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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
     การพัฒนารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 

จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1.ทฤษฎี หลักการและแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการบริหาร 

    1.1 การบริหารและการบริหารการศึกษา  
    1.1.1 ความหมายการบริหาร  
    1.1.2 ความหมายการบริหารการศึกษา 
    1.1.3 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารการศึกษา     
   1.2 การบริหารสถานศึกษา 

  1.2.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
  1.2.2 ขอบข่ายการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.2.3 แนวทางการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 
  1.2.4 โรงเรียนที่บริหารมุ่งความเน้นความเป็นเลิศ 
  1.2.5 การพัฒนาโรงเรียนสู่คุณภาพ 
 1.3 การบริหารงานวิชาการ 

    1.3.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
    1.3.2 ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 
    1.3.3 กระบวนการบริหารงานวิชาการ 
   1.4 การบริหารงานฝ่ายวิชาการโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
    1.4.1 โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
    1.4.2 โครงสร้างการบริหารฝ่ายวิชาการของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 
    1.4.3 คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 
    1.4.4 บทบาทหน้ าที่ ขอ งคณะกรรมการ ง านสะ เต็ มศึ กษาของ โ ร ง เ รี ยน                      
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 2.สะเต็มศึกษา   
       2.1 ความหมายของสะเต็มศึกษา 
    2.2 ประวัติของสะเต็มศึกษา  
    2.3 นโยบายและแผนการด าเนินงานสะเต็มศึกษาในประเทศไทย   
    2.4 จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
    2.5 แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา    
    2.6 การวัดและประเมินผลตามแนวทางสะเต็มศึกษา   
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3.วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
  3.1 ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
  3.2 จุดมุ่งหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
  3.3 ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

    3.4 ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 4.รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
    4.1 ความหมายของรูปแบบ  
   4.2 ประเภทของรูปแบบ 
  4.3 องค์ประกอบของรูปแบบ 
  4.4 ลักษณะรูปแบบที่ดี 
  4.5 การตรวจสอบรูปแบบ 

   4.6 การพัฒนารูปแบบ 
   4.7 การสร้างคู่มือ 

 5.ทฤษฎีความพึงพอใจ  
 6.งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

   6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ     
  6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องภายนอกประเทศ     

  7.การสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานสะเต็มศึกษา   
 
1.ทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหาร 

 1.1 การบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา 

   1.1.1 ความหมายของการบริหาร 

  ในการบริหารการศึกษาผู้บริหารควรมีหลักการและกระบวนการบริหาร  ซึ่งจะช่วยให้
การบริหารเป็นระบบมีคุณภาพก่อให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางและเป้าประสงค์ที่ก าหนด                        
ได้อย่างมีมาตรฐาน มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการบริหารไว้หลายท่าน เช่น สันติ บุญภิรมย์ 
(2552 : 42) ได้กล่าวว่า การบริหารเป็นการด าเนินการร่วมกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้บรรลุ
ถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยใช้ปัจจัยต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน                    
ในการด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ได้ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ มนูญ ร่มแก้ว (2553 : 10 )                  
ได้กล่าวว่า กระบวนการท างานร่วมกันกับผู้ อ่ืนโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารงาน                           
อย่างเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานหรือ
องค์กรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใดสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับ พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร (2554 : 20) ได้ให้ความหมายว่าเป็นการท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการก าหนด
เป้าหมาย วางแผนการจัดสรรทรัพยากรและก าหนดเวลาในการท างาน ได้แก่ ความสามารถวางแผน
และการจัดตารางการท างานเพ่ือให้เป้าหมายขององค์กรบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดล าดับ
ความส าคัญของงาน และมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง และก าหนดจัดหาและ
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จัดระบบทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถท างานได้ส าเร็จและการให้ความหมายนี้ยังตรงกับ                     
สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ (2554 : 50) ที่ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการท างานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของบุคคลและกลุ่ม โดยผู้บริหารเป็นผู้ต้อง
รับผิดชอบต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของงานที่เกิดขึ้น รวมทั้งการบริหารยังถือเป็นศาสตร์                      
ที่มีวิทยาการสามารถเรียนรู้ได้และเป็นทั้งศิลป์ที่มีลักษณะเกี่ยวกับการปฏิบัติ  และยังสอดคล้องกับ     
ธัญดา ยงยศยิ่ง (2560:16) ที่ได้ให้ความหมายว่าการบริหาร เป็นงานของหัวหน้าหรือผู้น าที่จะต้อง
กระท าเพ่ือให้กลุ่มต่าง ๆ ที่มีคนหมู่มากอยู่รวมกันและร่วมกันท างาน เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้                      
จนส าเร็จผลและได้ประสิทธิภาพ โดยที่ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและ                
เกิดประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

  กล่าวโดยสรุป การบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ในการบริหาร
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือของบุคคลและกลุ่มบุคคลโดยใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุตามเป้าหมายที่สถานศึกษาตั้งไว้  

 
  1.1.2 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
 
  นั ก ก า ร ศึ ก ษ า ห ล า ย ท่ า น ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า ไ ว้  เ ช่ น                                        
สุ ธ รรม ธรรมทัศนานนท์  (2554 : 51) ได้ ให้ ความหมายของการบริหารการศึกษา ไว้ ว่ า                                   
เป็นการด าเนินงานของกลุ่มบุคคล เพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งความรู้ ความคิดความสามารถและ
ความเป็นคนดี และยังหมายถึงการด าเนินงานของกลุ่มบุคคลซึ่งอาจเป็นการด าเนินงานของครูใหญ่
ร่วมกับครูน้อยในโรงเรียน อธิการบดีร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับอธิบดีกรมต่าง ๆ และอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และกลุ่มบุคคลเหล่านี้ต่างร่วมมือกัน
พัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับ จรุณี  เก้าเอ้ียน (2555 : 5) ที่กล่าวว่า เป็นกิจกรรมที่
บุคคลหลายคนร่วมมือกันค าเนินการ เพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคม                     
ในทุกด้าน เช่น ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยม หรือคุณธรรม ทั้งในด้านการสังคม 
การเมืองและวัฒนธรรม  สอดคล้องกับ อราภรณ์ สมบูรณ์ (2557: 11) สรุปได้ว่าการบริหารการศึกษา 
หมายถึง กิจกรมต่าง ๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันด าเนินการ เพ่ือการพัฒนาสมาชิกของสังคม                 
ในทุก ๆ ด้าน ทั้งในด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การวัดผล การจัดอาคารสถานที่และพัสดุ
ครุภัณฑ์ การสรรหาบุคคลมาด าเนินการ หรือมาท าการสอนในสถานศึกษา การปกครองนักเรียน
เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดีมีวินัยและอ่ืน ๆ ซึ่งการด าเนินงานเหล่านี้เรียกว่า ภารกิจทางการบริหาร
การศึกษาหรืองานบริหารการศึกษา สอดคล้องกับการให้ความหมายของ ธัญดา ยงยศยิ่ง (2560:19) 
ที่กล่าวว่า เป็นการด าเนินงานของกลุ่มบุคคล ซึ่งอาเป็นการด าเนินงานของครูใหญ่ร่วมกับครูน้อยใน
โรงเรียน อธิการบดีร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับอธิบดีกรม
ต่าง ๆ และครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และกลุ่มบุคคลเหล่านี้ต่างร่วมมือกันพัฒนาคน                 
ให้มีคุณภาพทั้งสิ้น การจะพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้นั้น จะต้องมีการด าเนินการในการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรม การวัดผล การจัดอาคารสถานที่และพัสดุครุภัณฑ์ การสรรหาบุคคลมาด าเนินการ
หรือมาท าการสอนในสถาบันการศึกษา การปกครองนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดีมีวินัยและอ่ืน ๆ              
ซึ่งการด าเนินงานเหล่านี้รวมเรียกว่าภารกิจทางการบริหารการศึกษาหรืองานบริหารการศึกษานั่นเอง 
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อีกท้ังสอดคล้องกับ แฮริส (Harris,1990 อ้างถึงใน เอกชัย บุตรแสนคม 2559 : 65)  ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า เป็นกระบวนการในการสร้างบูรณาการแห่งความสามารถของบุคคลและการน าประโยชน์จาก
วัสดุ อุปกรณ์ต่ า ง  ๆ  มาใช้อย่ า ง เหมาะสม  เ พ่ือช่ วยให้มี การ พัฒนาคุณภาพของมนุ ษย์                                
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมิใช่เพียงแต่มุ่งพัฒนาอนุชนของชาติเท่านั้นแต่ยังมุ่งให้การพัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียนอีกด้วย       

     สรุปการบริหารการศึกษา เป็นการร่วมมือของคณะบุคคลในการบริหารงานของโรงเรียน
โดยใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่ก าหนด  โดยมีผู้บริหารการศึกษาเป็นผู้ให้การสนับสนุน
ส่งเสริม ก ากับติดตาม และร่วมรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
  
  1.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร 
 
  กระบวนการทางการบริหารเป็นแนวทางที่ ผู้บริหารน ามาใช้ ในการปฏิบัติภารกิจ                             
ให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ได้มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่าน                         
ได้ท าการศึกษาและให้แนวทางของเก่ียวกับกระบวนการบริหารงานไว้ ดังนี้ 
  รัสเซลล์ที เกรก (Russell T.Gregg ,1967 อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม.2545 : 23) สรุปว่า 
กระบวนการบริหารมี 7 ขั้นตอน คือ  
    1. Decision Making คือ การตัดสินใจ เพ่ือด าเนินการ 
    2. Planning คือ การวางแผนปฏิบัติการตามแนวทางเลือกท่ีตัดสินใจเลือกแล้ว 
    3. Organizing คือ การจัดองค์การ 
    4. Communication การติดต่อสื่อสาร 
    5. Influencing คือ การจูงใจให้ทุกคนในองค์การปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
    6. Coordinating คือ การประสานงาน 
    7. Evaluating คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 

ร็อบบินส์ (Robbins, 2005 อ้างถึงใน เอกชัย บุตรแสนคม. 2559 : 9) ได้จ าแนกกระบวนการ
บริหารโรงเรียนที่เกิดประสิทธิผล ประกอบด้วย  1) การวางแผน (Planning)  2) การจัดองค์การ 
(Organizing)  3) การชี้แนะ (Leading)  4) การควบคุม (Controlling)  

กระบวนการการบริหารตามทฤษฎีของ ลูเธอร์ และ เออร์วิค (Gulick and Urwick ,2008
อ้างถึงใน กนกวรรณ อินทร์น้อย.2553: 21-25) POSDCORB เป็นอักษรย่อของกระบวนการ                      
การบริหารซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารของ Guick และ Urwick ที่ได้เสนอไว้ไนบทความชื่อ "Notes on 
the Theory of Organization" ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1937 ซึ่งเป็นการสรุปหน้าที่ของผู้บริหารที่ถือเป็น
อมตะ ใช้ได้จนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องมีบทบาทหน้าที่ ประกอบด้วย 1) P- Planning                
การวางแผน   2)  O- Organizing การจั ดองค์ การ   3 )  S- Staffing การจั ดคน เข้ าท า ง าน                               
4)  D- Directing กา รอ า น ว ยกา ร / ก า รสั่ ง ก า ร   5)  CO- Coordinating ก า รป ร ะส า น ง า น                             
6) R- Reporting การรายงาน 7)B- Budgeting การบริหารและควบคุมงบประมาณ 

เจสซี  บี  เซี ยร์  ( Jesse B. Sears, 1950 อ้ างถึ ง ใน  จันทรานี  สงวนนาม . 2545: 23)                         
ให้ความเห็นว่าการบริหารจะต้องด าเนินการไปตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 1) Planning คือ                 
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การก าหนดแผนงานและโครงการล่วงหน้า 2) Organizing คือ การจัดองค์การและการก าหนด
ต าแหน่งหน้าที่ 3) Directing คือ การอ านวยการ สั่งการ และการมอบหมายงาน  4) Coordinating 
คือ การประสานงานเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและต าแหน่งต่าง ๆ ใน หน่วยงานและ 
5). Controlling คือ การควบคุมงาน เป็นการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      จากผลการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร  สรุปได้ว่าประกอบด้วย                        
การวางแผนการด าเนินงาน ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล                
การด าเนินงาน จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และน าผลการด าเนินงานไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
ในการด าเนินการครั้งต่อไปอย่างเป็นระบบ 
 
   1.2 การบริหารสถานศึกษา  
 

     1.2.1 ความหมายการบริหารสถานศึกษา 
 

 การบริหารสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่ มี ความส าคัญต่อการจัดการศึกษา                             
ทั้งนี้หากสถานศึกษามีความสามารถที่จะบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพเกิดประสิทธิผลได้ย่อมส่งผล
ถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติด้วย การศึกษาการบริหารสถานศึกษาจะสามารถน ามาก าหนด
องค์ประกอบส าคัญที่จะส่งผลให้การบริหารสถานศึกษาและการบริหารมีคุณภาพ  โดยมีผู้ให้
ความหมายเเละความส าคัญของการบริหารการศึกษาไว้ เช่น  ศิลป์ชัย อ่วงตระกูล (2552: 8) กล่าวว่า 
การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินงานร่วมกันกับกลุ่มบุคคลมืออาชีพและชุมชนในท้องถิ่น 
เพ่ือให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกในสังคมตามวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพและณัฐรฎา พวงธรรม 
(2553: 14) ที่ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการบริหารการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการบริหารงาน  
ด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาสู่ความก้าวหน้า ส่งเสริมความเจริญด้านความคิด ความรู้ควบคู่กับ
การสอดแทรกคุณธรรมแก่นักเรียน เพ่ือให้ได้ นักเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ภัทรกร มิ่งขวัญ 
(2559:39) ที่ให้ความหมายว่าเป็นภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการ 
ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์กร การน าและการควบคุม ซึ่งผู้บริหารต้องรู้จักเลือกวิธีการ
บริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือให้การริหารงานในสถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย                  
ที่ สถานศึกษาก าหนด  และยั งสอดคล้องกับ อราภรณ์  สมบูรณ์  (2557 : 12)   ที่ กล่ าวว่ า                               
เป็นการด าเนินงานของกลุ่มบุคคลมีจุดมุ่งหมายเพ่ือบริหางนกางการศึกษา ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้มีหลายประการ คือ งานวิชาการงานบริหาร งานบุคคล งานบริหารงานเกี่ยวกับชุมชน                  
การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา งานอาคาร และสอดคล้องกับ อร่าม วัฒนะ (2561:37) ที่กล่าว่า               
เป็น กระบวนการด าเนินงานในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา พ่ือร่วมกันวางแผนการจัด
การศึกษาภายใน สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานและคุณภาพและ เคมป์เบล (Campbell, 
1977 อ้างถึงใน วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน. 2552: 95) การจัดแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

สรุปได้ว่าการบริหารสถานศึกษา หมายถึง ภารกิจของผู้บริหารในจัดการภารกิจของโรงเรียน              
ให้บรรลุเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาตามที่สถานศึกษาที่ก าหนดไว้ โดยอาศัยการร่วมมือของบุคคล 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้สถานศึกษาสมารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ  
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   1.2.2 ขอบข่ายการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
   กระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษาสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และเป็นไปตามหลักการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545                   
มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบายและ                           
มีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา                  
ดังปรากฏในบัญญัติมาตรา 39 ที่ว่า "มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและ
จัดหารศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยัง
คณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง " จากบทบัญญัติ 
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กระทรวงศึกษาธิการได้แบ่งขอบข่ายการบริหารงานและภารกิจการบริหารและ
การจัดการสถานศึกษาดังนี้ 

 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
      1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
โดยค านึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

   2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

   3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น  
ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

   4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน                  
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

   5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมการเรียนและ
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง             
ของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 

   6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่มีการประสานงาน ความร่วมมือกับ
บิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน 
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550 : 151-155) เสนอแนวทางการบริหาร
สถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550                 
ไว้  4 ด้าน ได้แก่   1)ด้านวิชาการ  2)  ด้านงบประมาณ  3)  ด้านการบริหารงานบุคคลและ                               
4) ด้านการบริหารทั่วไป อีกทั้งยังเสนอหลักการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไว้
ดังต่อไปนี้ 
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  1. ความพร้อมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาที่จะสามารถรับผิดชอบด าเนินการตาม              
ขีดความสามารถไต้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. ความสอดคล้องกับกฎหมาย กฏ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
กับเรื่องที่จะกระจายอ านาจ 

  3. ความเป็นเอกภาพต้านมาตรฐานและนโยบายต้านการศึกษา 
  4. ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา 
  5. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ี 
  6. มุ่งให้เกิดผลส าเร็จแก่สถานศึกษาโดยเน้นการกระจายอ านาจให้แก่สถานศึกษา                   

ให้มากที่สุด เพ่ือให้สถานศึกษานั้นมีความเข้มแข็งและความคล่องตัวเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ
ให้แก่สถานศึกษาเพ่ือให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550:11-12) ก าหนดไว้ว่าการบริหาร
จัดการของสถานศึกษามีหน้าที่ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนและเป็นสถานศึกษาของรัฐจึงต้องน า
หลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า "ธรรมาภิบาล"                    
มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งกับโรงเรียนในฐานะที่เป็น  
นิติบุคคลด้วย ประกอบด้วย 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการ               
มีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่าคุ้มค่า 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2550 : 28-30) ได้กล่าวถึงการก าหนด
ขอบข่ายงานในการบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามนโยบายการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ได้บัญญัติไว้ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาทั้งด้านวิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งนี้การปฏิบัติงานในโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จและ                             
มีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารควรด าเนินงานภายในโรงเรียนอย่างมีระบบ  โดยมีแผนการด าเนินงานที่
แสดงล าดับขั้นตอนของการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการ มีการก าหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ มีแผนการ
ควบคุมก ากับงานและการประเมินผลงานที่ซัดเจนตามลักษณะของงาน งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ได้ก าหนดเป็นงานของฝ่ายวิชาการ โดยการบริหารงานวิชาการตามกรอบการ
กระจายอ านาจการบริหาร โดยการบริหารงานวิชาการถือเป็นภาระหลักในการด าเนินงานของ
โรงเรียนเพ่ือพัฒนา ผลผลิต คือ นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้
สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ
สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งการจัดปัจจัย
เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ                         
โดยได้ก าหนดหลักการและแนวคิด ไว้ดังนี้ 
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    1. ยืดหลักให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคม                         
อย่างแท้จริง โดยมีครูผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม 
    2. มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
    3. มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ 
รวมทั้งเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ 

   4.  มุ่ งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีดัชนีชี้ วัดคุณภาพ                       
การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกช่วงชั้น
ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

   5. มุ่งส่งเสริมการร่วมมือเป็นเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ส่วนการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ก าหนดให้มีภาระงานที่ชัดเจน ดังนี้   

   1. ภาระงานด้านการบริหารงานวิชาการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องขอ               
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับ
การพัฒนาสาระ หลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนด้านวิชาการ และการประสานความร่วมมือ                       
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาเละองค์กรอ่ืน 
    2. ภาระงานด้านการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ การวางแผนด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษาและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

 ส าหรับขอบข่ายและภาระงานของการบริหารและการจัดการด้านวิชาการมีรายละเอียด
ดังนี้  

   1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น 
     2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
    3.การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
    4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
    5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
    6. การวัดผล การประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
    7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
    8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรียนรู้ 
    9. การนิเทศการศึกษา 
           10. การแนะแนว 
           11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
        12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
           13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
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           14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน
สถานศึกษาประกอบและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
           15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
           16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
           17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

สรุปได้ว่า การบริหารและการจัดการด้านวิชาการ ประกอบด้วย ภาระงาน 17 งาน
กระบวนการหลักของการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือให้ได้ผลผลิต คือ นักเรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
    1.2.3 แนวทางการการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 
 

 นักการศึกษาได้เสนอแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวคุณลักษณะและองค์ประกอบที่แสดงถึง
ประสิทธิผลของโรงเรียนไว้หลายท่านด้วยกัน ดังนี้ 
   เอกชัย บุตรแสนคม (2559:93) ปัจจัยในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมประจ า
ต าบลที่มีประสิทธิผล  ประกอบด้วย   

    1. คุณภาพนักเรียน หมายถึง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาและทักษะ
กระบวนการท างานผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 

     2. คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 

   3. ผู้บริหารมืออาชีพ หมายถึง ผู้บริหารมีภาวะผู้น าทางวิชาการสูง 
   4. การเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ หมายถึง โรงเรียนมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ               

การสร้างระบบเครือข่ายการเรียนรู้ 
   5. บรรยากาศและสภาพแวดล้อมโรงเรียน หมายถึง ความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม 

ปลอดภัย ทั้งสภาพอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
สมิธและ เพอกี้(Smith and Purkey,1983 อ้างถึงใน เอกชัย บุตรแสนคม. 2559: 78)                    

ได้กล่าวถึงการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ซึ่งประกอบไปด้วย 13 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
    1. ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าทางด้านการเรียนการสอน 
    2. มีหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายและได้รับการวางแผนไว้อย่างดี 
   3. มีเป้าหมายของโรงเรียนที่ซัดเจนและมีความคาดหวังสูง 
   4. มีการท างานตรงตามเวลา 
   5. ส านึกถึงความส าคัญของการบรรลุผลส าเร็จด้านวิชาการ 
   6. มีบรรยากาศที่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
   7. มีส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 
   8. มีการพัฒนาบุคลากร 
   9. ส่งเสริมสวัสดิการและความม่ันคงกับบุคลากร 
    10. มีระบบการวางแผนแบบมีส่วนร่วม 
    11. มีการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ 
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    12. ผู้ปกครองเขา้มามีส่วนร่วม 
    13. การได้รับการสนับสนุนและสร้างขวัญก าลังใจโดยตรง 

