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   The  purposes of this research  were  to identify 1) The dimensional vision of school 
administrators under Nakornprathom Primary Educational Service Area Office 2 2) the school 
academic affairs management under Nakornprathom Primary Educational Service Area Office 2 and 
3) the relationship between the dimensional vision of school administrators and school academic 
affairs management under Nakornprathom Primary Educational Service Area Office 2 The samples  
were  86 basic  education  schools  under Nakornprathom Primary Educational Service Area Office 2  
The 3 respondents  in  school were, a school director, a deputy administrators or an academic 
affairs and teachers, 258 in  total. The research instrument  was a questionnaire  regarding 
dimensional vision of school administrators  based on Braun’s concept, and  the school academic 
affairs management  in  school  based  on  the  operations  manual for teachers office of the basic 
education, ministry of education. The statistical used to analtze the data  were  frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, and Perason’s  product  moment  correlation  
coefficient. 

      The  results findings  were  as  follow  : 
      1. The dimensional vision of school administrators under Nakornprathom Primary 
Educational Service Area Office 2,  as  a  whole  and each  aspect  at high  level which ranked from 
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Educational Service. 
      3.  There  were significance  relationship  between  the dimensional vision of school 
administrators and school academic affairs management under Nakornprathom Primary Educational 
Service Area Office 2  In general and pairs of positive relationship were medium as  a  whole and 
each  aspect   at 0.01 level of significance. 
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บทท่ี1 
บทน า 

 
 วิวัฒนาการของโลกก้าวหน้ามาเป็นล าดับกิจกรรมต่างๆทุกด้านเจริญขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่าง
มากมาย  ย่อมต้องการการบริหารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม  เพื่อเป็นเคร่ืองมือให้งานด าเนินไป
ได้ถูกต้องและมีระเบียบแบบแผนที่ดีการบริหารที่ดีน้ันจ าต้องอาศัยหัวหน้างานที่มีความเป็นผู้น าที่ดี
และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก โดยปัจจัยส าคัญที่จะเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าว ได้แก่ คุณภาพของคน1 ผู้บริหารในยุคโลกาภิวัฒน์ จะต้องเป็น
ผู้ที่รู้จักสร้างวิสัยทัศน์และก าหนดวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาในอนาคต
และจะต้องมุ่งมั่นผลักดันทุกวิถีทางที่จะให้วิสัยทัศน์น้ันเป็นจริง  เหตุที่เป็นดังน้ีก็เพราะว่า ยุคน้ีเป็นยุค
โลกาภิวัฒน์  ซึ่งเป็นยุคที่จะต้องแข่งขันกันทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 2  ปัจจุบันสังคมใน
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
รัฐบาลจึงมีแนวคิดและสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11(พ .ศ .2555- 
พ.ศ.2559) ซึ่งมีแนวคิดในการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อเตรียมความพร้อมของคน 
สังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากร การศึกษา และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ต้องการสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยและให้
ความส าคัญในการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัด
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาสมัยใหม่เข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยสะดวกและ
รวดเร็ว สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน รวมทั้ง
เป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมสิ่งแวดล้อม3จึงเป็นหน้าที่ส าคัญของผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาที่จะต้องน าเอาหลักการและแนวคิดที่กล่าวมาเพื่อน ามาสร้าง
วิสัยทัศน์และก าหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการและเกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาในทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ 

                                                   

 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(กรุงเทพฯ: 
ฝ่ายโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551),1. 

2 เรื่องเดียวกัน,2. 
      

3 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11(พ.ศ.2555- พ.ศ.2559)เข้าถึงเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2556,เข้าถึงได้จาก 
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=395. 
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 สถานศึกษาเป็นสถาบันทางสังคมที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่สร้างและพัฒนาคนให้เป็น
มนุษย์ที่ดีมีคุณภาพ มีจิตใจเมตตา กรุณา รักและเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ ตลอดจนมีความคิดที่จะ
สรรค์สร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม สามารถพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน หาก
เยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพจากสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เขาจะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มี
มาตรฐานและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข จึงท าให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อันเป็นเงื่อนไขสู่การพัฒนาเศรษฐกิจให้คนไทยทั้งปวงได้รับ
โอกาสเท่าเทียมกัน ที่จะเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็น
ทุนในการสร้างงาน และสร้างรายได้น าประเทศให้อยู่รอดจากระบบเศรษฐกิจ และสังคมที่ผันแปรอยู่
ตลอดเวลาโดยยึดหลักว่า การศึกษาสร้างคน สร้างงาน และสร้างชาติ ภารกิ จของสถานศึกษา  คือ 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้   ความสามารถโดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของ
ตน ตามความเชื่อที่ว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด4ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีส่วนส าคัญในการวิเคราะห์ปัญหา สร้างกระบวนการแก้ไข 
สร้างนโยบาย วางแผนสู่แนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา การ
บริหารอย่างมีแบบแผนจะสามารถน าพาองค์กรหรือสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และ
ประสบความส าเร็จมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามที่ผู้บริหารและสถานศึกษาได้ก าหนด
หรือต้ังเป้าหมายเอาไว้ได้ 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 สังคมไทยมีการปรับตัว  เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง  เพื่อให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงยั่งยืน มีสันติสุขและสามารถเอาชนะวิกฤตการณ์ทางด้านต่างๆได้  การศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือที่
ส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และทุกๆด้านให้
เจริญก้าวหน้าทันกับสังคมโลกปัจจุบัน  สมพงษ์  จิตระดับ สุอังคะวาทิน  กล่าวว่า 9 ปีแห่งความ
ล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาเรายังเรียนรู้ไม่พอหรือว่าเป็นการต้ังโจทย์ผิด น ากลุ่ มบุคคลมา
ออกแบบเชิงโครงสร้างระบบกฎหมายไม่สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริง น ามาสู่ปัญหาเชิงคุณภาพของ
ผู้เรียนอย่างน่าใจหายเป็นที่สุด แนวทางการแก้ไขปัญหาและเยียวยาในวิกฤติที่เกิดขึ้นกับการศึกษาก็
คงเป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของบุคลากรการศึกษาทุกกลุ่มทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารการศึกษา ครู
อาจารย์ รวมทั้งชุมชน/สังคมที่ต้องประสานพลังในการแก้ไขปัญหาเหล่าน้ัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มาตรการหรือยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ที่เกิดขึ้น คงเป็นการร่วมกันระดมสรรพก าลัง
เพื่อตอบโจทย์ปัญหาของการปฏิรูปให้เป็นที่เข้าใจตรงกันผู้บริหารโรงเ รียน กลุ่มบุคลากรส าคัญของ
องค์การฐานล่างคือโรงเรียน/สถานศึกษา จะเป็นตัวจักรส าคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองให้ก้าวไปอย่างมีประสิทธิภาพดังน้ันการสร้างฐานแนวคิดของการ
ปฏิรูปการศึกษาคงเป็นรูปแบบของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในโรง เรียน ให้เกิดมรรคเกิดผล
ส าคัญ ดังน้ันผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่ต้องเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
มีศักยภาพแห่งความเป็นผู้มีความ รู้ที่สามารถ(Knowledge Worker)เป็นผู้บริหารมืออาชีพ 

                                                   
4 สมลักษณ์  ภาพันธ์, “หนังสือส าหรับเด็ก สื่อเพื่อบูรณาการเรียนรู้ที่ครูมองข้าม” 

(กรุงเทพฯ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 7,2552), 9.  
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(Professionalism) และถึงขั้นเป็นผู้น าทางการศึกษา ( Educational Leader ) ที่จะสามารถน าเอา
ทั้งศาสตร์ ( Science ) และศิลป์( Art )มาปฏิบัติร่วมกันได้อย่างสมดุลในเชิงบูรณาการ ( Integrated )
น าองค์กรหรือสถานศึกษาให้ก้าวไปสู่ความส าเร็จได้ในที่สุด5 

การจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับวัยโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานน้ัน มีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งส าคัญที่จะวางรากฐานให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติใน
อนาคตให้มีความเจริญและมั่นคง ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องตระหนักถึงความส า คัญในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีการพัฒนาทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้ชีวิต กระบวนการต่างๆตลอดจน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข 
วิสัยทัศน์ของผู้บ ริหารจึงมีความส าคัญในการจะสร้างแนวคิด เพื่อน าไปสู่การสร้าง นโยบาย 
กระบวนการการพัฒนาระบบการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังจะเห็นได้จากมาตรฐานหรือคุณภาพทางการศึกษาที่จะปรากฏชัด
เมื่อการบริหารงานวิชาการประสบความส าเร็จ นอกจากน้ีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารจึงมีบทบาทส าคัญที่
จะสามารถสร้างกระบวนการที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนสอดคล้องกับบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาให้บรรลุตามตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาน้ันๆจึงดูได้จากผลผลิตทางการศึกษา คือ ตัวนักเรียนว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด 
 จากปัญหาที่กล่าวมาน้ัน จะเห็นได้ว่า  ในระบบการบริหารโรงเรียน  ผู้บริหารคือกลไก
ส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้
บรรลุเป้าหมาย  จึงจ าเป็นที่ผู้บริหารต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการ  ซึ่งเป็นผลจากการ
กระจายอ านาจในการบริหารงาน  ผู้บริหารโรงเรียนจึงมีภารกิจ  และความรับผิดชอบต่อการพัฒนา
โรงเรียนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งในด้านการก าหนดนโยบาย และการน านโยบายสู่การปฏิบัติด้วยการวางแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียน  วิสัยทัศน์จึงเป็นหลักหรือเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายของ
โรงเรียน  และสร้างความคาดหวัง และมั่นใจให้กับคณะครู  อาจารย์  นักเรียนและบุคคลอื่นๆ  
รวมถึงการใช้เป็นกรอบในการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานวิชาการ ซึ่งเป็นหัวใจ
ส าคัญของการวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียน6 ดังน้ันจึงเป็นหน้าที่ส าคัญของผู้บริหารที่
จะต้องสร้างกระบวนการในการบริหารงานวิชาการให้เข้มแข็งเพื่อผลักดันการศึกษาให้มีคุณภาพ 
บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาในทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพและเติบโตเป็น
ก าลังส าคัญของประเทศชาติสืบต่อไป 

                                                   

 
5 สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน , โจทย์...การปฏิรูปการศึกษารอบ 2(กรุงเทพ : มติชน

รายวัน.12 มกราคม2552),6. 
6 ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์, ผลกระทบของการสร้างความรับผิดชอบทางการศึกษาต่อ

สมัฤทธิผลของนักเรียนไทย (กรุงเทพ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,2554),7. 
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ปัญหาของการวิจัย 
 การเข้าสู่วัฒนธรรมยุคโลกาภิวัฒน์ ท าให้โครงสร้างทางสังคมอ่อนแอ ทุนทางสังคม 
ศาสนา วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นห่างเหินและถูกปฏิเสธจากเด็กและเยาวชนล่อแหลมต่อ
การกระท าผิดกฎหมาย ขัดข้อศีลธรรมอันดีงาม มีค่านิยมอันไม่พึงประสงค์6การพัฒนาประเทศสู่ความ
สมดุลและยั่งยืน จะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลัง
เพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้
เข้มแข็ง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง การคิดรูปแบบใน
การจัดการศึกษาอย่างหลากหลายและขาดความต่อเน่ือง ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในแต่ละพื้นที่ได้จริง โครงสร้างและกลไกการบริหารและการจัดการต่างๆปรับตัว
ตามไม่ทัน เกิดปัญหาไม่สมดุลระหว่างการพัฒนาระบบการศึกษาและผู้เรียน ก่อให้เกิดปัญหา
นานับประการโดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชนเกิดความเครียดและปรับตัวไม่ได้7รวมทั้ง ผู้บริหารมีส่วน
ส าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จ าเป็นต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่เกี่ยวกับการสร้างกระบวน
ทัศน์การบริหารงานวิชาการ เทคนิค กระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนการจัดกิจกรรมและเน้ือหาให้
สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน ความถนัดและความแตกต่างของผู้เรียน การฝึกทักษะ การเผชิญ
สถานการณ์และประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิด
เป็น ท าเป็น รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมที่ดี คุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาการด าเนินงานของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งปัญหาหลักคือการน าวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ มักจะเกิด
จากการที่ผู้บริหารไม่สามารถสื่อสารและเผยแพร่วิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรได้อย่างทั่วถึงและเข้าใจ 
ผู้บริหารควรสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันในองค์กร สร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้บุคลากรเกิดแรงบันดาลใจ
ในการอยากปฏิบัติงานให้เต็มศักยภาพ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติจริง ดังน้ันผู้บริหารนอกจากจะต้องสร้างวิสัยทัศน์ เผยแพร่ และน าไปสู่การปฏิบัติแล้ว ต้ อง
เข้าใจและวางแผนในการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับสาขาวิชาที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส าเร็จการศึกษามาโดยเฉพาะ เพราะปัจจุบันมีการประเมินคุณภาพของครูซึ่งพบว่ามีการสอนไม่ตรง
กับวิชาเอกที่จบเฉพาะทางและภาระงานเอกสารของครูผู้สอนมีมาก ท าให้ครูมีเวลาในการเตรียมการ
เรียนการสอนลดน้อยลง8 ซึ่งอาจท าให้การศึกษามีคุณภาพที่แย่ลงได้ สอดคล้องกับผลการเรียนของ
นักเรียนซึ่งเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาที่ส าคัญกลับตกต่ าลง ดังที่จะเห็นได้จากผลคะแนนสอบของ
เด็กไทย ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในประเทศ (O-NET) หรือ

                                                   

 7ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด,2552),38. 
 8สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ,O-NETช้ีวิกฤตการศึกษาไทย ภาค 2, 
(กรุงเทพฯ : วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น,2553),35. 
 

9กลุ่ มนโยบายและแผน ,รายงานผลการด า เนินงาน ประจ าปี งบประมา ณ 
2556(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2,2556),15. 
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ข้อสอบมาตรฐานระหว่างประเทศ(PISA)ต่างก็มีแนวโน้มลดลง เปรียบเทียบได้จากผลการประเมิน
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  
2554-2555  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต2  ซึ่งประเมินโดยสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
ปีการศึกษา 2555  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  ร้อยละ  59.26  รองลงมา  ได้แก่  
สุขศึกษาร้อยละ58.89  ศิลปะร้อยละ56.57  ภาษาไทยร้อยละ  50.31 สังคมร้อยละ  48.84  
คณิตศาสตร์ร้อยละ  40.73  วิทยาศาสตร์ร้อยละ39.89 ตามล าดับ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  วิชาภาษาอังกฤษร้อยละ39.56  ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยมากกว่าร้อยละ50 ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สุขศึกษา  
ศิลปะ  และภาษาไทย  เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2554-2555  พบว่า  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ  ภาษาอังกฤษ  และการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีพั ฒนาการ
เพิ่มขึ้น9  ในปีการศึกษา  2556  ส านักงานทดสอบการศึกษาแห่งชาติได้จัดการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2556  พบว่าประเทศไทยมี
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยร้อยละ 45.02 วิชาวิทยาศาสตร์ร้อยละ 37.40 วิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรมร้อยละ 38.31 วิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 33.82 วิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ  41.95 ซึ่ง
คะแนนเฉลี่ยของรายวิชาดังกล่าวมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ50 นอกจากน้ี นโยบายที่จะให้ผล
คะแนนโอเน็ตสูงขึ้น 50% ทุกวิชา และพยายามจะให้ครู เปลี่ยนบทบาทในการสอนความรู้ความจ ามา
สอนเชิงวิเคราะห์ ยิ่งท าให้ประเทศไทย "หลงทาง"   สาเหตุต่อมาคือ "ข้อสอบสวนทางหลักสูตร"
 โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ที่มีลักษณะของข้อสอบเชิงวิเคราะห์ เป็น
เหตุเป็นผล และตรรกะ ซึ่งเป็นทักษะเฉพาะ ขณะที่การสอนในประเทศไทย  "เน้นการท่องจ า" ขณะที่
ข้อสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นข้อสอบแบบคิดวิเคราะห์ ข้อมูล
ข่าวสาร เพราะฉะน้ัน การสอนกับการสอบวัดไม่สัมพันธ์กัน ท าให้คะแนนออกมาแค่ประมาณ 20-
30% จากสาเหตุและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลโดยตรงกับผู้เรียนท าให้เกิดความเครียด จากสภาพ
ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นชี้ให้เห็นถึงการน าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติยังมีปัญหาในด้านการขับเคลื่อน
นโยบาย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์สู่แผนงานปฏิบัติ ตลอดจนการเผยแพร่วิสัยทัศน์สู่บุคลากรใน
สถานศึกษาซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาโดยตรง ดูได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องศึกษาถึง มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงาน
วิชาการสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เพื่อน าผล
การศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดียิ่งขึ้น 

 

 

 

                                                   

 
10  เรื่องเดียวกัน,16. 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความส าคัญของปัญหา  ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์
ของการวิจัยไว้  ดังน้ี 
 1.เพื่อทราบมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 
 2.เพื่อทราบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 
 3.เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 
 
ข้อค าถามของการวิจัย 
 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย  จึงก าหนดข้อค าถามได้ดังน้ี 
 1.มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม  เขต 2  อยู่ในระดับใด 
 2.การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม  เขต 2  อยู่ในระดับใด 
 3.มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 

 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย  ผู้วิจัยได้ต้ังสมมุติฐานทางการวิจัยไว้  ดังน้ี 
 1.มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม  เขต 2  อยู่ในระดับปานกลาง 
 2.การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม  เขต 2  อยู่ในระดับปานกลาง 
 3.มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  มีความสัมพันธ์กัน 
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ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  2  ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเชิงระบบ  
(systems  approach) ของแคทซ์และคาห์น(Katz  and  Kahn) ที่ได้กล่าวไว้ว่า องค์การเป็นระบบๆ
หน่ึง  ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า( input)  กระบวนการ(process)  และผลผลิต(output)  โดย
องค์ประกอบทั้ง  3  ส่วนน้ี  จะมีความสัมพันธ์กัน จะขาดสิ่งหน่ึงสิ่งใดมิได้  เมื่อส่วนหน่ึงมีปัญหา  
ส่วนอื่นก็จะหยุดชะงักไปด้วย  ในขณะเดียวกันระบบจะต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ( feedback)  ซึ่ง
เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ระบบยืนยาวได้  นอกจากน้ีระบบยังมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม(context)  
โดยระบบจะได้รับตัวป้อนจากสภาพแวดล้อมและระบบจะสร้างผลผลิตให้กับสภาพแวดล้อม  
 นักวิชาการหลายท่านได้ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับมิติวิสัยทัศน์ไว้หลายท่าน ได้แก่ 
วีรวัฒน์ ปนันิตามัย ได้เสนอแนวคิดวิสัยทัศน์ที่ดีควรมีลักษณะดังน้ี 1)การบรรลุถึงได้ 2)เห็นได้ในเชิง
พฤติกรรม 3)น่าท้าทาย4)พึงปรารถนา5)เน้นการปฏิบัติล่วงหน้า6)มีความเป็นกลยุทธ์7)คุ้มค่า10 
และวรนุช แสงน่ิมนวล  ที่แบ่งวิสัยทัศน์ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) วิสัยทัศน์ส่วนตน(personal 
vision) หมายถึง วิสัยทัศน์เฉพาะตนของปัจเจกบุคคล ที่มีต่อตนเอง ต่อสังคม ต่อประเทศชาติหรือต่อ
โลก 2)วิสัยทัศน์องค์กร(corporate vision) หมายถึง วิสัยทัศน์ที่มุ่งประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 
เป็นการก าหนดความก้าวหน้าขององค์กรว่าควรอยู่ในระดับใดและวางแผนกลยุทธ์ ต้องมีเทคนิคการ
บริหารงานเป็นหลัก รูปแบบต้องชัดเจนและตรวจสอบได้ต้องปรับให้เข้ากับโลกยุคข้อมูลข่าวสาร มี
ความเป็นสากล การก าหนดวิสัยทัศน์องค์กรต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนเพื่อความเข้าใจ
ร่วมกัน11และสมบูรณ์  เดชสมบูรณ์สุข ได้จ าแนกวิสัยทัศน์ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1)วิสัยทัศน์ส่วน
บุคคล(personal vision) เป็นวิสัยทัศน์เกิดจากตัวบุคคลแต่ละคนเป็นการคาดหวังในการด ารงชีวิต
ของแต่ละบุคคล และ 2)วิสัยทัศน์องค์กร(corporate vision) คือ ภาพในอนาคตขององค์กรที่บุคคล
ในองค์กรต้องรับทราบและเห็นพ้องร่วมกัน เพื่อจะร่วมกันปฏิบัติงานตามแผนการให้บรรลุวิสัยทัศน์
น้ันให้ส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด วิสัยทัศน์องค์กรต้องมีความชัดเจน มีการพัฒนาอย่างถูกต้องและ
เป็นระบบ มีการก าหนดวิธีการและขั้นตอน มีผู้รับผิดชอบชัดเจน และสามารถแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่การ
ปฏิบัติจริงได้12 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยต่างประเทศได้แก่ แมนนาส(Manasse) ได้จ าแนกวิสัยทัศน์
ออกเป็น  4  ประเภท  คือ  1)วิสัยทัศน์ทางองค์การ 2)วิสัยทัศน์ทางอนาคต 3)วิสัยทัศน์ทางบุคคล 4)
วิสัยทัศน์ทางกลยุทธ์13  ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ของวิสัยทัศน์ 3 ด้านของบรอน(Braun) 
ประกอบด้วย 1)การสร้างวิสัยทัศน์ 2)การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 3)การปฏิบัติตาม ส่วน ควิกเลย์(Quigley) 

                                                   
11วีระวัฒน์  ปันนิตามัย , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือการบริหารการปกครองท่ีดี  

(กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551),2-3. 
 

12วรนุช  แสงน่ิมนวล, อ้างถึงใน : แก้วเวียง น านาผล,การจัดการความรู้ในสถานศึกษา : 
แนวคิดสู่การปฏิบัติ(ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด,2554),21. 

    13เรื่องเดียวกัน,22. 
14Lorri A Manasse, Principals as Leaders of High-Performing 

Systems(Information Analysis : Educasional Leadership,1986),41. 
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ได้สรุปองค์ประกอบของส าคัญของมิติวิสัยทัศน์ ไว้ 3 ประการ คือ 1) ค่านิยมหรือเป้าหมายร่วม ซึ่ง
อาจจะก าหนดขึ้นจากผู้น าองค์กร หรือจากความคิดเห็นร่วมกันของผู้ร่วมงานทุกคนก็ได้ 2)ภารกิจ ซึ่ง
จะต้องเป็นภารกิจที่น าไปปฏิบัติได้จริง และก าหนดเป็นแผนระยะยาว 3) เป้าหมาย ซึ่งมาจากการ
แปลความหรือขยายความค่านิยม และภารกิจออกมาเป็นกลยุทธ์และวิธีเชิงปฏิบัติ มีความเป็น
รูปธรรม สมเหตุสมผล ทั้งน้ีจะต้องมีเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว14และดรักเกอร์(Drucker) กล่าว
ว่า วิสัยทัศน์ที่ดีควรมีลักษณะส าคัญ ดังน้ี 1) สร้างภาพจินตนาการได้ดี คมชัด ท าให้มีมองเห็นภาพใน
อนาคต ซึ่งเกิดจากการให้ทุกคนในองค์การมีส่วนร่วม  2) มีลักษณะน่าสนใจ ผู้มีส่วนได้เสียและ
ผู้เกี่ยวข้องให้ความสนใจ 3) วิสัยทัศน์ต้องเขียนให้มีลักษณะความเป็นไปได้ ไม่ไกลเกินฝัน 4) มีความ
ชัดเจน เขียนมีรายละเอียดตามสมควร ชัดเจนมองเห็นภาพในอนาคตได้ 5) ยืดหยุ่นได้ มีความคิด
ริเริ่ม และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้ามีข้อมูลหรือเหตุผลดี 6) สามารถสื่อสารให้คนอื่นโดยเฉพาะ
บุคคลในองค์การสามารถสื่อสารเข้าใจได้ 7) ต้องท้าทายความรู้ ความสามารถของสมาชิกทุกคนใน
องค์การให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 8) การได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ของสมาชิกในองค์การ 9) จะต้องไม่น าเอาวิสัยทัศน์ของบุคคล หรือ หน่วยงานอื่นมาใช้ 10) ใช้ภาษา
เขียนที่สั้น กะทัดรัด เข้าใจง่าย และ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ชัดเจน15 ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์
เอกสารในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้แนวคิดของบรอน(Braun) ซึ่งได้ก าหนดมิติของวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็น 3 ด้าน คือ 1)การสร้างวิสัยทัศน์ 2)การเผยแพร่วิสัยทัศน์  และ3)การปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์  
 ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา มีนักวิชาการได้ก าหนดกรอบ
แนวคิด ได้แก่ อุทัย บุญประเสริฐ ได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการไว้  6 ด้าน คือ 1)เร่ือง
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 2) เร่ืองการสอนการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3) เรื่องกิจกรรมนักเรียนและการ
บริหารกิจกรรมนักเรียนให้ตอบสนองตามหลักสูตรและเสริมสร้างหลักสูตรให้เป็นผลสมบูรณ์ 4) เร่ือง
สื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดยตรงเพื่อ
เสริมพัฒนาการนักเรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและเพื่อเสริม
ความทันสมัยทางวิชาการแก่ครูโดยตรง 5) เร่ืองการวัดผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ ตามจุดหมายและหลักการของหลักสูตรและการประเมินคุณภาพวิชาการของ
โรงเรียน 6) เรื่องการนิเทศการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพส าหรับบุคลากรครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา16สอดคล้องกับ ณรงค์ศักด์ิ หงส์ค า ได้กล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงานวิชาการว่า ขอบข่ายของ
งานวิชาการมีความคล้ายคลึงกัน และสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ ผู้บริหารและครูวิชาการในโรงเรียน

                                                   

  
15 Joseph V. Quigley, “Vision : How Leaders Develop It,Share It,and 

Sustain It” (Leadership devoted to Vision:McGraw-Hill Companies ,1995),214. 
       

16 Peter  Drucker, Management Challenges for the 21st Century Journal 
Articles ,(Harvard Business Review,1999),216. 

       
17

  อุทัย  บุญประเสริฐ, ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ (วารสารการบริหารสถานศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา,2551),1-2. 
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จึงพยายามอย่างยิ่งที่จะท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรภายใต้การบริหารงาน
วิชาการ ตามขอบข่ายงาน 9 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านการเรียนการสอน 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ด้านวัดผลและประเมินผล ด้านห้องสมุด 
ด้านนิเทศการศึกษา ด้านการวางแผนและก าหนดวิธี ด้านด าเนินงาน ด้านส่งเสริมการสอน และด้าน
การประชุมอบรมวิชาการ17ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการไว้
ดังน้ี  1)การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเกี่ยวกับการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
2)การวางแผนงานด้านวิชาการ 3)การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4)การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 5)การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6)การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผล
การเรียน 7)การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8)การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ 9)การนิเทศการศึกษา 10)การแนะแนว 11)การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 12)การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  13)การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 14)การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  15)การ
จัดท าทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 16)การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพื่อใช้ในสถานศึกษา  และ17)การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 18และมีนักวิชาการ
ต่างประเทศได้เสนอกรอบแนวคิดด้านงานบริหารวิชาการไว้ดังน้ี  เซอร์จิโอวานน่ีและคณะ 
(Sergiovanni and Others) มีความเห็นว่างานวิชาการต้องประกอบด้วย 1) การต้ังปรัชญาการศึกษา
ขึ้นมาเพื่อปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 2) การจัดท าโครงการทางการศึกษาต่างๆ 3) การจัดให้
มีประเมินผลหลักสูตรและมีการเรียนการสอน 4) การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาให้พร้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงและ 5) การจัดหาวัสดุส าหรับการเรียนการสอน19ส่วนฟาเบอร์และเชอรอน(Faber and 
Shearron) ได้แบ่งงานวิชาการออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1)การจัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 2)การจัด
เน้ือหาของหลักสูตร 3)การน าหลักสูตรไปใช้ 4)การจัดอุปกรณ์การสอน 5)การนิเทศการสอน 6)การ
ส่งเสริมครูประจ าการ20และมิลเลอร์(Miller) ได้กล่าวถึงขอบข่ายงานวิชาการไว้ 4 ด้าน คือ 1)การจัด

                                                   

     18 ณรงค์ศักด์ิ หงส์ค า,สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตภาควิชาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี,2551),28. 
 

19
  กระทรวงศึกษาธิการ,คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชน

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย , 2553),6. 
       

20
 Thomas J. Sergiovanni and Others, “Educational Governance and 

Administration” Journal Articles,(New York : The McMillian Company,1965),175. 
       

21
 Charles F. Faber and Gilbert  F. Shearron , “Elementary school 

administration: theory and practice” Journal Articles ,(University of California : Holt, 
Rinehart and Winston,1970),175. 
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โปรแกรมเรียน 2)การปฏิบัติตามโปรแกรม 3)การติดตามการเรียนการสอน 4)การจัดบริการการ
สอน21  
 จากแนวคิดทางทฤษฎีระบบของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเชิง
ระบบ  และแนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนในฐานะเป็นระบบเปิดซึ่งประกอบด้วย  3  องค์ประกอบคือ  
ปัจจัยน าเข้า(input) กระบวนการ(process)  และผลผลิต (output)  มาเป็นของข่ายเขิงมโนทัศน์
สรุปของการวิจัย  ดังปรากฏในแผนภูมิที่  1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

       
22

 Miller Van, “The Public Administration of American School System” 

Journal Articles, (New  York :The Macmillan,1975),175. 
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แผนภูมิที่  1 ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย 
ที่มา   : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social  Psychology  of  
Organizations, 2nd ed.(New York : John Wiley & Son,1978), 20. 
 :  สุนันทา  เลาหนันท์, การพัฒนาองค์การ(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ซีวีแอลการพิมพ์ 
จ ากัด,2551),29. 
        : Jerry Bruce Braun,“An Analysis of Principal leadership vision and Its 
Relationship to School Climate”Dissertation abstracts Intermational52,4(October 
1991),1139-A. 
 :  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู
(กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด,2553),9. 
 
 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 
 
 
 

 
 
- ผู้บรหิาร 
- ครู 
- นักเรียน 

กระบวนการ (Process) 
 

- การบริหาร 
 
 
 
 

ผลผลิต (Output) 
 
-  คุณลักษณะที่พึง   
     ประสงค์ของนักเรียน 
 
 -   ผลสัมฤทธิ์ทาง       
     การเรียนของนักเรียน 
 
-   ความพึงพอใจของ 
    ผู้ปกครอง ครู ชุมชน 
    และสังคม 
  
 
 
 
 

มิติวิสัยทัศน์ 
 

   - การนิเทศการศึกษา 

ข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) 

สภาพแวดล้อม(Context) 

 - การเรยีนการสอน 

   - ความประสงค์ของ  
     การศึกษา 

  - บุคลากร 

 - งบประมาณ 

 -วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ 

การบริหารงานวิชาการ 
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ขอบเขตของการวิจัย  
 ขอบเขตของการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดของบรอน(Braun)ที่ได้ก าหนดมิติของ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น 3 มิติ คือ 1)การสร้างวิสัยทัศน์ (Formulated Vision) 2)การ
เผยแพร่วิสัยทัศน์ (Articulated Vision) และ3)การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (Operational Vision)22  
ส่วนการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก าหนดขอบข่ายงานวิชาการ
ดังน้ี 1)การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2)การ
วางแผนงานด้านวิชาการ 3)การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4)การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 5)การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6)การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผล
การเรียน 7)การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8)การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ 9)การนิเทศการศึกษา 10)การแนะแนว 11)การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 12)การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  13)การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 14)การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  15)การ
จัดท าทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 16)การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพื่อใช้ในสถานศึกษา และ17)การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา23 ซึ่งสามารถน ามาแสดง
เป็นแผนภูมิขอบเขตของการวิจัยดังแผนภูมิที่  2 ซึ่งเสนอไว้ในหน้าถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

 
23 Jerry Bruce Braun, “An Analysis of Principal leadership vision and Its 

Relationship to School Climate”Dissertation abstracts Intermational 52,4(October 
1991) : 1139-A. 

 
24 

 กระทรวงศึกษาธิการ,คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู,(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชน
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย , 2553),6. 
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แผนภูมิที่  2  ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา :  Jerry Bruce Braun, “An Analysis of Principal leadership vision and Its 
Relationship to School Climate,” Dissertation abstracts Intermational 52,4(October 
1991),1139-A. 
 : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู
(กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด ,2553),9. 

มิติวิสัยทัศน์ (Xtot) 
 

1. การสร้างวิสัยทัศน์ (X1) 
2. การเผยแพร่วิสัยทัศน์ (X2) 
3. การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (X3) 
 
 

การบริหารงานวิชาการ (Ytot) 
 

1.การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น   
  การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น (Y1) 
2.การวางแผนงานด้านวิชาการ (Y2) 
3.การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษ (Y3) 
4.การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (Y4) 
5.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Y5) 
6.การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการ 
  เรียน (Y6) 
7.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา(Y7) 
8.การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (Y8) 
9.การนิเทศการศึกษา (Y9) 
10.การแนะแนว (Y10) 
11.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ 
    มาตรฐานการศึกษา (Y11) 
12.การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (Y12) 
13.การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ 
    สถานศึกษาและองค์กรอื่น (Y13) 
14.การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  
    ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ 
    สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (Y14) 
15.การจัดท าทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 
    ของสถานศึกษา (Y15) 
16.การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
    (Y16) 
17.การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Y17) 
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นิยามค าศัพท์เฉพาะ   
 ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยคร้ังน้ี เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน  ดังน้ี 
 มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการมองเห็นภาพใน
อนาคต มีความสามารถสร้างภาพน้ันให้เป็นกระบวนการแล้วน ามาสร้างเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้
จริง โดยมีวิธีการน าเอาระบบการวางแผนมาใช้สร้างรูปแบบให้เป็นรูปธรรม สามารถบอกถึงคุณสมบัติ
และคุณลักษณะของสิ่งที่อยากเห็นในอนาคต มีทิศทางที่ชัดเจนซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยภาพน้ัน
จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ด้วย ซึ่งประกอบด้วย การสร้างวิสัยทัศน์ การเผยแพร่
วิสัยทัศน์ และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์  
 การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา เป็น
ภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
และความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนร่วมของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนา
หรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงานด้าน
วิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา  การ
แนะแนว การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา การจัดท าทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 
การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  และการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  หมายถึง  
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ใน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอสามพราน  
อ าเภอบางเลน  และอ าเภอพุทธมณฑล  จ านวน  122  โรงเรียน 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหลักการ  ทฤษฎี
แนวคิดต่างๆประกอบด้วย เพื่อน ามาประกอบการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัย เกี่ยวกับมิติวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ผู้วิจัยได้ก าหนดสาระส าคัญไว้4สว่นคือ1)มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร2)การบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา3)ข้อมูลพื้นฐานและ4)งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

   มิติวิสัยทัศน์ (Dimensional Vision) 

ความหมายของมิติวิสัยทัศน์ 
 มิติวิสัยทัศน์(Dimensional Vision) หมายถึง สิ่งที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติของลักษณะการสร้าง
ภาพอนาคตหรือมองอนาคต ซึ่งจะเป็นเป้าหมายในการเดินไปสู่อนาคต โดยวิธีการน าเอาระบบการ
วางแผนมาใช้สร้างรูปแบบที่เป็นรูปธรรม สามารถบอกถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะของสิ่งที่อยากเห็น
ในอนาคต และเป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิม มิติวิสัยทัศน์จะเกิดจากการรู้จักคิดโดยใช้ปัญญาซึ่งอาจจะหมายถึง
การสร้างความฝัน แต่จะมุ่งมั่นทุกวิถีทางที่จะให้ฝันน้ันเป็นจริง เป็นความสามารถในการคาดการณ์
ล่วงหน้าและเป็นการเตรียมการเพื่ออนาคต ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่า มิติ
วิสัยทัศน์ แตกต่างกันออกไป ดังต่อไปน้ี 
 แบร์และเบนนีส(Beare & Bennis) กล่าวถึงวิสัยทัศน์ คือ ภาพองค์การในอนาคต ซึ่งได้มา
จากปัญญา ความคิด มีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับเป้าหมายและภาระหน้าที่ขององค์การ  โดย
ภาพน้ันต้ังอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงน่าเชื่อถือ และดึงดูดใจให้ปฏิบัติตาม อันจะท าให้องค์การมี
สภาพดีกว่าที่จะเป็นอยู่ในปัจจุบัน1ส่วนบลูกเบิร์กและกรีนฟิลด์ (Blumberg and Greenfield) 
กล่าวถึงวิสัยทัศน์ เป็นความสามารถในการมองเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่ งที่ต้องการ
ให้เป็นในอนาคต และสามารถกระท ากิจกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน กับสิ่งที่
ต้องการให้เป็นไปในอนาคตได้ส าเร็จ2ในขณะที่ดุ๊ค(Duke) ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ว่า วิสัยทัศน์ท าให้
ผู้บริหารมองเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งส าคัญที่แท้จริงขององค์กรและสามารถก าหนดภาพในอนาคตของ
องค์กรได้ว่าต้องการให้เป็นอย่างไรเพื่อก าหนดกิจกรรม และแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตาม 

                                                           
1 Beare, H. et.al. “Creating an Excellent School.”(New York : Routledge, 

Training &Development Journal ,1985),107. 
2
 Arthur Blumberg and William Greenfield, “The Effective Principle : 

Perspectives on School Leadership, 2nd ed”(Boston : Ally and Bacon, 1986), 227-
228. 
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ต้องการโดยไม่เสียเวลากระท าการในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ และยังเป็นแรงกระตุ้นให้สมาชิกของ
องค์กรปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจอย่างเป็นพิเศษยิ่งกว่าธรรมดา4เซอร์จิโอวานนี(Sergiovanni) กล่าว
ว่าวิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของผู้บริหารในการด าเนินกิจกรรมขององค์กร หากผู้ บริหาร
ปราศจากวิสัยทัศน์ก็จะไม่สามารถสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและด ารงรักษาความเป็นองค์กรที่ดี
ไว้ได้5เบนนิสและนานาส (Bennis and Nanas)  กล่าวว่าวิสัยทัศน์ หมายถึง ภาพลักษณ์ทางสมอง 
ต่อมาแบร์ และคณะ (Beare and other) ให้ความหมายว่าวิสัยทัศน์ คือ ภาพขององค์การในอนาคต
ซึ่งได้มาจาก ปัญญา ความคิด มีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับเปูาหมายและภาระหน้าที่ ขององค์การ 
โดยภาพน้ันต้ังอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง น่าเชื่อถือ และดึงดูดใจให้ปฏิบัติตาม 6เดวิสและโทมัส
(David and Thomas) กล่าวว่าวิสัยทัศน์เป็นเสมือนพิมพ์เขียวขององค์การซึ่งเราต้องการจะให้เป็น
อนาคต และวิสัยทัศน์น้ันจะท าให้เราสามารถเห็นวิธีการปฏิบัติที่จะน าองค์การให้บรรลุความต้องการ
น้ันได้7ส่วนบาร์ธ(Barth) ให้ความหมายว่า การเดินไปข้างหน้าอย่างมีจุดหมายอย่างแน่นอนและ
ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม8และบรอน(Braun) กล่าวถึงวิสัยทัศน์ว่าเป็นการสร้างภาพในอนาคตโดยการ
อาศัยทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสังเคราะห์ข้อมูลของผู้บริหารเพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติให้ส าเร็จตามที่วางแผนไว้9คอตเตอร์(Kotter) ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ว่า เป็นภาพ
อนาคตที่น ามาท าให้กระจ่างว่าท าไมบุคคลต้องสร้างขึ้นในอนาคตซึ่งสิ่งที่สร้างขึ้นน้ัน สามารถกระตุ้น
ให้บุคคลมุ่งมั่นและด าเนินการไปสู่ในทิศทางการเปลี่ยนแปลงและทิศทางที่ถูกต้อง  ซึ่งสามารถช่วยให้
เกิดการประสานการปฏิบัติในความแตกต่างระหว่างบุคคล  แม้ว่าจะมีบุคคลจ านวนมากก็สามารถ

                                                           
4Daniel L. Duke,“School Leadership and Instructional Improvement.” 

(New York: Random House Journal Articles, 1987),51. 
5Thomas J.Sergiovanni, “Educational Governance and Administration. 

2 nd ed. Englewood Cliffs,”(New Jersey: Prentice Hall Journal Articles ,1987), Inc. 
6Hedly Beare, Brain J. Caldwell, and Ross H. Millikan, “Creating an Excellent 

school” (New York : Rout ledge Journal Articles, 1989),107. 
7Gary A. Davis and Margaret A. Thomas, “ Effective Schools and Effective 

Teachers” (Bostan : Allyn and Bacon Journal Articles, 1989),22. 
8Roland S. Barth,“Improving School from Within : Trachers,Parents, and 

Principals Can Make the Difference”(San Franciso : Jossey Bass Publishers, 
1991),148. 
 

9Jerry Bruce Braun,“An Analysis of Principal leadership vision and Its 
Relationship to School Climate,” Dissertation abstracts Intermational 52,4(October 
1991),26. 
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ด าเนินการไปด้วยดีและรวดเร็ว10สอดคล้องกับฟิลลิปป์(Phillips)ให้ความหมายของวิสัยทัศน์ คือ สิ่งที่
สามารถก าหนดกรอบการท างานที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและให้นโยบายต้องอาศัยการแสดงความ
คิดเห็นที่กว้างขวางและชัดเจน แต่ในเวลาเดียวกันน าไปสู่สิ่งที่ไกลออกไปได้11 วิทยากร เชียงกูล ให้
ความหมายของวิสัยทัศน์ว่า ภาพที่มีลักษณะบันดาลใจว่าองค์กรหรือสังคมสามารถที่จะเป็นเช่นใดได้ 
ความฝันเกี่ยวกับรูปร่างและความส าเร็จในอนาคต เปูาหมายในอนาคต การมองการณ์ไกล ที่ผู้น า
สามารถมองเห็นและชักชวนให้เพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกร่วมมือสร้างสิ่งน้ันขึ้นมา 12 และรสพร ทอง
ธรรมจินดา กล่าวถึงวิสัยทัศน์ว่า วิสัยทัศน์คือ การสร้างภาพอนาคตที่มีเอกลักษณ์ เป็นอุดมคติ มีความ
น่าพึงปรารถนา มีความเป็นไป เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและมีความพยายามใน
การมุ่งมั่นผลักดันทุกวิถีทางที่จะให้วิสัยทัศน์น้ันเป็นจริง13และการมีวิสัยทัศน์จะช่วยสร้างความผูกพัน
และร้อยรัดพลังของสมาชิกเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์จะสามารถสร้างมิติวิสัยทัศน์
ให้กับองค์กร และเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้เป็นสภาพที่เป็นจริง มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเปูาหมายที่
ต้องการให้เกิดคืออะไร จะต้องท าอะไรและท าอย่างไรจึงจะบรรลุเปูาหมายน้ัน วิสัยทัศน์ที่แจ่มแจ้ง
ชัดเจนน้ันมาจากการเข้าใจองค์กรอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง งานวิจัยและวรรณกรรมต่าง ๆ ได้ยืนยันว่า 
วิสัยทัศน์เป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของผู้บริหาร นอกจากน้ีความหมายของวิสัยทัศน์
ในทัศนะของนักวิชาการไทย กล่าวถึงความหมายของวิสัยทัศน์ว่า วิสัยทัศน์คือความฝันของสมาชิกใน
องค์การที่มีความมาดมั่นร่วมกันในอันที่จะไปให้ถึงภาพฝันน้ัน วิสัยทัศน์องค์การควรมีการเปลี่ยนแปลง 
เมื่อองค์การสามารถบรรลุภาพฝันน้ันได้ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จนท าให้มีการตัดสินใจที่
จะก าหนดภาพฝันใหม่14 วิสัยทัศน์ เป็นความต้องการในอนาคตที่องค์การก าหนดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้สมาชิกยึดถือ และปฏิบัติตามอย่างมีระบบและสม่ าเสมอ เพื่อความก้าวหน้าและความส าเร็จ
ขององค์การ ปกติวิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่กลุ่มผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันก าหนดขึ้น แต่จะไมใช่ความ

                                                           
10John P. Kotter, “Leading Change” (Boston : Massassusette, Harvard Business 

SchoolPress Journal Articles,1996),68-69. 
11Nicola Phillips, “Management : A Pragmatic Guide to New Techningues” 

(London : Pitman Publishing Journal Articles,1997),7. 
12วิทยากร เชียงกูล, รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2547-2548 : ส านักวิจัยและพัฒนา

การศึกษา(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์สายธาร,2549),187. 
13รสพร  ทองธรรมจินดา, วิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญของสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เขตการศึกษาท้องถ่ินท่ี 1, 
(หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลับศิลปากร 
2549),21. 

14ณัฎฐพันธ์  เขจรนันทน์, การจัดการเชิงกลยุทธ์(ฉบับปรับปรุงใหม่) (กรุงเทพฯ : บริษัท ซี
เอ็ดยูเคชั่น  จ ากัด, 2550),35-36. 
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เพ้อฝันของใครบางคนเท่าน้ัน โดยวิสัยทัศน์ที่ก าหนดขึ้นต้องแผงด้วยความท้าทาย แรงผลักดันและ
ความทะเยอทะยานในอนาคต แต่ในขณะเดียวกันวิสัยทัศน์ก็จะก าหนดทิศทางที่ชัดเจนพอที่จะเป็น
แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เราสามารถบรรลุเปูาหมายที่ต้ังเอาไว้ได้ 15 วีรวัฒน์  ปันนิตามัย กล่าวว่า
วิสัยทัศน์ คือ การสร้างภาพในอนาคตที่สะท้อนให้เห็นถึงเปูาหมาย ความหวัง ค่านิยม ความเชื่อ ผ่าน
ข้อความที่บ่งบอกถึงปรัชญา ความมุ่งหมายในอนาคตที่พึงประสงค์ 16 สอดคล้องกับแนวคิดของ 
สอดคล้องกับแก้วเวียง น านาผล ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ว่าเป็นสถานภาพอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
ประการที่บุคคลหรือองค์กรมุ่งหวังหรือประสงค์จะเป็นจะมีในอนาคต อาจเป็นการวางแผนที่คิดการณ์
ใหญ่ และมองการณ์ไกล เพื่อก าหนดสภาพในอนาคตอันเป็นจุดมุ่งหมายโดยรวมขององค์กรที่แสดง
สภาพดีที่สุด(The Best) หรือมากที่สุด(The Most)หรือยิ่งใหญ่ที่สุด (The Greatest)17  
 ดังน้ัน มิติวิสัยทัศน์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการมองเห็นภาพในอนาคต มี
ความสามารถสร้างภาพน้ันให้เป็นกระบวนการแล้วน ามาสร้างเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้จริง  โดยมี
วิธีการน าเอาระบบการวางแผนมาใช้สร้างรูปแบบให้เป็นรูปธรรม สามารถบอกถึงคุณสมบัติและ
คุณลักษณะของสิ่งที่อยากเห็นในอนาคต มีทิศทางที่ชัดเจนซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยภาพน้ัน
จะต้องสอดคล้องกับเปูาหมายขององค์กร  
 
ความส าคัญของมิติวิสัยทัศน์ 
 ปัจจุบันวงการการศึกษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา เป็นการผันแปรที่ไม่มี
แนวทางที่แน่นอน หาความเสถียรภาพได้ยาก ดังน้ันมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารจึงมีความส าคัญยิ่งใน
การจะน าพาองค์การหรือสถานศึกษามุ่งสู่เปูาหมายและความส าเร็จตามที่ผู้บริหารหรือสถานศึกษาได้
ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ เดวิสและโทมัส(David and Thomas) กล่าวว่า วิสัยทัศน์มี
คุณค่า เป็นสิ่งส าคัญประการแรกที่ผู้น าจะต้องมีและเผยแพร่วิสัยทัศน์ให้สมาชิกทุกคนได้เข้าใจอย่าง
ชัดเจน โดยเน้นที่ผลผลิต เปูาหมายและทิศทางการด าเนินการ18 เช่นเดียวกับที่ลิซาตาและคณะ 
(Licata et.al) ได้พบว่าผู้น ามีวิสัยทัศน์ นอกจากมองเห็นภาพในอนาคตแล้ว ยังต้องเสียสละประโยชน์
ส่วนตน เพื่อมุ่งมั่นท างานให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน19ค็อดเวลล์และสปร้ิงส์(Caldwell and Spinks) กล่าว
                                                           

15เรื่องเดียวกัน,35-36. 
16วีระวัฒน์  ปันนิตามัย , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือการบริหารการปกครองท่ีดี  

(กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551),2-3. 
 

17
 แก้วเวียง น านาผล, การจัดการความรู้ในสถานศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัติ(ร้อยเอ็ด : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด,2554),19. 
18Davis, I.L and Thomas, “ The Relationship between Satisfaction with 

Leadership and School Climate inRandomly Ruraly Gregia Public Elementary 
School” (Dissertation Abstractsinternationa1989),22-23.  

19 Licata, J.w.et.al “Principal Vision, Teachers Sense of Autonomen. Journal 
of  Educational”( Journal Articles Research : November-December1990), 93 - 98.  
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ว่าการมีวิสัยทัศน์อย่างเดียวยังไม่เพียงพอ สิ่งส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องกระท าให้ได้คือ การท าให้สมาชิก
มีจิตผูกพันกับวิสัยทัศน์ สามารถหล่อหลอมวิสัยทัศน์น้ันลงสู่นโยบาย แผนงาน และกิจวัตรประจ าวัน
ภายในองค์กร ยินดีเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน20สอดคล้อง
กับแนวคิดของบาธ (Barth) ที่มีความคิดว่าทุกโรงเรียน สถานศึกษาทุกแห่ง ควรจะต้องมีหรือสร้าง
วิสัยทัศน์เป็นของโรงเรียน เพราะวิสัยทัศน์ของโรงเรียนท าให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
ผู้บริหารโรงเรียนได้ทราบแนวพัฒนาของโรงเรียนในอนาคต ว่าจะเดินไปในทิศทางใด และมียุทธวิธีใด
ที่จะท าให้บรรลุจุดหมายปลายทางได้ บาธ (Barth) เชื่อว่า ถ้าโรงเรียนใดไม่มีวิสัยทัศน์เป็นของ
โรงเรียนๆน้ันก็ยากที่จะพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนได้21วิสัยทัศน์ของผู้บริหารจึงมีความส าคัญต่อการ
บริหารงานในองค์การอย่างยิ่ง และสามารถอธิบายความส าคัญของวิสัยทัศน์ออกได้เป็น 4 ประการ 
คือ 1) ก่อให้เกิดความรู้สึกน่าสนใจ น่าดึงดูด กระตุ้นให้บุคคลเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดความมุมานะ 
พยายามปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ด้วยความเต็มใจ 2) ก่อให้เกิดความหมายในชีวิตการท างานและชีวิตส่วน
บุคคล ท างานและมีชีวิตอยู่อย่างมีเปูาหมายด้วยความภาคภูมิใจ อุทิศ เสียสละ และมุ่งคุณภาพของ
งานการผลิต การบริหาร และการมีส่วนให้ผ่านการเพิ่มอ านาจ (empowerment) 3) ช่วยก าหนด
มาตรฐานของงานเป็นเลิศที่โดดเด่น และ 4) เป็นตัวเชื่อมอดีต โดยเฉพาะปัจจุบันกับอนาคตกาล22 
สอดคล้องกับแนวคิด คอตเตอร์ (Kotter)ได้กล่าวว่าวิสัยทัศน์จะเป็นทิศทางน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
องค์การ ด้วยเหตุผล คือ 1) ท าให้มองเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงองค์การได้ชัดเจนว่าจะมีทิศทางไป
อย่างไรเป็นเส้นทางเดียวหรือหลายเส้นทาง2) กระตุ้นให้บุคคลได้ปฏิบัติมิได้ตรงตามทิศทางของ
องค์การ แม้ว่าในระยะแรก ๆ อาจยุ่งยากบ้าง3) ช่วยให้เกิดการประสานงานการปฏิบัติงานของคนใน
องค์การจ านวนมากในแนวทางที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ23ซึ่งก็สอดคล้องกับคาล์ดเวลลและสปิงค์ 
(Caldwell and Spinks) ที่ย้ าว่าผู้น าจะต้องผูกพันกับวิสัยทัศน์น้ัน และสามารถน าวิสัยทัศน์ลงสู่
นโยบาย แผนงาน และการปฏิบัติงานในแต่ละวันขององค์การได้24และแก้วเวียง น านาผล กล่าวว่า 
คุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารและผู้น าที่ประสบความส าเร็จก็คือ วิสัยทัศน์ ซึ่งจะช่วยให้
คาดคะเนและใช้ประโยชน์จากการคาดคะเนได้ดีกว่าผู้อื่น จากการที่มองเห็นอนาคตได้ชัดเจนท าให้
สามารถเตรียมการแก้ปัญหาและเตรียมการด าเนินการอย่างได้ผล มิใช่คอยแต่แก้ปัญหาอย่างเดียว 

                                                           
20Caldwell, B. J. and J. M. Spinks, “ The Self- Managing School” (London 

:The Falmer Press Journal Articles,1990),174. 
21Roland S. Barth, “Improving School from Within : Trachers,Parents, and 

Principals Can Make the Difference”(San Franciso : Jossey Bass Publishers, 
1991),149. 

