 แทน    การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

 X2 แทน การสรางแรงบันดาลใจ 

 X3 แทน การกระตุนทางปญญา 

 X4 แทน การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

 Xsum แทน    ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

 Y1 แทน    การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 Y2 แทน    การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

 Y3 แทน    การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

 Y4 แทน    การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 Y5 แทน    การพัฒนาแหลงเรียนรู 

 Y6 แทน    การนิเทศการศึกษา 

 Ysum แทน    การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
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การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกีย่วกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

  

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 การนําผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามใชคาสถิติพื้นฐาน คารอยละ ปรากฏ

ตามตารางที่ 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 จํานวนรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง รอยละ 

1.  เพศ   

    1) ชาย 101 30.10 

    2) หญิง 234 69.90 

รวม 335 100.00 

2.  อายุ   

    1) นอยกวา 25 ป 23 6.90 

    2) 26 - 35 ป 207 61.80 

    3) 36 - 45 ป 73 21.80 

    4) 46 ปข้ึนไป 32 9.60 

รวม 335 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)   

 

  

 จากตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญงิ อายุ 26 - 35 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณในการทํางาน

ระหวาง 1 - 5 ป เปนสวนมาก  

 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 การนําผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกีย่วกับภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ทั้งในภาพรวมและรายดาน 

โดยใชคาสถิติพื้นฐาน คาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 

4.2 – 4.6 
 

 

 

 

 

 
 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง รอยละ 

3.  ระดับการศึกษา   

    1) ปริญญาตร ี 289 86.30 

    2) สูงกวาปรญิญาตร ี 46 13.70 

รวม 335 100.00 

4.  ประสบการณในการทํางาน   

    1) นอยกวา 1 ป 30 9.00 

    2) 1 - 5 ป 134 40.00 

    3) 6 - 10 ป 85 25.40 

    4) 10 ปข้ึนไป 86 25.70 

รวม 335 100.00 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหาร 

  สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด 

  สุราษฎรธานี โดยรวม 

 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา Χ  S.D. ระดับภาวะผูนํา 

การเปลี่ยนแปลง 

1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 3.96 .72 มาก 

2. การสรางแรงบันดาลใจ 3.93 .70 มาก 

3. การกระตุนทางปญญา 3.84 .69 มาก 

4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 3.92 .75 มาก 

รวม 3.91 .71 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.2 พบวา ภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการมีการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ มีคาเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมาดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และดานการกระตุน

ทางปญญา มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ 

 

ตารางท่ี 4.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 

  สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด 

  สุราษฎรธานี ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 
 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 
Χ  S.D. ระดับภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง 

1. ผูบริหารประพฤติตนเปนที่นาเช่ือถือ นาเคารพ  

นาเลื่อมใส และศรัทธา 

 

3.93 

 

.89 

 

มาก 

2. ผูรวมงานยอมรบั เช่ือมั่น และไววางใจในความสามารถ

ของผูบรหิารอยากอุทิศตนทํางานเพื่อองคกร 

 

3.90 

 

.85 

 

มาก 

3. ผูรวมงานภาคภูมิใจเมื่อไดรวมงานกับผูบรหิาร และมั่นใจ

วาผูบริหารสามารถนําพาองคกรใหผานพนปญหาไปได 3.96 .77 มาก 

4. ผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและ

ต้ังมั่นในความดี 

 

4.07 

 

.87 

 

มาก 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 

 

   

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 
Χ  S.D. ระดับภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง 

5. ผูบริหารมีความเฉลียวฉลาดมุงมัน่พฒันาตน และ

องคกรใหเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน 

 

4.04 

 

.78 

 

มาก 

6. ผูบริหารมองเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน

สวนตน 3.96 .88 มาก 

7. ผูบริหารมีการกําหนดวัตถุประสงคในการทํางาน 

ที่ชัดเจน และสรางความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกัน 

เพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการได 

 

3.93 

 

.80 

 

มาก 

รวม 3.96 .72 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.3 พบวา ภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

และต้ังมั่นในความดี มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ผูบริหารมีความเฉลียวฉลาดมุงมั่นพัฒนาตน และ

องคกรใหเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน ผูรวมงานภาคภูมิใจเมื่อไดรวมงานกับผูบริหาร และมั่นใจวา

ผูบริหารสามารถนําพาองคกรใหผานพนปญหาไปได ผูบริหารมองเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน

สวนตน ผูบริหารมีการกําหนดวัตถุประสงคในการทาํงานที่ชัดเจนและสรางความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกัน

เพื่อบรรลุเปาหมายทีต่องการได ผูบริหารประพฤติตนเปนที่นาเช่ือถือ นาเคารพ นาเลื่อมใสและศรัทธา 

และผูรวมงานยอมรับ เช่ือมั่น และไววางใจในความสามารถของผูบริหารอยากอุทิศตนทํางานเพื่อองคกร 

มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 

  สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด 

  สุราษฎรธานี ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ 
Χ  S.D. ระดับภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง 

1. ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรเกิดแรงบันดาลใจ และ 

มีความกระตือรือรนในการทํางาน 

 

3.87 

 

.83 

 

มาก 

2. ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรตระหนักเขาใจเห็นคุณคา

ของงาน และมกีารกําหนดเปาหมายวิสัยทัศน 

ที่ชัดเจนของหนวยงาน 

 

3.96 

 

.91 

 

มาก 

3. ผูบริหารสรางเจตคติที่ดี และมีความคิดในแงบวก 

แกผูรวมงาน 3.88 .82 มาก 

4. ผูบริหารใหกําลังใจ และสรางแรงจูงใจใหผูรวมงาน

เห็นคุณคาในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ 

สูเปาหมายรวมกัน 

 

3.94 

 

.87 

 

มาก 

5. ผูบริหารสรางความตระหนัก เขาใจ และเห็นคุณคา

ของงานที่มปีระสทิธิภาพและประสิทธิผล 

 

4.02 

 

.76 

 

มาก 

6. ผูบริหารสนับสนุน และสงเสรมิใหครมูีการเสียสละ

ประโยชนสวนตนเพื่อสวนรวม 

 

3.96 

 

.83 

 

มาก 

7. ผูบริหารเมือ่พบกับอปุสรรคสามารถแกไขปญหา 

และกาวสูการพฒันาองคกรไดอยางมั่นใจ 

 

3.90 

 

.79 

 

มาก 

รวม 3.93 .70 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.4 พบวา ภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการสรางแรงบันดาลใจ โดยรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารสรางความตระหนัก เขาใจและเห็นคุณคาของงาน

ที่มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลมีคาเฉลีย่สงูที่สดุ รองลงมา ผูบริหารสนับสนุนและสงเสริมใหครูมีการ

เสียสละประโยชนสวนตนเพื่อสวนรวม ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรตระหนักเขาใจเห็นคุณคาของงาน

และมีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนที่ชัดเจนของหนวยงาน ผูบริหารใหกําลังใจและสรางแรงจูงใจ

ใหผูรวมงานเห็นคุณคาในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จสูเปาหมายรวมกัน  ผูบริหารเมื่อพบกับ
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อุปสรรคสามารถแกไขปญหาและกาวสูการพัฒนาองคกรไดอยางมั่นใจ ผูบริหารสรางเจตคติที่ดีและมี

ความคิดในแงบวกแกผูรวมงาน และผูบริหารกระตุนใหบุคลากรเกิดแรงบันดาลใจ และมีความกระตือรือรน

ในการทํางาน มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ 

 

ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหาร 

  สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด 

  สุราษฎรธานี ดานการกระตุนทางปญญา 

 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการกระตุนทางปญญา 
Χ  S.D. ระดับภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง 

1. ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรตระหนักถึงปญหาตาง ๆ 

ที่เกิดข้ึนในองคกร 

 

3.93 

 

.70 

 

มาก 

2. ผูบริหารสงเสรมิใหผูรวมงานวิเคราะหปญหา และ

การคิดแกปญหาอยางเปนระบบ 

 

3.91 

 

.80 

 

มาก 

3. ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานรวมกันหาแนวคิดและ

วิธีการใหม ๆ  ทีส่ามารถแกปญหาในการปฏิบัติงานดวย

ความเรียบรอย 

 

4.00 

 

.83 

 

มาก 

4. ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานมองปญหาในมุมมอง

ใหม ๆ 3.65 .88 มาก 

5. ผูบริหารสงเสรมิและใหโอกาสแกผูรวมงานไดแสดง

ความคิดเห็นในมุมมองในดานตาง ๆ 

 

3.89 

 

.81 

 

มาก 

6. ผูบริหารแสดงใหเห็นวาปญหาทีเ่กิดข้ึนเปนโอกาสที่ดี

ในการแกไขปญหารวมกัน 

 

3.87 

 

.74 

 

มาก 

7. ผูบริหารกระตุนความพยายามของผูรวมงานเพือ่ให

เกิดสิง่ใหม และสรางสรรค 3.82 .87 มาก 

8. ผูบริหารนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 3.72 .87 มาก 

 รวม 3.84 .69 มาก 
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 จากตารางที่ 4.5 พบวา ภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการกระตุนทางปญญา โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานรวมกันหาแนวคิดและวิธีการ
ใหม ๆ ที่สามารถแกปญหาในการปฏิบัติงานดวยความเรียบรอย ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรตระหนัก
ถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในองคกร ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานวิเคราะหปญหาและการคิดแกปญหา
อยางเปนระบบ ผูบริหารสงเสริมและใหโอกาสแกผูรวมงานไดแสดงความคิดเห็นในมุมมองในดานตาง ๆ  
ผูบริหารแสดงใหเห็นวา ปญหาที่เกิดข้ึนเปนโอกาสที่ดีในการแกไขปญหารวมกัน ผูบริหารกระตุน
ความพยายามของผูรวมงานเพื่อใหเกิดสิ่งใหม และสรางสรรค  ผูบริหารนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานมองปญหาในมุมมองใหม ๆ 
มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหาร 
  สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด 
  สุราษฎรธานี ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
Χ  S.D. ระดับภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง 

1. ผูบริหารมีการติดตอสือ่สาร และมปีฏิสัมพันธตอ

ผูรวมงานเปนรายบุคคล 

 

3.76 

 

.84 

 

มาก 

2. ผูบริหารปฏิบัติตอผูรวมงาน โดยคํานึงถึงความรู

ความสามารถ ความแตกตางระหวางบุคคล 

 

3.74 

 

.87 

 

มาก 

3. ผูบริหารแสดงความช่ืนชมในความสามารถ และ

ผลงานของบุคคลากรเมื่อปฏิบัติงานเปนผลสําเรจ็ 

 

4.07 

 

.90 

 

มาก 

4. ผูบริหารสงเสรมิสนับสนุนผูรวมงานใหเขารับ 

การอบรมพัฒนาความรูความสามารถเพิ่มข้ึน 

 

4.03 

 

.91 

 

มาก 

5. ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความสามารถ

อยางเต็มที ่ 3.97 .84 มาก 

6. ผูบริหารใหคําแนะนําตอผูรวมงานแตละคนในการ

ปฏิบัติตน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่ตองการ 

 

3.87 

 

.91 

 

มาก 

7. ผูบริหารใหความเปนกันเองแกผูรวมงานดูแลเอาใจ

ใสผูรวมงาน และเกื้อกลูซึง่กันและกัน 

 

4.02 

 

.89 

 

มาก 

8. ผูบริหารมีการบริหารงาน โดยการกระจายอํานาจ 

ใหผูรวมงานไดปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 

 

3.96 

 

.90 

 

มาก 

 รวม 3.92 .75 มาก 
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 จากตารางที่ 4.6 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสรุาษฎรธานี ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ ผูบริหารแสดงความช่ืนชมในความสามารถและผลงาน

ของบุคคลากรเมื่อปฏิบัติงานเปนผลสําเรจ็ ผูบริหารสงเสรมิสนับสนุนผูรวมงานใหเขารับการอบรมพัฒนา

ความรูความสามารถเพิ่มข้ึน ผูบริหารใหความเปนกันเองแกผูรวมงานดูแลเอาใจใสผูรวมงาน และเกื้อกูล

ซึ่งกันและกัน ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความสามารถอยางเต็มที ่ผูบริหารมีการบริหารงาน

โดยการกระจายอาํนาจใหผูรวมงานไดปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ผูบริหารใหคําแนะนําตอผูรวมงาน

แตละคนในการปฏิบัติตนเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่ตองการ ผูบริหารมีการบริหารงานโดยการกระจาย

อํานาจใหผูรวมงานไดปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ผูบริหารใหคําแนะนําตอผูรวมงานแตละคนในการ

ปฏิบัติตนเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่ตองการ ผูบริหารมีการติดตอสื่อสารและมีปฏิสัมพันธตอผูรวมงาน

เปนรายบุคคล และผูบริหารปฏิบัติตอผูรวมงาน โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ ความแตกตางระหวาง

บุคคล มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ   

 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 การนําผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ทั้งในภาพรวมและรายดาน 

โดยใชคาสถิติพื้นฐาน คาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 

ที่ 4.7 – 4.13 

 

ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  

  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวม 
 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา Χ  S.D. ระดับการบริหาร 

งานวิชาการ 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.85 .67 มาก 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.07 .64 มาก 

3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 3.99 .67 มาก 

4. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3.79 .71 มาก 

5. การพัฒนาแหลงเรียนรู  3.64 .76 มาก 

6. การนิเทศการศึกษา 4.00 .75 มาก 

รวม 3.89 .70 มาก 
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 จากตารางที่ 4.7 พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

รองลงมาดานการนิเทศการศึกษา  ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และดานการพัฒนา

แหลงเรียนรู มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ 

 

ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  

  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

  ดานการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 

 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
Χ  S.D. ระดับการบริหาร 

งานวิชาการ 

1. มีการประชุมปรกึษาหารอืและช้ีแจง เพื่อสราง 

ความเขาใจเกี่ยวกบัการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

3.88 

 

.85 

 

มาก 

2. มีหลกัการ จุดหมาย โครงสราง และสาระการเรียนรู

สอดคลองกบัหลักสูตรสถานศึกษา 

 

4.01 

 

.73 

 

มาก 

3. มีการศึกษาวิเคราะหขอมูล สภาพปญหาความตองการ

ของสถานศึกษา 

 

3.88 

 

.78 

 

มาก 

4. ผูบริหาร ครู ชุมชน มีสวนรวมในการตรวจสอบ 

ทบทวนหลักสูตร 

 

3.80 

 

.75 

 