  ออสตินและเรย์โนลด์ (Austin and Reynolds ,1990 อ้างถึงใน เอกชัย บุญแสนคม. 2559: 
79) ได้ศึกษาวิจัยและรายงานว่าการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล จะต้องมีองค์ประกอบที่แสดงถึง
ความส าเร็จ 12 ด้าน ดังนี้ 

     1. การจัดการอาคารสถานที่ในการเรียนที่เหมาะสม 
     2. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
     3. ความร่วมมือของบุคลากร 
     4. การจัดระบบของหลักสูตรและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
     5. การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
     6. การก าหนดเวลาเรียนอย่างสมดุล 
     7. ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
     8. การมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองนักเรียน 
     9. การวางแผนร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
   10. การสร้างความตระหนัก 
   11. การมีเป้าหมายและความคาดหวังร่วมกัน ที่ชัดเจน 
   12. การมีระเบียบวินัย 
ฮอล์ท และ ไฮท์ (Holt and Hinds ,1994 อ้างถึงใน เอกชัย บุตรแสนคม.2559 :80)                       

ได้จ าแนกองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิผลออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ โดยแต่ละ
กลุ่ มมีองค์ประกอบย่อยออกไปอีก  ดั งนี้  1)  องค์ประกอบด้านการมีจุดมุ่ งหมายร่วมกัน                                
2) องค์ประกอบด้านบรรยากาศการเรียนรู้และ 3) องค์ประกอบด้านการเรียน  

สจ๊วต โคเซ่ และ รอสบิน (Stuart -Kotze and  Robin, 1999 อ้างถึงใน วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
2552: 83) ได้ท าการวิจัยและศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ สรุปผลเป็นทฤษฎีความส าเร็จ
ทางการบริหาร ไว้ในหนังสื่อ Success Guide to Managerial Achievement มีปัจจัยที่ส าคัญ
น าไปสู่ความส าเร็จของการบริหารองค์การ ได้เเก่ 1) ความต้องการบรรลุความส าเร็จในการบริหาร               
2)ภารกิจของผู้บริหารต้องท างานให้บรรลุสูงสุดตามเป้าหมาย และ 3)การท างานอย่างชาญฉลาด 
(Smart) โดยมีความรู้ความสามารถ กลยุทธ์ เทคนิคทักษะการปฏิบัติงานเเละมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

คลิกแมน กอร์ดอน และโรสกอร์ดอน (Glickman, Gordon and Ross-Grodon , 2001          
อ้างถึงใน วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน. 2552: 24 ) ได้สรุปคุณลักษณะของโรงเรียนประสิทธิผล หรือโรงเรียน               
ที่ประสบผลส าเร็จในการบริหารงานที่ปรับปรุงแล้วว่ามี 12 ประการ คือ 

    1. ผู้บริหารที่มีความหลากหลายของภาวะผู้น าซึ่งรวมถึงภาวะผู้น าของครูด้วย 
    2. ตระหนักถึงสภาพเเวดล้อมเเละวัฒนธรรมของโรงเรียน 
    3. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
    4. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเเละปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง 
    5. ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนในเรื่องเวลาเรียน                        

การจัดกิจกรรม ด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม 
    6. เน้นที่การเรียนการสอน 
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    7. ด าเนินการเป็นระบบ มีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เช่น การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของ
โรงเรียน 

    8. มีแผนการสอนที่ดี  
    9. ครูมีความร่วมมือกัน 
  10. มีการศึกษาวิจัยเพื่อหาข้อมูลในการสร้างรูปแบบของโรงเรียน 
  11. มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน 
  12. ใช้วิธีการหลากหลายเพื่อพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน  

   เลอซอท (Lezotte , 2001 : 3-7) ได้ศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 
ประกอบด้วย  ภาวะผู้น าทางวิชาการ  พันธกิจที่ชัดเจนและมุ่งเน้นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและ               
เป็นระเบียบ   บรรยากาศที่มีความคาดหวังสูงต่อผู้ เรียน  ติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน                     
อย่างสม่ าเสมอ  มีความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนในเชิงบวกและสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน 
   แซมมอนส์ , ฮิลแมนและมอร์ติมอร์ (Sammonds, Hillman and. Mortimore , 1995         
อ้างถึงใน กมลรัตน์  แก่นจันทร์.2560 : 101)  ได้ศึกษาพัฒนาองค์ประกอบของโรงเรียนประสิทธิผล 
พบว่า มีองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ ภาวะผู้น าที่เป็นมืออาชีพ  การมีความคาดหวัง               
ต่อนักเรียนในระดับสูง  การเน้นที่การเรียนการสอน  การสอนอย่างมีวัตถุประสงค์ ความน่าเชื่อถือ 
ความรับผิดชอบ ชุมชนแห่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่มั่นคงถาวร 

 เ วี ย ร์ เ ร น  แล ะ เพลกรั ม  ( Scheerens and Pelgrum, 1989 : 789-799  อ้ า ง ถึ ง ใ น                            
วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน. 2552: 85) ได้สรุปถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

    1. มุ่งสัมฤทธิ์ผล (Achievement) 
     2. มีภาวะผู้น าทางวิชาการ (Educational Leadership) 
     3. มีความเห็นสอดคล้องและกลมเกลียว (Consensus and Cohesion) 
     4. หลักสูตรมีคุณภาพ เละให้ โอกาสในการเรียนรู้Curriculum Quality/ 
Opportunity to Learn) 
     5. บรรยากาศของโรงเรียน (School Climate) 
     6. บรรยากาศในชั้นเรียน (Classroom Climate) 
     7. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง (Parental Involvement) 
     8. ศักยภาพในการประเมิน (Evaluative Potential)  
     9. การใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Learning Time) 
   10. มีรูปแบบการเรียนการสอน (Structured Instruction) 
   11. มีการเรียนรู้แบบอิสระ (Independent Learning) 
   12. มีการปรับการเรียนการสอน (Adaptive Instruction) 
   13. มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Adaptive Instruction) 

คอลเวล์ล และสปิงคส์ (Caldwell & Spinks, 1990 อ้างถึงใน วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน. 2552: 27)  
ได้กล่าวถึงเกณฑ์ประเมินความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาประกอบด้วย 6 ด้านจ านวน 43 รายการ 
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ซึ่งเขาถือว่าเป็นเกณฑ์แบบอุดมคติ (deal type) คือแม้แต่สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลสูงอาจจะ               
มีไม่ครบทุกรายการ แต่ก็มีประโยชน์ที่จะใช้วัดความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาได้ ดังมีรายการดังนี้  

  1. ด้านหลักสูตร ประกอบด้วย มีจุดหมายทางการศึกษาที่ชัดเจน มีแผนงานที่ได้รับ               
การวางแผนไว้อย่างสมดุลและเป็นระบบ สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนในสถานศึกษา
ได้มีแผนงานพัฒนานักเรียนให้มีทักษะที่ต้องการ และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรมของนักเรียน                
ในระดับสูง  

  2. ด้านการตัดสินใจ ประกอบด้วย บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสถานศึกษา
ในระดับสูง คณะครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับสถานศึกษาในระดับสูง  ชุมชนมีส่วนร่วม                        
ในการตัดสินใจกับสถานศึกษา ในระดับสูง  

  3. ด้านทรัพยากร ประกอบด้วย สถานศึกษามีทรัพยากรอย่างพอเพียงที่จะช่วยให้ครู                
ท าการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล สถานศึกษามีครูที่มีความสามารถและแรงจูงใจ  

  4. ด้านภาวะผู้น า ประกอบด้วย ความสามารถในการก าหนดหน้าที่และทรัพยากร               
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและที่มีประสิทธิภาพ  การจัดสรรทรัพยากรได้สอดคล้องกับความต้องการ
ทางการศึกษาการตอบสนองและสนับสนุนความต้องการของครู การใส่ใจต่อการพัฒนาในวิชาชีพของ
คร ูการกระตุ้นครูเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาวิชาชีพและใช้ครูที่มีทักษะ การตระหนักถึงสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้น
ในสถานศึกษาในระดับสูง การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานอ่ืน ชุมชน ครูและนักเรียน                     
มีรูปแบบการบริหารที่ยืดหยุ่น มีความพยายามที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จัดให้มีข้อมูลย้อนกลับ
ส าหรับครูอยู่ในระดับสูง ตรวจสอบแผนงานและวัดความก้าวหน้าตามจุดมุ่งหมาย  

  5. ด้านบรรยากาศ ประกอบด้วยสถานศึกษาก าหนดค่านิยมที่ส าคัญผู้บริหาร                   
ครู  นัก เรียน แสดงความผูกพันและจงรักภักดีต่อจุดหมายและค่ านิยมของสถานศึกษา                                
จัดสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ตื่นเต้น และท้าทายต่อครูและนักเรียน มีบรรยากาศยอมรับและเชื่อถือกัน
ของครกูับนักเรียน มีบรรยากาศความไว้วางใจและการสื่อสารแบบเปิดในสถานศึกษา มีความคาดหวัง
ในสถานศึกษาว่านักเรียนทุกคนจะท าดี ผู้บริหารครู และนักเรียน คาดหวังความส าเร็จในระดับสูง
นักเรียนมีขวัญก าลังใจในระดับสูงนักเรียนมีการยอมรับนับถือและความเป็นเจ้าของผู้อ่ืน จัดให้
นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา มีความเป็นระเบียบวินัยที่ดีในสถานศึกษา ผู้บริหารอาวุโส
เกี่ยวข้องกับเรื่องวินัยของนักเรียนในระดับต่ า อัตราการขาดเรียนของนักเรียนต่ า อัตราการพักเรียน
ของนักเรียนต่ า อัตราความประพฤติเหลวไหลของนักเรียนต่ า ครูมีขวัญก าลังใจในระดับสูง ครูมี              
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในระดับสูง อัตราการขาดงานของครูต่ า การย้ายของครูมีเพียงเล็กน้อย  

  6. ด้านผลลัพธ์ ประกอบด้วย อัตราการออกกลางคันของนักเรียนต่ า คะแนนทดสอบ
แสดงถึงความส าเร็จในระดับสูง การศึกษาต่อหรือหางานท าของนักเรียนอยู่ในระดับสูง   

  สุภัทร พันธ์พัฒนกุล (2554) พัฒนารูปแบบและประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีข้ันตอนด าเนินการ 
4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การศึกษาข้อมูลการบริหาร การยกร่างรูปแบบการบริหาร การตรวจสอบ
รูปแบบ และการประเมินรูปแบบการบริหาร  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่เลือกมาแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการในช่วงปี 2554 การวิเคราะห์เนื้อหา 
ใช้การหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้                         
1) รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล เป็นการบริหารเชิงระบบและการบริหาร
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คุณภาพ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า คือ การน าองค์การ ก าหนดนโยบาย การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมโรงเรียน ด้านกระบวนการ คือ การวางแผนกลยุทธ์  การจัดการ
กระบวนการ การให้ความส าคัญกับนักเรียน  ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการจัดการความรู้                               
ส่วนด้านผลผลิต คือ ท าให้ได้ผู้เรียน เก่ง ดี และมีความสุข ส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษา                      
มีคุณภาพและมาตรฐาน ชุมชนมีจิตอาสา ช่วยเหลือโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องคิดแก้ปัญหา          
โดยใช้วิธีการคิดนอกกรอบ ตามสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 2) รูปแบบนี้              
มีประโยชน์มาก มีความสอดคล้อง และความเป็นไปได้ ส่วนความเหมาะสม จ าเป็นจะต้องพิจารณา
จากขนาดของโรงเรียน ความเป็นอัตลักษณ์ในการบริหารที่ซัดเจน  3) รูปแบบการบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผลจะต้องมีกระบวนการขับเคลื่อนในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ                      
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาที่ก่อตั้งโรงเรียน การมีสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองนักเรียน                
ที่มีความผูกพันและให้การสนับสนุนร่วมมือพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการปรับตัวเพ่ือการแข่งขัน
ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน      

 ได้มีนักการศึกษาได้ท าการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนารูปแบบการการบริหารสถานศึกษาและ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนมีความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษา เช่น  

 วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน (2552:244-246) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเขตพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก                 
2) ความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและ                 
3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลกับความส าเร็จในการบริหารขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐาน เขตพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบด้วย  9 ด้าน คือ 1) พฤติกรรมผู้น าของ
ผู้บริหาร 2) วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 3) บรรยากาศสถานศึกษา 4) คุณภาพการสอนของครู                            
5) การท างานของครู เป็นระบบ 6) การได้รับการสนับสนุนทางสังคมของครู และแรงจู งใจ                          
7) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 8) เจตคติต่อสถานศึกษาและ 9) การระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา2. ความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) การบริหารสถานศึกษา 2) การบริหารและการสนับสนุน 
3) การพัฒนาบุคลากรและ 4) การพัฒนาคุณภาพนักเรียน  3.ปัจจัยที่ส่ งผลกับความส าเร็จ                         
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อตรวจสอบ               
โดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการตรวจสอบ มีความเหมาะสมกับบริบท เป็นไปได้ในการน าไปใช้ มีความถูกต้อง
เชิงทฤษฎี และเป็นประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนาถานศึกษา 

 พรฐิตา ฤทธิ์รอด (2556:64-65) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
แบบเสริมพลังอ านาจ ได้ด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและ                     
แนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบบเสริมพลังอ านาจ ขั้นตอนที่ 2 การสร้ างรูปแบบ                 
การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบบเสริมพลังอ านาจ ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบบเสริมพลังอ านาจ ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐานแบบเสริมพลังอ านาจ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่  
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 องค์ประกอบหลักที่ 1 ระดับบุคคล มี 5 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 1) การเพ่ิมพูน
ความสามารถและทักษะ 2) การเคารพการตัดสินใจและการให้อิสรภาพ 3) การก าหนดมาตรฐาน                
ในการปฏิบัติงาน 4) การให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 5) การคาดหวังผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน             
โดยมีแนวทางการเสริมพลังอ านาจ 30 แนวทาง  

 องค์ประกอบหลักที่ 2 ระดับทีมงาน มี 7 องค์ประกอบย่อยประกอบด้วย 1) การให้                  
ความชัดเจนในบทบาทและหน้าที่ 2) การสร้างทีมงาน 3) การสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน                
4) การให้อิสระแก่ทีมงานในการปฏิบัติงาน 5) การให้ข้อมูลสารสนเทศ 6) การสร้างความสัมพันธ์และ
ค่านิยมร่วมกัน 7) การสร้างระบบการติดต่อสื่อสาร โดยมีแนวทางการเสริมพลังอ านาจ 27 แนวทาง 

 องค์ประกอบหลักที่ 3 ระดับองค์กร มี 7 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 1) การส่งเสริม
และพัฒนาความร่วมมือ 2) การกระจายอ านาจในองค์กร 3) การตรวจสอบและประ เมินผล                     
การปฏิบัติงาน 4) การบริหารจัดการองค์กร 5) การยอมรับการเปลี่ยนแปลง   6) การปรับปรุง
โครงสร้างขององค์กรให้มีความยืดหยุ่น 7)การให้ข้อมูลย้อนกลับ โดยมีแนวทางการเสริมพลังอ านาจ 
26 แนวทาง ส่วนผลการประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบบเสริมพลังอ านาจ 
พบว่า มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก 

    เยาวเรศ ตระกูล (2558:15-17) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิจัยครั้งนี้มีการด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอนดังนี้   

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความรู้ แนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ขั้นตอนที่ 2                 
การพัฒนารูปแบบโดยศึกษาภาคสนาม ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบรูปแบบ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน
คือ 3.1) การตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3.2) การตรวจสอบ
รูปแบบเชิงปริมาณ โดยผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบ                   
ฉบับที่สมบูรณ์ ผลการวิจัยการวิจัยนี้ผู้ วิจัยสรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ และขั้นตอน                   
การด าเนินการวิจัย พบว่า 

 1. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
มีองค์ประกอบ 4 ส่วนดังนี้  ส่วนที่ 1ส่วนน า ประกอบด้วย 1.1 หลักการ 1.2 วัตถุประสงค์ 1.3 บริบท  
ส่วนที่ 2 ตัวแบบ มี 3 มิติ ประกอบด้วย 2.1) วิธีการบริหารสถานศึกษาสู่องค์การขีดสมรรถนะสูง                
มี 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์องค์การ (2) การวางแผน (3) การสื่อสารสร้างความเข้าใจ 
(4)การปฏิบัติการ (5)การควบคุมก ากับติดตาม (6)การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 2.2) องค์ประกอบ
องค์การขีดสมรรถนะสูงมี  8 องค์ประกอบ ประกอบด้วย (1) การมีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์                              
(2) การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (3) การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (4) การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์การ (5) การจัดโครงสร้างองค์การ (6) การมีธรรมาภิบาล (7) ความรับผิดชอบต่อสังคม                         
(8) การสร้างวัฒนธรรมองค์การ  2.3) อ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา มี 4 งาน ประกอบด้วย                       
(1) การบริหารงานวิชาการ (2) การบริหารงานงบประมาณ (3) การบริหารงานบุ คคล                                
(4) การบริหารทั่วไป ส่วนที่ 3 การน ารูปแบบไปใช้ และส่วนที่ 4 เงื่อนไขข้อจ ากัด  

 2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พบว่า ได้องค์ประกอบที่เพ่ิมเติมได้แก่ องค์ประกอบย่อยด้านหลักการด้านการกระจาย
อ านาจ องค์ประกอบย่อยด้านบริบท ด้านการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้จะท าให้สถานศึกษา
มีขีดสมรรถนะสูง องค์ประกอบย่อยด้านวิธีการบริหารสถานศึ กษาสู่องค์การขีดสมรรถนะสูง                       
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ด้านการควบคุมก ากับติดตาม (Controlling-O) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ( Improving -I) 
องค์ประกอบย่อยด้านเงื่อนไขความส าเร็จ ด้านการสนับสนุนจากองค์กร (Organizational Support) 
   3. ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าจากผลการตรวจสอบเชิงคุณภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า โดยรวมพบว่า 
อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความเป็นประโยชน์  อยู่ในระดับ                
มากที่สุด ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและ                   
ด้านความถูกต้องอยู่ในระดับมากทีสุด และจากการตรวจสอบเชิงปริมาณโดยผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการประเมินหรือการตรวจสอบรูปแบบ 4 ด้าน                 
การตรวจสอบเชิงปริมาณ โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ด้านความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุดและด้านความถูกต้องอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ตาราง 2.1 ผลการสังเคราะห์แนวทางการบริหารโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 
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รวม ร้อยละ 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
1 ผู้น ามีภาวะผู้น า ความสามารถน า

องค์กร วิสัยทัศน์ผู้น า 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ 10 90.91 * 

2 นโยบายการบริหาร ✓         ✓ ✓ ✓       4 36.36  
3 บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     ✓ ✓ ✓ ✓ 9 81.82 * 
4 การจัดโครงสร้างการบริหาร 

บทบาทหน้าท่ี 
        ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ 6 54.55 * 

5 การวางแผน      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       6 54.55 * 
6 การสร้างความตระหนัก       ✓               1 9.09  
7 การก าหนดเป้าหมาย   ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓   ✓   7 63.64 * 
8 การพัฒนาบุคลากร พัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์
    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓   7 63.64 * 

9 การบริหารแบบกระจายอ านาจ     ✓             ✓ ✓ 3 27.27  
10 การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ การ

บริหารมีคุณภาพ 
✓   ✓   ✓ ✓     ✓     5 45.45  

11 การพัฒนาหลักสูตร    ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓       6 54.55 * 
12 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ✓ ✓   ✓   ✓ ✓   ✓     6 54.55 * 
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ตาราง 2.1 (ต่อ) 
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รวม ร้อยละ 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
13 การมีส่วนร่วม คณะท างาน การ

ท างานเป็นทีม 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 11 100.00 * 

14 เวลาเรียน  ✓ ✓   ✓               3 27.27   
15 การสร้างขวัญก าลังใจ      ✓   ✓   ✓ ✓ ✓ ✓   6 54.55 * 
16 การประสานงาน การสื่อสาร 

ความสัมพันธ์อันด ี
        ✓     ✓   ✓   3 27.27  

17 วิธีการหลากหลาย ✓                     1 9.09  
18 การพัฒนาต่อเนื่อง ✓                   ✓ 2 18.18  
19 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม         ✓   ✓     ✓ ✓ 4 36.36  
20 การวิจัยและพัฒนา ✓           ✓         2 18.18  
21 การเป็นอันหนึ่งเดยีวกัน การท างาน

เป็นทีม 
✓ ✓ ✓   ✓             4 36.36  

22 ท างานตรงเวลา     ✓                 1 9.09  
23 มุ่งสัมฤทธิ์ผล   ✓                   1 9.09  
24 การประเมินผล   ✓     ✓   ✓     ✓   4 36.36  
25 ข้อมูล สารสนเทศ รายงานผล ให้