22Nanus, B. Visionary ,Leadership: Creating a compelling sense of direction 
for your organization (San Francisco: Jossey Bass Publisher, 1992),118. 

23John P. Kotter, “Leading Change” (Boston : Massassusette, Harvard Business 
School Press1996),72. 

24Caldwell, B.J. and Jim M.S. “ The Self Managing School” Journal Articles 
(London : The Falmer Press1998), 175. 
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จะต้องมี Courage คือ ความกล้าในการตัดสินใจอย่างทันท่วงที เพราะการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องมี
ความเสี่ยง แต่ถ้าเราสามารถคาดคะเนล่วงหน้า ความเสี่ยงจะน้อย ผลดีมีมาก มองไกล ฉับไว ใจกล้า25

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษานอกจากจะมีวิสัยทัศน์แล้ว ยังต้องมีความสามารถ ในการ
เผยแพร่วิสัยทัศน์ให้สมาชิกเข้าใจยอมรับ และปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ให้บรรลุผลด้วย  
 ดังน้ัน  วิสัยทัศน์ของผู้บริหารจึงมีความส าคัญยิ่ง  ในการบริหารองค์การและสถานศึกษาเพื่อ
ผลักดันให้องค์การหรือสถานศึกษาประสบความส าเร็จ  ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนจึงควรจะต้อง
สามารถก าหนดวิสัยทัศน์  และน าวิสัยทัศน์มาผลักดันให้เกิดผลสู่การปฏิบัติ น าองค์การไปสู่เปูาหมาย
ที่ต้องการตามวิสัยทัศน์  วิสัยทัศน์จึงเป็นการชี้แนวทางการพัฒนาองค์กรและในท านองเดียวกันก็จะ
สะท้อนถึงผู้น าด้วยจากวิสัยทัศน์น้ีเอง รู้จักสร้างภาพอนาคตที่ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาของตน และมุ่งมั่นผลักดันทุกวิถีทางที่จะให้ภาพอนาคตตามวิสัยทัศน์น้ันเป็นจริง เพื่อให้
เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารการศึกษา 
 
ประเภทของมิติวิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์มีความส าคัญในการบริหารองค์การหรือสถานศึกษาเป็นอย่างมาก วันทนา  เมือง
จันทร์ได้ก าหนดและแบ่งประเภทของวิสัยทัศน์ได้เป็น 4 ประเภท ดังน้ี 1)วิสัยทัศน์ของบุคคล
(personal vision) เป็นวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนา การก าหนดต าแหน่งของ
บุคคลและการพัฒนาทรัพยากรของมนุษย์ เป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้น ากับองค์การ ดังน้ัน จึงเป็น
ความสามารถของผู้น าที่จะระบุ บ่งชี้ เคลื่อนย้าย ประสานทักษะและทรัพยากรต่างๆได้  2)วิสัยทัศน์
ขององค์การ(organization vision) เป็นวิสัยทัศน์ซึ่งแสดงภาพที่กว้างและสมบูรณ์ของระบบองค์การ
ในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ภายในสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ วิสัยทัศน์ขององค์การในปัจจุบันในภาพรวม มิได้มอง
เฉพาะองค์การเท่าน้ัน แต่จ าเป็นต้องมองสิ่งแวดล้อมขององค์การด้วย 3)วิสัยทัศน์กลยุทธ์(strategic 
vision) เป็นวิสัยทัศน์ซึ่งต้ังอยู่บนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการเปลี่ยนแปลง เป็นการ
เปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้ไปสู่ระดับการปฏิบัติน่ันคือ วิสัยทัศน์ทางกลยุทธ์เป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นจริงใน
ปัจจุบัน กับความเป็นไปได้ในอนาคต ในวิถีทางเฉพาะเจาะจง ซึ่งเหมาะสมกับองค์การและผู้น า จึ ง
เห็นได้ว่าวิสัยทัศน์กลยุทธ์ ก็คือการบริหารการเปลี่ยนแปลงน่ันเอง 4)วิสัยทัศน์อนาคต(future vision) 
เป็นการสร้างภาพของระบบองค์กรภายในสิ่งแวดล้อม ณ จุดๆหน่ึงหรือเวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคต 
กล่าวคือ วิสัยทัศน์อนาคตเป็นการสร้างภาพว่าองค์กรในอนาคตควรจะเป็นเช่นไร26 ส่วนสมบูรณ์  เดช
สมบูรณ์สุข ได้จ าแนกวิสัยทัศน์ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) วิสัยทัศน์ส่วนบุคคล(personal vision) 
เป็นวิสัยทัศน์เกิดจากตัวบุคคลแต่ละคนเป็นการคาดหวังในการด ารงชีวิตของแต่ละบุคคล และ  2) 
วิสัยทัศน์องค์กร (corporate vision) คือ ภาพในอนาคตขององค์กรที่บุคคลในองค์กรต้องรับทราบ
และเห็นพ้องร่วมกัน เพื่อจะร่วมกันปฏิบัติงานตามแผนการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ันให้ส าเร็จภายในเวลาที่

                                                           
25 แก้วเวียง น านาผล,การจัดการความรู้ในสถานศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัติ(ร้อยเอ็ด : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด,2554),19. 
26 วันทนา  เมืองจันทร์, อ้างถึงใน : แก้วเวียง น านาผล,การจัดการความรู้ในสถานศึกษา : 

แนวคิดสู่การปฏิบัติ(ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด,2554),19.  
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ก าหนด วิสัยทัศน์องค์กรต้องมีความชัดเจน มีการพัฒนาอย่างถูกต้องและเป็นระบบ มีการก าหนด
วิธีการและขั้นตอน มีผู้ รับผิดชอบชัดเจน และสามารถแปลงวิสัยทั ศน์ไปสู่การปฏิบัติจริงได้27 
สอดคล้องกับวรนุช  แสงน่ิมนวล  ที่แบ่งวิสัยทัศน์ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) วิสัยทัศน์ส่วนตน
(personal vision) หมายถึง วิสัยทัศน์เฉพาะตนของปัจเจกบุคคล ที่มีต่อตนเอง ต่อสังคม ต่อ
ประเทศชาติหรือต่อโลก 2)วิสัยทัศน์องค์กร(corporate vision) หมายถึง วิสัยทัศน์ที่มุ่งประโยชน์ของ
องค์กรเป็นหลัก เป็นการก าหนดความก้าวหน้าขององค์กรว่าควรอยู่ในระดับใดและวางแผนกลยุทธ์ 
ต้องมีเทคนิคการบริหารงานเป็นหลัก รูปแบบต้องชัดเจนและตรวจสอบได้ต้องปรับให้เข้ากับ โลกยุค
ข้อมูลข่าวสาร มีความเป็นสากล การก าหนดวิสัยทัศน์องค์กรต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนเพื่อ
ความเข้าใจร่วมกัน28และเทื้อน  ทองแก้ว กล่าวว่าวิสัยทัศน์มีแหล่งที่มาจากแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของบุคคลในองค์การ เป็นความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้น จากการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสโดยอาศัยความรู้ของบุคคลในการผสมผสานความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ดุลยพินิจจากประสบการณ์หรือ ความรู้ ปรับภาพความคิดให้ชัดเจน และ มี
ความเป็นไปได้นอกจากน้ัน เพื่อพิจารณาน าวิสัยทัศน์ไปใช้ในการบริหารหรือปฏิบัติงาน จะต้อง
สัมพันธ์กับพันธกิจและการด าเนินงานขององค์การจนถึงผลการด าเนินงาน ที่มาของวิสัยทัศน์จึงต้อง
สัมพันธ์กับพันธกิจที่จะน าไปสู่การด าเนินงานขององค์การได้สรุปไว้ดังน้ี  1)วิสัยทัศน์ที่เกิดจากการ
วิเคราะห์อดีต ปัจจุบัน แล้วจึงคาดการณ์ในอนาคต  2)วิสัยทัศน์ที่เกิดจากการวิเคราะห์สถานการณ์
เพื่อสร้างเปูาหมายที่ท าให้เกิดแผนงานและโครงการ 3)วิสัยทัศน์ที่เกิดจากบุคลิกภาพของผู้บริหาร 4) 
วิสัยทัศน์ที่ท าให้เกิดการพัฒนาองค์กรและการจัดการ  5)วิสัยทัศน์กับการประยุกต์ และในแต่ละ
วิสัยทัศน์มีความสัมพันธ์ภายในที่แสดงถึงขอบข่ายการปฏิบัติงานในองค์การ ดังแผนภูมิภาพที่ 1-5  
 

                                                           
27 สมบูรณ์  เดชสมบูรณ์สุข,“การเขียนวิสัยทัศน์นักบริหารงานสายเทศบาล” (ม.ม.ท.,ม.

ม.ป.),11-12. 
28 วรนุช  แสงน่ิมนวล, อ้างถึงใน : แก้วเวียง น านาผล,การจัดการความรู้ในสถานศึกษา : 

แนวคิดสู่การปฏิบัติ(ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด,2554),20. 
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แผนภาพที่ 1 วิสัยทัศน์ที่สัมพันธ์กับพันธกิจและการด าเนินงานขององค์การ 
ที่มา  :  เทื้อน  ทองแก้ว ,การพัฒนาวิสัยทัศน์ : หลักการและแนวปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต),6. 
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แผนภาพที่ 2  ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์กับจุดยืนอุดมการณ์พันธกิจและเปูาหมาย 
ที่มา  :  เทื้อน  ทองแก้ว ,การพัฒนาวิสัยทัศน์ : หลักการและแนวปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต),7. 
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แผนภาพที่  3 ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์กับการประกอบธุรกิจ 
ที่มา  :  เทื้อน  ทองแก้ว ,การพัฒนาวิสัยทัศน์ : หลักการและแนวปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต),8. 
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แผนภาพที่  4  ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์กับการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่มา  :  เทื้อน  ทองแก้ว ,การพัฒนาวิสัยทัศน์ : หลักการและแนวปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต),9. 



26 
 

 
 
 
แผนภาพที่ 5   ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์กับการประยุกต์ใช้ 
ที่มา  :  เทื้อน  ทองแก้ว ,การพัฒนาวิสัยทัศน์ : หลักการและแนวปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต),10. 
 

จากแผนภาพที่ 1-5 จะเห็นได้ว่าวิสัยทัศน์มีส่วนเกี่ยวข้องกับ พันธกิจ (Mission) การวางแผน
(Planning) และการบริหารแผน (Implementation) ซึ่งจะก่อให้เกิดผลขององค์การ 2 ประการ คือ
ประสิทธิผล(Effectiveness)และประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งจะถือว่าอยู่ในกระบวนการทางการ
บริหารขององค์การ ซึ่งองค์ประกอบเหล่าน้ัน มีความสัมพันธ์เกี่ยวเน่ืองลดหลั่นกัน ดังน้ัน เมื่อ
ตร วจ สอ บแ ผนแข อง อง ค์ก าร ก็ จ ะพ บควา มสั มพั นธ์ ขอ งค า เ หล่ า น้ี  คื อค า ว่ าป รัช ญ า  
(Philosophy)วิสัยทัศน์ (Vision) ยุทธศาสตร์ (Strategy) ทักษะ (Skills) ทรัพยากร (Resources) 
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รางวัล(Rewards) การจัดองค์การ (Organization) ซึ่งทั้ง 7 ปัจจัยน้ีถือว่าเป็นสิ่งพื้นฐานในการก าหนด
กรอบคุณภาพในการบริหารองค์การจะขาดอย่างใดอย่างหน่ึงก็จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์การ29 

ดังน้ันการจ าแนกประเภทของวิสัยทัศน์ อาจขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และการน าไปใช้ที่แตกต่าง
กันซึ่งมองถึงอนาคตเกี่ยวกับอาชีพองค์การ และสังคมกว้างที่เป็นสังคมโลก ซึ่งจะมีส่วนเชื่อมโยง มี
ความสัมพันธ์กันและมีผลกระทบซึ่งกันและกัน สังคมโลกเป็นระบบใหญ่ กว้างขวาง และซับซ้อน 
ระบบขององค์การอยู่ภายในสภาพแวดล้อมของสังคมโลก  และในท านองเดียวกัน ระบบบุคคลก็
เกี่ยวข้องกับระบบในองค์การและระบบสังคมโลก กรอบความคิดในการมองวิสัยทัศน์จึงต้องมองกว้าง
และเชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน 
 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับวิสัยทัศน์ 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ มีความส าคัญอย่างยิ่งในการศึกษาและการน าไปใช้
วิสัยทัศน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวความคิดหรือความเชื่อที่เกิดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์ มีการ
ทดสอบและสังเกตเป็นที่แน่ใจ ทฤษฎีมีบทบาทในการให้ค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทั่วไปและ
ชี้แนะการวิจัยประโยชน์ของทฤษฎี คือท าให้เกิดความรู้ใหม่,สามารถใช้ท านายเหตุการณ์ได้ ขยาย
ประสิทธิภาพกรท างาน และเป็นหลักในการปฏิบัติ เพราะ สรุปได้ว่า ทฤษฎี เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
ไรเคิร์ท (Likert) กล่าวว่า การบริหารมีแบบแผน จะท าให้ผู้น าประสบผลส าเร็จและเป็นผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพ และยังพบว่าผลผลิตสูงขึ้นด้วย ซึ่งความส าเร็จขึ้นกับการมีส่วนร่วมมากน้อยของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วยความคิดรวบยอดเร่ืองภาวะผู้น า แรงจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การ
ปฏิสัมพันธ์และการใช้อิทธิพล การตัดสินใจ การต้ังเปูาหมาย การควบคุมคุณภาพและสมรรถนะของ
เปูาหมายโดยแบ่งลักษณะผู้น าเป็น 4 แบบคือ1)แบบใช้อ านา(Explortive– Authoritative) ผู้บริหาร
ใช้อ านาจเผด็จการสูง  ไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชาเล็กน้อย   บังคับบัญชาแบบขู่เข็ญมากกว่าการ
ชมเชย   การติดต่อสื่อสารเป็นแบบทางเดียวจากบนลงล่าง  การตัดสินใจอยู่ในระดับเบื้องบนมาก2) 
แบบใช้อ านาจเชิงเมตตา(Benevolent–Authoritative) ปกครองแบบพ่อปกครองลูก  ให้ความ
ไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา   จูงใจโดยการให้รางวัล  แต่บางคร้ังขู่ลงโทษ  ยอมให้การติดต่อสื่อสารจาก
เบื้องล่างสู่เบื้องบนได้บ้าง  รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาบ้าง  และบางคร้ังยอมให้การ
ตัดสินใจแต่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของผู้บังคับบัญชา 3) แบบปรึกษาหารือ (Consultative 
– Democratic) ผู้บริหารจะให้ความไว้วางใจ  และการตัดสินใจแต่ไม่ทั้งหมด  จะใช้ความคิดและ
ความเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ  ให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ  จะลงโทษนานๆคร้ังและใช้การ
บริหารแบบมีส่วนร่วม  มีการติดต่อสื่อสารแบบ  2  ทางจากระดับล่างขึ้นบนและจากระดับบนลง
ล่าง  การวางนโยบายและการตัดสินใจมาจากระดับบน  ขณะเดียวกันก็ยอมให้การตัดสินใจบางอย่าง
อยู่ในระดับล่าง  ผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาในทุกด้าน4)  แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Participative – 
Democratic) ผู้บริหารให้ความไว้วางใจ และเชื่อถือผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับความคิดเห็นของ

                                                           
29 เทื้อน  ทองแก้ว ,การพัฒนาวิสัยทัศน์ : หลักการและแนวปฏิบัติ(กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต,2554),6-10. 
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ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ  มีการให้รางวัลตอบแทนเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่กลุ่ม   มีการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม  ต้ังจุดประสงค์ร่วมกัน  มีการประเมินความก้าวหน้า  มีการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง
ทั้งจากระดับบนและระดับล่าง ในระดับเดียวกันหรือในกลุ่มผู้ร่วมงานสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการ
บริหารได้ทั้งในกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้ร่วมงาน  30ส่วนบรอน(Braun) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับมิติ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนไว้ 3 ด้าน คือ 1)การสร้างวิสัยทัศน์ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
วิธีการต่างๆแล้วน าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เป็นภาพรวมของโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป 2) การ
เผยแพร่วิสัยทัศน์ ได้แก่ การใช้ความสามารถในการท าให้สมาชิกในองค์กรทุกคนรับรู้และเข้าใจตรงกัน
อย่างดี 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ได้แก่ การท าให้วิสัยทัศน์บรรลุผลส าเร็จ เป็นการรวมพลังเพื่อให้
บรรลุในอนาคตที่ปรารถนา ซึ่งเป็นการปรับปรุงองค์กรให้มีความเป็นเลิศ31ดรักเกอร์(Drucker) ได้
เขียนต าราเกี่ยวกับการบริหารและภาวะผู้น าของผู้บริหาร โดยเฉพาะที่อ้างถึงใน Practice of 
Management ซึ่ งหลักการของผู้น าในองค์กรน้ัน ดรักเกอร์ (Drucker) เรียกว่า  ผู้บริหารที่มี
ประสิทธิภาพ (Effective Executive)ได้สร้างระบบง่ายๆ ที่จะเข้าใจในมุมมองเกี่ยวกับภาวะผู้น าและ
การจัดการของดรักเกอร์(Drucker) ที่สามารถน าไปเป็นกรอบให้ผู้น าได้น าไประยุกต์ใช้ในองค์กร ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารและความมีประสิทธิผลภาวะผู้น าของผู้บริหารเป็นสิ่งที่ให้ความสนใจต่อการสร้าง
องค์กรให้สูงด้วยจิตวิญญาณในผลงานและเพื่อให้เกิดสิ่งน้ีได้ผู้น าจะต้อง1)แสดงให้เห็นถึงระดับที่สูง
ของความซื่อสัตย์ทั้งคนจิตใจและด้วยข้อก าหนดด้านจริยธรรม 2)การมุ่งที่ผลลัพธ์ 3)สร้างจุดแกร่งทั้ง
ตนเองและต่อผู้อื่นและ4)น าสู่ระดับที่เหนือขอบเขตเพื่อบรรลุถึงความต้องการอย่างน้อยที่ขั้นต่ าของ
หุ้นส่วนธุรกิจ รวมทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้นและสาธารณะโดยเฉพาะการสนับสนุนต่อการเป็นคนดีของชุมชน 
องค์กรที่มีจิตวิญญาณในผลงานระดับที่สุด เกิดจากการที่ผู้บริหารได้น าให้เกิด การท าในสิ่งที่ถูกต้อง
และท าให้สิ่งที่ถูกต้องเกิดขึ้นผู้บริหารต้องมีลักษณะของความซื่อสัตย์ มีวิสัยทัศน์ส าหรับจุดหมายของ
องค์กร มุ่งที่โอกาสเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและด าเนินงานที่ส าคัญ รวมถึงความรับผิดชอบและฝึกฝน
ในด้านการบริหารทักษะของผู้บริหาร การฝึกปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารและงานของ
ผู้บริหาร เกิดมาจากความรู้และประสบการณ์ แม้ว่าท่านจะเกิดมาเป็นผู้น าก็ตาม หลักการของภาวะ
ผู้น าและการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้ 1)การก าหนดจุดประสงค์หรือสิ่งที่ดรัก
เกอร(์Drucker)เรียกว่า ทฤษฎีของธุรกิจและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน (ส าหรับผลลัพธ์ของ
องค์กร)หลักการน้ีมุ่งที่ทรัพยากรองค์กรทั้งด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจ าเป็นต้อง
เรียนรู้แสวงหา และบูรณาการเข้าไปยังกิจกรรมขององค์กร  นวัตกรรมเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการที่จะ
เปลี่ยนแปลงองค์กรให้มุ่งไปข้างหน้า โดยที่ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม นวัตกรรม จะมุ่งไปยังข้าง
นอกเช่น โอกาส ลูกค้า เทคโนโลยี คู่แข่งขัน และอื่นๆ ขณะเดียวกันผลลัพธ์ที่ได้ เช่น ความพึงพอใจ
ของลูกค้า รายได้และก าไรมักจะเป็นสิ่งที่เกิดจากภายนอก 2)องค์ประกอบในรูปวิสัยทัศน์ผู้น าแบบ 

                                                           

 
30 Rensis  Likert, The Human Organization : Its Management and Value. 

Journal Articles (New York : McGraw-Hill Book,1967),61. 
31

 Jerry Bruce Braun, “An Analysis of Principal leadership vision and Its 
Relationship to School Climate,” Dissertation abstracts Intermational 52,4(October 
1991) ,1139-A. 
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ดรักเกอร์(Drucker)ในแต่ละส่วนไม่ใช่สิ่งที่อิสระจากกันแต่ยังเป็นสิ่งช่วยดึงและดันพร้อมสนับสนุนกัน
อย่างยิ่ง จุดเริ่มแรกในภาวะผู้น าของผู้บริหาร จะเป็นการก าหนดและการน าไปปฏิบัติในทฤษฎีของ
ธุรกิจต่อองค์กร ซึ่งต้องการผู้บริหารที่มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพที่ว่าน้ีเป็น
สิ่งจ าเป็นต่อ “งานของผู้บริหาร” หากผู้บริหารต้องการการปฏิบัติและงานให้บรรลุตามที่ต้องการ 
จ าเป็นต้องเรียนรู้และใช้“ทักษะการบริหาร” 3)การน าไปปฏิบัติในทฤษฎีของธุรกิจส าหรับองค์กร 
ผู้บริหารต้องพิจารณาสิ่งที่จะเกิดขึ้นและผลที่ตามมาใน“ผลกระทบทางสังคม”เช่นการจ้างงานและ
การจัดซื้อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อสิ่งแ วดล้อมและการสร้างอุปสงค์ต่อการบริการ
สาธารณะดังน้ันองค์กรต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ท าและสิ่งที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อสังคมจึง
จ าเป็นต้องสนับสนุนต่อการปฏิบัติตนเป็นคนดีของชุมชน32 ปีเตอร์สัน(Peterson) ได้ศึกษาวิสัยทัศน์
ของผู้บริหารโรงเรียนและพฤติกรรมการแก้ปัญหาของผู้บริหารโรงเรียน โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้
แบ่งโรงเรียนออกเป็น 2 ประเภท คือ โรงเรียนที่มีปัญหามากและปัญหาน้อย และก าหนดพฤติกรรม
การแก้ปัญหาเป็น 4 แบบ คือ แบบผู้ จัดการ แบบผู้ เลือกปัญหา แบบผู้ดูแล และแบบผู้ต่อสู้ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจน หากอยู่ในสภาพโรงเรียนที่มีปัญหาน้อย จะมี
พฤติกรรมการแก้ปัญหาแบบผู้จัดการ ในขณะที่หากอยู่ในสภาพโรงเรียนที่มีปัญหามาก จะมีพฤติกรรม
การแก้ปัญหาแบบผู้เลือกปัญหา ส่วนผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ไม่ชัดเจน หากอยู่ในสภาพโรงเรียนที่มี
ปัญหาน้อย จะมีพฤติกรรมการแก้ปัญหาแบบผู้ดูแล ในขณะที่หากอยู่ในสภาพโรงเรียนที่มีปัญหามาก 
จะมีพฤติกรรมการแก้ปัญหาแบบนักสู้33  

กล่าวโดยสรุป คือ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสภาพโรงเรียนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การ
แก้ปัญหาของผู้บริหาร และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน ก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาในท านอง
กลับกัน วิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนก็ถูกก าหนดโดยสภาพของโรงเรียนด้วย 

 
ลักษณะของวิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์เป็นข้อความที่บอกถึงอนาคตขององค์กรที่จะก้าวไปหรือมุ่งหวังที่จะไปให้ถึง
ความส าเร็จ ลักษณะวิสัยทัศน์ที่ดีควรจะใช้ค าที่ชัดเจน สร้างความต่ืนเต้น ท้าทาย สร้างพลังความคิด
ในองค์กรและมีความเป็นไปได้ซึ่งจะน าพาไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กรให้เจริญ
ยิ่งๆขึ้นไป วันทนา  เมืองจันทร์  ได้ประมวลลักษณะของวิสัยทัศน์ไว้ 11 ประการ ดังน้ี 1)ลึก-ผลักดัน
ให้ปฏิบัติ 2)กว้าง-ภาพรวม 3)ไกล 4)สูง ใฝุสูง 5)บรรลุได้-ท าความคิดให้คนที่เกี่ยวข้องน้ันรู้ 6)ท้าทาย
ต่อความรู้ความสามารถ 7)พึงปรารถนา 8)เน้นปฏิบัติล่วงหน้า 9)มาตรการปูองกันมากกว่าปราบปราม 
10)มีความเป็นกลยุทธ์ มุ่งอนาคต และ11)คุ้มค่า อย่างไรสาระส าคัญของลักษณะวิสัยทัศน์ที่ดีควรมี 4 
ประการคือ 1)ลึก หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นผิวเผิน มีมาตรการรองรับที่เหมาะสมชัดเจน และเป็นไปได้ 2)

                                                           

 32 Peter  Drucker, Management Challenges for the 21st Century,(Harvard 
Business Review,1999),215. 
 

33 Peterson and Lorraine D ,A qualitative analysis of a cohort doctoral 
program in Educational Adminisation, Journal Articles(University of  Purdue 
2004),25. 
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กว้าง หมายถึง การสร้างภาพที่มีมุมมองอันเกิดจากการประมวล การสังเคราะห์และการวิเคราะห์
จุดเด่น จุดด้อย โอกาส สภาพปัญหาและปัจจัยสนับสนุนหรือบั่นทอนต่างๆแล้วแต่ความรอบคอบ 3)
ไกล หมายถึง การมองไปข้างหน้าเพื่อหวังผลในระยะยาวไกล อาจเป็นไปได้ชั่วอายุคนก็ได้ เพื่อผลที่พึง
ปรารถนา และ4)ใฝุสูง หมายถึง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่มีสภาพสูงกว่าบุคคลปกติ อาจโดยชาติ
วุฒิ วัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความมุมานะสมาธิแน่วแน่34 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ ดีควรมี
ลักษณะ 4 ประการ คือ 1) เป็นบวก เน่ืองจากวิสัยทัศน์เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ดังน้ันสถานการณ์
ที่จะเกิดขึ้นย่อมก าหนดไม่ได้ แต่วิสัยทัศน์สามารถคิดและปฏิบัติให้เป็นบวกเสมอ หรือเป็นไปในทาง
สร้างสรรค์ และต้องเตรียมวิธีแก้ไขปัญหาหรือผลเสียที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 2)ต้องสร้าง
ศรัทธาให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์เป็นเร่ืองของการคาดการณ์ และวิสัยทัศน์ที่สมบูรณ์ต้องได้รับการ
ปฏิบัติ(take action) ซึ่งวิสัยทัศน์น้ันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น ไม่ว่าจะในระดับกลุ่ม องค์กร สังคม 
ประเทศชาติ จนถึงระดับนานาชาติก็ตาม การประสานพลังย่อมมีส่วนอย่างยิ่งที่จะท าให้การกระท า
น้ันๆประสบผลส าเร็จ 3)ท้าทายและคุ้มค่าต่อความเพียรพยายาม วิสัยทัศน์ที่ดีอีกประการหน่ึงคือ ควร
ให้มีมุมมองที่ท้าทายและโดดเด่น เพราะการมีมุมมองที่แตกต่าง มีผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากว่ามุมมองธรรมดา 
4)ต้องอยู่บนศักยภาพและขีดความสามารถ วิสัยทัศน์ที่ดีต้องต้ังอยู่บนศักยภาพและขีดความสามารถ35 
จากที่กล่าวมาทั้งหมดของลักษณะวิสัยทัศน์น้ัน ยังมีการเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ที่ส าคัญกับ
องค์ประกอบของวิสัยทัศน์ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 องค์ประกอบของวิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาเกิดจากองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 1)ความ
เข้าใจอย่างชัดเจนในเรื่องเปูาหมายของสถานศึกษาและ2)การท าให้บุคลากรหรือผู้ใต้บังคับบัญชามี
ความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในการท างาน ควิกลีย์ (Quigley) ได้จ าแนกองค์ประกอบที่ส าคัญของ
วิสัยทัศน์ออกเป็น 3 ประการ คือ 1. คานิยม หรือเปูาหมายร่วม ซึ่งอาจจะก าหนดขึ้นจากผู้น าองค์การ 
หรือจากความคิดเห็น ร่วมกันของผู้ร่วมงานทุกคนก็ได้ รวมทั้งคุณค่า ความเชื่อหรือปรัชญาขององค์กร 
เป็นคุณค่าและความเชื่อว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ควรแก่การประพฤติปฏิบัติ ซึ่งจะสอดคล้องกับ
การท างานของบุคลากร 2. ภารกิจ ซึ่งจะต้องเป็นภารกิจที่น าไปปฏิบัติได้จริง และก าหนดเป็นแผน
ระยะยาวที่ชัดเจน และเป็นหน้าที่ รับผิดชอบหลักขององค์กร 3. เปูาหมาย ซึ่งมาจากการแปล
ความหมาย หรือขยายความค่านิยม และภารกิจออกมาเป็นกลยุทธ์และวิธีเชิงปฏิบัติ มีความเป็น
รูปธรรม สมเหตุสมผล ทั้งน้ีจะตองมีทั้งเปาหมายระยะสั้นและ ระยะยาวซึ่งจะเป็นจุดเด่นขององค์กรที่
จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จหรือมีความได้เปรียบเหนือกว่าองค์กรอื่นๆ  ซึ่งสามารถแยก
องค์ประกอบไดดังน้ี 1)วิสัยทัศน์เป็นการก าหนดอนาคตระยะยาว 2)วิสัยทัศน์มีลักษะท้าทายไปสู่
ความก้าวหน้าใหม่ กว้างขวางที่สุด 3)วิสัยทัศน์ต้องเสนอทางเลือกที่ดีกว่าและสามารถน าไปปฏิบัติได้

                                                           
34 วันทนา  เมืองจันทร์,อ้างถึงใน : ณัฎฐพันธ์  เขจรนันทน์, การจัดการเชิงกลยุทธ์(ฉบับ

ปรับปรุงใหม่) (กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น  จ ากัด, 2550),37. 
35 วีระวัฒน์  ปันนิตามัย, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือการบริหารการปกครองท่ีดี ,  

(กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551),119. 
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จริง 4)วิสัยทัศน์จะต้องมีคุณสมบัติน่าเชื่อถือและสร้างสรรค์ ไม่ระบุเจาะจงถึงวิธีที่จะบรรลุจุดสุดท้าย 
และ5)วิสัยทัศน์จะต้องมีความสัมพันธ์กับกระบวนการก าหนดทิศทางในระยะยาว36 
 
 องค์ประกอบของวิสัยทัศน์ตามแนวคิดของ ควิกลีย์ (Quigley) สามารถน าเสนอเป็นแผนภูมิ
ได้ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 

 

มุมมองแห่งอนาคต 

 

เป้าหมายท่ีชัดเจนแน่นอน 

 

ความคิดริเร่ิมและทัศนคติเชิง
สร้างสรรค์ 

- ก าหนดภาพในอนาคตชัดเจน 

- ต้ังอยู่บนพื้นฐานของหลักการ
และเหตุผล 

- สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ 

- มี เ ปู า ห ม า ย ที่ แ น่ นอ น ไ ม่
เปลี่ยนแปลงง่ายๆ 

- ก าหนดไว้ในระยะยาว (อย่าง
น้อยต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป) 

- มีความคิดริเร่ิมโดยน าปัจจัย
ร อ บ ข้ า ง ม า ป ร ะ ก อ บ ก า ร
วิเคราะห์ด้วย 

- มีทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ มุ่ง
ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า 

- ต้ังอยู่บนพื้นฐานค่านิยมและ
จริยธรรม 

 
 
แผนภาพที่ 1     องค์ประกอบของวิสัยทัศน์ตามแนวคิดของ ควิกลีย์ (Quigley) 
ที่มา  :  Quigley ,Joseph V ,VISION : How Leadersd Develop it share it and Sustain it. 
(New York : McGraw-Hill,1995),8. 
 
 นอกจากองค์ประกอบของวิสัยทัศน์เป็นส่วนส าคัญในการสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์แล้ว ยัง
ต้องมีองค์รวมอื่นๆมาเป็นตัวเชื่อมให้สามารถน าองค์ประกอบที่ส าคัญของวิสัยทัศน์น้ี ออกไปเผยแผ่

                                                           

 36 Joseph V.Quigley ,VISION : How Leadersd Develop it share it and Sustain 
it Journal Articles (New York : McGraw-Hill,1995),8. 

วิสัยทัศน์ 
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และเป็นแนวทางที่จะน าไปสู่การปฏิบัติของบุคลากรในองค์กร วิสัยทัศน์จะต้องเป็นที่ยอมรับของ
บุคลากรด้วย กล่าวคือ ต้องเป็นวิสัยทัศน์ที่ดี เป็นแบบอย่างและน่าน าไปปฏิบัติด้วย ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดีดังต่อไปน้ี 
 ลักษณะของวิสัยทัศน์ท่ีดี 
 นานาส(Nanus)ได้กล่าวว่า วิสัยทัศน์แม้จะเป็นอุดมคติ แต่ก็ทรงพลังที่จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์ที่ดีควรจะมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรม ค่านิยม ประวัติขององค์กร เป็นอุดม
คติบ่งชี้ถึงมาตรฐานของความเป็นเลิศที่ต้องการ ช่วยท าให้เปูาหมาย และทิศทางของการปฏิบัติหน้า
ชัดเจนยิ่งขึ้น น่าเชื่อถือ โน้มน าจิตปฏิบัติดลบันดาล ให้เกิดความผูกพัน เกิดความเพียรพยายาม แสดง
ออกมาอย่างชัดเจน และที่ส าคัญง่ายต่อการท าความเข้าใจ มีลักษณะมุ่งทะเยอทะยานมุ่งสู่ความส าเร็จ 
และบ่งบอกถึงความสามารถและความต้องการที่มีลักษณะเฉพาะตัวขององค์กรน้ันๆ37 ซึ่งลักษณะของ
วิสัยทัศน์ที่ดีควรมีขอบเขต(scope)ของการปฏิบัติงาน มีความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้
(implement ability) เป็นภาพเชิงบวก(positive image)ที่ทุกคนในองค์กรมุ่งมันศรัทธา และสะท้อน
ถึงความเป็นเลิศขององค์กร เป็นข้อความในเชิงบวก ปลุกเร้า (motivating) และดึงดูดใจ(Inspiring) 
ทั้งผู้น าและสมาชิกในองค์กรมีส่วนร่วม(participation)ในการก าหนดถึงความต้องการ(needs) ของผู้
มารับบริการเป็นส าคัญ(customer oriented) มีความสอดคล้องกับค่านิยม(values)ขององค์กร มี
ความสอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคต(future trend) ปัจจัยในการก าหนดวิสัยทัศน์ คือต้องรู้ข้อมูล
ข่าวสาร(information)ทั้งภายในและภายนอกองค์กร องค์ความรู้(knowledge)ของบุคคลในองค์กร
น้ันๆ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์(creativity)ที่ปราศจากการ “ยึดติด” กับรูปแบบหรือวิธีเดิมๆ ความ
คาดหวัง(expectation)ของผู้มีส่วนได้เสีย(stakeholders)ขององค์กร การผสมผสานจินตนาการ ดุลย
พินิจในด้านศักยภาพและความสามารถของบุคลากรตลอดจนทักษะ และประสบการณ์ในลักษณะ
องค์กรแห่งการเรียนรู้(learning organization) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
องค์กร และแนวโน้มต่างๆได้อย่างแม่นย าด้วยวิธีการเชิงระบบ (systemic approach) เป็นการ
ก าหนดทางเลือก(alternatives)ขององค์กรในการเดินไปสู่อนาคต ว่าจะใช้กลยุทธ์ใดเป็นตัวน า และ
เป็นการรวมพลังของความมุ่งมั่นต่อการสร้างนวัตกรรม(innovative) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เป็นรูปธรรม ประโยชน์ของวิสัยทัศน์ต่อการบริหารองค์กร เป็นการก าหนดอนาคต (future oriented)
ที่ทุกคนศรัทธา เป็นการฟันฝุาความท้าทายใหม่(new challenge) ไม่หลงไปกับความส าเร็จในอดีต 
และการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ก่อให้เกิดการท างานเป็นทีม (team work)โดยมีความมุ่งมั่นไปสู่จุดหมาย
เดียวกัน38 
  จากแนวคิดของ นานาส(Nanus) สามารถน าเสนอเป็นลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดีได้ดังน้ี 
 1.ช่วยก าหนดทิศทางที่จะด าเนินกิจกรรมขององค์กร โดยมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน 
 2.ชว่ยให้สมาชิกทุกคนรูว่าแต่ละคนมีความส าคัญต่อการมุ่งไปสูจุดหมายปลายทาง  และรูว่า
จะท าอะไร (What) ท าไมต้องท า (Why) ท าอย่างไร (How) และท าเมื่อไร (When) 

                                                           
37 เรื่องเดียวกัน,129. 
38 เทื้อน  ทองแก้ว ,การพัฒนาวิสัยทัศน์ : หลักการและแนวปฏิบัติ(กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต,2554),20. 
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 3. ชว่ยกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนมีความรูสึกสนใจ มีความผูกพัน มุ่งมั่นปฏิบัติตาม ด้วยความ
เต็มใจ ท้าทาย เกิดความหมายในชีวิตการท างานให้ชีวิตอย่างมีเปูาหมายด้วยความ ภาคภูมิใจ และ
ทุ่มเทเพื่อคุณภาพของผลงาน 
 4. ช่วยก าหนดมาตรฐานของชีวิต องค์การ และสังคมที่แสดงถึงการมีชีวิตที่มีคุณภาพ       
และสังคมที่เจริญก้าวหน้า มีความเป็นเลิศในทุกด้าน39 
 วิสัยทัศน์ที่ดีตามแนวคิดของดรักเกอร์(Drucker)  ควรมีลักษณะส าคัญ ดังน้ี  
 1) สร้างภาพจินตนาการได้ดี คมชัด ท าให้มีมองเห็นภาพในอนาคต ซึ่งเกิดจากการให้ทุกคน
ในองค์การมีส่วนร่วม ( Shared Vision)  
 2) มีลักษณะน่าสนใจ ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องให้ความสนใจ  
 3) วิสัยทัศน์ต้องเขียนให้มีลักษณะความเป็นไปได้ ไม่ไกลเกินฝัน  
 4) มีความชัดเจน เขียนมีรายละเอียดตามสมควร ชัดเจนมองเห็นภาพในอนาคตได้  
 5) ยืดหยุ่นได้ มีความคิดริเริ่ม และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้ามีข้อมูลหรือเหตุผลดี  
 6) สามารถสื่อสารให้คนอื่นโดยเฉพาะบุคคลในองค์การสามารถสื่อสารเข้าใจได้  
 7) ต้องท้าทายความรู้ ความสามารถของสมาชิกทุกคนในองค์การให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุ
เปูาหมายที่ต้องการ  
 8) การได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในองค์การ  
 9) จะต้องไม่น าเอาวิสัยทัศน์ของบุคคล หรือ หน่วยงานอื่นมาใช้  
        10) ใช้ภาษาเขียนที่สั้น กะทัดรัด เข้าใจง่าย และ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ชัดเจน40 
ดังน้ันลักษณะของวิสัยทัศน์จะต้องบ่งบอกถึงเปูาหมาย มีความชัดเจนในการวางแผนและการปฏิบัติ มี
ความแปลกใหม่เพื่อกระตุ้นความสนใจของบุคลากรในองค์กร สถานศึกษา และอยู่ในเงื่อนไขที่
สามารถปฏิบัติได้จริง เป็นความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้น จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
อุปสรรค และโอกาสโดยอาศัยความรู้ของบุคคลในการผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ดุลย
พินิจจากประสบการณ์หรือ ความรู้ ปรับภาพความคิดให้ชัดเจน และมีความเป็นไปได้นอกจากน้ัน เพื่อ
พิจารณาน าวิสัยทัศน์ไปใช้ในการบริหารหรือปฏิบัติงาน จะต้องสัมพันธ์กับพันธกิจและการด าเนินงาน
ขององค์การจนถึงผลการด าเนินงาน 
 
มิติวิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในการบริหาร เป็นประการแรกที่ผู้บริหารจะต้องมีและ
สามารถเผยแพร่ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดยุคล์ (Yukl) กล่าวว่า ผู้น าจะต้อง
สร้างเครือข่ายงานที่จะได้พบปะกับสมาชิกทั้งในองค์กรและนอกองค์กร ทั้งเป็นแบบทางการและไม่

                                                           

 39Nanus, B. Visionary ,Leadership: Creating a compelling sense of direction 
for your organization Journal Articles (San Francisco: Jossey Bass Publisher, 
1992),119. 
 40Peter  Drucker, Management Challenges for the 21st Century Journal 
Articles,(Harvard Business Review,1999),216. 
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เป็นทางการเพื่อจะได้น าแนวคิดใหม่ๆมาใช้ในการก าหนดภาพอนาคต 41ส่วนบรอน(Braun) ที่ได้
ก าหนดมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารออกเป็น 3 มิติ คือ 1)การสร้างวิสัยทัศน์ (formulated vision) 2)
การเผยแพร่วิสัยทัศน์ (articulated vision) 3)การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (operational vision)42 
ส่วนควิกเลย์(Quigley) ได้สรุปองค์ประกอบของส าคัญของมิติวิสัยทัศน์ ไว้ 3 ประการ คือ 1) ค่านิยม
หรือเปูาหมายร่วม ซึ่งอาจจะก าหนดขึ้นจากผู้น าองค์กร หรือจากความคิดเห็นร่วมกันของผู้ร่วมงานทุก
คนก็ได้ 2)ภารกิจ ซึ่งจะต้องเป็นภารกิจที่น าไปปฏิบัติได้จริง และก าหนดเป็นแผนระยะยาว 3) 
เปูาหมาย ซึ่งมาจากการแปลความหรือขยายความค่านิยม และภารกิจออกมาเป็นกลยุทธ์และวิธีเชิง
ปฏิบัติ มีความเป็นรูปธรรม สมเหตุสมผล ทั้งน้ีจะต้องมีเปูาหมายระยะสั้นและระยะยาว43และ นิพนธ์ 
ส าแดงเดช กล่าวว่าการก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนต้องการความเห็นที่แตกต่าง เพื่อน ามาประสม
ประสานในการวิเคราะห์กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ที่สร้างสร้างขึ้นจะเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นไปได้ที่ท าให้องค์กร
เติบโตมากกว่าเดิม ไม่ใช่การพูดว่าวิสัยทัศน์ไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงเพราะกระบวนการก าหนดกล
ยุทธ์จะช่วยตรวจสอบในสิ่งน้ีได้และเป็นการเน้นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นของการแข่งขันในอนาคต มิใช่เน้นถึง
ข้อจ ากัดของสภาพปัจจุบัน44 สอดคล้องกับแนวคิดของ ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
มิติวิสัยทัศน์ในแต่ละมิติ ดังต่อไปน้ี 

การสร้างวิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์มีรากฐานมาจากกระบวนกรรม (paradigm) เป็นมวลความคิด ค าพูด การกระท า 
หรือโลกทัศน์ที่สมองของบุคคลรับรู้และถ่ายทอดออกไป สร้างภาพ (a mental image) ยุค (Yukl) 
กล่าวถึงการสร้างวิสัยทัศน์ว่า ผู้น าจะต้องสร้างเครือข่ ายงานที่จะได้พบปะกับสมาชิกทั้งแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ โดยผู้น าจะต้องสนใจในความคิดเห็นของผู้อื่น โดยเฉพาะความคิดเห็น
ใหม่ๆ หรือที่ต่างไปจากความคิดเห็นของตนเองและของคนอื่นๆ เพื่อที่จะเลือกเฉพาะความคิดเห็นที่ดี
ที่สุดใช้ประกอบการตัดสินใจ45 และบาร์ธ(Barth) ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนว่า วิสัยทัศน์ของผู้น าเกิด
จากการรวบรวมข้อมูลและค านึงถึงความต้องการของสมาชิก เงื่อนไข และความเข้าใจในสิ่งต่างๆของ

                                                           
41Gray A. Yukl “Leadership in Organizations, 2nd ed”(Englewood Cliffs, New 

Jersey : Printice Hall, Inc., 1989),211. 
42Jerry Bruce Braun “An Analysis of Principal leadership vision and Its 

Relationship to School Climate,” Dissertation abstracts Intermational 52,4(October 
1991) : 1139-A. 
 

43Joseph V. Quigley “Vision : How Leaders Develop It,Share It,and Sustain 
It”, Leadership devoted to Vision, Journal Articles (McGraw-Hill Companies 
,1995),214. 
 

44 นิพนธ์ ส าแดงเดช “วิสัยทัศน์การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี”สารนิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2548),51. 

45 Gray A. Yukl  “Leadership in Organizations, 2nd ed”(Englewood Cliffs, New 
Jersey : Printice Hall, Inc., 1989),221. 
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องค์กรอย่างถ่องแท้ และที่ส าคัญคือ วิสัยทัศน์น้ันจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนด้วย46 สอดคล้องกับเอลลิสและโจสลิน(Ellis and Joslin) เห็นว่าทุกโรงเรียนย่อมมีศักยภาพ
เฉพาะของตนที่จะกระท าบางสิ่งบางอย่างได้ดี ดังน้ันในการก าหนดภาพในอนาคตของโรงเรียน จึงต้อง
ศึกษาศักยภาพของโรงเรียนในปัจจุบันว่ามีจุดเด่นจุดด้อยด้านใด โดยการรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกทุก
คนในโรงเรียน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เป็นภาพรวมของโรงเรียน เพื่อตัดสินใจว่าจะวางทิศ
ทางการพัฒนาโรงเรียนไปในทิศทางใด47 ส่วนความคิดเห็นของโกเอนส์และคลอฟเวอร์ (Goens and 
Clover) มีความคิดเห็นว่า การสร้างวิสัยทัศน์ของผู้น าไม่สามารถจะน่ังเฉยคอยให้วิสัยทัศน์เกิดขึ้นเอง
ได้ แต่จ าเป็นต้องศึกษาองค์กรอย่างลึกซึ้งโดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความต้องการของ
สมาชิก ฟังความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร ถามปัญหาสังเกตปฏิกิริยา
ย้อนกลับของสมาชิก ศึกษาข้อมูลที่มีอยู่เพื่อน าสิ่งเหล่าน้ันมาประมวลกันเข้ากลายเป็นวิสัยทัศน์ของ
ผู้น า48ล็อคและคณะ (Locke et.al.)ได้กล่าวว่าการสร้างวิสัยทัศน์เป็นการสร้างฝันให้เป็นจริงหรือเป็น
การสร้างพิมพ์เขียว ซึ่งในการสร้างวิสัยทัศน์ของผู้น าได้มาจากวิธีการดังน้ี  1) การรวบรวมข้อมูลให้
กว้างขวาง วิธีการ คือ การพูดคุย หรือ การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ ทั้งในองค์การและ
นอกองค์การ 2) เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วน าข้อมูลมาจัดกระท า โดยวิธีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อหา
ข้อมูล อาจใช้เทคนิคการหาจาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสขององค์การทั้งใน
อดีต ปัจจุบัน เพื่อมองอนาคต ทั้งน้ีจะต้องมีความเข้าใจวัฒนธรรมขององค์การ ความสามารถในการ
แข่งขันขององค์การความสามารถของบุคคลในองค์การ น ามาประมวลเข้าด้วยกันสาระส าคัญตรงน้ีก็
คือ การเปิดโอกาสให้บุคคลภายในองค์การได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ด้วย  ที่เรียกว่า 
Shared Vision เพื่อให้เกิดการยอมรับ 3)การน าเอาความคิดที่เป็นวิสัยทัศน์ออกมาเป็นค าพูดหรือ
ภาษาเขียนให้ชัดเจน มีพลังในการกระตุ้นให้สมาชิกเกิดความรู้สึกว่าหน่วยงานเป็นของตน  โดยให้มี
แนวความคิดเขียนออกมาเป็นค าส าคัญๆ (Key Word) แล้วใช้วิธีการเชื่อมโยงความคิด ที่เรียกว่า แผน
ที่ความคิด (Mind Mapping) คือ การก าหนดความสัมพันธ์เชื่อมโยงความคิดส าคัญ ๆ ที่มุ่งมั่นให้เกิด
เป็นจินตนาการที่สามารถน าไปสู่การปฏิบั ติได้ 4)การเผยแพร่วิสัยทัศน์  ต้องอาศัยผู้น าที่มี
ความสามารถในการสื่อสาร และเป็นผู้มีวาทะการอุปมา ค าขวัญ สัญลักษณ์ และพิธีการต่างๆ  เพื่อจูง

                                                           
46 Ronale S. Barth, “Improving School from Within : Teacher, Parents, and 

Principals Can Make the Difference” Journal Articles (San Francisci : jossey-Bass 
publishers, 1991),176-177. 

47Norman E. Ellis and Anne W. Joslin, “Shared Govermannce and 
Responsibility : The Keys to Leadership, Commitment and Vision in School 
Refrom” (U.S.A. : Department of Educational Design are Management School of 
Education, 1990),5. 

48Georaga A. Goens and Sharon I. R. Clover, “Mastering School Reform” 
Journal Articles (Boston : Allyn and Bacon, 1991),151-152. 
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ใจหรือโน้มน้าวให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นคล้อยตาม และให้การสนับสนุน49บรอน(Braun) กล่าวว่า การสร้าง
วิสัยทัศน์ เป็นการสร้างความฝันที่เป็นจริงหรือเป็นการสร้างพิมพ์เขียว (blue print) ขององค์กรที่มี
ความเป็นเลิศในอนาคต เป็นการสร้างภาพอนาคตที่ผู้น าปรารถนาจะให้องค์กรของตนเป็นอย่างน้ัน 
การสร้างวิสัยทัศน์น้ันจะต้องศึกษาองค์กรอย่างลึกซึ้ง มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้อยของ
บุคคล สถานที่ ทรัพยากร และเวลา วิสัยทัศน์ที่สร้างจ าเป็นต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วิธีการที่
ดีอย่างหน่ึงในการสร้างวิสัยทัศน์คือ การให้มีส่วนร่วม(shared vision)และบรอน(Braun)ได้ก าหนดมิติ
ของวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น 3 มิติ คือ การสร้างวิสัยทัศน์ (Formulated Vision) การ
เผยแพร่วิสัยทัศน์ (Articulated Vision) และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (Operational Vision)50และ
Locke et al.กล่าวถึงการสร้างวิสัยทัศน์ว่าเป็นการที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้างภาพในอนาคต
ของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนว่าประสิทธิผลที่ดีที่สุดของสถานศึกษาที่ต้องการอย่างแท้จริงคืออะไร 
ทั้งน้ีโดยอาศัยทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสังเคราะห์ข้อมูลของผู้บริหาร
สถานศึกษาและได้เสนอแนวคิดว่า การสร้างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารได้มาจากวิธีการดังต่อไปน้ีคือ 1. 
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึง การสนทนาพูดคุย และ ฟังความคิดเห็นจากบุคคลต่าง ๆ ทั้งใน
องค์กรและนอกองค์กร  2.โดยกระบวนการจัดกระท าข้อมูล หมายถึง การวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อน าไปก าหนดวิสัยทัศน์ของผู้บริหารซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู้บริหารใน
เรื่อง การมีสายตายาวไกล ความเข้าใจ วัฒนธรรมขององค์กร ความเข้าใจถึงผลกระทบต่าง ๆ  ที่อาจ
เกิดขึ้นและแนวโน้มของโลกในอนาคต ความสามารถในการมองเห็นภาพรวมขององค์กร 
ความสามารถในการคาดคะเนแรงต่อต้านที่อาจจะเกิดขึ้น ความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนความคิดเห็น
ของตนเองได้ตลอดเวลา 3. โดยการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของตนออกมาเป็นถ้อยค าได้อย่างชัดเจน มีพลัง
ในการกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนท างานเพื่อเปูาหมายขององค์กร ทั้งน้ีถ้อยค า ที่แสดงวิสัยทัศน์น้ันควรมี
ลักษณะย่นย่อ ชัดเจน ท้าทาย มุ่งอนาคต มั่นคง ปรารถนาที่จะบรรลุให้ได้ 4. โดยการประเมินผลเป็น
ระยะ หมายถึง การทดสอบว่าวิสัยทัศน์น้ันสอดคล้องกับความรู้ความสามารถของสมาชิกในองค์กร
หรือไม่ หากได้ค าตอบปฏิเสธ ผู้บริหารก็จะต้องน าวิสัยทัศน์น้ันมาพิจารณาเพื่อปรับเปลี่ยนต่อไป 51

สอดคล้องกับแนวคิดของโนนากะและทากาอูชิ(Nonaka & Takeuchi,1995) เสนอกระบวนการ
ก าหนดวิสัยทัศน์เป็นขั้นตอนแรกตามวิธีด าเนินการจัดการความรู้ในองค์กรไว้ 7 ประการ คือ 1)การ
สร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความรู้ 2)สร้างทีม จัดการความรู้  3)สร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างเข้มข้นในกลุ่มพนักงานระดับล่าง  4)จัดการความรู้ควบไปกับกิจกรรมพัฒนาสินค้า/วิธีการใหม่ 
หรือพัฒนารูปแบบการท างาน  5)เน้นการจัดการองค์กรแบบ ใช้พนักงานระดับกลางเป็นพลัง

                                                           
49Locke, E. A., et al.  “The Essence of Leadership: The Four Keys to Leading 

Successfully” Journal Articles (New York: Lexington Books1991),53-54. 
50Jerry Bruce Braun, “An Analysis of Principal leadership vision and Its 

Relationship to School Climate,” Dissertation abstracts Intermational 52,4(October 
1991) : 1139-A. 