มาก 

5. จัดหาเอกสารหลักสูตรใหเพียงพอกับความตองการ 3.84 .73 มาก 

6. ผูบริหารสนับสนุนใหครูวิเคราะหหลกัสูตร 3.76 .82 มาก 

7. ใหคําปรึกษาและช้ีนําแกครูในการนําหลักสูตรไปใช 3.74 .91 มาก 

8. สนับสนุนใหครูไดรับการพฒันาตนเองเกี่ยวกบัการใช

หลักสูตร 3.88 .80 มาก 

รวม 3.85 .67 มาก 
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 จากตารางที่ 4.8  พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีหลักการ จุดหมาย โครงสรางและสาระการเรยีนรู
สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา มีการศึกษาวิเคราะหขอมูล สภาพปญหา
ความตองการของสถานศึกษา สนับสนุนใหครไูดรับการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการใชหลักสูตร สนับสนุน
ใหครูไดรับการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการใชหลักสูตร มีการประชุมปรึกษาหารือและช้ีแจง เพื่อสราง
ความเขาใจเกี่ยวกบัการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา จัดหาเอกสารหลกัสูตรใหเพียงพอกับความตองการ  
ผูบริหาร ครู ชุมชน มีสวนรวมในการตรวจสอบ ทบทวนหลักสูตร ผูบริหารสนับสนุนใหครูวิเคราะห
หลักสูตร และใหคําปรึกษาและช้ีนําแกครูในการนําหลกัสูตรไปใช มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  
  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
Χ  S.D. ระดับการบริหาร 

งานวิชาการ 

1. ผูบริหารและครูไดประชุมปรึกษาหารือ เพื่อวางแผน

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกอน 

เปดเรียน 4.23 .77 มากที่สุด 

2. การกระตุนใหครจูัดทําแผนการสอนที่เนนผูเรียน 

เปนสําคัญ 4.24 .72 มากที่สุด 

3. ครูศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคลเพือ่เปนขอมลูในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 4.10 .77 มาก 

4. สงเสริมใหครูไดรับการพฒันาดานกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 4.12 .78 มาก 

5. สงเสริมใหครูใชเทคนิควิธีการสอนใหม ๆ ในการจัด

กิจกรรม 4.08 .72 มาก 

6. สงเสริมใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอนโดยฝกการคิด

วิเคราะห คิดสงัเคราะห กลาแสดงออก มีเหตุผล 4.03 .76 มาก 

7. สงเสริมใหครูผูสอนมกีารปรึกษากันเพื่อแกปญหา

ดานการเรียนการสอน 3.92 .73 มาก 

8. มีการควบคุมติดตามการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน

ใหสอดคลองกบัหลักสูตรสถานศึกษา 3.91 .79 มาก 

รวม 4.07 .64 มาก 
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 จากตารางที่ 4.9 พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การกระตุนใหครูจัดทําแผนการสอนที่เนนผูเรยีน

เปนสําคัญ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ผูบริหารและครูไดประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนปฏิบัติการ

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกอนเปดเรียน สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาดานกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน ครูศึกษาผูเรียนเปนรายบคุคลเพื่อเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู สงเสริมใหครู

ใชเทคนิควิธีการสอนใหม ๆ ในการจัดกิจกรรม สงเสรมิใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอนโดยฝกการคิด

วิเคราะห คิดสังเคราะห กลาแสดงออก มีเหตุผล สงเสริมใหครูผูสอนมีการปรึกษากันเพื่อแกปญหา

ดานการเรียนการสอน และมีการควบคุมติดตามการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนใหสอดคลองกับหลักสตูร

สถานศึกษา มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ 

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  

  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี  

  ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
Χ  S.D. ระดับการบริหาร 

งานวิชาการ 

1. จัดทําหลักเกณฑกําหนดวิธีการ และแนวปฏิบัติ 

ในการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน

ของสถานศึกษา 3.99 .74 มาก 

2. กําหนดระเบียบวาดวยการวัดผลประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรียนและช้ีแจงเผยแพรแกคร ู

และบุคลากรในสถานศึกษา 3.96 .79 มาก 

3. จัดทําเครื่องมือวัดผลใหสอดคลองกับหลักสูตร

สถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษา 4.02 .72 มาก 

4. สงเสริมใหครูผูสอนดําเนินการวัดและประเมินผลดวย

วิธีการทีห่ลากหลาย โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง 4.13 .74 มาก 

5. นิเทศ กํากับ ติดตามผลการประเมินผลการเรียน 

ใหเปนไปตามเกณฑของหลักสูตร 3.98 .78 มาก 

6. เนนใหนําผลการประเมินการเรียนรูมาปรบัปรุงการ

สอนและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพฒันามากข้ึน 3.91 .81 มาก 
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ) 

    

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
Χ  S.D. ระดับการบริหาร 

งานวิชาการ 

7. รายงานผลการประเมินผลการเรียนใหผูเกี่ยวของ

ทราบและเทียบโอนผลการเรียนตามแนวทาง 

ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 3.98 .88 มาก 

8. จัดทําหลักเกณฑกําหนดวิธีการ และแนวปฏิบัติ 

ในการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

ของสถานศึกษา 3.99 .74 มาก 

รวม 3.99 .67 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.10 พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสรุาษฎรธานี ดานการวัดผลประเมนิผลและเทียบโอน

ผลการเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สงเสริมใหครูผูสอนดําเนินการวัด

และประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา 

จัดทําเครื่องมือวัดผลใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาจัดทําหลักเกณฑ

กําหนดวิธีการและแนวปฏิบัติในการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรยีนของสถานศึกษา นิเทศ 

กํากับ ติดตามผลการประเมนิผลการเรยีนใหเปนไปตามเกณฑของหลกัสูตร รายงานผลการประเมินผล

การเรียนใหผูเกี่ยวของทราบ และเทียบโอนผลการเรียนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  

กําหนดระเบียบวาดวยการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และช้ีแจงเผยแพรแกครู และ

บุคลากรในสถานศึกษา และเนนใหนําผลการประเมนิการเรยีนรูมาปรับปรุงการสอน และสงเสรมิใหผูเรียน

เกิดการพัฒนามากข้ึน มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  

  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี  

  ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ทางการศึกษา 

Χ  S.D. ระดับการบริหาร 

งานวิชาการ 

1. ผูบริหารสงเสรมิและสนับสนุนใหครูใชสื่อ และ

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู 3.94 .81 มาก 

2. สนับสนุนในการผลิตจัดหาและพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพือ่ใชในการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 3.79 .89 มาก 

3. จัดฝกอบรมครเูพื่อผลิตสื่อการเรียนรูที่สอดคลองกับ

สาระหลกัสูตร 3.71 .92 มาก 

4. สงเสริมใหครูใชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดการ

เรียนรู 3.83 .76 มาก 

5. ใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดกจิกรรมการเรียนรู 

ทุกกลุมสาระไดอยางเหมาะสม 3.75 .78 มาก 

6. มีการติดตามประเมินผลการใชสือ่ และเทคโนโลยี 

การเรียนรู 3.78 .82 มาก 

7. ประเมินการใช การพฒันาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษาอยางสม่ําเสมอ และมีคุณภาพ 3.78 .85 มาก 

รวม 3.79 .71 มาก 

  

 จากตารางที่ 4.11 พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุน

ใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงทีสุ่ด รองลงมา สงเสริมใหครูใชสื่อเทคโนโลยี

สมยัใหมในการจัดการเรยีนรู สนับสนุนในการผลติจดัหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อใช

ในการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีการติดตามประเมินผลการใชสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู ประเมิน

การใช การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยางสม่ําเสมอและมีคุณภาพ ใชสื่อและ

เทคโนโลยีในการจัดกจิกรรมการเรียนรูทุกกลุมสาระไดอยางเหมาะสม และจัดฝกอบรมครูเพื่อผลิตสื่อ

การเรียนรูที่สอดคลองกับสาระหลักสูตรมีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบรหิารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  

  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

  ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 
Χ  S.D. ระดับการบริหาร 

งานวิชาการ 

1. ผูบรหิารและครูศึกษาสภาพปญหา และแนวทางพัฒนา 

อาคารสถานที่ใหสะอาด ปลอดภัย และเปนแหลง

เรียนรู 3.80 .81 มาก 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู  3.76 .84 มาก 

3. มีการปรบัปรุงพฒันาหองสมุดใหเปนแหลงสบืคน

ขอมลูมหีนังสือเพียงพอตอจํานวนนักเรียน 3.49 1.07 มาก 

4. สนับสนุนใหครจูัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู 

นอกโรงเรียน 3.61 .86 มาก 

5. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและประสาน

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการพฒันาแหลงเรียนรู 3.72 .89 มาก 

6. หองปฏิบัติการตาง ๆ มเีพยีงพอกบัการจัดกระบวนการ

เรียนรู 3.61 .91 มาก 

7. ประเมินผล สภาพและปญหาการใชแหลงเรียนรู 3.56 .89 มาก 

รวม 3.64 .76 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.12 พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู โดยรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารและครูศึกษาสภาพปญหาและแนวทางพัฒนา 

อาคารสถานที่ใหสะอาด ปลอดภัย และเปนแหลงเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงทีสุ่ด รองลงมาสงเสริมและสนับสนุน

ใหครูใชแหลงเรียนรูในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู สถานศึกษามีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและประสาน

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาแหลงเรียนรู สนับสนุนใหครูจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูนอก

โรงเรียน หองปฏิบัติการตาง ๆ มีเพียงพอกับการจัดกระบวนการเรียนรู ประเมินผล สภาพและปญหา

การใชแหลงเรียนรู และมีการปรับปรุงพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงสืบคนขอมูลมีหนังสือเพียงพอตอ

จํานวนนักเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  

  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี  

  ดานการนิเทศการศึกษา 

 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการนิเทศการศึกษา 
Χ  S.D. ระดับการบริหาร 

งานวิชาการ 

1. ผูบริหารและครูมีการวางแผน เพือ่กําหนดเปาหมาย 

และแนวทางการจัดกจิกรรมการนิเทศ 3.98 .81 มาก 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศภายในอยางเปนระบบ 4.06 .83 มาก 

3. กําหนดบทบาทหนาที่และความรบัผิดชอบของผูนิเทศ

และผูรับการนิเทศไวอยางชัดเจนและเหมาะสม 4.05 .81 มาก 

4. ติดตามประเมินผลการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศ

อยางตอเน่ือง 4.07 .76 มาก 

5. มีการรายงานผลใหผูเกี่ยวของทราบ 3.93 .91 มาก 

6. นิเทศการสอนพฒันาบุคลากรทางการศึกษาภายใน

สถานศึกษาใหมีการปรับปรงุตนเองในดานการสอน 3.96 1.01 มาก 

7. สรางความสัมพันธ ความพึงพอใจ และสรางขวัญ

กําลังใจในการทํางานใหมีประสทิธิภาพ 3.96 .87 มาก 

รวม 4.00 .75 มาก 

  

 จากตารางที่ 4.13  พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการนิเทศการศึกษา โดยรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ติดตามประเมินผลการนิเทศ และกิจกรรมการนิเทศ

อยางตอเน่ือง มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา จัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศภายในอยางเปนระบบ กําหนด

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูนิเทศ และผูรับการนิเทศไวอยางชัดเจนและเหมาะสม  ผูบริหาร

และครูมีการวางแผนเพื่อกําหนดเปาหมาย และแนวทางการจัดกิจกรรมการนิเทศ สรางความสัมพันธ 

ความพึงพอใจ และสรางขวัญกําลังใจในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ นิเทศการสอนพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษาภายในสถานศึกษาใหมีการปรับปรุงตนเองในดานการสอน และมีการรายงานผลใหผูเกี่ยวของ

ทราบมีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ 
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 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน มีรายละเอียดดังแสดง
ในตารางที่ 4.14 
 
ตารางท่ี 4.14 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันแสดงความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา 
  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  
  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 

ภาวะผูนํา 

การเปลี่ยนแปลง 

การบริหารงานวิชาการ 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Ysum 

X1 .695** .628** .535** .585** .611** .785** .743** 

X2 .758** .675** .550** .607** .661** .745** .772** 

X3 .786** .680** .613** .708** .757** .644** .808** 

X4 .814** .698** .586** .620** .695** .781** .810** 

xsum   .822** .722** .615** .677** .733** .797** .843** 

*p <.01 

 
 จากตารางที่ 4.14 แสดงความสัมพันธระหวางภาวะผูนําภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
ในจังหวัดสุราษฎรธานี  โดยรวมมีความสัมพันธกันในทิศทางบวก มีความสัมพันธสูง (r = .843**) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงวาภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงกับการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมอยูในมีความสัมพันธกันสูง 
(r = .843**)  เมื่อแยกเปนรายดานปรากฏวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
มีความสัมพันธกันสูง (r = .822**) กับดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีความสัมพันธกันคอนขางสูง 
(r = .722**) กับดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู มีความสัมพันธกันคอนขางสูง (r = .615**) กับ
ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน มีความสัมพันธกันคอนขางสูง (r = .677**) กับ
ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีความสัมพันธกันคอนขางสูง (r = .733**)
กับดานการพัฒนาแหลงเรยีนรู มคีวามสัมพนัธกันคอนขางสงู (r = .797**) กับดานการนิเทศการศึกษา 



บทที ่5 

 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับ

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) เพื่อศึกษา

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

ในการวิจัยครั้งน้ีมีการดําเนินการวิจัย คือ ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 2,699 คน กลุมตัวอยางที่ใช

ในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

จํานวน 335 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลูดวยตนเองไดรับแบบสอบถาม

กลับคืนมา รอยละ 100 นําขอมูลมาวิเคราะห ดวยโปรแกรมสําเรจ็รูปและหาคาทางสถิติ ไดแก คาเฉลีย่ 

(Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธแบบเพียรสัน ผูวิจัยสรปุผล อภิปรายผล

และขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับ

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี 

  1. ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26 - 35 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตร ี

และมีประสบการณในการทํางานระหวาง 1 - 5 ป เปนสวนมาก 

  2. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา

อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการมีการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาดาน

การสรางแรงบนัดาลใจ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบคุคล และดานการกระตุนทางปญญา มีคาเฉลี่ย

ตํ่ากวาดานอื่น ๆ 
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   2.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ โดยรวมอยู

ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและต้ังมั่น

ในความดี มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ผูบริหารมีความเฉลียวฉลาดมุงมั่นพัฒนาตน และองคกร

ใหเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน ผูรวมงานภาคภูมิใจเมื่อไดรวมงานกับผูบริหาร และมั่นใจวาผูบริหาร

สามารถนําพาองคกรใหผานพนปญหาไปได ผูบริหารมองเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน

สวนตน ผูบริหารมีการกําหนดวัตถุประสงคในการทาํงานที่ชัดเจนและสรางความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกัน

เพื่อบรรลุเปาหมายทีต่องการได ผูบริหารประพฤติตนเปนที่นาเช่ือถือ นาเคารพ นาเลื่อมใสและศรัทธา 

และผูรวมงานยอมรับ เช่ือมั่น และไววางใจในความสามารถของผูบริหารอยากอุทิศตนทํางานเพื่อองคกร 

มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ  

   2.2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการสรางแรงบันดาลใจ โดยรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารสรางความตระหนัก เขาใจและเห็นคุณคาของงานที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ผูบริหารสนับสนุนและสงเสริมใหครูมีการเสียสละประโยชน

สวนตนเพื่อสวนรวม ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรตระหนักเขาใจเห็นคุณคาของงาน และมีการกําหนด

เปาหมายวิสัยทัศนทีชั่ดเจนของหนวยงาน ผูบริหารใหกาํลงัใจและสรางแรงจงูใจใหผูรวมงานเห็นคุณคา

ในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จสูเปาหมายรวมกัน ผูบริหารเมื่อพบกับอุปสรรคสามารถแกไข

ปญหา และกาวสูการพัฒนาองคกรไดอยางมั่นใจ ผูบริหารสรางเจตคติที่ดีและมีความคิดในแงบวกแก

ผูรวมงาน และผูบริหารกระตุนใหบุคลากรเกิดแรงบันดาลใจ และมีความกระตือรือรนในการทํางาน 

มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ 

   2.3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการกระตุนทางปญญา โดยรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานรวมกันหาแนวคิดและวิธีการใหม ๆ 

ที่สามารถแกปญหาในการปฏิบัติงานดวยความเรยีบรอย ผูบริหารกระตุนใหบคุลากรตระหนักถึงปญหา

ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในองคกร ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานวิเคราะหปญหาและการคิดแกปญหาอยางเปน

ระบบ ผูบริหารสงเสริมและใหโอกาสแกผูรวมงานไดแสดงความคิดเห็นในมุมมองในดานตาง ๆ ผูบริหาร

แสดงใหเหน็วา ปญหาที่เกิดข้ึนเปนโอกาสที่ดีในการแกไขปญหารวมกัน ผูบริหารกระตุนความพยายาม

ของผูรวมงานเพื่อใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค ผูบริหารนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต 

ใชในการปฏิบัติงาน และผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานมองปญหาในมุมมองใหม ๆ มีคาเฉลี่ยตํ่ากวา

ดานอื่น ๆ 
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   2.4 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ ผูบริหารแสดงความช่ืนชมในความสามารถ และผลงานของบคุคลากร

เมื่อปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนผูรวมงานใหเขารับการอบรมพัฒนาความรู

ความสามารถเพิ่มข้ึน ผูบริหารใหความเปนกนัเองแกผูรวมงานดูแลเอาใจใสผูรวมงาน และเกื้อกูลซึ่งกัน

และกัน ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความสามารถอยางเต็มที่ ผูบริหารมีการบริหารงาน

โดยการกระจายอาํนาจใหผูรวมงานไดปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ผูบริหารใหคําแนะนําตอผูรวมงาน

แตละคนในการปฏิบัติตนเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามทีต่องการ ผูบริหารมีการบริหารงานโดยการกระจาย

อํานาจใหผูรวมงานไดปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ผูบริหารใหคําแนะนําตอผูรวมงานแตละคนในการ

ปฏิบัติตนเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่ตองการ ผูบริหารมีการติดตอสื่อสารและมีปฏิสัมพันธตอผูรวมงาน

เปนรายบุคคล และผูบรหิารปฏิบัติตอผูรวมงานโดยคํานึงถึงความรูความสามารถ ความแตกตางระหวาง

บุคคล มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ  

  3. การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ดานการนิเทศ

การศึกษา ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และดานการพัฒนาแหลงเรียนรู มีคาเฉลี่ย

ตํ่ากวาดานอื่น ๆ 

   3.1 การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีหลักการ จุดหมาย โครงสรางและสาระการเรียนรูสอดคลองกับ

หลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา มีการศึกษาวิเคราะหขอมูล สภาพปญหาความตองการ

ของสถานศึกษา สนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการใชหลักสูตร สนับสนุนใหครูไดรับ

การพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการใชหลักสูตร มีการประชุมปรึกษาหารือ และช้ีแจงเพื่อสรางความเขาใจ

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดหาเอกสารหลักสูตรใหเพียงพอกับความตองการ ผูบริหาร 

ครู ชุมชน มีสวนรวมในการตรวจสอบ ทบทวนหลักสูตร ผูบริหารสนับสนุนใหครูวิเคราะหหลักสูตร 

และใหคําปรึกษา และช้ีนําแกครูในการนําหลักสูตรไปใช มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ  

   3.2 การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การกระตุนใหครูจัดทําแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีคาเฉลี่ย

สูงที่สุด รองลงมา ผูบริหารและครูไดประชุมปรึกษาหารือเพือ่วางแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียน
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การสอนกอนเปดเรียน สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ครูศึกษา

ผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู สงเสริมใหครูใชเทคนิควิธีการสอน

ใหม ๆ ในการจัดกิจกรรมสงเสริมใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอน โดยฝกการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 

กลาแสดงออก มีเหตุผล สงเสริมใหครผููสอนมีการปรึกษากันเพื่อแกปญหาดานการเรียนการสอน และ

มีการควบคุมติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย

ตํ่ากวาดานอื่น ๆ 

   3.3 การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สงเสริมใหครูผูสอนดําเนินการวัดและประเมินผล

ดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา จัดทําเครื่องมือ

วัดผลใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา จัดทําหลักเกณฑ กําหนดวิธีการ

และแนวปฏิบัติในการวัดผลประเมินผลและเทยีบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา นิเทศ กํากับ ติดตาม

ผลการประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามเกณฑของหลักสูตร รายงานผลการประเมินผลการเรียน

ใหผูเกี่ยวของทราบ และเทียบโอนผลการเรียนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยกําหนด

ระเบียบวา ดวยการวัดผลประเมนิผลและเทียบโอนผลการเรียนและช้ีแจงเผยแพรแกคร ูและบุคลากร

ในสถานศึกษา และเนนใหนําผลการประเมินการเรยีนรูมาปรบัปรุงการสอน และสงเสริมใหผูเรียนเกิด

การพัฒนามากข้ึน มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ  

   3.4 การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารสงเสรมิและสนับสนุนใหครูใชสือ่และ

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา สงเสริมใหครูใชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม

ในการจัดการเรียนรู สนับสนุนในการผลิตจัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใชในการ

จัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีการติดตามประเมินผลการใชสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู ประเมิน

การใช การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยางสม่ําเสมอและมีคุณภาพ ใชสื่อและ

เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูทุกกลุมสาระไดอยางเหมาะสม และจัดฝกอบรมครูเพื่อผลิตสื่อ

การเรียนรูที่สอดคลองกับสาระหลักสูตรมีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ  

   3.5 การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารและครูศึกษาสภาพปญหาและแนวทางพัฒนา อาคารสถานที่

ใหสะอาด ปลอดภัยและเปนแหลงเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาสงเสริมและสนับสนุนใหครู

ใชแหลงเรียนรูในการจดักิจกรรมการเรยีนรู สถานศึกษามีแหลงเรยีนรูที่หลากหลายและประสานชุมชน
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เขามามีสวนรวมในการพัฒนาแหลงเรียนรู สนับสนุนใหครูจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน 

หองปฏิบัติการตาง ๆ  มีเพียงพอกับการจัดกระบวนการเรียนรู ประเมินผล สภาพและปญหาการใช

แหลงเรียนรู และมีการปรับปรุงพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงสืบคนขอมูลมีหนังสือเพียงพอตอจํานวน

นักเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอืน่ ๆ 

   3.6 การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารและครูศึกษาสภาพปญหาและแนวทางพัฒนา อาคารสถานที่

ใหสะอาด ปลอดภัยและเปนแหลงเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาสงเสริมและสนับสนุนใหครู

ใชแหลงเรียนรูในการจดักิจกรรมการเรยีนรู สถานศึกษามีแหลงเรยีนรูที่หลากหลายและประสานชุมชน

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาแหลงเรียนรู สนับสนุนใหครูจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน 

หองปฏิบัติการตาง ๆ  มีเพียงพอกับการจัดกระบวนการเรียนรู ประเมินผล สภาพและปญหาการใช

แหลงเรียนรู และมีการปรับปรุงพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงสืบคนขอมูลมีหนังสือเพียงพอตอจํานวน

นักเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ  

  4. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงกับการบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

โดยรวม มีความสัมพนัธกันในทิศทางบวก มีความสัมพนัธกันสงู (r = .843**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 

 

อภิปรายผล 

 

 จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

กับการบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปราย ดังน้ี 

  1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา

อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการมีการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาดาน

การสรางแรงบนัดาลใจ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบคุคล และดานการกระตุนทางปญญา มีคาเฉลี่ย

ตํ่ากวาดานอื่น ๆ ผลการวิจัยออกมาเชนน้ี อาจเปนเพราะวา ปจจุบันผูบริหารสถานศึกษา มีการศึกษา

สูงข้ึน มีการอบรมเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ดวยวิธีการ

ที่หลากหลายจึงมีหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีศิลปะ โดยใชกลยุทธที่มีอิทธิพล

เหนือคนอื่น และนําคนอื่นใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามวัตถุประสงค และคนเหลาน้ันมีความยินดี
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ใหความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาจนเสรจ็สิ้นภารกิจตามวัตถุประสงคขององคการ

น้ัน สอดคลองกับแนวคิดของ Bass (1998) ไดกลาวถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ไววา การเปนผูนํา

ที่ทําใหผูตามอยูเหนือความสนใจในตนเอง เปนกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงาน และผูตาม

โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงาน และผูตามใหสูงข้ึนกวาความพยายามที่คาดหวัง พัฒนา

ความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับที่สูงข้ึน และยังสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ 

ปรัชญา มะลิหวล และพิกุล ภูมิโคกรักษ (2555) ไดทําการวิจัย เรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากบัประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสมีา และสมมารถ สูรโรคา 

(2553) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงทีส่งผลตอประสิทธิผลการบริหารการศึกษาองคการบริหาร

สวนตําบล ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและ

รายดานอยูในระดับมาก และผลการศึกษารายดาน ดังน้ี 

   1.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ โดยรวมอยู

ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และต้ังมั่น

ในความดี มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ผูบริหารมีความเฉลียวฉลาดมุงมั่นพัฒนาตนและองคกร

ใหเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน ผูรวมงานภาคภูมิใจเมื่อไดรวมงานกับผูบริหาร และมั่นใจวาผูบริหาร

สามารถนําพาองคกรใหผานพนปญหาไปได ผูบริหารมองเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน

สวนตน ผูบริหารมีการกําหนดวัตถุประสงคในการทาํงานที่ชัดเจนและสรางความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกัน

เพื่อบรรลุเปาหมายทีต่องการได ผูบริหารประพฤติตนเปนที่นาเช่ือถือ นาเคารพ นาเลื่อมใสและศรัทธา 

และผูรวมงานยอมรับ เช่ือมั่น และไววางใจในความสามารถของผูบริหารอยากอุทิศตนทํางานเพื่อองคกร 

มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ ผลการวิจัยออกมาเชนน้ี อาจเปนเพราะวา การกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย 

และวัตถุประสงคของสถานศึกษาไวอยางชัดเจนอยางเดียวไมพอ ผูบริหารสถานศึกษาตองช้ีแจง สื่อสาร 

ทําความเขาใจ ภาพในอนาคตของสถานศึกษาใหผูรวมงานทราบ รวมถึงการกระตุนใหทุกคนมีสวนรวม 

มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหนาทีโ่ดยคํานึงถึงประโยชนขององคกรเปนหลัก สอดคลองกับ Bass (1985) 

ที่ไดกลาวไววา ผูนําจะตองมีวิสัยทัศนและสามารถถายทอดไปยังผูตาม ผูนําจะมีความสม่ําเสมอมากกวา

การเอาแตอารมณ มีสมรรถภาพความต้ังใจ การเช่ือมั่นในตนเอง ความแนวแนในอุดมการณ ความเช่ือ

และคานิยมของเขา ผูนําจะเสริมความภาคภูมิใจความจงรกัภักดีและความมัน่ใจของผูตาม และทําใหผูตาม

มีความเปนพวกเดียวกนักับผูนํา โดยอาศัยวิสัยทศันและการมีจุดประสงครวมกัน ผูนําแสดงความมั่นใจ

ชวยสรางความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกันเพื่อการบรรลเุปาหมายที่ตองการ และผลกการวิจัยน้ีสอดคลองกับ

ผลงานการวิจัยของ อุดม พินธุรักษ (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลโรงเรียนประถมศึกษา 
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา ดานการอิทธิพลอยางมีอุดมการณในภาพรวม 

อยูในระดับมาก เชนเดียวกัน 

   1.2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการสรางแรงบนัดาลใจ โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารสรางความตระหนัก เขาใจ และเห็นคุณคาของงานที่มปีระสทิธิภาพ

และประสิทธิผล มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ผูบริหารสนับสนุนและสงเสริมใหครูมีการเสียสละประโยชน

สวนตนเพื่อสวนรวม ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรตระหนักเขาใจเห็นคุณคาของงาน และมีการกําหนด

เปาหมายวิสัยทัศนทีชั่ดเจนของหนวยงาน ผูบริหารใหกาํลงัใจและสรางแรงจงูใจใหผูรวมงานเห็นคุณคา

ในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จสูเปาหมายรวมกัน ผูบริหารเมื่อพบกับอุปสรรคสามารถแกไข

ปญหา และกาวสูการพัฒนาองคกรไดอยางมั่นใจ ผูบริหารสรางเจตคติที่ดีและมีความคิดในแงบวกแก

ผูรวมงาน และผูบริหารกระตุนใหบุคลากรเกิดแรงบันดาลใจและมีความกระตือรือรนในการทํางาน 

มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ ผลการวิจัยออกมาเชนน้ี อาจเปนเพราะวาผูบริหารทุมเท ความคิด และลงมือ

กระทําทุกวิถีทางเพื่อใหวิสัยทัศน หรือภาพอนาคตของสถานศึกษาที่ต้ังไวประสบผลสําเร็จ ไมวาจะยาก 

ลําบากเพียงใด ก็จะฝาฟนใหสาํเรจ็ จึงจําเปนตองแสดงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงทุกดาน เพื่อผลักดัน

ใหผูรวมงานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิภาพผลใหมากที่สุด สอดคลองกับขอสรุป

ของ นารีรัตน สัมพันธ (2557) วาผูบริหารตองสรางแรงจูงใจใหผูรวมงานเหน็คุณคาของการปฏิบัติงาน 

โดยการเปนแบบอยางที่ดีแกผูรวมงานมีความต้ังใจแนวแน อุทิศตัวเพื่อเปนเปาหมายของการปฏิบัติงาน 

กระตุนใหผูรวมงานเห็นความสําคัญของจุดมุงหมายการปฏิบัติงาน โดยการสรางเจตคติในทางบวกตอ