ข้อมูลย้อนกลับ 
  ✓     ✓         ✓ ✓ 4 36.36  

26 การสร้างความเป็นเลิศ       ✓               1 9.09  
27 ระเบียบวินยั       ✓               1 9.09  
28 ความพึงพอใจในการท างาน                 ✓     1 9.09  
29 เจตคตติ่อสถานศึกษา                 ✓     1 9.09  
30 ส่งเสริมความรับผดิชอบ                      ✓ 1 9.09  
31 การสื่อสาร การสื่อสารสองทาง                   ✓   1 9.09  
32 เทคโนโลยี สื่อ              ✓ ✓       2 18.18  
33 งบประมาณการเงิน                       1 9.09  
34 การวินิจฉัยสั่งการ การตดัสินใจ         ✓             1 9.09  
35 วัฒนธรรมของโรงเรียน           ✓         ✓ 2 18.18  
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ตาราง 2.1 (ต่อ) 
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รวม ร้อยละ 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
36 ธรรมาภิบาล           ✓         ✓ 2 18.18  
37 ประกันคณุภาพภายใน               ✓       1 9.09  
38 การจัดการความรู ้           ✓           1 9.09  
39 วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร                  ✓     1 9.09  
40 การไดร้ับการสนับสนุนทางสังคม

ของครู  
                ✓     1 9.09  

41 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา                 ✓     1 9.09  
42 การเคารพการตดัสินใจและการให้

อิสรภาพ  
                  ✓   1 9.09  

43 การก าหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน  

                  ✓   1 9.09  

45 การบริหารจัดการองค์กร องค์การ
ขีดสมรรถนะสูง  

                  ✓ ✓ 2 18.18  

46 ยอมรับการเปลีย่นแปลง                     ✓   1 9.09  
47 องค์การแห่งการเรยีนรู้                      ✓ 1 9.09  
48 การบริหารคณุภาพทั่วทั้งองค์การ                      ✓ 1 9.09  
49 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร              ✓         1 9.09  
  11 11 11 12 16 9 16 12         

หมายเหตุ : * หมายถึง องค์ประกอบที่มีข้อมูลที่สังเคราะห์ได้ตรงกันเกินร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 
 จากตาราง 2.1 ผลการสังเคราะห์แนวทางการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล พบว่า 
ประกอบด้วย ผู้น ามีภาวะผู้น าที่มีความสามารถน าองค์กรและวิสัยทัศน์ผู้น า   บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม  การจัดโครงสร้างการบริหาร บทบาทหน้าที่  การวางแผน การก าหนดเป้าหมาย               
การพัฒนาบุคลากร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาหลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้                      
การมีส่วนร่วมของคณะท างาน การท างานเป็นทีมและการสร้างขวัญก าลังใจ 
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     1.2.4 โรงเรียนที่บริหารมุ่งความเน้นความเป็นเลิศ 
 
    ได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้ท าการศึกษาและวิจัยโดยการพัฒนาระบบการบริหารและ
รูปแบบที่มุ่งความเน้นความเป็นเลิศ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ เช่น  

 ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช (2550:295-300) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหาร                     
ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อยและแนวปฏิบัติในแต่ละองค์ประกอบย่อย  โดยองค์ประกอบหลักของระบบ                  
การบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษา มี 9 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา 2) การมุ่งเน้นนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง  3) วางแผนกลยุทธ์ ก าหนดนโยบาย  
4) โครงสร้างองค์กร 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล พัฒนาและขวัญก าลังใจ 6) การบริหารวิชาการ  
7) การบริหารการเงิน 8) การบริหารทั่วไป และ 9) การจัดการสารสนเทศและความรู้และ
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยทั้งหมด 35 องค์ประกอบและมีแนวปฏิบัติรวมทั้งหมด 209 ข้อ 

 รื่นจิตต์ ตรีนุรักษ์ (2545) ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาอนุบาลเอกชน เพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในจังหวัดนครปฐม  โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
สถานศึกษาอนุบาลเอกชนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในจังหวัดนครปฐม  ผลการวิจัยพบว่าการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาอนุบาลในจังหวัดนครปฐม  สถานศึกษามีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมากใน 7 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความเป็นผู้น าทางวิชาชีพ 2) ด้านการมีวิสัยทัศน์ ก าหนด
นโยบายและเป้าหมายร่วมกัน 3) ด้านการสอนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 4) ด้านความคาดหวังใน
ความส าเร็จของนักเรียนสูง 5) ด้านการเสริมแรงในเชิงบวก 6) ด้านการติดตามความก้าวหน้าของ
นักเรียน7) ด้านส่งเสริมความรับผิดชอบและสิทธิของนักเรียน และสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
ปานกลาง  2 ด้าน ถือ 1) ด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา บ้าน ชุมชนและ                        
2) ด้านแหล่งการเรียนรู้ ส าหรับปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน 

 สมกิต บุญยะโพธิ์ (2555:315-319) ได้วิจัยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  ผลการวิจัยพบว่า  1) องค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสู่ความเป็นเ ลิศ 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  กระบวนการจัดการเรียนรู้                
ของครู  การวางแผนกลยุทธ์  การบริหารทรัพยากรบุคคล  กระบวนการบริหารจัดการและ                    
ความคาดหวั งต่อความส า เร็จของผู้ เรี ยน   2) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐ าน                            
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  เป็นพหุองค์ประกอบที่มี
ความสัมพันธ์กัน  โดยองค์ประกอบ  ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อ
องค์ประกอบ ด้านความคาดหวังต่อความส าเร็จของผู้เรียน  และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อองค์ประกอบ
ด้านการวางแผนกลยุทธ์และองค์ประกอบด้านกระบวนการบริหารจัดการ  3) ผลการยืนยันรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตฟ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่ารูปแบบการบริพารสถานศึกมาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  มีความถูกต้อง  ครอบคลุม  เหมาะสม เป็นไปได้และเป็น
ประโยชน์ 
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 ลูเธอร์ และ เออร์วิค (Luther and Urwick , 1937 อ้างถึงใน สุธรรม ธรรมทัศนานนท์. 
2554 : 55-56) ได้กล่าวถึงหลักการบริหาร ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารการศึกษา                 
ที่เรียกว่า POSDCORB 7 ประการ ดังนี้ 

  1. Planning (P) หมายถึงการวางแผนหรือวางโครงการอย่างกว้าง ๆ ว่ามีงานอะไรบ้าง
ที่จะปฏิบัติตามล าดับ วางแผนการปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัตินั้น ๆ ก่อนลงมือ
ปฏิบัติการ 

  2. Organizing (O) หมายถึงการจัดรูปโครงการหรือเค้าโครงของการบริหารก าหนด
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานไห้ชัดเจนพร้อมดัวยก าหนด
ลักษณะและวิธีการติดต่อกัน 

  3. Staffกg (S) หมายถึงการบริหารงานอันเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ทุกประเภท
ของหน่วยงานตั้งแต่การแสวงหาคนมาท างานการบรรจุแต่งตั้งการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล                 
ที่จะบรรจุแต่งตั้งไว้แล้วการบ ารุงขวัญการเลื่อนชั้น ตลอดจนการพ้นจากงานและบ ารุงรักษาสภาพ         
การท างานที่ดีมีประสิทธิภาพไห้คงอยู่ตลอดไป 

  4. Directing (D) หมายถึงการวินิจฉัยสั่งการหลังจากได้วิเคราะห์และพิจารณาวางแผน
งานโดยรอบคอบแล้ว รวมทั้งการติดตามดูแลไห้มีการปฏิบัติตามค าสั่งนั้น ๆ ในฐานะผู้บริหารเป็น
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 

  5. Coordinating (Co) หมายถึง การประสานงานหรือสื่อสัมพันธ์หน่วยงานย่อยหรือ
ต าแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์การหรือส านักงานใหญ่เพ่ือก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ                  
ไม่มีการซ้ าช้อนหรือขัดแย้งกัน 

  6. Reporting (R) หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือไปยังหน่วยงาน          
ที่เกี่ยวข้องทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างการเสนอรายงานท าให้ผู้บังคับบัญชาทราบความก้าวหน้าของ             
งานทุกระยะสะดวกแก่การประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
    7. Budgeting (B) หมายถึง การจัดท างบประมาณการเงินการวางแผนหรือโครงการ            
ในการใช้จ่ายเงินการบัญชีและการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินหรือตรวจสอบบัญชีโดยรอบคอบและ
รัดกุม 
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ตาราง 2.2 ผลการสังเคราะห์แนวทางการบริหารโรงเรียนที่มุ่งความเน้นความเป็นเลิศ 
  

ที่ รายการองค์ประกอบ 
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รวม ร้อยละ 

 

  1 2 3 4    
1 ผู้น ามีภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์ ✓ ✓ ✓   3 75.00 * 
2 นโยบายการบริหาร ✓ ✓ ✓ ✓ 4 100.00 * 
3. เน้นนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ✓       
3 บรรยากาศและสภาพแวดล้อม   ✓     1 25.00  
4 โครงสร้างการบริหารองค์กร ✓     ✓ 2 50.00 * 
5 การวางแผน  ✓   ✓ ✓ 3 75.00 * 
6 การก าหนดเป้าหมาย ✓ ✓ ✓ ✓ 4 100.00 * 
7 การพัฒนาบุคลากร  ✓   ✓ ✓ 3 75.00 * 
8 การด าเนินงานอยา่งเปน็ระบบและมีคุณภาพ ✓   ✓ ✓ 3 75.00 * 
9 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ✓   ✓   2 50.00 * 
10 การสร้างขวัญก าลงัใจ    ✓   ✓ 2 50.00 * 
11 การประสานงาน การสื่อสาร ความสัมพนัธ์อันด ี   ✓   ✓ 2 50.00 * 
12 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม   ✓   ✓ 2 50.00 * 
13 การประเมินผล   ✓     1 25.00  
14 ข้อมูลสารสนเทศ รายงานผล ให้ข้อมูลย้อนกลับ ✓     ✓ 2 50.00 * 
15 ส่งเสริมความรับผดิชอบ    ✓     1 25.00  
16 งบประมาณการเงิน       ✓ 1 25.00  
17 การวินิจฉัยสั่งการ การตัดสินใจ       ✓ 1 25.00  
  9 11 6 12    

หมายเหตุ : * หมายถึง องค์ประกอบที่มีข้อมูลที่สังเคราะห์ได้ตรงกันเกินร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 
   จากตาราง 2.2 ผลการสังเคราะห์แนวทางการบริหารโรงเรียนที่มุ่งความเน้นความเป็นเลิศ 
พบว่า ประกอบด้วย ผู้น ามีภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์  นโยบายการบริหาร การจัดโครงสร้าง             
การบริหาร บทบาทหน้าที่ การวางแผน  การก าหนดเป้าหมาย การพัฒนาบุคลากร การด าเนินงาน                
อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การสร้างขวัญก าลังใจ การประสานงาน 
การสื่อสาร ความสัมพันธ์อันดี  การนิเทศ ก ากับ ติดตามและข้อมูลสารสนเทศ รายงานผล ให้ข้อมูล
ย้อนกลับ 
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  1.2.5 การพัฒนาโรงเรียนสู่คุณภาพ 
 

   1.2.5.1 สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
 

      การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานนี้ 
เกิดขึ้น จากน้ าพระหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9              
ที่ทรงมีพระราชด ารัสแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) ในปี 2506                     
เมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2506 และ
พระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น ใจความของพระราช
ปรารภมีว่ามีนักเรียนจ านวนมาก ซึ่งมีความประพฤติดี เเละมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียน 
ได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียน ซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียน ได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนเเละ
โรงเรียนที่มคุีณสมบัติดังกล่าว สมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัล
ให้กระทรวงศึกษาธิการ(โดยกรมวิชาการซึ่งเป็นหน่วยงานในขณะนั้น) ได้รับพระราชปรารภ                       
มาพิจารณาด าเนินการด้วยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและถือเป็นภารกิจส าคัญ                 
ที่ปฏิบัติสืบต่อมาช านาน เพราะนอกจากจะเป็นโอกาสอันดีในการท ากิจกรรมที่สนองพระราชปรารภ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว รางวัลพระราชทานยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติไห้ดียิ่งขึ้นด้วย จึงเป็นที่ตระหนักชัดว่าพระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษาของชาติ
พระราชทานขวัญก าลังใจแก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ตลอดถึงผู้บริหาร
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น ด้วยการพระราชทานรางวัลให้ ซึ่งในระยะแรก                 
ทรงพระราชทานด้วยพระองค์เอง จวบจนบัดนี้เป็นเวลาเกือบ 40 ปี กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการ
และพัฒนางานมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานไปแล้ว                      
กว่า 3,000 คน  มีสถานศึกษาที่เป็นผู้น าทางวิชาการประมาณ 2,000 กว่าแห่งในการคัดเลือกนั้น   
แต่เดิมกระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกนักเรียนจากกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 5)                    
ที่สอบได้ล าดับที่ 1 - 50 ของประกาศ เละให้รางวัลแก่โรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับรางวัล พระราชทาน
มากที่สุด ต่อมามีการพิจารณาเพ่ิมประเภทรางวัลเเละจ านวนรางวัลมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา โดยเน้นการพิจารณาอย่างรอบด้าน ส าหรับสถานศึกษา
นั้นก าหนดสิ่งที่จะประเมินครอบคลุมการบริหารงานทั้งองค์กร เพ่ิมกวามดีเด่นของสถานศึกษา                  
ที่จะด้องแสดงเด่นชัดสมควรต่อการ ได้รับรางวัลพระราชทาน 

 ปัจจุบันมีกระแสการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาชัดเจนขึ้น พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 มุ่งเน้นคุณภาพที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา                   
อย่างแท้จริง แม้สาระส าคัญที่น ามาประเมินสถานศึกษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะครอบคลุมทุก ด้าน                
แล้วก็ตาม แต่เพ่ือให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และน าหลักวิธีการประเมินผลที่ทันสมัยมาใช้ในการประเมินและคัดเลือกจึงมีการปรับปรุง
และพัฒนาแบบประเมินและคูม่ือประเมินขึ้นใหม่และเริ่มใช้เมื่อปการศึกษา 2546 เเละปรับปรุงล่าสุด
ในปี พ.ศ. 2550 งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน                  
เป็นงานที่มีเกียรติ เป็นสิริมงคล สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินและคัดเลือก คณะกรรมการต้องกระท าอย่างมีหลักเกณฑ์ บริสุทธิ์
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ยุติธรรมใช้ความสามารถและดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินอย่างถูกต้องตามหลักการ มีใจเป็นกลาง 
ไม่โน้มเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพ่ือให้ได้บุคคลหรือสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน    
อย่างแท้จริงนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ผ่านการตัดสินต้องมีสิ่ งแสดงให้ เห็นถึง                        
ความยอดเยี่ยมดีเด่นได้อย่างชัดเจนและดีจริง ทุกคนต้องตระหนักไว้เสมอว่ารางวัลพระราชาทาน             
เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าและเป็นเกียรติประวัติต่อผู้รับอย่างสูงสุด คุณความดีจะถูกประกาศและเผยแพร่   
ไปยังสาธารณชนทั่วไป สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องกระท าอย่างรอบคอบ และผู้ที่ได้รับรางวัล             
ไปแล้วจะต้องด ารงรักษาคุณความดีนั้นให้ยาวนานสืบไป 

 คุณสมบัติของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาเละมัธยมศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
และกัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่จัด
การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันทั้งของรัฐและเอกชนที่สามารถจัดการศึกษา                
ได้มาตรฐานและมีคุณภาพในด้านต่อไปนี้ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2560:11-37) ได้ปรับเกณฑ์และแนวทาง               
การประเมินเพ่ือคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบการประเมินดังกล่าว ดังนั้น ในการคัดเลือกนักเรียน
และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 
2561  ในการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานั้น
สถานศกึษาจะได้รับการประเมิน รวม 5 ด้าน รายละเอียดแต่ละด้านมีดังนี ้
  ด้านที่ 1 คุณภาพนักเรียน เป็นความส าเร็จที่ปรากฏในตัวนักเรียนอันเป็นผลจากการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะทีพึงประสงค์ 
  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ เป็นบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดัวยการวิเคราะห์และก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ออกแบบจัดท า น าไปใช้  เก็บข้อมูลสารสนเทศ ผ่านกระบวนการวิจัย                
เพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่เน้นการวิเคราะห์
และการมีส่วนร่วมของผู้ เกี่ยวข้องในการผลิต ให้บริการ น าไปใช้บ ารุงรักษาอย่างเป็นระบบ                      
ให้ความส าคัญกับชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาจนบรรลุ               
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ตลอดทั้งมีการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา             
ให้มีประสิทธิภาพ 
  ด้านที่  3 การบริหารและการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผู้น า                        
ในการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม สร้างผลงาน              
โดดเด่นเป็นที่ยอมรับปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของบุคลากรในสถานศึกษาให้มุ่งพัฒนาสู่องค์กรแห่ง              
ความเป็นเลิศ ด าเนินการจัดหาและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบสื่อสารเพ่ือการบริหารและ                 
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่า ด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
  ด้านที่ 4 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ พิจารณาจากกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของครูที่มีการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน มีการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้    
ที่เป็นองค์ความรู้ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
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ของหลักสูตรและจุดเน้นของสถานศึกษา มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย  
ระบุแนวทางการวัดผลประเมินผลและการใช้สื่อไว้ชัดเจน ด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นให้นักเรียน               
มีโอกาสได้ฝึกฝน ปฏิบัติ ท างานกลุ่มมีการอภิปราย น าเสนอผลงานด้วยวิธีการที่เหมาะสม ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสาร นักเรียนได้คิดแก้ปัญหา สะท้อนความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ได้เรียนรู้                 
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
นักเรียนได้รับการกระตุ้นและพัฒนาวิธีการเรียนรู้  มีการตรวจสอบและประเมินการเรียนรู้                      
อย่างเป็นระบบ ทั้งความรู้ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์การประเมินค่า และคิดสร้างสรรค์
เป็นระยะ จัดให้นักเรียนประเมินตนเอง และใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
รายงานข้อมูลความกาวหน้าแก่นักเรียน และเสนอแนะผู้ปกครอง รวมทั้งใช้ข้อมูลการประเมิน
นักเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ด้านที่ 5 ความดีเด่นของสถานศึกษา พิจารณาจากโครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษา
ด าเนินการจนบรรลุผลส าเร็จ เกิดความภาคภูมิไจ โครงการ/กิจกรรมตีเด่นนั้นมีอย่างน้อย 1 โครงการ
ที่เป็นโครงการตามพระแนวราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  หรือรัชกาลปัจจุบัน
และโครงการอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ส่งผลกระทบถึงคุณภาพนักเรียน ใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเน้นการท างานที่เป็นระบบ 
เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ยึดเป้าหมายความส าเร็จของ
งานร่วมกัน ผลงานจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา เกิดประโยชน์ต่อ
พัฒนาการของนักเรียนรอบด้าน นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ ผลงานได้รับการยอมรับ                 
จากผู้เกี่ยวข้องและชุมชน มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานอย่างแพร่หลาย 
 
 1.2.5.2 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
  
  มีนักการศึกษาและผู้วิจัยหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากลได้  
ดังนี้ 

 สุวิทย์ โคตรวงษ์ ( 2555:28 ) ได้กล่าวว่า โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นโรงเรียนที่                     
จัดการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนมื คุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีศักยภาพเป็น
พลเมืองโลก เพ่ือยกระดับคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารด้วยระบบคุณภาพ
เป็นการต่อยอดคุณลักษณะที่เป็นสากล 

 จิตราภรณ์  ไยศิลป์ (2556:34 ) ได้กล่าวว่า โรงเรียนมาตรฐานสากล หมายถึง สถานศึกษา                 
ที่มีการพัฒนา หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพระดับสากล มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพด้านองค์ความรู้ความสามารถมีศักยภาพเป็นพลโลก
และคุณลักษณะเทียบเคียงระดับสากล เป็นไปตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                        
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพขาวชนให้มีสมรรถนะผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21 

 วีรวรรณ มีมั่น (2557:1) ได้กล่าวว่า โรงเรียนมาตรฐานสากล ความหมายสถานศึกษาที่มี
โครงสร้างการเรียนการสอนที่มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และการจัดการที่มคีุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับมาตรฐานสากล 
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 จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ว่า เป็นโรงเรียนในโครงการที่มีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพเทียบมาตรฐานสากล พร้อมมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี                
ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะความสามารถสื่อสารสองภาษาและมีศักยภาพเป็นพลโลกในยุค
ศตวรรษท่ี 21 

 

 ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(2553ก)  ได้เล็งเห็นความจ าเป็นอย่างรีบด่วนที่จะต้องเร่งหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนา
ทักษะและความสามารถต่าง ๆดังกล่าวให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานที่จะเติบโตเป็นคนไทย
ที่มีความคิดเป็นสากล มีความสามารถในการร่วมมือท างานและแข่งขันกับนานาชาติได้                        
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้กล่าวถึงหลักการ ลักษณะ คุณลักษณะ การด าเนินงาน เป้าหมายและ
ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยหลักการและเหตุผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียน
มาตรฐานสากลเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
น ามาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับการจัดการศึกษให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล 
ด้วยการให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุ
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ. 2551 และเพ่ิมเติม
สาระการเรียนรู้ความเป็นสากล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 และปรับปรุงแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับ                      
การจัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการส าหรับโรงเรียนในโครงการ                   
เพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย เช่น ผลคะแนน O-NET GAT PAT PISA และ 
TMSS ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ า เป็นต้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 

 ลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World - class standard 
school) เป็นโรงเรียนที่พัฒนา หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตฐาน
สากล รวมทั้ง มีการบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพเพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ คือเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและคุณลักษณะ (Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล ( World class 
standard) และมีศักยภาพเป็นพลโลก ( World citizen) สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกน
กลาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นการพัฒนา คุณภาพเยาวชนส าหรับยุคศตวรรษ
ที่21 อีกทั้งเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO คือ Learning to know, 
Learning to do, Learning to live with the others, learning to be. การด าเนินการของโรงเรียน
มาตรฐานสากลนั้น จะประสบความส าเร็จได้จะต้อง มีการพัฒนา หลายมิติไปพร้อม ๆกันและ              
ต้องด าเนินการทั้งระบบ คือ ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการ มิใช่เป็น            
การจัดการศึกษาเพียงบางส่วนของโรงเรียน หรือจัดเป็นแผนการเรียนมาตรฐานสากล การจั ดการ
ศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลจะต้องมีจุดมุ่งหมายและทิศทางที่ชัดเจน คือ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)[เป็นเลิศวิชาการสื่อสารสองภาษา 
ล้ าหน้าทางความคิด , ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์]สร้างวิถีแห่งการรู้แจ้ง สร้างแรงกระตุ้นใหม่ๆ                  
ให้ผู้ เรียนเกิดความมุ่งมั่น รักและเพลิดเพลินในการแสวงหาความรู้สมารถวิเคราะห์และสรุป                    
องค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีจิตสาธารณะและส านึก                   
ในการบริการสังคม 
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2.ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) 
โดยค านึงถึงความหลากหลายของผู้เรียนซึ่งมีภูมิปัญญา ความสามารถ และความถนัดแตกต่างกัน             
มีการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมในการเพ่ิมพูนศักยภาพของผู้ เรียน ส่งเสริมพหุปัญญาของเด็ก                 
บนพ้ืนฐานของความเข้าใจ รู้ใจ และมีการใช้กระบวนการคัดกรองในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน               
เป็นรายบุคคล เพ่ือให้สามารถพัฒนาไปสู่ จุดสูงสุดแห่งศักยภาพ 

3.กระดับการบริหารจัดการด้วยคุณภาพ (Quality System Management) พัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของตัวเอง สามารถระดมทรัพยากร 
จากแหล่งต่าง ๆ และศึกษาแนวทางจากแบบอย่างความส าเร็จที่หลากหลาย เพ่ือปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาในทุกระดับ ซึ่งอาจ เริ่มต้นจาก                 
การประสานความร่วมมือ ในชุมชน ท้องถิ่น ไปสู่ภูมิภาค จนกระท่ังถึงเครือข่ายระดับชาติและนาชาติ
ในที่สุด ทั้งนี้เพราะคุณภาพองเยาวชน คือ อนาคตของชุมชน ความหวังของชาติ และของมวล
มนุษยชาติ โดยส านักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(2561:3-19) ได้ก าหนดแนวการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ปรับปรุง  พ.ศ. 2561 เนื่องจาก 
ในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร               
ท าให้สังคมโลกมีการลื่นไหลระหว่างวัฒนธรรมมากขึ้น การเมืองแบบเสรีประชาธิปไตยเป็นที่นิยม 
ยอมรับกัน ทั่วโลก ประเทศไทยจะมีความสัมพันธ์กับชุมชนโลกบนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีและ                    
ความเท่าเทียมกัน จะมีความสามารถในการแข่งขันและร่วมมือกับประชาคมโลกได้ต่อเมื่อเรา                  
มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษา ให้สามารถพัฒนาคนและสังคมไทย ให้มีสมรรถนะ                 
ในการแข่งขัน มีคุณภาพสูงขึ้น รู้จักเลือกที่จะรับกระแสของวัฒนธรรมต่างชาติ ปลูกจิตส านึกและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย รวมถึงการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นในการจัดการศึกษา                   
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ทันต่อสภาวการณ์โลกแนวทางด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โดยด าเนินการดังนี้ 

1. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศ
ชั้นน าที่มีคุณภาพการศึกษาสูง 

2. ยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีการบริหารด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TOA) มี 3 ระดบั คือ SCQA OBECQA และ TQA  

3.พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก    

  โดยโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ก าหนดเจตนารมณ์ไว้ ได้แก่  1) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  2) โรงเรียนยกระดับคุณภาพสูงขึ้นสู่มาตรฐานสากล ผ่านการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(OBECOA) และตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TOA) 3) โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร รูปแบบและ
วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความแตกต่างตามศักยภาพของผู้เรียน  4) ผู้บริหาร ครู 
ศึกษานิเทศกแ์ละบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่เหมาะสมหลากหลายอย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง และ 5) โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายการจัด การเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษาระดับ
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาคระดับประเทศ และระหว่างประเทศ  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม
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และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยก าหนดความส าเร็จของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลไว้ดังนี้  

  1. ลักษณะการเป็นมาตรฐานสากล โดยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากลและการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

  2.วัตถุประสงค์โรงเรียนมาตรฐานสกล เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
(World Citizen) เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class 
Standard) และเพ่ือยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 

  3.คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World 
Citizen) จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) และบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)  

โดยความส าเร็จด้านคุณภาพของผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ประกอบด้วย ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ สื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงนอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก โดยก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ ไว้ 5 เป้าหมาย ได้แก่                    
1) เป็นเลิศทางวิชาการ 2) สื่อสารสองภาษา 3) ล้ าหน้าทางความคิด 4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์                      
5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกและผลคะแนน PISA และ TIMSS ดังนี้ 

  1) เป็นเลิศทางวิชาการ: นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน               
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง 

  2) สื่อสารสองภาษา: นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะและความสามารถ              
ด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูง ในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศที่มีคุณภาพ
การศึกษาสูง ทั้งเพ่ือการศึกษาคันคว้าหาความรู้เพ่ือการติดต่อสื่อสาร เพ่ือการน าเสนอผลงาน                  
เพ่ือการโต้แย้งให้เหตุผล และเพ่ือการเจรจาความร่วมมือ ทั้งด้านการฟัง การพูด กรอ่านและ                
การเขียน และนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความสนใจเรียนวิชาภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง
เพ่ิมมากข้ึน 

  3) ล้ าหน้าทางความคิด: นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
(Creative Thinking) มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) และมีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) รวมถึงมีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical 
thinking) ในกรแก้ปัญหาและในการใช้ ( เพ่ือการเรียนรู้สูงในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศ                
ที่มีคุณภาพการศึกษาสูง 

  4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์: นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะความสามารถใน
การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study) และมีความสมารถในผลิตผลงานด้านต่าง ๆ 
ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพสูง 

  5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก: นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นผู้ที่มี                    
จิตสาธารณะมีส านึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตส านึกในการส่งเสริม 
พิทักษ์ และปกป้องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมและ
สถานะภาพทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเชียน 
อยู่ในระดับสูง 
 1.3 การบริหารงานวิชาการ 
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       1.3.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
 

  นักการศึกษาและวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้  เช่น 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2554 : 2) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ว่า เป็นการ
บริหารสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุคอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
ให้ไว้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ จรุณี  เก้าเอ้ียน (2555 
: 4) สายนภา ดาวแสง (2559:23)  สายนภา ดาวแสง (2559:23) และอราภรณ์ สมบูรณ์ (2557: 17) 
ที่ได้ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างทางด้านวิชาการในสถานศึกษา               
ให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ผู้เ รียนมีคุณภาพอันเป็น
เป้าหมายสูงสุดของสถานศึกษาและยังสอดคล้องกับ ธัญดา ยงยศยิ่ง (2560:28) ที่ได้ให้ความหมาย
ของการบริหารงานวิชาการ สรุปได้ว่าเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องใน การบริหารกิจกรรม             
ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การวางแผน 
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ กรวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศ
การศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้
ด้านวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง ภารกิจหลักของผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 1.3.2 ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 
 

 การบริหารงานวิชาการ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารนักศึกษา ดังนั้นจึงถือว่ามี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา จึงมีนักการศึกษาและนันวิชาการหลายท่านได้แสดง
ความเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ เช่น ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2546 : 2) และ
ธัญดา ยงยศยิ่ง (2560:30)  ได้กล่าวว่า งานวิชาการเป็นงานหลักในสถานศึกษา ถือว่าเป็นหัวใจของ
การบริหารสถานศึกษา  ที่ต้องให้ความส าคัญอันดับและควรให้ความส าคัญของงานวิชาการ                    
ว่ามีความส าคัญมากที่สุด ผู้บริหารทุกคนควรรับผิดชอบงานวิชาการเป็นอันดับแรก เพราะหน้าที่ของ
สถานศึกษาคือการให้บริการทางวิชาการ ผู้บริหารมีหน้าที่เป็นผู้น าทางวิชาการโดยท างานร่วมกับ
ผู้สอนกระตุ้นเตือนให้ค าแนะน าและประสานงานให้ผู้สอนทุกคนท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในด้านการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการและ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546 : 1) ที่กล่าวว่า 
คุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของสถานศึกษา 
และเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้อง
ทางตรงหรือทางอ้อมก็อยู่ที่ลักษณะของงานนั้น ๆ   

 สรุปได้ว่า ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา 
ซึ่งงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของสถานศึกษา 
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ผู้บริหารถือว่าเป็นผู้น าทางวิชาการมีความจ าเป็นต้องให้ความส าคัญและเป็นผู้น าในการด าเนินการ             
ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา  
 
 1.3.3 กระบวนการบริหารงานวิชาการ 
 

 กระบวนการบริหารวิชาการนั้น ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถน าหลักการบริหาร                
มาประยุกต์ใช้ เ พ่ือใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด                         
ดังมีนักวิชาการได้เสนอไว้ เช่น กมล ภู่ประเสริฐ (2544 : 7-8) ได้กล่าวว่า กระบวนการบริหารงาน
วิชาการ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่   

1. การวางแผนพัฒนาหรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการวางแผนที่มีพ้ืนฐานมา
จากสภาพที่เป็นปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนางาน และก าลังงบประมาณในขั้นตอน                       
นี้ ประกอบด้วยงานต่อไปนี้ การก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดพันธกิจหรือภารกิจ การก าหนด
จุดมุ่งหมาย การก าหนดกลยุทธ์ การก าหนดแผนงาน/โครง 

    2. การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ในขั้นตอนนี้ประกอบด้วยงาน
ต่อไปนี้ การจัดองค์กร หรือจัดบุคลากรเข้ารับผิดชอบงาน ได้แก่ การก าหนดหัวหน้างานหัวหน้า
โครงการ ผู้ด าเนินงาน และภารกิจของผู้รับผิดชอบ การสั่ งงานหรือมอบหมายงานการควบคุมงาน 
การติดตามก ากับ การประสานงาน การนิเทศงาน 

    3. การประเมินผลปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินงานสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ประกอบด้วยงานต่อไปนี้ การประเมินระหว่างการด าเนินงานการประเมิน
เมื่อสิ้นสุดงาน การรายงาน 

 ซึ่งสอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546 : 5-16) กล่าวว่ากระบวนการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาโดยทั่วไปมีขอบข่ายค่อนข้างกว้างขวาง จะแบ่งเป็นกระบวนการการบริหารงาน
วิชาการ ดังนี้ 

   1. ขั้นก่อนด าเนินการ จะเป็นการก าหนดนโยบายและวางแผนงานด้านวิชาการโดยมี
งานจัดท าแผนงานวิชาการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  จัดสภาพงานวิชาการและ
วิธีการท างาน  จัดครูอาจารย์เข้าสอน  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดท าโครงการสอน จัดตารางสอน  
ปฐมนิเทศนักเรียนและการลงทะเบียนนักเรียน 

   2. ขั้นการด าเนินงาน เป็นขั้นที่จัดและด าเนินงาน รวมทั้งการควบคุมดูแล ให้ปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว้ โดยมีการด าเนินงานการสอนตามหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรและงานเกี่ยวกับ
การบริการ  

   3. ขั้นส่งเสริมและติดตามผล ในด้านวิชาการเพ่ือให้ได้มาตรฐานของงานวิชาการ
ผู้บริหารควรมีการส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนา และประเมินผลงานด้านวิชาการ  

 

  สรุปได้ว่า กระบวนการบริหารงานวิชาการ จะเห็นได้ว่าสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ 
1) การวางแผน ได้แก่ การก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดพันธกิจหรือภารกิจ นโยบาย การก าหนด
จุดมุ่งหมาย การก าหนดกลยุทธ์ การก าหนดแผนงาน/โครงการ จัดสภาพงานวิชาการ สภาพแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน 2) การน าแผนไปปฏิบัติ ได้แก่ การจัดองค์กร หรือจัดบุคลากรเข้ารับผิดชอบ
งาน  การพัฒนา ประชุม แลกเปลี่ยน การอ านวยการ การจัดสรรทรัพยากรการติดต่อสื่อสาร  การจัด
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แผนภาพ 2.1 โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 

บรรยากาศ การบริการและสวัสดิภาพ การประสานงาน กระตุ้นหรือการจูงใจ  3) ส่งเสริม ติดตามผล
และรายงานผล ได้แก่ การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การประเมินผลและการรายงานผล  
 

 1.4 การบริหารงานสะเต็มศึกษา  ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 

             1.4.1 โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
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1.4.2 โครงสร้างการบริหารฝ่ายวิชาการของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 2.2 โครงสร้างการบริหารฝ่ายวิชาการของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

50 
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  1.4.3 คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย  
  งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  สังกัดฝ่ายวิชาการ 
กลุ่มงานบริหารพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยคณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษา  ปีการศึกษา 
2559 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ที่ 135/2559                 
เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ประจ าปีการศึกษา 2559 
ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 และคณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษา   ปีการศึกษา 2560 ตามค าสั่ง
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ที่  162/2560 เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบงาน               
ตามโครงสร้างการบริหารงาน ประจ าปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และปีการศึกษา 
2561 ตามค าสั่งโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ที่ 236/2561 เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบ
งานตามโครงสร้างการบริหารงาน ประจ าปีการศึกษา 2561  ลงวันที่  26 เมษายน 2561                          
โดยมีข้าราชการครูที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง ประกอบด้วย  
   1. นางรัชฎาภรณ์  ปัญญานวล  ประธานกรรมการ 
   2. นายเกียรติศักดิ์  อินราษฎร  กรรมการ 
   3. นางกุลธิดา  สกุลเทพพิทักษ์  กรรมการ 
   4. นางธัญกร  กิตติจริยา   กรรมการ 
   5. นายเจตยุทธ  วงศ์ใหญ่   กรรมการ 
   6. นายมนตรี  บัดปัน    กรรมการ 
   7. นายดุสิต   แก้วหล้า    กรรมการ 
   8. นางปิยพร  ณ ล าปาง   กรรมการ 
   9. นายเจนณรงค์  วงศ์แสนศรี  กรรมการ 
    10. นางกวีวรรณ  เดชปักษ์   กรรมการ 
    11. นางสาวณัฎฐนิชา  สมจักร  กรรมการ 
    12. นางสาวรัตนาพร  ใจออน  กรรมการ 
    13. นายยศวรรธน์  วิญญารัตน์  กรรมการ 
    14. นางสุพัตรา  ถมยา    กรรมการและเลขานุการ 
    15. นายสุทิพงษ ์ ใจแก้ว      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

  1.4.4 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย  ประกอบด้วย  
 

    1. วางแผนการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถขับเคลื่อนตามนโยบาย                     
การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา 
    2. อ านวยคาวามสะดวกให้ครูสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
    3. จัดท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาสื่อการสอน สนับสนุนการจัดหลักสูตรสะเต็มศึกษา   
    4. ประสานงานการจัดวางตัวบุคคลร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม                   
สาระการเรียนรู้ 
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    5. พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้กับเป้าหมายของโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
2.สะเต็มศึกษา   
 

   2.1 ความหมายของสะเต็มศึกษา 
   

มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้ ให้ ความหมายของสะเต็มศึกษา เช่น                       
มนตรี จุฬาวัฒนทล (2556: 16) ได้ให้ความหมายของสะเต็มศึกษาไว้ว่าคือ วิธีการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ไปจนถึงอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยไม่นั้นเพียงการท่องจ าสูตรเพียงอย่างเดียว แตส่ะเต็มศึกษาจะ
ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด การตั้งค าถาม แก้ปัญหาและสร้างทักษะการหาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อค้นพบ
ใหม่ ๆ ท าให้ผู้เรียนรู้จักน าองค์ความรู้จากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาขาต่างๆ มาบูรณาการกัน
เพ่ือมุ่ งแก้ปัญหาส าคัญ ๆ ที่พบในชีวิตจริง  สอดคล้องกับ ศานิกานต์ เสนีวงศ์ (2556: 30)                         
พรทิพย์ ศิริภัทราชัย (2556: 49) และ ชลาธิป สมาหิโต (2557: 1) ได้ให้ความหมายของสะเต็มศึกษา
ไว้ว่าเป็นแนวการจัดการศึกษาที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ โดยน าจุดเด่นของธรรมชาติ ตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกัน
อย่างลงตัว เน้นการน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปญัหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการผลิตใหม่
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและอาชีพ และ สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2557: 4) กล่าวว่าต้องมี
การบูรณาการพฤติกรรมที่ต้องการหรือคาดหวังให้เกิดขึ้นกับการเรียนรู้เนื้อหา ด้วยพฤติกรรมเหล่านี้
รวมถึงการกระตันให้เกิดความสนใจในการสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการคิดอย่าง                
มีเหตุมีผลในเชิงตรรกะ รวมถึงทักษะของการเรียนรู้หรือการท างานแบบร่วมมือ  ซึ่งสอดคล้องกับ 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) ได้นิยามความหมายของสะเต็มศึกษาไว้ว่าเป็น                      
แนวทางการจัดการศึกษาโดยใช้แนวคิดสะเต็มในการเรียนรู้และบูรณาการเนื้อหาของรายวิชา                 
สะเต็มศึกษาผ่านโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เน้นการสร้างทักษะและสมรรถนะ                 
ของผู้เรียนในการบูรณาการความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
   สรุปได้ว่า สะเต็มศึกษาคือ การจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการศาสตร์เนื้อหาความรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์โดยผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์  โดยเน้นให้ผู้เรียน
น าความรู้ในภาคทฤษฎี มาใช้ในการสร้างทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน เพ่ือน ามาใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตจริงที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็น   
สิ่งส าคัญที่เป็นความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต เพ่ือการประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศ
ในอนาคต 
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 2.2 ประวัติของสะเต็มศึกษา 
 

          2.2.1 ประวัติของสะเต็มศึกษาในต่างประเทศ 
 

   ได้มีนักการศึกษาและนักวิชาการในต่างประเทศหลายคนที่สนใจด้านสะเต็มศึกษา                    
ได้ศึกษาประวัติของสะเต็มศึกษาและการจัดการศึกษาสะเต็มศึกษาลักษณะต่างๆ เช่น   ฟลอเรียโล 
(Fioriello, 2013) ได้ศึกษาค าว่า สะเต็ม (STEM) โดยพบว่า ได้เริ่มใช้โดยทั่วไปในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในปีคริสต์ศักราช 2001 โดย ดร.จูดิท (Dr. Judith A. Ramaley)                      
อดีตประธานมูลนิธิ พ้ืนฐานวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและมนุษยชาติ (National Science Foundation 
Education and Human Division) แห่งสหรัฐอเมริกาใช้ค าว่า STEM เพ่ือเป็นการปฏิรูปวิธีการสอน 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมเทคโนโลยีเข้าเป็นหลักสูตร เรียกว่า Meta-discipline โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ใช้การเรียนรู้โดยวิธีปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็ น ฐ าน  (Project-based Learning) การสื บค้ น (Discovery) และ เน้ น ให้ นั ก เ รี ยน เ รี ย น รู้                       
แบบรุก (Active Learning) เพ่ือจะหาค าตอบที่สืบหา (Solution) 

  โ ร ง เ รี ยนที่ ท าการสอนตามหลั กการของ  STEM ได้ ขยายตั ว เป็ นอย่ า งมาก                         
เริ่มต้นคริสต์ศักราช 2010 เมื่อประธานาธิบดีบารัก โอบามา ได้ให้กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐอเมริกา
จัดตั้งโรงเรียนใช้หลักการ STEM จ านวน 1000 โรง เป็นโรงเรียนระดับมัธยมปลาย 200 โรง ระดับต่ า
กว่ามัธยมปลาย 800 โรง เพราะต้องการให้นักเรียนและประชาชนอเมริกา มีความรู้และทักษะ                
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีกว่าเดิม ทั้งนี้ เ พ่ือแก้ปัญหา                  
ด้านพลังงานสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศ ประชาชนของสหรัฐอเมริกามีสิทธิ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องส าคัญของประเทศ ความคิดเห็นของเขาเหล่านั้นควรจะอยู่บน                
พ้ืนฐานความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิทยศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เช่นเรื่องการขุดเจาะน้ ามันจากชั้นหิน ปัญหาโลกร้อนและอ่ืน ๆ ในคริสต์ศักราช 2008 สหรัฐอเมริกา
มีโรงเรียนที่ท าการสอนตามหลักการของ STEM เพียง 100 โรงเท่านั้น ใน 20 รัฐ ในระดับมัธยมปลาย
และอาชีวศึกษาท าการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ เป็นต้น 