51Locke, E. A., et al.  “The Essence of Leadership: The Four Keys to Leading 
Successfully” Journal Articles (New York: Lexington Books1991),53-54. 
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ขับเคลื่อน(Middle- up- down Management)  6)เปลี่ยนองค์กรไปเป็นแบบ พหุบาท(Hypertext) 
7)การสร้างเครือข่ายความรู้กับโลกภายนอก52ส่วน สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ กล่าวว่าองค์ประกอบ 3 
ประการในการสร้างวิสัยทัศน์น้ันประกอบด้วย ความรอบรู้ในสิ่งน้ันอย่างแท้จริง (knowledge) 
ประสบการณ์ของผู้ที่รู้จริงในแต่ละเร่ือง(experience) และฐานข้อมูลใหม่เชิงลึก(information) หาก
ปราศจากองค์ประกอบพื้นฐานสามประการน้ี วิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นจะเป็นเพียง”การคาดเดา” ไม่ใช่กระ
ตระหนักรู้ที่ถูกต้องนอกจากน้ีองค์ประกอบดังกล่าว จะต้องต้ังอยู่บนพื้นฐานของการเปิดกว้างทาง
ความคิด(open-minded)อย่างแท้จริง53 ส่วนวีระวัฒน์ ปันนิตามัย กล่าวว่า วิสัยทัศน์เกิดจากการรับ
เอาแนวความคิดคนอื่นมาสังเคราะห์ขึ้นใหม่กับองค์กรของตน เพราะในทัศนะของผู้รู้หลายท่านต่าง
เชื่อว่าวิสัยทัศน์เป็นองค์ประกอบร่วมของพรสวรรค์และพรแสวง ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์แล้วประสบ
ความส าเร็จเพราะสามารถสังเคราะห์ข้อมูลในอดีต ปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกัน54 ส่วนวรนุช  แสง
น่ิมนวล กล่าวว่าการสร้างวิสัยทัศน์องค์กรสามารถกระท าได้ 2 รูปแบบคือ 1) ผู้น าองค์กรใช้วิสัยทัศน์
ส่วนตนก าหนดเป็นวิสัยทัศน์องค์กร และให้องค์กรด าเนินภารกิจเพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์น้ัน 2) สมาชิก
องค์กรร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรขึ้น โดยกระท าตามขั้นตอน คือผ่านการส ารวจสภาพองค์กร 
มีการวางกลยุทธ์ให้เหมาะสม และปรับวิสัยทัศน์ให้อยู่ในจุดที่ควรจะเป็น โดยพิจารณาถึงวัฒนธรรม
หรือค่านิยมขององค์กรด้วย55 ในขณะที่สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กล่าวว่าวิสัยทัศน์ไม่ใช่การสร้างฝัน
เพราะมีความแตกต่างกันในประเด็นส าคัญคือ การสร้างเป็นการสร้างในสิ่งที่อยากได้โดยไม่ค านึงถึง
ข้อเท็จจริงของความเป็นไปได้ และไม่มีการประเมินสถานการณ์และจิตวิเคราะห์อยู่ในตัว (critical 
mind)56 และสมบูรณ์  เดชสมบูรณ์สุข กล่าวว่าการสร้างวิสัยทัศน์ควรมีหลายแง่มุม เช่น การบริหาร
จัดการคนเพื่อเป็นการกระตุ้นจูงใจส่งเสริมและสนับสนุนคนในองค์กร ให้มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติ
ภายในองค์กร   เพื่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นในองค์กร สร้างความได้เปรียบจากสิ่งแวดล้อมภายนอก
องค์กร ให้มีทักษะสูงในการคาดการณ์ในอนาคต (futurist)57ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการหรือ ก.พ.ร. เสนอไว้ว่า การก าหนดวิสัยทัศน์ความรู้เป็นการวางแผนเพื่อให้บรรลุเปูาหมายใน
อนาคตโดยมีทิศทางที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้  

                                                           
52Nonaka, Ikujiro  and Takeuchi, Hirotaka“ The knowledge creating company: 

how Japanese companies create the dynamics of innovation.” Journal Articles 
(New York  : Oxford University1995), 284. 

53สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์, อ้างถึงใน : ณัฎฐพันธ์  เขจรนันทน์,การจัดการเชิงกลยุทธ์(ฉบับ
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56เรื่องเดียวกัน,21-22. 
57สมบูรณ์  เดชสมบูรณ์สุข , “การเขียนวิสัยทัศน์นักบริหารงานสายเทศบาล”(ม.ม.ท.,ม .

ม.ป.),8-9. 
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 ดังน้ันการสร้างวิสัยทัศน์จะต้องรวบรวมข้อมูลความรู้ ความสามารถของผู้บริหารและ
บุคลากรในองค์กร เพื่อก าหนดและสร้างภาพในอนาคต เป็นมวลความคิด ค าพูด การกระท า หรือโลก
ทัศน์ที่สมองของบุคคลรับรู้และถ่ายทอดออกไป การสร้างวิสัยทัศน์ เป็นการสร้างความฝันที่เป็นจริง
หรือเป็นการสร้างพิมพ์เขียว(blue print) ขององค์กรที่มีความเป็นเลิศในอนาคต เป็นการสร้างภาพ
อนาคตที่ผู้น าปรารถนาจะให้องค์กรของตนเป็นอย่างน้ัน การสร้างวิสัยทัศน์น้ันจะต้องศึกษาองค์กร
อย่างลึกซึ้ง มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้อยของบุคคล สถานที่ ทรัพยากร และเวลา 
วิสัยทัศน์ที่สร้างจ าเป็นต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และด าเนินงานภายใต้เงื่อนไขของความ
เป็นไปได้และปฏิบัติได้จริง 
 การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 
 แบร์(Berare) ได้กล่าวในเรื่องการเผยแพร่วิสัยทัศน์ว่าสามารถท าได้ 3 แนวทาง คือ 1)โดย
การพูด ทั้งโดยปากเปล่าและโดยการเขียนเพื่ออธิบายถึงความส าคัญและประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับองค์กร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในองค์กร 2)โดยการกระท า เช่น การจัด
สถานที่ท างาน การรับรองผู้ที่มาเยี่ยมเยือน การเลือกเน้นสนใจ สิ่งใดสิ่งหน่ึง พิธีการต่างๆและการจัด
ตารางปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน 3)โดยการให้รางวัล เช่น โดยค าพูดและการกระท าของผู้บริหารที่
เลือกให้รางวัลแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครองและสมาชิกอื่นๆของโรงเรียน โดยอาจเป็นค าพูดง่ายๆที่แสดง
ความขอบคุณ ค ายกย่องชมเชย การให้สิทธิพิเศษ การให้การสนับสนุนเป็นต้น58สอดคล้องกับแนวคิด
ของ เซอร์จิโอวานน่ี (Sergiovanni) กล่าวว่าผู้น าสามารถเผยแพร่วิสัยทัศน์ของตนได้ด้วยค าพูดและ
การกระท าเป็นตัวอย่าง59ส่วนยุคล์(Yukl) ได้สนับสนุนและยืนยันว่าการเผยแพร่วิสัยทัศน์ท าได้โดยการ
ใช้วาทศิลป์ การอุปมา สัญลักษณ์ และพิธีการต่างๆเพื่อโน้มน้าวจิตใจให้สมาชิกเชื่อและเห็นคล้อย
ตาม60 เอลลิสและโจสลิน (Ellis and Joslin) มีความเชื่อว่าการสร้างวิสัยทัศน์ขึ้นมาได้น้ันมี
ความส าคัญแต่ยังไม่ส าคัญเท่ากับความสามารถในการเผยแพร่วิสัยทัศน์ไปยังสมาชิกทุกคนขององค์กร 
ให้มีความเห็นคล้อยตามและเต็มใจที่จะปฏิบัติกิจกรรมทั้งหลาย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน ซึ่งเอลลิส
และโจสลิน(Ellis and Joslin) เชื่อว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด คือการให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการ
เปลี่ยนแปลงโรงเรียน เพื่อมุ่งมั่นไปยังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ก าหนดไว้61 และ บรอน(Braun) 
กล่าวถึงการเผยแพร่วิสัยทัศน์ เมื่อสร้างวิสัยทัศน์ขึ้นมาแล้วจ าเป็นต้องบรรยาย อธิบายและท าให้
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สมาชิกขององค์กรได้รับรู้ เข้าใจ และมองเห็นความเป็นไปได้ ผู้น าจะต้องเผยแพร่วิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้น 
น่ันคือ เปลี่ยนแปลงสภาพของวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลเป็นวิสัยทัศน์รวม จุดมุ่งหมายของการเผยแพร่
วิสัยทัศน์คือการให้สมาชิกขององค์กรเข้าใจและยอมรับวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้น ผู้น าจะต้องมีอิทธิพลใน
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและค่านิยมของสมาชิก62  
 ดังน้ันการเผยแพร่วิสัยทัศน์ สามารถกระท าได้โดยการกล่าว ปราศรัย การพูด การพบปะ
สังสรรค์ การบันทึก จดหมายแจ้งข่าว การอุปมา ค าควัญ ปูายประกาศ เล่าเร่ืองและพิธีการต่างๆซึ่ง
เน้นให้เห็นถึงความส าคัญในวิสัยทัศน์ของตนทั้งน้ีเพื่อให้บุคลากรหรือสมาชิกในองค์กรได้รับทราบและ
น าเอาวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 
 บรอน(Braun) กล่าวว่า การท าให้วิสัยทัศน์บรรลุผลส าเร็จเป็นการรวมพลังเพื่อให้บรรลุภาพ
ในอนาคตที่ปรารถนา ซึ่งเป็นการปรับปรุงองค์กรให้มีความเป็นเลิศ63ชีพและโชเอนไฮท์(Sheive and 
Schoenheit) กล่าวว่า การน าวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติจริงหรือการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์จะบรรลุผลเพียงใด
น้ัน ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน โดยเฉพาะการมรทักษะด้าน
มนุษย์สัมพันธ์ การเป็นผู้สื่อสารที่ดี และความสามารถในการท างานร่วมกับบุคคลที่มีลักษณะต่างๆได้
ทุกสถานการณ์64ในขณะที่แชสคิน(Sashkin) แสดงความคิดเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามวิสัยทัศน์ได้ 2 แนวทางคือ 1)โดยการหลอมวิสัยทัศน์น้ันลงในปรัชญาของโรงเรียน และก าหนด
นโยบายโครงการเพื่อน าปรัชญาของโรงเรียนไปปฏิบัติจริง 2)การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากร
หรือสมาชิกแต่ละคน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะ 5 ประการคือ มีทักษะการสื่อสารที่ ดี
แสดงออกถึงวิสัยทัศน์ของตนเองอย่างเด่นชัด วางตนให้เป็นที่ไว้วางใจได้ มีความมั่นใจในตนเองและ
เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น65และแซสคิน(Sashkin)ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ได้ 2 แนวทาง คือ 1) โดยการหลอมวิสัยทัศน์น้ันลงในปรัชญาของ
สถานศึกษา และก าหนดนโยบาย โครงการ เพื่อน าปรัชญาของสถานศึกษาไปปฏิบัติจริง 2) โดยการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกแต่ละคน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาควรมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ 
มีทักษะการสื่อสารที่ดี แสดงออกถึงวิสัยทัศน์ของตนอย่างเด่นชัด วางตนให้เป็นที่ไว้วางใจได้ มีความ
มั่นใจในตนเอง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น66 เอลลิสและโจสลิน(Ellis and Joslin)กล่าวว่า การ
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สร้างวิสัยทัศน์ขึ้นมาได้น้ันยังไม่ส าคัญเท่ากับความสามารถในการเผยแพร่วิสัยทัศน์ไปยังสมาชิกทุกคน
ขององค์กรให้มีความคิดเห็นคล้อยตาม และเต็มใจที่จะปฏิบัติกิจกรรมทั้งหลายเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
น้ันซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดคือ การให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งไปยังวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษาที่ก าหนดไว้ น่ันคือ เปลี่ยนสภาพของวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลเป็นวิสัยทัศน์ของส่วนรวม 
จุดมุ่งหมายของการเผยแพร่วิสัยทัศน์คือ การท าให้สมาชิกขององค์กรยอมรับวิสัยทัศน์น้ัน เป็นของตน 
ผู้บริหารจึงต้องมีศิลปะในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและค่านิยมของสมาชิก มีวิธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิผลในการอธิบายและโน้มน้าวให้สมาชิกขององค์กรเข้าใจและยอมรับวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้ นอย่าง
ต่อเน่ือง67 ส่วนล็อคและคณะ(Locke and others) ได้เสนอแนวทางในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ให้
บรรลุได้อย่างชัดเจนดังน้ี 1) ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ออกมาเป็นบัญชีรายการที่จะต้องปฏิบัติจริงเพื่อให้
ช่องว่างระหว่างสภาพขององค์กรในปัจจุบัน กับสภาพในอนาคตขององค์กรที่ต้องการให้เป็น มีความ
ใกล้ชิดกันเข้าไปทุกที จนกระทั่งสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ได้ในที่สุด 2)จัดโครงสร้างของ
องค์กรให้พร้อมที่จะรับการน าวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติ 3)คัดเลือกบุคคลให้ท างานเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของบุคคล ให้มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ได้ 4)สร้าง
ความกระตือรือร้น ในการท างานให้เกิดแก่สมาชิกโดยการใช้อ านาจหน้าที่ตามระเบียบกฎเกณฑ์ ท า
เป็นแบบอย่าง สร้างความเชื่อมั่นในตนเองและการกระจายอ านาจ 5)การเก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูล
อย่างดีเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ 6)สร้างทีมงานที่ ดีร่วมมือและช่วยเหลือกัน อันจะท าให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 7)ริเร่ิมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนการใช้นวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาองค์กรสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนด68 และสอดคล้องกับวีระวัฒน์  ปันนิตามัย กล่าวว่า ผู้บริหารไม่
สามารถปฏิบัติเอง การมอบหมายการด าเนินการ ตัดสินใจ แก้ปัญหา การให้ความสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ด้านคน ด้านทรัพยากรจึงมีความจ าเป็นเมื่อมีการมอบหมายงานให้ปฏิบัติ และเสนอแนว
การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ดังน้ี 1)เมื่อก าหนดวิสัยทัศน์แล้ว ควรเตรียมแนวทาง “ผลักดัน” ให้บังเกิด
การปฏิบัติ 2)หลีกเลี่ยงการปฏิบัติแบบเดิม ควรมีการวางแผน ปฏิบัติ ประเมินอย่างกระชับรัดกุม 3)
เริ่มการวางแผน(20%)และปฏิบัติ(80%) คู่ขนานไปพร้อมๆกับ การก าหนดขอบเขตที่ส าคัญ โดยยังไม่
เน้นรายละเอียด 4)ผู้วางแผนการก าหนดวิสัยทัศน์และผู้ปฏิบัติต้องท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดการ
ปฏิบัติในสิ่งที่ก าหนดได้ 5)การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ อาจมีความซับซ้อนสร้างความยุ่งยาก จึงควร
ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน 6)อุปสรรคท าให้วิสัยทัศน์ไม่บรรลุผลคือ การก าหนดวิสัยทัศน์ที่
เป็นไปไม่ได้ในการปฏิบัติ ขาดการวางแผนและการด าเนินการที่รัดกุม ไม่ปฏิบัติตามแผนการที่ก าหนด
ไว้69 และสมบูรณ์  เดชสมบูรณ์สุข กล่าวว่าองค์กรต้องแปลงวิสัยทัศน์เป็นการปฏิบัติจริง โดยการสร้าง

                                                           
67Ellis, N. E. and A. W. Joslin, “Shared Governance and Responsibility:The 

Keys to Leadership, Commitment and Vision in School Reform”(U.S. Department 
of Educational Design and Management School of Education1990),8. 

68Edwin A.Locke and Associates, “The Essence of Leadership : The Four 
Keys to Leading Successfully”(New York : Lexington Book, 1991),63-99. 

69วีระวัฒน์  ปันนิตามัย , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือการบริหารการปกครองท่ีดี  
(กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551),2-3. 
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แผนกลยุทธ์(strategy plan)และแผนการปฏิบัติการ(operation plan) รองรับด้วย70 การก าหนด
วิสัยทัศน์ เปูาหมายและปฏิบัติตามน้ันองค์กรต้องมีการวิเคราะห์รูปแบบและแหล่งความรู้ที่มีอยู่ เช่น
พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เปูาหมายอะไร และเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย การก าหนดขอบเขตและ
เปูาหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้การจัดการความรู้ทิศทางไปสู่ จุดหมายได้เร็วขึ้น กล่าวคือควรมีการ
วางแผนและปฏิบัติตามขั้นตอน กระบวนการ เช่น การระดมสมองเพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบันปัญหาในการจัดการเรียนการสอน,หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน,ก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
เล่าเร่ืองจากประสบการณ์ที่ส าเร็จ วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการฟัง ก าหนดเปูาหมายที่
ต้องการมีความรู้ และประเมินตนเองว่ามีความรู้อยู่ในระดับใด และบุคลากรแต่ละคนมีความรู้อยู่ ใน
ระดับใดเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการพัฒนาตนเองอันจะน าไปสู่การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในองค์กร
หรือสถานศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เกิดผลดีที่สุด  
รู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ชื่นชมและยอมรับในผลงาน ของตนเองและคนอื่น และเคารพกติกา
ที่วางแผนร่วมกัน การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ เป็นการน าวิสัยทัศน์ที่สร้างไปสู่การปฏิบัติจริงโดยความ
ร่วมมือ ทุ่มเทก าลังกาย ความคิด และความพยายามของสมาชิก เพื่อให้วิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นน้ันเป็น
ผลส าเร็จ น่ันคือเป็นการรวมพลังเพื่อบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตที่พึงปรารถนา ซึ่งเป็นการพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องบูรณาการวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นให้เข้ากับปรัชญา 
นโยบาย แผนงาน และโครงการของสถานศึกษา และปฏิบัติตามจนกระทั่งบังเกิดผล  ในการปฏิบัติ
ตามวิสัยทัศน์น้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 1) 
ทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ จ าเป็นจะต้องน าการเปลี่ยนแปลงมาสู่
องค์กร เน่ืองจากเป็นการเปลี่ยนวิธีด าเนินการเพื่อการบรรลุเปูาหมายที่แตกต่างหรือสูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่ง
จะก่อให้เกิดแรงต่อต้าน ความวิตกกังวล ความเครียด และความขัดแย้ง ด้วยเหตุน้ีผู้บริหารจึงควร
พัฒนาทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 2)ทักษะในการท างานกับคน การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์เป็น
การรวบรวมพลังทรัพยากรต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารจึงควรพัฒนา  การ
สื่อสารแบบ 2 ทางระหว่างผู้บริหารกับสมาชิกใน 3 ประเด็น คือ ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และการ
ยอมรับความคิดเห็น  3)ทักษะการสร้างแรงจูงใจ การท างานของสมาชิกในองค์กรเป็นผลจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความสามารถและแรงจูงใจ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีทักษะในกา รสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดแก่สมาชิก 4) ทักษะในการมอบหมายงาน ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีทักษะในการ
มอบหมายงาน ทั้งน้ีเพราะการมอบหมายงานจะท าให้เกิดการกระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วม ซึ่ง
จะท าให้สมาชิกมีอิสระในการท างาน เกิดความผูกพัน  เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ และมีความ
รับผิดชอบมากขึ้น 5)ทักษะในการปรับโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษาควรปรับโครงสร้าง
องค์กรเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจที่จะต้องปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ และการน าวิสัยทัศน์ที่
สร้างขึ้น ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยความร่วมมือทุ่มเทก าลังกาย ความคิด และความพยายามของสมาชิก 
ภายในองค์การเพื่อให้วิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นน้ัน ด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ ในขณะที่ล็อคและคน
อื่นๆ(Lock and associates) ได้เสนอแนวทางในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ไว้ว่า 1) ถ่ายทอดวิสัยทัศน์

                                                           
70สมบูรณ์  เดชสมบูรณ์สุข, “การเขียนวิสัยทัศน์นักบริหารงานสายเทศบาล”(ม.ม.ท.,ม.

ม.ป.),9. 
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หรือภาพที่ควรจะเป็นในอนาคตออกมาเป็นบัญชีรายการที่จะต้องปฏิบัติจริง เพื่อให้ช่องว่างระหว่าง
ภาพขององค์กรในปัจจุบันกับสภาพขององค์กรในอนาคตที่ต้องการให้เป็นมีความใกล้เคียงกันไปทุกที 
จนกระทั่งสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ได้ในที่สุด  2)จัดโครงสร้างขององค์กรให้พร้อมที่จะรับ
การน าวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติ  3)คัดเลือกบุคคลให้เหมาะกับความรู้ความสามารถ และพัฒนาบุคคลให้มี
ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  4)สร้างความกระตือรือร้นในการท างาน
ให้เกิดแก่สมาชิก โดยการใช้อ านาจหน้าที่ตามระเบียบกฎเกณฑ์ การท าให้ดูเป็นแบบอย่าง การสร้าง
ให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและการกระจายอ านาจ 5)เก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดี เพื่อ
ใช้ประกอบการตัดสินใจมิให้ผิดพลาด 6)สร้างทีมงานที่ดีให้สมาชิกได้ร่วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน อันจะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 7)ริเร่ิมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนให้มี
การใช้นวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนด71และฟิลลิปส์(Phillips) ได้กล่าวไว้ว่าการ
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์จะให้ได้ผลคือ การหล่อหลอมวิสัยทัศน์น้ันลงไปผสมผสานในโครงสร้างของ
นโยบาย เปูาหมาย แผนงาน และงานประจ าวันของโรงเรียน 1)ต้องแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้น
ของตน 2)พยายามสร้างจิตผูกพันให้เกิดขึ้นกับสมาชิก 3) จัดโครงสร้างของโรงเรียนให้สนองตอบต่อ
การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 4)จัดงบประมาณสนับสนุน 5)มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจความสามารถของ
สมาชิก 6)อย่ากล่าวอ้างในสิ่งที่ไม่เป็นจริงเพียงเพื่อหวังให้งานส าเร็จ แต่ต้องมีความจริงใจกับสมาชิก72 
การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ เป็นกระบวนการที่ส าคัญมากในการก้าวสู่ความส าเร็จขององค์กร หรือ
สถานศึกษา ผู้บริหารจะต้องหล่อหลอมรวมวิสัยทัศน์เป็นนโยบาย ก าหนดการวางแผนในการปฏิบัติ 
และชักจูงบุคลากรในองค์กร สถานศึกษาให้ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ เพื่อให้เกิดความสามัคคีใน
องค์กร สถานศึกษา เพื่อให้การท างานเกิดประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จซึ่งอาจด าเนินการดังน้ี 1) 
จัดโครงสร้างขององค์การให้พร้อมที่จะรับการน าวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติ  2) คัดเลือกบุคคลให้ท างานที่
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถให้มีความเต็มใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
3) เก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ มิให้ผิดพลาดใน
การน าเอาวิสัยทัศน์ไปใช้ 4) สนับสนุนให้มีการน าเอานวัตกรรมมาใช้ในการน าวิสัยทัศน์ไปใช้ในการ
พัฒนาองค์กร 5) การประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบว่าวิสัยทัศน์น้ันสอดคล้องกับความ
ต้องการของสมาชิกในองค์การหรือไม่ มีส่วนใดเห็นว่าจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้ชัดเจนขึ้น ถูกต้องมากขึ้น 
และสมาชิกพอใจก็สามารถกระท าได้เป็นระยะๆ 
 ดังน้ันการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ควรที่จะเรียนรู้ และเข้าใจในงานและสิ่งที่สามารถก าหนด
กรอบการท างานที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและให้นโยบายต้องอาศัยการแสดงความคิดเห็นที่กว้างขวาง
และชัดเจน แต่ในเวลาเดียวกันน าไปสู่สิ่งที่ไกลออกไปได้ มองหาจุดอ่อนจุดเด่นของตนเอง  ค้นหา
ความสามารถของตนเอง  ในจุดเด่นหรือจุดแข็งน ามาคิดทบทวนและหาวิธีการให้เด่นและเป็น
ประโยชน์ทางด้านการพัฒนาตนเอง ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์และน าวิสัยทัศน์มาผลักดันให้เกิดผลสู่การ

                                                           
71Edwin A. Locke and associates,“The Essence of Leadership: The Four Keys 

to Leading Successfully”(New York: Lexington Books1991),55. 
72Phillips, Nicola. “ Innovative. Management” ( A Pragmatic Guide to New 

Techningues.London, Pitman Publishing1997),107. 
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ปฏิบัติ น าองค์การไปสู่เปูาหมายที่ต้องการตามวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์จึงเป็นการชี้แนวทางการพัฒนา
องค์กรและในท านองเดียวกันก็จะสะท้อนถึงผู้น าด้วยจากวิสัยทัศน์น้ีเอง 

  
ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 เซอร์จิโอวานี(Sergiovanni) (1984) ไดเสนอแบบจ าลองแสดงล าดับขั้นพฤติกรรมผูน า ว่ามี 5 
ระดับ ไดแก ดานเทคนิค ดานมนุษยสัมพันธ ดานการศึกษา ด้านการเปนสัญลักษณ และด้านการสร้าง
วัฒนธรรม โดยมีความเชื่อว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีพฤติกรรมในล าดับที่ 1–3 กอน จึงจะเป็น
ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมีพฤติกรรมในการเป็นแบบอย่างหรือสัญลักษณ์ และสร้างวัฒนธรรม
ได้73 สอดคล้องกับแนวคิดของ แมนนาส (Manasse) พบว่าทักษะหรือความรู้ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา มี 5 ประการ คือ 1)ทักษะด้านการจัดท าข้อมูล 2)ความรู้เกี่ยวกับ
การวินิจฉัยสถานศึกษา 3)ความรู้เกี่ยวกับสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล 4)การจัดการสอนเพื่อความเป็น
เลิศ ความคิดสร้างสรรค์ และ5)ความตระหนักในตนเอง74สอดคล้องกับ ไทชี่และเดวานนา (Tichy 
and Devanna) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาเกิดจากองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ความ
เข้าใจอย่างชัดเจนในเร่ืองของเปูาหมายสถานศึกษาและการท าให้บุคลากรรู้สึกเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกัน75ซึ่งคล้ายกับแนวคิดของ ล็อคและคนอื่น(Lock and associates)ที่แสดงความเห็นท านอง
เดียวกันว่า การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์น้ันจะได้ผลเพียงไรขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริห ารในการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากร คณะครู การจัดการเรียนการสอนและสร้างบรรยากาศที่ดีใน
สถานศึกษา นอกจากน้ี ยังมีการเสนอแบบจ าลองแสดงให้เห็นว่า วิสัยทัศน์ของผู้น าเกิดจากปัจจัย
ภายในตัวผู้น าเอง76 คุณลักษณะเฉพาะตน ความรู้ในวิชาชีพ ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะการ
บริหารและความสามารถด้านสติปัญญา ซึ่งปัจจัยที่มีส่วนในการสร้างมิติวิสัยทัศน์มีดังน้ี 
 1.ปัจจัยภายในตัวผู้น า  
 วิสัยทัศน์มิได้เกิดขึ้นหรือถูกก าหนดโดยฝูงชนหรือกลุ่มคน แต่เกิดจากตัวผู้น า ผู้น าที่ดีจะต้องรู
จักสนทนากับผู้อื่นและรับฟังความคิดเห็น แล้วน ามาพิจารณาว่าโลกปัจจุบันเป็นอย่างไร น าข้อมูลมา
ผนึกเข้าเป็นวิสัยทัศน์ แลวหาวิธีการที่จะมุ่งสู่จุดหมายปลายทาง เพื่อความส าเร็จและประโยชน์สูงสุด
ขององค์กร ซึ่งปัจจัยภายในตัวผู้น าควรมีลักษณะดังน้ี 1) มีความสามารถของสมองที่คิดคาดคะเน และ
เรียนรูจากประสบการณ ไดดี มีความคิด ริเร่ิมสร้างสรรค์ มุ งอนาคตมากกว่าการอนุรักษ นิยม 
สังเคราะหข้อมูลไดเหมาะสมกับสถานการณจ าเป็น 2) วางแผนกลยุทธ์ไดดี มีมุมมองที่ยาวไกล 

                                                           

 73Thomas J. Sergiovanni “Educational Governance and Administration. 
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Systems”Information Analysis ,Educasional Leadership,1986,41. 
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สามารถวิเคราะหสถานการณปจจุบัน และ มองเห็นภาพที่ควรจะเป็นในอนาคตได้ 3) มองภาพกว้าง
แลวมุ่งสู่ภาพเล็ก คิดแบบนิรนัย รูและเขาใจนโยบาย เปาหมายขององคการ สามารถจ าแนกเปูาหมาย
ออกจากวิธีการ ยืดหยุ่นในแนวทางที่จะมุงเข้าสู่เปูาหมาย 4) มีความกระตือรือรนในการรับรูและ
เปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งใหมๆกระตุน ริเริ่มใหมแีละใชน้วัตกรรมอยูเสมอ ไวต่อสิ่งใหม่อย่างพินิจพิเคราะห 
5) ไมยึดมั่นถือมั่นในอัตตา สนับสนุนผูปฏิบัติงานที่มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ ให้บังเกิดผล
สูงสุด และเปิดใจกว้างรับประสบการณใหม่  และ6)มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์  ทะเยอทะยาน เน้นที่
ผลกระทบเชิงสรางสรรค มุ่งหาความส าเร็จใหม่ๆอยูตลอดเวลา77 เทรธโธแวน(Trethowan) ได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยภายในตัวของผู้บริหารสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านชีว
สงัคมของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการบริหาร ระยะเวลาที่
ด ารงต าแหน่งเปน็ผูบริหารในโรงเรียนปจจุบัน และขนาดโรงเรียน 2) ปจจัยดานพฤติกรรมผูน าของผู
บริหารสถานศึกษา ไดแก พฤติกรรมผู้น าทางวิชาการ และพฤติกรรมผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ 
(Transformational Leadership Behavior)78สอดคล้องกับ แมนนาส(Manasse)ได้กล่าวถึงปัจจัย
ด้านชีวสังคมของผูบริหารสถานศึกษาว่าเป็นทักษะการบริหารและเป็นความรู้ที่มีผลต่อการพัฒนา
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ 1)ด้านทักษะการบริหารจัดการข้อมูล 
2)ด้านความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยองค์กร 3)ด้านความรู้เกี่ยวกับสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล 
 2.ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
 ปัจจัยภายในสถานศึกษา หมายถึง การจัดบรรยากาศในสถานศึกษาสอดคล้องกับ แมนนาส
(Manasse) ได้กล่าวถึงการจัดบรรยากาศในสถานศึกษาว่าเป็นการรับรูเกี่ยวกับ สภาพแวดลอมในการ
ท างานที่เป็นผลมาจากพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดบรรยากาศ 4 
แบบ คือ 1)แบบเปด(Open Climate) เปนบรรยากาศที่สมาชิกในกลุมมีขวัญก าลังใจ มีความพึงพอใจ
ในงาน และพอใจในบทบาทของผูบริหารที่มีพฤติกรรมทั้งมุงงานและมุงสัมพันธ ยืดหยุนไดตามสถาน
การณ ชวยใหผลงานมีคุณภาพ บรรยากาศแบบน้ีเปนที่พึงประสงคของ ผูรวมงานมากที่สุด 2)แบบปด 
(Closed Climate) เปนบรรยากาศที่ผูบริหารบริหารงานโดยขาดความรู และไมมีสมรรถภาพในการ
บริหาร ไมอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผูรวมงาน พยายาม ต้ังกฎเกณฑ และขอบังคับให
ผรูวมงานปฏิบัติตามโดยปราศจากหลักการและเหตุผล ตามใจตนเอง มีความสัมพันธกับผูรวมงานนอย 
ขาดความคิดริเร่ิมสรางสรรคและไมกอใหเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน บรรยากาศแบบน้ีเป็น
บรรยากาศที่ไมพึงประสงคและตองไดรับการแกไขโดยดวน 3)แบบอิสระ(Autonomous Climate) 
เป็นบรรยากาศที่ผูบริหารมุงสรางความสัมพันธ และใหอิสระแกผูรวมงาน กอใหเกิดความพึงพอใจใน
ความสัมพันธฉันทมิตรมากกวาความพึงพอใจ ในงาน ผูบริหารมีพฤติกรรมการนิเทศแบบควบคุมนอย 
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เปิดโอกาสใหผูรวมงานเลือกงานไดโดยอิสระ ตามความสามารถ และ4)แบบควบคุม(Controlled 
Climate) เปนบรรยากาศที่ผูบริหารจะเนนความส าเร็จ ของผลงานเปนส าคัญมากกวาการสรางความ
สัมพันธฉันทมิตรกับผูรวมงาน แตผลส าเร็จของงานก็ท าให้ผูรวมงานมีความภาคภูมิใจและมีขวัญ
ก าลังใจ  ซึ่งแต่ละสถานศึกษาจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไปอันเป็นผลมาจากปัจจัยความสัมพันธ์
ของผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาน้ันๆ79สอดคล้องกับเซอร์จิโอวานนี(Sergiovanni) ที่เสนอ
แนวคิดว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในโรงเรียนสู ความเปนเลิศได น้ัน จะตองเปนผู มี
วิสัยทัศน์ เพราะผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถเลือกเน้นความสนใจในสิ่งที่เปนความส าคัญและเปนค
านิยมของสถานศึกษาซึ่งจะแสดงใหสมาชิกรับรูไดโดยการกระท าและค าพูด ดังน้ันบุคลากรใน
สถานศึกษาจะมีความเขาใจตรงกันวา อะไรคือเปูาหมายส าคัญของสถานศึกษา และทุกคนจะ
ปฏิบัติงานของตนเพื่อใหบรรลุเปาหมายน้ัน80และวิสัยทัศนท าใหผนู าแตกตางจากผูบริหาร กลาวคือ ผู
น าจะปฏิบัติงานนอกเหนือ จากเหตุการณหรือกิจกรรมที่เปนภาระหนาที่ตามปกติ โดยจะเลือกกระท า
การบางสิ่งที่มีความส าคัญ และมีคุณคาตอองคการ ในขณะที่ผูบริหารจะกระท าทุกสิ่งทุกอยางตาม
ภาระหนาที่เพียงเพื่อใหถูกตองเทาน้ัน81  
 3.ปัจจัยเก่ียวกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
 ฮอยและมิสเกล(Hoy and Miskel) ไดเสนอแนวคิดวา สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาเป็นทุกสิ่ง 
ที่อยู่ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลภายในโรงเรียน และได
แบ่งสิ่งแวดลอมของโรงเรียนออกเป็น 2 ประเภท คือ สิ่งแวดลอมทั่วไป (General Environment) 
และสิ่งแวดลอมเฉพาะเจาะจง (Specific Environment)โดยอธิบายวาสิ่งแวดลอมทั่วไป หมายถึง 
เทคโนโลยี การพัฒนาดานขอมูลขาวสาร โครงสรางของระบบการศึกษา เงื่อนไขทางสังคม คานิยม 
ทางวัฒนธรรม ปจจัยดานเศรษฐกิจและการตลาด คุณลักษณะดานนิเวศวิทยาและชีวสังคม สวน
สิ่งแวดล้อมเฉพาะเจาะจง หมายถึง ผูปกครอง ผู เสียภาษี สหพันธ ผูต้ังระเบียบกฎเกณฑ ผูรับรอง 
คุณวุฒิ สมาคมทางการศึกษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย โดยสิ่งแวดลอมเฉพาะเจาะจงจะมีอิทธิพล          
ในการท าให้แต่ละสถานศึกษาแตกตางกันมากกวาสิ่งแวดลอมทั่วไป82รวมถึงความคาดหวังทาง
การศึกษาของชุมชน และเปูาหมายซึ่งสังคมต้องการที่จะได้รับจากการศึกษาของแต่ละท้องที่ 83และมี

                                                           

 
79Lorri A. Manasse, “Principals as Leaders of High-Performing 

Systems”,Educasional Leadership,1986),44. 
 

80Thomas J. Sergiovanni, “Educational Governance and Administration. 
2 nd ed. Englewood Cliffs,” (New Jersey: Prentice Hall1987), 7. 
 

81 เรื่องเดียวกัน,8. 
 

82Hoy, Wayne K. and  Miskel, Cecil G. “Educational Administration Theory 
Research Practice”(New York: McGraw Hill,1991),54. 
 

83
 เรื่องเดียวกัน,6-7.  
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ค่านิยมและความคาดหวังของชุมชนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริหาร โรงเรียน โดยอธิบายว า 
ความตองการและความคาดหวังของชุมชนแตละแหงที่มีตอโรงเรียนยอมแตกตางกัน เชน บาง
โรงเรียนมีความคาดหวังในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบชิงทุน การสอบแข งขันเพื่อเรียนตอ 
แตบางแหงอาจมีความคาดหวังในเร่ืองการพัฒนาเด็กให้มีความคิด สรางสรรค ความสามารถด้าน
มนุษยสัมพันธ์ ทักษะการแกปญหา ทักษะในการสื่อสาร ความมีจริยธรรม และความซาบซึ้งในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย เปนตน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะเปนแรงกดดัน ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนในการ
บริหารโรงเรียนเพื่อตอบสนองความตองการ และความคาดหวัง ของชุมชน  
 ดังน้ันปัจจัยภายในตัวผู้บริหาร ภายในสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาจึงมี
ความส าคัญในการสร้างกระบวนการวิสัยทัศน์ ค่านิยมและความคาดหวังของชุมชน สถานศึกษา เพื่อ
น ามาขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มุ่งไปสู่ เปูาหมาย ผู้บริหารจะต้องมีความคิด สติปัญญาและวางแผน
จัดการเรียนการสอนและในเวลาเดียวกันต้องเข้าใจและวางแผนปฏิบัติงานให้บุคลากรอย่างเหมาะสม 
เพื่อเป็นแนวทางน าพาองค์กรหรือสถานศึกษาสู่ความส าเร็จสูงสุด 
 

 การบริหารงานวิชาการ 

ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
             การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นงานที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษาและเป็น
เคร่ืองชี้ความส าเร็จ  และความสามารถของผู้บริหาร การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  การบริหาร
กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา  หรือโรงเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้
ได้ผลดี  และมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาทุกแห่ง  คือ การให้ความรู้ทางด้าน
วิชาการแก่ผู้เรียน การบริหารงานวิชาการประกอบด้วยงานหลายอย่าง   เป็นภารกิจหลักของ
สถานศึกษา เพราะเป็นการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และ
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนร่วมของสถานศึกษา  ส่วนมิลเลอร์(Van Miller) 
ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ คือ การจัดโปรแกรมการสอนการปฏิบัติตามโปรแกรม
การสอน การวัดผลเพื่อติดตามการเรียนการสอนทั้งครูและนักเรียน นอกจากน้ีจะต้องจัดบริการการ
สอนเพื่อให้การเรียนการสอนด าเนินไปด้วยดี 84การบริหารงานวิชาการถือเป็นภารกิจหลักของ
สถานศึกษา เพราะเป็นการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และ
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนร่วมของสถานศึกษาซึ่งมีผู้ให้ความหมายของ

                                                           

 84 Van  Miller, The Pubblic Adminitsation of American  School system 
(New York : Journal Articles Macmillan Co.,1965),180. 
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การบริหารงานวิชาการ  เช่น วัฒน์ วงศ์ค าพันธ์ ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการว่า เป็น
การปฏิบัติงานหรือด าเนินงานด้านวิชาการ กิจกรรมทุกด้านของโรงเรียนที่ครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอนเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายได้ผลดีมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
นับเป็นงานหลักส าคัญที่สุดของโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนจะต้องรับผิดชอบดูแลเอาใจใส่ให้มากเป็น
พิเศษ85 ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้ความหมายของงานวิชาการว่า  1)งาน
วิชาการ หมายถึง งานบริหารปรับปรุงพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้บังเกิดผล  2)การ
บริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่บุคคลหลายฝุายร่วมมือกัน
ด าเนินการเพื่อเยาวชนให้เจริญงอกงามในทุกๆด้าน เพื่อเพื่อเติบโตขึ้นจะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม   3)
การบริหารงานวิชาการ เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร86เช่นเดียวกับ ปรีชา ทินโนรส ให้ความหมาย
ของการบริหารงานวิชาการ คือ การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนที่เกี่ยวกับงานด้านหลักสู ตร
และการน าหลักสูตรไปใช้ งานด้านการเรียนการสอน งานด้านวัสดุ ประกอบหลักสูตร และสื่อการ
เรียนการสอน งานด้านการวัดผลและประเมินผล87 สอดคล้องกับแนวคิดของณรงค์ศักด์ิ หงส์ค า ที่ให้
ความหมายของการบริหารงานวิชาการ คือ กิจการทุกชนิดในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับการปรับปรุง 
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกิจกรรมทุกอย่างภายในสถานที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
และการศึกษาของเด็กให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและ
การเรียนการสอน88และชุมพล ฝูงใหญ่ กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ คือ การบริหารงานใน
สถานศึกษาด้านกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐาน

                                                           
85วัฒน์ วงศ์ค าพันธ์, “สภาพการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่นตาม

ความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1” 
(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี,2549),12. 

86กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   พุทธศักราช  2551,    
(กรุงเทพฯ : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,2551),12. 

87ปรีดา ทินโนรส, “การน าเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีครู
ไม่ครบช้ัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4”(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิตภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี,2551),23. 

88ณรงค์ศักด์ิ หงส์ค า , “สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5”(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตภาควิชา
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี,2551),24. 
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การศึกษาที่ก าหนด89 สอดคล้องกับ ธีระพร อายุวัฒน์ ได้กล่าวถึงความหมายของการบริหารงาน
วิชาการว่าเป็นกิจกรรมทุกประเภทในโรงเรียนที่มีผลเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยผู้บริหารเป็นผู้น าทางด้านวิชาการและเป็นผู้ให้ค าแนะน า
ประสานงานการปฏิบัติงานกับครูในด้านการเรียนการสอนโดยให้สอดคล้องกับปรัชญาและนโยบาย
ทางด้านการศึกษาของโรงเรียน งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถาบันไม่ว่าสถาบันจะเป็น
ประเภทใดมาตรฐานหรือคุณภาพสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เน่ืองจากงาน
วิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจ
ของสถานศึกษาและเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคคลทุกระดับของสถานศึกษาและอาจจะ
เกี่ยวข้องโดยตรงหรือทางอ้อมก็จะอยู่ที่ลักษณะของงาน90 และ ปรียาภรณ์  วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า 
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเป็นการบริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเป็น
เปูาหมายสูงสุดของภารกิจการศึกษา และเป็นกระบวนการหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่บุคคล
หลายฝุายร่วมมือกันด าเนินการ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เจริญงอกงามในทุกด้าน91สอดคล้องกับแนวคิด
ของ อังคณา มาศเมฆกล่าวถึงความหมายของการบริหารงานวิชาการว่าเป็นการการจัดกิจกรรมทุก
อย่างด้านวิชาการในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การปรับปรุง การพัฒนาการเรียนการสอน ให้
ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพอันเป็นเปูาหมาย
สูงสุดของสถานศึกษา92 
 ดังน้ันความหมายของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดใน
สถานศึกษา  เป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานและความต้องการของผู้ เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนร่วมของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร  

                                                           
89 ชุมพล ฝูงใหญ่, “ การศึกษาภาระงานบริหารวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร”(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี,2552),20. 
 90 ธีระพร อายุวัฒน์ , “แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานขนาดเล็ก”(ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2552),75. 

91 ปรียาภรณ์  วงศ์อนุตรโรจน์ , “การบริหารงานวิชาการ”, (กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริม
กรุงเทพฯ,2553),2. 

92 อังคณา มาศเมฆ , “การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาลกลุ่ม
การศึกษาท้องถ่ินท่ี 5”(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2557),14. 
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ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 
            งานวิชาการเป็นหัวใจของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา  ส่วนงานด้านอื่น ๆ  เป็น
องค์ประกอบที่จะท าให้สถาบันด าเนินไปด้วยความราบร่ืนเท่าน้ัน ผู้บริหารการศึกษาทุกคนควรจะ
รับผิดชอบเป็นผู้น าของครูในด้านวิ ชาการเป็นอันดับแรก  เพราะหน้าที่ ของโรงเ รียนหรือ
สถาบันการศึกษาทุกแห่ง คือ  การให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการ โดยการท างานร่วมกับ
ครู  กระตุ้นเตือนครูให้ค าแนะน าครู  และประสานงานให้ครูทุกคนท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการสอน  งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา  ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภท
ใด  มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ  เน่ืองจากงาน
วิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร  การจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจ
ของสถานศึกษาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อม ก็อยู่ที่ลักษณะของงานน้ัน งานวิชาการ ถือ
ได้ว่าเป็นงานหลักของสถานศึกษาหรือโรงเรียน ส่วนงานด้านอื่นๆ เป็นงานที่มาสนับสนุนงานวิชาการ
ให้มีคุณภาพ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก 1)โรงเรียนมีขอบข่ายการบริหารงานวิชาการชัดเจน 2)
ผู้บริหารโรงเรียนเกิดแนวคิดในการบริหารงาน 3)ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูตระหนักและร่วมมือ
พัฒนางานวิชาการในโรงเรียนอย่างจริงจัง 4)ผู้บริหารโรงเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ93คุณภาพและมาตรฐานของผู้เรียนแสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา เพราะเป็นผลมาจากการบริหารงานวิชาการ ตลอดจนความร่วมมือของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนได้ให้ความส าคัญร่วมกัน สอดคล้องกับ วัฒน์ วงศ์ค าพันธ์ ที่กล่าวถึง
ความส าคัญของงานวิชาการว่า เป็นการบริหารงานในสถานศึกษาจะต้องให้ความส าคัญต่อการ
บริหารงานวิชาการเป็นอันดับแรก ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องให้ความส าคัญ 
วางแผนควบคุมก ากับติดตาม นิเทศ จัดหาส่งเสริม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์94งานวิชาการเป็นหัวใจของสถานศึกษาซึ่งเป็นการให้ความรู้ทาง
วิชาการแก่นักเรียนเป็นส าคัญซึ่งสอดคล้องกับ ณรงค์ศักด์ิ หงส์ค า กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดของการบริหารงานในโรงเรียน ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องใ นโรงเรียน
จะต้องร่วมกันวางแผน ควบคุมก ากับนิเทศ ติดตามและส่งเสริม เพื่อพัฒนางานวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพ95และ ชุมพล ฝูงใหญ่ กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารงานวิชาการว่า การบริหารงาน
วิชาการเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้น าและ

                                                           
93 ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ,การบริหารงานวิชาการชุดฝึกอบรมผู้บริหาร

สถานศึกษาระดับสูง,เล่ม5(กรุงเทพมหานคร : บริษัท พีเอลีฟวิ่ง จ ากัด,2549),84. 
94 วัฒน์ วงศ์ค าพันธ์, “สภาพการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่นตาม

ความคิดเห็นของข้าราชการครู สัง กัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1”(
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี.2549),14. 

95 ณรงค์ศักด์ิ หงส์ค า, “สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5”(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตภาควิชา
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี,2551),26. 
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ประสานงานให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมมือกันในการวางแผน ปฏิบัติงานตามแผน 
ประเมินผลการท างานและปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษาและเกิดความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง96 และสอดคล้องกับแนวคิดของ ธีระพร อายุวัฒน์ 
กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารงานวิชาการว่า เป็นภารกิจหลักของผู้บริหารโรงเรียน และถือว่า
เป็นหัวใจของการบริหารโรงเรียน ที่โรงเรียนจะต้องด าเนินการให้บรรลุเปูาหมายของการศึกษาน่ันคือ
นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม เป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 97

ปรียาภรณ์  วงศ์อนุตรโรจน์กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามที่คาดหวัง ประกอบด้วยงานหลายๆด้าน ได้แก่ งานเกี่ยวกับหลักสูตร หลักสูตรท้องถิ่น 
งานเกี่ยวกับการเรียนการสอน งานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ไม่เน้นการใช้
ข้อสอบเพียงอย่างเดียว จึงมีความส าคัญมากในการบริหารโรงเรียน98สอดคล้องกับแนวคิด สมิทและ
แอตคินสัน(Smith and Atkinson) กล่าวว่า การศึกษาต้องใช้เวลาในการบริหาร และความส าคัญใน
งานสถานศึกษา คืองานวิชาการ และงานในหน้าที่รับผิดชอบ 7 อย่าง พบว่าผู้บริหารได้ให้ความส าคัญ
ต่องานเหล่าน้ัน ดังต่อไปน้ี  1)งานบริหารทั่วไป 5%  2)งานบริหารงานบุคลากร 20% 3)งาน
บริหารงานวิชาการ 40%  4)งานกิจกรรมนักเรียน 20%  5)งานการเงิน 5%  6)งานอาคารสถานที่ 
5% 7)งานความสัมพันธ์กับชุมชน 5%99 สทู๊ปและจอห์นสัน(Stoops and Johnson) กล่าวไว้ว่าการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนเป็นงานที่ส าคัญที่สุด เพราะงานวิชาการเป็นงานหลักของโรงเรียน 
หน้าที่โดยตรงของโรงเรียนก็คือ การให้ความรู้ด้านวิชาการเป็นส าคัญ ส่วนงานอื่นๆ ในโรงเรียนเป็น
เพียงส่วนประกอบที่เป็นปัจจัยส่งเสริมงานวิชาการที่มีคุณภาพและช่วยให้งานวิชาการ ด าเนินไปด้วยดี
เท่าน้ัน100  
                ดังน้ันอาจสรุปได้ว่างานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา  เพราะ
จุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือ  การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับงานวิชาการทั้งสิ้น  งาน
วิชาการเป็นกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร  การน าหลักสูตรไปใช้  แบบเรียน  งานการ
เรียนการสอน  งานสื่อการเรียนการสอน  งานวัดผลและประเมินผล  งานห้องสมุด  งานนิเทศ

                                                           
96 ชุมพล ฝูงใหญ่, “การศึกษาภาระงานบริหารวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร”(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี,2552),21. 
 97 ธีระพร อายุวัฒน์ , “แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานขนาดเล็ก”(ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2552),78. 