เปาหมายการปฏิบัติงาน โดยไมเห็นแกประโยชนสวนตนและเมื่อตองพบกบัอุปสรรค ผูบริหารสามารถ

สรางความเช่ือมั่นวาจะสามารถแกไขปญหา และกาวสูการพัฒนาองคการไอยางมั่นใจ และผลการวิจัย

น้ีสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ สรัญญา เกิดแกว (2553) ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการบริหาร จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครนายก และงานวิจัยของ ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ (2554) ไดศึกษาวิจัย 

เรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อําเภอโพธาราม 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก เชนเดียวกัน 

   1.3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการกระตุนทางปญญา โดยรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานรวมกันหาแนวคิด และวิธีการใหม ๆ

ที่สามารถแกปญหาในการปฏิบัติงานดวยความเรยีบรอย ผูบริหารกระตุนใหบคุลากรตระหนักถึงปญหา

ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในองคกร ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานวิเคราะหปญหาและการคิดแกปญหาอยางเปน
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ระบบ ผูบริหารสงเสริมและใหโอกาสแกผูรวมงานไดแสดงความคิดเห็นในมุมมองในดานตาง ๆ ผูบริหาร

แสดงใหเหน็วา ปญหาที่เกิดข้ึนเปนโอกาสที่ดีในการแกไขปญหารวมกัน ผูบริหารกระตุนความพยายาม

ของผูรวมงานเพื่อใหเกิดสิง่ใหมและสรางสรรค ผูบริหารนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตใช

ในการปฏิบัติงาน และผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานมองปญหาในมุมมองใหม ๆ  มีคาเฉลี่ยตํ่ากวา ดานอื่น ๆ 

ผลการวิจัยออกมาเชนน้ี อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันมีการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน

และมีการพัฒนาตนเองใหมีความรู มีความคิด ในหลายรูปแบบมีกระบวนการใหมในการบรหิารจัดการ 

สอดคลองกับ ขวัญชัย จะเกรง (2551) ที่ไดกลาวถึง ลักษณะการกระตุนทางปญญา วาเปนพฤติกรรม

ที่ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานตระหนักรู เขาใจปญหาที่เกิดข้ึน และทําใหผูรวมงานมีความตองการหา

แนวทางวิธีการใหม ๆ  มาใชในการแกปญหา ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหกําลังใจผูรวมงานในการแกปญหา

ในแงมุมตาง ๆ ดวยการคิด วิเคราะห แสดงความคิดเห็น และเหตุผลตาง ๆ รวมกัน และผลการวิจัย

ที่สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ อุดม พนิธุรักษ (2553 : 99 - 100) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ

ระหวางผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล โรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี และขวัญตา เกื้อกูลรัฐ (2554) ไดศึกษาวิจัย 

เรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อําเภอโพธาราม 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ดานการกระตุนทางปญญา 

ในภาพรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

   1.4 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ ผูบริหารแสดงความช่ืนชมในความสามารถ และผลงานของบคุคลากร

เมื่อปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนผูรวมงานใหเขารับการอบรมพัฒนาความรู

ความสามารถเพิ่มข้ึน ผูบริหารใหความเปนกันเองแกผูรวมงาน ดูแลเอาใจใสผูรวมงาน และเกื้อกูล

ซึ่งกันและกัน ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความสามารถอยางเต็มที่ ผูบริหารมีการบริหารงาน

โดยการกระจายอํานาจใหผูรวมงานไดปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ผูบริหารใหคําแนะนําตอผูรวมงาน

แตละคนในการปฏิบัติตน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่ตองการ ผูบริหารมีการบริหารงานโดยการกระจาย

อํานาจใหผูรวมงานไดปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ผูบริหารใหคําแนะนําตอผูรวมงานแตละคนในการ

ปฏิบัติตนเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่ตองการ ผูบริหารมีการติดตอสื่อสารและมีปฏิสัมพันธตอผูรวมงาน

เปนรายบุคคล และผูบริหารปฏิบัติตอผูรวมงานโดยคํานึงถึงความรูความสามารถ ความแตกตางระหวาง

บุคคล มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ ผลการวิจัยออกมาเชนน้ี อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาทราบ

ถึงความแตกตางของผูใตบังคับบัญชา ทราบจุดเดน จุดดอย ของผูตามและใหความสนใจในความตองการ

และความเจริญกาวหนาของผูตาม คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลดวยความสัมพันธ สนใจ ดูแล 

เอาใจใสผูรวมงานเปนรายบคุคลอยางใกลชิด ดวยบรรยากาศการสนับสนุนผูรวมงานอยางเทาเทียมกัน
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สอดคลองกับ ขวัญชัย จะเกรง (2551 : 8) กลาววา ผูบริหารตองแสดงตอผูรวมงานโดยการใหความสนใจ 

ดูแล เอาใจใส สงเสริมสนับสนุน ใหกําลังใจเปนที่ปรึกษาชวยเหลือ ช้ีแนะเปนรายบุคคล เพื่อใหผูรวมงาน

พัฒนาตนเองดวยการใหโอกาสการเรียนรูสิ่งใหม ๆ ตามความตองการดวยบรรยากาศการสนับสนุน

ผูรวมงานอยางเทาเทียมกัน และผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับผลงานการวิจัย เฉลา ระโหฐาน (2553 : 

87 - 100) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาความสมัพันธระหวางภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

และประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลในภาพรวมอยูในระดับมาก

เชนเดียวกัน 

  2. การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาดานการนิเทศ

การศึกษา ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และดานการพัฒนาแหลงเรียนรู มีคาเฉลี่ย

ตํ่ากวาดานอื่น ๆ ผลการวิจัยออกมาเปนเชนน้ี แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาไดใหความสําคัญ

กับงานวิชาการถือวา งานวิชาการเปนงานสาํคัญที่สดุของโรงเรยีน เปนหัวใจของการบริหารสถานศึกษา

เพราะจุดมุงหมายของสถานศึกษา ก็คือ การจัดการศึกษาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาจึงอยู

ที่งานดานวิชาการ เปนการสรางเสริมนักเรียนใหมีความรูความสามารถตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

สอดคลองกับแนวคิดของ สาโรช ไสยสมบัติ (2534) ซึ่งไดสรุปถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ

วางานวิชาการเปนงานที่มีความสําคัญของโรงเรียน เน่ืองจากเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดการบริหาร

ดานการเรียนการสอน ซึ่งเปนหัวใจของโรงเรียนของการดําเนินกิจกรรมใหผูเรียนไดรับประสบการณ

และเกิดการเรียนรู รวมถึงงานทีเ่กี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุตามจุดมุงหมายทางการ

ศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และสอดคลองกับผลงานการวิจัยของของ ณัฐพร บุญรม (2557) 

ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีนในเครอืขายหลงัสวน 2 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ระดับการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากและผลการศึกษารายดาน มีดังน้ี  

   2.1 การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีหลักการ จุดหมาย โครงสรางและสาระการเรียนรูสอดคลองกับ

หลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา มีการศึกษาวิเคราะหขอมูล สภาพปญหาความตองการ

ของสถานศึกษา สนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการใชหลักสูตร สนับสนุนใหครูไดรับ

การพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการใชหลักสูตร มีการประชุมปรึกษาหารือและช้ีแจง เพื่อสรางความเขาใจ
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เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดหาเอกสารหลักสูตรใหเพียงพอกับความตองการ ผูบริหาร 

ครู ชุมชน มีสวนรวมในการตรวจสอบ ทบทวนหลกัสตูร ผูบริหารสนับสนุนใหครูวิเคราะหหลกัสูตร และ

ใหคําปรึกษา และช้ีนําแกครูในการนําหลักสูตรไปใช มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ ผลการวิจัยออกมาเชนน้ี

แสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษา มีนโยบายในการพัฒนาการพัฒนาหลกัสูตร โดยการปรับปรงุและ

เปลี่ยนแปลง เพื่อความสอดคลองกับสภาพของสังคมปจจุบัน อิทธิพลตาง ๆ ในสังคม และความตองการ

ของทองถ่ิน การพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการที่จะตองดําเนินการตอเน่ือง และการพัฒนาหลักสูตร

จะตองไดรบัความรวมมอืจากผูมีสวนเกี่ยวของ ซึ่ง ฆนัท ธาตุทอง (2553) กลาววา การพัฒนาหลักสูตร 

เปนการปรับแตงเสริม เติม ตอหรือการดําเนินงานอื่น ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความเหมาะสม สอดคลองกับ

ความตองการของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสนองตอความตองการของผูเรียนและ ชุมศักด์ิ 

อินทรรักษ (2551) กลาววา การพัฒนาหลักสูตร เปนความพยายามจัดประสบการณตาง ๆ ใหผูเรียน

ไดเรียนรูตรงตามจุดประสงคที่กําหนดไว ใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองตามที่พึงประสงคของสังคม

การพัฒนาหลักสตูรเกิดข้ึนดวยความจําเปน และผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ ณปภัช 

รุงโรจน (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก 

เชนเดียวกัน  

   2.2 การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การกระตุนใหครูจัดทําแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีคาเฉลี่ย

สูงที่สุด รองลงมา ผูบริหารและครูไดประชุมปรึกษาหารือเพือ่วางแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนกอนเปดเรียน สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ครูศึกษา

ผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู สงเสริมใหครูใชเทคนิควิธีการสอน

ใหม ๆ ในการจัดกิจกรรม สงเสริมใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอนโดยฝกการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 

กลาแสดงออก มีเหตุผล สงเสริมใหครผููสอนมีการปรึกษากันเพื่อแกปญหาดานการเรียนการสอน และ

มีการควบคุม ติดตาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย

ตํ่ากวาดานอื่น ๆ ผลการวิจัยออกมาเชนน้ีแสดงใหเห็นวา ผูบริหารไดใหความสําคัญกับการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมสนับสนุนใหครูอาจารยจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนน

ผูเรียนไดเรียนรู และสรุปองคความรูดวยตนเอง การจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ

และความตองการของผูเรยีน เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค

ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรอยางแทจริง การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ การจัดการ

ใหผูเรียนสรางองคความรูใหม โดยผานกระบวนการคิดดวยตนเองทําใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือ

ปฏิบัติเกิดความเขาใจและสามารถนําความรูไปบูรณาการใชในชีวิตประจาํวัน สอดคลองกับ วิชัย วงษใหญ 
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(2552 : 33) กลาววา การจัดการเรยีนรูตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูพัฒนาตนเองได ผูเรียนแตละคนมีธรรมชาติแตกตางกัน 

เพื่อใหบรรลุตามจุดหมายและไดมาตรฐานตามหลักสูตรกําหนด และผลการวิจัยน้ีสอดคลองกบัผลงาน

การวิจัยของ วันเพ็ญ ทิศหมุน (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารวิชาการของโรงเรียน

เอกชนตามความคิดเห็นผูบรหิารและคร ูสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

และ ณัฐพร บุญรม (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ในเครือขายหลังสวน 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ผลการวิจัย พบวา 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก เชนเดียวกัน 

   2.3 การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สงเสริมใหครูผูสอนดําเนินการวัดและประเมินผล

ดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา จัดทําเครื่องมือ

วัดผลใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาจัดทําหลักเกณฑกําหนดวิธีการ

และแนวปฏิบัติในการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา นิเทศ กํากับ ติดตาม

ผลการประเมิน ผลการเรียนใหเปนไปตามเกณฑของหลักสูตรรายงานผลการประเมิน ผลการเรียน

ใหผูเกี่ยวของทราบ และเทียบโอนผลการเรียนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยกําหนด

ระเบียบวา ดวยการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนและช้ีแจงเผยแพรแกครูและบุคลากร

ในสถานศึกษา และเนนใหนําผลการประเมินการเรียนรูมาปรับปรุงการสอนและสงเสริมใหผูเรียนเกิด

การพัฒนามากข้ึน มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ ผลการวิจัยออกมาเชนน้ีแสดงใหเห็นวา ผูบริหารไดให

ความสําคัญกับการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมสนับสนุนใหครูอาจารย

จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรยีนไดเรยีนรู และสรุปองคความรูดวยตนเอง การจัดกิจกรรมที่สอดคลอง

กับความถนัด ความสนใจ และความตองการของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ ทักษะ

และคุณลักษณะอนัพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสตูรอยางแทจริง การจัดการเรียนการสอนที่เนน 

ผูเรียนเปนสําคัญ คือ การจัดการใหผูเรียนสรางองคความรูใหม โดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง

ทําใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติเกิดความเขาใจ และสามารถนําความรูไปบูรณาการใช

ในชีวิตประจําวัน สอดคลองกับ วิชัย วงษใหญ (2552 : 33) กลาววา การจัดการเรียนรูตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูพัฒนา

ตนเองได ผูเรียนแตละคนมีธรรมชาติแตกตางกัน เพื่อใหบรรลุตามจุดหมายและไดมาตรฐานตามหลักสูตร

กําหนด และผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ วันเพ็ญ ทิศหมุน (2556) ไดทําการวิจัย

เรื่อง การศึกษาการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนตามความคิดเห็นผูบริหารและครู สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 และ ณัฐพร บุญรม (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
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การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือขายหลังสวน 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ผลการวิจยัพบวา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ในภาพรวมอยูในระดับ

ดีมาก เชนเดียวกัน  

   2.4 การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารสงเสรมิและสนับสนุนใหครูใชสือ่และ

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา สงเสริมใหครูใชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมในการ

จัดการเรียนรู สนับสนุนในการผลิตจัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการ

เรียนรูอยางเปนระบบ มีการติดตามประเมินผลการใชสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู ประเมินการใช 

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยางสม่ําเสมอและมีคุณภาพ ใชสื่อและเทคโนโลยี

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกกลุมสาระไดอยางเหมาะสม และจัดฝกอบรมครูเพื่อผลิตสื่อการเรียนรู

ที่สอดคลองกับสาระหลักสูตร มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ ผลการวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวา 

สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เปนเครื่องมือสงเสริม สนับสนุนการจัดการกระบวนการ

เรียนรูใหผูเรยีนเขาถึงความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพสอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 212) กลาววา งานสื่อการสอนเปนการนํา

เทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในการจดัการเรยีนการสอน เพื่อใหมีประสิทธิภาพทางดานวิชาการ และ

ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ วสันต ปรีดานันต (2553) ไดทําการวิจัยเรื่องการบริหาร

งานวิจัยของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัย

พบวา ดานการพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เชนเดียวกบั  

   2.5 การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารและครูศึกษาสภาพปญหาและแนวทางพัฒนา อาคารสถานที่

ใหสะอาด ปลอดภัยและเปนแหลงเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาสงเสริมและสนับสนุนใหครู

ใชแหลงเรียนรูในการจดักิจกรรมการเรยีนรู สถานศึกษามีแหลงเรยีนรูที่หลากหลายและประสานชุมชน

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาแหลงเรียนรู สนับสนุนใหครูจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน 

หองปฏิบัติการตาง ๆ  มีเพียงพอกับการจัดกระบวนการเรียนรู ประเมินผล สภาพและปญหาการใช

แหลงเรียนรู และมีการปรับปรุงพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงสืบคนขอมูลมีหนังสือเพียงพอตอจํานวน

นักเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ ผลการวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวา แหลงเรียนรูมีความสําคัญ

ในกระบวนการจัดการเรียนรูเปนอยางมาก เพราะผูเรียนสามารถเรียนรูสถานการณจริง แหลงเรียนรู

สามารถใหผูเรยีนไดศึกษา คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูไดเอง สอดคลองกบัจรุินทร ลักษณะวิศิษฏ 

(2552 : 3) กลาววา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่ใหปรับระบบการเรียนการสอนต้ังแตระดับประถม
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ถึงมัธยมปลาย เพื่อใหเด็กคิดวิเคราะหเปนทองจําเฉพาะที่จําเปน โดยกําหนดกรอบแนวคิดการปฏิบัติการ

ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยหลักสูตรเนนใหผูเรียนมีโอกาสเรียน

นอกหองเรียนไดสรางสรรคมากข้ึน ทุกโรงเรียนตองหาแหลงเรียนรูในหองเรียนที่จํานําไปสูการเรียน

นอกหองเรียน และผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ โสภา วงษนาคเพ็ชร (2553) ไดทํา

การวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุร ีเขต 2 และงานวิจัยของ จิระวรรณ ผลสด (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู

ในภาพรวมอยูในระดับมาก เชนเดียวกัน 

   2.6 การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารและครูศึกษาสภาพปญหาและแนวทางพัฒนา อาคารสถานที่

ใหสะอาด ปลอดภัยและเปนแหลงเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาสงเสริมและสนับสนุนใหครู

ใชแหลงเรียนรูในการจดักิจกรรมการเรยีนรู สถานศึกษามีแหลงเรยีนรูที่หลากหลาย และประสานชุมชน

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาแหลงเรียนรู สนับสนุนใหครูจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน 

หองปฏิบัติการตาง ๆ  มีเพียงพอกับการจัดกระบวนการเรียนรู ประเมินผล สภาพและปญหาการใช

แหลงเรียนรู และมีการปรับปรุงพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงสืบคนขอมูลมีหนังสือเพียงพอตอจํานวน

นักเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ  ผลการวิจัยออกมาเชนน้ีแสดงใหเห็นวา ผูบริหารกําหนดใหความสําคัญ

กับการนิเทศการศึกษา เพราะเปนหนาที่และความรบัผิดชอบโดยตรงของผูบริหารและคณะครู สําหรับ

ผูบริหารในฐานะผูนําวิชาการ และผูนําทางการนิเทศภายในโรงเรยีนใหบรรลวัุตถุประสงคและเปาหมาย 

สอดคลองกับ ชุมศักด์ิ อินทรักษ (2551 : 218 - 223) กลาววา การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษา

ในปจจุบันจึงเปนหนาที่ของผูบริหารของแตละสถานศึกษาที่รวมมือกับคณะผูสอน ดําเนินการในขอบเขต

งานแลวปรับปรงุงานใหบรรลุเปาหมายข้ึนตามนโยบายของการจัดการศึกษา และเนนความเปนประชาธิปไตย

มากกวาการใชอํานาจหรือเผด็จการ และผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ วันเพ็ญ ทิศหมุน 

(2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารและครู สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 และของ วสันต ปรีดานันต 

(2553) ไดทําการวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมือง

สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา ดานการนิเทศการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับ

มาก เชนเดียวกัน  

  3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงกับการบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

โดยรวม มีความสัมพนัธกันในทิศทางบวก มีความสัมพนัธกันสงู (r = .843**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .01 ผลการวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามีลักษณะของภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงตามองคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย ดานการมี

อิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดานการกระตุนทางปญญา และ 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ รวมทั้งผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการสงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี สอดคลองกับ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคกรมหาชน) (2549 : 13) กําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที่ 11 ผูบริหาร

สถานศึกษาจะตองรู เขาใจ และมีทักษะเกี่ยวกบั การบริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหาร

หลักสูตร และการเรียนการสอน ซึ่งหมายความวา ผูบริหารตองรับรูและเขาใจกรอบแนวคิดของหลักสูตร

สถานศึกษาเปนอยางดี จนสามารถนําไปดําเนินการจัดทาํหลักสูตรสถานศึกษาที่เปนไปตามกรอบหลักสูตร

แกนกลางและในขนาดเดียวกันก็สนองความตองการ ความสนใจ และศักยภาพของผูเรียน ผูปกครอง 

ชุมชน และทองถ่ิน รวมทั้งสามารถนําหลกัสตูรไปสูการปฏิบัติอยางมีคุณภาพผลการวิจัยสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ปรัชญา มะลิหวล และพิกุล ภูมิโคกรักษ (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ

ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวม มีความสําพันธกัน

ในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  

ขอเสนอแนะ  

 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบรหิารสถานศึกษากับการบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานีผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย ดังน้ี 

  1. ขอเสนอแนะสําหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

   1.1 สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ควรจัดอบรม สัมมนาใหผูบริหาร

สถานศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 เพื่อนําไปใชพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของผูเรียน 

   1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ควรมีการจัดกิจกรรมแสดงผล

งานการจัดการศึกษาดีเดนดานตาง ๆ  เชน ผลงานการวิจัยในช้ันเรียนดีเดน สื่อนวัตกรรม ตลอดทั้ง

ยกยองชมเชยครผููมผีลงานการวิจัยในช้ันเรียนผานสื่อรูปแบบตาง ๆ  เพื่อใหสถานศึกษาอืน่ ๆ  หรือเพื่อนครู

เรียนรู และเกิดแรงบันดาลใจ 



136 

   1.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ควรนิเทศ กํากบั ติดตาม การจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยการเขาไปตรวจสอบติดตามกระบวนการการพัฒนา

หลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใชใหเกิดประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายของหลักสูตร 

  2. ขอเสนอแนะสําหรับสถานศึกษา 

   2.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ พบวา ผูรวมงานยอมรับ เช่ือมั่น และไววางใจ

ในความสามารถของผูบริหารอยากอุทิศตนทาํงานเพื่อองคกร มีคาเฉลี่ยตํ่าสดุ ดังน้ัน ผูบริหารตองแสดง

ความรูและความสามารถเพื่อใหผูรวมงานยอมรับ เช่ือมั่น และไววางใจอยากอุทิศตนทํางานเพื่อองคกร 

   2.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ พบวา ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรเกิดแรงบันดาลใจ

และมีความกระตือรือรนในการทํางาน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ัน ผูบริหารควรสรางขวัญและกําลังใจ

ดวยการนําผลงานดีเดนดานวิชาการของครูเผยแพรผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ ยกยองชมเชย หรือใหรางวัล

แกผูที่ปฏิบัติงานไดสําเร็จ  

   2.3 ดานการกระตุนทางปญญา พบวา ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานมองปญหา

ในมุมมองใหม ๆ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ัน ผูบริหารควรกระตุนใหผูรวมงานวิเคราะหปญหารวมงานและ

หาวิธีการใหม ๆ ที่สามารถแกปญหาในการปฏิบัติงาน  

   2.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล พบวา ผูบริหารปฏิบัติตอผูรวมงาน

โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ ความแตกตางระหวางบุคคล มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ัน ผูบริหารตอง

บริหารงาน โดยการกระจายอํานาจใหผูรวมงานไดปฏิบัติงานตามความรูความสามารถ ความแตกตาง

ระหวางบุคคลดวยความเหมาะสม  

   2.5 ดานการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา พบวา ผูบริหารใหคําปรึกษา และช้ีนําแกครู

ในการนําหลักสูตรไปใช มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ัน ผูบริหารควรมีการประชุมปรึกษาหารือ และช้ีแจงเพื่อ

สรางความเขาใจเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช 

   2.6 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู พบวา มีการควบคุมติดตามการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ัน ผูบริหารควรสงเสริม

ใหครูไดรับการพัฒนา โดยการอบรมใหความรูดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

หลักสูตรสถานศึกษา 

   2.7 ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน พบวา เนนใหนําผลการประเมิน

การเรียนรูมาปรบัปรงุการสอนและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนามากข้ึน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ันผูบริหาร

ควรกระตุน หาวิธีในการใหครูทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อนําผลการวิจัยมาปรับปรุงการสอนสงเสริมใหผูเรียน

มีการพัฒนา ซึ่งจะไดทั้งคูณภาพผูเรียนและความกาวหนาของคร ู 
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   2.8 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวา จัดฝกอบรมครู

เพื่อผลิตสื่อการเรียนรูที่สอดคลองกับสาระหลักสูตร มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ัน ผูบริหารควรจัดอบรม

ใหความรูกับครเูกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนรูที่สอดคลองกับสาระหลักสูตร 

   2.9 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู พบวา มีการปรับปรุงพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลง

สืบคนขอมูลมีหนังสือเพียงพอตอจํานวนนักเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ัน ผูบริหารควรปรับปรุงพัฒนา

หองสมุดอยางสม่ําเสมอ และจัดหาหนังสือใหเพียงพอตอจํานวนนักเรียนในการสืบคนขอมูล 

   2.10 ดานการนิเทศการศึกษา พบวา มีการรายงานผลใหผูเกี่ยวของทราบ มีคาเฉลีย่

ตํ่าสุด ดังน้ัน ผูบริหารควรติดตามประเมินผลการนิเทศอยางตอเน่ือง และมีการรายงานผลใหผูเกี่ยวของ

ทราบ 

  3. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป   

   3.1 ควรศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

กับระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 11 

   3.2 ควรศึกษาความสมัพนัธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับคุณภาพการศึกษา 

ของผูเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 11 

   3.3 ควรศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

กับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 11 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

บรรณานกุรม 

 

กนกวรรณ ภาณุฑัต. (2555). ความคิดเห็นตอครูตอการบรหิารงานวิชาการโรงเรยีนในสังกัดเทศบาล 

 ระยอง. ภาคนิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยบูรพา. 

กรทิพย ศกุนตานุรกัษ. (2554). สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของ สังกัดสํานักงาน 

 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

กรอบทอง จิรเดชากุล. (2550). คูมือการนิเทศภายในโรงเรียน. กรุงเทพ ฯ : ปกรณศิลปพริ้นต้ิง. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2545. กรุงเทพฯ :  

 องคการรับสงสินคาและพสัดุภัณฑ (ร.ส.พ.). 

 . (2551). หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551. กรงุเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ 

 การเกษตรแหงประเทศไทย. 

 . (2552). หลักสูตรพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจสาํหรับ 

 ผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณการเกษตร 

 แหงประเทศไทย. 

กษิรา วาระรัมย. (2556). การศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัด 

 กรุงเทพมหานครท่ีใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.  

 สารนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

กิ่งกาญ จิตรกระวาน. (2553). ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด 

 สํานักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุร.ี วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา. 

กิตติ เกิดสุขผล. (2554). ความสัมพันธระหวางการบริหารงานของผูบริหารกับการบริหารวิชาการ

 ของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏบานจอมบงึ. 

กิตติศักด์ิ ใครบุตร. (2554). การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในศูนยเครือขายสถานศึกษาลุมนํ้ายาม 

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3.  

 การคนควาอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 
 



140 

ขวัญชัย จะเกรง. (2551). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช 

 โรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชวงชั้น 3 - 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษาสมุทรสงคราม. สารนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ขวัญตา  เกื้อกูลรัฐ. (2554). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 ขนาดกลาง อําเภอโพธาราม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี     

 เขต 2. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร.ี 

คัมภีร สุดแท. (2553). การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสาํหรับโรงเรียนขนาดเล็ก. 

 วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

ฆนัท ธาตุทอง. (2553). การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 พุทธศักราช 2551 (พิมพครั้งที่ 2). นครปฐม : เพชรเกษม. 

จันทรา ออนระหง. (2550). ผลการสอนแบบบูรณาการโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนเปนสื่อสาร 

 การเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม “หนวยการเรียนรูบานของเรา”สําหรับ 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรยีนบานหลวง สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชยีงราย  

 เขต 4. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

จันทรานี สงวนนาม. (2551). ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (พิมพครั้งที่ 2). 

 กรุงเทพฯ : บุคพอยท. 

จิรศักด์ิ ประทมุรัตน. (2550). รูปแบบแหลงการเรียนรูตามความตองการของเกษตรกรในจังหวัด 

 มหาสารคาม. วิทยานิพนธศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  

 มหาวิทยาลัยสารคาม. 

จิระวรรณ ผลสด. (2553). การบริหารงานวิชาการของถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี. 

 ภาคนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 

จุฑาณัฐ สุภาพ. (2555). ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน 

 ประถมศึกษาในเขตอําเภอเขาฉกรรจ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 สระแกว เขต 1. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 

 



141 

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ. (2552). หนังสือพิมพมติชนรายวัน. 32(11, 549) วันที่ 2 มกราคม 2552. 

แจมใส กรมรินทร. (2556). การบริหารวิชาการของผูบรหิารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2.  

 วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา. 

เฉลา ระโหฐาน. (2553). การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร  

 และประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาชลบุรี เขต 2. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร. 

ชัยรัตน ผิวชัยภูม.ิ (2551). การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 ชวงชั้นท่ี 1 - 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  

 และครูผูสอน ในเขตภาคเหนือตอนลาง. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ชาญชัย อาจินสมาจาร. (2551). ทฤษฎีการบริหารตามแนวคิดของปราชญตะวันตก. กรุงเทพฯ : 

  ปญญาชน. 

ชารี มณีศรี. (2552). การนิเทศการศึกษา. กรุงเทพฯ : รุงวัฒนา. 

ชุมศักด์ิ อินทรักษ. (2551). การบริหารและนิเทศภายในโรงเรียน. กรุงเทพฯ : นานมีบุคส 

ณปภัช รุงโรจน. (2553). การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  

 สังกัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ณัฐพร บญุรม. (2557). การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีนในเครือขายหลังสวน 2  

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 3. ภาคนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี. 

ดวงพรพรรณ สุทธิสุข. (2553). การศึกษาปญหาและความตองการเก่ียวกับการนิเทศการสอน 

 ของครูผูสอน. ภาคนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 

ดาเรศ หิมวาห. (2558). การบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเทศบาลจังหวัด 

 สุราษฎรธานี. การคนควาอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 

เดนมหาชัย นันธิษา. (2557). การมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหาร  

 งานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2.  

 วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย. 



142 

ตรีโชค กางกั้น. (2552). หนวยที่ 5 การบริหารงานวิชาการ. ในประมวลสาระชุดวิชาการจัดการ

 สถานศึกษา. นนทบุร ี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

เตือนใจ รักษาพงศ. (2551). การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู เพ่ือการบริหารงานวิชาการ 

 ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดวยระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม.  

 วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  

 มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ทองคํา พิมพา. (2556). การศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 กับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง.  

 สารนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ทัศนีย วงศยืน. (2553). สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง 

 การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสิงหบุร.ี วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 

ทัศนีย เสียงหวาน. (2557). การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุมบางละมุง 2 สังกัดสํานักงาน 

 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3. งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบรูพา. 

ธาตรี สุภเสถียร. (2552). การจัดระบบและพัฒนาการใชแหลงเรียนรูในชุมชนเพ่ือการศึกษาของ  

 โรงเรียนบานแขมเจริญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5.   

 วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

ธุมากร เจดียคํา. (2559). การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 

 สถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี. 

นพเกา ณ พัทลุง. (2550). การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ (พิมพครั้งที่ 3).  

 สงขลา : เทมการพิมพสงขลา. 

นฤมล โยคานุกุล. (2556). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด 

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา. สารนิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 

 



143 

นันทิมา พรหมทอง. (2555). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี. 

นาฏยา คงทอง. (2557). การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนตําบล 

 จังหวัดสุราษฎรธานี. ภาคนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

 บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.  

นารีรัตน สมัพันธ. (2557). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2. ภาคนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 

นิคม ลนขุนทด. (2551). การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

นิตยา บุญญาธิการ. (2556). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 

สถานศึกษากับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในเครือขายสินปุนตาป สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3. ภาคนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.  

นิตยา แสนสขุ. (2556). ปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีนในสังกัดสาํนักงานเขต 

 มัธยมศึกษา เขต 26. การศึกษาคนควาอิสระการศึกษามหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  

นุตริยา จิตตารมย. (2557). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคการของ 

 สถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา เขต 11. ภาคนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี.  

ปฐมา ชุมศร.ี (2557). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความรู 

 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11. 

 วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 

ปรเมธ สมบูรณ. (2555).  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอ 

 เวียงแกน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4.  

 การคนควาอิสระการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยพะเยา. 

ประภัสสร แปนหวาง. (2555). การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาของผูบริหารและคร ูสังกัด 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุร.ี วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต   

 สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี. 



144 

ปรัชญา  มะลหิวล และพิกลุ ภูมิโคกรักษ. (2555). การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ

 เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา. 

 วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร   

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. (2553). การบริหารวิชาการ. กรงุเทพฯ : ศูนยสงเสรมกรงุเทพ. 

ปาริชาติ ชมช่ืน. (2555). รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนท่ีมีประสิทธิผล 

 ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา.  

 วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผูนําการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

ปยนุช ทองพรม. (2550). ปญหาและแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ในเขต 

 อําเภอหนองใหญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1.  

 วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา. 

พระกฤศกร อัครภพเมธี. (2557). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบรหิารโรงเรียนประถมศึกษา 

 สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย. วารสารอิเล็กทรอนิกสทางการศึกษา.  

 ศูนยสงเสรมิการพัฒนานวัตกรรม ตําราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 9(3), 387 - 388. 

พระมหาอภิลกัษณ จักรแกว. (2553). การศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม

 แผนกสามัญศึกษาสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กลุม 1.  

 วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

พัชรีวรรณ ชางโม. (2558). ความสมัพนัธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกบัการบรหิารงานวิชาการ 

 ของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5. 

 วารสารศึกษาศาสตร. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 9, 449 - 461. 

พิสิฐธวัฒน กลิ่นไธสงค. (2552). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหาร 

 โดยใชโรงเรียนเปนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 3. 

 วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ. (2550). ภาวะผูนําและจริยธรรมสําหรับผูบริหารการศึกษา (พิมพครั้งที่ 4). 

 กรุงเทพฯ : แอล.ที.เพรส. 

 



145 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2551) . เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการสอน พุทธศักราช 2551. 

 กรุงเทพ ฯ : อรุณการพิมพ. 

ยงยุทธ รุงแจง. (2551). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง.  [Online]. เขาถึงไดจาก : http:www.learners.in.th/ 

 blog/post/209944 [2557, พฤศจิกายน 2]. 

รุงรัชดาพร เวหะชาติ. (2551). การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พิมพครั้งที่ 3). 

 สงขลา : นําศิลปโฆษณา. 

 . (2552). การบริหารวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. สงขลา : ศูนยหนังสอืมหาวิทยาลัย 

 ทักษิณ.  

 . (2553). การบริหารวิชาการ. สงขลา : นิศิลปโฆษณา. 

รุจริัตน  นาคะรัมภะ. (2554). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอความเปนครูมือ

 อาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

 กาญจนบุรี เขต 2. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

วสันต ปรีดานันต. (2553). การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเทศบาลเมือง 

 สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. การคนควาอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

วัชรี เลี่ยนบรรจง. (2553). บทบาทผูบริหารในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ.  

 [Online]. เขาถึงไดจาก http : //gotoknow.org/blog/blogs/posts/359043.  

 [2560, กรกฎาคม 12]. 

วัฒนา โรจนเจริญชัย. (2553). การบริหารงานวิชาการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาในกลุม 

 เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม.  

 วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

วันเพ็ญ ทิศหมุน. (2556). การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนตามความคิดเห็น 

 ของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1.  

 ภาคนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 

วิชัย วงษใหญ. (2552). การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา  

 ทบวงมหาวิทยาลัย. 

วิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล. (2553). จากหลักสูตรแกนกลางสูหลักสูตรสถานศึกษา :  

 กระบวนทัศนใหมการพัฒนา (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศการพิมพ. 

 



146 

วิเชียร ยอดจักร. (2555). การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1. สารนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. 

วิฑูร ครุฑจันทร. (2554). ความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  

 สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 .  

 วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร.ี 

ศิริพร ขีปนวัฒนา. (2548). หลักการจัดการเรยีนรู. เชียงใหม : โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. 

สกุลศักด์ิ ทิพยไชย. (2550). การดําเนินงานนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา. ระยอง : สํานักงาน 

 การประถมศึกษา. 

สงวนพงศ ชวนชม. (2557). ความสัมพันธระหวางการบรหิารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 สังกัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษา 

 เอกชนแหงประเทศไทย (สสอท.). 20(2), 59 - 68. 

สมชาย ชูเลิศ. (2553). การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาการวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 

สมมารถ สูรโรคา. (2553). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารการศึกษา 

 องคการบริหารสวนตําบล. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

สรัญญา เกิดแกว. (2553). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

 กับการบรหิารจัดการระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

 เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร. 

สวรส เอกบุตร. (2553). สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร และครูโรงเรียน 

 มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เขต 2.  

 วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 

สวัสด์ิ ลสุุข และชอลดา ติยะบุตร. (2559). ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร 

 สถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38. [Online]. เขาถึงไดจาก :  

 www.northern.ac.th/tak/northern/new_web/mission/file_mission/F0021.doc.  

 [2560, มิถุนายน 22].  



147 

สันติ บุญภิรมย. (2552). หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : บุคพอยท.  

 . (2553). การบริหารงานวิชาการ (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : ไทยรมเกลา.  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2554). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

 สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554). กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี. 

สาโรช ไสยสมบัติ. (2534). ความพึงพอใจในการทํางานของครูอาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด 

 กรมสามัญศึกษา จังหวัดรอยเอ็ด. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11. (2557). รายงานผลการดําเนินงานประจําป 

 งบประมาณ 2558. สุราษฎรธานี : สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11. 

 . (2560). แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560.  

 [Online]. เขาถึงไดจาก : http://www.secondary11.go.th/2016/th/index.php. 

 [2560, ธันวาคม 3]. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2552). คูมือการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผูนําการ

 เปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจสําหรับครูและศึกษานิเทศก. กรุงเทพฯ : 

 คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542

 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค. 

สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน). (2549). คูมือการประเมิน 

 คุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : จุดทอง. 

สิริวรรณ คงเพชร. (2557). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช 

 โรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี.  

 การคนควาอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.                                 

สุภาณี เลิศศักด์ิวานิช. (2557). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารตามความคิดเห็นของครู  

 ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง. ภาคนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี. 

สุมณฑา ทายุโก. (2556). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการเปนองคการแหงการ

 เรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปตตานี. 

 วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 



148 

สุลัดดาวัลย อัฐนาค. (2557). สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส 

 ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3. 

 วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

เสาวนีย เสนขวัญแกว. (2557). ศึกษาการมีสวนรวมในการบรหิารงานวิชาการของครูผูสอน 

 ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  

 เขต 3. การคนควาอสิระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 

โสภณ ภูเกาลวน. (2551). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง. [Online]. เขาถึงไดจาก :

 http://gotoknow.org/blog/sopone1/108887. [ 2561, มกราคม 19]. 

โสภา วงษนาคเพ็ชร. (2553). การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

อภิชา พุมพวง. (2559). ปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา  

 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6. 

 วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา. 

อภินันท จันตะนี. (2549). การใชสถิติวิเคราะหขอมลูสาํหรบัการวิจัยทางธุรกิจ. โครงการปรญิญาโท  

 บรหิารธุรกิจ. พระนครศรอียุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

อมรรัตน โพธ์ิเพชร. (2557). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

 กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต 

 พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11. ภาคนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี. 

อมลรวรรณ ภูผาจง. (2554). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําปริวรรตกับการบริหารงานวิชาการ 

 ของผูบริหารโรงเรยีนในอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑติ  

 สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย. 

อรทัย เพียรชนะ. (2554). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพ 

 การบริหารงานตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรยีนเปนฐานของโรงเรยีน 

 มัธยมศึกษาในสหวิทยา เขตชลบุรี 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 18.  

 วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา. 

อรัญญา แกวเกิด. (2555). ความตองการการพัฒนากิจกรรมการนิเทศภายในของครูโรงเรียน 

 สังกัดเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร. ภาคนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี. 



149 

อันวารุดดีน ดอเลาะ. (2557). ปจจัยสถานศึกษากับการบริหารวิชาการในโรงเรียนเอกชน 

 สอนศาสนาอิสลาม สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี.  

 วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา. 

อํานาจ ธิโนชัย. (2556). การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในกลุม 

 เครือขายพัฒนาการศึกษาเวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย.

 วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

อุดม พินธุรักษ. (2553). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

 กับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาอุดรธานี. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

อุนากรรณ สวนมะมวง. (2553). การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2.  

 วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา. 

Baldygo, R. S. (2003). Cascading of Transformational Leadership in American  

 Communi Colleges. Dissertation Abstracts International. 3(1) : 190 - A. 

Bass, B. M. (1985). Leadership and Performance Beyond Expectations.  

 New York : The Free.  

 . (1998). Transformational Leadership : Industrial, Military and Educational  

 Impact. Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates. 

Bass, B. M. & Avolio, B. J. (1994). Improving Organization Effectiveness Through  

 Transformation Leadership. Thousand Oaks : Sage. 

Beauchamp, G. A. (1981). Curriculum Theory. Itasca, Illinoise : F. E. Peacock Publisher. 

Briggs, T. H. and Justman, J. (1952). Improving Instruction Through Supervision.  

 New York : McMillan. 

Burns, J. M. (1978). Leadership. New York : Harper and Row.  

Campbell, R. F. (1977). Introduction to Educational Administration (5th ed.).  

 Boston : Allyn and Bacon. 

Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1988). The Empowerment Process : Integrating Theory 

and Practice. Academy Management Review, 13(3), 471 - 482. 



150 

Cronbach, L. J. (1970). Essentials of Psychological Test (5th ed.). New York :  

 Harper Collins. 

Delaney, M. A. (1995). The Relationship Between School - Based Management and  

 School Improvement. Alberta : Graduate School, University of Alberta. 

Dessler, G. (1998).  Management : Leading People and Organizations in the 21 Century.  

 New Jersey : Prentice  Hall. 

Harris, B. M. (1985). Supervisory Behavior in Education (2nd ed.). Englewood Cliff,  

 New Jersy : Prentice - Hall. 

House, R. J. (1977). A 1976 Theory of Charismatic Leadership. In J. G. Hunt and L. L.  

 Larson (eds.) Leadership : The Cutting Edge. Carbondale : Southern Illinois 

 University. 

Kohlberg, L. (1976). Moral Stage and Moralization : The Cognitive Development and  

 Behavior : Theory Research and Social Issues. New York : Holt, Reinhart  

 and Winston. 

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities.  

 Educational and Psychological Measurement. 30(3), 607 - 610. 

Kristoff, B. L. (2004). Transformational Leadership Professional School Culture and  

 Perceived Effectiveness in Specialized Programs for Students with Disabilities.  

 Proquest - Dissertation Abstracts. 11(3), AAT. 

Leithwood, K. and Other. (1999). Changing Leadership for Changing Times.  

 Philadephia : Open University. 

Likert, R. (1970). The Human Resources : Cases and Concept . New York : Hart Cout  

 Brace B . World in Coperated .  

Liu, C. (1985). An Identification of Principals’ Instructional Leadership Behaviors in Effective  

 High School. Dissertation Abstracts International. 34(6), 861 – A. 

Maslow, A. (1970). Motivation and Personality. New York : Harper and Row. 

McCarthy, B. (1997). A tale of Four Learner : 4 MAT Learning Styles. Eric Accession :  

 NISC Discover Report. 46 - 51. 

Minudin, O. B. (1987). The Role of the Secondary School Principal as Perceived by  

 Secondary School Principals in Sabah. Malaysia. Dissertation Abstracts  

 International, 47(7), 2403 - A 



151 

Muchinsky, P. M. (1977). Psychology Applied to Work : An Introduction to 

Industrial And Organizational Psychology (5th ed.). Australia : Wadsworth. 

Muzaffar, K. and Muhammad, Z. I. (2011). Effect of Inquiry Lab Teaching Method  

 on The Development of Scientific Skills Through the Teaching of Biology  

 in Pakistan. Language in India Strength for Today and Bright Hope for  

 Tomorrow. 11(1), 169 - 178 . 

Nolan, B. (1997). School Administration. Sydney : New South Wales. 

Oliva, P. F. (1992). Developing the Curriculum (3rd ed.). New York : Harper Collins. 

Saylor, J. E., Alexander, W. M.,  and Lewis , J. (1981). Curriculum Planning for Better  

Teaching and Learning (4th ed.). New York : Holt, Rinehart and Winston. 