   สคมิดท์ (Schmidt,2011) ได้น า เสนอผลการสอบของ National Assessment of 
Educational Progress ของเด็กชั้นปีที่ 8 ประมาณร้อยละ 75 ของนักเรียนอเมริกาขาดความรู้ระดับ
คล่อง (Proficient) ในวิชาคณิตศาสตร์ ผลการสอบ Trends in International Mathematics and 
Science Study เด็กในระดับชั้นปีที่ 8 ผ่านเพียงร้อยละ 10 เด็กสิงคโปร์ผ่านร้อยละ 32 และเด็กจีน
ผ่านร้อยละ 25 นอกจากนี้นายจ้างชาวอมริกาบ่นเสมอว่าผู้มีที่มาสมัครท างานต้องเพ่ิมความรู้                 
ด้านคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหา ตัวเลขเมื่อเดือนธันวาคม 2009 นักศึกษา
ต่างชาติที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประมาณ 248,000 คน เป็นนักศึกษาจากจีน
และอินเดียถึงร้อยละ 47 เมื่อเรียนจบแล้วอยู่ท างานในอเมริกาถึงร้อยละ 70 นายจ้างอเมริกาจึงต้อง
พ่ึงนักศึกษาต่างชาติในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์มาก ต่อมา
จ าเป็นต้องท าหลักการของ STEM มาใช้ในการศึกษาจึงกลายเป็นปัญหาระดับประเทศสหรัฐอเมริกา 

  เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า  STEM ข อ ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  ( National Research 
Council,2015) เพ่ือเพ่ิมการฝึกอบมระดับสูงและต าแหน่งงานในสาขา STEM เพ่ือขยายจ านวน
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แรงงานที่มีความรู้ความสามารถด้าน STEM และเพ่ิมความรอบรู้ในสาขา STEM สหรัฐอเมริกาจึง
ก าหนดเป้าหมายการศึกษาด้าน STEM ไว้ 3 ประการ ดังนี้ 

    1.เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาที่มุ่งสู่ระดับปริญญา และต าแหน่งงานด้าน STEM ให้มากขึ้น
และเพ่ิมโอกาสการเข้าเรียนและเพ่ิมแรงงานด้าน STEM ของสตรีและชนกลุ่มน้อย ดังนั้นการศึกษา
ระดับอนุบาลถงึชั้นมัธยมปลายจ าเป็นต้องมีการสอบ STEM 

    2.เพ่ือเพ่ิมจ านวนแรงงานที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้าน STEM ให้มากขึ้น
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของแรงงานสตรีและชนกลุ่มน้อยในก าลังแรงงานของประเทศ ภายใน 10 ปี
ข้างหน้า อาชีพใหม่ที่จะเพ่ิมเข้ามา 20 รายการ ต้องการบุคคลที่มีความสามารถด้าน STEM ถึง 16 
รายการ ในจ านวนนี้ 4 รายการต้องจบปริญญาตรีขึ้นไป 

    3.ต้องการให้นักเรียนทุกคน แม้ว่าบางคนจะไม่ได้เรียนด้าน STEM หรือมุ่งต าแหน่งงาน
ด้าน STEM ต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับ STEM แม้ว่าบางคนคิดจะไม่เรียนเกี่ยวกับ STEM ในอนาคตก็
ตาม 
            ได้มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ศึกษา การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสะเต็ม (STEM 
Schools) ในต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในประเทศไทย 
เช่น  เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เช่น (2559) ได้น าเสนอตัวอย่างของการศึกษา STEM น าเสนอ                 
4 รูปแบบโดยเพิ่ม STEM โรงเรียนในต่างประเทศไว้ ดังนี้ 

  1 . Selective STEM Schools ที่  North Carolina School of Science and 
Mathematics  เป็นโรงเรียนของรัฐรับนักเรียนในรัฐเท่านั้นทั้งชายและหญิง ส าหรับนักเรียนปีที่ 11, 
12 ที่เรียนเก่ง ตั้งอยู่ที่เมือง Durham North Carolina มีนักเรียนทั้งหมด 680 คน (ค.ศ 2010- 
2011)นักเรียนชั้นปีที่ 11 เรียน 4-5 รายวิชาต่อภาคเรียน ปีละ 3 ภาค ปีที่ 12 เรียน 5รายวิชา ต่อ
ภาคเรียนเป็นวิทยาศาสตร์  6 รายวิชา คณิตศาสตร์  5 รายวิชา สั งคมศึกษา 2 รายวิชา
ภาษาต่างประเทศ 6 รายวิชา และ 1 รายวิชาเกี่ยวกับสุขภาพและพลศึกษา นักเรียนชั้นละ 20 คน
โรงเรียนให้นักเรียนท าการวิจัยและบริการชุมชน 2200 ชั่วโมง ต่อปีประชากรนักเรียน ร้อยละ  64                
ผิวขาว ร้อยละ 11 ผิวด า ร้อยละ1 ลาตินอเมริกา ร้อยละ 22 เอเชียและชาวเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก 
ร้อยละ1 อเมริกันอินเดียน นักเรียน ร้อยละ 99 เรียนต่อมหาวิทยาลัย คนที่ไม่เข้าเรียนต่อจะท างาน
อาสาสมัคร 1 ปี หรือมากกว่าแล้วจึงเข้ามหาวิทยาลัย 

  2. Inclusive STEM High School : Manor New Technology High Scho๐l ตั้งอยู่
ที่เมือง Austin Texas เป็น 1 ใน Texas Science Technology Engineering and Mathematics 
Academies ของ  Texas High School Project รั บนั ก เ รี ย นปี ที่  9 - 1 2  เ พ่ื อ ผลิ ต คน เ ข้ า สู่
สังคมสารสนเทศและเทคโนโลยี การเรียนการสอนเน้นพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ทักษะความสัมพันธ์
และความฟ้ืนตัว (Resilience) ที่จ าเป็นต่อความส าเร็จในสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว              
การเรียนการสอนมี 3 องค์ประกอบ คือ (1) Project-Based Learning Instructional Approach 
เพ่ือสร้างความใส่ใจและความร่วมมือเพ่ือการเรียนรู้  (2) บูรณาการเทคโนโลยีตลอดหลักสูต                       
(3) สร้างวัฒนธรรมของโรงเรียนบนพ้ืนฐนของความไว้วางใจ ความนับถือ และความรับผิดชอบวิชา
คณิตศาสตร์ต้องเรียน พีชคณิต I, II เรขาคณิต และเลือกอีก 1 รายวิชาจาก Pre-calculus, College 
Algebra and / or Calculus วิทยาศาสตร์ต้องเรียน Biology และอีก 3 รายวิชา จากIntegrated 
Physics and Chemistry, Environmental science, Chemistry and Physics และใน ค.ศ. 2009-
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2010 มีนักเรียน 315 คน เป็นผิวขาว ร้อยละ 32 ผิวด าร้อยละ 22 ลาตินอเมริกา ร้อยละ 44 เอเชีย
และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ร้อยละ 2 ประมาณ ร้อยละ 56 จัดอยู่ในฐานะเด็กยากจน ร้อยละ 
5 อยู่ในกลุ่มการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนมีสถาบัน Think Forward Institute ท าการฝึกอบรมครู   
ในการสอนแบบProject - based learning, leadership และ 21st Century skill applications. 

  3.STEM Focused Career and Technical Education: Dozier Libby Medical High 
School ตั้ ง อ ยู่ ที่ เ มื อ ง  Antioch California Unified School District รั บนั ก เ รี ย นปี ที่  9 - 1 2                
มี นักเรียนทั้งหมด 600 คน (ค. 2008) เตรียมนักเรียนเข้าท างานที่เกี่ยวกับสุขภาพ มีจุดเน้น                  
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นักเรียนต้องเรียนอย่างน้อยคณิตศาสตร์ 4 รายวิชา วิทยาศาสตร์     
4 รายวิชา และภาษาต่างประเทศตลอด 2 ปี เมื่อเรียนส าเร็จในระดับ AG สามารถเข้าเรียนต่อ 
University of California System และ Health Science บูรณาการเข้ากับทุกสาระของหลักสูตร 
การเรียนการสอนเน้นProject - based Units รายวิชาที่เกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์จะเรียนร่วมกับ 
Los Medanos Community College วิชาที่เรียนจะมุ่งสู่การท างานกับอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ 
เช่น Global Medicine Ethical and Legal Practice และทักษะการท างาน เป็นต้น และปกีารศึกษา 
2009-2010 มีนักเรียน 344 คน เป็นผิวขาว ร้อยละ 29 เป็นผิวด าร้อยละ 15 เอเชียและหมู่เกาะ               
ในมหาสมุทรแปซิฟิก ร้อยละ 17 ไม่มีข้อมูล ร้อยละ 3 ในจ านวนนี้ ร้อยละ 45 มีสิทธิได้รับบริการ
อาหารกลางวันฟรีหรือลดราคาให้ และลักษณะการเรียนการสอนอ่ืน คือ การเรียนรู้งานกับคนที่
ท างาน Job Shadowing ศึกษาดูงาน โอกาสการเรียนรู้การบริการชุมชน การวิจัย โครงการ                         
สหวิทยาการ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย Digital Portfolio และการฝึกงาน ค.ศ.2011                    
เป็น 1 ใน 97 โรงเรียนที่ได้รับรางวัล California Distinguished Schools. 

  4 . STEM IN Comprehensive School: Christa McAuliffe Elementary School 
(P.S. 28) ตั้งอยู่ที่เมือง Jersey City ในมลรัฐ New Jersey สอนระดับอนุบาล (เต็มวัน) จนถึงชั้นปีที่ 
8 นักเรียนหลายคนเข้าร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียน เช่น Science/Technology Class, Choir Band , 
Robotics, Sport Team เป็นต้น โปรแกรมมุ่งพัฒนาบุคลิกภาพ ความคิดสร้างสรรค์ จริยธรรม
ทัศนคติที่ดีและความสามารถในการด ารงชีพอย่างราบรื่นและมีผลิตผลในสังคมโลกของงาน (Federal 
Science, Technology, Engineering, and Mathematics, 2013) โดยหลักสูตรของโรงเรียนมี
โปรแกรมพิเศษ เช่น ชั้นเรียน H.O.P.E (Honor Opportunity Potential Enrichment) bilingual 
education, Algebra, fine and performing ats เป็นหลักสูตรบูรณาการเพ่ือส่งเสริมความอยากรู้
อยากเห็น การสืบค้น และ ส ารวมเพ่ือค้นพบ (Discovery) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ                 
ในค.ศ.2008 - 2009 มีนักเรียน 900 คน เป็นผิวขาว ร้อยละ12 ผิวด า ร้อยละ 6 ลาตินอเมริกา                  
ร้อยละ 76 เอเชียหมู่กาะมหาสมุทรแปซิฟิก ร้อยละ 6 อเมริกันอินเดียนร้อยละ 1 ในจ านวนนี้ ร้อยละ 
84 มีสิทธิได้รับอาหารกลางวันฟรีหรือลดราคา The Broad Foundation and Rutgers University 
รับรู้ในการที่โรงเรียนสามารถลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเด็กผิวขาวและชนกลุ่มน้อยล งได้                    
ค.ศ. 2010 โรงเรียนได้รับรางวัล School of Distinction ของมลรัฐ New Jersey. 

  จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในประเทศไทยถือว่า               
มีความส าคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบันและเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยสะเต็มศึกษาเป็นนวัตกรรม                
การเรียนรู้แบบหนึ่ งที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์                        
เข้าด้วยกัน ให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิต
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ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ผ่านประสบการณ์ในการท ากิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning ) หรือกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-Based Leaning) โดยประเทศไทยได้พยายามส่งเสริมการจัดการเรียนรู้                     
ตามแนวสะเต็มศึกษาให้เกิดขึ้นในทุกระดับชั้น เพ่ือให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด 
วิเคราะห์การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นความส าคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ 
 
           2.2.2 ประวัติของสะเต็มศึกษาในประเทศไทย 
 
            ได้มีนักการศึกษาและนักวิชาการหลายคนที่สนใจด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ด้านสะเต็มศึกษา  โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ 
วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนด้านสะเต็มศึกษาในประเทศไทย ซึ่ง มนตรี จุฬาวัฒนทล 
(2556: 15-18) ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการ์สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)                 
ได้กล่าวว่า ประเทศไทยได้เล็งเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศ
มาเป็นเวลานานแล้ว จึงได้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)                  
ในปี พ.ศ. 2515 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2541 ซึ่งก าหนดวัตถุประสงค์ของ สสวท. ไว้ดังนี้ 

 1. ริเริ่ม ด าเนินการ ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนา
หลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหลัก 

 2.ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรการฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต 
และนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 3. ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุงและจัดท าแบบเรียน แบบฝึกหัด 
เอกสารทางวิชาการ และสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี(4) ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและ                    
การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในสถานศึกษา 

 4. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดทั้งการส่งเสริมการผลิตครู อาจารย์ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 5.ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน หน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษา เฉพาะใน
เรื่องที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ตาม (1) ถึง (5) ตลอดระยะเวลาสี่สิบปีเศษ สสวท. ได้ปฏิบัติงาน                 
อย่างเข้มแข็ง ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง โดยสังเขป สสวท.                   
ได้พัฒนาหลักสูตร คู่มือ ต าราและอุปกรณ์ประกอบการเรียนสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ร่วมการประเมินผลการเรียนในระดับนานาชาติได้ผลิตและพัฒนาครูผู้มีความสามารถ 
ได้สร้างผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลเหล่านี้ได้เป็นก าลังส าคัญ                 
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ในหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาและ
โรงเรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         ประเทศไทยอาจมีเหตุผลความจ าเป็นต่าง ๆ ที่ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่นนักเรียนที่สนใจเรียนสาขาวิทยาศาสตร์น้อยลง เนื่องจากเป็นการ
เรียนที่ยาก แต่สาขาศิลปศาสตร์เรียนได้ง่ายกว่า งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหายากกว่า                 
ได้ค่าตอบแทนน้อยกว่างานด้านอ่ืน ๆ เช่น บันเทิง ธุรกิจ ท่องเที่ยว แฟชั่น หรือการกีฬา แต่ผู้เขียนมี
ความเห็นว่า เหตุผลหลักที่ประเทศไทยต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
มาเป็นแบบสะเต็มศึกษา มีดังต่อไปนี้ 

 1. ความรู้และความสามารถด้านวิทยาตาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนไทยยังด้อยกว่า
นานาชาติ แม้ สสวท. จะได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบกัน
ว่าประเทศไทยยังมีขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ด้อยกว่าหลายประเทศ เช่น 
เกาหลี สิงคโปร์และจีน ถึงแม้นักเรียนไทยสามารถชิงเหรียญรางวัลในการแข่งขันโอลิมกวิชาการ                
แต่การทดสอบความรู้และทักษะด้านการอ่านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดย PISA และ TIMSS 
แสดงให้เห็นว่าเยาวชนไทยยังแพ้ยาวชนอีกหลายประเทศ สาเหตุหลักเกิดจากการเรียนแบบท่องจ า 
แต่ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห ์

 2. ประเทศไทยต้องการหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ในอดีตประเทศ
ไทยเคยเป็นประเทศที่มีรายได้ต่ าแต่ปัจจุบันไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยการพัฒนา                
ที่อาศัยค่าแรงราคาถูกและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในประเทศ ในอนาคตข้างหน้าค่าแรง
ของไทยก าลังเพ่ิมสูงขึ้นและทรัพยากรเริ่มขาดแคลน ดังนั้นการที่ประเทศไทยยกระดับรายได้ให้สูงขึ้น
อีก ในปี พ.ศ. 2555 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคแห่งชาติได้น าเสนอ                 
การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพ่ือให้ไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศ              
ที่มีรายได้ปานกลางไทยจะต้องเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และทักษะในการสร้างนวัตกรรมเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 
   3. ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สามารถรองรับการแข่งขันในอนาคต                 
ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาตาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติแสดงว่า    
ในปี 2554 ประเทศไทยมีก าลังแรงงาน 39 ล้านคน แต่มีเพียง 3 ล้านคน หรือต่ ากว่าร้อยละสิบของ
แรงงานทั้งหมด ที่เป็นก าลังคนที่ท างานโดยอาศัยความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หรือก าลังคนด้านสะเต็ม (STEM workforce) ในจ านวนนี้ร้อยละ 89 ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่า                
ปริญญาตร ี
 

2.3 นโยบายและแผนการด าเนินงานสะเต็มศึกษาในประเทศไทย    
 

 การเพ่ิมคุณภาพแรงงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาไทย เป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลให้ความส าคัญตลอดมา จึงได้มีการก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ 
และแนวทางการปฏิบัติไว้ในทุกระดับ ได้แก่ 
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 2.3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-255  ให้ความส าคัญกับ 
การพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ 

  มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมให้ทั่วถึง
และเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน               
โดยเร่งพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์บ่มเพาะสถาบันวิจัย ส่งเสริมการลงทุนวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และชุมชน รวมทั้งพัฒนาบุคลากร 
ด้านวิทยาศาสตร์และนักวิจัยให้เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยให้ความส าคัญกับ                 
การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่บูรณาการ
ระหว่างการเรียนรู้กับการท างานจริงในสถานประกอบการ สนับสนุนนักเรียนทุนและผู้มีความสามารถ
พิเศษพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ รูปแบบและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสร้างความตระหนักของ
ประชาชนให้เรียนรู้ คิด และท าอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืน โดยเพ่ิมจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้น เป็น 15 คนต่อประชากร 
10,000 คน 

 
 2.3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 มีใจความส าคัญ                
ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาสะเต็มศึกษา  และการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ดังนี้ 

  1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง                     
สู่รายไดสู้ง 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 มุ่งเน้นการลงทุน
ในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านการบริหารจัดการ รวมถึง
สภาวะแวดล้อมตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
โดยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ
ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะ
แรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทยและ                
เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศ
และต่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น
เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน และรัฐบาล
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ต้องการปรับโครงสร้างการผลิตโดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยี    
ขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุน                
ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ 

  2.  การ พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการปฏิรูประบบเ พ่ือสร้ างสั งคม                            
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

  มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยเพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงาน                 
เพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิตนอกจากนี้ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับนี้มีแนวทาง                    
ในการปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่                 
พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้ง
ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน รวมถึงการปฏิรูประบบการเรียนรู้ 
โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง     
การเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับ              
การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

 
 2.3.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)                    
ได้ก าหนดให้มีมาตราต่าง ๆที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการศึกษาและก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ดังนี้ 

 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชนและให้สังคม             
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสามารถพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักมีเอกภาพ                
ด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษามีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา     
อย่างต่อเนื่อง และระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษารวมถึงการมีส่วนร่วมของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

 มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษา 
วิชาการ งบประมาณการบริหารงานบุคคล ตลอดจนการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการการศึกษา



60 
 

เขตฟ้ืนที่และสถานศึกษาโดยตรง เพ่ือให้สถานศึกษามีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ                        
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการปฏิรูประบบบริหารจัดการ โดยการกระจายอ านาจหน้าที่ ใน                      
การตัดสินใจจากส่วนกลางไปยังแต่ละโรงเรียนเพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

 
 2.3.4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
 

   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544             
ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย
และกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ                               
มีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ 2544) จากการศึกษาวิจัย
และติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 และแนวทางของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสมชัดเจนทั้งเป้าหมายของหลักสูตร                    
ในการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะและคุณภาพผู้เรียน รวมถึงกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ                 
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  โดยได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมายสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นทิศทางใน
การจัดท าหลักสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดับ มีการก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ า                    
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลาง และเปิดโอกาสให้สถานศึกษา
เพ่ิมเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อม อีกทั้งได้ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผู้ เรียน                       
เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับและเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชัดเจนต่อการน าไปปฏิบัติ สาระและองค์ความรู้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จัดท าขึ้นส าหรับท้องถิ่นและสถานศึกษาได้น าไปใช้
เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและ
เยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง                 
ตลอดชีวิต 

 
 2.3.5 นโยบายรัฐบาล 
 

 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (2557) 
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ที่ก าหนดทิศทางในการพัฒนา
การศึกษาของประเทศไทยเป็น การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม              
โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้าง
งานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และ
คุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เ อ้ือต่อการพัฒนาผู้ เรียนทั้งในด้านความรู้  ทักษะ การใฝ่เรียนรู้                        
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การแก้ปัญหา โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน อีกทั้งยังส่งเสริม
อาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มี
ความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ       
พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มี
วุฒิตรงตามวิชาที่สอน  น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน
เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครู  รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพ                            
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนเป็นส าคัญ นอกจากนี้จะให้องค์กร                      
ภาคประชาสังคมภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วม                        
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงและร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  กระจายอ านาจ       
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ตามศักยภาพและความพร้อมโดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้                    
อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