98 ปรียาภรณ์  วงศ์อนุตรโรจน์ , “การบริหารงานวิชาการ” (กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริม
กรุงเทพฯ,2553),3.  

99 Smith, Edward W. and Stanley W. Atkinson,“The Education’s 
Encyclopedia” (New York : Journal Articles Prentice-Hall,1961). 

100Stoops Emery and Russell E Johnson, “Elementary School 
Administration” (New York : Journal Articles Mcgraw-Hall 1967),176. 
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การศึกษา  งานวางแผนการศึกษา  และงานประชุมอบรมทางวิชาการ  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
จุดหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ 

งานวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
ตระหนักและต้องท าความเข้าใจ การบริหารงานวิชาการจึงเป็นงานหลักที่จะขับเคลื่อนสถานศึกษา
ไปสู่เปูาหมาย การบริหารงานวิชาการจะเป็นตัวก าหนดปริมาณงานของสถานศึกษา จัดสรรทรัพยากร 
คุณภาพของสถานศึกษา เป็นเคร่ืองชี้วัดความส าเร็จและความสามารถของผู้บริหาร วิสัยทัศน์ การ
วางแผน เพื่อมุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่
จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเ ร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท า
ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน 
ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพและมีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอรูปแบบแนวคิดการ
บริหารงานวิชาการ ดังน้ี 

หลักการบริหารงานวิชาการ 
 งานวิชาการถือเป็นงานหลักที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก เพื่อให้
งานของโรงเรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักการศึกษาได้เสนอหลักการบริหารงานวิชาการ 
กล่าวคือ การบริหารงานวิชาการ มีหลักการคือ 1)หลักแห่งประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การ
ได้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยไม่เพิ่มการลงทุน น่ันคือ นักเรียน นักศึกษา สามารถส าเร็จการศึกษาตาม
ก าหนดของหลักสูตร โดยไม่ลาออกกลางคัน เรียนเกินเวลาหรือช้าเกินเวลาที่ก าหนด 2)หลักแห่ง
ประสิทธิผล (Effectiveness)หมายถึง ผลผลิตได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ คุณภาพและการจัดการได้ วัฒน์ วงศ์ค าพันธ์ ได้กล่าวว่า การบริหา รงานวิชาการถือเป็น
กิจกรรมหลักการบริหารสถานศึกษา ทั้งน้ี เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษา 
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา จึงอยู่ที่งานด้านวิชาการ ซึ่งจะประกอบด้วยงานด้านหลักสูตร 
และการจัดการเรียนการสอน การจัดบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การจัดส่งเสริมด้านวิชาการ รวมถึงงานด้าน
การวัดผลประเมินผล ขั้นส่งเสริมและติดตามผลงานด้านวิชาการ ดังน้ันหลักการบริหารงานด้าน
วิชาการ คือ หลักแห่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล101นอกจากน้ีการบริหารงานวิชาการน้ันสิ่งส าคัญ
ที่สุดน้ันก็คือ ผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญประการหน่ึงในการน านโยบายด้านการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ต้อง
เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นนักประสานงานที่ดี มีความมุ่งมั่น มองเห็นเปูาหมาย และความส าคัญของ

                                                           
101วัฒน์ วงศ์ค าพันธ์, “สภาพการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่นตาม

ความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1” 
(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี.2549),12. 
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องค์กร มีภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้านการ
บริหารงานวิชาการจึงจะบรรลุเปูาหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา   ดังที่
งานวิจัยของพรสุรีย์ สุธนะวัฒน์ ที่พบว่า การบริหารงานวิชาการจะมีประสิทธิภาพผู้บริหารจ าเป็นต้อง
มีภาวะผู้น าทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบริหารด้านการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิผล นอกจากน้ียังส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนสามารถบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน102และ 
ชูศรี ถนอมกิจ พบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความคล้ายคลึงกันเป็นส่วน
ใหญ่ โดยมีลักษณะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
สถานศึกษา ที่ส าคัญคือผู้บริหารโรงเรียนต้องมีภาวะผู้น า และต้องบริหารจัดการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีส่วนร่วมด้วย103เช่นเดียวกับ วสันต์ นาวเหนียว ที่พบว่า การบริหารจัด
การศึกษาที่จะประสบความส าเร็จได้น้ันปัจจัยส าคัญคือผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าสูง มีวิสั ยทัศน์
กว้างไกล มีความพยายาม มุ่งมั่น อดทน แสวงหาความรู้อยู่เสมอ 104เช่นเดียวกับ บุซซี่(Buzzi) พบว่า
พฤติกรรมผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน105 ในการ
บริหารงานวิชาการจะต้องมีหลักการและวิธีการด าเนินงาน   เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหาร  ดังน้ันในหลักการเบื้องต้นของการบริหารจึงต้องมีข้อความชัดเจนในเร่ืองต่าง  ๆ ดังน้ี 1) ยึด
หลักให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง  การศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้ จริง  โดยมี
ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม ในขณะที่กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวไว้
ว่า หลักสูตรเป็นตัวก าหนดจุดมุ่งหมายปลายทางของการจัดการศึกษา โดยหลักสูตรจะก าหนด
หลักการและจุดมุ่งหมายของการศึกษา โครงสร้างของหลักสูตร  การจัดหลักสูตร  สาระและมาตรฐาน
การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดผลการเรียนรู้  หลักสูตรจึงมีความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ

                                                           

 102 พรสุรีย์ สุธนะวัฒน์, “ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในก่ิงอ าเภอ
พัฒนา นิคมจังหวัดระยอง”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา,2549),บทคัดย่อ. 
 103 ชูศรี ถนอมกิจ , “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี”(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา,2550),55-56. 
 104 วสันต์ นาวเหนียว , “แนวทางการจัดการท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนเร่งสู่ฝัน”(วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ,2550),524-
525. 
 105 Michael J. Buzzi ,“The Relationship of School  effectiveness  to  
selected  diminution  of  principals instructional  leadership   in  elementary  
school  in  the  state  of  Connecticut,” Dissertation  Abstracts  International 51,12 
(June 1991),341-A. 
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การจัดการศึกษา  ต้องศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรอย่างดี  จึงสามารถจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว้   การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานต้องน าโครงสร้างของหลักสูตรโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจัดท าเป็น
หลักสูตรของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามหลักการ จุดมุ่งหมาย  สาระการเรียนรู้  และมาตรฐานการ
เรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น  โดยสถานศึกษาต้องจัดสาระการเรียนรู้ให้ครบ 8 กลุ่มสาระ ในทุกชั้นให้
เหมาะสมกับธรรมชาติของการเรียนรู้และระดับพัฒนาการของผู้เรียน  โดยในช่วงการศึกษาภาคบังคับ 
คือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้จัดหลักสูตรเป็นรายปี และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4-6 จัดเป็นหน่วยกิต ดังน้ี  ช่วงชั้นที่  1และ2 ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3  และปีที่  4-6 การศึกษา
ระดับน้ีเป็นการศึกษาช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ  หลักสูตรที่จัดขึ้นมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนา
คุณภาพชีวิต  กระบวนการเรียนรู้และสังคม  ทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน  การเขียนและการค านวณ  
การวิเคราะห์  การติดต่อสื่อสารและพื้นฐานความเป็นมนุษย์  เน้นการบูรณาการอย่างสมดุลทั้งในด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นช่วงสุดท้าย
ของการศึกษาภาคบังคับ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนส ารวจความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจตนเอง  และ
พัฒนาบุคลิกภาพส่วนตัว  พัฒนาความสามารถทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้ และทักษะในการ
ด ารงชีวิตให้มีความสมดุล ทางด้านความรู้ ความคิด  ความสามารถ  ความดีงาม  และความ
รับผิดชอบต่อสังคม  สามารถเสริมสร้างสุขภาพส่วนตัว  และชุมชน  มีความภูมิใจในความเป็นไทย  
ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ ช่วงชั้นที่  4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เป็น
หลักสูตรที่มุ่งเน้นการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน มุ่งปลูกฝังความรู้  ความสามารถ
และทักษะในวิทยาการ และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตน และประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็น
ผู้รู้และผู้ให้บริการชุมชนด้านต่างๆ  ลักษณะหลักสูตรในช่วงชั้นน้ี   มีการจัดการศึกษาเป็นหน่วยกิต 
เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการจัดแผนการเรียนรู้  ที่ตอบสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจ 
ของผู้เรียนแต่ละคน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ106 2) มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ 
โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  
 ดังน้ันหลักของการบริหารงานวิชาการจึงเป็นตัวก าหนดปริมาณงานของสถานศึกษา 
ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าองค์กร จัดสรรท รัพยากรและคุณภาพของ
สถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิชาการและสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน 

แนวคิดในการบริหารงานวิชาการ 
 การศึกษาเป็นนโยบาย เป็นยุทธศาสตร์ของทุกประเทศในโลก และรูปแบบการบริหาร
การศึกษาต้องปรับเปลี่ยนเสมอ ซึ่งจิรวัฒน์  กิติพิเชฐสรรค์ กล่าวว่าการศึกษามีหน้าที่หลักอยู่ 3 
ประการคือ 1) การศึกษามีหน้าที่สร้างคน หมายความต้ังแต่การสร้างพลเมืองมีการสร้างนักวิชาชีพ  มี

                                                           
106 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด,2552),20. 
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การสร้างแรงงาน นักวิชาการ2) การศึกษายังเป็นตัวส าคัญที่สุดในการสร้างความแข็งแกร่งทางสังคม 
และปัจจัยส าคัญที่ท าให้สังคมเสื่อมหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดวิกฤตสังคม 3) การศึกษาเป็นเสาหลักในการ
พัฒนาเศรษฐกิจต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ งานวิชาการ ถือเป็นงานหลัก
ของสถานศึกษาทุกระดับ ที่ด าเนินการกฎหมายหลายฉบับ ดังน้ี  1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพใน
การศึกษา มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี  ที่รัฐจะต้อง
จัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ใน
สภาวะยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหน่ึงและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดย
ทัดเทียมกับบุคคลอื่น การจัดการศึกษาอบรมขอองค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของ
ประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่
เหมาะสมจากรัฐ 2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545หมวดที่ 1 บททั่วไป(ความมุ่งหมายและหลักการ) หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 
หมวด 3ระบบการศึกษา หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา 
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา หมวด 7 ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา หมวด8 ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา ม และหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  3) 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่ให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด 
ถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก ต้องส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในสถานศึกษา 4) พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 หมวด 4 แผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการโอนสถานศึกษาไปสังกัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริหารส่วนต าบล) 5)กฎหมายอื่นๆและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวข้อง หลายฉบับ 6)นโยบายของ
รัฐบาลที่"แถลงต่อรัฐสภา มีผลผูกพันและเป็นพันธสัญญาที่กระทรวงศึกษาธิการ  ต้องน าไปบริหาร
ราชการแผ่นดินของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลน้ันๆ 
 1.วัตถุประสงค์ในการบริหารงานวิชาการวัตถุประสงค์ในการบริหารงานวิชาการ  มีดังน้ี1) 
เพื่อให้การบริหารงานวิชาการเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2)เพื่อให้การบริหารงานวิชาการเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย หลักการ ของ
หลักสูตรต่างๆที่ เปิดสอนในสถานศึกษา  3)เพื่อให้การบริหาร จัดการศึกษาของสถานศึกษาได้
มาตรฐาน มีคุณภาพ สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน 
เพื่อพัฒนาตนเอง และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 4)เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 5)เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานวิชาการได้โดยอิสระ 
คล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น6)เพื่อให้
สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของบุคคล  
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นๆ อย่างกว้างขวาง 
 2.ขอบข่ายภารกิจในการบริหารงานวิชาการ ขอบข่ายภารกิจการบริหารงานวิชาการ  เพื่อให้
ครอบคลุม ภารกิจการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนอย่างทั่ว ถึง มีภารกิจที่ส าคัญ 14 ภารกิจ ดังน้ี  
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1)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2)การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3)การวัดผล ประเมินผล และการ
เทียบโอนผลการเรียน 4)การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5)การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6)การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7)การนิเทศการศึกษา 8)การแนะแนวการศึกษา  
9)การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10)การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
11)การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 12)ส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันการศึกษาอื่น 13)การจัดท าระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  14)การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 
 3. แต่ละขอบข่ายภารกิจ มีรายละเอียดดังน้ี 1)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการบริหาร
วิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีแนวทางด าเนินการ ดังน้ี (1) จัดให้มีการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและเป็นต้นแบบให้กับ
โรงเรียนอื่น  (2)ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
สาระแกนกลาง ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น (3)ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น (4)วิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อก าหนดจุดเน้นหรือประเด็นที"สถานศึกษาให้ความส าคัญที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข  (5)วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ 
ภารกิจเปูาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย รวมทั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (6)จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆที่ก าหนดให้มีในหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เปูาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการ
เน้ือหา สาระ ทั้งในกลุ่มสาระเดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม  (7)จัดท า
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา เพื่อน าไปจัดท ารายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม  จัดท า
ค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์ และจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ประเมินผลและปรับปรุง (8)เพิ่มเติมเน้ือหาสาราของรายวิชาให้สูง และ
ลึกซึ้งมากขึ้นส าหรับกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ  ได้แก่การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
อาชีวศึกษา การศึกษาที"ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง พิการ และการศึกษาทางเลือก (9)เพิ่มเติม
เน้ือหาสาระของรายวิชา ที่สอดคล้องสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 
และโลก (10)ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรสถานศึกษา (11)น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการใช้หลักสูตร
ให้เหมาะสม  (12)นิเทศการใช้หลักสูตร (13)ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร (14)ปรับปรุง 
และพัฒนาหลักสูตร หลังจากน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ (15)การอบรมทบทวนการจัดท า
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สถานศึกษาด าเนินการจัดหลักสูตรได้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษา (16)พัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ
สอนให้สามารถวิเคราะห์หลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์ในชั้นที่เร่ิมใช้หลักสูตรในปี  
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การศึกษาแรกของทุกชั้นปี (17)ให้สถานศึกษาจัดต้ังงบประมาณเพื่อการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา107 
 
ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ถือเป็นงานที่ส าคัญมากเพราะงานวิชาการเป็นงานหลัก
ของโรงเรียน ผู้บริหารต้องรู้และเข้าใจในขอบข่ายของงานวิชาการเพื่อให้การบริหารได้ครอบคลุมงาน
ต่างๆ  งานวิชาการมีขอบข่ายครอบคลุมเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร  และการเรียนการสอน  ต้ังแต่การ
วางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ   การจัดด าเนินงาน  เกี่ยวกับการเรียนการสอน   การจัดบริการ  การ
สอน ตลอดจนการวัด และประเมินผล  รวมทั้งติดตามผล และสื่อการสอนรวมไปถึงการพัฒนาผู้สอน
ตลอดจนการด าเนินกิจการของโรงเรียนจะต้องเป็นไปตามหลักสูตร  และระเบียบพิธีการของการเรียน
การสอน  จ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมทุก
ระยะ  ด้วยการจัดเน้ือหาวิชาให้ทันสมัย บางคร้ังก็มีการเพิ่มวิชาใหม่ๆเข้าไปด้วย  ผลที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนอย่างแท้จริงน้ันเกิดจากการเรียนการสอน  ดังน้ัน  เมื่อหลักสูตรเปลี่ยนก็จ าเป็นต้องอบรมครู
ตามไปด้วย  เพราะการใช้หลักสูตรในโรงเรียนจะมีส่วนเกี่ยวโยงไปถึงการจัดตารางสอน  การจัดชั้น
เรียน วิธีสอน การใช้อุปกรณ์การสอนและการประเมินผลด้วย ถ้ามองในด้านของงานสถานศึกษา  การ
บริหารงานวิชาการ ได้แก่ งานควบคุมดูแลหลักสูตร  การสอน  อุปกรณ์การสอน  การจัดการ
เรียน  คู่มือครู  การจัดชั้นเรียน  การจัดครูเข้าสอน  การปรับปรุงการเรียนการสอน  การฝึกอบรม
ครู  การนิเทศการศึกษา การเผยแพร่งานวิชาการ  การวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจัย  การประเมิน
มาตรฐานสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพสถานศึกษา ในขณะที่ เซอร์จิโอวานน่ี
และคณะ (Sergiovanni and Others) มีความเห็นว่างานวิชาการต้องประกอบด้วย 1) การต้ังปรัชญา
การศึกษาขึ้นมาเพื่อปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  2) การจัดท าโครงการทางการศึกษาต่างๆ 
3) การจัดให้มีประเมินผลหลักสูตรและมีการเรียนการสอน  4) การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาให้
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและ 5) การจัดหาวัสดุส าหรับการเรียนการสอน108 ฟาเบอร์และเชอร์ลอน
(Faber and Shearron) แบ่งงานวิชาการออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1)การจัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2)การจัดเน้ือหาของหลักสูตร 3)การน าหลักสูตรไปใช้ 4)การจัดอุปกรณ์การสอน 5)การนิเทศการสอน 
6)การส่งเสริมครูประจ าการ109 และ มิลเลอร์(Miller) ได้กล่าวถึงขอบข่ายงานวิชาการไว้ 4 ด้าน คือ 1)
การจัดโปรแกรมเรียน 2)การปฏิบัติตามโปรแกรม  3)การติดตามการเรียนการสอน 4)การจัดบริการ

                                                           
107

  จิรวัฒน์  กิติพิเชฐสรรค์, “ ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร Academic 
Leader and Curriculum Development” (กรุงเทพฯ : ส านักพัฒนาต าราและสื่อทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี2556),1-13. 

108 Thomas J. Sergiovanni and Others, “Educational Governance and 
Administration” (New York : The McMillian Company,1965),175. 

109 Charles F. Faber and Gilbert F. Shearron, “Elementary school 
administration: theory and practice” (University of California : Journal Articles Holt, 
Rinehart and Winston,1970),175. 
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การสอน110 ส่วนพรสุรีย์ สุธนะวัฒน์ได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการไว้  6 ด้าน คือ 1)เร่ือง
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 2) เร่ืองการสอนการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  3) เร่ืองกิจกรรมนักเรียนและ
การบริหารกิจกรรมนักเรียนให้ตอบสนองตามหลักสูตรและเสริมสร้างหลักสูตรให้เป็นผลสมบูรณ์ 4) 
เรื่องสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดยตรง
เพื่อเสริมพัฒนาการนักเรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและเพื่อเสริม
ความทันสมัยทางวิชาการแก่ครูโดยตรง 5) เร่ืองการวัดผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ ตามจุดหมายและหลักการของหลักสูตรและการประเมินคุณภาพวิชาการของ
โรงเรียน  6) เรื่องการนิเทศการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพส าหรับบุคลากรครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา111 วัฒน์ วงศ์ค าพันธ์ ได้กล่าวว่าขอบข่ายของงานวิชาการน้ันมีความคล้ายคลึงและสอดคล้องกัน
จะแตกต่างกันบ้างเฉพาะในรายละเอียดหรือแนวปฏิบัติ ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจะต้องบริหารงาน
วิชาการในกรอบตามขอบข่ายงานและการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านการเรียนการสอน ด้านวัสดุ ประกอบ
หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ด้านวัดผลประเมินผล ด้านการวางแผน และก าหนดวิธีการ
ด าเนินงาน ด้านการส่งเสริมอบรม ด้านการประชุมอบรมทางวิชาการ ด้านห้องสมุด ด้านนิเทศ
การศึกษา เป็นต้น112 จะเห็นได้ว่า  งานวิชาการเป็นงานที่มีขอบข่ายครอบคลุมหลายด้าน  อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนทุกด้าน  ซึ่งสามารถสรุปขอบเขตของงาน
วิชาการได้ดังน้ี  งานการจัดหลักสูตร  งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  งานการใช้วิธีการสอน 
และการใช้สื่อการเรียนการสอน  งานการวัดผลการเรียนการสอน และการนิเทศการสอน ณรงค์ศักด์ิ 
หงส์ค า ได้กล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงานวิชาการว่า ขอบข่ายของงานวิชาการมีความคล้ายคลึงกัน 
และสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ ผู้บริหารและครูวิชาการในโรงเรียนจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะท าให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรภายใต้การบริหารงานวิชาการ ตามขอบข่ายงาน 9 ด้าน 
คือ ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านการเรียนการสอน ด้านวัสดุอุปกรณ์ประกอบหลักสูตร
และสื่อการเรียนการสอน ด้านวัดผลและประเมินผล ด้านห้องสมุด ด้านนิเทศการศึกษา ด้านการ

                                                           
110Van Miller, “The Public Administration of American School System” 

(New  York :The Macmillan Journal Articles,1975),175. 
111พรสุรีย์ สุธนะวัฒน์, “ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในก่ิงอ าเภอพัฒนา 

นิคมจังหวัดระยอง”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา,2549),บทคัดย่อ. 

112วัฒน์ วงศ์ค าพันธ์, “สภาพการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่นตาม
ความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1” 
(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี.2549),18. 
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วางแผนและก าหนดวิธี ด้านด าเนินงาน ด้านส่งเสริมการสอน และด้านการประชุมอบรมวิชาการ113 
สอดคล้องกับงานวิจัยของธีระพร อายุวัฒน์ เร่ืองแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กซึ่งมีเน้ือหาสอดคล้องกัน โดยมีการแบ่งขอบข่ายงานวิชาการออกเป็น 
17 ภาระหน้าที่ ดังน้ี 

ขอบข่ายและภารกิจงานด้านการบริหารวิชาการตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
 1.การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเก่ียวกับการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถ่ิน  
 ปัจจุบันสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมต่างๆของแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน 
นักการศึกษาหลายๆท่านจึงมองเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักสูตรแกนกลางไปใช้ จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถเรียนรู้และรับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้น และสามารถน าเอาประสบการณ์ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและ
สอน พัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น114 ธีระพร อายุวัฒน์ กล่าวถึงหลักสูตร
ท้องถิ่นว่าเป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ในเน้ือหาเกี่ยวกับท้องถิ่นที่ตนอาศัย โดยเปิดโอกาสให้บุคคล 
หน่วยงานในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น115และมีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น 5แนวทาง ดังน้ี 1)พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรม
เสริมต่างๆ2)พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยปรับหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของเน้ือหา 3)พัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นโดยจัดท าวิชา/รายวิชาเพิ่มเติมขึ้นใหม่ 4)พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน และ 5)พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยจัดท าสื่อการเรียนการสอนขึ้นใหม่116 
 ดังน้ันการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเกี่ยวกับการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น หมายถึง  การด าเนินการของสถานศึกษาในท้องถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และประเทศชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทนและบริการแบบให้เปล่า เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ เ รียน ชุมชน สังคม  และสามารถน าเอาประสบการณ์ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและสอน พัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 

                                                           
113 ณรงค์ศักด์ิ หงส์ค า, “สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5”(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตภาควิชา
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี,2551),28. 

114 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด,2552),20. 
 115 ธีระพร อายุวัฒน์ , “แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานขนาดเล็ก”(ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2552),88. 
 116 เรื่องเดียวกัน.91. 
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 2.การวางแผนงานด้านวิชาการ 
 การวางแผนเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการบริหาร แฮริสัน(Harrison) ได้กล่าวว่า การวางแผน 
คือ เคร่ืองมือที่ส าคัญยิ่งในการบริหาร เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นงานเริ่มต้นคร้ังแรกและ
เป็นงานต่อเน่ืองตลอดในกระบวนการบริหาร และการจัดการของหน่วยงานหรือของระบบของการ
บริหารองค์กรทั้งระบบ117การวางแผนและการด าเนินงานด้านวิชาการในโรงเรียน ถือเป็นสิ่งส าคัญ
มากในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจะต้อง
ร่วมมือกับครูผู้สอนศึกษาถึงสภาพปัจจุบันและปัญหาของงานด้านวิชาการในโรงเรียน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนและการด าเนินงานตามแผน ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลงานด้าน
วิชาการ เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนต่อไป สอดคล้องกับ ธีระ
พร อายุวัฒน์ กล่าวถึง การวางแผนงานด้านวิชาการว่าเป็นการด าเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนในโรงเรียนโดยเริ่มต้ังแต่ การส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา การก าหนดวิธีการด าเนินงาน
แก้ไขปัญหา การติดตาม และการประเมินผลการด าเนินการ118 

ดังน้ันการวางแผนด้านงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินการของผู้บริหารร่วมมือกับครูผู้สอน
ในการก าหนดแนวทางการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนทั้งด้านการเรียนการสอน ไปจนถึงการ
ส ารวจ แก้ไข ติดตาม และการประเมินผล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ ประเมินสถานภาพ
สถานศึกษาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เปูาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีส่วนร่วมของทุก
ฝุายในโรงเรียน และชุมชน  จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เปูาหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการ
เน้ือหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม   
น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสมส ารวจ
ความต้องการของผู้รับบริการในการจัดการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน การเรียนแบบอัธยาศัย  
รวมทั้งก าหนดแนวทางการใช้หลักสูตร เสนอแนะกลุ่มงาน งานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน   
 3.การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 การเรียนการสอนจะประสบผลส าเร็จได้จะต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญหลายอย่าง เช่น ครู 
นักเรียน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียน หลักการสอนที่ส าคัญ คือ สอนให้เรียนโดยกระท า 
ทดลอง ค้นคว้า แก้ปัญหาด้วยตนเองและสอนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของผู้เรียน โดยสามารถ
น าเอาประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ าวัน ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนได้ให้
ความส าคัญกับผู้เรียนจึงมีการเน้นการเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จอห์น ดิวอี้(John 
Dewey) เป็นผู้คิดค้นในเร่ืองของ การเรียนรู้โดยการกระท า (Learning by doing)  เป็นการจัดการ
เรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ เปลี่ยนบทบาทในการเรียนรู้ของผู้เรียนจาก “ผู้รับ” มา
เป็น “ผู้เรียน”และเปลี่ยนบทบาทของครูจาก “ผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดความรู้” มาเป็น “ผู้ จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้”ให้ผู้เรียน ซึ่งการเปลี่ยนบทบาทน้ีเท่ากับเป็นการเปลี่ยนจุดเน้นของการ

                                                           

 117Frank E. Harrison, “Management and Organizations” (New Jersey : Journal 
Articles Houghton Miffin, 1976),57. 
 118เรื่องเดียวกัน,93. 
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เรียนรู้ว่าอยู่ที่ผู้เรียนมากว่าผู้สอน ดังน้ันผู้เรียนจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน เพราะ
บทบาทในการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ119 
 ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา หมายถึง การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด และสามารถน าเอาประสบการณ์การเรียนรู้น้ัน
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ผู้บริหารมีหน้าที่ก ากับ ควบคุม ติดตาม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สู่ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาตามสภาพความเป็นจริงและเพิ่มศักยภาพของนักเรียนให้
เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ ดี โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถ
ด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 4.การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 หลักสูตรเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการที่ผู้บริหารจะต้องค านึงถึง เป็นสิ่งส าคัญที่จะเป็นตัวชี้น าสู่
ความส าเร็จของการจัดการศึกษา ผู้บริหารจะต้องใช้หลักสูตรเป็นตัวก าหนดนโยบาย ทิศทาง และแนว
ปฏิบัติของงานวิชาการ และต้องสามารถบริการหลักสูตรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม จอห์น และวิลเลี่ยม
(John and William) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตรคือการจัดท าเอกสารเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือ
จัดท าใหม่ การพัฒนาหลักสูตรอาจหมายถึงการจัดท าเอกสารอื่นๆส าหรับนักเรียนด้วย120 ธีระพร อา
ยุวัฒน์ กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาว่าเป็นการน าหลักสูตรเดิมมาพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการรายวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาตามสภาพ
ความเป็นจริงและเพิ่มศักยภาพของนักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะการ
เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข121 

ดังน้ันการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา หมายถึง การจัดท าหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดี
ยิ่งขึ้น ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การพัฒนาหลักสูตรจะส าเร็จได้ตามจุดมุ่งหมายน้ัน ผู้บริหารจะต้อง
ศึกษาและท าความเข้าใจในหลักสูตรอย่างจัดเจน มีการวางแผนที่ดี น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสมส ารวจความต้องการของผู้รับบริการใน
การจัดการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน การเรียนแบบตามอัธยาศัย นอกจากน้ีจะต้องมีการ
พัฒนาตนเอง และครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรอยู่ เสมอและพัฒนา
หลักสูตรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
  

                                                           

 119John Dewey  อ้างถึงใน ,กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนงานหลักสูตรและพัฒนา
อาจารย์,“คู่มือกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ”(กองส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์,2555),1. 
 120William Lucio, H. and John D.Mcneil, Supervision : A Synthesis of Through 
and Action Journal Articles (New York : McGraw-hill,1979),7. 
 121ธีระพร อายุวัฒน์ , “แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานขนาดเล็ก”(ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2552),100. 
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5.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเน่ืองมาจาก ประสบการณ์
และพฤติกรรมน้ันค่อนข้างจะเป็นพฤติกรรมถาวร สถานศึกษาจึงจ าเป็นที่จะต้องจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การประยุกต์ความรู้มา
ใช้ ครอนบัค (Cronbach) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้คือการแก้ปัญหาซึ่งจะต้องประกอบด้วยสิ่งต่อไปน้ี 
สถานการณ์ (Situation) คือ สิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศรอบตัวผู้เรียน ลักษณะประจ าตัวของบุคคล 
ความมุ่งหมาย (Goal) คือ การทราบความหมายของสิ่งที่จะเรียน การแปลความ (Interpretation) 
คือ การท าตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เพื่อแปลความหมายของสิ่งที่พบ เพื่อช่วยให้เกิดการ
แก้ปัญหา การกระท า (Action) คือ การตอบสนองต่อสถานการณ์ที่พบจากการแปลความหมายแล้ว 
และผลการปฏิบัติ (Consequence) คือ ผลที่ได้รับจากการกระท าถ้าเป็นผลดีก็จะน าไปใช้ใน
สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันได้ในทางตรงกันข้ามถ้าผลที่ได้รับล้มเหลว บางคนอาจแก้ไขวิธีการ
ตอบสนองเพื่อให้ได้วิธีที่ดีที่สุด หรือบางคนอาจล้มเลิกความหวังเดิมเสีย122 
 ดังน้ันการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อันเน่ืองมาจากประสบการณ์ เน้นการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของผู้เรียน  
ส่งเสริมนิเทศ  ติดตามและก ากับให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ติดตามและก ากับให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดให้มีการนิเทศการเรียนการ
สอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสม  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู โดยการจัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานตามสถาบันต่าง ๆ เพื่อ
น ามาพัฒนาการเ รียนการสอน ทักษะกระบวนการคิด การประยุกต์ความ รู้มาใช้เพื่อให้เกิด
ประสบการณ์จริงและผู้เรียนสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
 6.การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน เป็นงานที่ส าคัญมากใน
กระบวนการซึ่งน ามาสู่คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ถือเป็นเคร่ืองมือที่จะใช้ช่วยพัฒนาการศึกษาของ
ผู้เรียนในระดับต่างๆ นอล (Noll) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดผลและประเมินผลเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การทดสอบและการหาข้อมูลของการทดสอบ เพื่อน ามาตัดสินใจ123ธีระพร อายุวัฒน์ ได้กล่าวว่า การ
วัดผล ประเมินผลเป็นกระบวนการที่ต่อเน่ือง มีความส าคัญมากต่อการเรียนการสอนของนักเรียน 
เพราะจะเป็นการวัดว่านักเรียนที่เรียนมาแล้ว มีความรู้มากน้อยเพียงใดจากที่เรียนมาแล้วเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้ว นักเรียนผ่านเกณฑ์หรือไม่ ซึ่งภารกิจของผู้บริหารโรงเรียนจะต้องก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนให้ชัดเจน จัดเคร่ืองมือในการประเมินให้เพียงพอ 
และให้มีคุณภาพเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่จะวัด โดยยึดเกณฑ์การประเมินผลของทางราชการที่
เกี่ยวข้องเป็นหลัก และการเทียบโอนผลการเรียน เป็นการน าผลการศึกษาและการเรียนรู้ที่เป็นความรู้ 

                                                           

 122 Lee J. Cronbach, Dictionary of Education Information Analysis(New York : 
Mcgraw-Hill Book Co.,1973),68-70. 
 123 Victor H. Noll, Introduction to Educational Measurement, 2nd ed. Journal 
Articles (Boston : Hughton Miffin Co.,1969),13-14. 
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ทักษะ และประสบการณ์จากการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยมาประเมินเข้าสู่
หลักสูตรระดับใดระดับหน่ึง124 

ดังน้ันการวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การน าผลการ
เรียนรู้ซึ่งเป็นความรู้ เป็นกระบวนการการก าหนดจ านวนตัวเลข ปริมาณ อันดับ ข้อมูลและลักษณะ
ให้กับวัตถุ สิ่งของและบุคคลตามกฎเกณฑ์ ที่วางไว้ ซึ่งต้องอาศัยเคร่ืองมือในการวัด กระบวนการใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตรวจสอบและการวัดและน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
ก าหนด ทั้งด้านทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัยที่ได้สั่งสมไว้มาประเมินเป็นส่วนใดส่วนหน่ึงของหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา 
 7.การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เป็นสิ่งที่ส าคัญในการพัฒนาการศึกษา
ในประเทศให้ก้าวหน้าทุกฝุายมีความส าคัญต่อการร่วมมือด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ การวิจัยมี
ประโยชน์ต่อการทดสอบแนวความคิด การตอบค าถาม การแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจ ผู้บริหารอาจ
ต้องการรู้กระบวนการที่ดีที่สุดในการจัดกลุ่มนักเรียน หรือสาเหตุที่นักเรียนสอบตกหรือออกกลางคัน 
การวิจัยสามารถให้ค าตอบต่อสิ่งเหล่าน้ีและปัญหาอื่นๆ สมัลแยน(Smulyan) ได้วิจัยกระบวนการของ
ความร่วมมือในการวิจัยเชิงปฏิบัติการของครูและนักการศึกษาจากมหาวิทยาลัย พบว่า ครูมีความรู้สึก
ที่ดีต่อวิชาชีพโดยใช้การวิจัยเพื่อพัฒนางาน มีความเข้าใจกระบวนการวิจัย มีทักษะในการท าวิจัยมาก
ขึ้นและพร้อมที่จะท าการวิจัยในโอกาสต่อไป125  ธีระพร อายุวัฒน์ กล่าวว่า การวิจัยเพื่อการศึกษาน้ัน
เป็นไปเพื่อให้ผู้บริหารพัฒนาศักยภาพของครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ และเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่สถานศึกษาต่อไป การ
ที่จะพัฒนาบุคลากรทางวิจัย ให้น าการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานใน
การจัดการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาน้ัน จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและชุมชน การ
วิจัยจะมีส่วนร่วมการหาจุดที่ เป็นปัญหาหรือจุดที่ ต้องการพัฒนาให้ระบบการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสอดคล้องกับความแตกต่างของเด็กและเยาวชนที่เป็นผลผลิตจากการจัดการศึกษาเป็นไป
อย่างมีคุณภาพ และบรรลุตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะถือว่าการวิจัยเป็น
เคร่ืองมือที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ที่สามารถไปใช้ในการแก้ปัญหา/พัฒนาคุณภาพการศึกษาเช่นเดียวกับ
นานาประเทศในระดับสากล126 

                                                           

 124 ธีระพร อายุวัฒน์ , “แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานขนาดเล็ก”(ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2552),122. 
 125Anne  Macia. Smulyan, “The Relationship between Staff  Development 
Practices and School of Excellence in Minnesota” Dissertation Abstracts 
International 35, 10 (December  1988),101. 
 126 ธีระพร อายุวัฒน์ , “แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานขนาดเล็ก”(ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2552),131. 
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 ดังน้ันการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาโดยการเน้นในการวิจัยหาข้อมูล ปัญหา เพื่อพัฒนาและแก้ไขให้ผู้เรียน ได้
เรียนรู้ มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยและสามารถปฏิบัติงานได้ และเพื่อเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่สถานศึกษาต่อไป การที่จะพัฒนาบุคลากรทางวิจัย ให้น า
การวิจัยไปพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานในการจัดการศึกษาของแต่ละ
สถานศึกษาน้ันและประสบการณ์ต่างๆในแนวความคิด การตัดสินใจและการแก้ปัญหา ครูและ
ผู้บริหารจะต้องรู้และร่วมมือในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์และรู้กระบวนการ การ
แก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด 
 8.การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศและ
ประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ใฝุเรียน ใฝุรู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
อัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ที่รงเรียนสามารถจัดและด าเนินการได้มีหลายประเภท ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ
ก าลังและความสามารถของโรงเรียนแต่ละแห่ง127  ธีระพร อายุวัฒน์ กล่าวถึงการพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้ว่านอกจากแหล่งเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติแล้ว ยังมี
แหล่งเรียนรู้อื่นที่สามารถน ามาใช้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะสามารถให้ความรู้ได้
อย่างหลากหลาย ทั้งที่มีอยู่ในสถานศึกษา เข้าถึงสถานศึกษาหรืออยู่ใกล้สถานศึกษาอยู่แล้วแม้ว่าบาง
แหล่งอาจจะไม่เข้าเกณฑ์ในการพิจารณาครบหมดทุกข้อ แต่หากสถานศึกษาได้น าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล ได้แก่ การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม E-learning , Internet , Intranet ห้องสมุดสถานศึกษา ท้องฟูาจ าลอง ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ครอบครัว บุคคลส าคัญของท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน สถานประกอบการ 
สถานที่ราชการและอื่นๆ128  
 ดังน้ันการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การพัฒนาให้นักเรียนและครู
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะใฝุ
เรียนใฝุรู้และเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ นวัตกรรม เทคโนโลยี โดยมีลักษณะของ
แหล่งเรียนรู้ คือ1) แหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล เช่น ครู เพื่อน สังคม บุคลในท้องถิ่น เป็นต้น 2)แหล่ง
เรียนรู้ทางกายภาพ เช่น สถานที่ต่างๆ วัด อุทยานประวัติศาสตร์ สวนสัตว์ ฯลฯ 3)แหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติ เช่น แม่น้ า ภูเขา ปุาไม้ และ 4)แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อการสอน เช่น วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ 
สิ่งพิมพ์และเอกสารต่างๆ เป็นต้น 
  
 

                                                           
127

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด,2552),38. 
 128 เรื่องเดียวกัน,140. 
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9.การนิเทศการศึกษา 
 การนิเทศการศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ
ในด้านการจัดการเรียนการสอน โดยให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร กู๊ด (Good) ให้ความหมาย
ของการนิเทศการศึกษาไว้ว่าเป็นความพยายามของผู้ท าหน้าที่ นิเทศที่จะช่วยให้ค าแนะน าครูให้
สามารถปรับปรุงการสอนของตนให้ดีขึ้น การนิเทศการศึกษาช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามในด้าน
วิชาชีพ ช่วยพัฒนาความสามารถของครู129สอดคล้องกับ แฮร์รีส (Harris) ได้ให้ความหมายของการ
นิเทศการศึกษาไว้ว่าเป็นสิ่งที่บุคลากรในโรงเรียนกระท าต่อบุคคลหรือสิ่งหน่ึงสิ่งใดโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อคงไว้หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในโรงเรียน มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพด้านการสอน
เป็นส าคัญ130และกลิคแมน(Glickman) ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ว่าเป็นของงานกับ
ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอน131   

ดังน้ันการนิเทศการศึกษา หมายถึง การช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ค าแนะน าของผู้บริหารและ
ครูให้เกิดการปรับปรุงการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ การประยุกต์ใช้ความรู้ ทัศนคติ 
ประสบการณ์ และทักษะที่จ าเป็นเพื่อพัฒนา ปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น โดยผ่านกระบวนการการส่งเสริม
สนับสนุน ชี้แนะ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครูโดยท างานร่วมกับบุคคลที่ เกี่ยวข้อง 
ปรึกษาหารือร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกคนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปฏิบัติการน้ันปรับปรุงให้ได้ผลตามเกณฑ์ที่วางไว้ จุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ มีความเชื่อมั่น สามารถพัฒนารูปแบบการจัดเรียนการสอน เพื่อให้
สถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐานด้านการจัดการศึกษาและมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้เรียนต่อไป  
 10.การแนะแนว 
 การแนะแนวเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในการส่งเสริม สนับสนุนทางการศึกษา ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนทุก
ระดับทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษา รู้จักเส้นทางการ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตน รวมทั้งมีการพัฒนาด้านบุคลิกภาพและคุณธรรมที่จ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิต คอตเต้ิลและดาวน์น่ี (Cottle & Downie) ให้ข้อเสนอแนะจากการวิจัยว่าปัจจัยอย่างน้อย
ที่สุดประการหน่ึงที่ท าให้ผู้ท างานแนะแนวได้รับความส าเร็จในหน้าที่ของตน น่ันก็คือ ความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างานของผู้แนะแนวได้รับความส าเร็จในหน้าที่ของตนน่ันก็คือ ความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างานของผู้แนะแนวยิ่งผู้แนะแนวมีประสบการณ์มากก็ยิ่งมีประสิทธิภาพในการ

                                                           

 129 Carter  V. Good, Dictionary of Education.3rd ed. (New York : McGraw-Hill 
Book, Co.,1973),574. 
 130 Ben  M. Harris, Supervisory Behavior  in Education.3rd ed. Journal Articles 
(Englewood  Cliffs, New Jersey : Prentice-Hill , Inc.,1985),13. 
 131 Carl D. Gilckman and Others, Supervision of Insturction : Developmental  
approach . 4th ed.(Boston : Allyn & Bacon A Viacom  Company , 1990),6.  
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ท างานมากขึ้นเท่าน้ัน132สอดคล้องกับ ทินล์เลย์และแฮริส (Tinley & Haris) ศึกษาเกี่ยวกับความ
คาดหวังของนักเ รียนที่มีต่อครูแนะแนว สรุปได้ว่า  นักเ รียนมีความต้องการครูแนะแนวที่มี
ประสบการณ์ มีความจริงใจ มีความเชี่ยวชาญและเชื่อถือได้ การบริหารงานวิชาการด้านการแนะแนว
การศึกษามีแนวทางด าเนินการ ดังน้ี1)ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาที "มีการแนะแนว เป็น
องค์ประกอบส าคัญ โดยให้ทุกคนในสถานศึกษา ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว
และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2)จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนว และดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจน3)สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4)ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติม ในเรื่องจิตวิทยา และการแนะ
แนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเชื่อมโยงสู่การด ารง
ชีวิตประจ าวัน 5)คัดเลือกบุคลากรที"มีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม  ท าหน้าที่ครู
แนะแนวครูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว  6)ดูแล ก ากับ นิเทศ ติดตามและ
สนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  7)ส่งเสริมความร่วมมือ
และความเข้าใจอันดี ระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน  8)ประสานานด้านการแนะแนว ระหว่าง
สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 9)
จัดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน10)เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการ
บริหารงานวิชาการด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  มีแนวทาง
ด าเนินการ ดังน้ี 1)ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน  2)จัดท าร่างระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายรับรู้และถือปฏิบัติเป็น
แนวเดียวกัน 3)ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  และ
แก้ไขปรับปรุง 4)น าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  
5)ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
และน าไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป133 

ดังน้ันการแนะแนว หมายถึง กระบวนการที่ช่วยเหลือผู้เรียนหรือบุคคลในด้านการศึกษา 
ทุกระดับชั้นทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจและเลือกศึกษาได้อย่าง
เหมาะสมตรงตามความต้องการและสามารถของผู้ เรียน เพื่อให้ผู้ เ รียนได้มีการพัฒนาทางด้าน
สติปัญญา ความเฉลียวฉลาดอย่างเต็มที่ตามขีดความสามารถ ช่วยให้เราเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม 
สามารถแก้ปัญหาหรือตัดสินใจได้ถูกต้อง สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มความสามารถทุกด้าน และยัง
สามารถปรับตัวและด าเนินชีวิตได้อย่างมีสุขอีกด้วยคะ สรุปได้ว่า การแนะแนวการศึกษาเป็น
กระบวนการหน่ึงที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ความสามารถ และความถนัดของแต่ละ
บุคคล  

                                                           

 132 Cottle ,W.M.,&  Downie, Procedures  and preparation for counseling 
(New Jersey : Prentice-Hall,1968),7-68.  
 133 Tinley & Haris, “Client expectations for counseling” (New  Jersey : 
Prentice-Hill,1968),7-68. 
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 11.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 ในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารจัดการในเชิงคุณภาพ
โดยมีการประกันคุณภาพเป็นกลไกส าคัญที่เสริมและผลักดันให้กระบวนการท างานทุกระดับและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องด าเนินไปอย่างสอดรับกันเป็นระบบ มุ่งหน้าไปในทิศทางที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้เพื่อ
บรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซอลลิส(Sallis) กล่าวว่าการที่จะก าหนดความหมายในคุณภาพ
จ าเป็นต้องท าความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างแนวคิดที่ส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพ 3 แนวคิด คือ การ
ควบคุมคุณภาพ(Quality Control) การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) และการบริหาร
จัดการทั้งระบบ (Total Quality Management)134การประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกันกับต่างประเทศ เน่ืองจากการประกัน
คุณภาพการศึกษาจะพัฒนาการศึกษาไปอย่างมีระบบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและมีการจัดท า
รายงานคุณภาพประจ าปี(SAR)และสรุปประจ าปี โดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน135 

ดังน้ันการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา หมายถึง การ
พัฒนามาตรฐานและกระบวนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็น
หลักประกันแก่ผู้รับบริการ การศึกษาว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้ สม่ าเสมอและพัฒนาต่อเน่ือง เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ที่
สูงขึ้น สามารถบรรลุผลตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดให้สูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนเช่นกั น 
ฉะน้ันการประกันคุณภาพการศึกษาก็จะต้องประกันในสิ่งที่สถานศึกษาด าเนินการการพัฒนา
กระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของการศึกษาเพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้ เ รียน สังคม ชุมชนท้องถิ่น ว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาทุกประการ 
 12.การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 การศึกษามีความส าคัญและสอดคล้องกับสภาพและลักษณะของสังคมและวัฒนธรรม ยิ่ง
สังคมพัฒนาขึ้น การศึกษาก็เพิ่มความซับซ้อนมากขึ้นเช่นกัน การศึกษาแม้มิได้มีวัตถุประสงค์โดยตรง
ที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม แต่ก็มีวัตถุประสงค์ให้ผลผลิตทางการศึกษาคือทรัพยากรมนุษย์
เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพจุดน้ีเองจึงท าให้การศึกษามีความสัมพันธ์กับสังคมโดยภาพรวม นอกจากน้ี  วิล
เบอร์ บี บรุ๊คโอเวอร์ (Wilbur B.Brookover) และอิริกสัน(Edsel L.Erickson) ศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการศึกษากับสังคม และสรุปให้เห็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ การก าหนดนโยบาย การด าเนินการ
ต่างๆของรัฐบาลมีผลกระทบต่อการศึกษาและสังคมโดยตรง การศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับ

                                                           

 134 Sallis , Edward, Total Quality Management in Education , (London: Kogan  
Page  Limited,1996),19. 

135
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551,(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด,2552),44. 
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กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม136 สังคมไทยเป็นสังคมที่มีน้ าใจ มีเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและ
กัน มีความผูกพันกันในสังคมชุมชนที่มีความเข้มแข็ง โรงเรียนเป็นสถาบันของชุมชนเพื่อการอบรมสั่ง
สอนให้แก่เยาวชนในสังคมและชุมชนน้ันๆเมื่อจบออกมาเด็กก็จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมและชุมชนน่ันเอง 
ด้วยเหตุน้ีสังคมและชุมชนควรมีสิทธิ์มีส่วนที่จะรับรู้ และควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จะเห็นได้
ว่าการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการให้กับประชาชนน้ัน นับว่าเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชน โดย
ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านงานวิชาการและได้เข้าใจถึงงานวิชาการในการจัดการเรียนการ
สอน137 
 ดังน้ันการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ หมายถึง กระบวนการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ชุมชน สังคมท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการรับรู้และสร้างองค์ความรู้ในด้านวิชาการของ
สถานศึกษา โดยจัดการศึกษาที่หลากหลายในชุมชนทั้งสายอาชีพ สายสามัญ และตามอัธยาศัย 
นอกจากน้ีควรมีสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ การปฏิบัติในกิจกรรมบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประเทศชาติ รวมถึงการ
บริการวิชาการที่มีค่าตอบแทนและบริการแบบให้เปล่า เพื่อเสริมสร้างความรู้ในชุมชนให้หลากหลาย 
เพื่อให้ผู้เรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นน้ันๆ มีองค์ความรู้และสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้ 
 13.การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
  โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงน้ันจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียน-บ้าน-ชุมชน เป็นอย่างดี ดังน้ันการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอื่น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องด าเนินการ ซึ่งปัจจัยที่จะสนับสนุนส่งเสริมการ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น สิ่งส าคัญที่สุดก็คือ การมีส่วนร่วมและ
ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องให้ความส าคัญด้วยเช่นกัน โคเฮนและอัพฮอฟท์ (Cohen and Uphoff) กล่าว
ว่า องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม ที่ส าคัญด้านหน่ึง คือ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ
ตัดสินใจในการให้ทรัพยากร สนับสนุนโครงการและการร่วมมือกับองค์กรหรือกลุ่มกิจกรรมเป็นการ
เฉพาะ138ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆให้แนบ
แน่น เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอื่น กล่าวโดยภาพรวมก็คือ การ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีส าหรับการศึกษาในปัจจุบัน 

ดังน้ันการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่ น 
หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือในการพัฒนางานด้านวิชาการกับสถาบันอื่น 

                                                           

 136 Wilbur B.Brookover  and   Edsel L. Erickson, Society School  and  
Learning, (Michigan :  Michigan State University Press,1975),67-73. 

