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การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
นายประทีป ไชยเมือง
ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
ของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 1) เพื่อศึกษา
สภาพ ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการ
บริห ารเพื่อ พัฒ นาศั กยภาพทางวิช าการของนัก เรียนโรงเรี ยนบดิ นทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจำนวน
5 คนและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ จำนวน 40 คน 2) สร้างรูปแบบ
การบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน และตรวจสอบความตรงของรูปแบบ โดยการจัด
ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) จากผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 86 คน 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหาร
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน โดยการจัดประชุมสรุปผลการทดลองใช้รูปแบบและ
เก็บข้อมูล โดยการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 149 คน และ 4) ประเมินผลการใช้
รูปแบบและความพึงพอใจที่มีต่อ รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรี ยน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน
3 ฉบับ เก็บ ข้อ มู ล จากกลุ่ มตัว อย่า ง ได้แก่ ผู้บริห ารและครูผ ู ้ส อน คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนรวมจำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของ
นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ พบว่า สภาพปัญหาภายในโรงเรียนบดิ นทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ได้มีการดำเนินงานในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีความ
ตระหนักและมีความพยายามในการจัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรม กำหนดบทบาทผู้รับผิดชอบ
การดำเนินงาน บริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา แต่ยังขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ในบางขั้นตอน บางกิจกรรมที่ต้องได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการและการดำเนินงาน เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย นั่นคือ คุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน อันเกิดจาการวางระบบการดำเนินงานในสถานศึกษาที่
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สอดคล้องกับสภาพและปัญหา รวมถึงความต้องการจำเป็นในการพัฒนา จึงควรมีการเสริมสร้างความ
ตระหนักและความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนให้ครอบคลุม
บุคลากรทุกกลุ่มเป้าหมายและเน้นให้สามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาจนกลายเป็น
วั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพ และจากการสนทนากลุ ่ ม ผู ้ เชี่ ย วชาญ พบว่ า ในด้ า นสภาพการบริ ห ารของ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงห เสนี) ๔ สภาพการบริหารใช้การบริหารตามระบบราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด แบ่งการบริหารงานเป็น 4 กลุ่มงานใหญ่ ตามรูปแบบการบริหารของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา เนื่องจากเน้นการบริหารตามระบบราชการ และสนองนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และผู้อำนวยการโรงเรียน ทำให้ขาดการมี
ส่วนร่วมในการบริหาร การทำงานเป็นการรับคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่ง ทำให้ขาดพลวัตรในการ
ทำงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร ่ว มกำหนดเป้าหมาย และวิธีการในการดำเนินงาน ทำให้การจั ด
การศึกษาไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและนักเรียน ในด้านสภาพปัญหาของ
นักเรียนมีปัญหา คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O–NET) 2) การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมและไม่เกิดประโยชน์ 3) พฤติกรรมด้านชู้
สาว 4) การติดเกม 5) ขาดความรับผิดชอบด้านการเรียน และ 6) การใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์
2. รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) ๔ พบว่ารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียน
บดิน ทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ พบว่า ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเสริมสร้างภาวะผู้นำ
2) กระบวนการจัดการความรู้ 3) การสนับสนุนส่งเสริมความเข้มแข็งในการดำเนินงาน 4) แนวทางการ
ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 5) เป้าหมายความสำเร็จ มีความตรงและความเหมาะสมระดับ
มาก
3. ผลการทดลองการใช้รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ พบว่า
3.1 ผลการประเมิ น การดำเนิ น งานตามรู ป แบบการบริ ห ารเพื ่อ พั ฒ นาศัก ยภาพ
ทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ในองค์ประกอบที่ 1 การส่งเสริม
ภาวะผู้นำ พบว่า มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
3.2 ผลการประเมินการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ใน องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการจัดการ
ความรู้ พบว่ามีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
3.3 ผลการประเมิ น การดำเนิ น งานตามรู ป แบบการบริ ห ารเพื ่อ พั ฒ นาศัก ยภาพ
ทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ใน องค์ประกอบที่ 3 การสนับสนุน
ส่งเสริมความเข้มแข็งในการดำเนินงาน พบว่ามีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
3.4 ผลการประเมิ น การดำเนิ น งานตามรู ป แบบการบริ ห ารเพื ่อ พั ฒ นาศัก ยภาพ
ทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ใน องค์ประกอบที่ 4 การดำเนินงาน
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน พบว่ามีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