Sparks, J. R. and Schenk, J. A. (2001). Explaining the Effects of Transformational  

 Leadership : An Investigation of the Effects of Higher Orders Motives in  

 Multilevel Marketing Organizations. Journal of Organizational Behavior,  

 22, 849 - 869. 

Spears, H. (1967). Improving the Supervisor of Instruction. New Jersey : Prentice - Hall. 

Stewart, J. (2006). Transformational Leadership : An Evolving Concept Examined  

 Throgh the Works of Burns, Bass, Avolio and Leithwood, Canadian Journal  

 of Educational Administration and Policy. 1 - 24.  

Taba, H. (1962). Curriculum Development Theory and Practice. New York : 

Harcourt, Brace and World. 

Tyler, R. W. (1949). Basic Principia of Curriculum and Instruction. Chicago :  

 The University of Chicago. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหาร 

งานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

................................................................................................................................................................ 

 

คําชี้แจง 

 

 1. แบบสอบถามฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพื่อความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบรหิารสถานศึกษากับการบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี มี 3 ตอน ดังน้ี 

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ขอ 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 30 ขอ 

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 44 ขอ 

 2. โปรดตอบคําถามใหครบทุกหนาและทุกตอน 

 3. ขอมูลที่ทานตอบแบบสอบถามครั้งน้ี จะเก็บไวเปนความลับและนําผลไปใชเฉพาะ

การวิจัยในครั้งน้ีเทาน้ัน 

 4. ผลการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยจะนําขอมูลไปวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัย 

ซึ่งเปนประโยชนตอผูบริหารในการปรบัปรงุพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในตนเอง และการพัฒนา 

การบริหารวิชาการของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

 

 

 

           นางสกาวเดือน ศิริรัตน 

นักศึกษาปรญิญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  √ ลงใน ( ) ที่ตรงกับสภาพเปนจริงของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

 (  )  ชาย                            

 (  )  หญิง 

 

2. อายุ 

 (  )  นอยกวา 25 ป 

 (  )  26 - 35 ป 

 (  )  36 - 45 ป 

          (  )  46 ปข้ึนไป 

 

3. ระดับการศึกษา 

          (  )  ปริญญาตรี 

          (  )  สูงกวาปริญญาตรี 

 

4. ประสบการณในการทํางาน 

          (  )  นอยกวา 1 ป 

          (  )  1 - 5 ป 

          (  )  6 - 10 ป 

          (  )  10 ปข้ึนไป  
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ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

คําชี้แจง  โปรดอานรายละเอยีดในขอคําถาม และทําเครื่องหมาย (√) ลงในชองตามระดับทัศนะของทาน

ที่มากที่สุดลงในแบบสอบถามตามระดับที่ไดระบุความหมายไว ดังน้ี  

  5  หมายถึง  มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด 

 4  หมายถึง  มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก 

 3  หมายถึง  มีภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 

 2  หมายถึง  มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอย 

 1  หมายถึง  มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สดุ 

 

ตัวอยาง 

 

ขอ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
มา

กที่
สุด

 (5
) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง 

(3
) 

นอ
ย 

(2
) 

นอ
ยที่

สุด
 (1

) 

การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

0 ผูบริหารประพฤติตนเปนที่นาเช่ือถือ นาเคารพ นาเลือ่มใส

และศรัทธา      

 

คําอธิบาย 

จากตัวอยาง ขอ 0 ผูตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย  ในชองหมายเลข 5 ของระดับปฏิบัติ 

แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนที่นาเช่ือถือ นาเคารพ 

นาเลื่อมใสและศรัทธา มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 
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ขอ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กที่

สุด
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง 

(3
) 

นอ
ย 

(2
) 

นอ
ยที่

สุด
 (1

) 

การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

1 ผูบริหารประพฤติตนเปนที่นาเช่ือถือ นาเคารพ นาเลือ่มใส

และศรัทธา 

     

2 ผูรวมงานยอมรับ เช่ือมั่น และไววางใจในความสามารถ

ของผูบรหิารอยากอุทิศตนทํางานเพื่อองคกร 

     

3 ผูรวมงานภาคภูมิใจเมื่อไดรวมงานกบัผูบรหิารและมั่นใจวา

ผูบริหารสามารถนําพาองคกรใหผานพนปญหาไปได 

     

4 ผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและ 

ต้ังมั่นในความดี 

     

5 ผูบริหารมีความเฉลียวฉลาดมุงมั่นพฒันาตน และองคกร 

ใหเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน 

     

6 ผูบริหารมองเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน 

สวนตน 

     

7 ผูบริหารมีการกําหนดวัตถุประสงคในการทํางานที่ชัดเจน

และสรางความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกัน เพื่อบรรลเุปาหมาย 

ที่ตองการได 

     

ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

8 ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรเกิดแรงบันดาลใจและ 

มีความกระตือรือรนในการทํางาน 

     

9 ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรตระหนักเขาใจเห็นคุณคา 

ของงานและมีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนที่ชัดเจน 

ของหนวยงาน 

     

10 ผูบรหิารสรางเจตคติที่ดีและมีความคิดในแงบวกแกผูรวมงาน      

11 ผูบรหิารใหกําลังใจและสรางแรงจูงใจใหผูรวมงานเห็นคุณคา

ในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จสูเปาหมายรวมกัน 

     



158 
 

ขอ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กที่

สุด
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง 

(3
) 

นอ
ย 

(2
) 

นอ
ยที่

สุด
 (1

) 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ (ตอ) 

12 ผูบริหารสรางความตระหนัก เขาใจ และเห็นคุณคา 

ของงานที่มปีระสทิธิภาพและประสิทธิผล 

     

13 ผูบริหารสนับสนุนและสงเสริมใหครูมีการเสียสละประโยชน

สวนตนเพื่อสวนรวม 

     

14 ผูบริหารเมือ่พบกับอปุสรรคสามารถแกไขปญหาและกาวสู

การพัฒนาองคกรไดอยางมั่นใจ 

     

ดานการกระตุนทางปญญา 

15 ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรตระหนักถึงปญหาตาง ๆ  

ที่เกิดข้ึนในองคกร 

     

16 ผูบริหารสงเสรมิใหผูรวมงานวิเคราะหปญหา และการคิด

แกปญหาอยางเปนระบบ 

     

17 ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานรวมกันหาแนวคิด  

และวิธีการใหม ๆ ที่สามารถแกปญหาในการปฏิบัติงาน 

ดวยความเรียบรอย 

     

18 ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานมองปญหาในมุมมองใหม ๆ      

19 ผูบริหารสงเสรมิและใหโอกาสแกผูรวมงานไดแสดง 

ความคิดเห็นในมุมมองในดานตาง ๆ 

     

20 ผูบริหารแสดงใหเห็นวาปญหาทีเ่กิดข้ึนเปนโอกาสที่ดี 

ในการแกไขปญหารวมกัน 

     

21 ผูบริหารกระตุนความพยายามของผูรวมงานเพือ่ใหเกิด 

สิ่งใหม และสรางสรรค 

     

22 ผูบรหิารนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตใช 

ในการปฏิบัติงาน 
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ขอ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กที่

สุด
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง 

(3
) 

นอ
ย 

(2
) 

นอ
ยที่

สุด
 (1

) 

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

23 ผูบริหารมีการติดตอสือ่สาร และมปีฏิสัมพันธตอผูรวมงาน

เปนรายบุคคล 

     

24 ผูบรหิารปฏิบัติตอผูรวมงาน โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ 

ความแตกตางระหวางบุคคล 

     

25 ผูบริหารแสดงความช่ืนชมในความสามารถ และผลงาน 

ของบุคคลากรเมื่อปฏิบัติงานเปนผลสําเรจ็ 

     

26 ผูบริหารสงเสรมิสนับสนุนผูรวมงานใหเขารับการอบรม

พัฒนาความรูความสามารถเพิ่มข้ึน 

     

27 ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความสามารถ 

อยางเต็มที ่

     

28 ผูบรหิารใหคําแนะนําตอผูรวมงานแตละคนในการปฏิบัติตน

เพื่อใหบรรลเุปาหมายตามที่ตองการ 

     

29 ผูบริหารใหความเปนกันเองแกผูรวมงานดูแลเอาใจใส

ผูรวมงาน และเกื้อกลูซึ่งกันและกัน 

     

30 ผูบริหารมีการบริหารงาน โดยการกระจายอํานาจ 

ใหผูรวมงานไดปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
คําชี้แจง โปรดอานรายละเอียดในขอคําถาม และทําเครื่องหมาย (√) ลงในชองตามระดับทัศนะของทาน

ที่มากทีสุ่ดลงในแบบสอบถามตามระดับที่ไดระบุความหมายไว ดังน้ี  
 5  หมายถึง  มีการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด 
 4  หมายถึง  มีการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก 
 3  หมายถึง  มีการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอย 
 1  หมายถึง  มีการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด 
  

ขอ การบริหารงานวิชาการ 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กที่

สุด
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง 

(3
) 

 

นอ
ย 

(2
) 

นอ
ยที่

สุด
 (1

)  

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

1 มีการประชุมปรกึษาหารอืและช้ีแจง เพื่อสรางความเขาใจ

เกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 

     

2 มีหลักการ จุดหมาย โครงสราง และสาระการเรียนรูสอดคลอง

กับหลักสูตรสถานศึกษา 

     

3 มีการศึกษาวิเคราะหขอมลู สภาพปญหาความตองการ 

ของสถานศึกษา 

     

4 ผูบริหาร ครู ชุมชน มีสวนรวมในการตรวจสอบ ทบทวนหลักสูตร      

5 จัดหาเอกสารหลักสูตรใหเพียงพอกับความตองการ      

6 ผูบริหารสนับสนุนใหครูวิเคราะหหลกัสูตร      

7 ใหคําปรึกษาและช้ีนําแกครูในการนําหลักสูตรไปใช      

8 สนับสนุนใหครูไดรบัการพฒันาตนเองเกี่ยวกับการใชหลกัสูตร      

การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

9 ผูบรหิารและครูไดประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนปฏิบัติการ

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกอนเปดเรียน 

     

10 การกระตุนใหครูจัดทําแผนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ      
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ขอ การบริหารงานวิชาการ 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กที่

สุด
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง 

(3
) 

 

นอ
ย 

(2
) 

นอ
ยที่

สุด
 (1

)  

การพัฒนากระบวนการเรียนรู (ตอ) 

11 ครูศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อเปนขอมูลในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู 

     

12 สงเสริมใหครูไดรับการพฒันาดานกระบวนการจัดการเรียน

การสอน 

     

13 สงเสรมิใหครูใชเทคนิควิธีการสอนใหม ๆ  ในการจัดกจิกรรม      

14 สงเสริมใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอน โดยฝกการคิด

วิเคราะห คิดสงัเคราะห กลาแสดงออก มีเหตุผล 

     

15 สงเสริมใหครูผูสอนมกีารปรึกษากัน เพื่อแกปญหา  

ดานการเรียนการสอน 

     

16 มีการควบคุมติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ใหสอดคลองกบัหลักสูตรสถานศึกษา 

     

การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

17 จัดทําหลักเกณฑกําหนดวิธีการ และแนวปฏิบัติในการวัดผล

ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา 

     

18 กําหนดระเบียบวาดวยการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผล

การเรยีนและช้ีแจงเผยแพรแกคร ูและบคุลากรในสถานศึกษา 

 

 

    

19 จัดทําเครื่องมือวัดผลใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 

และมาตรฐานการศึกษา 

     

20 สงเสริมใหครูผูสอนดําเนินการวัด และประเมินผลดวยวิธีการ

ที่หลากหลาย โดยเนนการประเมินตามสภาพจรงิ 

     

21 นิเทศ กํากับ ติดตามผลการประเมินผลการเรียนใหเปนไป

ตามเกณฑของหลักสูตร 

     

22 เนนใหนําผลการประเมินการเรียนรูมาปรบัปรุงการสอน และ

สงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนามากข้ึน 
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ขอ การบริหารงานวิชาการ 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กที่

สุด
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง 

(3
) 

 

นอ
ย 

(2
) 

นอ
ยที่

สุด
 (1

)  

การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน (ตอ) 

23 รายงานผลการประเมินผลการเรียนใหผูเกี่ยวของทราบและ

เทียบโอนผลการเรียนตามแนวทางทีก่ระทรวงศึกษาธิการ

กําหนด 

     

การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

24 ผูบริหารสงเสรมิและสนับสนุนใหครูใชสื่อ และเทคโนโลยี 

ในการจัดการเรียนรู 

     

25 สนับสนุนในการผลิตจัดหาและพฒันาสือ่ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพือ่ใชในการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 

     

26 จัดฝกอบรมครเูพื่อผลิตสื่อการเรียนรูที่สอดคลองกับสาระ

หลักสูตร 

     

27 สงเสริมใหครูใชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดการเรียนรู      

28 ใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดกจิกรรมการเรียนรู ทุกกลุม

สาระไดอยางเหมาะสม 

     

29 มีการติดตามประเมินผลการใชสือ่ และเทคโนโลยีการเรียนรู      

30 ประเมินการใช การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

เพื่อการศึกษาอยางสม่ําเสมอและมีคุณภาพ 

     

การพัฒนาแหลงเรียนรู 

31 ผูบริหารและครูศึกษาสภาพปญหาและแนวทางพฒันา 

อาคารสถานที่ใหสะอาด ปลอดภัยและเปนแหลงเรียนรู 

     

32 สงเสริมและสนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู  

     

33 มีการปรบัปรุงพฒันาหองสมุดใหเปนแหลงสบืคนขอมูล 

มีหนังสือเพียงพอตอจํานวนนักเรียน 

     

34 สนับสนุนใหครูจดัการเรยีนรูจากแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน      
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ขอ การบริหารงานวิชาการ 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กที่

สุด
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง 

(3
) 

 

นอ
ย 

(2
) 

นอ
ยที่

สุด
 (1

)  

การพัฒนาแหลงเรียนรู (ตอ) 

35 สถานศึกษามีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และประสานชุมชน

เขามามีสวนรวมในการพฒันาแหลงเรียนรู 

     

36 หองปฏิบัติการตาง ๆ มเีพยีงพอกบัการจัดกระบวนการเรียนรู      

37 ประเมินผล สภาพและปญหาการใชแหลงเรียนรู      

การนิเทศการศึกษา 

38 ผูบริหารและครูมีการวางแผน เพือ่กําหนดเปาหมายและ 

แนวทางการจัดกิจกรรมการนิเทศ 

     

39 จัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศภายในอยางเปนระบบ      

40 กําหนดบทบาทหนาที่และความรบัผิดชอบของผูนิเทศ 

และผูรับการนิเทศไวอยางชัดเจนและเหมาะสม 

     