137
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551,(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด,2552),45. 
 138 J.M. Cohen and N.T. Uphoff, Participation’s place in Rural  development 
: Seeking Clarity Through Specificity Journal Articles World  Development 8,3 (1980) 
: 223. 
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สร้างเคร่ืองข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษาทั้ง บริเวณใกล้เคียง ภายในเขตพื้นที่การศึกษา ต่างเขตพื้นที่
การศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 14.การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
 การสร้างความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา มีความส าคัญมาก
ในการส่ง เสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา และได้ทราบถึงปัญหาหรือขีดจ ากัดในการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านวิชาการ แนวทางการด าเนินการที่จะท าที่จะท าให้เกิดผลส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนน้ัน โรงเรียนต้องด าเนินการในรูปของเครือข่ายการจัดการความรู้ การมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน การใช้วิธีการประชาสัมพันธ์จัดการให้ความรู้แก่ 
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ด้วยการจัด
นิทรรศการให้ความรู้ จัดการอบรมให้ความรู้ และมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อ
ความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือจากทุกฝุายให้การด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น139 

ดังน้ันการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา หมายถึง แนวทางการด าเนินการร่วมมือ พัฒนาและ
ส่งเสริมงานด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือของ
ทุกฝุาย สร้างความรู้ ความเข้าใจและเจตคติที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง หมายถึง การส ารวจ
และศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษารวมทั้งความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของ
บคุคล ครอบครัวองค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
วิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัวองค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  
ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ในสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 15.การจัดท าทะเบียนและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 
 การจัดท าทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา มีความส าคัญต่อการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะท าให้สถานศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติด้านการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จต่อผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างยิ่ง งาน
วิชาการส่วนใหญ่ของแต่ละสถานศึกษาแตกต่างกัน ดังน้ันจึงต้องมีการออกแบบให้สอดคล้องกัน ซึ่งจะ

                                                           
139

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด,2552),46. 
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ท าให้การจัดท าเอกสารของสถานศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับธีระพร อายุวัฒน์ ได้กล่าวว่า การจัดท าทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของ
สถานศึกษา คือการด าเนินงานให้มีแนวทางในการปฏิบัติส าหรับโรงเรียนด้านวิชาการทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ในลักษณะของการมีแนวปฏิบัติ หรือระเบียบไว้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของผู้เกี่ยวข้อง 
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ140 
 ดังน้ันการจัดท าทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา หมายถึง 
กระบวนการการด าเนินงานเพื่อสร้างแนวปฏิบัติของงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้การ
บริหารงานด้านวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยสถานศึกษาควรจัด
ให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน วิเคราะห์ปัญหาและจัดท าระเบียบ แนวปฏิบั ติงานวิชาการของ
สถานศึกษา และมีการประเมินผลการปฏิบัติเป็นระยะๆเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 16.การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
 หนังสือเรียนเป็นสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งมีเน้ือหา สาระครอบคลุมขอบข่ายสาระ
การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร พัฒนาความคิดและการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
ชีวิตประจ าวันและ สมิท( Smith) พบว่าผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านจะท าให้เวลาในการอ่านสิ่งพิมพ์ที่
หลากหลายเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้ชีวิต141นโยบายการคัดเลือกหนังสือ
ของสถานศึกษามีความส าคัญมาก เพราะเป็นเคร่ืองบอกทางกว้างๆ ส าหรับใช้ในการพิจารณาคัดเลือก
หนังสือของสถานศึกษา ใช้เป็นหลักในการพิจารณาคัดเลือกหนังสือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษาน้ันๆ ถ้าปราศจากนโยบายในการคัดเลือกแล้ว ผลออกมาก็คือ หนังสือจะไม่เพียงพอไม่
สอดคล้องกับความต้องการและด้อยคุณค่ากว่าที่ควรจะเป็น การคัดเลือกหนังสือเป็นส่วนหน่ึงของการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการจัดหาหนังสือเพื่อใช้ประกอบการ
ค้นคว้าในห้องสมุดและใช้ในการจัดการเรียนการสอน142 
 ดังน้ันการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา หมายถึง การพิจารณา คัดเลือก
หนังสือเรียนสื่อการเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งมีการพิจารณาคัดเลือกให้ตรงตามเน้ือหา 
สาระครอบคลุมขอบข่ายสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนใช้ประโยชน์จากหนังสือ
และแบบเรียนส าหรับการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถช่วยยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอีกด้วย สอดคล้องกับความต้องการของครูผู้สอน
และผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง ถ้าปราศจากนโยบายในการคัดเลือกแล้ว ผล

                                                           

 140 ธีระพร อายุวัฒน์ , “แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานขนาดเล็ก”(ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2552),212. 
 141Cecil M. Smith, “ The Relationship of Adult’s  Reading  Attitued  to 
Actual  Reading  Behavior ” Reading  Improvement 27,2(November 1990),18-25. 
 142 John Kennedy, “Colletion  Management” ( Wagga  Wagga  :  Centre for 
Information Studies  Charles Sturt University ,2006),33. 
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ออกมาก็คือ หนังสือจะไม่เพียงพอไม่สอดคล้องกับความต้องการและด้อยคุณค่ากว่าที่ควรจะเป็น การ
คัดเลือกหนังสือเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 17.การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา143 
 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี มีส่วน
ส าคัญในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุเปูาหมาย สื่อการสอนมีหลาย
ประเภทครูผู้สอนสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบทเรียน เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจึงมาความส าคัญอย่างยิ่งในการเรียน
การสอนให้ทันต่อยุคสมัย ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีการยอมรับและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการน าสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน   เพื่อให้ผู้เรียนเกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้  
ธีระพร อายุวัฒน์ กล่าวว่า สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
มากระบบหน่ึงสามารถเอาชนะข้อจ ากัดเร่ืองเวลา ระยะทางและสภาพภูมิศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 
ผู้บริหารใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารผู้สอนและผู้เรียนใช้ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันดังน้ันจึงเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น144 กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด
เน้ือหาจากผู้สอนไปยังผู้เรียน สามารถเอาชนะข้อจ ากัดเร่ืองเวลา ระยะทางและสภาพภูมิศาสตร์ได้
เป็นอย่างดี ผู้บริหารใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารผู้สอนและผู้เรียนใช้ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน การ
พัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดตลอดจนวิธีการหรือกิจกรรมต่างๆในการเรียนการสอน ที่เป็นสื่อกลางและ
เคร่ืองช่วยถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนและท าให้การเรียนการสอนน้ันได้บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ 
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนง่ายและเร็วขึ้น ส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน145 
 ดังน้ันการบริหารงานวิชาการเป็นงานที่มีขอบข่ายครอบคลุมหลายด้าน   อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนทุกด้าน  ซึ่งสามารถสรุปขอบเขตของงานวิชาการได้
ดังน้ี  งานการจัดหลักสูตร งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานการใช้วิธีการสอน และการใช้สื่อ
การเรียนการสอน  งานการวัดผลการเรียนการสอนและการนิเทศการสอน  การพัฒนาหรือการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเกี่ยวกับการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงานด้านวิชาการ 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้  การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

                                                           
143 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชน

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย , 2553),6. 
 144 ธีระพร อายุวัฒน์ , “แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานขนาดเล็ก”(ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2552),224. 

145
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด,2552),38. 
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การศึกษาในสถานศึกษา  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  การนิเทศการศึกษา  การแนะแนว   
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาการส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น   
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  การจัดท าทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา   
การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษาและการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจะต้องบริหารงานวิชาการในกรอบตามขอบข่ายงานหรือด้านหลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้ ด้านการเรียนการสอน ด้านวัสดุ ประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ด้านวัดผล
ประเมินผล ด้านการวางแผน และก าหนดวิธีการด าเนินงาน 

ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีหน้าที่ดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จ านวน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบางเลน อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอสามพราน และอ าเภอพุทธมณฑล มี
ความพร้อมในการจัดการศึกษาทุกระดับ ที่จะให้การศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนอย่าง
พอเพียงทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน146ดังรายละเอียดตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 รายชื่อสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

อ าเภอ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

นครชัยศรี 1.รร.วัดประชานาถ 
2.รร.วัดสว่างอารมณ์ 
3.รร.วัดโคกพระเจดีย์ 
4.รร.วัดงิ้วราย 
5.รร.บ้านคลองบางกระจัน 
6.รร.วัดไทร 
7.รร.คลองทางหลวง 
8.รร.วัดท่าต าหนัก 
9.รร.วัดน้อย 
10.รร.วัดไทยาวาส 
11.รร.วัดกลางบางแก้ว 
12.รร.วัดตุ๊กตา 

13.รร.วัดบางพระ 
14.รร.วัดกลาง 
15.รร.วัดบ่อตะกั่ว 
16.รร.วัดห้วยตะโก 
17.รร.วัดลานตากฟูา 
18.รร.วัดพุทธธรรมรังษี 
19.รร.วัดสัมปทวน 
20.รร.วัดละมุด 
21.รร.บ้านลานแหลม 
22.รร.บ้านห้วยพลู 
23.รร.วัดท้องไทร 

24.รร.วัดใหม่สุคนธาราม(ป่ินรัตนราษฎร์) 
25.รร.วัดส าโรง 
26.รร.โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 
27.รร.วัดศีรษะทอง 
28.รร.วัดเสถียรรัตนาราม 
29.รร.วัดกลางครูเวียง 
30.รร.วัดกกตาล 
31.รร.บ้านห้วยกรด 
32.รร.วัดโคกเขมา 
33.รร.วัดทุ่งน้อย 

 

พุทธมณฑล 1.รร.บุณยศรีสวัสดิ์ 
2.รร.บ้านคลองสว่างอารมณ์ 
3.รร.วัดมะเกลือ 

4.รร.บ้านคลองโยง 
5.รร.บ้านคลองมหาสวัสดิ์ 
6.รร.วัดสาลวัน 

7.รร.วัดสุวรรณาราม 
8.รร.พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 

 

                                                           
146 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ,แผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ประจ าปี 2550-2552. (นครปฐม : กลุ่มนโยบายและแผน2550),7. 
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อ าเภอ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

บางเลน 1.รร.วัดบางภาษี 
2.รร.บ้านคลองนกกระทุง 
3.รร.วัดลานคา 
4.รร.วัดดอนยอ 
5.รร.วัดลาดสะแก 
6.รร.วัดไผ่สามต าลึง 
7.รร.วัดโพธิ ์
8.รร.วัดไผ่จรเข้ 
9.รร.วัดเกษตราราม 
10.รร.วัดพระมอพิสัย 
11.รร.บ้านนราภิรมย์ 
12.รร.วัดสว่างอารมณ์ 

13.รร.วัดนราภิรมย์ 
14.รร.วัดนิลเพชร 
15.รร.วัดบัวปากท่า 
16.รร.บ้านหนองปรง 
        กาญจนา 
17.รร.วัดบอนใหญ่ 
18.รร.ตลาดเจริญสุข 
19.รร.วัดบัวหว่ัน 
20.รร.วัดบางไผ่นารถ 
21.รร.วัดผาสุการาม 
22.รร.วัดบางปลา 
23.รร.วัดเกาะแรต 
24.รร.ตลาดเกาะแรต 

25.รร.วัดรางก าหยาด 
26.รร.ตลาดรางกระทุ่ม 
27.รร.บ้านรางกระทุ่ม 
28.รร.บ้านรางปลาหมอ 
29.รร.บ้านคลองพระ 
        มอพิสัย 
30.รร.วัดบึงลาดสวาย 
31.รร.วัดสุขวัฒนาราม 
32.รร.ไทยรัฐวิทยา ๔ 
33.รร.บ้านหนองปรง 
34.รร.วัดเกษมสุริยัมนาจ 
35.รร.บ้านประตูน้ าพระ  
         พิมล 
36.รร.บ้านบางเลน 

37.รร.บ้านไผ่คอกวัว 
38.รร.วัดบางหลวง 
39.รร.วัดบางน้อยใน 
40.รร.วัดราษฎร์ 
         สามัคคี 
41.รร.วัดลัฏฐิวนาราม 
42.รร.บ้านหนอง 
         มะม่วง 
43.รร.บ้านไผ่ล้อม 
44.รร.วัดไผ่หูช้าง 
45.รร.วัดล าพญา 
46.รร.วัดเวฬุวนาราม 
47.รร.วัดศิลามูล 
48.รร.บ้านไผ่หลวง 

สามพราน 1.รร.บ้านกระทุ่มล้ม 
2.รร.บ้านเพลินวัฒนา 
3.รร.วัดปรีดาราม 
4.รร.บ้านคลองจินดา 
5.รร.บ้านพาดหมอน 
6.รร.วัดวังน้ าขาว 
7.รร.บ้านฉาง 
8.รร.วัดบางช้างเหนือ 
9.รร.บ้านดอนทอง 
10.รร.บ้านคลองใหม่ 
11.รร.วัดราษฏร์ศรัทธาราม 

12.รร.หลวงพ่อแช่ม 
        อุปถัมภ์ 
13.รร.บ้านตากแดด 
14.รร.วัดจินดาราม 
15.รร.วัดทรงคนอง 
16.รร.วัดท่าข้าม 
17.รร.บ้านท่าตลาด 
18.รร.วัดดอนหวาย(นคร 
        รัฐประสาท) 
19.รร.คลองบางกระทึก 
20.รร.บ้านหัวอ่าว 

21.รร.วัดบางช้างใต้ 
22.รร.บ้านบางม่วง 
23.รร.บ้านบางเตย 
24.รร.บ้านบางประแดง 
25.รร.วัดเดชานุสรณ์ 
26.รร.วัดท่าพูด 
27.รร.บ้านดงเกตุ 
28.รร.วัดหอมเกร็ด 
29.รร.บ้านหอมเกร็ด 

30.รร.วัดไร่ขิง 
        (สุนทรอุทิศ)  
31.รร.วัดสรรเพชญ 
        (ทวีวิทยาคม ) 
32.รร.วัดเชิงเลน(นคร 
         ใจราษฎร์) 
33.รร.บ้านคลองลัด 
        อ้อมใหญ่ 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
งานวิจัยในประเทศ 

รสพร  ทองธรรมจินดา ได้ศึกษาเร่ืองวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขตการศึกษาท้องถิ่นที่  1  
พบว่า วิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขตการศึกษาท้องถิ่นที่  1 โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ มีความสัมพันธ์
กับการด าเนินการของโรงเรียนและการด าเนินการจัดกิจกรรมของครู ส่วนการสร้างวิสัยทัศน์มี
ความสัมพันธ์กับการด าเนินการของโรงเรียน147 

บาทหลวงฉลองรัตน์  สังขรัตน์ ได้ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนคาทอลิกในเครือสังฆมณฑลเชียงใหม่ ผลของการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการก าห นด
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคาทอลิกในเครือสังฆมณฑลเชียงใหม่โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก148 

ฉลาด นิลพงษ์ ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีการปฏิบัติด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านวัสดุประกอบ
หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ด้านห้องสมุด และด้านการประชุมทางวิชาการในระดับมาก 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่มี
ประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ในลักษณะสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 
1 ที่อยู่ในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน149  

                                                           
147 รสพร  ทองธรรมจินดา, “วิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  เขตการศึกษาท้องถ่ินท่ี 
1” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร
,2549),89. 

148 บาทหลวงฉลองรัตน์  สังขรัตน์, “การมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
คาทอลิกในเครือสังฆมณฑลเชียงใหม่” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการ
บริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,2549),85. 
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ณรงค์ศักด์ิ หงส์ค า ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5โดยภาพรวมและรายด้าน 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ การจัดการเรียนการสอนและการ
นิเทศการศึกษา รองลงมา คือ ด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษา และด้ านการบริหาร
หลักสูตร150 

บัวผัน  ขันตี  ได้ท าการวิจัยเร่ือง  การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของครู
และผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต4  
ผลวิจัยพบว่า  ข้าราชการครูมีทัศนะต่อการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต 4  โดยภาพรวมและราย
ด้าน  ทั้ง4ด้าน คือ  ด้านการบริหารหลักสูตร  ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านการนิเทศการศึกษา  
และด้านการวัดและประเมินผล  อยู่ในระดับมาก151 

ชุมพล ฝูงใหญ่ ได้ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาภาระงานบริหารวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร ผลวิจัยพบว่า 1)ผลการศึกษาภาระงานบริหารวิชาการใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ทั้ง 12 ด้าน พบว่า ข้าราชการครูมีความ
คิดเห็นต่อภาระงานบริหารวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2)การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อภาระงานบริหารวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่า 
ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีต าแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาระงาน
บริหารวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยรวมไม่แตกต่างกัน ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดเล็กที่มีจ านวนครูต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาระงานบริหารวิชาการในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ข้าราชการครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาระงานบริหารวิชาการในสถานศึกษาขนาด
เล็ก โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยพบว่า โรงเรียนที่มีนักเรียน 
1-60 คน แตกต่างจากโรงเรียนที่มีนักเรียน 81-120 คน 3)ปัญหาการปฏิบัติตามภาระงานบริหาร

                                                                                                                                                                       
149 ฉลาด นิลพงษ์ , “การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ความคิดเห็นของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1” 
(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี 2551),87. 

150 ณรงค์ศักด์ิ หงส์ค า, “สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5”(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตภาควิชา
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี,2551),78. 

151บัวพัน  ขันตี, “การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของครูและผู้บริหาร
โรงเ รียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ  เขต 4” 
(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี 2551),73.  
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วิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ ครูผู้สอนไม่ครบชั้น ครูไม่
มีความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน และหลักสูตรสถานศึกษาไม่มีการปรับปรุงพัฒนา และข้อเสนอแนะ
ในการแก้ปัญหาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ กรพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน การ
พัฒนาครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา152 

ธีระพร  อายุวัฒน์  ได้ท าการวิจัยเร่ือง แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ผลวิจัยพบว่า 1.โรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 17 ด้าน 2. ได้ข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กทั้ง 17 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ส่วนน า 
กล่าวถึงความเป็นมา ความส าคัญและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก 2) แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็ก ประกอบด้วยแนวคิดและหลักการ ยุทธศาสตร์ และคุณลักษณะของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็ก แนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก และ3) 
เงื่อนไขของการน าแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก
ไปใช้ 3.ผลการตรวจสอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดเล็กมีประโยชน์ และน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง153 

 
งานวิจัยในต่างประเทศ 

ชีพและโชเอนไฮ้ท์ (Sheive and Schoenheit)ได้ศึกษาผู้บริหารการศึกษาที่มีประสิทธิผล  
จ านวน 12 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ศึกษาธิการและผู้ช่วย โดยวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ พบว่าการที่ผู้น าจะเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ได้น้ัน จะต้องมีการประพฤติปฏิบัติเป็นล าดับ
ขั้นตอน ดังน้ี 1)เป็นผู้ที่สั่งสมค่านิยมที่ถูกต้องทางการศึกษา 2)เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตน 3)สามารถเผยแพร่วิสัยทัศน์ของตนให้แก่สมาชิกในองค์กรเข้าใจและเห็น
คล้อยตาม 4)มีการวางแผนเพื่อปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 5)ลงมือปฏิบัติจริงตามที่ได้วางแผนไว้ โดยอาศัย
ความรู้ความสามารถทางการบริหาร154 

                                                           
152 ชุมพล ฝูงใหญ่, “การศึกษาภาระงานบริหารวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร”(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี,2552),88. 
 153 ธีระพร อายุวัฒน์ , “แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานขนาดเล็ก”(ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2552),120-121. 

154 Linda Tinelli Sheive and Marian Beanchamp Schoenheit, “ Vision and the 
Work Life of Educational Leaders,” In Leadership : Examining the 
Exclusive(Yearbook of the Association for Supervision and Curriculum 
Development,1987),125-128. 
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ทอมป์สัน (Thompson) ได้ศึกษาวิธีการที่ผู้บริหารโรงเรียนใช้ เพื่อให้ครูมีส่วนร่วมในการ
สร้างวิสัยทัศน์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนใช้วิธีการหลายอย่างในการให้ครูมีส่วนร่วม
ในการสร้างวิสัยทัศน์ แต่วิธีการที่ใช้มาก 7 อย่าง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ การเขียน การพูด 
การจัดโครงการ การเป็นแม่แบบ การใช้เด็กเป็นศูนย์กลาง การใช้อุปมาอุปไมยและการสร้างความ
ไว้วางใจ155 

บรอน (Braun) ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนกับ
บรรยากาศโรงเรียน พบว่า วิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนและบรรยากาศโรงเรียนต่างก็ใช้เป็นตัว
ท านายซึ่งกันและกันได้156 

คังจิวา (Kangiwa) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของครูใหญ่โรงเรียน
มัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของครูใหญ่ และครูในประเทศไนจีเรีย กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ประกอบด้วยครูใหญ่จ านวน 40 คน และครูจ านวน 100 คน ที่สุ่มแบบไม่เจาะจงจาก 8 เขต 
การศึกษาในรัฐโซโกโต เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้น าของครูใหญ่ที่แบ่งเป็น 
8 กลุ่ม ผลการวิจัยข้อมูล โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน แรงค์ พบว่า 
พฤติกรรมภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพตามการรับรู้ของครูใหญ่ และตามการรับรู้ของครูมีความสัมพันธ์
กันอยู่ในระดับน้อย คือ ที่ระดับ .275 เท่าน้ัน157 

แมคคอนเนล (McConnell) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และผู้น าแบบผู้จัดการใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาได้พบว่า ในโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง ผู้บริหารโรงเรียนจะเป็น
ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์158 

สติลเลอร์แมน (Stillerman) ได้ศึกษาผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ ในการน าโรงเรียน
ไปสู่วิสัยทัศน์ของตน พบว่า วิสัยทัศน์เป็นกระบวนการต่อเน่ือง ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนสร้างวิสัยทัศน์ขึ้น
จากค่านิยมและวัฒนธรรมของโรงเรียน โดยมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติของโรงเรียนและความ
คาดหวังของชุมชน ผู้บริหารโรงเรียนเผยแพร่วิสัยทัศน์ของตน โดยผ่านสิ่งซึ่งเขาให้ความสนใจและ
สนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจัง ผู้บริหารโรงเรียนน าวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติโดยผ่านความเป็นผู้น าท าง

                                                           
155Judith Ann. Thomson, “ Bridge to the Future : How Elemetary school 

Principals Share Their Vision”   Dissertation Abstracts International 51, 02 (August 
1990),375. 

156Jerry Bruce,Braun, “An Analysis of  Principal Leadership  Vision  and  Its 
Relationship of School Climate” Dissertation Abstracts International 52,4(October 
1991) : 139-A. 

157Hasalini  Suleiman Kangiwa, “Effective Leadership Behavior or Senior 
Secondery School Principals and Teachers in Sokoto State or Nigeria”Dissertation 
Abstracts International 52, 2 (August 1991) : 367-A. 

158Lonnei Lane McConall, “ Visionary Leadership and Managerial 
Leadership in Secondary School Principal” Dissertation Abstracts International 
52,7(January 1992) : 235-A. 
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วิชาการ การให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการให้อ านาจแก่ครูเสมือนหน่ึงในการเป็นผู้น า ใน
การเปลี่ยนแปลงน้ัน159 

จอห์นสัน (Johnson) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนโครงสร้าง
ของโรงเรียนและความเป็นอิสระทางวิชาการของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษามลรัฐโอเรกอน ผลการวิจัย
พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนกับโครงสร้างของโรงเรียน และ
โครงสร้างของโรงเรียนกับความเป็นอิสระทางวิชาการของครู แต่ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนกับความเป็นอิสระทางวิชาการของครูมีความชัดเจนน้อยมาก160 

เซเบียนกา (Siebenga) ศึกษาการวิจัยโดยการส ารวจภายใน 3 เดือน กับครูวิชาชีพ 2 คนใน
ชั้นเรียน พบว่า วิสัยทัศน์ของโรงเรียนมีอิทธิพลต่อครู ชี้น าการปฏิบัติ ควบคุมเสรีภาพจากทัศนะทาง
โลกภายนอก แต่ในขณะเดียวกันข้อบังคับที่เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของโรงเรียน สร้างบรรยากาศ ที่ท าให้
ครูมีสิทธิที่จะสอนตามแนวทางของตนซึ่งสอดคล้องทัศนะของโลกภายนอก โดยผ่านทางการสอนของ
ครูตามแนวทางของตนโดยเน้นวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โดยพื้นฐานแล้ว วิสัยทัศน์ของครู กับวิสัยทัศน์
ของโรงเรียนก็เผยแพร่ทางคริสตชนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคร้ังน้ี บ่งชี้ได้ว่าวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
ต้องชัดเจนและถูกต้อง ที่จะน าไปสู่ชุมชน ท าให้เป็นที่ยอมรับและคงอยู่ อุปถัมภ์และค้ าชูจิตตารมณ์ 
และแสดงถึงศักด์ิศรีของการเผยแพร่และการต้ังมั่นของครู ที่มีต่อชุมชนโดยผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน ที่
มีผลจากวิสัยทัศน์ของโรงเรียน161 

อเวอโซ่ (Averso) ศึกษาว่าผู้บริหารโรงเรียนต้องการให้ทุกคนเข้าใจ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การวางวิสัยทัศน์(share vision) แต่พวกเขาไม่รู้การพัฒนาและมีส่วนร่วมอย่างไรประการที่สอง 
ผู้บริหารต้องการพัฒนาการมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์(share vision) ตามแนวทางของข้อเสนอของแต่ละ
คนที่มีส่วนในโรงเรียนของตน ประการที่สาม วิสัยทัศน์ของโรงเรียนจะท าให้ทุกคนมีส่วนร่วม ด้วย
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และผู้น าท าให้เขามีส่วนร่วมถึงที่สุด ประการสุดท้าย ผู้น าโรงเรียนแสวงหา
ความท้าทายที่จะปรับโครงสร้าง เปลี่ยนวัฒนธรรม โรงเรียน เก็บรวบรวมสิ่งที่ มีค่า เพื่อมุ่งไปสู่
จุดหมาย เพื่อการปรับปรุงโรงเรียน จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ครูใหญ่โรงเรียนประถม 7 
โรงเรียน เกี่ยวกับเร่ืองการมีส่วนร่วมก าหนดวิสัยทัศน์(share vision) พบว่าภาวะผู้น าของครูใหญ่มี
ส่วนสนับสนุนอย่างแน่นอน ท าให้ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการเหล่าน้ีที่สุดภาวะผู้น าของครูใหญ่
สนับสนุนการกระจายวิสัยทัศน์(empowering the vision) ก ากับการดูแลก าหนดวิสัยทัศน์ ร่วมมือ

                                                           
159Katherne   Poerschke  Stillerman, “ How Five Successful Middle School 

Principals In North Carolina Define Vision and How they Perceive Themselves as 
Impelements and Keepers of Vision” Dissertation Abstracts International 52,10(April 
1992),3499. 

160Dantel Nordwall, Johnson, “Principal vision , Environmental Robustness, 
and Teacher Sense of Autonomy in High School,” Dissertation Abstracts 
International, 1993, 4161-A. 

161Tena May Siebenga-Valstar, “Living the School’s Vision.”(Ed.D. Dissertation 
University of Alberta, 2002),20. 
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สร้างวิสัยทัศน์ การศึกษาพบว่าภาวะผู้น าของครูใหญ่ในการมีส่วนร่วมก าหนดวิสัยทัศน์มาจาก
ประสบการณ์ในการท างานของครูใหญ่ และจากข้อเสนอแนะเข้าใจได้มากขึ้นว่า“อะไรคือแนวทางของ
ภาวะผู้น าในการสร้างและพัฒนาการก าหนดวิสัยทัศน์162 

มิลเลอร์ (Miller) ได้กล่าวถึง ขอบของงานวิชาการไว้ 4 ด้าน คือ 1)การจัดโปรแกรมเรียน 2)
การปฏิบัติตามโปรแกรม 3)การติดตามและการเรียนการสอน 4)การจัดบริการการสอน จากขอบข่าย
งานวิชาการทั้ง 4 ด้านน้ัน ท าให้กระบวนการในการจัดงานวิชาการล าดับขั้นตอน163 

บีนาร์ด (Beenard) ได้ศึกษาบทบาทของครูใหญ่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในฐานะผู้น าทาง
วิชาการ โดยต้องการเปรียบเทียบด้านการรับรู้ข้อมูล และความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูง และครู
ที่มีบทบาททางวิชาการของครูใหญ่ในรัฐแมสซาซูเซทส์ ตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วยครูใหญ่ 
150 คน ผู้บริหารระดับสูง 300 คน และครู 450 คน โดยส่งข้อมูลแบบสอบถามทางไปรษณีย์ และ
ได้รับคืนมาร้อยละ 60.30 ผลการวิจัยพบว่า 1)ความคาดหวังของครูใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และครู 
เกี่ยวกับบทบาทของครูใหญ่ในฐานะผู้น าทางวิชาการไม่แตกต่างกัน 2)การรับรู้ของครูใหญ่ผู้บริหาร
ระดับสูง และครู เกี่ยวกับบทบาทของครูใหญ่ในฐานะผู้น าทางวิชาการแตกต่างกันและ3)การรับรู้และ
การคาดหวังของครูใหญ่ในฐานะผู้น าทางวิชาการมีความแตกต่างกัน164 

โรเบิร์ต อากี (Robert R. Agthe)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้บทบาทและหน้าที่
ของครูใหญ่และครูในงานวิชาการผลงานการวิจัย พบว่า 1)ครูใหญ่และครูยอมรับว่า งานปรับปรุงการ
เรียนการสอนต้องท าเป็นคณะ โดยให้ทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกัน 2)ครูใหญ่ท าหน้าที่บริหารงาน
อื่นๆมากเกินไป ควรให้ความส าคัญในการนิเทศการศึกษาให้ม ากยิ่งขึ้น 3)ครูใหญ่และครูมีความ
คิดเห็นว่า โครงการสอนของอ าเภอมีอิทธิพลต่อการใช้หลักสูตรในโรงเรียน 4)นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูใหญ่จากผู้สั่งการมาเป็นผู้ประสานงาน และมีการท างาน
เป็นคณะมากยิ่งขึ้น165 

เฮค,ลาร์เซนและมาร์คูลิก (Heck.Larsen and Marcouliders) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : ความถูกต้องของรูปแบบเชิงเหตุผล โดยมีความมุ่งหมายที่จะทดสอบทฤษฎี
เกี่ยวกับรูปแบบเชิงเหตุผลที่ว่าครูใหญ่ในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่ใช้พฤติกรรมภาวะ
ผู้น าอย่างสม่ าเสมอ จะสามารถมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังจากที่ได้มีการ

                                                           
162Randy Scott  Averso, “A phenomenological study of leadership : 

Developing a shared school vision” (Dissertations, the University of Oklahoma, 
2004),24. 
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ควบคุมตัวแปรตัวแปรด้านบริบทแล้ว ตัวอย่างประกอบด้วยครูจ านวน 322 คน และครูใหญ่ 56 คน 
จาก 56 โรงเรียน ซึ่งผลการวิจัยยืนยันว่าพฤติกรรมด้านภาวะผู้น าทางวิชาการของครูใหญ่ มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจริง166 

สมิธ (Smith) ได้ท าการวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของระบบโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพในมลรัฐ
จอร์เจีย ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบที่มีส่วนส าคัญต่อประสิทธิภาพของโรงเรียน คือ การวัดและ
ประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ การจัดบรรยากาศทางวิชาการ และการมีผู้น าที่ เข้มแข็งขณะเดียวกันก็
พบว่าการต้ังความหวังไว้สูงๆ และความร่วมมือช่วยเหลือกัน มีความสัมพันธ์ทางลบกับประสิทธิภาพ
ของโรงเรียน167 

เจอร์ร่ี (Jerry) ได้ศึกษาวิ จัยเ ร่ืองกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพ พบว่า ควรรวบรวมและสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนที่จ าเป็นทางการศึกษา
ขึ้นมาให้ได้มากที่สุด ก่อนด า เนินการพัฒนาหลักสูตร จากน้ันจึงแต่ง ต้ังคณะกรรมการขึ้นมา
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและนักการศึกษา เพื่อด าเนินการพัฒนาหลักสูตร และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องให้การสนับสนุน168  

แมคทอค (Mattox) ได้ ศึกษาการด า เ นินงานการนิเทศภายในของผู้บ ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา Illinois พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาได้ด าเนินการนิเทศโดยส่วนรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก โดยรายด้านเรียงที่มีการปฏิบัติที่สุด คือ การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผลในชั้นเรียน ส่วนแนวทางการปฏิบัติที่ ต้องปรับปรุง คือ การพัฒนาหลักสูตรในระดับ
โรงเรียน169 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
166Ronald H. Heck, Terry J. Larsen, and Geoge A. Marcoulides, “Instructional 

Leadership and School Achievement : Validation of a Causal Model” Educational 
Administration Quarterly26, 2(May 1990),94-125. 

167Smith, Robert Timothy. “Characteristics of Effective School systems in 
Georgia” (Dissertation Abstracts International1991),2223 A. 

168Jerry,E Butter. “A Process for Effective Graphic Design Curriculum 
Development” (Dissertation Abstracts International1996),4254. 

169Donald D. Mattox “A Study of Internal Supervision of Illinois Public 
School Elemertary Principal” (Dissertation Abstracts International 1997),8012-A. 
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สรุป 

  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาแล้ว พอจะสรุปได้ว่า มิติ
วิสัยทัศน์คือความสามารถของบุคคลในการมองเห็นภาพในอนาคต มีความสามารถสร้างภาพน้ันให้
เป็นกระบวนการแล้วน ามาสร้างเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้จริง โดยมีวิธีการน าเอาระบบการวางแผน
มาใช้สร้างรูปแบบให้เป็นรูปธรรม สามารถบอกถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะของสิ่งที่อยากเห็นใน
อนาคต มีทิศทางที่ชัดเจนซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยภาพน้ันจะต้องสอดคล้องกับเปูาหมายของ
องค์กร ด้วย ซึ่งประกอบด้วย1)การสร้างวิสัยทัศน์ 2)การเผยแพร่วิสัยทัศน์ และ3)การปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์ นอกจากน้ัน เพื่อพิจารณาน าวิสัยทัศน์ไปใช้ในการบริหารหรือปฏิบัติงาน จะต้องสัมพันธ์กับ
พันธกิจและการด าเนินงานขององค์การจนถึงผลการด าเนินงาน ที่มาของวิสัยทัศน์จึงต้องสัมพันธ์กับ
พันธกิจที่จะน าไปสู่การด าเนินงานขององค์การโดยวิสัยทัศน์ที่ก าหนดขึ้นต้องแฝงด้วยความท้าทาย 
แรงผลักดันและความทะเยอทะยานในอนาคต แต่ในขณะเดียวกันวิสัยทัศน์ก็จะก าหนดทิศทางที่
ชัดเจนพอที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เราสามารถบรรลุเปูาหมายที่ ต้ังเอาไว้ได้  เมื่อก าหนด
วิสัยทัศน์แล้ว ควรเตรียมแนวทาง “ผลักดัน” ให้บังเกิดการปฏิบัติ  และเน่ืองจากสถานศึกษาเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนการสอน  ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ  การ
บริหารงานวิชาการ  เป็นหัวใจส าคัญของการบริหารสถานศึกษาและ เป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
การศึกษา  ที่ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  การด าเนินกิจกรรมทางวิชาการจึงต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกฝุาย  ล าพังผู้บริหารสถานศึกษาเพียงฝุายเดียวไม่สามารถจะเป็นผู้ชี้น าได้ในทุก
เร่ือง  ในการบริหารงานวิชาการจึงจ าเป็นที่คณะครู  ทีมงาน  หรือแม้แต่คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ต้องมีส่วนร่วมในการบริหารต้ังแต่การแสดงความคิดเห็น  การวางแผน  การตัดสินใจ  
การปฏิบัติ  การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล  ทั้งน้ี  เพื่อประสิทธิผลของการบริหารงาน
วิชาการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณที่มีต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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บทที่  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ  1) มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  2) การบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  2  และ 3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา  (descriptive  research)  โดยใช้สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม  เขต 2   เป็นหน่วยวิเคราะห์  (unit  of  analysis)  โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูเป็นผู้ให้ข้อมูล  เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ผู้วิจัยจึง
เสนอสาระส าคัญและรายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย  ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่วางไว้  ให้สามารถ
แล้วเสร็จตามก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและ
ระเบียบ  ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดและข้ันตอนการด าเนินการวิจัยไว้  เป็น  3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย  ขั้นตอนนี้เป็นการจัดเตรียมโครงการ  เพ่ือให้
เกิดเป็นระบบของการด าเนินการตามโครงร่างการวิจัย  โดยการศึกษาจากเอกสาร  ต ารา  ข้อมูลสถิติ  
ปัญหา  วรรณกรรม  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆให้สมบูรณ์  น าเสนอ
ภาควิชาเพ่ือขออนุมัติโครงการวิจัยต่อบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่  2  การด าเนินงานวิจัย เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยสร้างเครื่องมือตามขอบเขตของการ
วิจัย โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จากนั้นน า
เครื่องมือไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วน าข้อมูลที่เก็บได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้อง ท า
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
     ขั้นตอนที่ 3  การรายงานผลการวิจัย  เป็นขั้นตอนการร่างรายงานผลการวิจัย  น าเสนอ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  ตรวจสอบความถูกต้อง  ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง  ตามท่ี
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ  จัดพิมพ์และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 



82 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพื่อให้งานวิจัยคร้ังน้ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดต่างๆ  เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยไว้  ซึ่งประกอบด้วย  แผนแบบการวิจัย  
ประชากร  กลุ่มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล  ตัวแปรที่ศึกษา  เคร่ืองมือในการวิจัย  การ
สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย  ซึ่งมี
รายละเอียด  ดังน้ี 
 
แผนแบบการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  (descriptive  research)  ที่มีแบบแผนการวิจัย
ในลักษณะของการใช้กลุ่มตัวอย่างเดียว  ศึกษาสภาวการณ์  ไม่มีการทดลอง  (the one-shot, non-
experimental case studies)  ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง  (diagram)  ได้ดังน้ี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อ R    หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม 
  X    หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
  O    หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
 
 
ประชากร  
 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม  เขต 2   จ านวนทั้งสิ้น  122 แห่ง  จ าแนกเป็น  สถานศึกษาที่ต้ังอยู่ในอ าเภอ
นครชัยศรี 33 แห่ง   สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอ าเภอบางเลน 48 แห่ง  สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอ าเภอสาม
พราน 33 แห่ง สถานศึกษาที่ต้ังในอ าเภอพุทธมณฑล 8  แห่ง1  
 

                                                   

 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, กลุ่มนโยบายและแผน
ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ,2556,2.  

             O 
 
            R                        X 
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กลุ่มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยเปิดตารางประมาณขนาดตัวอย่างของ เครจซี่และ
มอร์แกน(Krejcie and Morgan)2ได้กลุ่มตัวอย่างสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม  เขต  2  ทั้งสิ้นจ านวน 97 แห่ง  แล้วเลือกตัวอย่างตามโอกาสทางสถิติ
(Probability sampling)ด้วยเทคนิควิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท(stratified random sampling)
   
ผู้ให้ข้อมูล  
 ก าหนดผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 3 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษา 2)รอง
ผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ3)ครู รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 291 คน ดังรายละเอียดใน
ตาราง ดังน้ี 
  
ตารางท่ี 1  ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  และผู้ให้ข้อมูล 
    
สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 
 

ประชากร 
(แห่ง) 

 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
(แห่ง) 

ผู้ให้ข้อมูล 
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
(คน) 

รองฯ / หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ 

(คน) 

ครู 
(คน) 

รวม 

นครชัยศรี 33 26 26 26 26 78 
บางเลน 48 38 38 38 38 114 

สามพราน 33 26 26 26 26 78 
พุทธมณฑล 8 7 7 7 7 21 

รวม 122 97 97 97 97 291 
 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  ประกอบด้วย 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการท างาน 
 2. ตัวแปรต้น คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร (Xtot) ตามแนวคิดของบรอน
(Braun)  ประกอบด้วย  
    2.1 การสร้างวิสัยทัศน์ (x1) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร 
เพื่อก าหนดและสร้างภาพในอนาคต เป็นมวลความคิด ค าพูด การกระท า หรือโลกทัศน์ที่สมองของ
บุคคลรับรู้และถ่ายทอดออกไป การสร้างวิสัยทัศน์ เป็นการสร้างความฝันที่เป็นจริงหรือเป็นการสร้าง
พิมพ์เขียว(blue print) ขององค์กรที่มีความเป็นเลิศในอนาคต เป็นการสร้างภาพอนาคตที่ผู้น า

                                                   

 2 พวงรัตน์  ทวีรัตน์, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับปรับปรุง
ใหม่ล่าสุด) พิมพ์คร้ังท่ี 8 (กรุงเทพมหานคร:ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543), 303. 
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ปรารถนาจะให้องค์กรของตนเป็นอย่างน้ัน การสร้างวิสัยทัศน์น้ันจะต้องศึกษาองค์กรอย่างลึกซึ้ง มี
ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้อยของบุคคล สถานที่ ทรัพยากร และเวลา วิสัยทัศน์ที่สร้าง
จ าเป็นต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และด าเนินงานภายใต้เงื่อนไขของความเป็นไปได้และปฏิบัติ
ได้จริง  
    2.2 การเผยแพร่วิสัยทัศน์ (x2) หมายถึง ความสามารถในการสื่อสาร เผยแพร่นโยบาย
และแนวปฏิบัติให้กับบุคลากรในองค์กร เป็นผู้มีวาทะการอุปมา ค าขวัญ สัญลักษณ์ และวิธีการต่างๆ 
เพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวให้บุคลากรในองค์กรเรียนรู้ เข้าใจและเห็นคล้อยตาม และให้การสนับสนุน 
สร้างความศรัทธาให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง มีกลยุทธ์และท าให้มองเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงองค์การได้
ชัดเจนว่าจะมีทิศทางไปอย่างไรเป็นเส้นทางเดียวหรือหลายเส้นทาง ชี้แนวทางการพัฒนาองค์กรและ
ในท านองเดียวกันก็จะสะท้อนถึงผู้น าด้วยจากวิสัยทัศน์น้ีเอง รู้จักสร้างภาพอนาคตที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาของตน และมุ่งมั่นผลักดันทุกวิถีทางที่จะให้ภาพอนาคตตามวิสัยทัศน์
น้ันเป็นจริง เพื่อให้เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารการศึกษา  
    2.3 การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (x3) หมายถึง การน ากระบวนการที่สร้างขึ้น ไปสู่การ
ปฏิบัติจริง ต้องอาศัยการแสดงความคิดเห็นที่กว้างขวางและชัดเจนโดยความร่วมมือทุ่มเทก าลังกาย 
ความคิด และความพยายามของสมาชิกภายในองค์กร ผู้บริหารจะต้องท าให้สมาชิกมีจิตผูกพันกับ
วิสัยทัศน์ สามารถหล่อหลอมวิสัยทัศน์น้ันลงสู่นโยบาย แผนงาน และกิจวัตรประจ าวันภายในองค์กร 
ยินดีเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้วิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นน้ัน ด าเนินงานให้
ประสบความส าเร็จ 
 3.  ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (Ytot) ตาม
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบด้วย 
     3.1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเกี่ยวกับการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น (y1)  หมายถึง  การด าเนินการของสถานศึกษาในท้องถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและประเทศชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทนและบริการแบบให้เปล่า  เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ชุมชน สังคม  และสามารถน าเอาประสบการณ์ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ ส่งเสริมให้พัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น  
     3.2  การวางแผนด้านงานวิชาการ (y2) หมายถึง การด าเนินการของผู้บริหารร่วมมือ
กับครูผู้สอนในการก าหนดแนวทางการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนทั้งด้านการเรียนการสอน 
ไปจนถึงการส ารวจ แก้ไข ติดตาม และการประเมินผล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ ประเมิน
สถานภาพสถานศึกษาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องของทุกฝ่ายในโรงเรียน และชุมชน  จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มี
ในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ น าหลักสูตร
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสมส ารวจความต้องการ
ของผู้รับบริการในการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน การเรียนแบบตาม
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อัธยาศัย  รวมทั้งก าหนดแนวทางการใช้หลักสูตร เสนอแนะกลุ่มงาน งาน ที่เกี่ยวข้ องในการ
ด าเนินงาน  
      3.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (y3) หมายถึง การด าเนินการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด และสามารถน าเอา
ประสบการณ์การเรียนรู้น้ันไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาตามสภาพความเป็นจริงและเพิ่มศักยภาพของนักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มี
สุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข  
      3.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (y4) หมายถึง การจัดท าหลักสูตรเดิมที่มีอยู่
แล้วให้ดียิ่งขึ้น ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงศึกษาและท าความเข้าใจในหลักสูตรอย่างจัดเจน มีการ
วางแผนที่ดี น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้
เหมาะสม ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในการจัดการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน การ
เรียนแบบตามอัธยาศัย ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้หลักสูตรอยู่เสมอและพัฒนาหลักสูตรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
       3.5 การพัฒนากระบวนการเ รียน รู้ (y5) หมายถึง  การด า เ นินการ ปรับปรุ ง 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเน่ืองมาจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ทั้งตัวผู้สอนและผู้เรียน เน้น
การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของผู้เรียน  ส่งเสริมการนิเทศ  ติดตามและ
ก ากับให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู จัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานตามสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้อง  
       3.6 การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน (y6) หมายถึง การ
น าผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นความรู้ เป็นกระบวนการการก าหนดจ านวนตัวเลข ปริมาณ อันดับ ข้อมูลและ
ลักษณะให้กับวัตถุ สิ่งของและบุคคลตามกฎเกณฑ์ ที่วางไว้ ซึ่งต้องอาศัยเคร่ืองมือในการวัด 
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตรวจสอบและการวัดและน ามา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งด้านทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยที่ได้สั่งสมไว้มาประเมินเป็นส่วนใดส่วนหน่ึงของหลักสูตรในแต่ละ
ระดับการศึกษา  
       3.7 การวิ จั ย เพื่ อพัฒนา คุณภา พการ ศึก ษา ในสถ านศึกษา (y7) หมายถึ ง 
กระบวนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยเน้นการค้นคว้าหาข้อมูล ศึกษาปัญหา เพื่อพัฒนาและ
แก้ไขให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ เกิดทักษะ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย สามารถปฏิบัติงานได้ 
และเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่สถานศึกษาต่อไป การน าวิจัยไป
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ครูและ
ผู้บริหารจะต้องรู้และร่วมมือในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีการตัดสินใจ เรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน 
รวมถึงเรียนรู้กระบวนการเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ และการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด  
       3.8 การพัฒนาและส่ง เส ริมให้มีแหล่ง เ รียน รู้ (y8) หมายถึง  การเส ริมสร้า ง
กระบวนการเรียนรู้ โดยการสนับสนุนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะใฝ่เรียนใฝ่รู้และเรียนรู้
จากแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ นวัตกรรม เทคโนโลยี โดยมีลักษณะของแหล่งเรียนรู้ คือ 1) 
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แหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล เช่น ครู เพื่อน สังคม บุคลในท้องถิ่น เป็นต้น 2)แหล่งเรียนรู้ทางกายภาพ 
เช่น สถานที่ต่างๆ วัด อุทยานประวัติศาสตร์ สวนสัตว์ ฯลฯ 3)แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ เช่น แม่น้ า ภูเขา 
ป่าไม้ และ4)แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อการสอน เช่น วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ สิ่งพิมพ์และเอกสารต่างๆ เป็น
ต้น  
        3.9 การนิเทศการศึกษา (y9) หมายถึง การช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ค าแนะน าของ
ผู้บริหารและครูให้เกิดการปรับปรุงการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ การประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทัศนคติ ประสบการณ์ และทักษะที่จ าเป็นเพื่อพัฒนา ชี้แนะ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของ
ครูโดยท างานร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาหารือร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกคนเพื่อหาแนวทาง
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปฏิบัติการน้ันปรับปรุงให้
ได้ผลตามเกณฑ์ที่วางไว้ จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ มีความเชื่อมั่น สามารถ
พัฒนารูปแบบการจัดเรียนการสอน เพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐานด้านการจัดการศึกษาและ
มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้น  
        3.10 การแนะแนว (y10) หมายถึง กระบวนการที่ช่วยเหลือผู้เรียนหรือบุคคลในด้าน
การศึกษา ทุกระดับชั้นทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจและเลือกศึกษา
ได้อย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการและสามารถของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้าน
สติปัญญา ความเฉลียวฉลาดอย่างเต็มที่ตามขีดความสามารถ สามารถแก้ปัญหาหรือตัดสินใจไ ด้
ถูกต้อง และสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มความสามารถทุกด้าน ปรับตัวและด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข   
        3.11 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (y11) 
หมายถึง กระบวนการประเมินผลและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ เ รียน สังคม ชุมชนท้องถิ่น และเป็นหลักประกันแก่
ผู้รับบริการว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้ มี
คุณภาพตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาทุกประการ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ที่
สูงขึ้น สามารถบรรลุผลตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดไว้  
        3.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (y12) หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินงานเผยแพร่ สนับสนุนให้ชุมชน สังคมท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการรับรู้และสร้างองค์ความรู้ใน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา โดยจัดการศึกษาที่หลากหลายในชุมชนทั้งสายอาชีพ สายสามัญ และ
ตามอัธยาศัย สร้างศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน การปฏิบัติในกิจกรรมบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประเทศชาติ เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ในชุมชนให้หลากหลาย และผู้เรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นน้ันๆ มีองค์ความรู้และสามารถ
ใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้ 
        3.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
(y13) หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนางานด้านวิชาการกับสถาบัน
อื่น มีการระดมทรัพยากร งบประมาณในการสร้างเคร่ืองข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
องค์กรต่างๆทั้งสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง บริเวณใกล้เคียง
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ภายในเขตพื้นที่การศึกษา ต่างเขตพื้นที่การศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อ
ประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น  
          3.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (y14) หมายถึง แนวทางการด าเนินการ
ร่วมมือ พัฒนาและส่งเสริมงานด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
ประสานความร่วมมือของทุกฝ่าย สร้างความรู้ ความเข้าใจและเจตคติที่ถูกต้องแก่ผู้ เ รียน ครู 
ผู้ปกครอง จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมการ
เรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ในสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  
           3.15 การจัดท าทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา (y15) 
หมายถึง กระบวนการการด าเนินงานเพื่อสร้างแนวปฏิบัติของงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้
การบริหารงานด้านวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยสถานศึกษาควร
จัดให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน วิเคราะห์ปัญหาและจัดท าระเบียบ จัดท าร่างระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนว
เดียวกัน และมีการประเมินผลการปฏิบัติเป็นระยะๆเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
           3.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา (y16) หมายถึง การ
พิจารณา คัดเลือกหนังสือเรียนสื่อการเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งมีการพิจารณาคัดเลือกให้
ตรงตามเน้ือหา สาระครอบคลุมขอบข่ายสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนใช้
ประโยชน์จากหนังสือและแบบเรียนส าหรับการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถ
ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอีกด้วย สอดคล้องกับความต้องการ
ของครูผู้สอนและผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
           3.17 การพัฒนาและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (y17) หมายถึง 
กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเน้ือหาจาก
ผู้สอนไปยังผู้เรียน สามารถเอาชนะข้อจ ากัดเร่ืองเวลา ระยะทางและสภาพภูมิศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 
ผู้บริหารใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารผู้สอนและผู้เรียนใช้ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาวัสดุ
อุปกรณ์ทุกชนิดตลอดจนวิธีการหรือกิจกรรมต่างๆในการเรียนการสอน เป็นสื่อกลางและช่วยถ่ายทอด
ความรู้ไปสู่ผู้เรียน ท าให้การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
เข้าใจในบทเรียนง่ายและเร็วขึ้น ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ ในการวิจัยคร้ังน้ี คือแบบสอบถามความคิดเห็น(questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล  จ านวน  1  ฉบับ  แบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  สอบถาม
เกี่ยวกับ  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่งหน้าที่  ประสบการณ์ในการท างาน ลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list)  มีค าตอบให้เลือก จ านวน 5 ข้อ 
 ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 2   ตามแนวคิดของ บรอน(Braun)  จ านวน 17 ข้อ  
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  สร้างขึ้นตามคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู ซึ่งได้ก าหนด
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 103 ข้อ 
 ผู้วิ จัยออกแบบ แบบสอบถามตอนที่  2 และ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5  
ระดับของลิคเคิร์ท  (Likert’s  rating  scales) 3 โดยได้ก าหนดค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น 5  
ระดับ  ดังน้ี 
 ระดับ  1  หมายถึง  มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารหรือการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
อยู่ในระดับน้อยที่สุด  มีค่าเท่ากับ  1  คะแนน 
 ระดับ  2  หมายถึง  มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารหรือการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  
อยู่ในระดับน้อย       มีค่าเท่ากับ  2  คะแนน 
 ระดับ  3  หมายถึง  มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารหรือการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเท่ากับ  3  คะแนน 
 ระดับ  4  หมายถึง  มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารหรือการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
อยู่ในระดับมาก        มีค่าเท่ากับ  4  คะแนน 
 ระดับ  5  หมายถึง  มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารหรือการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
อยู่ในระดับมากที่สุด   มีค่าเท่ากับ  5  คะแนน 
 
การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย   
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน  ดังน้ี 
 ขั้นที่  1  ศึกษาจากหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  โดยขอ
ค าแนะน าจากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  แล้วน าผลการศึกษามาปรับปรุงเคร่ืองมือเพื่อสร้างข้อ
ค าถาม 
 ขั้นที่  2  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (content  validity)  ของแบบสอบถาม
โดยน าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  5  คน  พิจารณาปรับแก้ไขตามรายละเอียดของตัวแปร

                                                   

 3 Rensis  Likert, The Human Organization : Its Management and Value. 
(New York : McGraw-Hill Book,1967),110. 
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โดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) มากกว่า 0.5 ขึ้นไป ปรับปรุงแก้ไข
ส านวนภาษาและเน้ือหาตามข้อเสนอแนะ โดยมีค่าความตรงเชิงเน้ือหาอยู่ระหว่าง 0.60-1.00   
 ขั้นที่  3  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับสถานศึกษาที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน  10  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนบ้านห้วยกรด  โรงเรียนวัดท้องไทร  โรงเรียนวัด
ดอนหวาย(นครรัฐประสาท)  โรงเรียนวัดท่าพูด  โรงเรียนบ้านคลองโยง  โรงเรียนวัดเกาะแรต 
โรงเรียนบ้านบางเลน  โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง  โรงเรียนวัดล าพญา และโรงเรียนตลาดเกาะแรต รวม 30 
ฉบับ 
 ขั้นที่  4   หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา โดยใช้วิธี
ของครอนบาค (Cronbach)4 โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-coefficient)ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของเคร่ืองมือเท่ากับ 0.935  
 ขั้นที่  5  จัดท าเคร่ืองมือฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจริง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระบบ  ผู้วิจัย
ด าเนินตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านหัวหน้าภาค
วิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อท าหนังสือของความร่วมมือจาก ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามจากสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแยกเป็น3ลักษณะคือ 
  2.1 ผู้วิ จัยด าเนินการส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือ ขอความร่วม มือไปยังกลุ่ม
สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยมีผู้ประสานงานแต่ละอ าเภอด าเนินการ พร้อมทั้งเก็บรวบรวม
แบบสอบถามส่งกลับคืนผู้วิจัย 
  2.2 ผู้วิจัยเดินทางน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองและรับคืนด้วยตนเอง   
  2.3 ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  รวบรวมแบบสอบถาม
ส่งทางไปรษณีย์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากผู้ตอบแบบสอบถาม  มารวบรวมจัดท าข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล  ดังน้ี 

1. ตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมด  เพื่อคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่มีความสมบูรณ์ 
ถูกต้อง  เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 

                                                   

 4Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rded. (New York: 
Information Analysis Harper & Row Publisher, 1974), 161.  