 
 2.3.6 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

 นโยบายทั่วไปที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 มุ่งเน้น                   
การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยจะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความเท่าเทียมและ
สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีนโยบาย
เฉพาะที่ เกี่ ยวกับการพัฒนาการศึกษาเ พ่ือ เตรียมก าลั งคนให้พร้ อมในด้านที่ ขาด แคลน                            
โดยมีการส่งเสริมและด าเนินการเพ่ือปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษาให้เหมาะสมกับ                    
ความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ มีการพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัด
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รองรับทิศทางการพัฒนาประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนามีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและ                 
การสร้างนวัตกรรมในสถาบันทางการศึกษา มีแผนงานและโครงการเพ่ือส่งเสริมการผลิตก าลังคนด้าน
การอาชีวศึกษาตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมและอ่ืน ๆ ในสาขาท่ีมีความขาดแคลน ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริม                
การมีส่วนร่วม และการจัดท าความตกลงร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการผลิต               
การพัฒนาระบบการจัดการ และการพัฒนาก าลังคนทั้งระบบ กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทาง                    
ในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายและแนวทาง                   
การพัฒนาระบบการผลิตครูให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับอัตราก าลังครูและ               
บุคลากรทางการศึกษาและปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอ้ือต่อการเพ่ิมโอกาส                      
ให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษา ระบบการประเมิน   
วิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพ่ิมศักยภาพ                   
ในการให้การศึกษาและลดภาระงาน  ที่ไม่จ าเป็น รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตาม            
ภารกิจหลัก  นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการปลูกฝังและท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ และต้องมีการพัฒนา
วิชาชีพและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อย่างเป็นระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและ              
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้               
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ในการระบบคลังความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม จัดท าแผนงาน
และโครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยการพัฒนา               
ระบบสวัสดิการที่มุ่ งการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือ ที่ยั่ งยืนและให้ความส าคัญกับ                         
การแก้ไขปญัหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ 

 
 2.3.7 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ 
 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (2555, 
55 - 59) ได้เสนอทิศทางและกรอบนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ             
โดยได้ก าหนดขึ้นมาภายใต้แนวทางในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการพัฒนาทุน
ของประเทศเ พ่ือรองรับกับการ เปลี่ ยนแปลงและบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน์  
พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่ชาติ พ.ศ. 2551 ที่ได้ประกาศใช้ใน
ราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 125 ตอนที่ 33ก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ที่ระบุ
เหตุผลในการประกาศใช้โดยสรุปว่าเพ่ือให้ประชาชนคนไทยมีทักษะกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผลใน
เชิงตรรกะมีภูมิคุ้มกันตนเอง มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในชีวิต มีความรู้
ความสามารถ พ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนมีการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ เพ่ือการแก้ไขปัญหาของภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศฉบับต่าง ๆ นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2564) โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ จึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดของแผนให้มีการเตรี ยม
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์กับปัจจัยในการขับเคลื่อน ได้แก่ 

  1. การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาควิวัฒน์ (Regionalization) โดยให้
ความส าคัญกับการเกิดประชาคมใหม่จากการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจ (New Economic 
Communities) ASEAN และ ASEAN+6 การเคลื่อนย้ายทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and 
Cultural Mobility)และการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Competition and Economic 
Integration) 

  2. การเกิดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) โดยให้ความส าคัญกับการผลิตและ
บริการเชิงนิ เวศน์ (Green Production and Services) การสร้างสรรค์ (Creativity Platform) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่และร่วมสมัย (Technological Change) ในกรอบของเทคโนโลยีอุบัติ
ใหม่  (Emerging Technology) วิทยาศาสตร์ พ้ื นฐาน  (Basic Science) เทคโน โลยี ชี ว ภ าพ 
(Biotechnology) เทคโนโลยีวัสดุ (Materials Technology) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) และนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) 

  3. การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและสังคม (Demographic and Social Change) 
โดยให้ความส าคัญกับโครงสร้างประชากรในยุคผู้สูงอายุ  (Aging Society) และการกระจายความ
เจริญ (Decentralization) 

  4. การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Energy, 
Food, Natural Resources and Environment) โดยให้ความส าคัญกับ ความมั่นคงทางพลังงาน
และพลังงานสะอาด (Energy Security and Clean Energy) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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(Climate Change) และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resource 
and Environment Management) 

 กรอบแนวคิดนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2555 - 2564) ที่มุ่งเน้นให้มีการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ ยนแปลงของกระแส                   
โลกาภิวัตน์ กับปัจจัยในการขับเคลื่อนทั้ง 4 ข้อ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ จึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดของแผนในการสนับสนุนเศรษฐกิจและ
สังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสนับสนุนสังคมไทย
ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยการมุ่งเน้นที่ความมั่นคงของมนุษย์ การดูแลสุขภาพของ
ประชาชนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการ
สนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้มีเสถียรภาพและมั่นคง โดยการสนับสนุนให้ภาคเอกชนทั้งภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการมีขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
ผลิตภาพ การส่งออกมูลค่าเพ่ิม และภูมิคุ้มกันที่สามารถรองรับการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 

 เพ่ือให้การด าเนินงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนด าเนินไปในทิศทาง
เดียวกัน และมีการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรมต่อ               
ทุกภาคส่วน นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 -
2564) จึงได้ก าหนดแนวทางการก าหนดสาขาเป้าหมายร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและ
ภาคประชาชน โดยก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มสาขา
เกษตรกรรม กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมการผลิตและกลุ่มธุรกิจบริการ (รวมธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง)               
เพ่ือการด าเนินงานตามสภาพปัญหาในระดับชาติ ควบคู่กับความเดือดร้อนหรือผลกระทบในวงกว้าง
โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาจากผลกระทบต่อสังคม ได้แก่ จ านวนผู้ประกอบการและจ านวน                
การจ้างงาน ควบคู่กันกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่พิจารณามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
การส่งออก การน าเข้าและผลิตภาพ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME) ที่มีกว่าร้อยละ 99  ในระบบห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มูลค่าและศักยภาพและความพร้อม
ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศตามล าดับ 
         วิสัยทัศน์และพันรกิจของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (2555, 59 - 
60) ก าหนดไว้ว่าวิสัยทัศน์ของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564) คือ "นวัตกรรมเขียว เพ่ือสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ" 
(Green Innovation for Quality Society and Sustainable Economic Growth) พันธกิจของน 
โยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564) 
ก าหนดไว้ว่า เพ่ือให้การด าเนินงานของ นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่
ชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564) มุ่งสู่นวัตกรรมเขียว เพ่ือสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มี
เสถียรภาพ" ภายใต้แนวปฏิบัติของ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เห็นควรก าหนดพันธกิจของนโยบาย
และแผนและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 ดังนี้  

 1. เพ่ือสนับสนุนการสร้างสังคมคุณกาพที่มีภูมิคุ้มกัน มุ่งนั้นการสร้างสุขภาวะที่ดี สร้างเสริม
สังคมฐานความรู้ ชุมชนที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเอได้ มีความมั่นคงในการด ารชีวิต ภายใการเปลี่ยนแปลง
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ของกระแสโลกาภิวัตน์ วัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีองค์ความรู้ มีภูมิคุ้มกัน                  
มีความพอเพียง มีบทบาทในการบริหารจัดการตนเอง มีสังคมนวัตกรรม มีสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 2. เพ่ือสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพโดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
โลกและภูมิภาค (Globalization and Regionalization) มุ่งนั้นการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่สามารถแข่งขันได้ มีความยืดหยุ่น                  
มีมูลค่าเพ่ิม มีผลิตภาพ มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์                  
มีความพอเพียง มีฐานความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีเอกลักษณ์กวามเป็นไทย                
มีเครือข่ายเชื่อมโยงต่างประเทศ 

 3. เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) มุ่งเน้นการสร้าง
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความมั่นคงและคุณภาพ มีความสมดุลระหว่าง                    
การอนุรักษ์และการใช้ประ โขชน์อย่างยั่งยืนมีการสร้างสรรค์คุณค่า มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนรักษาผลประ โยชน์ของชาติจากข้อตกลงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 

 4. เ พ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์  (Demographic Change) มุ่ งนั้น
ความสามารถในการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจและสังคมได้อข่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ                       
มีฐานความรู้ 

 5. เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้มีการกระจาย
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมทั่วถึงมีองค์ความรู้ มีความสามารถในการตอบสนองของภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนมีคุณภาพ มีกลไกและกฎระเรียบที่เอ้ือต่อทุกภคี มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ              
มีการกระจายอ านาจและกระบวนการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมีความสามารถ            
ในการสนับสนุนพันธกิจที่ 1 -4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ก าหนดพันธกิจไว้
เพ่ือต้องการพัฒนางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการสร้างสังคม
คุณภาพที่มีภูมิคุ้มกัน สนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณกาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ อีกท้ังพัฒนาและผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ฉะนั้นการวิจัยและพัฒนา                
ในครั้งนี้ผู้วิจัย จึงมุ่งที่จะพัฒนาการบริหารงานสะเต็มศึกษา เพ่ือเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาครูที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนานักเรียน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในอนาคตต่อไป  
     พรพรรณ ไวหยางกูร (2558: 3) ได้กล่าวถึง นโยบายเชิงรุกเพ่ือพัฒนาเยาวชนและก าลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ส่งผลต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
ประเทศไทยจะมีก าลังคนขั้นสูงระดับมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ 
ให้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นและเยาวชนจะเป็นก าลังคนแห่งอนาคตที่มีคุณภาพและความสามารถในการ
แข่งขันระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านสะเต็ม ซึ่งเน้นทักษะใน    การคิควิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม และการใช้ประโยชน์                        จากวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการเชิงวิศวกรรม ในอาชีพและชีวิตปะจ าวัน และสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (2559, 4) ได้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสะ
เต็มหรือสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยด าเนินการตามโครงการ                      สะเต็มศึกษา 
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ภายใต้ยุทธศาสตร์สะเต็มศึกษา  4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ควรมีบทบาทเข้ามาร่วมจัด "สะเต็มศึกษา" โดยรัฐควรออกมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สะเต็ม และภาคเอกชนควรสนับสนุนสะเต็มศึกยาโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
การด าเนินกรดวามรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility, CSR)        
2) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกยาที่บูรณ การวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ทั้งในและนอกห้อง เรียน
ตั้งแตร่ะดับประถมศึกษา 3) การพัฒนาครูและบุคลากรสะเต็มให้สามารถน ากิจกรรมการเรยีนรู้สะเต็ม
ศึกษาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ครูควรได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและมีโอกาสรับค า
แนะน าจากผู้ประกอบอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านสะเต็มซึ่งเรียกผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ว่า "ทูตสะเต็ม" 
(STEM Ambassador และ 4) การปรับเปลี่ยนการประเมินในโรงเรียนและระดับชาติ ให้สอดคล้อง
กับสะเต็มศึกษา โดยมุ่งเน้นการประเมินความรู้ ควบคู่ไปกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  และพัฒนาระบบการประเมินให้กรอบคลุมการคิดวิ เคราะห์                          
คิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
  
  2.4 จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
 

 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2558: 4) 

  1. ผู้ เรียนมีทักษะการคิดวิ เคราะห์  คิดสร้างสรรค์  แก้ปัญหาในชีวิตจริ งและ                   
สร้างนวัตกรรมที่ใช้สะเต็มเป็นพ้ืนฐาน 

  2. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและมองเห็นเส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคต 
  3. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้น 
  4. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  อย่างมั่นใจ 
  5. สสวท. ได้รูปแบบการจัดการศึกษาสะเต็มที่เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 

เพ่ิมพูนโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในบริบทที่หลากหลาย                
มีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

  6. ประเทศไทยจะมีก าลังคนด้านสะเต็ม (STEM Workforce) ที่จะช่วยยกระดับรายได้
ของชาติให้สูงกว่าระดับรายได้ปานกลางในอนาคต 
     สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ซึ่งถือเป็นทรัพยากรส าคัญของการยกระดับความสามารถของประเทศในการแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ 
อีกทั้งการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษายังเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียน                   
เกิดทักษะทางด้านความรู้ควบคู่ไปกับทักษะในการด ารงชีวิตที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตและการท างานใน
อนาคตต่อไป 
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   2.5 แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา    
 

    จากที่กล่าวข้างต้นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้                  
ความต้องการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะทางด้านความรู้
ควบคู่ไปกับทักษะในการด ารงชีวิตที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตและการท างาน  จึงมีนักการศึกษาและ
นักวิชาการได้เสนอแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการจัดการเรียนรู้และเกิดการพัฒนา              
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  จ ารัส อินทลาภาพร และคณะ (2558: 64) ได้เสนอแนวทางการจัด               
การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา   ผู้สอนควรจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ 
   1. จัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) เป็นการจัด                 
การเรียนรู้ที่ก าหนดสถานการณ์ที่เป็นปัญหา และท้าทายการคิดของผู้เรียน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน              
เกิดความสนใจและศึกษาคันคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองเพ่ือแก้ปัญหา ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ                  
น าความรู้ที่ได้รับจากผู้สอนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้าง
ให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่เรียนรู้ 

  2. จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project based learning) เป็นการจัด                   
การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกทาโครงงานที่ตนเองสนใจ โดยร่วมกันส ารวจ สังเกตและก าหนด
เรื่องที่ตนเองสนใจ มีการวางแผนในการหาโครงงานร่วมกัน โดยศึกษาหาข้อมูลความรู้ที่จ าเป็นและ    
ลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดจนได้ข้อค้นพบหรือองค์ความรู้ใหม่ แล้วเขียนรายงาน และน าเสนอต่อ
นักเรียนเกิดทักษะทางด้านความรู้ควบคู่ไปกับทักษะในการด ารงชีวิตที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตและ               
การท างานในอนาคตต่อไป 

  3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร (2559:2) ได้ก าหนด                 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหาผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยใช้วิธีการแบ่งคละระหว่างผู้เรียน              
ที่มีผลการเรียนดี พอใช้ และอ่อนจากนั้นผู้สอนต้องสร้างความสนใจให้ผู้เรียนเพ่ือตระหนักถึง                    
การแก้ปัญหา ซึ่งสามารถท าได้หลายรูปแบบ เพ่ือท าให้ผู้เรียนเข้าใจกับที่มาของปัญหาและสามารถ
ระบุปัญหาร่วมกันภายในกลุ่ม 
    ขั้นที่ 2 ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา เป็นขั้นที่ผู้เรียนมีบทบาท
หลัก ส่วนผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาหรือชี้แนะเท่านั้น โดยผู้เรียนต้องรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ซึ่งการรวบรวมข้อมูล คือ ผู้เรียนต้องสืบค้นข้อมูลว่าเคยมีใครหาวิธีการ
แก้ปัญหาหรือไม่ อย่างไร และมีข้อเสนอแนะใดบ้าง ส่วนการคันหาแนวคิด คือ ผู้เรียนต้องค้นหา
แนวคิด หรือความรู้ที่เก่ียวข้องกับปัญหา  
    ขั้นที่ 3 ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนหลังจากที่ผู้เรียนเลือกแนวคิด
ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาได้แล้ว โดยในขั้นนี้ผู้เรียนต้องก าหนดเค้าโครงของวิธีการแก้ปัญหา 
ก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาในการลงมือปฏิบัติ และวางแผนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน รวมทั้งต้อง
ด าเนินการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จ 
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    ขั้นที่ 4 ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานเป็นชั้นที่ผู้เรียนต้องทดสอบ
และประเมินผล เพ่ือพิจารณาประสิทธิภาพของชิ้นงานที่ได้ลงมือปฏิบัติ ถ้าประสิทธิภาพของชิ้นงาน              
มีประสิทธิภาพไม่ดี ผู้เรียนต้องท าการปรับปรุงชิ้นงานให้ดีขึ้น โดยพิจารณาจากผลการปฏิบั ติงาน                
ที่ได้บันทึกไว้ ส าหรับผู้สอนต้องท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาโดยไม่ตอบค าถาม แต่ใช้ค าถามชี้น า  จนกระทั่ง
ผู้เรียนได้แนวทางการแก้ปัญหาหรือค าตอบ 
    ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหาชิ้นงานผู้เรียนต้องน าเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหาชิ้นงานต่อสาธารณะชน เพ่ือให้เห็นถึงวิธีการแก้ปัญหา ปรับปรุง
ชิ้นงานของตนเองและชิ้นงานของเพ่ือนๆ ขั้นนี้ผู้สอนต้องท าหน้าที่สรุป อธิบายความรู้เพ่ิมเติม 
หลังจากทุกกลุ่มน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหาชิ้นงานและแนะแนวทาง                            
ในการประยุกต์ใช้ให้กับผู้เรียน 
    กล่าวโดยสรุป แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
ประกอบด้วย ขั้นการระบุปัญหา ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา  ขั้นออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ขั้นทดสอบประเมินผลและปรับปรุงและขั้น
น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการด าเนินการ 
 
   2.6 การวัดและประเมินผลตามแนวทางสะเต็มศึกษา   
 

   จากแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีหลายขั้นตอน
และด าเนินการด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนั้นการวัดและประเมินผลต้องมีการด าเนินการ
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร (2559:2) ได้ให้แนวทางการวัดและการประเมินผลตามแนวทาง                  
สะเต็มศึกษา   มี 2 แบบ คือ 
    แบบที่ 1 เป็นการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง เป็นการวัดและประเมินผล                     
จากการสังเกตการแสดงออกพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างการลงมือปฏิบัติ การน าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหา  ซึ่งถือว่าเป็นการประเมินความสามารถในกระบวนคิด กระบวนการออกแบบและ
ความสามารถในการแก้ปัญหา หรือการแสวงหาความรู้ที่แท้จริงของผู้เรียน 
    แบบที่  2 เป็นการวัดและประเมินผลด้านความสามารถ เป็นการประเมินได้                       
ทั้งการแสดงออกกระบวนการท างาน และผลผลิตของชิ้นงาน แต่จะให้ความส าคัญต่อคุณภาพของ
ชิ้นงานมากกว่าผลส าเร็จของชิ้นงาน และมักจะใช้แบบทดสอบข้อเขียน เพ่ือน ามาใช้วัดและ
ประเมินผลด้านความสามารถแนวทางการน ากิจกรรมสะเต็มไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
สามารถด าเนินการได้ 3 แนวทาง ได้แก่ 
    1. จัดกิจกรรมสอดแทรกไปตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของแต่ละรายวิชาภายในคาบเรียน                
ซึ่งกิจกรรมสะเต็มที่จะน าเข้าไปแทรกในคาบเรียน จะเป็นกิจกรรมที่มีจ านวนชั่วโมงที่เหมาะสม                
ที่จะสามารถจัดกิจกรรมได้เสร็จสิ้นภายในคาบเรียน โดยผู้สอนแต่ละรายวิชาพิจารณาจากจุดประสงค์
ของกิจกรรมมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดบ้าง เมื่อถึงคาบเรียนเนื้อหานั้นๆ สามารถน ากิจกรรม               
สะเต็มเข้าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
    2. จัดกิจกรรมไว้ในรายวิชาเลือกเสรีของกลุ่มวิชา โดยท าได้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ     
การแก้โจทย์ปัญหาพิเศษ การท าโครงงาน การท าโครงการวิจัย เป็นตัน รูปแบบนี้เหมาะส าหรับ
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กิจกรรมสะเต็มที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมค่อนข้างมากหรือมีความซับช้อนและ                
ยากและมีข้อดีที่ทางผู้สอนสามารถจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ผู้เรียนได้ครอบคลุมในเนื้อหา                      
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ค าแนะน าในการแก้ปัญหา หรือออกแบบ และสร้างชิ้นงานของผู้เรียนได้ 
    3. จัดกิจกรรมไว้ในกลุ่มกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น ชุมชน ชมรม เป็นต้น กิจกรรมนี้
มักจะมีหัวข้อหรือหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรมที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ                     
ของส่วนรวม เป็นต้น 
   การวัดและประเมินผลในสภาพจริงผู้เรียนแสดงออกขณะท ากิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้                 
การสะท้อนถึงความรู้ ความคิด เจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน                   
ซึ่งแนวทางการวัดและประเมินผล มีดังนี้  
    1. การประเมินจากสภาพจริ ง (Authentic assessment) หมายถึง การประเมิน
ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน จากการแสดงออก การกระท าหรือผลงานเพ่ือสร้างองค์ความรู้                
ด้วยตนเอง ในขณะที่ผู้เรียนแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมหรือสร้างชิ้นงาน ซึ่งสามารถสะท้อนให้
เห็นถึงกระบวนการคิดระดับสู งกระบวนการท างานและความสามารถในการแก้ปัญหาหรือ                   
การแสวงหาความรู้  
    2. กา ร วั ด แล ะประ เ มิ น ผลด้ า นคว ามส ามา รถ  ( Performance assessment) 
ความสามารถของผู้เรียนประเมินได้จากการแสดงออกโดยตรงจากการท างานต่าง  ๆจากสถานการณ์              
ที่ก าหนดให้  
   ลักษณะส าคัญของการประเมินความสามารถ คือ ก าหนดวัตถุประสงค์ของงาน                     
วิธีการท างานผลส าเร็จของงาน มีค าสั่ งควบคุมสถานการณ์ในการปฏิบัติงานและมีเกณฑ์                         
การให้คะแนนที่ชัดเจน การประเมินความสามารถที่แสดงออกของผู้เรียนท าได้หลายแนวทางต่าง ๆ    
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ และความสนใจของผู้เรียน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
    1. การมอบหมายงานให้ท า งานที่มอบให้ท าต้องมีความหมาย มีความส าคัญ                          
มีความสัมพันธ์กับหลักสูตร เนื้อหาวิชา และชีวิตจริงของผู้เรี ยน ผู้เรียนต้องใช้ความรู้หลายด้าน                
ในการปฏิบัติงานที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการท างาน และการใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง 
    2. การก าหนดชิ้นงาน หรืออุปกรณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ให้ผู้เรียนวิเคราะห์องค์ประกอบ
และกระบวนการท างาน และเสนอแนวทางเพ่ือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
   การมอบหมายชิ้นงานให้ผู้เรียน ควรจะประชุมปรึกษาหารือและท าความตกลงร่วมกัน
ระหว่างครูและผู้เรียนในการวางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือสะดวกในการด าเนินกิจกรรมของผู้เรียนและ
การติดตามความก้าวหน้าของครู โดยด าเนินการ ดังนี้  การก าหนดตัวอย่างงานให้และให้ผู้เรียนศึกษา
งานแล้วปฏิบัติตามขั้นตอน ให้เหมือนหรือดีกว่า  การสร้างสถานการณ์จ าลองที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง
ของผู้เรียน เมื่อก าหนดสถานการณ์แล้วให้ผู้เรียนลงมือ ปฏิบัติ แก้ปัญหาหรือใช้ความคิดระดับสูงใน
การแก้ปัญหา และการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบข้อเขียน การประเมินตามสภาพจริงจะลด
ความส าคัญของการทดสอบเนื่องจากจะมีการใช้แบบทดสอบลดลง แต่อย่างไรก็ตามข้อสอบข้อเขียนก็
ยังมีความจ าเป็น เนื่องจากใช้ความความสามารถทางด้านความรู้ความเข้าใจในหลักการต่าง  ๆ ได้ 
ดังนั้นในกระบวนการประเมิน จึงยังคงใช้แบบทดสอบข้อเขียนร่วมด้วย  โดยจะลดบทบาทของ
แบบทดสอบที่วัดพฤติกรรม ด้านความรู้ ความจ า แต่จะมุ่งเน้นประเมินด้านความเข้าใจ การน าไปใช้ 
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และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการคิดระดับสูงแบบทดสอบในลักษณะนี้
จะต้องสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนตอบและสถานการณ์ท่ีน ามาใช้ควรสัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียน 
 