3.5 ผลการประเมิ น การดำเนิ น งานตามรู ป แบบการบริ ห ารเพื ่อ พั ฒ นาศัก ยภาพ
ทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ในองค์ประกอบที่ 5 เป้าหมาย
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ความสำเร็จ ด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน พบว่ามีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ด้านคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสถานศึกษาและการทดสอบระดับชาติพบว่า มีผล
การดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน พบว่า มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
4. ผลการใช้ รูปแบบการบริห ารเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ปรากฎผลดังต่อไปนี้
4.1 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน เมื่อได้นำผลต่างทางด้านทักษะการ
เรียนรู้ศตวรรษที่ 21 รวมกันในปีที่มีการทดลองใช้รูปแบบ กับปีที่มีการนำรูปแบบที่ปรับปรุงแล้วไปใช้งาน
จริงส่งผลให้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนตามประเด็นที่พิจารณาเพิ่มขึ้นอยู่ร้อยละ 6.21
4.2 คุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยเทียบกับเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ในปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนกำหนดเป้าหมาย ร้อยละของนักเรียนต้องได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกรดเฉี่ย
(GPA) ร้อยละ 65 เมื่อนำรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบดินทร
เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ มาใช้ พบว่าโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกรดเฉลี่ย (GPA) สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนกำหนดทั้งหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยเทียบกับเกณฑ์ในปีการศึกษา
2560 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่า ทุกข้อมีผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน
กำหนด และมีค่าร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์เพิ่มขึ้นทุกข้อ และในปี
การศึกษา 2561 โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ มีผลการประเมิน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
เมื่อนำผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยกับค่าเป้าหมายของปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2561 เมื่อเทียบกับค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดสูงกว่าของปีการศึกษา 2560 ทุกรายวิชา ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 สูงกว่าจำนวน 3 รายวิชา คือวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาต่างประเทศ
4.3 ประสิทธิผลการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
4.3.1 ด้านผู้เรียน มีผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจ รวมทั้งสิ้น 109 รางวัล แบ่งออกเป็น
รางวัลและผลงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับภาค
จำนวน 4 รางวัล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เหรียญทอง จำนวน 28 รางวัล ระดับเขตพื้นที่การศึ กษา
เหรียญเงิน จำนวน 34 รางวัล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เหรียญทองแดง จำนวน 24 รางวัล ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประเภทเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 19 รางวัล
4.3.2 ด้านครู พบว่า ในปีการศึกษา 2561 บุคลากรของโรงเรียนได้รับรางวัลหรือยก
ย่องเชิดชูเกียรติจำนวน 5 ประเภท คือ 1) โครงการ “ปิยชนน์ คนการศึกษา” ประจำปี 2561 จำนวน 3 คน
2) รางวัลแม่ตัวอย่าง ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 คน 3) เกียรติบัตรผู้มีคุณูปการในการจัดการศึกษา
และการสอบธรรมสนามหลวง จำนวน 1 คน 4) โครงการครูด ี ไม่ ม ี อบายมุ ข (ปี ท ี ่ 8) จำนวน 40 คน
5) ครูผู้ฝึกสอนให้นักเรียนได้รับรางวัลศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 จำนวน 104 คน

ง
4.3.3 ด้านโรงเรียน พบว่า ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
๔ ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้แก่ ได้รับการประเมินในโครงการบริหารจัดการระบบคุณภาพและ
ได้รางวัลคุณภาพ ในระดับ ScQA จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2560
รางวั ล IQA AWARD ประจำปี 2561 “ระดั บดี เด่ น” ประเภทโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษาขนาดใหญ่รางวัล
สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รับโล่ประทานรางวัล “Energy Mind
Award 2016 และ 2017” อีกทั้งในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ได้รับการ
รับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พ.ศ. 2559 – 2563 ได้ระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม” ทั้งสามด้าน
แสดงให้เห็นว่า ผลการใช้ร ูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ในปีการศึกษา 2561 นั้นประสบผลสำเร็จ
4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริห ารสถานศึกษา ครูผ ู้ส อน เจ้าหน้าที่
โรงเรีย น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนตามรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ในภาพรวม พบว่า ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนตามรูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด รายการ
ที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการของนักเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ครูมีการ
ดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนในระดับชั้นเรียนตาม
ขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนมีก ารนำผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็น
ฐานในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