 90 

 2.  จัดระเบียบข้อมูลลงรหัสในแบบสอบถามตรวจให้คะแนน  และด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
สถิติท่ีใช้ส าหรับการวิจัย 
 เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามข้อมูลวัตถุประสงค์การวิจัย  ในการวิจัยคร้ังน้ีได้ใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
 1.วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ความถี่
(frequency : f) และร้อยละ (percentage : %) 
 2.วิเคราะห์ระดับมิติวิสัยทัศน์ของผู้บ ริหารและระดับการบริหารงานวิชาการ ใน
สถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  2 สถิติที่ใช้ 
คือ ค่ามัชญิมเลขคณิต(arithmetic  mean : X )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard  
deviation : S.D.)แล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิตไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ตามแนวคิดของเบสท์(Best)5  
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  1.00-1.49 แสดงว่ า  มิ ติ วิ สั ยทั ศ น์ขอ งผู้ บ ริ หารห รือกา ร
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  1.50-2.49 แสดงว่ า  มิ ติ วิ สั ยทั ศ น์ขอ งผู้ บ ริ หารห รือกา ร
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  2.50-3.49 แสดงว่ า  มิ ติ วิ สั ยทั ศ น์ขอ งผู้ บ ริ หารห รือกา ร
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  3.50-4.49 แสดงว่ า  มิ ติ วิ สั ยทั ศ น์ขอ งผู้ บ ริ หารห รือกา ร
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  4.50-5.00 แสดงว่ า  มิ ติ วิ สั ยทั ศ น์ขอ งผู้ บ ริ หารห รือกา ร
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมิติวิสัยทัศน์และการบริหารงานวิชาการ สถิติที่ใช้คือค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment 
correlation coefficient) พิจารณาขนาดความสัมพันธ์ตามแนวคิดของ โคเฮน(Cohen)6 ดังน้ี 
 ค่าความสัมพันธ์  0.10-0.29   แสดงว่า   มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารหรือการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าความสัมพันธ์ 0.30-0.49    แสดงว่า   มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารหรือการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 
             ค่าความสัมพันธ์ 0.50-1.00    แสดงว่า   มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารหรือการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
  

                                                   

 5John W. Best, Research in Education.Information Analysis (Englewood 
Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1970), 190.  

6Jacob Cohen, Statistical power analysis for the behavioral sciences. 
(Hillsdale, NJ :  Lawrence Erlbaum Associates,1988),234. 
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สรุป 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  (descriptive  research)  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อทราบ 1)มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  2)การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ 3)ความสัมพันธ์ระหว่างมิติ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยใช้แนวคิดของ บรอนฺ(Braun)ซึ่งได้ก าหนดมิติของวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น 3 ด้าน คือ 1)การสร้างวิสัยทัศน์ 2)การเผยแพร่วิสัยทัศน์  และ3)การปฏิบัติ
ตามวิสัยทัศน์ ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาจากคู่มือการ
ปฏิบัติงานข้าราชการครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก าหนด
ขอบข่ายงานวิชาการดังน้ี 1)การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 2)การวางแผนงานด้านวิชาการ 3)การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4)การ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5)การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6)การวัดผล ประเมินผลและ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7)การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8)การพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9)การนิเทศการศึกษา 10)การแนะแนว 11)การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12)การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13)การ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  14)การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 15)การจัดท าทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 16)การคัดเลือก
หนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา และ17)การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 จ านวน 97 แห่ง เป็นหน่วยวิเคราะห์( unit of analysis)  ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 3 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน รองผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน และ
ครูผู้สอน 1 คน  รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 291 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับมิติ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา และการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลน ามา
ท าการวิเคราะห์ ด้วยสถิติร้อยละ(percentage : %) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean : X )  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.)  และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน(Pearson’s product moment correlation coefficient) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
วิจัยเรื่อง“มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2”  ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างได้แก่สถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ านวน  97 แห่ง ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูล
คือ  ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน  รองผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน และครูผู้สอน 1 
คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 291 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 86 แห่ง รวม  258 ฉบับ  คิด
เป็นร้อยละ  88.65  ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบการบรรยายจ าแนกได้เป็น  4  
ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 ตอนที่  3  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 ตอนที่  4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 
ตอนที่  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  ซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริหาร
สถานศึกษา  รองผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน  258 คน  จากสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ทั้งสิ้น  86  แห่ง  แยกพิจารณาตาม
เพศ   อายุ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่งหน้าที่  ประสบการณ์ในการท างาน โดยพิจารณาค่าความถี่
(frequency : f ) และร้อยละ (percentage : %)  ดังรายละเอียดในตารางที่  2 
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ตารางที่  2  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง 
   หน้าที่ และประสบการณ์ในท างานของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 
1 เพศ 

 ชาย 
 หญิง 

 
96 
162 

 
37.21 
62.79 

 รวม 258 100.00 
2 อายุ(เศษปีที่เกิน 6 เดือนขึ้นไป ให้นับเท่ากับ 1 ป)ี 

 ต่ ากว่า  25  ปี 
 26-35  ป ี
 36-45  ป ี
 มากกว่า  46  ป ี

 
0 

104 
48 
106 

 
0.00 
40.31 
18.60 
41.09 

 รวม 258 100.00 
3 ระดับการศึกษา 

 ต่ ากว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี 
 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
 ระดับการศึกษาปริญญาโท 
 ระดับการศึกษาปริญญาเอก  

 
0 

127 
115 
16 

 
0.00 
49.22 
44.57 
6.21 

 รวม 258 100.00 
4 ต าแหน่งหน้าที่ 

 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียน/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

 ครู 

 
86 
86 
86 

 
33.33 
33.33 
33.33 

 รวม 258 100.00 
5 ประสบการณ์ในการท างาน(เศษปีที่เกิน 6 เดือนขึ้นไป ให้

นับเท่ากับ 1 ป)ี 
 ต่ ากว่า  10  ป ี
 11-20 ป ี
 21-30  ป ี
 31  ปขีึ้นไป 

 
 

114 
59 
36 
49 

 
 

44.18 
22.87 
13.95 
19.00 

 รวม 258 100.00 
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 จากตารางที่  2  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  258  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ านวน  162  คน  คิดเป็นร้อยละ  62.79  เป็นเพศชายจ านวน  96  คน  คิดเป็นร้อยละ  37.21  ไม่
มีผู้ตอบแบบสอบถามอายุต่ ากว่า 25 ปี  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 26-46 ปีขึ้นไป 
โดยอายุอยู่ระหว่าง  26-35  ปี  จ านวน  104  คน  คิดเป็นร้อยละ 40.31 อายุอยู่ระหว่าง  36-45  ปี  
จ านวน  48  คน  คิดเป็นร้อยละ 18.60 และอายุมากกว่า  46  ปี จ านวน  106  คน  คิดเป็นร้อยละ  
41.09  ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่จบการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี  เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถาม
ทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 127  คน  คิดเป็นร้อยละ  49.22 ,จบการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 115 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 44.57 และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.21  ส่วน
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษามีจ านวน  86  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.33  ,ต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จ านวน  86  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.33  และต าแหน่งครู 
จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และส่วนของประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 10  ปี  มี
จ านวน  114  คน  คิดเป็นร้อยละ  44.18  มีประสบการณ์ในการท างาน  11-20  ปี  จ านวน  59  
คน  คิดเป็นร้อยละ  22.87  มีประสบการณ์ในการท างาน  21-30  ปี  จ านวน  36  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  13.95และผู้มีประสบการณ์ในการท างาน 31 ปขีึ้นไปมีจ านวน  49  คน  คิดเป็นร้อยละ  19.00 
 
ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะห์มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 
 ผลวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic  
mean : X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard  deviation : S.D.) จากกลุ่มตัวอย่าง
สถานศึกษาจ านวน 86 แห่ง แล้วน าไปเปรียบเทียบเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์(Best)  ดังน้ี 
 
ตารางที่  3  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นภาพรวมมิติวิสัยทัศน์

ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  
เขต 2  โดยภาพรวม(xtot) 

                 (n =  86) 
ข้อท่ี มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา X  S.D. ระดับ 

1 การสร้างวิสัยทัศน์ (x1) 3.97 0.68 มาก 
2 การเผยแพร่วิสัยทัศน์ (x2) 3.93 0.72 มาก 
3 การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (x3) 4.08 0.67 มาก 

รวม(xtot) 3.99 0.69 มาก 
  
 จากตารางที่  3  พบว่า  มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X = 3.99 , S.D. = 0.69)  เมื่อ
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พิจารณารายด้านพบว่ามิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน  โดย
เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย คือ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์( X = 4.07 , S.D. = 
0.67) การสร้างวิสัยทัศน์ ( X  = 3.9 , S.D. = 0.68) และการเผยแพร่วิสัยทัศน์( X = 3.93,S.D.= 
0.72) และเมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.67-0.72 หมายความว่า ผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน   
 
ตารางที่  4   ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นรายข้อมิติวิสัยทัศน์

ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  
เขต 2   ด้านการสร้างวิสัยทัศน์(x1) 

(n  =  86) 
ข้อท่ี มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ด้าน การสร้างวิสัยทัศน์(x1) 
X  S.D. ระดับ 

1 ผู้บริหารมีความสามารถสื่อสารจากมวลความคิด ค าพูด 
การกระท าให้บุคลากรรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรใน
อนาคตได้ 

 
4.05 

 
0.62 

 
มาก 

2 ผู้บริหารสามารถสร้างโลกทัศน์ที่ท าให้บุคลากรถ่ายทอด
แนวคิดออกไปได้ 

4.00 0.67 มาก 

3 ผู้บริหารสามารถสร้างความฝันหรือการสร้างภาพอนาคต
ที่เป็นจริงขององค์กรที่มีความเป็นเลิศในอนาคต 

4.02 0.66 มาก 

4 ผู้บริหารมีการศึกษาข้อมูลขององค์กรอย่างลึกซึ้งในทุกๆ
ด้านเพื่อสร้างภาพอนาคตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

 
4.00 

 
0.69 

 
มาก 

5 ผู้บริหารมีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้อยของ
บุคลากร 

3.94 0.77 มาก 

6 ผู้บริหารมีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานที่ทรัพยากร  และ
เวลาเพื่อการสร้างภาพอนาคตขององค์กร 

3.95 0.67 มาก 

7 ผู้บ ริหารด า เ นินการสร้างภาพอนาคตขององค์กรที่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต 

3.93 0.68 มาก 

8 ผู้บริหารด าเนินการสร้างความฝันหรือพิมพ์เขียวองค์กร
ภายใต้เงื่อนไขของความเป็นไปได้และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 

 
3.91 

 
0.68 

 
มาก 

รวม 3.97 0.68 มาก 
 
จากตารางที่  4  พบว่า มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 ด้านการสร้างวิสัยทัศน์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  =  
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3.97, S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก  โดยเรียงล าดับตาม
ค่ามัชญิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังน้ี คือ  ผู้บริหารมีความสามารถสื่อสารจากมวลความคิด ค าพูด 
การกระท าให้บุคลากรรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรในอนาคตได้ ( X = 4.05 , S.D. = 0.62), ผู้บริหาร
สามารถสร้างความฝันหรือการสร้างภาพอนาคตที่เป็นจริงขององค์กรที่มีความเป็นเลิศในอนาคต 
( X = 4.02 , S.D.= 0.66),ผู้บริหารสามารถสร้างโลกทัศน์ที่ท าให้บุคลากรถ่ายทอดแนวคิดออกไปได้ 
( X = 4.00, S.D.=0.67),ผู้บริหารมีการศึกษาข้อมูลขององค์กรอย่างลึกซึ้งในทุกๆด้านเพื่อสร้างภาพ
อนาคตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้( X =4.00, S.D.=0.69) ,ผู้บริหารมีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
สถานที่ทรัพยากร  และเวลาเพื่อการสร้างภาพอนาคตขององค์กร( X =3.95, S.D.=0.67) ,ผู้บริหารมี
ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้อยของบุคลากร ( X = 3.94, S.D.=0.77),ผู้บริหารด าเนินการ
สร้างภาพอนาคตขององค์กรที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต ( X = 3.93,S.D. =  
0.68) และผู้บริหารด าเนินการสร้างความฝันหรือพิมพ์เขียวองค์กรภายใต้เงื่อนไขของความเป็นไปได้
และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตต่ าที่สุด คือ( X = 3.91, S.D. =0.68) และเมื่อ
พิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.62-0.77 หมายความว่า การกระจายของข้อมูล
น้อยและผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่  5   ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นรายข้อมิติวิสัยทัศน์

ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  
เขต 2  ด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์(x2) 

(n  =  86) 
ข้อท่ี มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ด้าน การเผยแพร่วิสัยทัศน์(x2) 
X  S.D. ระดับ 

1 ผู้บริหารสามารถอธิบายวิธีการต่างๆเพื่อจูงใจหรือโน้ม
น้าวให้บุคลากรในองค์กรเรียนรู้  เข้าใจ  และเห็นคล้อย
ตามได้ 

 
3.99 

 
0.64 

 
มาก 

2 ผู้บริหารมีวิธีการโน้มน้าวเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนและ
เกิดความศรัทธาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3.95 0.68 มาก 

3 ผู้บริหารสร้างกลยุทธ์ทางการเปลี่ยนแปลงองค์กรออกมา
ได้อย่างชัดเจน 

3.84 0.78 มาก 

4 ผู้บริหารก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององค์กรว่าจะ
มีทิศทางไปอย่างไร  เป็นเส้นทางเดียวหรือหลายเส้นทาง 

3.95 0.73 มาก 

5 ผู้บริหารมุ่งมั่นผลักดันทุกวิถีทางที่จะให้ภาพอนาคตตาม
วิสัยทัศน์น้ันเป็นจริง เพื่อให้เกิดทั้งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารการศึกษา 

3.95 0.75 มาก 

รวม 3.93 0.72 มาก 



97 
 

 

 

 จากตารางที่  5  พบว่า  มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  ด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X   
= 3.93 , S.D.=0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก  โดยเรียงล าดับตาม
ค่ามัชญิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังน้ี คือ ผู้บริหารสามารถอธิบายวิธีการต่างๆเพื่อจูงใจหรือโน้มน้าว
ให้บุคลากรในองค์กรเรียนรู้  เข้าใจ  และเห็นคล้อยตามได้ ( X = 3.99 ,S.D. =0.64) โดยมีค่ามัชฌิม
เลขคณิตสูงที่สุด ,ผู้บริหารมีวิธีการโน้มน้าวเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนและเกิดความศรัทธาจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง ( X  = 3.95, S.D.=0.68),ผู้บริหารก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององค์กรว่าจะมีทิศทาง
ไปอย่างไร  เป็นเส้นทางเดียวหรือหลายเส้นทาง ( X  = 3.95 ,S.D. =0.73) และผู้บริหารมุ่งมั่นผลักดัน
ทุกวิถีทางที่จะให้ภาพอนาคตตามวิสัยทัศน์น้ันเป็นจริง เพื่อให้เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การบริหารการศึกษา( X =3.95 ,S.D. =0.75)  ค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารสร้างกลยุทธ์
ทางการเปลี่ยนแปลงองค์กรออกมาได้อย่างชัดเจน( X =3.84,S.D.=0.78)และเมื่อพิจารณาเฉพาะส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.64-0.78 หมายความว่า การกระจายของข้อมูลน้อยและผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน   
 
ตารางที่  6   ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นรายข้อมิติวิสัยทัศน์

ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  
เขต 2   ด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์(x3) 

(n  =  86) 
ข้อท่ี มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ด้าน การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์(x3) 
X  S.D. ระดับ 

1 ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกภาคส่วนเพื่อ
น ากระบวนการที่สร้างขึ้นไปสู่การปฏิบัติจริง 

 
4.07 

 
0.71 

 
มาก 

2 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เป็ นแนวทางในการปฏิบั ติ งานต่างๆให้บ รรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 
4.16 

 
0.64 

 
มาก 

3 ผู้บริหารสามารถขับนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์สู่
แผนงานและกิจวัตรการปฏิบัติประจ าวันให้เกิดขึ้นใน
องค์กร 

 
3.99 

 
0.70 

 
มาก 

4 ผู้บริหารโน้มน้าวให้บุคลากรมุ่งมั่น เสียสละเห็นประโยชน์
ส่วนรวม เพื่อปฏิบัติงานต่าง ๆ และ ด าเนินงานให้ประสบ
ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้น 

 
4.09 

 
0.64 

 
มาก 

รวม 4.08 0.67 มาก 
 
 



98 
 

 

 

 จากตารางที่  6  มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 ในด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
( X  = 4.08 , S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ตามค่ามัชญิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังน้ี คือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็น
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่างๆให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ( X = 4.16 ,S.D.= 
0.64) รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหารโน้มน้าวให้บุคลากรมุ่งมั่น เสียสละเห็นประโยชน์ส่วนรวม เพื่อ
ปฏิบัติงานต่างๆและด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้น( X = 4.09, S.D. = 
0.64),ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกภาคส่วนเพื่อน ากระบวนการที่สร้างขึ้นไปสู่การ
ปฏิบัติจริง( X = 4.07, S.D.=0.71)และผู้บริหารสามารถขับนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์สู่แผนงาน
และกิจวัตรการปฏิบัติประจ าวันให้เกิดขึ้นในองค์กร( X = 3.99, S.D. =0.70) และเมื่อพิจารณาเฉพาะ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.64-0.71 หมายความว่า การกระจายของข้อมูลน้อยและ
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตอนท่ี  3  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 

ผลวิ เคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 โดยใช้ค่ามัชฌิมเลข
คณิต (arithmetic  mean : X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard  deviation : S.D.)จาก
กลุ่มตัวอย่างสถานศึกษาจ านวน 86 แห่ง แล้วน าไปเปรียบเทียบเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์(Best)  
ดังน้ี 
 
ตารางที่  7  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นภาพรวมการ       
  บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 ประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 โดยภาพรวม(ytot)   
                                                           (n  =  86) 

ข้อท่ี การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา X  S.D. ระดับ 
1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตรท้องถิ่น(y1) 
 

3.95 
 

0.68 
 

มาก 
2 การวางแผนด้านงานวิชาการ(y2) 4.16 0.60 มาก 
3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา(y3) 4.03 0.63 มาก 
4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา(y4) 4.07 0.56 มาก 
5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู(้y5) 4.12 0.57 มาก 
6 การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน(y6) 4.05 0.52 มาก 
7 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา(y7) 4.09 0.63 มาก 
8 การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู(้y8) 4.09 0.56 มาก 
9 การนิเทศการศึกษา(y9) 4.10 0.59 มาก 
10 การแนะแนว(y10) 4.13 0.53 มาก 
11 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา(y11) 4.20 0.51 มาก 
12 การส่งเสริมชมุชนให้มีความเขม้แข็งทางวิชาการ(y12) 4.06 0.56 มาก 
13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร

อื่น(y13) 
 

4.16 
 

0.52 
 

มาก 
14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา(y14) 
 

4.16 
 

0.56 
 

มาก 
15 การจัดท าทะเบียนและแนวปฏิบัติเกีย่วกับงานวิชาการของสถานศึกษา(y15) 4.04 0.64 มาก 
16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา(y16) 4.09 0.53 มาก 
17 การพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา(y17) 4.12 0.56 มาก 

รวม(ytot) 4.09 0.57 มาก 

 
 จากตารางที่  7  พบว่า  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X  = 4.09, 
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S.D.=0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย คือ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา( X =4.20, S.D. = 0.51) ,การวางแผนด้านงานวิชาการ( X = 4.16 , S.D.=0.60)การ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา( X = 4.16, S.D. = 0.56),การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น( X = 4.16, S.D. = 0.52),การแนะแนว( X = 4.13, S.D. = 0.53) ,การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ( X = 4.12 ,S.D. = 0.57)การพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ( X = 4.12, S.D. =0.56) ,การนิเทศการศึกษา ( X = 4.10, S.D. =0.59),การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา( X = 4.09, S.D. =0.63),การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ ( X = 4.09, S.D. =0.56),การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา( X = 4.09, S.D. 
=0.53),การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ( X = 4.07, S.D. =0.56),การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ( X = 4.06 ,S.D. =0.56),การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน ( X = 4.05,S.D. =0.52),การจัดท าทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 
( X =4.04, S.D. =0.64),การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา( X =4.03, S.D. =0.63)  และอันดับ
สุดท้าย คือ การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
( X = 3.95, S.D. =0.68)และเมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.51-
0.68 หมายความว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่  8  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นรายข้อการบริหารงาน 
  วิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
  นครปฐม  เขต 2  ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ 
  พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น(y1)                                                    (n  =  86) 

 
ข้อท่ี 

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ด้าน การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้

ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน(y1) 

 
X  

 
S.D. 

 
ระดับ 

1 สถานศึกษามีการด าเนินการในการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

 
4.03 

 
0.62 

 
มาก 

2 สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการ และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น 

 
3.95 

 
0.73 

 
มาก 

3 สถานศึกษาจัดการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทนและ
บริการแบบให้เปล่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
ชุมชน สังคม และสามารถน าเอาประสบการณ์ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

 
3.89 

 
0.78 

 
มาก 
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ตารางที่  8  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นรายข้อการบริหารงาน 
  วิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
  นครปฐม  เขต 2  ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ 
  พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น(y1) (ต่อ) 

 
ข้อท่ี 

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ด้าน การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้

ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน(y1) 

 
X  

 
S.D. 

 
ระดับ 

4 สถานศึกษาส่งเสริมให้พัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อให้
เกิดความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 

3.90 0.63 มาก 

5 สถานศึกษาส่ง เส ริมความ รู้ความเข้าใจและพัฒนา
บุคลากรในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผูกพันต่อท้องถิ่น 

4.04 0.64 มาก 

รวม 3.95 0.68 มาก 
 
 จากตารางที่  8  พบว่า  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  ในด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =3.95, S.D. 
=0.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปน้อย พบว่า  สถานศึกษา
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผูกพันต่อท้องถิ่น ( X = 
4.04, S.D. =0.64),สถานศึกษามีการด าเนินการในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น( X  = 
4.03,S.D.=0.62),สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ และเปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น( X =3.95, S.D. =0.73),สถานศึกษาส่งเสริมให้พัฒนา
บุคลากรในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น( X  = 3.90, S.D.=0.63) และสถานศึกษา
จัดการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทนและบริการแบบให้เปล่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
ชุมชน สังคม และสามารถน าเอาประสบการณ์ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้  ( X  = 3.83, S.D. 
= 0.78) และเมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.62-0.78 หมายความว่า 
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน  
 
ตารางที่  9  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นรายข้อการบริหารงาน 
 วิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประถมศึกษา 
 นครปฐม  เขต 2   ด้านการวางแผนด้านงานวิชาการ(y2)   
                                                                                            (n  =  86) 
ข้อท่ี การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

ด้าน การวางแผนด้านงานวิชาการ(y2) 
X  S.D. ระดับ 

1 ผู้บริหารร่วมมือกับครูผู้สอนในการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

 
4.28 

 
0.62 

 
มาก 
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ตารางที่  9  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นรายข้อการบริหารงาน 
 วิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประถมศึกษา 
 นครปฐม  เขต 2   ด้านการวางแผนด้านงานวิชาการ(y2) (ต่อ) 
ข้อท่ี การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

ด้าน การวางแผนด้านงานวิชาการ(y2) 
X  S.D. ระดับ 

2 ผู้บริหารร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหาด้านงานวิชาการของสถานศึกษา 

 
4.17 

 
0.56 

 
มาก 

3 ผู้บริหารร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส ารวจแนว
ทางการพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

 
4.19 

 
0.65 

 
มาก 

4 ผู้บริหารร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก าหนดแนวทางการ
ติดตามการพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

 
4.24 

 
0.65 

 
มาก 

5 ผู้บริหารร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลการ
พัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

 
4.18 

 
0.61 

 
มาก 

6 สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมิน
สถานภาพสถานศึกษาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ด้านวิชาการ 

 
4.14 

 
0.59 

 
มาก 

7 สถานศึกษาก าหนดวิ สั ยทั ศ น์  ภ ารกิ จ  เป้ าหมาย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุก
ฝ่ายในสถานศึกษารวมทั้งชุมชน 

 
4.07 

 
0.51 

 
มาก 

8 สถานศึกษามีการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระการ
เรียนรู้โดย ก าหนดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
4.16 

 
0.60 

 
มาก 

9 สถานศึกษาก าหนดแนวทางการใช้หลักสูตร เสนอแนะแก่
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

4.09 0.59 มาก 

รวม 4.16 0.60 มาก 
 จากตารางที่  9  พบว่า  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  ในด้านการวางแผนด้านงานวิชาการ  
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.16, S.D. =0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่มีค่ามัชฌิม
เลขคณิตอยู่ในระดับมากทั้งหมดทุกข้อ ได้แก่ ผู้บริหารร่วมมือกับครูผู้สอนในการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา( X = 4.28, S.D. =0.62),ผู้บริหารร่วมมือกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องก าหนดแนวทางการติดตามการพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษา ( X =4.24,S.D.  
=0.65),ผู้บริหารร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส ารวจแนวทางการพัฒนางานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา( X =4.19,S.D. =0.65),ผู้บริหารร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลการพัฒนา
งานด้านวิชาการของสถานศึกษา( X =4.18,S.D. =0.61),ผู้บริหารร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาด้านงานวิชาการของสถานศึกษา( X =4.17, S.D. =0.56),สถานศึกษามี
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การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระการเรียนรู้โดย ก าหนดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์( X =4.16, S.D. =0.60),สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ
ประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ด้านวิชาการ( X = 4.14,S.D. =0.59),สถานศึกษา
ก าหนดแนวทางการใช้หลักสูตร เสนอแนะแก่กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน( X =4.09,S.D. 
=0.59) และสถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นโดยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องของทุกฝ่ายในสถานศึกษารวมทั้งชุมชน( X  = 4.07, S.D. =0.51)ตามล าดับ และเมื่อ
พิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.51-0.65 หมายความว่า การกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่  10  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นรายข้อการ    
    บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ประถมศึกษานครปฐม  เขต  2 ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา(y3) 
                                                                                                         (n  =  86) 
ข้อท่ี การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

ด้าน การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา(y3) 
X  S.D. ระดับ 

1 สถานศึกษามีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการใน
การจัดการเรียนการสอนทั้ง ในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน การเรียนแบบตามอัธยาศัย 

 
3.86 

 
0.74 

 
มาก 

2 สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของผู้รับบริการในการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ
และนอกระบบโรงเรียน 

 
3.89 

 
0.61 

 
มาก 

3 สถานศึกษามีการด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เ รียนได้
เรียนรู้ และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด 

 
4.09 

 
0.58 

 
มาก 

4 สถานศึกษามุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์
จากการเรียนรู้น้ันไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
4.12 

 
0.61 

 
มาก 

5 สถานศึกษามุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
4.16 

  
0.57 

 
มาก 

6 สถานศึกษาด าเนินการเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาตามสภาพ
ความเป็นจริง 

 
4.01 

 
0.67 

 
มาก 

7 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของนักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

4.11 0.66 มาก 

รวม 4.03 0.63 มาก 
 จากตารางที่  10  พบว่า  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต2  ด้านการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา  อยู่ในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. =0.63)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ใน
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ระดับมาก  โดยเรียงล าดับตามค่ามัชญิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังน้ี คือ  สถานศึกษามุ่งพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( X = 4.16, S.D.=0.57),สถานศึกษามุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์จากการเรียนรู้น้ันไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ( X = 4.12,S.D. =0.61),
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนให้เป็นคนเก่ ง คนดี มีสุข มี
คุณภาพชีวิตที่ดี( X =4.11, S.D.  =0.66),สถานศึกษามีการด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด( X =4.09, S.D. =0.58),สถานศึกษาด าเนินการเพื่อให้นักเรียน
ได้ศึกษาตามสภาพความเป็นจริง ( X =4.01, S.D. =0.67),สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้รับบริการในการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน( X = 
3.89, S.D. =0.61)และสถานศึกษามีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในการจัดการเรียนการ
สอนทั้ งในระบบและนอกระบบโรงเรียน การเรียนแบบตามอัธยาศัย ( X =3.86, S.D.=0.74) 
ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.57-0.74 หมายความ
ว่า การกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่ 11  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นรายข้อการ 
   บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา(y4) 

(n  =  86) 
ข้อท่ี การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

ด้าน การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา(y4) 
 
X  

 
S.D. 

 
ระดับ 

1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น 4.10 0.56 มาก 
2 สถานศึกษาท าความเข้าใจองค์ประกอบหลักสูตรอย่าง

ชัดเจน 
 

4.00 
 

0.63 
 

มาก 
3 สถานศึกษาได้ศึกษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสาระการ

เรียนรู้ กิจกรรมและการจัดประสบการณ์ในหลักสูตรอยู่
เสมอ 

 
4.09 

 
0.55 

 
มาก 

4 สถานศึกษามีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรให้มี
คุณภาพเพิ่มมากขึ้น 

 
4.07 

 
0.54 

 
มาก 

5 สถานศึกษามีการบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้
เหมาะสมกับบริบทและสภาวะการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

 
4.12 

 
0.48 

 
มาก 

6 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ืองให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และพัฒนา
หลักสูตรอยู่เสมอ 

 
4.10 

 
0.57 

 
มาก 
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ตารางที่ 11  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นรายข้อการ 
   บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา(y4) (ต่อ) 
ข้อท่ี การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

ด้าน การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา(y4) 
 
X  

 
S.D. 

 
ระดับ 

7 สถานศึกษามี การพัฒนาหลั กสูตรให้ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในบริบท 

4.06 0.59 มาก 

รวม 4.07 0.56 มาก 
 จากตารางที่  11  พบว่า  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต2  ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.07, S.D.=0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  มีค่ามัชฌิมเลข
คณิตอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย  ได้แก่  สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทและสภาวะการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของผู้เรียนให้สูงขึ้น( X = 4.12 ,S.D.=0.48),สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น
( X = 4.10,S.D.=0.56),สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ( X =4.10,S.D. =0.57),สถานศึกษาได้ศึกษา 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสาระการเรียนรู้ กิจกรรมและการจัดประสบการณ์ในหลักสูตรอยู่เสมอ( X = 
4.09, S.D.=0.55),สถานศึกษามีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น( X  = 
4.07,S.D.=0.54),สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในบริบท ( X  = 
4.06,S.D.=0.59)และสถานศึกษาท าความ เข้ า ใ จอง ค์ประกอบหลักสูตรอย่า งชั ดเจน ( X = 
4.00,S.D.=0.63) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.48-
0.63 หมายความว่า การกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้อง
กัน    
ตารางที่  12  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นรายข้อการ 
    บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ประถมศึกษานครปฐม  เขต  2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้(y5) 

(n  =  86) 
ข้อท่ี การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

ด้าน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้(y5) 
X  S.D. ระดับ 

1 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจของ
ผู้เรียน 

 
4.03 

 
0.52 

 
มาก 

2 สถานศึกษาส่งเสริมการนิเทศ  ติดตามและก ากับให้ครูจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
4.12 

 
0.60 

 
มาก 
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ตารางที่  12  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นรายข้อการ 
    บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ประถมศึกษานครปฐม  เขต  2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้(y5) (ต่อ) 
ข้อท่ี การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

ด้าน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้(y5) 
X  S.D. ระดับ 

3 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู จัดอบรมสัมมนา ศึกษา
ดูงานตามสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

4.26 0.62 มาก 

4 สถานศึกษามีการด าเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรอยู่
เสมอ 

 
4.12 

 
0.57 

 
มาก 

5 สถานศึกษามีการสนับสนุน ส่งเสริมพฤติกรรมอันเน่ืองมาจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ทั้งตัวผู้สอนและผู้เรียน 

 
4.09 

 
0.57 

 
มาก 

6 สถานศึ กษามี ก ารพัฒนาพฤ ติ กรรมอั น เ น่ือ ง มาจา ก
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ทั้งตัวผู้สอนและผู้เรียน 

 
4.13 

 
0.57 

 
มาก 

รวม 4.12 0.57 มาก 
 
 จากตารางที่  12  พบว่า  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  2  ในด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.12 , S.D. =0.57)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่ สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาครู จัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานตามสถาบันต่างๆที่ เกี่ยวข้อง  ( X = 4.26, S.D. =0.62) 
สถานศึกษามีการพัฒนาพฤติกรรมอันเน่ืองมาจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ทั้งตัวผู้สอนและ
ผู้เรียน ( X = 4.13 ,S.D. =0.57),สถานศึกษาส่งเสริมการนิเทศ  ติดตามและก ากับให้ครูจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ( X = 4.12, S.D. 
=0.60),สถานศึกษามีการด าเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตรอยู่ เสมอ( X = 4.12, S.D. =0.57),สถานศึกษามีการสนับสนุน ส่งเสริม
พฤติกรรมอันเน่ืองมาจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ทั้งตัวผู้สอนและผู้เรียน( X =4.09 ,S.D. 
=0.57),สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน( X = 4.03, S.D. =0.52) และ
เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.52-0.62 หมายความว่า การกระจาย
ของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน  
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ตารางที่  13  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นรายข้อการ 
   บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  ด้านการวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอน  
   ผลการเรียน(y6) 

(n  =  86) 
ข้อท่ี การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

 ด้าน การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอน  
       ผลการเรียน(y6) 

X  S.D. ระดับ 

1 สถานศึกษามีกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลทาง
วิชาการที่ได้มาตรฐาน 

 
4.05 

 
0.55 

 
มาก 

2 สถานศึกษามีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตรวจสอบและ
การวัดและน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้

 
4.09 

 
0.44 

 
มาก 

3 สถานศึกษาก าหนดผลการเรียนรู้เป็นรูปแบบกระบวนการ  
จ านวนตัวเลขปริมาณ อันดับ ข้อมูลให้กับวัตถุ สิ่งของ
ตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ 

 
4.00 

 
0.61 

 
มาก 

4 สถานศึกษาก าหนดผลการเรียนรู้เป็นแบบกระบวนการ  
จ านวนตัวเลข ปริมาณ อันดับ ข้อมูลให้กับบุคคลตาม
กฎเกณฑ์ที่วางไว้ 

 
4.06 

 
0.52 

 
มาก 

5 สถานศึกษามีการสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการวัดผลที่ได้
มาตรฐาน 

4.04 0.48 มาก 

6 สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผล ด้านทักษะ และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

 
4.11 

 
0.52 

 
มาก 

รวม 4.05 0.52 มาก 
 
 จากตารางที่  13  พบว่า  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  ในด้านการวัดผล ประเมินผลและ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  อยู่ในระดับมาก ( X = 4.05, S.D. =0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย  ได้แก่  
สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผล ด้านทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาทั้ง
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย( X = 4.11, S.D. =0.52), สถานศึกษามีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การตรวจสอบและการวัดและน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ( X = 4.09, S.D. =0.44),  
สถานศึกษาก าหนดผลการเรียนรู้เป็นแบบกระบวนการ  จ านวนตัวเลข ปริมาณ อันดับ ข้อมูลให้กับ
บุคคลตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้( X = 4.06, S.D.=0.52),สถานศึกษามีกระบวนการในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน( X = 4.05 , S.D. =0.55),สถานศึกษามีการสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ใน
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การวัดผลที่ได้มาตรฐาน( X = 4.04 ,S.D. =0.48),สถานศึกษาก าหนดผลการเรียนรู้เป็นรูปแบบ
กระบวนการ  จ านวนตัวเลขปริมาณ อันดับ ข้อมูลให้กับวัตถุ สิ่งของตามกฎเกณฑ์ที่ วางไว้( X =4.00 , 
S.D. =0.61)ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.44-0.61 
หมายความว่า การกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน    
 
ตารางที่  14  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นรายข้อการ   
    บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน 
    สถานศึกษา(y7) 

(n  =  86) 
 
ข้อท่ี 

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ด้ าน  การวิ จั ย เ พ่ือ พัฒนา คุณภ าพกา รศึ กษา ใ น

สถานศึกษา(y7) 

 
X  

 
S.D. 

 
ระดับ 

1 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
โดยเน้นการค้นคว้าหาข้อมูล ศึกษาปัญหา เพื่อพัฒนาและ
แก้ไข 

 
4.12 

 
0.75 

 
มาก 

2 สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาผู้เรียน สามารถเรียนรู้ 
เกิดทั กษะ  มีก ารพัฒนา  วิ จั ย  และน ามา ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานได้ 

 
4.06 

 
0.58 

 
มาก 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้บริหารร่วมมือกับครูในการวิจัย
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

4.05 0.57 มาก 

4 สถานศึกษามีการเรียนรู้กระบวนการเพื่อให้ผู้ เ รียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นเลิศ 

4.05 0.62 มาก 

5 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้ เรียนกล้าตัดสินใจ หาวิธี
แก้ปัญหาที่ดีที่สุด 

4.18 0.63 มาก 

รวม 4.09 0.63 มาก 
 จากตารางที่  14  พบว่า  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาภาพรวม อยู่ในระดับมาก( X = 4.09, S.D. =0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  มี
ค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่  
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าตัดสินใจ หาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด( X = 4.18 ,S.D. =0.63), 
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยเน้นการค้นคว้าหาข้อมูล ศึกษาปัญหา 
เพื่อพัฒนาและแก้ไข( X =4.12 , S.D.=0.75),สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาผู้เรียน สามารถเรียนรู้ 
เกิดทักษะ มีการพัฒนา วิจัย และน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้( X = 4.06 ,S.D. =0.58),สถานศึกษามี
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การเรียนรู้กระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นเลิศ ( X = 4.05, S.D. =0.62),
สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้บริหารร่วมมือกับครูในการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน ( X =4.05, S.D. =0.57)ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า 
อยู่ระหว่าง 0.57-0.75 หมายความว่า การกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกัน   
ตารางที่  15  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นรายข้อการ 
    บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้(y8) 

(n  =  86) 
ข้อท่ี การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

ด้าน การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้(y8) 
X  S.D. ระดับ 

1 สถานศึกษามีการส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะใฝ่เรียนใฝ่รู้ 

 
4.09 

 
0.54 

 
มาก 

2 สถานศึกษามุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้
จากแหล่ งข้ อมู ลข่ า วสาร สารสนเทศ นวั ตกรรม 
เทคโนโลยี 

 
4.04 

 
0.59 

 
มาก 

3 สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล เช่น ครู 
เพื่อน สังคม บุคลในท้องถิ่น 

4.12 0.56 มาก 

4 สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทางกายภาพ เช่น 
สถานที่ต่างๆ วัด อุทยานประวัติศาสตร์ สวนสัตว์ ฯลฯ 

4.13 0.58 มาก 

5 สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อการสอน
ประเภทต่างๆ เช่น วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ สิ่งพิมพ์และ
เอกสารต่างๆ 

 
4.10 

 
0.52 

 
มาก 

รวม 4.09 0.56 มาก 
 
 จากตารางที่  15  พบว่า  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.09, S.D. =0.56)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  มีค่า
มัชฌิม เลขคณิตอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเ รียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย  ได้แก่  
สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทางกายภาพ เช่น สถานที่ต่างๆ วัด อุทยานประวัติศาสตร์ สวน
สัตว์ ฯลฯ( X = 4.13 , S.D. =0.58), สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล เช่น ครู เพื่อน 
สังคม บุคลในท้องถิ่น( X = 4.12, S.D. =0.56),สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อการ
สอนประเภทต่างๆ เช่น วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ สิ่งพิมพ์และเอกสารต่างๆ ( X = 4.10, S.D.=0.52),
สถานศึกษามีการส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เ รียนมีคุณลักษณะใฝ่เรียนใฝ่ รู้ ( X = 4.09, S.D. 
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=0.54),สถานศึกษามุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี ( X =4.04 ,S.D.=0.59)ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.52-0.59 หมายความว่า การกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน    
 
ตารางที่  16  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นรายข้อการ 
    บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ประถมศึกษานครปฐม  เขต  2  ในด้านการนิเทศการศึกษา(y9)             (n  =  86) 
ข้อท่ี การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

ด้าน การนิเทศการศึกษา(y9) 
X  S.D. ระดับ 

1 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ส่งเสริม เพื่อ
พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้น 

 
4.15 

 
0.65 

 
มาก 

2 สถานศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครู 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

 
4.05 

 
0.53 

 
มาก 

3 สถานศึกษามีการประยุกต์ใช้ความรู้ ทัศนคติ ประสบการณ์ 
และทักษะที่จ าเป็นเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 
4.16 

 
0.65 

 
มาก 

4 สถานศึกษามีการประชุม ปรึกษาและร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุก
คนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

 
4.06 

 
0.59 

 
มาก 

5 สถานศึกษามีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง
กระบวนการที่ส่งผลให้ได้ประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่วางไว้ 

 
4.09 

 
0.63 

 
มาก 

6 สถานศึกษามีจุดมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ
และ มีความเชื่อมั่น สามารถพัฒนารูปแบบการจัดเรียนการ
สอนสนองต่อความต้องการผู้เรียน 

 
4.10 

 
0.51 

 
มาก 

รวม 4.10 0.59 มาก 
 
 จากตารางที่  16  พบว่า  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  2  ด้านการนิเทศการศึกษาภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.10 , S.D. =0.59)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่ สถานศึกษามีการประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทัศนคติ ประสบการณ์ และทักษะที่จ าเป็นเพื่อพัฒนาผู้เรียน( X = 4.16, S.D. =0.65),ผู้บริหาร
สถานศึกษาให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ส่งเสริม เพื่อพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
ยิ่งขึ้น( X = 4.15, S.D. =0.65),สถานศึกษามีจุดมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและ มี
ความเชื่อมั่น สามารถพัฒนารูปแบบการจัดเรียนการสอนสนองต่อความต้องการผู้เรียน( X = 4.10 , 
S.D. =0.51),สถานศึกษามีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงกระบวนการที่ส่งผลให้ได้
ประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่วางไว้ ( X  = 4.09, S.D. =0.63),สถานศึกษามีการประชุม ปรึกษาและ
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ร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกคนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ( X  = 4.06 , 
S.D. = 0.59),สถานศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครู เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ ( X  = 4.05, S.D. =0.53)ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า 
อยู่ระหว่าง 0.51-0.65 หมายความว่า การกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่  17  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นรายข้อการ 
    บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ประถมศึกษานครปฐม  เขต  2 ด้านการแนะแนว(y10)                        (n  =  86) 
ข้อท่ี การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

ด้าน การแนะแนว(y10) 
X  S.D. ระดับ 

1 สถานศึกษามีกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนหรือบุคคลในด้าน
การศึกษาทุกระดับชั้นเพื่อให้ รู้จัก เข้าใจและเลือกศึกษาได้
อย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการและความสามารถของ
ผู้เรียน 

 
4.13 

 
0.53 

 
มาก 

2 สถานศึกษามีกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนในด้านการศึกษา
ทุกระดับชั้นเพื่อให้มีการพัฒนาทางด้านสติปัญญา ความ
เฉลียวฉลาดอย่างเต็มที่ตามขีดความสามารถ สามารถ
แก้ปัญหาหรือตัดสินใจได้ถูกต้อง 

 
4.13 

 
0.53 

 
มาก 

3 สถานศึกษามีกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนในด้านการศึกษา
ทุกระดับชั้นเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มความสามารถ
ทุกด้าน ปรับตัวและด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 
4.14 

 
0.54 

 
มาก 

รวม 4.13 0.53 มาก 
  
 จากตารางที่  17  พบว่า  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต   2 ด้านการแนะแนวโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.13 , S.D. =0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่  สถานศึกษามีกระบวนการช่วยเหลือ
ผู้เรียนในด้านการศึกษาทุกระดับชั้นเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มความสามารถทุกด้าน ปรับตัว
และด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข( X = 4.14 , S.D. =0.54),สถานศึกษามีกระบวนการช่วยเหลือ
ผู้เรียนหรือบุคคลในด้านการศึกษาทุกระดับชั้นเพื่อให้ รู้จัก เข้าใจและเลือกศึกษาได้อย่างเหมาะสม
ตรงตามความต้องการและความสามารถของผู้เรียน( X = 4.13 , S.D. =0.53)และสถานศึกษามี
กระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนในด้านการศึกษาทุกระดับชั้นเพื่อให้มีการพัฒนาทางด้านสติปัญญา 
ความเฉลียวฉลาดอย่างเต็มที่ตามขีดความสามารถ สามารถแก้ปัญหาหรือตัดสินใจได้ถูกต้อง( X =  
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4.13, S.D. =0.53) และเมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.53-0.54 
หมายความว่า การกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน  
 
ตารางที่  18   ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นรายข้อการ 
   บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ประถมศึกษานครปฐม  เขต  2  ในด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ 
   มาตรฐานการศึกษา(y11) 

(n  =  86) 
 
ข้อท่ี 

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ด้าน การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ 
      มาตรฐานการศึกษา(y11) 

 
X  

 
S.D. 

 
ระดับ 

1 สถานศึกษาจัดกระบวนการประเมินผลและติดตาม 
ตรว จสอ บ คุณ ภาพ มาต รฐ านท างก าร ศึ กษา ขอ ง
สถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ เรียน สังคม 
ชุมชน/ท้องถิ่น 

 
4.23 

 
0.54 

 
มาก 

2 สถานศึกษาสร้างหลักประกันแก่ผู้ รับบริการว่าการจัด
การศึกษาน้ันมีประสิทธิภ าพ มีการปฏิบั ติงานที่ ไ ด้
มาตรฐาน เชื่อถือได้ 

 
4.16 

 
0.47 

 
มาก 

3 สถานศึกษามีคุณภาพตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
การศึกษาทุกประการ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ที่
สูงขึ้น สามารถบรรลุผลตามมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้ 

 
4.21 

 
0.52 

 
มาก 

รวม 4.20 0.51 มาก 
  
 จากตารางที่  18  พบว่า  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก( X = 4.20 , S.D. =0.51) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ  พบว่า  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
น้อย ได้แก่ สถานศึกษาจัดกระบวนการประเมินผลและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานทาง
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน สังคม ชุมชน/ท้องถิ่น( X = 4.23 , S.D. 
=0.54),สถานศึกษามีคุณภาพตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาทุกประการ เพื่อให้ผู้เรียนทุก
คนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น สามารถบรรลุผลตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ( X = 4.21 ,S.D. 
=0.52),สถานศึกษาสร้างหลักประกันแก่ผู้รับบริการว่าการจัดการศึกษาน้ันมีประสิทธิภาพ มีการ
ปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้( X = 4.16, S.D. =0.47)และเมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.47-0.54 หมายความว่า การกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน   
 
ตารางที่  19  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นรายข้อการ 
   บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ(y12) 

(n  =  86) 
 
ข้อท่ี 

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ด้าน การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

(y12) 

 
X  

 
S.D. 

 
ระดับ 

1 สถานศึกษาเผยแพร่สนับสนุนให้ชุมชน สังคมท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการรับรู้กระบวนการด าเนินงาน 

 
4.00 

 
0.60 

 
มาก 

2 สถานศึกษาสร้างองค์ความรู้ในด้านวิชาการ โดยจัด
การศึกษาที่หลากหลายในชุมชนทั้งสายอาชีพ สายสามัญ 
และตามอัธยาศัย 

 
4.07 

 
0.57 

 
มาก 

3 การปฏิบัติในกิจกรรมบริการวิชาการหรือวิชาชีพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและประเทศชาติ 

 
4.13 

 
0.58 

 
มาก 

4 สถานศึกษาเสริมสร้างความรู้แก่ชุมชน และผู้เรียนใน
ชุมชนท้องถิ่นน้ันๆให้มีองค์ความรู้และสามารถใช้ชีวิต
ร่วมกันในสังคมได้ 

 
4.08 

 
0.50 

 
มาก 

5 สถานศึกษาร่วมกันส่งเสริมและสร้างศูนย์การเรียนรู้ใน
ชุมชน 

4.06 0.56 มาก 

รวม 4.06 0.56 มาก 
  
 จากตารางที่  19  พบว่า  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  2 ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการภาพรวม อยู่ในระดับมาก( X = 4.06 , S.D. =0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  มี
ค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่ การ
ปฏิบัติในกิจกรรมบริการวิชาการหรือวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและประเทศชาติ ( X = 4.13, S.D. =0.58),สถานศึกษาเสริมสร้างความรู้แก่ชุมชน 
และผู้เรียนในชุมชนท้องถิ่นน้ันๆให้มีองค์ความรู้และสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้( X = 4.08, 
S.D. =0.50),สถานศึกษาสร้างองค์ความรู้ในด้านวิชาการ โดยจัดการศึกษาที่หลากหลายในชุมชนทั้ง
สายอาชีพ สายสามัญ และตามอัธยาศัย( X = 4.07, S.D. =0.57),สถานศึกษาร่วมกันส่งเสริมและสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน( X = 4.06, S.D. =0.56),สถานศึกษาเผยแพร่สนับสนุนให้ชุมชน สังคม
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ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการรับรู้กระบวนการด าเนินงาน( X = 4.00 , S.D. =0.60)และเมื่อพิจารณา
เฉพาะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.50-0.60 หมายความว่า การกระจายของข้อมูล
น้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน   
 
ตารางที่  20 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นรายข้อการ 
   บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ประถมศึกษานครปฐม  เขต  2 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ 
   กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น(y13) 

(n  =  86) 
 
ข้อท่ี 

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
 ด้าน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน(y13) 

 
X  

 
S.D. 

 
ระดับ 

1 สถานศึกษามีการสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับ
สถาบันอื่นในการพัฒนางานด้านวิชาการ 

 
4.10 

 
0.50 

 
มาก 

2 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับองค์กรการศึกษาต่างๆทั้งสถานศึกษาของรัฐ เอกชน 

 
4.14 

 
0.48 

 
มาก 

3 สถานศึกษามีการส่งเสริม พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับองค์กรทางการศึกษาต่างๆทั้งสถานศึกษาของ
รัฐ เอกชน 

 
4.05 

 
0.52 

 
มาก 

4 สถานศึกษามีการจัดต้ังงบประมาณ เพื่อใช้ในการพัฒนางาน
วิชาการ 

4.28 0.56 มาก 

5 สถานศึกษามีการติดต่อ สื่อสารกับสถานศึกษาที่ใกล้เคียงภายใน
เขตพื้นที่การศึกษา ต่างเขตพื้นที่การศึกษาภายในประเทศ 

 
4.16 

 
0.51 

 
มาก 

6 สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษา การพัฒนาวิชาการเพื่อประสิทธิภาพทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 
4.26 

 
0.52 

 
มาก 

7 สถานศึกษาได้ร่วมมือกับองค์กรภายนอกให้การสนับสนุนการจัด
การศึกษาการพัฒนาวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 
4.17 

 
0.58 

 
มาก 

รวม 4.16 0.52 มาก 
 
 จากตารางที่  20  พบว่า  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  2 ด้านการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก( X = 4.16, S.D. =0.52)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต
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จากมากไปน้อย ได้แก่  สถานศึกษามีการจัดต้ังงบประมาณ เพื่อใช้ในการพัฒนางานวิชาการ( X = 
4.28, S.D. =0.56),สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา การพัฒนา
วิชาการเพื่อประสิทธิภาพทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น( X = 4.26, S.D. =0.52)  
สถานศึกษาได้ร่วมมือกับองค์กรภายนอกให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาการพัฒนาวิชาการที่ส่งผล
ต่อคุณภาพทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น( X = 4.17, S.D.=0.58),สถานศึกษามี
การติดต่อ สื่อสารกับสถานศึกษาที่ใกล้เคียงภายในเขตพื้นที่การศึกษา ต่างเขตพื้นที่การศึกษา
ภายในประเทศ( X = 4.16 , S.D. =0.51),สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับองค์กรการศึกษาต่างๆทั้งสถานศึกษาของรัฐ เอกชน( X =4.14, S.D. =0.48),สถานศึกษามี
การสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสถาบันอื่นในการพัฒนางานด้านวิชาการ ( X = 
4.10 , S.D. =0.50) และสถานศึกษามีการส่งเสริม พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับองค์กรทางการศึกษาต่างๆทั้งสถานศึกษาของรัฐ เอกชน( X  = 4.05, S.D. = 0.52) และเมื่อ
พิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.48-0.58 หมายความว่า การกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่  21  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นรายข้อการ 
    บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ประถมศึกษานครปฐม  เขต  2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่ 
    บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
    (y14)              (n  =  86) 
 
ข้อท่ี 

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ด้าน การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ
สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา(y14) 

 
X  

 
S.D. 