 3.วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
 

     3.1 ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
 

  เกี่ยวกับความหมายของวิจัยเชิงปฏิบัติการมีนักวิจัยหลายท่านได้ให้ความหมายไว้  เช่น  
องอาจ นัยพัฒน์ (2548: 339) กล่าวว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการวิจัยที่ท าโดยนักวิจัยและคณะ
บุคคลในหน่วยงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าผลการวิจัยที่คันพบไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานได้อย่างทันต่อเหตุการณ์เเละสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไข  รวมทั้งกลมกลืน
สิ่งแวดล้อมในสภาพเหล่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ ซากอร์(Sagor,1998:3,อ้างถึงใน องอาจ นัยพัฒน์ 
2551: 289) ที่ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นกระบวนการสืบค้นหาความรู้ความจริงที่กระท าโดยบุคคล
ผู้ปฏิบัติงานและเพ่ือบุคคลผู้ปฏิบัติงาน เหตุผลส าคัญส าหรับการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือช่วย               
ในการปรับปรุงและหรือท าให้การด าเนินงานของผู้ปฏิบัติดียิ่งขึ้น  และสอดคล้องกับ มิลล์ (Mill, 
2003:6,อ้างถึงใน องอาจ นัยพัฒน์ 2551: 289) ที่ได้ให้ความหมายว่าเป็นกระบวนการสืบหาความรู้
ความจริงเป็นระบบที่ด าเนินการโดยครู  อาจารย์นักวิจัยครู  อาจารย์ใหญ่ ผู้ ให้ค าปรึกษา                      
ประจ าโรงเรียน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริบทการเรียนการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือรวบรวม
สารสนเทศที่น าไปสู่การเพ่ิมพูนความเข้าใจ การพัฒนาการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงทางบวกใด ๆ 
ในบริบทของโรงเรียน รวมทั้งการปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน (Student outcome) และ
วิถีชีวิตของบุคคลต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสอดคล้องกับ กิตติพร ปัญญาภิญโญผล (2540: 9)               
ให้ความหมายการวิจัยชิงปฏิบัติการว่า เป็นการศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหา ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาคุณภาพของงานที่ตนก าลังปฏิบัติอยู่และขณะเดียวกันสร้างความเข้าใจถึง
สภาพและกระบวนการเปลี่ยนที่เกิดขึ้น โดยผ่านกระบวนการของวงจรแบบบันไดเวียน ข้อมูลที่รวบ
รามได้ระหว่างด าเนินงานเป็นฐานของการปรับแก้ไขในขั้นถัดไป และสอดคล้องกับ ประวิต เอราวรรณ์ 
(2545:5) กล่าวว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หมายถึง กระบวนการศึกษาค้นคว้าร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือท าความเข้ าใจต่อปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และหาวิธี แก้ไขปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น 
     สรุปได้ว่า วิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การเตรียมการ    
ขั้นการวางแผนหรือปรับ แผน ขั้นการปฏิบัติ และสั ง เกต และขั้นสะท้อนผลการปฏิบั ติ                          
เพ่ือน าผลการวิจัยที่ค้นพบไปใช้ ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานได้อย่างทันต่อเหตุการณ์
และสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไข เพ่ือพัฒนาคุณภาพของงานที่ตนก าลังปฏิบัติอยู่                
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องและด าเนินการซ้ าหลายๆ ครั้ ง จนกระทั้ง                           
ผลการปฏิบัติงานนั้นบรรลุจุดประสงค์ 
 
 
 



70 
 

  3.2 จุดมุ่งหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 

   จุดมุ่งหมายส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีความมุ่งหมายที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานประจ าให้ดีขึ้น โดยน างานที่ปฏิบัติอยู่มาวิเคราะห์หาสาระส าคัญของสาเหตุที่เป็นปัญหา 
อันเป็นเหตุให้งานที่ปฏิบัตินั้นไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร จากนั้นจะใช้ แนวคิดทางทฤษฎีและ
ประสบการณ์การปฏิบัติที่ผ่านมา แสวงหาข้อมูลและวิธีการที่คาดว่าจะแก้ปัญหาได้ แล้วน าวิธีการ
ดังกล่าวไปทดลองใช้กับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปัญหา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ไม่จ าเป็นต้องมีกลุ่มตัวอย่าง 
เพราะกลุ่มตัวอย่างคือประชากรของเรื่องที่ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือห้องเรียนซึ่งมีขนาด             
ไม่ใหญ่นัก และประการส าคัญการวิจัยชนิดนี้ไม่ต้องการที่จะน าผลไปสรุปอ้าง อิงถึงกลุ่มคนอ่ืน ๆ                  
ด้วย สรุปถึงจุดมุ่งหมายของวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ มุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานประจ า
ให้ดีขึ้น โดยน างานที่ปฏิบัติอยู่มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา จากนั้นใช้แนวคิดทางทฤษฎีและ
ประสบการณ์เสาะหาข้อมูลหรือวิธีการที่คาดว่าจะแก้ปัญหาได้ เละน าวิธีการดังกล่าวมาทดลองใช้กับ
กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ 

โคเฮนและแมนเนียน (Cohen and Manion ,1992: 177-170 อ้างถึงใน ปภิญญาภัชร์                 
ตรีชะวะนันท์. 2557: 16) ได้จ าแนกจุดมุ่งหมายของวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 
    1. เป็นแนวทางการวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือเพ่ือปรับปรุงเงื่อนไข
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
    2. เป็นแนวทางในการฝึกอบรมบุคลากรประจ าการ โดยมุ่งส่งเสริมให้ครูได้ทักษะวิธีการ 
ใหม่ๆ ให้มีความชัดเจนในการวิเคราะห์และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน 
    3. เป็นแนวทางของการเพ่ิมพูนหรือเสนอนวัตกรรมต่าง ๆ ทางการเรียนการสอน               
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
    4. เป็นแนวทางการปรับปรุงการสื่อสารที่ล้มเหลวระหว่างครูผู้ปฏิบัติงานกับนักวิจัยและ 
แก้ไขปรับปรุงความล้มเหลวของการวิจัยแบบด้ังเดิมให้มีความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
    5. เป็นแนวทางเสนอทางเลือกใหม่ที่มีความพึงพอใจมากขึ้น และแนวทางท่ีเหมาะสมกับ 
การแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน 
   เป้าหมายการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยปฏิบัติการเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้ท าวิจัยได้ฝึกทักษะใหม่ๆ และด้านการวิจัยปฏิบัติการเป็นแนวทางส่งเสริมและพัฒนา            
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยเเละผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และเพ่ือพัฒนางานโดยค้นหาปัญหา 
แสวงหาทางเลือก หรือวิธีการที่เหมาะสวมเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การพัฒนางานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพเเละน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  โดยประเมินสิ่งที่
ค้นพบจากการวิจัย น าไปปรับเเผนเเล้วลงมือท า 
   สรุปได้ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงาน                
เพ่ือปรับปรุง แก้ปัญหา พัฒนาและหาแนวทางสร้างนวัตกรรมที่จะท าให้การด าเนินงานที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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   3.3 ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาในปัจจุบันได้แพร่หลายอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนา
รูปแบบอย่างมากมาย จึงมีนักการศึกษาได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการไว้  เช่น 
กิตติพร ปัญญาภิญโญผล (2540) กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการดังนี้ 
     1. เป็นวิธีการเเก้ปัญหาที่ได้มาจากการค้นคว้า จะมีประสิทธิภาพเละความเชื่อถือได้ 
มากกว่าวิธีแก้ปัญหาที่ได้จากการสั่งการ 
     2. เป็นการวิจัยเพ่ือเเก้ปัญหาของผู้ปฏิบัติงานเองจะมีโอกาสเเก้ปัญหาของเขาได้                 
ส าเร็จมากกว่าการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาที่ท าโดยบุคคลอ่ืน 
     3. การวิจัยเป็นเรื่องของการวิ เคราะห์ปัญหา การค้นหาแนวทางแก้ปัญหา                   
การทดสอบและประเมินผล วิธีแก้ปัญหา การวิจัยเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้                           
โดยผู้ปฏิบัติงานของทุกคนไม่ได้เปิ่นสิทธิพิเศษของผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
     4. การพัฒนาความสามารถของบุคคลโดยการฝึกหัด ถือว่าเป็นรากฐานของ             
การพัฒนาการปฏิบัติ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นเป็นกระบวนการ
ศึกษาคันคว้าร่วมมือกันอย่างเป็นระบบของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือความเข้าใจต่อปัญหาหรือข้อสังเกต  
ที่ก าลังเผชิญอยู่ และให้ได้เเนวทางการปฏิบัติหรือวิธีแก้ปัญหา ปรับปรุงที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ที่ดีข้ึนในการปฏิบัติงาน 

 ซึ่งสอดคล้องกับ บุญชม ศรีสะอาด (2545: 70-71) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 
     1. มุ่งแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในชีวิตประจ าวันของครูผู้วิจัย ซึ่งจะพบว่า 
ในการปฏิบัติงานมักพบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ครูจะคิดค้นหาวิธีการแก้ปัญหาเเล้วน ามาลองปฏิบัติ
ศึกษาผลที่เกิดขึ้นว่าสามารถแก้ปัญหานั้นได้หรือไม่ แก้ได้มากน้อยเพียงใด ถึงระดับที่ต้องการหรือ                    
ไมม่ีเงื่อนไขอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง กรณีท่ียังไม่บรรลุตามที่มุ่งหวังไว้จะท าอย่างไร ลองปรับปรุงในส่วนที่ 
ไม่ค่อยได้ผล เพ่ิมวิธีการ เทคนิคต่างๆ แล้วลองน าไปปฏิบัติใหม่ ตรวจสอบดูผล ลักษณะเช่นนี้คือ
ตัวอย่างของการวิจยัเชิงปฏิบัติการ 
     2. มีการลงมือปฏิบัติหรือกระท า ปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งอาจสามารถแก้ปัญหานั้นได้
ตามที่วางแผนไว้ ซึ่งอาจต้องยุติการศึกษาเรื่องนี้หรืออาจต้องท าการปรับปรุงอข่างต่อเนื่องจน                   
พบแนวทางท่ีดีตามท่ีมุ่งหวังไว้ก็ได้ 
     3. ผู้วิจัยอาจท าการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาของตนเองคนเดียว หรือแก้ปัญหาร่วมกัน
(Participatory) หลายคนก็ได้ เช่น ร่วมกับครูคนอ่ืนๆ นักเรียน ผู้ปกครอง เป็นต้น 
     4. เน้นการวิจัยเฉพาะที่ ไม่ได้มุ่งการน าผลการวิจัยมาใช้ในการสรุปอ้างอิง หรือสรุป
ครอบคลุม กล่าวคือ ผู้วิจัยลงมือด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนาการปฏิบัติงานของตน                   
ไม่ได้มุ่งน าไปใช้ที่อื่นๆ 
     5. ในการด าเนินการวิจัย ครูผู้วิจัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงในจุดมุ่งหมายและวิธีการ
วิจัยเพื่อให้เกิดความเหมาะสมบรรลุเป้าหมายได้ดีข้ึนก็ได้   

 สรุปได้ว่า ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นวิธีการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน               
ที่ได้มาจากการค้นหาวิธีการที่เหมาะสมด้วยวิธีการทางการวิจัยแล้วน ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ดีขึ้น  
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โดยใช้การลงมือปฏิบัติหรือกระท า ปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     
  3.4 ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นวิธีการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ จึงมีนักการศึกษาและนักวิชาการศึกษาได้ เสนอขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติ ไว้  เช่น                         
ประวิต เอราวรรณ์ (2542:15) ได้น าขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน โดยมี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย  
   1.การศึกษาส ารวจ วิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงาน  
   2.การวางเเผนเพื่อแก้ปัญหาและเพ่ือพัฒนา  
   3.การปฏิบัติงานตามแผน  
   4.การสังเกตผล 
   5.การสะท้อนผล   
สอดคล้องกับ ยาใจ พงษ์บริบูรณ์ (2547: 45) ได้พัฒนาขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาจากเคมมิส
และแมกเทกการ์ด  ซึ่งประกอบด้วย  
   1.ขั้นวางแผน (Plan)  
   2.ขั้นปฏิบัติการวางแผน (Act)  
   3.ขั้นสังเกตการณ์ปฏิบัติการ ตามแผน (Observe) 
   4.ขั้นสะท้อนสิ่งที่พบเห็นจากการสังเกต (Reflect)  
และสอดคลล้องกับ รุ่งทิวา มากสุก (2552: 10) ได้เสนอแนะขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการ                     
เพ่ือพัฒนาเละปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนจริงในโรงเรียนตามวงจรการปฏิบัติการ ตามขั้นตอน
ต่อไปนี้ 

  ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan) เริ่มต้นด้วยการส ารวจปัญหาที่ต้องการให้มีการแก้ไข                  
  ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (Act) เป็นการก าหนดแนวคิดท่ีก าหนดเป็นกิจกรรม                 ใน

ขั้นวางแผนงานมาด าเนินการ เมื่อลงมือปฏิบั ติต้องใช้วิ เคราะห์วิจารณ์ประกอบไปด้วย                       
โดยรับฟังจากผู้ที่เก่ียวข้อง  

  ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) ขณะที่การวิจัยด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนที่วางไว้
ต้องมีการสังเกตการณ์ควบคู่ไปด้วย พร้อมจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่คาดหวังและ               
ไม่คาดหวัง โดยสิ่งที่สังเกตก็คือ กระบวนการของการปฏิบัติ (The action process) และผลของ             
การปฏิบัติ (The effects of action)  

  ขั้นที่ 4 สะท้อนการปฏิบัติ (Reflect) การประเมินหรือตรวจสอบกระบวนการ ปัญหา 
หรืออุปสรรค ต่อการปฏิบัติการซึ่งผู้วิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบกระบวนการ ปัญหา หรือ
อุปสรรคต่อการปฏิบัติการ ซึ่งจะได้แนวทางของการพัฒนาขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมและ                   
เป็นพ้ืนฐานข้อมูลที่น าไปสู่การปรับปรุงแผนการปฏิบัติ ต่อไป โดยวงจร 4 ขั้นตอนดังกล่าว                       
จะมีลักษณะการท าซ้ าตามวงจรจนกว่าจะได้ผลงานวิจัยและแสดงให้เห็นแนวทางหรือรูปแบบการ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ปัญหาในสิ่งที่ศึกษานั้น และยังสอดคลล้องกับ เคมมิสและ                      
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แมกเทกการ์ด (Kemmis and Mc Taggart, 1998: 9) ได้กล่าวถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นวงจร 
โดยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นที่ 1 ขั้นการวางแผน (Plan) คือ แนวทางปฏิบัติซึ่งตั้งความคาดหวังไว้เป็นการมองไป
ในอนาคตข้างหน้า การก าหนดแผนทั่วไปต้องมีความยืดหยุ่น เพ่ือที่จะสามารถปรับให้เ ข้ากับ                   
ความเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ กิจกรรมที่เลือกเข้ามาก าหนดในการวางแผน             
ต้องได้รับความร่วมมือในการอภิปราย เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์และปรับปรุงการก าหนดแผนงาน                     
ที่จะสามารถปฏิบัติได้จริงในสภาพการณ์ที่เป็นอยู ่
    ขั้นที่ 2 ขั้นการปฏิบัติ (Act) การปฏิบัติจะด าเนินตามแผน ที่ได้วางแผนไว้อย่างมีเหตุผล 
และมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์ แต่การปฏิบัติจากแนวทางที่วางไว้มีโอกาสพลิกผันเเปรตาม
สถานการณ์และบุคคล แผนที่วางไว้ส าหรับการปฏิบัติจะต้องสามารถปรับ แก้ ไขได้และ                       
สามารถปรับปรุงไปได้เรื่อยๆ ตามผลการตัดสินเกี่ยวกับการกระท านั้นๆ 
    ขั้นที่  3 การสัง เกต (Observe) ท าหน้าที่ เก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลที่ ได้จาก                      
การปฏิบัติงาน มีรายงานหลักฐานที่มาจากวิจารณญาณการสังเกตอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง            
เป็นสิ่งจ าเป็นเนื่องจากการปฏิบัตินั้นจะมีข้อจ ากัด ข้อขัดแย้งของสภาพความเป็นจริง และข้อขัดแย้ง
ทั้งหมดเหล่านี้ ไม่ค่อยชัดเจน และ ไม่มีทางคาดการณ์ไว้ถ่วงหน้า ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต                   
จะต้องมาจากการมองหลายแง่หลายมุมในทุกๆ ด้าน ผู้วิจัยเชิงปฏิบัติการต้องรายงานผลการสังเกต
กระบวนการของการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติ สังเกตสถานการณ์ของข้อขัดข้องของการปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนเเปลงแผนการด าเนินงาน 
    ขั้นที่ 4 การสะท้อน (Reflect) การสะท้อนท าให้หวนคิดถึงการกระท าตามที่ได้บันทึกไว้
จากการสังเกตเละการเก็บข้อมูลอ่ืนๆ ประกอบ การสะท้อนภาพจะมีลักษณะเป็นการประเมิน                 
อย่างหนึ่ง ซึ่งผู้วิจัยเชิงปฏิบัติการจะต้องตัดสินใจจากประสบการณ์ของตนว่าผลของการปฏิบัตินั้นเป็น
สิ่งที่ต้องตามประสงค์หรือไม่ และสามารถให้ข้อแนะน าในการปฏิบัติต่อไป นอกจากนั้นการสะท้อน                  
ยังหมายถึงการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะด าเนินการจริงอีกด้วย การสะท้อนข้อมูลนี้จะช่วย                
ในการวางแผนการด าเนินการในขั้นต่อไปที่จะเป็นไปได้ส าหรับกลุ่ม และส าหรับแต่ละบุคคลด้วย 
   สรุปได้ว่า ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการค้นหาแนวปฏิบัติในการสร้าง                   
องค์ความรู้ใหม่ที่ดีกว่าเดิม และสามารถปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
ที่ด าเนินไปพร้อมกับการปฏิบัติงานปกต ิมีข้ันตอนด าเนินการ 5 ขั้นตอน คือ การวางเเผน (Planning) 
การปฏิบัติ  (Acting) การสัง เกต (Observing)  การสะท้อนผลการปฏิบั ติ  (Reflecting) และ                      
การปรับปรุงแผน (Re-planning)  ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะมีการท าซ้ าตามวงจร (Loop) 
จนกว่าจะได้ผลการวิจัยและแสดงให้เห็นแนวทางหรือรูปแบบการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม              
ที่เคยปฎิบัติ 
  
        4.รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ  
 

  รูปแบบเป็นสิ่งที่สร้างและพัฒนาขึ้นไว้เป็นแนวทางในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง  จึงมี                  
นักการศึกษาและนักวิชาการได้ให้ความหมายรูปแบบไว้ ดังนี้ 
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4.1 ความหมายของรูปแบบ 
 
มีนักการศึกษาและนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของรูปแบบ ไว้ดังนี้ ทิศนา แขมมณี 