41 ติดตามประเมินผลการนิเทศ และกจิกรรมการนิเทศ 

อยางตอเน่ือง 

     

42 มีการรายงานผลใหผูเกี่ยวของทราบ      

43 นิเทศการสอนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา

ใหมีการปรับปรุงตนเองในดานการสอน 

     

44 สรางความสัมพันธ ความพึงพอใจและสรางขวัญกําลังใจ 

ในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

     

 

 

ขอขอบพระคุณทกุทานเปนอยางสูง 

(นางสกาวเดือน ศิริรัตน) 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ภาคผนวก ข 

คาดัชนีความสอดคลองโดยใชเทคนิค IOC ของแบบสอบถาม 
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คาดัชนีความสอดคลองโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence)  
ของแบบสอบถาม 

 
เรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบรหิารสถานศึกษากับการบริหาร 

งานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 
 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 

ขอ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

1 ผูบริหารประพฤติตนเปนที่นาเช่ือถือ  

นาเคารพ นาเลื่อมใส และศรัทธา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

2 ผูรวมงานยอมรับ เช่ือมั่น และไววางใจ 

ในความสามารถของผูบรหิารอยากอุทศิตน

ทํางานเพื่อองคกร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

3 ผูรวมงานภาคภูมิใจเมื่อไดรวมงานกบั

ผูบริหาร และมั่นใจวาผูบริหารสามารถ

นําพาองคกรใหผานพนปญหาไปได +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

4 ผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และต้ังมั่นในความดี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

5 ผูบรหิารมคีวามเฉลียวฉลาดมุงมั่นพฒันาตน 

และองคกรใหเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

6 ผูบริหารมองเห็นประโยชนสวนรวม

มากกวาประโยชนสวนตน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

7 ผูบริหารมีการกําหนดวัตถุประสงค 

ในการทํางานที่ชัดเจน และสรางความรูสึก

เปนหน่ึงเดียวกัน เพื่อการบรรลุเปาหมาย 

ที่ตองการได +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ขอ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

8 ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรเกิด 

แรงบันดาลใจ และมีความกระตือรือรน 

ในการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

9 ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรเห็นคุณคา 

ของงานและมีการกําหนดเปาหมาย

วิสัยทัศนที่ชัดเจนของหนวยงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

10 ผูบริหารสรางเจตคติที่ดี และมีความคิด 

ในแงบวกแกผูรวมงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

11 ผูบริหารใหกําลังใจและสรางแรงจงูใจ 

ใหผูรวมงานเห็นคุณคาในการปฏิบัติงาน

ใหประสบความสําเรจ็สูเปาหมายรวมกัน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

12 ผูบริหารสรางความตระหนัก เขาใจและ

เห็นคุณคาของงานทีม่ีประสิทธิภาพ 

และประสทิธิผล +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

13 ผูบริหารสนับสนุน และสงเสรมิใหครู

ปฏิบัติงานโดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

14 ผูบริหารเมือ่พบกับอปุสรรคสามารถแกไข

ปญหา และกาวสูการพฒันาองคกรได

อยางมั่นใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ดานการกระตุนทางปญญา 

15 ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรตระหนักถึง

ปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

16 ผูบริหารสงเสรมิใหผูรวมงานวิเคราะห

ปญหาและการคิดแกปญหา 

อยางเปนระบบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ขอ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

ดานการกระตุนทางปญญา (ตอ) 

17 ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานรวมกัน 

หาแนวคิด และวิธีการใหม ๆ ที่สามารถ

แกปญหาในการปฏิบัติงานดวยความ

เรียบรอย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

18 ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานมองปญหา 

ในมุมมองใหม ๆ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

19 ผูบริหารสงเสรมิและใหโอกาสแกผูรวมงาน

ไดแสดงความคิดเห็นในมมุมองในดาน 

ตาง ๆ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

20 ผูบริหารแสดงใหเห็นวาปญหาทีเ่กิดข้ึน

เปนโอกาสที่ดีในการแกไขปญหารวมกัน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

23 ผูบรหิารมีการติดตอสื่อสารและมีปฏิสัมพนัธ

ตอผูรวมงานเปนรายบุคคล +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

24 ผูบริหารปฏิบัติตอผูรวมงาน โดยคํานึงถึง

ความรูความสามารถ ความแตกตาง

ระหวางบุคคล +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

25 ผูบริหารแสดงความช่ืนชมในความสามารถ

และผลงานของบุคคลากร เมือ่ปฏิบัติงาน

เปนผลสําเร็จ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

26 ผูบรหิารสงเสรมิสนับสนุนผูรวมงานใหเขารบั

การอบรมพฒันาความรูความสามารถเพิม่ข้ึน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

27 ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดง

ความสามารถอยางเต็มที ่ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

28 ผูบรหิารใหคําแนะนําตอผูรวมงานแตละคน

ในการปฏิบัติตนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

ตามที่ตองการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ขอ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (ตอ) 

29 ผูบริหารใหความเปนกันเองแกผูรวมงาน

ดูแลเอาใจใสผูรวมงาน และเกือ้กลูซึ่งกัน

และกัน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

30 ผูบริหารมีการบริหารงาน โดยการกระจาย

อํานาจใหผูรวมงานไดปฏิบัติงาน 

ตามความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน 

 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ขอ การบริหารงานวิชาการ 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

1 มีการประชุมปรกึษาหารอื และช้ีแจง 

เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกบัการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

2 มีหลกัการ จุดหมาย โครงสราง และสาระ

การเรียนรูสอดคลองกบัหลักสูตร

สถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

3 มีการศึกษาวิเคราะหขอมลู สภาพปญหา

ความตองการของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

4 ผูบริหาร ครู ชุมชน มีสวนรวมในการ

ตรวจสอบ ทบทวนหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

5 จัดหาเอกสารหลักสูตรใหเพียงพอกับ

ความตองการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

6 ผูบริหารสนับสนุนใหครูวิเคราะหหลกัสูตร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ขอ การบริหารงานวิชาการ 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ตอ) 

7 ใหคําปรึกษา และช้ีนําแกครูในการนํา

หลักสูตรไปใช +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

8 สนับสนุนใหครูไดรับการพฒันาตนเอง

เกี่ยวกับการใชหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู (ตอ) 

9 ผูบริหารและครูไดประชุมปรึกษาหารือ 

เพื่อวางแผนปฏิบัติการเกี่ยวกบัการจัดการ

เรียนการสอนกอนเปดเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

10 สงเสริมใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูตามสาระการเรียนรู โดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

11 ครูศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อเปนขอมูล

ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

12 สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาดาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

และสงเสรมิใหครูใชเทคนิควิธีการสอน 

ใหม ๆ ในการจัดกิจกรรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

13 สงเสริมใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอน

โดยปลูกฝงคุณธรรม และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคในทุกกลุมสาระ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

14 สงเสริมใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอน

โดยฝกการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 

กลาแสดงออก และมีเหตุผล +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

15 สงเสริมใหครูผูสอนมกีารปรึกษากัน 

เพื่อแกปญหาดานการเรียนการสอน  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

16 มีการควบคุมติดตามการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ขอ การบริหารงานวิชาการ 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  

17 จัดทําหลักเกณฑกําหนดวิธีการ และ 

แนวปฏิบัติในการวัดผลประเมินผล และ

เทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

18 

 

กําหนดระเบียบวาดวยการวัดผลประเมินผล

และเทียบโอนผลการเรียน และช้ีแจง

เผยแพรแกคร ูและบุคลากรในสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

19 จัดทําเครื่องมือวัดผลใหสอดคลองกับ

หลกัสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

20 สงเสริมใหครูผูสอนดําเนินการวัด และ

ประเมินผลดวยวิธีการทีห่ลากหลาย  

โดยเนนการประเมินตามสภาพจรงิ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

21 นิเทศ กํากับ ติดตามผลการประเมินผล

การเรียนใหเปนไปตามเกณฑของหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

22 เนนใหนําผลการประเมินการเรียนรู 

มาปรบัปรุงการสอน และสงเสริมใหผูเรียน

เกิดการพัฒนามากข้ึน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

23 รายงานผลการประเมินผลการเรียนให

ผูเกี่ยวของทราบและเทียบโอนผลการเรียน

ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

24 ผูบริหารสงเสรมิและสนับสนุนใหคร ูใชสื่อ

และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

25 สนับสนุนในการผลิตจัดหา และพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพือ่ใชในการ

จัดการเรียนรูอยางเปนระบบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

26 จัดฝกอบรมครเูพื่อผลิตสื่อการเรียนรู 

ที่สอดคลองกบัสาระหลกัสูตร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ขอ การบริหารงานวิชาการ 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (ตอ) 

27 สงเสริมใหครูใชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม 

ในการจัดการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

28 ใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดกจิกรรม

การเรียนรูทุกกลุมสาระไดอยางเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

29 มีการติดตามประเมินผลการใชสือ่ และ

เทคโนโลยีการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

30 

 

ประเมินการใช การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยางสม่ําเสมอ

และมีคุณภาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

การพัฒนาแหลงเรียนรู 

31 ผูบริหารและครูศึกษาสภาพปญหาและ

แนวทางพัฒนาอาคารสถานที่ใหสะอาด 

ปลอดภัย และเปนแหลงเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

32 สงเสริมและสนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรู

ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

33 มีการปรบัปรุงพฒันาหองสมุดใหเปนแหลง

สืบคนขอมลู มีหนังสอืเพียงพอตอจํานวน

นักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

34 สนับสนุนใหครูจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู

นอกโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

35 สถานศึกษามีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

และประสานชุมชนเขามามสีวนรวม 

ในการพัฒนาแหลงเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

36 หองปฏิบัติการตาง ๆ มีเพียงพอกบัการจัด

กระบวนการเรียนรู  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

37 ประเมินผล สภาพและปญหาการใช 

แหลงเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ขอ การบริหารงานวิชาการ 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

การนิเทศการศึกษา 

38 ผูบริหารและครูมีการวางแผน เพือ่กําหนด

เปาหมายและแนวทางการจัดกจิกรรม 

การนิเทศ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

39 จัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศภายใน 

อยางเปนระบบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

40 กําหนดบทบาทหนาที่และความรบัผิดชอบ

ของผูนิเทศ และผูรับการนิเทศไวอยางชัดเจน

และเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

41 ติดตามประเมินผลการนิเทศ และกจิกรรม

การนิเทศอยางตอเน่ือง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

42 มีการรายงานผลใหผูเกี่ยวของทราบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

43 นิเทศการสอนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ภายในสถานศึกษาใหมีการปรบัปรุงตนเอง

ในดานการสอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

44 สรางความสัมพันธ ความพึงพอใจ และ

สรางขวัญกําลงัใจในการทํางาน 

ใหมีประสิทธิภาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ภาคผนวก ค 

คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

ดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ขอ การมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ 

การสรางแรง

บันดาลใจ 

การกระตุนทาง

ปญญา 

การคํานึงถึงความเปน

ปจเจกบุคคล 

1 .937 .913 .932 .950 

2 .939 .916 .926 .939 

3 .940 .919 .939 .943 

4 .942 .903 .925 .937 

5 .943 .911 .933 .947 

6 .942 .922 .924 .951 

7 .952 .926 .929 .943 

8 - - .935 .937 

 

Cronbach's Alpha = .976 

N of Cases = 30.0 

N of Items = 30 
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คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

ดานการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ขอ การพัฒนา

หลักสูตร

สถานศึกษา 

การพัฒนา

กระบวนการ

เรียนรู 

การวัดผล

ประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรียน 

การพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

การพัฒนา

แหลงเรียนรู 

การนิเทศ

การศึกษา 

1 .970 .969 .969 .971 .970 .970 

2 .969 .969 .970 .971 .970 .970 

3 .970 .970 .970 .970 .971 .970 

4 .969 .969 .970 .970 .970 .970 

5 .970 .969 .970 .970 .970 .970 

6 .969 .969 .970 .970 .970 .970 

7 .970 .970 .970 .970 .970 .970 

8 .970 .970 - - - - 

 

Cronbach's Alpha = .970 

N of Cases = 30.0 

N of Items = 44 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห 
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ภาคผนวก จ 

รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ 
 

1. ชื่อ  นายศักด์ิศรี  รักษธรรม 

 ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 
 สถานท่ีทํางาน  โรงเรียนบานยานดินแดง อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี 
 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  
 ความเชี่ยวชาญ ดานสถิติ การวัดผลและการวิจัย 

2. ชื่อ  นางสุภาพร  จันทรปาน 

 ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 
 สถานท่ีทํางาน  โรงเรียนบานควนนิยม  อําเภอพระแสง จังหวัดสรุาษฎรธานี 
 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 ความเชี่ยวชาญ ดานการบริหารการศึกษา 

3. ชื่อ นายเอกวิทย  จันทวงศ 

 ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชํานาญการ 
 สถานท่ีทํางาน  โรงเรียนบานบางหิน  อําเภอพนม จงัหวัดสรุาษฎรธานี 
 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยกรงุเทพธนบุร ี  
 ความเชี่ยวชาญ ดานการบริหารการศึกษา 

4. ชื่อ  นางอุทุมพร  จันทวงศ 

 ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชํานาญการ 
 สถานท่ีทํางาน  โรงเรียนบานบางนํ้าเย็น  อําเภอพระแสง จงัหวัดสุราษฎรธานี 
 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยกรงุเทพธนบุร ี   
 ความเชี่ยวชาญ ดานการบริหารการศึกษา 

5. ชื่อ  นางชดายุ  ขวัญเมือง 

  ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ 
  สถานท่ีทํางาน  โรงเรียนบานควนนิยม อําเภอพระแสง จงัหวัดสุราษฎรธานี 
  วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  
 ความเชี่ยวชาญ ดานภาษาไทยและการวิจัย 
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ประวัตผิูทําการคนควาอิสระ 
 

ชื่อ – นามสกุล  นางสกาวเดือน ศิรริัตน 

 

วัน เดือน ปเกิด  31 สิงหาคม 2531 

 

สถานท่ีเกิด  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

สถานท่ีอยูปจจุบัน  บานเลขที่ 133/3 หมูที่ 3 ตําบลสองแพรก อําเภอชัยบุรี   

  จังหวัดสุราษฎรธานี 84350 

 

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2550  สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพระแสงวิทยา 

 พ.ศ. 2554  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

ประวัติการทํางาน  

 พ.ศ. 2558  พนักงานราชการโรงเรียนบานปลายศอก  

  อําเภอชัยบุรี จงัหวัดสรุาษฎรธานี 

 พ.ศ. 2559  ครูผูชวยโรงเรียนเกาะสมุย  

  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

 

ตําแหนงหนาท่ี  ครูผูชวย 

 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน โรงเรียนเกาะสมุย ตําบลลปิะนอย อําเภอเกาะสมุย  

  จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  มัธยมศึกษา เขต 11 

 

โทรศัพท  082 - 2779276     
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