 
ระดับ 

1 สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชน/สังคม เพื่อพัฒนา  ส่งเสริมงาน
ด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอก 

 
4.14 

 
0.59 

 
มาก 

2 สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับชุมชน/สังคม  
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือของทุกฝ่าย 

 
4.14 

 
0.57 

 
มาก 

3 สถานศึกษามีการส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ  เจตคติที่
ถูกต้องแก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง 

 
4.13 

 
0.52 

 
มาก 

4 สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 
4.08 

 
 0.50 

 
มาก 

5 สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 

 
4.28 

 
0.58 

 
มาก 
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ตารางที่  21  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นรายข้อการ 
    บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ประถมศึกษานครปฐม  เขต  2  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่ 
    บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
    (y14) (ต่อ) 
 
ข้อท่ี 

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ด้าน การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ
สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา(y14) 

 
X  

 
S.D. 

 
ระดับ 

6 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างด้านการศึกษาและ
ด้านอื่นๆเพื่อความรู้ ความเข้าใจอันดีต่อชุมชน 

 
4.19 

 
0.63 

 
มาก 

รวม 4.16 0.56 มาก 
 
 จากตารางที่  21  พบว่า  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้าน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.16 , S.D. =0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่ามัชฌิมเลข
คณิตอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่  สถานศึกษามีการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น (X  
= 4.28, S.D. =0.58),สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างด้านการศึกษาและด้านอื่นๆเพื่อความรู้ 
ความเข้าใจอันดีต่อชุมชน ( X = 4.19, S.D. =0.63),สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชน/สังคม เพื่อพัฒนา  
ส่งเสริมงานด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอก( X = 4.14, S.D. =0.59),สถานศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับชุมชน/สังคม  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือของทุกฝ่าย  
( X = 4.14, S.D. =0.57),สถานศึกษามีการส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ถูกต้องแก่
ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง( X = 4.13, S.D. =0.52),สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น( X = 4.08, S.D. =0.50)และเมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.50-0.63 หมายความว่า การกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางที่  22  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นรายข้อการ 
   บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ประถมศึกษานครปฐม  เขต  2 ด้านการจัดท าทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน 
   วิชาการของสถานศึกษา(y15) 

(n  =  86) 
 

ข้อท่ี 
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

 ด้าน การจัดท าทะเบียนและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงาน
วิชาการของสถานศึกษา(y15) 

 
X  

 
S.D. 

 
ระดับ 

1 สถานศึกษามีการก าหนดกระบวนการการด าเนินงานเพื่อ
สร้างแนวปฏิบัติของงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

 
4.02 

 
0.71 

 
มาก 

2 สถานศึกษามีการบริหารงานด้านวิชาการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 
4.03 

 
0.65 

 
มาก 

3 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน 
วิเคราะห์ปัญหางานวิชาการของสถานศึกษา 

 
4.07 

 
0.59 

 
มาก 

4 สถานศึกษามีการเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 

 
4.04 

 
0.64 

 
มาก 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติเป็นระยะๆเพื่อ
น ามาปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิบัติงานด้านวิชาการ
ต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

 
4.13 

 
0.60 

 
มาก 

6 สถานศึกษามีการจัดท าร่างระเบียบเกี่ยวกับงานวิชาการ
ของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้ร่วมกัน 

3.97 0.64 มาก 

7 สถานศึกษามีการก าหนด/บันทึกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
วิชาการของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือ
ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

 
4.02 

 
0.62 

 
มาก 

รวม 4.04 0.64 มาก 
 จากตารางที่  22  พบว่า  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  2 ด้านการจัดท าทะเบียนและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.04, S.D. =0.64) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ  พบว่า  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปน้อย ได้แก่ สถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติเป็นระยะๆเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการต่อไปให้ดียิ่งขึ้น( X = 4.13 , S.D. =0.60),สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมี
ส่วนร่วมในการวางแผน วิเคราะห์ปัญหางานวิชาการของสถานศึกษา( X = 4.07, S.D. =0.59),  
สถานศึกษามีการเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติงานวิชาการของ
สถานศึกษา( X = 4.04, S.D. =0.64),สถานศึกษามีการบริหารงานด้านวิชาการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด( X =4.03, S.D.=0.65),สถานศึกษามีการก าหนดกระบวนการ
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การด าเนินงานเพื่อสร้างแนวปฏิบัติของงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ( X  = 4.02, S.D. =0.71),
สถานศึกษามีการก าหนด/บันทึกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน( X = 4.02, S.D. =0.62)และเมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.59-0.71 หมายความว่า การกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่  23  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นรายข้อการ 
    บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ประถมศึกษานครปฐม  เขต  2 ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน 
    สถานศึกษา(y16) 

(n  =  86) 
ข้อท่ี การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

ด้าน การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา(y16) 
X  S.D. ระดับ 

1 สถานศึกษามีการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนตรงตามเน้ือหา 
สาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 
4.16 

 
0.56 

 
มาก 

2 สถานศึกษามีการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนที่ครอบคลุม
สาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 
4.12 

 
0.62 

 
มาก 

3 สถานศึกษาคัดเลือกหนังสือและสื่อการเรียนที่เป็นประโยชน์
เพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 
4.07 

 
0.62 

 
มาก 

4 สถานศึกษาคัดเลือกหนังสือและสื่อการเรียนที่ให้ผู้ เ รียนใช้
ประโยชน์จากหนังสือและแบบเรียนส าหรับการพัฒนาองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 
4.15 

 
0.51 

 
มาก 

5 แบบเรียนและสื่อการเรียนที่สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือก
สามารถช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนให้มี
คุณภาพสูงขึ้น 

 
4.09 

 
0.47 

 
มาก 

6 สถานศึกษาคัดเลือกแบบเรียนและสื่อการเ รียนที่มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็นอย่างมาก 

 
4.01 

 
0.53 

 
มาก 

7 สถานศึกษาคัดเลือกแบบเรียนและสื่อการเรียนมีความสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้สอนเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
4.09 

 
0.43 

 
มาก 

8 การคัดเลือกแบบเรียนและสื่อการเรียนของสถานศึกษาเกิดจาก
ความร่วมมือและมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 

 
4.10 

 
0.52 

 
มาก 

รวม 4.09 0.53 มาก 
 จากตารางที่  23  พบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  2 ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อ
ใช้ในสถานศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X = 4.09 , S.D. =0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  
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มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่  
สถานศึกษามีการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนตรงตามเน้ือหา สาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร( X = 4.16 ,S.D. =0.56),สถานศึกษาคัดเลือกหนังสือและสื่อการเรียนที่ให้ผู้ เ รียนใช้
ประโยชน์จากหนังสือและแบบเรียนส าหรับการพัฒนาองค์ความรู้ได้ ด้วยตนเอง( X = 4.15, S.D. = 
0.51),สถานศึกษามีการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร( X = 4.12, S.D. =0.62),การคัดเลือกแบบเรียนและสื่อการเรียนของสถานศึกษาเกิดจาก
ความร่วมมือและมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา( X = 4.10, S.D. =0.52), แบบเรียน
และสื่อการเรียนที่สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกสามารถช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น( X = 4.09 , S.D. =0.47) สถานศึกษาคัดเลือกแบบเรียนและสื่อการเรียนมี
ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้สอนเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ ( X  = 4.09,S.D.  
=0.43) สถานศึกษาคัดเลือกหนังสือและสื่อการเรียนที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้ในการสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ( X = 4.07 ,S.D. =0.62),สถานศึกษาคัดเลือกแบบเรียนและสื่อการเรียนที่มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็นอย่างมาก ( X = 4.01, S.D. =0.53) และเมื่อพิจารณา
เฉพาะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.43-0.62  หมายความว่า การกระจายของข้อมูล
น้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
ตารางที่  24  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นรายข้อการ 
    บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ประถมศึกษานครปฐม เขต  2 ด้านการพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
    (y17)              (n  =  86) 
ข้อท่ี การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

ด้าน การพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา(y17) 
X  S.D. ระดับ 

1 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเน้ือหาจากผู้สอนไปยัง
ผู้เรียน 

 
4.19 

 
0.55 

 
มาก 

2 สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนในการจ ากัดเร่ืองเวลา 
ระยะทางและสภาพภูมิศาสตร์โดยการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ถ่ายทอดเน้ือหาจากผู้สอนไปยังผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

 
4.14 

 
0.56 

 
มาก 

3 ผู้บริหารใช้สื่อ เทคโนโลยี เป็นเคร่ืองมือในพัฒนาผู้สอนและ
ผู้เรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 

 
4.12 

 
0.53 

 
มาก 

4 สถานศึกษาพัฒนาวัสดุ  อุปกรณ์ทุกชนิดตลอดจนวิธีการหรือ
กิจกรรมต่างๆในการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 
4.13 

 
0.51 

 
มาก 

5 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้สอนพัฒนาวัสดุ  อุปกรณ์เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ไปสู่ผู้ เ รียน ท าให้การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ 

 
4.09 

 
0.54 

 
มาก 
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ตารางที่  24  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นรายข้อการ 
    บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ประถมศึกษานครปฐม เขต  2 ด้านการพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
    (y17) (ต่อ) 
ข้อท่ี การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

ด้าน การพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา(y17) 
X  S.D. ระดับ 

6 สถานศึกษาเลือกใช้วิธีทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนง่ายและเร็วขึ้น 

4.00 0.54 มาก 

7 สถานศึกษาใช้สื่อและเทคโนโลยีต่างๆในการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

 
4.10 

 
0.66 

 
มาก 

8 สถานศึกษาใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนซึ่ง
ส่งผลต่อผู้เรียนเป็นส าคัญและเกิดประโยชน์ด้านคุณภาพของ
ผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น 

 
4.20 

 
0.57 

 
มาก 

รวม 4.12 0.56 มาก 
 จากตารางที่  24  พบว่า  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X = 4.12, 
S.D.=0.56)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่ สถานศึกษาใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนซึ่ง
ส่งผลต่อผู้ เรียนเป็นส าคัญและเกิดประโยชน์ด้านคุณภาพของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น ( X =4.20, S.D. 
=0.57),สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการ
ถ่ายทอดเน้ือหาจากผู้สอนไปยังผู้ เรียน( X =4.19,S.D.=0.55),สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการ
สอนในการจ ากัดเร่ืองเวลา ระยะทางและสภาพภูมิศาสตร์โดยการใช้สื่อและเทคโนโลยีถ่ายทอด
เน้ือหาจากผู้สอนไปยังผู้เรียนได้เป็นอย่างดี( X =4.14 , S.D.=0.56),สถานศึกษาพัฒนาวัสดุ  อุปกรณ์
ทุกชนิดตลอดจนวิธีการหรือกิจกรรมต่างๆในการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ( X = 4.13, S.D. = 
0.51),ผู้บริหารใช้สื่อ เทคโนโลยี เป็นเคร่ืองมือในพัฒนาผู้สอนและผู้เรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกัน( X =4.12 ,S.D. =0.53),สถานศึกษาใช้สื่อและเทคโนโลยีต่างๆในการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ( X = 4.10, S.D.  
=0.66),สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้สอนพัฒนาวัสดุ  อุปกรณ์เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้ เรียน ท าให้การ
เรียนการสอนบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้( X = 4.09, S.D.=0.54)และสถานศึกษาเลือกใช้วิธีทาง
เทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนง่ายและเร็วขึ้น( X = 4.00, 
S.D.= 0.54)ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.51-0.66 
หมายความว่า การกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 



 

 

ตอนที่  4  ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  2  
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (r)ระหว่างมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา(xtot)กับการบริหารงานวิชาการ(ytot)ในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  2 ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Perason’s  product  moment  correlation  coefficient) ดังรายละเอียด
ตารางที่ 25  
 
ตารางที่  25   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 

ศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  2 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Ytot 

X1 .323** .310** .302** .398** .463** .332** .268** .410** .271** .418** .319** .279** .224** .318** .240** .330** .365** .330** 

X2 .394** .406** .344** .382** .451** .165** .341** .408** .356** .317** .375** .296** .334** .353** .150* .396** .453** .419** 

X3 .568** .575** .470** .396** .512** .310** .360** .406** .412** .385** .397** .238** .307** .307** .249** .352** .455** .437** 

Xtot .447** .480** .320** .394** .505** .212** .349** .422** .312** .332** .374** .291** .351** .376** .159* .403** .435** .407** 

 
 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 
  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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 จากตารางที่  25   พบว่ามิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม(xtot)กับการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม  เขต  2  โดยภาพรวม(ytot)มีความสัมพันธ์กันโดยขนาดของความสัมพันธ์อยู่ในระดับปาน
กลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  (rxy=.407**)   
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา (x1-3)กับการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา(ytot) พบว่ามิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการสร้าง
วิสัยทัศน์(x1) กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาโดยภาพรวม(ytot) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกัน
อยู่ในระดับปานกลาง(rxy=.330**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ,มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการเผยแผ่วิสัยทัศน์(x2) กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาโดยภาพรวม(ytot) 
มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอยู่ในระดับปานกลาง (rxy=.419**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01,และมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศฯ (x3) กับการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาโดยภาพรวม (ytot) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอยู่ในระดับปานกลาง
(rxy=.437**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นรายด้านกับ
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาในแต่ละด้าน(y1-17) พบว่ามิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ (x1) กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาในแต่ละด้าน (y1-17)มี
ความสัมพันธ์คล้อยตามกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้านโดยมีความสัมพันธ์คล้อย
ตามกันกับด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้(y5) มากที่สุด (rxy=.463**) และมีความสัมพันธ์คล้อย
ตามกันกับด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน (y13) 
น้อยที่สุด (rxy=.224**),มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการเผยแผ่วิสัยทัศน์ (x2) กับการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาในแต่ละด้าน(y1-17)มีความสัมพันธ์คล้อยตามกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จ านวน 16 ด้าน,และมีความสัมพันธ์คล้อยตามกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จ านวน 1 ด้าน โดยมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา(y17) มากที่สุด (rxy=.453**)และมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการจัดท าทะเบียน
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา (y15)น้อยที่สุด(rxy=.150*),มิติวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์(x3) กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาในแต่
ละด้าน(y1-17)มีความสัมพันธ์คล้อยตามกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้านโดยมี
ความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ (y2)มากที่สุด(rxy=.575**)และมี
ความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (y12)น้อยที่สุด 
(rxy=.238**)  
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเป็นรายด้านกับ
มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา(x1-3)พบว่าการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านการพัฒนา
หรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเกี่ยวกับการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น (y1)กับมิติวิสัยทัศน์
ของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละด้าน(x1-3)มีความสัมพันธ์คล้อยตามกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01ทุกด้านโดยมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์(x3)มากที่สุด 
(rxy=.568**) และมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการสร้างวิสัยทัศน์(x1) น้อยที่สุด (rxy=.323**),
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การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ (y2) กับมิติวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละด้าน(x1-3)มีความสัมพันธ์คล้อยตามกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ทุกด้านโดยมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (x3) มากที่สุด 
(rxy=.575**) และมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการสร้างวิสัยทัศน์(x1) น้อยที่สุด (rxy=.310**),
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (y3) กับมิติ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละด้าน(x1-3)มีความสัมพันธ์คล้อยตามกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้านโดยมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์(x3) มาก
ที่สุด (rxy=.470**) และมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการสร้างวิสัยทัศน์ (x1)น้อยที่สุด
(rxy=.302**) ,การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา(y4) กับ
มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละด้าน(x1-3)มีความสัมพันธ์คล้อยตามกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้านโดยมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการสร้างวิสัยทัศน์ (x1) มาก
ที่สุด (rxy=.398**) และมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์(x2) น้อยที่สุด 
(rxy=.382**),การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (y5) กับมิติ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละด้าน(x1-3)มีความสัมพันธ์คล้อยตามกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้านโดยมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์(x3) มาก
ที่สุด (rxy=.512**)และมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์ (x2) น้อยที่สุด 
(rxy=.451**),การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านการวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบ
โอนผลการเรียน(y6) กับมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละด้าน(x1-3)มีความสัมพันธ์คล้อย
ตามกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้านโดยมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการ
สร้างวิสัยทัศน์(x1)  มากที่สุด (rxy=.332**) และมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการเผยแพร่
วิสัยทัศน์(x2) น้อยที่สุด (rxy=.165**),การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา(y7) กับมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละด้าน (x1-3)มี
ความสัมพันธ์คล้อยตามกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ทุกด้านโดยมีความสัมพันธ์คล้อย
ตามกันกับด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์(x3) มากที่สุด(rxy=.360**)และมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับ
ด้านการสร้างวิสัยทัศน์(x1) น้อยที่สุด (rxy=.268**),การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านการ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้(y8) กับมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละด้าน(x1-3)มี
ความสัมพันธ์คล้อยตามกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้านโดยมีความสัมพันธ์คล้อย
ตามกันกับด้านการสร้างวิสัยทัศน์(x1) มากที่สุด (rxy=.410**)และมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้าน 
การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์(x3)น้อยที่สุด (rxy=.406**),การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านการ
นิเทศการศึกษา(y9)กับมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละด้าน(x1-3)มีความสัมพันธ์คล้อย
ตามกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้านโดยมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการ
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์(x3) มากที่สุด (rxy=.412**)และมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการสร้าง
วิสัยทัศน์(x1) น้อยที่สุด (rxy=.271**) ,การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านการแนะแนว (y10) 
กับมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละด้าน (x1-3)มีความสัมพันธ์คล้อยตามกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้านโดยมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการสร้างวิสัยทัศน์
(x1)มากที่สุด (rxy=.418**) และมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้าน การเผยแพร่วิสัยทัศน์(x2)น้อย
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ที่สุด (rxy=.317**),การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา(y11)กับมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละด้าน (x1-3)มี
ความสัมพันธ์คล้อยตามกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้านโดยมีความสัมพันธ์คล้อย
ตามกันกับด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์(x3)มากที่สุด (rxy=.397**)และมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับ
ด้านการสร้างวิสัยทัศน์(x1) น้อยที่สุด (rxy=.319**),การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านการ
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ(y12) กับมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละ
ด้าน (x1-3)มีความสัมพันธ์คล้อยตามกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ทุกด้านโดยมี
ความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์(x2)มากที่สุด (rxy=.296**)และมีความสัมพันธ์
คล้อยตามกันกับด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์(x3) น้อยที่สุด(rxy=.238**),การบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน (y13) 
กับมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละด้าน (x1-3)มีความสัมพันธ์คล้อยตามกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้านโดยมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์
(x2)มากที่สุด (rxy=.334**)และมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการสร้างวิสัยทัศน์(x1)น้อยที่สุด 
(rxy=.224**),การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา (y14)กับมิติ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละด้าน(x1-3)มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ0.01ทุกด้านโดยมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์ (x2)มากที่สุด 
(rxy=.353**)และมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (x3) น้อยที่สุด 
(rxy=.307**),การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านการจัดท าทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานวิชาการของสถานศึกษา (y15) กับมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละด้าน (x1-3)มี
ความสัมพันธ์คล้อยตามกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จ านวน 2 ด้านและมีความสัมพันธ์
คล้อยตามกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 1 ด้าน โดยมีความสัมพันธ์คล้อยตามกัน
กับด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์(x3) มากที่สุด (rxy=.249**)และมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้าน 
การเผยแพร่วิสัยทัศน์(x2)น้อยที่สุด (rxy=.150*),การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านการ
คัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา(y16) กับมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่
ละด้าน(x1-3)มีความสัมพันธ์คล้อยตามกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้านโดยมี
ความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์(x2)มากที่สุด (rxy=.396**)และมีความสัมพันธ์
คล้อยตามกันกับด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์(x3) น้อยที่สุด (rxy=.352**) ,และการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา(y17) กับมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในแต่ละด้าน(x1-3)มีความสัมพันธ์คล้อยตามกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุก
ด้านโดยมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์(x3)มากที่สุด (rxy=.455**)และมี
ความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการสร้างวิสัยทัศน์(x1)น้อยที่สุด (rxy=.365**) 
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บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2” มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ1)มิติวิสัยทัศน์
ของผู้บริหารสถานศึกษา2)การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา และ3) มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมี
ความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดของบรอน(Braun)ที่ได้ก าหนดมิติของ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น 3 มิติ คือ 1)การสร้างวิสัยทัศน์ 2)การเผยแพร่วิสัยทัศน์ และ3)
การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์  ด้านการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ผู้วิจัยใช้วิธีการตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานข้าราชการครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
ก าหนดขอบข่ายงานวิชาการดังนี้ 1)การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเกี่ยวกับการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2)การวางแผนงานด้านวิชาการ 3)การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 4)การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5)การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6)การวัดผล 
ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7)การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา8)การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9)การนิเทศการศึกษา10)การแนะแนว11)การ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา12)การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 13)การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
14)การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา15)การจัดท าทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของ
สถานศึกษา16)การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา และ17)การพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
คือ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  2 จ านวน
สถานศึกษา 97 แห่ง โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 3 คน ประกอบด้วย 1)ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 1 คน  2)รองผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จ านวน 1 คน และ3)
ครูผู้สอน จ านวน 1 คน ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  
เขต 2  รวมผู้ให้ข้อมูลจ านวน 291 คน ได้รับแบบสอบถามตอบรับจากสถานศึกษา จ านวน 86 แห่ง 
รวม 258 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 88.65  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่(frequency : f )
และร้อยละ(percentage : % ) ค่ามัชญิมเลขคณิต(arithmetic  mean : X )และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(standard  deviation : S.D.)การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Perason’s  product  moment  correlation  coefficient) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  
Analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล  ผลของการวิจัยสรุปประเด็นได้ดังนี้   
 1. มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม  เขต 2  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปน้อย คือ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์  การสร้างวิสัยทัศน์  และการเผยแพร่วิสัยทัศน์  
 2. การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงล าดับ
ตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย คือ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา การวางแผนด้านงานวิชาการ การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน การแนะแนว การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้  การพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การนิเทศการศึกษา  การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การจัดท าทะเบียน
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และการ
พัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าความสัมพันธ์กันทางบวกโดยขนาดความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับปานกลาง(rxy= 0.407**) หรือมีค่าความสัมพันธ์คล้อยตามกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.01  ซึ่งมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  ใน
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ด้านการวางแผนด้านงานวิชาการ ด้านการพัฒนาหรือการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  ด้านการพัฒนาและการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้านการคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานด้านวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ด้านการแนะแนว ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้าน
การนิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการวัดผล ประเมินผล
และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน และด้านการจัดท าทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ
ของสถานศึกษา  ตามล าดับ 
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อภิปรายผล 
  
 ผลการวิจัยมีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1. มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม  เขต 2  พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง  ทัง้นี้เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น จึงสามารถมองเห็น
วิธีการปฏิบัติที่มีทิศทางและขอบเขตที่จะน าองค์การไปสู่เป้าหมายสูงสุดที่องค์กรหรือสถานศึกษาพึง
ปรารถนาให้เป็น ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีจะต้องได้รับการฝึกให้เป็นนักจินตนาการ แต่สามารถน ามา
สู่การปฏิบัติที่เป็นจริงได้ จึงต้องเป็นผู้สะสมประสบการณ์ด้วยตนเองจากการศึกษา ค้นคว้า การดูงาน
น ามาประมวลเป็นความรู้ เปรียบเทียบเหตุการณ์ขององค์การจากอดีต ปัจจุบันที่จะเชื่อมโยงไปสู่
อนาคตและสามารถน าวิสัยทัศน์นั้นมาสร้างเป็นรูปแบบ กระบวนการที่เป็นแนวทางที่ชัดเจนในการ
น าไปปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรได้เพ่ือประโยชน์สูงสุดและก้าวน าสู่ความเป็นเลิศ  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสติลเลอร์แมน(Stillerman) ซึ่งได้ศึกษาผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ ในการน า
โรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ของตน พบว่า วิสัยทัศน์เป็นกระบวนการต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนสร้าง
วิสัยทัศน์ขึ้นจากค่านิยมและวัฒนธรรมของโรงเรียน โดยมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติของโรงเรียน
และความคาดหวังของชุมชน ผู้บริหารโรงเรียนเผยแพร่วิสัยทัศน์ของตน โดยผ่านสิ่งซึ่งเขาให้ความ
สนใจและสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจัง ผู้บริหารโรงเรียนน าวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติโดยผ่านความเป็นผู้น า
ทางวิชาการ การให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการให้อ านาจแก่ครูเสมือนหนึ่งในการเป็นผู้น า 
ในการเปลี่ยนแปลงนั้น  
 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์  ด้านการสร้างวิสัยทัศน์  และ
ด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานต่างๆให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  มีการโน้มน้าวให้บุคลากรมุ่งมั่น 
เสียสละเห็นประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือปฏิบัติงานต่างๆและด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์ที่สร้างข้ึน รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกภาคส่วนเพื่อน ากระบวนการที่สร้างขึ้นไปสู่การ
ปฏิบัติจริง  นอกจากนี้  ด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิของผู้บริหารสถานศึกษา  ท า ให้เกิดความน่าเชื่อถือ  
และไว้วางใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารมีความสามารถสื่อสารจากมวลความคิด ค าพูด การกระท า
ให้บุคลากรรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรในอนาคตได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบาทหลวงฉลองรัตน์  
สังขรัตน์ ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคาทอลิกในเครือสังฆมณฑล
เชียงใหม่ ผลของการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคาทอลิกในเครือ
สังฆมณฑลเชียงใหม่โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์คือให้
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้เสนอแนะให้ตัวแทนจากองค์กรภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของโรงเรียน อันส่งผล
ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและสอดคล้องกับงานวิจัยของอเวอโซ่(Averso) ซึ่งได้ศึกษาว่า
ผู้บริหารโรงเรียนต้องการให้ทุกคนเข้าใจ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางวิสัยทัศน์(share vision) แต่
พวกเขาไม่รู้การพัฒนาและมีส่วนร่วมอย่างไรประการที่สอง ผู้บริหารต้องการพัฒนาการมีส่วนร่วมใน
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วิสัยทัศน์(share vision) ตามแนวทางของข้อเสนอของแต่ละคนที่มีส่วนในโรงเรียนของตน ประการที่
สาม วิสัยทัศน์ของโรงเรียนจะท าให้ทุกคนมีส่วนร่วม ด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของ และผู้น าท าให้เขามี
ส่วนร่วมถึงที่สุด ประการสุดท้าย ผู้น าโรงเรียนแสวงหาความท้าทายที่จะปรับโครงสร้าง เปลี่ยน
วัฒนธรรม โรงเรียน เก็บรวบรวมสิ่งที่มีค่า เพ่ือมุ่งไปสู่จุดหมาย เพ่ือการปรับปรุงโรงเรียน จาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ครูใหญ่โรงเรียนประถม 7 โรงเรียน เกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วม
ก าหนดวิสัยทัศน์(share vision) พบว่าภาวะผู้น าของครูใหญ่มีส่วนสนับสนุนอย่างแน่นอน ท าให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการเหล่านี้ที่สุดภาวะผู้น าของครูใหญ่สนับสนุนการกระจายวิสัยทัศน์
(empowering the vision) ก ากับการดูแลก าหนดวิสัยทัศน์ ร่วมมือสร้างวิสัยทัศน์ การศึกษาพบว่า
ภาวะผู้น าของครูใหญ่ในการมีส่วนร่วมก าหนดวิสัยทัศน์มาจากประสบการณ์ในการท างานของครูใหญ่ 
และจากข้อเสนอแนะเข้าใจได้มากขึ้นว่า“อะไรคือแนวทางของภาวะผู้น าในการสร้างและพัฒนาการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ 
 2. การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูในสถานศึกษา มีคุณวุฒิและวัยวุฒิที่
หลากหลาย  จึงมีทักษะในการปฏิบัติงานที่แตกต่าง และเกิดความหลากหลายในการปฏิบัติงาน
วิชาการในสถานศึกษา  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ ปัจจุบันงานด้าน
วิชาการได้มีการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานด้านวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษา  พัฒนากระบวนการเรียนรู้  ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์และสร้างรูปแบบใหม่ๆใน
การพัฒนางานวิชาการอย่างจริงจัง มีการก าหนดขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการอย่างชัดเจน 
เพ่ือให้การบริหารงานวิชาการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของอังคณา มาศเมฆ กล่าวว่า งานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษาที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา
ผู้เรียน เป็นตัวก าหนดปริมาณงานของสถานศึกษา จัดสรรทรัพยากร คุณภาพของสถานศึกษา เป็น
เครื่องชี้วัดความส าเร็จ และความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าองค์กร ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้กล่าวว่างานวิชาการเป็นเครื่องตัดสินคุณภาพของ
สถานศึกษา การพิจารณาคุณภาพของสถานศึกษาต้องอาศัยงานด้านวิชาการของสถานศึกษา โดย
พิจารณาวิธีการและผลผลิตของระบบงานวิชาการ อันได้แก่ วิธีการสอนของครู การบริหารงาน
วิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ งานวิชาการเป็นเครื่องชี้วัดความส าเร็จ
และความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของบีนาร์ด (Beenard) ได้
ศึกษาบทบาทของครูใหญ่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในฐานะผู้น าทางวิชาการ โดยต้องการเปรียบเทียบ
ด้านการรับรู้ข้อมูล และความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูง และครูที่มีบทบาททางวิชาการของ
ครูใหญ่ในรัฐแมสซาซูเซทส์ ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยครูใหญ่ 150 คน ผู้บริหารระดับสูง 
300 คน และครู 450 คน โดยส่งข้อมูลแบบสอบถามทางไปรษณีย์ และได้รับคืนมาร้อยละ 60.30 
ผลการวิจัยพบว่า 1)ความคาดหวังของครูใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และครู เกี่ยวกับบทบาทของครูใหญ่
ในฐานะผู้น าทางวิชาการไม่แตกต่างกัน 2)การรับรู้ของครูใหญ่ผู้บริหารระดับสูง และครู เกี่ยวกับ
บทบาทของครูใหญ่ในฐานะผู้น าทางวิชาการแตกต่างกันและ3)การรับรู้และการคาดหวังของครูใหญ่ใน
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ฐานะผู้น าทางวิชาการมีความแตกต่างกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของเฮค,ลาร์เซนและมาร์คูลิก
(Heck.Larsen and Marcouliders)ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : ความถูกต้องของ
รูปแบบเชิงเหตุผล โดยมีความมุ่งหมายที่จะทดสอบทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบเชิงเหตุผลที่ว่าครูใหญ่ใน
โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่ใช้พฤติกรรมภาวะผู้น าอย่างสม่ าเสมอ จะสามารถมีอิทธิพล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังจากที่ได้มีการควบคุมตัวแปรตัวแปรด้านบริบทแล้ว 
ตัวอย่างประกอบด้วยครูจ านวน 322 คน และครูใหญ่ 56 คน จาก 56 โรงเรียน ซึ่งผลการวิจัยยืนยัน
ว่าพฤติกรรมด้านภาวะผู้น าทางวิชาการของครูใหญ่ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนจริง 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่  ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา  ด้านการวางแผนด้านงานวิชาการ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  ด้านการ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ด้านการแนะแนว ด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   ด้านการนิเทศ
การศึกษา ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้  ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา  ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการวัดผล ประเมินผลและ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการจัดท าทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของ
สถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นเพราะบุคลากรครูในสถานศึกษา 
และสถานศึกษาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความผูกพันต่อ
ท้องถิ่น มีการด าเนินการในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น สถานศึกษาสามารถสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น ผู้บริหารร่วมมือกับครูผู้สอนในการก าหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบด้วย  การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน  การพัฒนาทักษะชีวิต  
สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตของผู้เรียน  การพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ  การปลูกฝังวินัย  
และความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน  การสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยให้ผู้เรียน  และการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้นักเรียนพัฒนา
ความรู้ มีการบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทและสภาวะการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู จัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานตามสถาบันต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผล ประเมินผล ด้านทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาทั้ง
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าตัดสินใจ หาวิธีแก้ปัญหา
ที่ดีที่สุด สถานศึกษามีกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนในด้านการศึกษาทุกระดับชั้นเพ่ือให้สามารถ
พัฒนาตนเองได้เต็มความสามารถทุกด้าน ปรับตัวและด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของธีระพร  อายุวัฒน์  ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการ
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ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก ผลวิจัยพบว่า 1.โรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 17 ด้าน ประกอบด้วย 1)การพัฒนาหรือการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2)การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3)การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4)การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5)การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 6)การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7)การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8)การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9)การนิเทศ
การศึกษา 10)การแนะแนว 11)การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12)การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13)การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 14)การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 15)การจัดท าทะเบียนและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 16)การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
และ17)การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  2. ได้ข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กทั้ง 17 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) 
ส่วนน า กล่าวถึงความเป็นมา ความส าคัญและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก 2) แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก ประกอบด้วยแนวคิดและหลักการ ยุทธศาสตร์ และคุณลักษณะของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก แนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ขนาดเล็ก และ3) เงื่อนไขของการน าแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กไปใช้  3.ผลการตรวจสอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กมีประโยชน์ และน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง   
 3. จากผลการวิจัยที่พบว่า  มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  
2 โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็นแนวทางใน
การสร้างวิสัยทัศน์ตลอดจนเผยแพร่แนวทางสู่การปฏิบัติงานต่างๆเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ โดยผู้บริหารสามารถใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในความเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
อย่างมีระบบและแบบแผนตามกระบวนการและข้ันตอนที่เกิดจากการตกผลึกทางความคิด การมีส่วน
ร่วมในการออกแบบของบุคลากรจะสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ในองค์กรดียิ่งขึ้น ผู้บริหาร
สามารถน าเอาจุดเด่นข้อนี้น ามาสร้างเป็นยุทธศาสตร์เพ่ือแนวทางการพัฒนาในสถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของบาทหลวงวิโรจน์  เสียงไพเราะ ได้ศึกษาเรื่องวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี 
พบว่า 1)วิสัยทัศน์ของผู้บริหารโดยภาพรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับสูง 2)พฤติกรรมความเป็นผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารโดยรวมและทุกรายด้านอยู่ ในระดับมาก 3)วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีโดยภาพรวมและ
ทุกรายด้าน ได้แก่ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์กับการเผยแพร่วิสัยทัศน์   และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
อเวอโซ่(Averso) ศึกษาว่าผู้บริหารโรงเรียนต้องการให้ทุกคนเข้าใจ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวาง
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วิสัยทัศน์(share vision) แต่พวกเขาไม่รู้การพัฒนาและมีส่วนร่วมอย่างไรประการที่สอง ผู้บริหาร
ต้องการพัฒนาการมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์(share vision) ตามแนวทางของข้อเสนอของแต่ละคนที่มี
ส่วนในโรงเรียนของตน ประการที่สาม วิสัยทัศน์ของโรงเรียนจะท าให้ทุกคนมีส่วนร่วม ด้วยความรู้สึก
เป็นเจ้าของ และผู้น าท าให้เขามีส่วนร่วมถึงที่สุด ประการสุดท้าย ผู้น าโรงเรียนแสวงหาความท้าทายที่
จะปรับโครงสร้าง เปลี่ยนวัฒนธรรม โรงเรียน ละทิ้งสิ่งไร้ประโยชน์ เก็บรวบรวมสิ่งที่มีค่า เพ่ือมุ่ งไปสู่
จุดหมาย เพ่ือการปรับปรุงโรงเรียน จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ครูใหญ่โรงเรียนประถม 7 
โรงเรียน เกี่ยวกับเรื่อง การมีส่วนร่วมก าหนดวิสัยทัศน์(share vision) พบว่า ภาวะผู้น าของครูใหญ่มี
ส่วนสนับสนุนอย่างแน่นอน ท าให้ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการเหล่านี้ ที่สุด ภาวะผู้น าของครูใหญ่
สนับสนุนการกระจายวิสัยทัศน์(empowering the vision) ก ากับการดูแลก าหนดวิสัยทัศน์ ร่วมมือ
สร้างวิสัยทัศน์ การศึกษาพบว่าภาวะผู้น าของครูใหญ่ในการมีส่วนร่วมก าหนดวิสัยทัศน์มาจาก
ประสบการณ์ในการท างานของครูใหญ่ และจากข้อเสนอแนะเข้าใจได้มากขึ้นว่า “อะไรคือแนวทาง
ของภาวะผู้น าในการสร้างและพัฒนาการก าหนดวิสัยทัศน์  และบรอน(Braun) ได้วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนกับบรรยากาศโรงเรียน พบว่า วิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนและบรรยากาศโรงเรียนต่างก็ใช้เป็นตัวท านายซึ่งกันและกันได้ 
 3.1 มิตวิิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา  ด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์  มีความสัมพันธ์กับ
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  ด้านการจัดท าทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานวิชาการของสถานศึกษา  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก  ผู้บริหารอาจจะยัง
ไม่สามารถอธิบายวิธีการต่างๆเพ่ือจูงใจหรือโน้มน้าวให้บุคลากรในองค์กรเรียนรู้  เข้าใจ  และเห็น
คล้อยตามได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากมีหลายสาเหตุ เช่น ผู้บริหารแจ้งข่าวสาร  ออกค าสั่ง 
หรือกระตุ้นการปฏิบัติงานที่ไม่ต่อเนื่อง ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบแนว
ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาน้อย และวิธีการโน้มน้าวเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนและเกิดความ
ศรัทธาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนด/บันทึกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษาเพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันยังไม่ดีเท่าที่ควร ท าให้การเผยแพร่วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในด้านการจัดท าทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษามีการพัฒนา
ที่ลดน้อยลง  ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็นภาพความส าเร็จของการจัดการศึกษาและเงื่อนไขปัจจัยส าคัญ
ที่สุดอยู่ที่การปรับทัศนคติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีแนวคิดในการพัฒนา
ตนเองและผู้ เรียนให้มีศักยภาพสูง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ จอห์นสัน (Johnson) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนโครงสร้างของโรงเรียนและความเป็นอิสระทาง
วิชาการของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา มลรัฐโอเรกอน ผลการวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวก
ระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนกับโครงสร้างของโรงเรียน และโครงสร้างของโรงเรียนกับความ
เป็นอิสระทางวิชาการของครู แต่ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนกับความเป็น
อิสระทางวิชาการของครูมีความชัดเจนน้อยมาก 
 3.2 มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมของมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา  ด้านการจัดท า
ทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ  
0.05  เนื่องจาก ผู้บริหารอาจจะยังไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์สู่แผนงาน
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และกิจวัตรการปฏิบัติประจ าวันให้เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างเต็มที่ อาจมีหลายสาเหตุ เช่น วิธีการโน้ม
น้าวเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนและเกิดความศรัทธาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง การสร้างกลยุทธ์ การก าหนดที่
ทาง เป้าหมาย ยังไม่ชัดเจนส่งผลให้การวางแผนในการก าหนดแนวทางปฏิบัติงานอาจมีปัญหาได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทอมป์สัน(Thompson) ได้ศึกษาวิธีการที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ เพ่ือให้ครู
มีส่วนร่วมในการสร้างวิสัยทัศน์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนใช้วิธีการหลายอย่างใน
การให้ครูมีส่วนร่วมในการสร้างวิสัยทัศน์ แต่วิธีการที่ใช้มาก 7 อย่าง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
คือ การเขียน การพูด การจัดโครงการ การเป็นแม่แบบ การใช้เด็กเป็นศูนย์กลาง การใช้อุปมาอุปไมย
และการสร้างความไว้วางใจ 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาเรื่องมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาครั้งต่อไป  ดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จึงแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารมี
การศึกษาข้อมูลขององค์กรอย่างลึกซึ้งในทุกๆด้านเพ่ือน ามาสร้างภาพอนาคตให้เป็นรูปแบบ 
กระบวนการและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง มีการวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบ จุดเด่น จุดด้อยเพ่ือเป็น
แนวทางในการน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มี
ค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดคือ ด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์ ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความส าคัญในเรื่อง
การเผยแพร่ และมีการพัฒนาในเรื่องของความชัดเจนในการขับเคลื่อนนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนกล
ยุทธ์สู่แผนงานและกิจวัตรการปฏิบัติงานส าหรับครูและบุคลากรในศึกษา  ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร 
ตลอดจนนโยบาย ผู้บริหารสามารถอธิบายวิธีการต่างๆเพ่ือจูงใจหรือโน้มน้าวให้บุคลากรใน
สถานศึกษาเรียนรู้  เข้าใจ  และเห็นคล้อยตามแนวคิด วิสัยทัศน์ เป้าหมายในการบริหารสถานศึกษา
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติงานวิชาการ
ของสถานศึกษา 
 2. จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จึงแสดงให้เห็นว่า การ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส าเร็จ  มีการจัด
กระบวนการและการประเมินผล ติดตามผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
การศึกษา  สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น สามารถบรรลุผลตามมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่ามัชฌิมเลข
คณิตน้อยที่สุดคือด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
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หลักสูตรท้องถิ่น อาจเนื่องมาจากสถานศึกษายังขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการ และการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ดังนั้นสถานศึกษาควร
จัดให้มีการสัมมนา  ประชุมทางวิชาการ  ศึกษาดูงาน  และส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจและพัฒนา
บุคลากรในองค์กรและท้องถิ่นให้เกิดความผูกพันและสามัคคีในท้องถิ่น เพ่ือให้บุคลากรได้น าความรู้ที่
ได้มาพัฒนาการปฏิบัติงานด้านวิชาการให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
 3. มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากและมีความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน ดังนั้นผู้บริหารควรเพ่ิมเทคนิค สร้างกลยุทธ์
ทางการเปลี่ยนแปลงองค์กร ก าหนดทิศทาง รูปแบบการบริหารที่ชัดเจน รวมทั้งวิธีการจูงใจหรือโน้ม
น้าวให้ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษาเข้าใจในรูปแบบ แผนและนโยบายต่างๆของสถานศึกษา แล้ว
สามารถน าไปปฏิบัติ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และจัดท าทะเบียน แนว
ทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการในสถานศึกษา ซึ่งมีความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพสู่ความ
เป็นเลิศของสถานศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนดียิ่งขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้ร่วม
แสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานในองค์กร เพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าหมายสูงสุดที่ก าหนดไว้ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป  คือ 
 1.ควรศึกษาเกี่ยวกับมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  
เขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือจะได้ผลการวิจัยที่หลากหลาย และชัดเจนมากขึ้น 
 2.ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 3.ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาขอบข่ายงานวิชาการเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
 4.ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ  โดยผู้วิจัยควรศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน สังเกต  
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล  เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นกว่าเดิม  เกิดความหลากหลายในการศึกษาวิจัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
จ านวน  5  คน 

 
รายช่ือ คุณสมบัติ 

รศ.ดร.ธีรศักดิ์  อุ่นอารมณเ์ลิศ 
 

อาจารย์ประจ าภาค 
วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

            อ.ดร.เพ็ชรรัตน์  ฮีมินกูล อาจารย์ประจ าภาควิชา 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

            อ.ดร.สมบัติ  เดชบ ารุง อาจารย์ประจ าภาควิชา 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

            อ.ดร.สมใจ  เดชบ ารุง อาจารย์ประจ าภาควิชา 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

            ผอ.ชูศักดิ์  ชาญช่าง ผู้อ านวยการ  
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนวัดล าเหย 
จังหวัดนครปฐม 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง 

มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

……………………………. 
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการ

วิจัย เรื่อง “มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (THE DIMENSIONAL VISION OF SCHOOL 
ADMINISTRATORS AND SCHOOL ACADEMIC AFFAIRS MANAGEMENT UNDER THE 
NAKORNPRATHOM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2)” ข้อมูลที่ได้จากความ
คิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยนี้ จึงขอความกรุณาโปรดตอบให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง   

แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนทุกข้อแล้ว โปรดจัดส่งแบบสอบถามนี้คืนทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้วิจัยได้

แนบซองมาพร้อมกันในครั้งแรก  

            ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

 นายภาณุวัฒน์   กาศแก้ว 
 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โทรศัพท์ 094-5194699 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ ค่า

ฐาน
นิยม 

สรุปข้อค าถาม 

1 2 3 4 5 ใช้ได้ ใช้
ไม่ได ้

1 เพศ 
    (   ) ชาย                       (   ) หญิง 

1 1 1 1 1 1 √ 
 

2 อาย ุ
    (   ) ต่ ากว่า 25 ปี 
    (   ) อายุ 26 - 35 ปี 
    (   ) อายุ 36 - 45 ปี 
    (   ) อายุ 46 ปีขึ้นไป 

1 1 1 1 1 1 √ 

 

3 การศึกษา 
    (   ) ต่ ากว่าปริญญาตร ี    
    (   ) ปริญญาตร ี
    (   ) ปริญญาโท 
    (   ) ปริญญาเอก 
    (   ) อื่นๆ โปรดระบ…ุ……… 

1 1 1 1 1 1 √ 

 

4 ต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน 
    (   ) ผู้อ านวยการโรงเรยีน 
    (   ) รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 
    (   ) ครูผู้สอน/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

1 1 1 1 1 1    √  

5 ประสบการณ์ในการท างาน 
    (   ) ต่ ากว่า 10 ปี 
    (   ) 11 – 20 ปี  
    (   ) 21 – 30 ปี 
    (   ) มากกว่า 30 ปี 
 

1 1 1 1 1 1 √  
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ตอนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ค าชี้แจง   :  โปรดพิจารณากระทง / ข้อความตัวแปรมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาสอดคล้องกับนิยามตัว

แปรหรือไม่ โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในสดมภ์ทางขวามือที่ตรงกับการพิจารณาของท่าน พร้อม
ข้อความแก้ไข / ข้อเสนอแนะ      

ข้อ มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศกึษา 

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ ค่า

ฐาน
นิยม 

สรุปข้อค าถาม 

1 2 3 4 5 ใช้ได้ ใช้
ไม่ได ้

การสร้างวิสัยทัศน์ (X1) 
1 ผู้บริหารมีความสามารถสื่อสารจากมวลความคดิ 

ค าพูด การกระท าให้บุคลากรรับรูภ้าพลักษณ์ของ
องค์กรในอนาคตได ้

1 1 1 1 1 1 √  

2 ผู้บริหารสามารถสร้างโลกทัศน์ท่ีท าให้บุคลากร
ถ่ายทอดแนวคิดออกไปได ้

1 1 1 0 1 0.8 √  

3 ผู้บริหารสามารถสร้างความฝันหรอืการสร้างภาพ
อนาคตที่เป็นจริงขององค์กรที่มีความเป็นเลิศใน
อนาคต 

1 1 1 0 1 0.8 √  

4 ผู้บริหารมีการศึกษาข้อมูลขององค์กรอย่างลึกซึ้งใน
ทุกๆด้านเพื่อสร้างภาพอนาคตให้ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

1 1 1 1 1 1 √  

5 ผู้บริหารมีข้อมลูที่ชัดเจนเกีย่วกับจุดเด่นและจดุ
ด้อยของบุคลากร 

1 1 1 0 1 0.8 √  

6 ผู้บริหารมีข้อมลูที่ชัดเจนเกีย่วกับสถานท่ีทรัพยากร  
และเวลาเพื่อการสร้างภาพอนาคตขององค์กร 

1 1 1 0 1 0.8 √  

7 ผู้บริหารด าเนินการสร้างภาพอนาคตขององค์กรที่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต 

1 1 1 1 1 1 √  

8 ผู้บริหารด าเนินการสร้างความฝันหรือพิมพ์เขียว
องค์กรภายใต้เงื่อนไขของความเปน็ไปได้และ
สามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง 

1 1 1 1 1 1 √  

การเผยแพร่วิสัยทัศน์(X2) 
9 ผู้บริหารสามารถอธิบายวิธีการต่างๆเพื่อจูงใจหรือ

โน้มน้าวให้บุคลากรในองค์กรเรียนรู้  เข้าใจ  และ
เห็นคล้อยตามได ้

1 1 1 1 1 1 √  

10 ผู้บริหารมีวิธีการโน้มน้าวเพื่อให้ไดร้ับการสนับสนุน
และเกดิความศรัทธาจากผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

1 1 1 1 1 1 √  

11 ผู้บริหารสร้างกลยุทธ์ทางการเปลีย่นแปลงองค์กร
ออกมาได้อย่างชัดเจน 

1 1 1 1 1 1 √  

12 ผู้บริหารก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
ว่าจะมีทิศทางไปอย่างไร  เป็นเส้นทางเดียวหรือ
หลายเส้นทาง 

1 1 1 0 1 0.8 √  
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ข้อ มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศกึษา 

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ ค่า

ฐาน
นิยม 

สรุปข้อค าถาม 

1 2 3 4 5 ใช้ได้ ใช้
ไม่ได ้

13 ผู้บริหารมุ่งมั่นผลักดันทุกวิถีทางที่จะให้ภาพ
อนาคตตามวสิัยทัศน์น้ันเป็นจริง เพื่อให้เกิดทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
การศึกษา 

1 1 1 1 1 1 √  

การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์(X3) 
14 ผู้บริหารรับฟังความคดิเห็นของบคุลากรทุกภาค

ส่วนเพ่ือน ากระบวนการที่สร้างขึ้นไปสู่การปฏิบตัิ
จริง 

1 1 1 1 1 1 √  

15 ผู้บริหารเปดิโอกาสให้บคุลากรร่วมแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิัติงานต่างๆให้
บรรลตุามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

1 1 1 1 1 1 √  

16 
 

ผู้บริหารสามารถขับนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนกล
ยุทธ์สู่แผนงานและกิจวัตรการปฏบิัติประจ าวันให้
เกิดขึ้นในองค์กร 

1 1 1 1 1 1 √  

17 ผู้บริหารโน้มนา้วให้บุคลากรมุ่งมั่น เสียสละเห็น
ประโยชนส์่วนรวม เพื่อปฏิบัติงานต่าง ๆ และ 
ด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จตามวิสยัทัศน์ท่ี
สร้างขึ้น 

0 1 1 1 1 0.8 √  
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ค าชี้แจง   :   โปรดพิจารณากระทง / ข้อความตัวแปรการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาว่าสอดคล้องกับนิยาม
ตัวแปรหรือไม่ โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในสดมภ์ทางขวามือ ที่ตรงกับการพิจารณาของท่าน พร้อมข้อความแก้ไข 
/ ข้อเสนอแนะ   

ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าฐาน

นิยม 

สรุปข้อค าถาม 

1 2 3 4 5 ใช้ได้ ใช้
ไม่ได ้

การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเกี่ยวกับการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น(Y1) 
1 สถานศึกษามีการด าเนินการในการพัฒนาหลักสูตร

ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
1 1 1 1 1 1 √  

2 สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการ และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

1 1 1 1 1 1 √  

3 สถานศึกษาจัดการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ชุมชน สังคม 
และสามารถน าเอาประสบการณ์ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

0 1 1 0 1 0.8 √  

4 สถานศึกษาจัดการบริการวิชาการที่มีบริการแบบ
ให้เปล่า เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ เรียน 
ชุมชน สังคม และสามารถน าเอาประสบการณ์ไป
ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

1 1 1 1 1 1 √  

5 สถานศึกษาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและพัฒนา
บุคลากรในท้องถิ่นเพื่อให้ เกิดความผูกพันต่อ
ท้องถิ่น 

1 1 1 1 1 1 √  

การวางแผนด้านงานวิชาการ(Y2) 
6 ผู้บริหารร่วมมือกับครูผู้สอนในการก าหนดแนว

ทางการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
1 1 1 1 1 1 √  

7 ผู้บริหารร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาด้านงานวิชาการของ
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 √  

8 ผู้บริหารร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส ารวจ
แน วท า งก า รพัฒน า ง า น ด้ า นวิ ช าก า รขอ ง
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 √  

9 ผู้บริหารร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก าหนดแนว
ทางการติดตามการพัฒนางานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 √  

10 ผู้ บริ ห ารร่ วมมื อกับผู้ ที่ มี ส่ วน เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ
ประเมินผลการพัฒนางานด้ านวิชาการของ
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 √  
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าฐาน

นิยม 

สรุปข้อค าถาม 

1 2 3 4 5 ใช้ได้ ใช้
ไม่ได ้

11 สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ
ประ เมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่ อก าหนด
วิสัยทัศน์ด้านวิชาการ 

1 1 1 1 1 1 √  

12 สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ของทุกฝ่ายในสถานศึกษารวมทั้งชุมชน 

1 1 1 1 1 1 √  

13 สถานศึกษามีการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและ
สาระการเรียนรู้ โดย ก าหนดให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1 1 1 1 1 1 √  

14 สถานศึกษาก าหนดแนวทางการใช้หลักสูตร 
เสนอแนะแก่กลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

1 1 1 1 1 1 √  

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา(Y3) 
15 สถานศึกษามี การส ารวจความต้องการของ

ผู้รับบริการในการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ
และนอกระบบโรงเรียน การเรียนแบบตามอัธยาศัย 

1 1 1 1 1 1 √  

16 สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้รับบริการในการจัดการเรียนการสอน
ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 

1 1 1 1 1 1 √  

17 สถานศึกษามีการด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากท่ีสุด 

1 1 1 1 1 1 √  

18 สถานศึกษามุ่ งส่ ง เสริมให้ผู้ เ รียนสามารถน า
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ า ก ก า ร เ รี ย น รู้ นั้ น ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้ 

1 1 1 1 1 1 √  

19 สถานศึกษามุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1 1 1 1 1 1 √  

20 สถานศึกษาด าเนินการเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาตาม
สภาพความเป็นจริง 

1 1 1 1 1 1 √  

21 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของนักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

1 1 1 1 1 1 √  

การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา(Y4) 
22 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้

ดียิ่งขึ้น 
1 1 1 1 1 1 √  

23 สถานศึกษาท าความเข้าใจองค์ประกอบหลักสูตร
อย่างชัดเจน 

1 1 1 1 1 1 √  

24 สถานศึกษาได้ศึกษา  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงสาระ
การเรียนรู้ กิจกรรมและการจัดประสบการณ์ใน
หลักสูตรอยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 1 √  
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าฐาน

นิยม 

สรุปข้อค าถาม 

1 2 3 4 5 ใช้ได้ ใช้
ไม่ได ้

25 สถานศึกษามีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรให้
มีคุณภาพเพิ่มมากข้ึน 

1 1 1 1 1 1 √  

26 สถานศึกษามีการบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้
เหมาะสมกับบริบทและสภาวะการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงข้ึน 

1 1 1 1 1 1 √  

27 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
และพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 1 √  

28 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในบริบท 

1 1 1 1 1 1 √  

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้(Y5) 
29 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความ

สนใจของผู้เรียน 
1 1 1 1 1 1 √  

30 สถานศึกษาส่งเสริมการนิเทศ  ติดตามและก ากับ
ให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและ
หน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1 1 1 1 1 1 √  

31 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู จัดอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานตามสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

1 1 1 1 1 1 √  

32 สถานศึกษามีการด าเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรอยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 1 √  

33 สถานศึกษามีการสนับสนุน ส่งเสริมพฤติกรรมอัน
เนื่องมาจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้
ทั้งตัวผู้สอนและผู้เรียน 

1 1 1 0 1 0.8 √  

34 สถานศึกษามีการพัฒนาพฤติกรรมอันเนื่องมาจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ทั้งตัวผู้สอน
และผู้เรียน 

1 1 1 0 1 0.8 √  

การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน(Y6) 
35 สถานศึกษามีกระบวนการในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน 
0 1 1 1 1 0.8 √  

36 สถานศึกษามี การวิ เ คราะห์ข้ อมู ลด้ วยการ
ตรวจสอบและการวัดและน ามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

1 1 1 1 1 1 √  

37 สถานศึกษาก าหนดผลการเรียนรู้ เป็นรูปแบบ
กระบวนการ  จ านวนตัวเลขปริมาณ อันดับ ข้อมูล
ให้กับวัตถุ สิ่งของตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ 

1 1 1 1 1 1 √  

38 สถานศึกษาก าหนดผลการ เรี ยนรู้ เ ป็นแบบ
กระบวนการ  จ านวนตัวเลข ปริมาณ อันดับ 
ข้อมูลให้กับบุคคลตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ 

1 1 1 1 1 1 √  
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าฐาน

นิยม 

สรุปข้อค าถาม 

1 2 3 4 5 ใช้ได้ ใช้
ไม่ได ้

39 สถานศึกษามีการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดผล
ที่ได้มาตรฐาน 

1 1 1 1 1 1 √  

40 สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผล ด้านทักษะ 
และประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

1 1 1 1 1 1 √  

การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา(Y7) 

41 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาโดยเน้นการค้นคว้าหาข้อมูล ศึกษา
ปัญหา เพื่อพัฒนาและแก้ไข 

1 1 1 1 1 1 √  

42 สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาผู้เรียน สามารถ
เรียนรู้ เกิดทักษะ มีการพัฒนา วิจัย และน ามาใช้
ในการปฏิบัติงานได้ 

1 1 1 1 1 1 √  

43 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้บริหารร่วมมือกับครูใน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน 

1 1 1 1 1 1 √  

44 สถานศึกษามีการเรียนรู้กระบวนการเพื่อให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเป็นเลิศ 

1 1 1 1 1 1 √  

45 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผูเ้รยีนกลา้ตัดสนิใจ หา
วิธีแก้ปัญหาที่ดีท่ีสุด 

1 1 1 1 1 1 √  

การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้(Y8) 
46 สถานศึกษามีการส่งเสริมการเรียนการสอนให้

ผู้เรียนมีคุณลักษณะใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
1 1 1 1 1 1 √  

47 สถานศึกษามุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีกระบวนการ
เรียนรู้ จากแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี 

1 1 1 1 1 1 √  

48 สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล 
เช่น ครู เพื่อน สังคม บุคลในท้องถิ่น 

1 1 1 1 1 1 √  

49 สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทางกายภาพ 
เช่น สถานที่ต่างๆ วัด อุทยานประวัติศาสตร์ สวน
สัตว์ ฯลฯ 

1 1 1 1 1 1 √  

50 สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อ
การสอนประเภทต่างๆ เช่น วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ 
สิ่งพิมพ์และเอกสารต่างๆ 

1 1 1 1 1 1 √  
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าฐาน

นิยม 

สรุปข้อค าถาม 

1 2 3 4 5 ใช้ไ
ด ้

ใช้ไม่ได ้

การนิเทศการศึกษา(Y9) 
51 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ 

ส่งเสริม เพื่อพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีดียิ่งขึ้น 

1 1 1 1 1 1 √  

52 สถานศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนของครู เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

1 1 1 1 1 1 √  

53 สถานศึกษามีการประยุกต์ใช้ความรู้  ทัศนคติ 
ประสบการณ์ และทักษะที่จ าเป็นเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

1 1 1 1 1 1 √  

54 สถานศึกษามีการประชุม ปรึกษาและร่วมกันกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1 √  

55 สถานศึกษามีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปฏิบัติการ
เพื่อปรับปรุงกระบวนการที่ส่งผลให้ได้ประสิทธิผล
ตามเกณฑ์ที่วางไว้ 

1 1 1 1 1 1 √  

56 สถานศึกษามีจุดมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถและ มีความเช่ือมั่น สามารถพัฒนา
รูปแบบการจัดเรียนการสอนสนองต่อความ
ต้องการผู้เรียน 

1 1 1 1 1 1 √  

การแนะแนว(Y10) 
57 สถานศึกษามีกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนหรือ

บุคคลในด้านการศึกษาทุกระดับช้ันเพื่อให้ รู้จัก 
เข้าใจและเลือกศึกษาได้อย่างเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการและความสามารถของผู้เรียน 

1 1 1 1 1 1 √  

58 สถานศึกษามีกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนในด้าน
การศึกษาทุกระดับช้ันเพื่อให้มีการพัฒนาทางด้าน
สติปัญญา ความเฉลียวฉลาดอย่างเต็มที่ตามขีด
ความสามารถ สามารถแก้ปัญหาหรือตัดสินใจได้
ถูกต้อง 

1 1 1 1 1 1 √  

59 สถานศึกษามีกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนในด้าน
การศึกษาทุกระดับชั้นเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเอง
ได้เต็มความสามารถทุกด้าน ปรับตัวและด าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข   

1 1 1 1 1 1 √  

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (Y11) 
60 สถานศึกษาจัดกระบวนการประเมินผลและติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน 
สังคม ชุมชน/ท้องถิ่น 

1 1 1 1 1 1 √  
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าฐาน

นิยม 

สรุปข้อค าถาม 

1 2 3 4 5 ใช้ได้ ใช้
ไม่ได ้

61 สถานศึกษาสร้างหลักประกันแก่ผู้รับบริการว่าการ
จัดการศึกษานั้นมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่
ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้ 

1 1 1 0 1 0.8 √  

62 สถานศึกษามีคุณภาพตรงตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรการศึกษาทุกประการ เพื่อให้ผู้เรียนทุก
คนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น สามารถบรรลุผลตาม
มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 

1 1 1 1 1 1 √  

การส่งเสริมชุมชนให้มีความเขม้แข็งทางวิชาการ(Y12) 
63 สถานศึกษาเผยแพร่สนับสนุนให้ชุมชน สังคม

ท้องถิ่ นมี ส่ วนร่ วม ในการรับรู้ กระบวนการ
ด าเนินงาน 

1 1 1 1 1 1 √  

64 สถานศึกษาสร้างองค์ความรู้ในด้านวิชาการ โดย
จัดการศึกษาที่หลากหลายในชุมชนทั้งสายอาชีพ 
สายสามัญ และตามอัธยาศัย 

1 1 1 1 1 1 √  

65 การปฏิบัติในกิจกรรมบริการวิชาการหรือวิชาชีพ
เพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและประเทศชาติ 

1 1 1 1 1 1 √  

66 สถานศึกษาเสริมสร้างความรู้แก่ชุมชน และผู้เรียน
ในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆให้มีองค์ความรู้และสามารถ
ใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้ 

1 1 1 1 1 1 √  

67 สถานศึกษาร่วมกันส่งเสริมและสร้างศูนย์การ
เรียนรู้ในชุมชน 

1 1 1 1 1 1 √  

การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น (Y13) 
68 สถานศึกษามีการสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน

องค์ความรู้กับสถาบันอื่นในการพัฒนางานด้าน
วิชาการ 

1 1 1 1 1 1 √  

69 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับองค์กรการศึกษาต่างๆทั้ง
สถานศึกษาของรัฐ เอกชน 

1 1 1 1 1 1 √  

70 สถานศึกษามีการส่งเสริม พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรทางการ
ศึกษาต่างๆทั้งสถานศึกษาของรัฐ เอกชน 

1 1 1 1 1 1 √  

71 สถานศึกษามีการจัดตั้งงบประมาณ เพื่อใช้ในการ
พัฒนางานวิชาการ 

1 1 1 1 1 1 √  
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ ค่า

ฐาน
นิยม 

สรุปข้อค าถาม 

1 2 3 4 5 ใช้ได้ ใช้
ไม่ได ้

72 
สถานศึกษามีการติดต่อ สื่อสารกับสถานศึกษาที่
ใกล้เคียงภายในเขตพื้นที่การศึกษา ต่างเขตพื้นที่
การศึกษาภายในประเทศ 

0 1 1 1 1 0.8 √  

73 

สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่ อ
สนับสนุนการจัดการศึกษา การพัฒนาวิชาการเพื่อ
ประสิทธิภาพทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้
เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

1 1 1 1 1 1 √  

74 

สถานศึกษาได้ร่วมมือกับองค์กรภายนอกให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษาการพัฒนาวิชาการที่
ส่ งผลต่อคุณภาพทางการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้เพิ่มมากยิ่งข้ึน 

1 1 1 1 1 1 √  

การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ
สถาบันอืน่ที่จัดการศึกษา (Y14) 

75 
สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชน/สังคม เพื่อพัฒนา  
ส่งเสริมงานด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอก 

1 1 1 1 1 1 √  

76 
สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กับ
ชุมชน/สังคม  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ประสาน
ความร่วมมือของทุกฝ่าย 

1 1 1 1 1 1 √  

77 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สร้างความรู้  ความ
เข้าใจ  เจตคติที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง 

1 1 1 1 1 1 √  

78 
สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาให้ดียิ่งข้ึน 

1 1 1 1 1 1 √  

79 
สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนมี
คุณภาพเพิ่มมากข้ึน 

1 1 1 1 1 1 √  

80 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างด้าน
การศึกษาและด้านอื่นๆเพื่อความรู้ ความเข้าใจอัน
ดีต่อชุมชน 

1 1 1 -1 1 0.6 √  

การจัดท าทะเบียนและแนวปฏิบติัเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา(Y15) 

81 
สถานศึกษามีการก าหนดกระบวนการการ
ด าเนินงานเพื่อสร้างแนวปฏิบัติของงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 √  

82 
สถานศึกษามีการบริหารงานด้านวิชาการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

1 1 1 1 1 1 √  

83 
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการ
วางแผน วิ เคราะห์ปัญหางานวิชาการของ
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 √  



158 
 

ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ ค่า

ฐาน
นิยม 

สรุปข้อค าถาม 

1 2 3 4 5 ใช้ได้ ใช้
ไม่ได ้

84 
สถานศึกษามีการเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมใน
การก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติงานวิชาการของ
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 √  

85 
สถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติ เป็น
ระยะๆเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการต่อไปให้ดียิ่งข้ึน 

1 1 1 1 1 1 √  

86 
สถานศึกษามีการจัดท าร่างระเบียบเกี่ยวกับงาน
วิชาการของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รับรู้ร่วมกัน 

1 1 1 1 1 1 √  

87 
สถานศึกษามีการก าหนด/บันทึกแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษาเพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

1 1 1 1 1 1 √  

การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศกึษา (Y16) 

88 
สถานศึกษามีการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน
ตรงตามเนื้อหา สาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 

1 1 1 1 1 1 √  

89 
สถานศึกษามีการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนที่
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

1 1 1 1 1 1 √  

90 
สถานศึกษาคัดเลือกหนังสือและสื่อการเรียนที่
เป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้ในการสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

1 1 1 1 1 1 √  

91 
สถานศึกษาคัดเลือกหนังสือและสื่อการเรียนที่ให้
ผู้เรียนใช้ประโยชน์จากหนังสือและแบบเรียน
ส าหรับการพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

1 1 1 1 1 1 √  

92 
แบบเรียนและสื่อการเรียนที่สถานศึกษาพิจารณา
คัดเลือกสามารถช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

1 1 1 1 1 1 √  

93 
สถานศึกษาคัดเลือกแบบเรียนและสื่อการเรียนที่
มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็น
อย่างมาก 

1 1 1 1 1 1 √  

94 
สถานศึกษาคัดเลือกแบบเรียนและสื่อการเรียนมี
ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้สอนเพื่อใช้
ในการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1 1 1 1 1 1 √  

95 
การคัดเลือกแบบเรียนและสื่อการเรียนของ
สถานศึกษาเกิดจากความร่วมมือและมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 √  
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ ค่า

ฐาน
นิยม 

สรุปข้อค าถาม 

1 2 3 4 5 ใช้ได้ ใช้
ไม่ได ้

การพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา(Y17) 

96 
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี เป็นสื่อกลางในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาจากผู้สอนไปยังผู้เรียน 

1 1 1 1 1 1 √  

97 

สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนในการ
จ ากัดเรื่องเวลา ระยะทางและสภาพภูมิศาสตร์
โดยการใช้สื่อและเทคโนโลยีถ่ายทอดเนื้อหาจาก
ผู้สอนไปยังผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

1 1 1 0 1 0.8 √  

98 

ผู้บริหารใช้สื่อ เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในพัฒนา
ผู้สอนและผู้ เรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกัน 

1 1 1 1 1 1 √  

99 
สถานศึกษาพัฒนาวัสดุ  อุปกรณ์ทุกชนิดตลอดจน
วิธีการหรือกิจกรรมต่างๆในการเรียนการสอนให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 1 √  

100 
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้สอนพัฒนาวัสดุ  อุปกรณ์
เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียน ท าให้การเรียน
การสอนบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

1 1 1 1 1 1 √  

101 
สถานศึกษาเลือกใช้วิธีทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจใน
บทเรียนง่ายและเร็วขึ้น 

1 1 1 1 1 1 √  

102 

สถานศึกษาใช้สื่อและเทคโนโลยีต่างๆในการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้เรียน 

1 1 1 1 1 1 √  

103 
สถานศึกษาใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนซึ่งส่งผลต่อผู้เรียนเป็นส าคัญและ
เกิดประโยชน์ด้านคุณภาพของผู้เรียนเพิ่มมากข้ึน 

1 1 1 1 1 1 √  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

หนังสือของความอนุเคราะห์ทดลองเครื่องมือวิจัย 
และรายชื่อสถานศึกษาที่ทดลองเครื่องมือ 
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รายช่ือสถานศึกษาที่ขอทดลองเครื่องมือ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อสถานศึกษา ที่อยู่/สังกัด 
 

1 โรงเรียนบ้านห้วยกรด 7 53/2 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

2 โรงเรียนวัดท้องไทร 40 ม.3 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

3 โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ม.5 ต.ไร่ขิง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

4 โรงเรียนวัดท่าพูด 78/1 ม.9 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

5 โรงเรียนบ้านคลองโยง ม.4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

6 โรงเรียนวัดเกาะแรต ม.8 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

7 โรงเรียนบ้านบางเลน 65 ม.8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

8 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 166 ม.4 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

9 โรงเรียนวัดล าพญา 77 ม.5 ต.ล าพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

10 โรงเรียนตลาดเกาะแรต 22 ม.10 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

          ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือวิจัย 
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การวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ัน 
แบบสอบถามมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 
 
      R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E (A L P H A) 
 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 
  N % 
               Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

             a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
.935 120 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

ตอนที่ 2 ข้อที 1 493.33 340.230 .498 .934 

ตอนที่ 2 ข้อที 2 493.33 339.333 .471 .934 

ตอนที่ 2 ข้อที 3 493.30 344.148 .292 .935 

ตอนที่ 2 ข้อที 4 493.30 345.666 .183 .935 

ตอนที่ 2 ข้อที 5 493.23 341.495 .357 .935 

ตอนที่ 2 ข้อที 6 493.30 348.286 -.009 .936 

ตอนที่ 2 ข้อที 7 493.30 347.597 .046 .936 

ตอนที่ 2 ข้อที 8 493.37 341.413 .330 .935 

ตอนที่ 2 ข้อที 9 493.27 341.857 .424 .934 

ตอนที่ 2 ข้อที 10 493.30 344.010 .302 .935 

ตอนที่ 2 ข้อที 11 493.27 341.375 .379 .934 

ตอนที่ 2 ข้อที 12 493.37 345.826 .161 .935 
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ตอนที่ 2 ข้อที 13 493.40 347.559 .038 .936 

ตอนที่ 2 ข้อที 14 493.27 345.926 .124 .935 

ตอนที่ 2 ข้อที 15 493.27 340.892 .354 .935 

ตอนที่ 2 ข้อที 16 493.13 338.395 .482 .934 

ตอนที่ 2 ข้อที 17 493.20 351.131 -.174 .936 

ตอนที่ 3 ข้อที 18 493.37 347.620 .060 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 19 493.27 348.547 -.021 .936 

ตอนที่ 3 ข้อที 20 493.27 346.892 .070 .936 

ตอนที่ 3 ข้อที 21 493.37 345.826 .131 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 22 493.20 344.028 .250 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 23 493.30 342.976 .305 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 24 493.30 335.597 .644 .933 

ตอนที่ 3 ข้อที 25 493.40 340.248 .410 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 26 493.23 336.737 .490 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 27 493.40 338.938 .479 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 28 493.30 345.597 .128 .936 

ตอนที่ 3 ข้อที 29 493.40 344.593 .216 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 30 493.33 342.851 .185 .936 

ตอนที่ 3 ข้อที 31 493.47 340.326 .323 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 32 493.40 342.869 .216 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 33 493.47 342.533 .336 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 34 493.37 341.413 .330 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 35 493.37 343.137 .282 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 36 493.30 342.079 .358 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 37 493.30 343.597 .268 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 38 493.37 344.033 .200 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 39 493.23 345.289 .152 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 40 493.43 339.633 .412 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 41 493.37 340.171 .451 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 42 493.40 339.628 .517 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 43 493.30 337.321 .641 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 44 493.37 343.068 .286 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 45 493.37 340.723 .505 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 46 493.37 341.620 .444 .934 
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ตอนที่ 3 ข้อที 47 493.33 339.057 .572 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 48 493.30 342.976 .376 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 49 493.37 345.826 .218 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 50 493.37 341.206 .392 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 51 493.33 342.713 .435 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 52 493.27 342.616 .309 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 53 493.37 343.137 .342 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 54 493.43 343.702 .245 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 55 493.37 342.861 .298 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 56 493.40 345.903 .137 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 57 493.27 346.892 .070 .936 

ตอนที่ 3 ข้อที 58 493.37 339.206 .308 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 59 493.40 339.421 .454 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 60 493.37 340.171 .451 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 61 493.27 341.306 .383 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 62 493.30 347.252 .054 .936 

ตอนที่ 3 ข้อที 63 493.33 348.575 -.023 .936 

ตอนที่ 3 ข้อที 64 493.37 342.861 .258 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 65 493.30 342.355 .420 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 66 493.23 344.875 .209 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 67 493.37 343.689 .408 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 68 493.23 348.875 -.039 .936 

ตอนที่ 3 ข้อที 69 493.37 348.516 -.019 .936 

ตอนที่ 3 ข้อที 70 493.40 344.938 .245 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 71 493.33 342.989 .324 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 72 493.43 339.702 .559 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 73 493.30 343.528 .272 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 74 493.33 342.782 .429 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 75 493.27 343.651 .304 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 76 493.27 343.444 .317 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 77 493.23 341.013 .383 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 78 493.10 339.128 .500 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 79 493.20 340.579 .459 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 80 493.40 343.834 .478 .935 
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ตอนที่ 3 ข้อที 81 493.37 340.378 .439 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 82 493.43 342.530 .372 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 83 493.53 345.154 .337 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 84 493.37 339.895 .562 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 85 493.33 343.954 .264 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 86 493.20 341.683 .335 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 87 493.40 346.593 .096 .936 

ตอนที่ 3 ข้อที 88 493.37 341.964 .421 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 89 493.37 344.378 .212 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 90 493.33 346.782 .116 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 91 493.40 346.524 .128 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 92 493.13 342.671 .310 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 93 493.30 338.838 .550 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 94 493.47 340.257 .584 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 95 493.47 347.016 .090 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 96 493.07 338.823 .508 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 97 493.27 344.064 .276 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 98 493.33 337.333 .682 .933 

ตอนที่ 3 ข้อที 99 493.27 336.340 .666 .933 

ตอนที่ 3 ข้อที 100 493.27 337.926 .575 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 101 493.30 342.700 .396 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 102 493.33 342.437 .456 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 103 493.40 344.455 .224 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 104 493.27 342.202 .400 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 105 493.20 343.476 .283 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 106 493.20 348.097 .001 .936 

ตอนที่ 3 ข้อที 107 493.20 341.614 .396 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 108 493.23 342.047 .387 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 109 493.37 345.551 .243 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 110 493.37 345.551 .243 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 111 493.43 347.357 .148 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 112 493.43 342.047 .404 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 113 493.40 343.145 .303 .935 

ตอนที่ 3 ข้อที 114 493.23 343.289 .309 .935 
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ตอนที่ 3 ข้อที 115 493.23 340.116 .432 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 116 493.30 339.734 .497 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 117 493.33 340.161 .502 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 118 493.33 339.954 .515 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 119 493.33 337.747 .557 .934 

ตอนที่ 3 ข้อที 120 493.07 338.547 .460 .934 

 
 

Summary Item Statistics 
 

Mean Minimum Maximum Range 
Maximum 
/ Minimum Variance 

N of 
Items 

Item Means 4.146 3.933 4.400 .467 1.119 .007 120 

Item Variances .211 .033 .576 .543 17.276 .006 120 

Inter-Item Covariances .023 -.145 .241 .386 -1.667 .002 120 

Inter-Item Correlations .110 -.588 .908 1.496 -1.544 .042 120 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และรายชื่อกลุ่มตัวอย่าง 
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              (ส ำเนำ) 

 



รายช่ือสถานศึกษาที่เก็บข้อมูลในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ชื่อสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างใน 
อ.นครชัยศรี จ านวน 26 แห่ง 

ชื่อสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างใน 
อ.บางเลน จ านวน  38 แห่ง 

ชื่อสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างใน  
อ.สามพราน จ านวน 26 แห่ง 

ชื่อสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างใน  
อ.พุทธมณฑล จ านวน 7 แห่ง 

1.รร.วัดประชานาถ 
2.รร.วัดสว่างอารมณ์ 
3.รร.วัดโคกพระเจดยี ์
4.รร.วัดง้ิวราย 
5.รร.บ้านคลองบางกระจัน 
6.รร.วัดไทร 
7.รร.คลองทางหลวง 
8.รร.วัดท่าต าหนกั 
9.รร.วัดน้อย 
10.รร.วัดไทยาวาส 
11.รร.วัดกลางบางแกว้ 
12.รร.วัดบางพระ 
13.รร.วัดกลาง 
14.รร.วัดบ่อตะกัว่ 
15.รร.วัดห้วยตะโก 
16.รร.วัดลานตากฟา้ 
17.รร.วัดพุทธธรรมรังสี 
18.รร.วัดสัมปทวน 
19.รร.วัดละมุด 
20.รร.วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) 
21.รร.วัดส าโรง 
22.รร.วัดศีรษะทอง 
23.รร.วัดเสถียรรัตนาราม 
24.รร.วัดกลางครูเวียง 
25.รร.วัดกกตาล 
26.รร.บ้านห้วยพล ู

1.รร.วัดบางภาษ ี
2.รร.บ้านคลองนกกระทุง 
3.รร.วัดลานคา 
4.รร.วัดดอนยอ 
5.รร.วัดไผ่สามต าลึง 
6.รร.วัดโพธิ ์
7.รร.วัดไผ่จรเข้ 
8.รร.วัดเกษตราราม 
9.รร.บ้านนราภิรมย ์
10.รร.วัดสว่างอารมณ์ 
11.รร.วัดนิลเพชร 
12.รร.วัดบัวปากท่า 
13.รร.วัดบอนใหญ ่
14.รร.ตลาดเจริญสุข 
15.รร.วัดบัวหวั่น 
16.รร.วัดบางไผ่นารถ 
17.รร.วัดผาสุการาม 
18.รร.วัดบางปลา 
19.รร.วัดรางก าหยาด 
20.รร.ตลาดรางกระทุ่ม 
21.รร.บ้านรางกระทุ่ม 
22.รร.บ้านรางปลาหมอ 
23.รร.วัดสุขวัฒนาราม 
24.รร.ไทยรัฐวิทยา ๔ 
25.รร.บ้านหนองปรง 
26.รร.วัดเกษมสุริยัมนาจ 

27.รร.บ้านไผ่คอกวัว 
28.รร.วัดบางหลวง 
29.รร.วัดบางน้อยใน 
30.รร.วัดศิลามูล 
31.รร.วัดเวฬุวนาราม 
32.รร.บ้านไผ่หลวง 
33.รร.บ้านไผ่ล้อม 
34.รร.บ้านประตูน้ าพระพิมล 
35.รร.วัดราษฎร์สามัคคี 
36.รร.บ้านลาดหลวง 
37.รร.บ้านหนองมะม่วง 
38.รร.วัดลัฏฐิวนาราม 
 

1.รร.บ้านกระทุ่มล้ม 
2.รร.บ้านเพลินวัฒนา 
3.รร.บ้านคลองลัดอ้อมใหญ ่
4.รร.บ้านหอมเกร็ด 
5.รร.บ้านดงเกตุ 
6.รร.วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) 
7.รร.วัดเดชานุสรณ์ 
8.รร.วัดสรรเพชญ(ทวีวิทยาคม) 
9.รร.บ้านบางประแดง 
10.รร.บ้านบางเตย 
11.รร.บ้านบางม่วง 
12.รร.วัดบางช้างใต้ 
13.รร.วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) 
14.รร.บ้านหัวอา่ว 
15.รร.คลองบางกระทึก 
16.รร.บ้านท่าตลาด 
17.รร.วัดท่าข้าม 
18.รร.วัดทรงคนอง 
19.รร.วัดจินดาราม 
20.รร.บ้านคลองจินดา 
21.รร.วัดวังน้ าขาว 
22.รร.วัดปรีดาราม 
23.รร.บ้านพาดหมอน 
24.รร.วัดบางช้างเหนือ 
25.รร.บ้านดอนทอง 
26.รร.บ้านคลองใหม่ 

1.รร.บุณยศรีสวัสดิ ์
2.รร.บ้านคลองสว่างอารมณ์ 
3.รร.วัดมะเกลือ 
4.รร.บ้านคลองมหาสวัสดิ ์
5.รร.วัดสาลวัน 
6.รร.วัดสุวรรณาราม 
7.รร.พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

เครื่องมือในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง 
มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

……………………………. 
 
ค าอธิบายในการตอบแบบสอบถาม 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ได้แก่ 
 1.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน  1  คน 
 1.2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา/ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จ านวน  1  คน 
 1.3 ครูผู้สอน จ านวน  1  คน 
2. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ส าหรับการวิจัย เรื่อง “มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (THE DIMENSIONAL VISION OF 
SCHOOL ADMINISTRATORS AND SCHOOL ACADEMIC AFFAIRS MANAGEMENT UNDER  
NAKORNPRATHOM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2)” ข้อมูลที่ได้จากความ
คิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยนี้ จึงขอความกรุณาโปรดตอบให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง   

3. แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
เมื่อทา่นให้ข้อมูลครบถ้วนทุกข้อแล้ว โปรดส่งแบบสอบถามนี้คืนให้กับผู้ประสานงานใน

โรงเรียนของท่านเพ่ือรวบรวมใส่ซองที่ผู้วิจัยได้จัดเตรียมไว้  จัดส่งคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์ต่อไป 
            ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 
                                      
 
 
 
 
 

 นายภาณุวัฒน์  กาศแก้ว 
 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง  มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน(  )หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันของ 
            ท่าน        
ข้อ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 

1 เพศ        
 (   ) ชาย  (   ) หญิง 

(    ) 1 

2 อาย(ุเศษปีท่ีเกิน 6 เดือนขึ้นไป ให้นับเท่ากับ 1 ปี)  
    (   ) ต่ ากว่า 25 ปี 
    (   ) อายุ 26 - 35 ปี 
    (   ) อายุ 36 – 45 ปี 
    (   ) อายุ 46 ปีขึ้นไป 

(    ) 2 

3 ระดับการศึกษา       
    (   ) ต่ ากว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี 
    (   ) ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
    (   ) ระดับการศึกษาปริญญาโท 
     (   ) ระดับการศึกษาปริญญาเอก 

(    ) 3 

4 ต าแหน่งหน้าที่       
    (   ) ผู้อ านวยการโรงเรียน 
    (   ) รองผู้อ านวยการโรงเรียน/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
     (   ) ครูผู้สอน  

(    ) 4 

5 ประสบการณ์ในการท างาน(เศษปีท่ีเกิน 6 เดือนขึ้นไป ให้นับ 
                                       เท่ากับ 1 ปี)   
     (   ) ต่ ากว่า 10 ปี 
     (   ) 11 – 20 ปี  
     (   ) 21 – 30 ป ี
     (   ) 31 ปีขึ้นไป 

(    ) 5 
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ตอนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ค าชี้แจง   :   โปรดพิจารณาข้อความที่ก าหนดให้ว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับ มิติ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร  ให้ท่านเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นตามความเป็นจริงที่
ท่านเห็นสมควรในทุกข้อค าถาม 
 ระดับ  1  หมายถึง  มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร   อยู่ในระดับน้อยที่สุด   
 ระดับ  2  หมายถึง  มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร   อยู่ในระดับน้อย   
 ระดับ  3  หมายถึง  มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร   อยู่ในระดับปานกลาง   
 ระดับ  4  หมายถึง  มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร   อยู่ในระดับมาก   
 ระดับ  5  หมายถึง  มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร   อยู่ในระดับมากที่สุด   
 

ข้อ มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 

การสร้างวิสัยทัศน์ (X1) 
1 ผู้บริหารมีความสามารถสื่อสารจากมวลความคิด ค าพูด 

การกระท าให้บุคลากรรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรใน
อนาคตได้ 

     
(   ) 6 

2 ผู้บริหารสามารถสร้างโลกทัศน์ท่ีท าให้บุคลากรถ่ายทอด
แนวคิดออกไปได้ 

     (   ) 7 

3 ผู้บริหารสามารถสร้างความฝันหรือการสร้างภาพอนาคต
ที่เป็นจริงขององค์กรที่มีความเป็นเลิศในอนาคต 

     (   ) 8 

4 ผู้บริหารมีการศึกษาข้อมูลขององค์กรอย่างลึกซึ้งในทุกๆ
ด้านเพื่อสร้างภาพอนาคตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

     
(   ) 9  

5 ผู้บริหารมีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้อยของ
บุคลากร 

     (   ) 10 

6 ผู้บริหารมีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานที่ทรัพยากร  
และเวลาเพื่อการสร้างภาพอนาคตขององค์กร 

     (   ) 11 

7 ผู้บริหารด าเนินการสร้างภาพอนาคตขององค์กรที่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต 

     (   ) 12  

8 ผู้บริหารด าเนินการสร้างความฝันหรือพิมพ์เขียวองค์กร
ภายใต้เง่ือนไขของความเป็นไปได้และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 

     
(   ) 13 

การเผยแพร่วิสัยทัศน์(X2) 
9 ผู้บริหารสามารถอธิบายวิธีการต่างๆเพ่ือจูงใจ

หรือโน้มน้าวให้บุคลากรในองค์กรเรียนรู้  เข้าใจ  
และเห็นคล้อยตามได้ 

     
(   ) 14 

10 ผู้บริหารมีวิ ธีการโน้มน้ าวเ พ่ือให้ ได้ รับการ
สนับสนุนและเกิดความศรัทธาจากผู้ที่เก่ียวข้อง 

     
(   ) 15 



176 
 

ข้อ มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 

การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์(X3) 
14 ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกภาคส่วนเพื่อ

น ากระบวนการที่สร้างขึ้นไปสู่การปฏิบัติจริง 
       (   ) 19 

15 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็น
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่างๆให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

     
(   ) 20 

16 ผู้บริหารสามารถขับนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์สู่
แผนงานและกิจวัตรการปฏิบัติประจ าวันให้เกิดขึ้นใน
องค์กร 

     
(   ) 21 

17 ผู้บริหารโน้มน้าวให้บุคลากรมุ่ งมั่น เสี ยสละเห็น
ประโยชน์ส่ วนรวม เพื่ อปฏิบั ติ ง านต่ า ง  ๆ  และ 
ด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ท่ีสร้างขึ้น 

     
(   ) 22 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ค าชี้แจง   :   โปรดพิจารณาข้อความที่ก าหนดให้ว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาให้ท่านเขียนเครื่องหมาย    ลงในช่องระดับความคิดเห็นตามความ
เป็นจริงที่ท่านเห็นสมควรในทุกข้อค าถาม 
 ระดับ  1  หมายถึง  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  อยู่ในระดับน้อยที่สุด   
 ระดับ  2  หมายถึง  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  อยู่ในระดับน้อย   
 ระดับ  3  หมายถึง  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  อยู่ในระดับปานกลาง   
 ระดับ  4  หมายถึง  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  อยู่ในระดับมาก   
 ระดับ  5  หมายถึง  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  อยู่ในระดับมากที่สุด   
 

ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 

การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเกี่ยวกับการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น(Y1) 
1 สถานศึกษามีการด าเนินการในการพัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับท้องถิ่น 
     

(   ) 23 

2 สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการ และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น 

     
(   ) 24 

3 สถานศึกษาจัดการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ชุมชน สังคม และ
สามารถน าเอาประสบการณ์ไปใ ช้ในการด า เนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

     

(   ) 25 

4 สถานศึกษาจัดการบริการวิชาการที่มีบริการแบบให้
เปล่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ชุมชน สังคม 
และสามารถน าเอาประสบการณ์ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

     

(   ) 26 

5 สถานศึกษาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและพัฒนา
บุคลากรในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผูกพันต่อท้องถิ่น 

     
(   ) 27 

การวางแผนด้านงานวิชาการ(Y2) 
6 ผู้บริหารร่วมมือกับครูผู้สอนในการก าหนดแนวทางการ

พัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
     

(   ) 28 

7 ผู้บริหารร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหาด้านงานวิชาการของสถานศึกษา 

     
(   ) 29 

8 ผู้บริหารร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส ารวจแนว
ทางการพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

     
(   ) 30 
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 

9 ผู้บริหารร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก าหนดแนว
ทางการติดตามการพัฒนางานด้ านวิชาการของ
สถานศึกษา 

     
(   ) 31 

10 ผู้บริหารร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อประเมินผล
การพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

     
(   ) 32 

11 สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมิน
สถานภาพสถานศึกษาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ด้านวิชาการ 

     
(   ) 33 

12 สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ เป้ าหมาย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุก
ฝ่ายในสถานศึกษารวมทั้งชุมชน 

     
(   ) 34 

13 สถานศึกษามีการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระการ
เรียนรู้โดย ก าหนดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

     

(   ) 35 

14 
สถานศึกษาก าหนดแนวทางการใช้หลักสูตร เสนอแนะ
แก่กลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

     
(   ) 36 

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา(Y3) 
15 สถานศึกษามีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการใน

การจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน การเรียนแบบตามอัธยาศัย 

     
(   ) 37 

16 สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรที่ เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้รับบริการในการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ในระบบและนอกระบบโรงเรียน 

     
(   ) 38 

17 สถานศึกษามีการด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด 

     
(   ) 39 

18 สถานศึกษามุ่งส่งเสริมให้ผู้เรยีนสามารถน าประสบการณ์
จากการเรียนรู้นั้นไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

     (   ) 40 

19 สถานศึกษามุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     (   ) 41 

20 สถานศึกษาด าเนินการเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาตาม
สภาพความเป็นจริง 

     (   ) 42 

21 สถานศึกษาด า เนินการพัฒนาการศึกษาเพื่อเพิ่ ม
ศักยภาพของนักเรียนให้ เป็นคนเก่ง คนดี  มีสุข มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

     
(   ) 43 

การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา(Y4) 
22 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดี

ยิ่งข้ึน 
     (   ) 44 
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 

23 สถานศึกษาท าความเข้าใจองค์ประกอบหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน 

     
(   ) 45 

24 สถานศึกษาได้ศึกษา  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงสาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมและการจัดประสบการณ์ในหลักสูตรอยู่
เสมอ 

     
(   ) 46 

25 สถานศึกษามีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรให้มี
คุณภาพเพิ่มมากข้ึน 

     
(   ) 47 

26 สถานศึกษามีการบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้
เหมาะสมกับบริบทและสภาวะการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงข้ึน 

     
(   ) 48 

27 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ 

     
(   ) 49 

28 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให้ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในบริบท 

     
(   ) 50 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้(Y5) 
29 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจ

ของผู้เรียน 
     

(   ) 51 

30 สถานศึกษาส่งเสริมการนิเทศ  ติดตามและก ากับให้ครู
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     
(   ) 52 

31 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู จัดอบรมสัมมนา 
ศึกษาดูงานตามสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

     
(   ) 53 

32 สถานศึกษามีการด าเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรอยู่เสมอ 

     
(   ) 54 

33 สถานศึกษามีการสนับสนุน ส่งเสริมพฤติกรรมอัน
เนื่องมาจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ทั้งตัว
ผู้สอนและผู้เรียน 

     
(   ) 55 

34 สถานศึกษามีการพัฒนาพฤติกรรมอันเนื่องมาจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ทั้งตัวผู้สอนและ
ผู้เรียน 

     
(   ) 56 

การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน(Y6) 
35 สถานศึกษามีกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลทาง

วิชาการที่ได้มาตรฐาน 
     

(   ) 57 

36 สถานศึกษามีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตรวจสอบและ
การวัดและน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

     
(   ) 58 
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 

37 สถานศึ กษาก า หนดผลกา ร เ รี ย นรู้ เ ป็ น รู ป แบบ
กระบวนการ  จ านวนตัวเลขปริมาณ อันดับ ข้อมูลให้กับ
วัตถุ สิ่งของตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ 

     
(   ) 59 

38 สถานศึกษาก าหนดผลการเรียนรู้เป็นแบบกระบวนการ  
จ านวนตัวเลข ปริมาณ อันดับ ข้อมูลให้กับบุคคลตาม
กฎเกณฑ์ที่วางไว้ 

     
(   ) 60 

39 สถานศึกษามีการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดผลที่ได้
มาตรฐาน 

     
(   ) 61 

40 สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผล ด้านทักษะ และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

     
(   ) 62 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา(Y7) 
41 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

โดยเน้นการค้นคว้าหาข้อมูล ศึกษาปัญหา เพื่อพัฒนา
และแก้ไข 

     
(   ) 63 

42 สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาผู้เรียน สามารถเรียนรู้ 
เกิดทักษะ มีการพัฒนา วิจัย และน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

     
(   ) 64 

43 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้บริหารร่วมมือกับครูในการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

     
(   ) 65 

44 สถานศึกษามีการเรียนรู้กระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เป็นเลิศ 

     
(   ) 66 

45 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าตัดสินใจ หาวิธี
แก้ปัญหาที่ดีท่ีสุด 

     
(   ) 67 

การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้(Y8) 
46 สถานศึกษามีการส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี

คุณลักษณะใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
     

(   ) 68 

47 สถานศึกษามุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้
จากแหล่ งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี 

     
(   ) 69 

48 สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล เช่น 
ครู เพื่อน สังคม บุคลในท้องถิ่น 

     
(   ) 70 

49 สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทางกายภาพ เช่น 
สถานท่ีต่างๆ วัด อุทยานประวัติศาสตร์ สวนสัตว์ ฯลฯ 

     
(   ) 71 

50 สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อการ
สอนประเภทต่างๆ เช่น วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ สิ่งพิมพ์และ
เอกสารต่างๆ 

     
(   ) 72 
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 

การนิเทศการศึกษา(Y9) 
51 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ส่งเสริม 

เพื่อพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
ยิ่งข้ึน 

     
(   ) 73 

52 สถานศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
ของครู เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

     
(   ) 74 

53 สถานศึ กษามี ก า รประยุ กต์ ใ ช้ ค ว าม รู้  ทั ศนคติ 
ประสบการณ์ และทักษะที่จ าเป็นเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

     
(   ) 75 

54 สถานศึกษามีการประชุม ปรึกษาและร่วมกันกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 

     
(   ) 76 

55 สถานศึกษามีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปฏิบัติการเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการที่ส่งผลให้ได้ประสทิธิผลตามเกณฑ์
ที่วางไว ้

     
(   ) 77 

56 สถานศึกษามีจุดมุ่ ง เน้นเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถและ มีความเ ช่ือมั่น สามารถพัฒนา
รูปแบบการจัดเรียนการสอนสนองต่อความต้องการ
ผู้เรียน 

     

(   ) 78 

การแนะแนว(Y10) 
57 สถานศึกษามีกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนหรือบุคคลใน

ด้านการศึกษาทุกระดับช้ันเพื่อให้ รู้จัก เข้าใจและเลือก
ศึกษาได้อย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการและ
ความสามารถของผู้เรียน 

     

(   ) 79 

58 สถานศึกษามีกระบวนการช่วยเหลือผู้ เรียนในด้าน
การศึกษาทุกระดับช้ันเพื่อให้มีการพัฒนาทางด้าน
สติปัญญา ความเฉลียวฉลาดอย่างเต็มที่ตามขีด
ความสามารถ สามารถแก้ปัญหาหรือตัดสินใจได้ถูกต้อง 

     

(   ) 80 

59 สถานศึกษามีกระบวนการช่วยเหลือผู้ เรียนในด้าน
การศึกษาทุกระดับช้ันเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้
เต็มความสามารถทุกด้าน ปรับตัวและด าเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข   

     

(   ) 81 

60 สถานศึกษาจัดกระบวนการประเมินผลและติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานทางการศึ กษาของ
สถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน สังคม 
ชุมชน/ท้องถิ่น 

     

(   ) 82 

61 สถานศึกษาสร้างหลักประกันแก่ผู้รับบริการว่าการจัด
การศึกษานั้นมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่ได้
มาตรฐาน เช่ือถือได้ 

     
(   ) 83 
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 

62 สถานศึกษามีคุณภาพตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
การศึกษาทุกประการ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ที่
สูงขึ้น สามารถบรรลุผลตามมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนดไว ้

     

(   ) 84 

การส่งเสริมชุมชนให้มีความเขม้แข็งทางวิชาการ(Y12) 
63 สถานศึกษาเผยแพร่สนับสนุนให้ชุมชน สังคมท้องถิ่นมี

ส่วนร่วมในการรับรู้กระบวนการด าเนินงาน 
     

(   ) 85 

64 สถานศึกษาสร้างองค์ความรู้ในด้านวิชาการ โดยจัด
การศึกษาที่หลากหลายในชุมชนทั้งสายอาชีพ สาย
สามัญ และตามอัธยาศัย 

     
(   ) 86 

65 การปฏิบัติในกิจกรรมบริการวิชาการหรือวิชาชีพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและประเทศชาติ 

     
(   ) 87 

66 สถานศึกษาเสริมสร้างความรู้แก่ชุมชน และผู้เรียนใน
ชุมชนท้องถิ่นนั้นๆให้มีองค์ความรู้และสามารถใช้ชีวิต
ร่วมกันในสังคมได้ 

     
(   ) 88 

67 สถานศึกษาร่วมกันส่งเสริมและสร้างศูนย์การเรียนรู้ใน
ชุมชน 

     
(   ) 89 

การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น (Y13) 
68 สถานศึกษามีการสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์

ความรู้กับสถาบันอ่ืนในการพัฒนางานด้านวิชาการ 
     

(   ) 90 

69 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับองค์กรการศึกษาต่างๆทั้งสถานศึกษา
ของรัฐ เอกชน 

     
(   ) 91 

70 สถานศึกษามีการส่งเสริม พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรทางการศึกษาต่างๆทั้ง
สถานศึกษาของรัฐ เอกชน 

     
(   ) 92 

71 สถานศึกษามีการจัดตั้งงบประมาณ เพื่อใช้ในการพัฒนา
งานวิชาการ 

     (   ) 93 

72 สถานศึกษามีการติดต่ อ สื่อสารกับสถานศึกษาที่
ใกล้ เคียงภายในเขตพื้นที่การศึกษา ต่างเขตพื้นที่
การศึกษาภายในประเทศ 

     
(   ) 94 

73 สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อสนับสนุนการ
จัดการศึกษา การพัฒนาวิชาการเพื่อประสิทธิภาพ
ทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เพิ่มมากยิ่งข้ึน 

     
(   ) 95 
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 

74 สถานศึกษาได้ ร่ วมมือกับองค์กรภายนอกให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษาการพัฒนาวิชาการที่ส่งผลต่อ
คุณภาพทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เพิ่มมาก
ยิ่งข้ึน 

     

(   ) 96 

การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ
สถาบันอืน่ที่จัดการศึกษา (Y14) 
75 สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชน/สังคม เพื่อพัฒนา  ส่งเสริม

งานด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอก 
     

(   ) 97 

76 สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับชุมชน/สังคม  
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือของทุก
ฝ่าย 

     
(   ) 98 

77 สถานศึกษามีการส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ  เจต
คติที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง 

     
(   ) 99 

78 สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้
ในสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

     
(   ) 100 

79 สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมีคุณภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

     
(   ) 101 

80 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างด้านการศึกษา
และด้านอื่นๆเพื่อความรู้ ความเข้าใจอันดีต่อชุมชน 

     
(   ) 102 

การจัดท าทะเบียนและแนวปฏิบติัเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา(Y15) 
81 สถานศึกษามีการก าหนดกระบวนการการด าเนินงาน

เพื่ อส ร้ า งแนวปฏิ บั ติ ของงานด้ านวิ ช าการของ
สถานศึกษา 

     
(   ) 103 

82 สถานศึกษามีการบริหารงานด้านวิชาการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

     
(   ) 104 

83 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน 
วิเคราะห์ปัญหางานวิชาการของสถานศึกษา 

     
(   ) 105 

84 สถานศึกษามีการเปิดโอกาสให้ครมูีส่วนร่วมในการ
ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 

     
(   ) 106 

85 สถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติเป็นระยะๆเพื่อ
น ามาปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิบัติงานด้านวิชาการ
ต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

     
(   ) 107 

86 สถานศึกษามีการจัดท าร่างระเบียบเกี่ยวกับงานวิชาการ
ของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้ร่วมกัน 

     
(   ) 108 

87 สถานศึกษามีการก าหนด/บันทึกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
วิชาการของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือ
ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

     
(   ) 109 
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 

การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศกึษา (Y16) 
88 สถานศึกษามีการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนตรงตาม

เนื้อหา สาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
     

(   ) 110 

89 สถานศึกษามีการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนที่
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

     
(   ) 111 

90 สถานศึกษาคัดเลือกหนังสือและสื่อการเรี ยนที่ เป็น
ประโยชน์เพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเอง 

     
(   ) 112 

91 สถานศึกษาคัดเลือกหนังสือและสื่อการเรียนที่ให้ผู้เรียน
ใช้ประโยชน์จากหนังสือและแบบเรียนส าหรบัการพัฒนา
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

     
(   ) 113 

92 แบบเรียนและสื่อการเรี ยนที่สถานศึกษาพิจารณา
คัดเลือกสามารถช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

     
(   ) 114 

93 สถานศึกษาคัดเลือกแบบเรียนและสื่อการเรียนที่มคีวาม
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็นอย่างมาก 

     
(   ) 115 

94 สถานศึกษาคัดเลือกแบบเรียนและสื่อการเรียนมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผูส้อนเพื่อใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     
(   ) 116 

95 การคัดเลือกแบบเรียนและสื่อการเรียนของสถานศึกษา
เกิดจากความร่วมมือและมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 

     
(   ) 117 

การพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(Y17) 
96 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้

สื่อและเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเนื้อหา
จากผู้สอนไปยังผู้เรียน 

     
(   ) 118 

97 สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนในการจ ากัด
เรื่องเวลา ระยะทางและสภาพภูมิศาสตร์โดยการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีถ่ายทอดเนื้อหาจากผู้สอนไปยังผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี 

     

(   ) 119 

98 ผู้บริหารใช้สื่อ เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในพัฒนาผู้สอน
และผู้เรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 

     
(   ) 120 

99 สถานศึกษาพัฒนาวัสดุ  อุปกรณ์ทุกชนิดตลอดจนวิธีการ
หรือกิจกรรมต่างๆในการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่
เสมอ 

     
(   ) 121 

100 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้สอนพัฒนาวัสดุ  อุปกรณ์เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้ เรียน ท าให้การเรียนการสอน
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

     
(   ) 122 
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 

101 สถานศึกษาเลือกใช้วิธีทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนง่ายและเร็ว
ขึ้น 

     
(   ) 123 

102 สถานศึกษาใช้สื่อและเทคโนโลยีตา่งๆในการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

     
(   ) 124 

103 สถานศึกษาใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรยีนการ
สอนซึ่งส่งผลต่อผูเ้รียนเป็นส าคัญและเกดิประโยชน์ด้าน
คุณภาพของผู้เรียนเพิม่มากข้ึน 

     
(   ) 125 
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