(2545 : 218) ให้ความหมายว่า เป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมา              
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เป็นค าอธิบาย เป็นแผนผัง ไดอะแกรมหรือแผนภาพ  เพ่ือช่วยให้
ตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถเข้าใจ ได้ชัดเจนขึ้นรูปแบบเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้               
ในการสืบสอบหาค าตอบความรู้ ความเข้าใจในปรากฎการณ์ทั้งหลาย และรัตนะ บัวสนธ์ (2552: 
124) ไดจ้ าเเนกความหมายออกเป็น 3 ความหมาย ได้แก่ 1) แผนภาพหรือภาพร่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่
ยังไม่สมบูรณ์เหมือนของจริงรูปแบบ เรียกว่า โมเดล 2) แบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือสมการ
ทางคณิตศาสตร์ที่รู้จักกันในชื่อที่ เรียกว่า Mathematical Model และ3) แผนภาพที่แสดงถึง
องค์ประกอบการท างานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบในความหมายนี้บางทีเรียกกันว่าภาพของส่วนของ
ทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  และใกล้เคียงกับความหมายของ ทรงพล เจริญค า (2552:19) 
ที่กล่าว่ารูปแบบ หมายถึง โครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์ของโรงเรียน ระหว่างปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ที่แสดงถึงขั้นตอนการท างาน เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากระบบต่าง ๆ   
ของโรงเรียน สามารถอธิบายล าดับขั้นตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบของโรงเรียน 
น าไปสู่ความส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุต ได้ง่ายและ             
ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของ อราภรณ์ สมบูรณ์ (2557: 49) ที่ให้ไว้ว่าเป็นวิธีการหรือ
แนวทางในการด าเนินงานและเป็นค าอธิบาย ค าบรรยายหรือแผนผังไดอะแกรมหรือแผนภาพ              
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบส าคัญๆของเรื่องใเรื่องหนึ่งให้เข้าใจง่ ายขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทาง                
ในการด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป ยังสอดคล้องกับกับ สุริยา ห้าวหาญ (2558:72) ที่ได้ให้
ความหมายไว้ว่า เป็นรูปที่ก าหนดขึ้นเป็นแนวเพ่ือการสร้างหรือท าซ้ า เป็นแบบจ าลองใช้เป็นตัวแทน 
ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็นหลักการ แนวคิดที่แสดงความเชื่อมโยงขององศ์ประกอบต่าง ๆ              
ให้เห็นเป็นภาพหรือข้อความอย่างง่ายเกี่ยวกับการล าตับขั้นตอนการปฏิบัติ หรือที่เลียนแบบเพ่ือสร้าง
สัญลักษณ์ที่แท้จริงของสิ่งไตสิ่งหนึ่งที่เป็นรูปธรรมและเป็นระบบ และ จุฑามาศ พันสวรรค์ (2562:7) 
ได้ให้ความหายไว้ว่ารูปแบบเป็นกรอบความคิดแบบมีโครงสร้างใช้เป็นเครื่องมือในการคั่นหาค าตอบ 
ความรู้ ความเข้าใจในปรากฎการณ์ ต่าง ๆ ภายใต้หลักการอย่างมีระบบ ส่วน กู๊ด (G๐๐d ,1973  
อ้างถึงใน นัสรินทร์ บือชา. 2558: 28 ) ได้รวบรวมความหมายของรูปแบบ (model) ไว้ 4 ประการ 
ได้แก่  

  1.แบบอย่างของสิ่งหนึ่งที่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ้ า  
            2.รูปแบบ คือ ตัวอย่างที่ท าให้เกิดการเลียนแบบ 

  3.รูปแบบ คือ แผนภูมิที่ใช้เป็นตัวแทนของสิงใดสิงหนึ่งที่ใช้เป็นหลักการ หรือแนวคิด 
            4.รูปแบบ คือ ชุดของปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน หรือเป็นองค์ประกอบ                  
ที่สามารถรวมตัวกันและเขียนเป็นหลักการ ฮูเซ็น และโพสเล็ทเวท (Husen & Postlethwaite, 1994 
อ้างถึงใน นงลักษณ์ เรือนทอง. 2550 : 76 ) กล่าวว่า รูปแบบมีความหมายที่แตกต่างจากทฤษฎี  
เพราะรูปแบบยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ได้พิสูจน์แล้ว รูปแบบยังเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้วิจัยพยายามวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันขององค์ประกอบอย่างเป็นระบบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์   เพ่ือที่จะ
น าเสนอรูปแบบมาใช้ประโยชน์  
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สรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง  แบบแผนความสัมพันธ์ขององค์ประกอบส าคัญของเรื่อง                  
ที่จะศึกษาหรือด าเนินงาน  แสดงถึงโครงสร้างของความสัมพันธ์กันของแต่ละองค์ประกอบหรือ              
ตัวแปรต่าง ๆ ที่สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และสามารถ
น ามาท าซ้ าอย่างเป็นระบบได ้

 
  4.2 ประเภทของรูปแบบ 
 

  จากรูปแบบเป็นแบบแผนความสัมพันธ์ขององค์ประกอบส าคัญของเรื่องที่จะศึกษา ซึ่งสามารถ
แสดงความสัมพันธ์ได้หลายประเภท  จึงมีนักการศึกษาและนักวิชาการแบ่งประเภทของรูปแบบไว้ 
ดังนี้   
   กรรณิกา เจิมเทียนชัย (2539 :82) ได้แบ่งประเภทของรูปแบบหรือแบบจ าลองเป็น 2 ชนิด 
คือ แบบจ าลองสิ่งของที่เป็นรูปธรรม และแบบจ าลองสิ่งของที่เป็นนามธรรม  
   สมิธและคณะ (Smith and Other,1980 :61) ไดแ้บ่งประเภทของรูปแบบเป็น 2 รูปแบบ 

   1. รูปแบบเชิงกายภาพ ได้แก่ รูปแบบที่มีลักษณะคล้ายของจริง เช่น เครื่องบิน
จ าลอง และรูปแบบเชิงอุปมาที่มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง เช่น การทดลองทางเคมี                      
ในห้องปฏิบัติการก่อนการท าการทดลองจริง 

   2. รูปแบบเชิ งสัญลักษณ์  ได้ แก่  รูปแบบข้อความ ซึ่ ง เป็นการใช้ข้อความ                          
ในการอธิบายย่อ เช่น ค าพรรณนาลักษณะงาน และรูปแบบทางคณิตศาสตร์ 

 บุ ช  (Bush,1986  อ้ า งถึ ง ใน  ธี ร ะ  รุญ เจริญ .  2550 : 162-163) แบ่ ง รู ปแบบของ                       
การจัดการศึกษาออกเป็น 5 รูปแบบ คือ รูปแบบปกติ (Formal Model) รูปแบบประชาธิปไตย 
(Democratic Model) รูปแบบทางการเมือง (Political Model) รูปแบบจิตวิสัย  (Subjective 
Model) และรูปแบบคลุมเครือ (Ambiguity Model) 

 คีฟท์ (Keeves ,1988 :561-565) แบ่งประเภทของรูปแบบออกเป็น 4 ประเภท คือ 
   1. Analogue Model เป็นรูปแบบที่ ใช้ อุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ์                   

เพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เช่นรูปแบบในการท านายจ านวนนักเรียน                  
ที่จะเข้าสู่ ระบบโรงเรียน เป็นต้น 

   2. Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบาย 
ปรากฏการณ์ ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็นโครงสร้างทางความคิดองค์ประกอบ 
และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้นๆ เช่น รูปแบบการเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นต้น 
     3. Mathematic Model เ ป็ น รู ป แบบที่ ใ ช้ ส มการทา งคณิ ตศาสตร์ เ ป็ น สื่ อ                       
ในการแสดง ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ รูปแบบนี้นิยมใช้ทั้งในสาขาจิตวิทยา ศึกษาศาสตร์และ                    
การบริหาร การศึกษา 
     4. Casual Model เ ป็ น รู ป แบบที่ พั ฒน าจ าก เ ทค นิ คก า ร วิ เ ค ร า ะห์ แ บ บ                            
Path Analysis โดยการน าเอาตัวแปรต่างๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุผลและผลที่เกิดขึ้น 

 สมิธและคณะ (Smith and Other,1980 :461) จ าแนกรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Mode) จ าแนกออกเป็น 

    1.1 รูปแบบคล้ายจริง (Iconic Model) มีลักษณะกล้ายของจริง เช่น เครื่องบิน
จ าลอง หุ่นไล่กา หุ่นตามร้านตัดเสื้อผ้า 
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     1.2 รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคล้ายปรากฎการณ์จริง เช่น 
การทดลองทางเคมีในห้องปฏิบัติการก่อนจะท าการทดลอง เครื่องบินจ าลองที่บินได้ หรือเครื่องบิน
ฝึกหัด เป็นต้น รูปแบบชนิดนี้มีความใกล้เคียงความจริงมากกว่าแบบเเรก 

   2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Mode) จ าแนกออกเป็น 
     2.1 รูปเเบบข้อความ (Verbal mode) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Mode) เป็นการใช้ข้อความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยย่อ เช่น ค าพรรณนาลักษณะงานค าอธิบาย
รายวิชา เป็นต้น  
       2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 
(Quantitative Model) เช่น สมการ เเละโปรเเกรมเชิงเส้น เป็นต้น 

อร่าม วัฒนะ(2561: 105) ได้กล่าวว่าการแบ่งประเภทของรูปแบบนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ในการอธิบายรูปแบบนั้น 

 

สรุปได้ว่า การแบ่งประเภทของรูปแบบแบ่งตามลักษณะของรูปแบบที่อิงอยู่กับวัตถุประสงค์
ในการพัฒนารูปแบบ และวัตถุประสงค์ในการน ารูปแบบไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ (Phenomenon) 
ที่เกิดขึ้น  

 
  4.3 องค์ประกอบของรูปแบบ  
 

  ได้มีนักการศึกษาและนักวิชาการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบไว้ ดังนี้ 
 ทิศนา แขมมณี  และคณะ (2547 : 16) ได้กล่ าวถึ งองค์ประกอบของรูป แบบว่ า                              

มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 องค์ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค์ แนวคิด 2) บริบทและเงื่อนไข                            
3) ยุทธศาสตร์ 4) กระบวนการด าเนินงาน 5) ผลที่ได้รับจากการน ารูปแบบไปใช้  

 ธีระ รุญเจริญ (2550 : 162-163) ได้เสนอองค์ประกอบของรูปแบบไว้ 6 องค์ประกอบ คือ 
1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) ระบบและกลไกของรูปแบบ 4) วิธีด าเนินงาน
ของรูปแบบ 5) แนวทางการประเมินผลรูปแบบ และ 6) เงื่อนไขของรูปแบบ 

 อัมพร พงษ์กังสนานันท์ (2550: 274-275) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบ                
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พบว่ารูปแบบมีองค์ประกอบ                                 
8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา 2) หลักสูตร 3) การจัดการเรียนรู้                     
4) การประเมินผลการเรียนรู้ 5) การเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์และการเทียบระดับการศึกษา 
6)การบริหารและการจัดการศึกษา 7) กลุ่มเป้าหมาย และ 8) การมีส่วนร่วมของพ่อเเม่และชุมชน 

 อราภรณ์ สมบูรณ์ (2557: 51) สรุปว่า องค์ประกอบของรูปแบบที่ส าคัญที่ผู้วิจัยได้น ามา
เป็นกรอบส าหรับการวิจัยในครั้งนี้  คือ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ                
3) ระบบงานและกลไกของรูปแบบ4) วิธีด าเนินงานของรูปแบบ 5) แนวการประเมินรูปแบบและ                 
6) เงื่อนไขความส าเร็จของรูปแบบ 

สุริยา ห้าวหาญ (2558: 74) ได้สรุปว่าองค์ประกอบของรูปแบบหมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้
ประกอบเป็นสิ่งใหญ่หรือส่วนของสิ่งต่าง ๆที่เป็นเครื่องประกอบท าให้เกิดเป็นรูปขึ้นไหมในการจัด
องค์การบริหารหรือโครงสร้างระบบบริหาร และแนวทางในการต าเนินงานในภาระหน้าที่ที่ส าคัญๆ     
ในการบริหางานขององค์กรนั้น ๆ ควรมีองค์ประกอบหลัก คือ หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของ
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รูปแบบระบบงานและกลไกของรูปแบบ วิธีด าเนินงานของรูปแบบ และแนวการประเมินรูปแบบ  
พร้อมทั้งมีการจัดท าคู่มือการใช้รูปแบบโดยน าสาระขององค์ประกอบบรรจุไว้อย่างสมบูรณ์                      
เอ้ือประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาและน ารูปแบบไปใช้ได้เป็นอย่างดี 

  บุช (Bush ,1986:19 อ้างถึงใน ธีระ รุญเจริญ. 2550: 162-163) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
หลักของรูปแบบ ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณารูปแบบขององค์การทางการศึกษา 4 รูปแบบ คือ                
1) เป้าหมาย 2) โครงสร้างองค์การ 3) สภาพแวดล้อม 4) ภาวะผู้น า 

 บราวน์และโมเบิร์ก (Brown & Moberg, 1980:16-17) ได้สังเคราะห์รูปแบบขึ้นมาจาก
แนวคิดเชิงระบบ (System Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency 
Approach) กล่าวว่าองค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อม (Environment)                  
2) เทคโนโลยี (Technology) 3) โครงสร้าง (Structure) 4) กระบวนการจัดการ (Management 
Process) และ 5) การตัดสินใจสั่งการ (Decision Making)  

 สรุปว่า องค์ประกอบของรูปแบบ จะประกอบด้วยอะไร จ านวนเท่าใด มีโครงสร้างและ
ความสัมพันธ์กันอย่างไร ขึ้นอยู่กับปรากฎการณ์ ปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ที่ก าลังศึกษา โดยผู้วิจัยควร
ศึกษาปรากฎการณ์ ปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ เอกสาร หลักการ ทฤษฎี งานวิจัย โดยน ามาเป็น                    
กรอบส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 1) หลักการเหตุผล                       
2) วัตถุประสงค์ 3) องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา 4) แนวทางการน ารูปแบบ                    
การบริหารงานสะเต็มศึกษาไปใช้ 5) วัตถุประสงค์ของการด าเนินการตามองค์ประกอบของ                     
การบริหารงานสะเต็มศึกษา 6) ตัวชี้วัดความส าเร็จองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา                       
7) เป้าหมายของการด าเนินการตามองค์ประกอบของการบริหารงาน สะเต็มศึกษาและ                              
8) การน ารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาไปใช้ประโยชน์ 
 
        4.4 ลักษณะของรูปแบบท่ีดี 
 

Keeves (1988: 560) กล่าวว่า คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี (Characteristic of a good 
mode) ประกอบด้วย ลักษณะส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

  1. รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปรมากกว่า
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงธรรมดา อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงก็มีประโยชน์ในช่วงของ                 
การพัฒนารูปแบบ 

  2. รูปแบบควรน าไปสู่การท านายผลที่ตามมา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูล                  
เชิงประจักษ์โดยเมื่อทดสอบรูปแบบแล้วถ้ าปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบนั้น
ต้องถูกยกเลิก 

  3. รูปแบบควรอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาได้อย่างชัดเจน 
  4. รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างความคิดรวบยอด (Concept) ใหม่และ                  

การสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรใหม่ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมองค์ความรู้ (Body of Knowledge)                 
ในเรื่องที่ก าลังศึกษา 

  5. รูปแบบในเรื่องใด จะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับกรอบของทฤษฎีในเรื่องนั้น ๆ 
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สรุปว่า ลักษณะของรูปแบบที่ดี ควรมีลักษณะองค์ประกอบมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
ระหว่างตัวแปรมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงธรรมดา  สร้างความคิดรวบยอดใหม่และการสร้าง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรใหม่ สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาได้อย่างชัดเจน
จนสามารถน าไปสู่การท านายผลที่อาจเกิดข้ึนได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด (Assumption) 

  
  4.5 การตรวจสอบรูปแบบ 
 

   รูปแบบการตรวจสอบโดยวิธีอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship Model) เป็นแนวคิด            
ในการวิจัย โดยใช้วิ ธี ในการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่ ง เป็น แนวคิดของ  Eisner (1976)                           
เป็นผู้พัฒนาแนวคิดนี้ข้ึนมาซึ่งเป็นรูปแบบทีแ่ตกต่างไปจากการประเมินอ่ืน ๆ โดยมีลักษณะดังนี้ 

  1. เป็นรูปแบบที่มิ ได้ เน้นสัมฤทธิ์ ผลของวัตถุประสงค์ตามรูปแบบการประเมิน                     
แบบอิงเป้าหมาย (Goal-Based Model) การตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive model) หรือการรับกระบวนการตัดสินใจ               
ตามรูปแบบการประเมินแบบอิงการตัดสินใจ (Decision making mode) อย่างใดอย่างหนึ่ ง                     
แต่การประเมินโดยผู้รู้หรือผู้ทรงคุณวุฒิจะเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่                  
ถูกน าขึ้นมาพิจารณาซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ                 
กับกระบวนการตัดสินใจเสมอไปแต่อาจผสมผสานปัจจัยในการพิจารณาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน                     
ตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพหรือความเหมาะสม
ของสิ่งที่ท าการประเมิน 

  2. เป็นรูปแบบการประเมินผลที่เน้นความเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องที่
ประเมินโดยพัฒนามาจากการวิจารณ์งานศิลปะ (Art criticism) ที่มีความละเอียดอ่อนลึกซ้ึง และต้อง
อาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจากในการวัดคุณค่าไม่อาจประเมินด้วยเครื่องวัดใด ๆ                
ได้นอกจากการใช้วิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น ต่อมาได้มีการน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษา
นอกจากการใช้วิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น ต่อมาได้มีการน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษา
ระดับสูงในสาขาเฉพาะที่ต้องอาศัยผู้รู้ ผู้เล่นในเรื่องนั้นจริง ๆ มาเป็นผู้ประเมินผล รูปแบบนี้จึงเป็นที่
นิยมในการน ามาใช้ประเมินผลในวงการอุดมศึกษาที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง 

  3. เป็นรูปแบบการประเมินที่ ใช้ตั วบุคคลผู้ ทรงคุณวุฒินั่ น เองเป็น เครื่ องมือ                       
การประเมินผลโดยเน้นความเชื่อถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นจะเที่ยงธรรมและมีวิจารณญาณที่ดี                         
ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่าง ๆ นั้น จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความช านาญการของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  4. เป็นรูปแบบที่ยอมให้มีความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิ                    
ตามอัธยาศัยและความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญที่จะพิจารณา                     
การบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ การเก็บรวบรวม ประมวล และวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอ                  
ทั้งนี้การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจะเน้นที่สถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และการเป็นที่เชื่อถือ                   
(High credibility) ของวิชาชีพนั้น ๆ เป็นส าคัญ 

 การด าเนินการโดยวิธีอิงผู้ทรงคุณวุฒินี้ ถือว่าเป็นการประเมินทางการศึกษาที่เรียกว่า              
การวิพากษ์วิจารณ์ทางการศึกษานั่นเอง การวิพากษ์วิจารณ์ต้องอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิติชม วิธีนี้นิยมใช้มา
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ทางอุดมศึกษาและมีความเชื่อถือได้เพราะถือว่าการตัดสินหรือการวิพากษ์วิจารณ์โดยกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ในศาสตร์สาขานั้น หรือในวิชาชีพนั้น ๆ เป็นอย่างดี เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ 

 การจัดระบบระเบียบล่วงหน้า(Advance organizers) ของวิธีนี้คือ จุดการวิพากษ์วิจารณ์
ได้แก่ ค่านิยม และมโนทัศน์ที่ได้จากประเพณีหรือพิสัยการท างานประจ า และจากทฤษฎีโดยตรงและ
โดยอ้อมเกี่ยวกับธรรมชาติของมาตรฐานในการประเมินค่าและคุณภาพต่าง ๆ จุดการวิพากษ์วิจารณ์
เหล่านี้สะสมอยู่ในตัวของผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งพ้ืนฐานการศึกษาและการฝึกฝนของผู้ทรงคุณวุฒิ
เหล่านั้นด้วย ในลักษณะดังที่กล่าวนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิก็คือ "เครื่องมือ" ในการวิจัยตามรูปแบบนั่นเอง                      
การวิจัยแบบนี้อาจใช้เทคนิคเดลฟายคือการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มหนึ่งและรายงานผลในลักษณะ
ข้อมูลย้อนกลับและถามว่าจะเปลี่ยนแปลงความเห็นเดิมหรือไม่ กลับไปกลับมาหลายๆ ครั้ง                    
จนกว่าจะเกิดความเห็นพ้องต้องกันเป็นเอกฉันท์ในปัญหาการวิจัยที่สอบถามแล้วผู้วิจัยจึงรวบรวม
ข้อเสนอแนะ ข้อสรุป (ถ้ามี) และอาจเขียนรายงานด้วยก็ได้ 

  อราภรณ์ สมบูรณ์ (2557: 52) สรุปได้ว่า การตรวจสอบและประมินรูปแบบ ใช้ตรวจสอบ
และประเมินรูปแบบ3 ประการ ดังนี้ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาในกรบริหารงานวิชาการ                     
2) ร่างรูปแบบการบริหารงานวิชการ 3) ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ               
การบริหารงานวิชาการ 

   สุริยา ห้าวหาญ (2558: 75) โดยสรุป พบว่า การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธีและสามารถ
ใช้วิธีตรวจสอบความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบที่ผู้บริหารสถานศึกษาพ ารูปแบบไปใช้
โดยตรง และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่ช านาการด้านการบริหารงานวิชาการและการมีส่วนร่วม 
เพ่ือให้ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสมและควรเผยแพร่ต่อการน าไปใช้จริงในสถานศึกษาต่อไป 

  คีฟส์ (Keeves,1988 อ้างถึงใน กมลรัตน์ แก่นจันทร์.2560 : 101) ได้กล่าวว่าปัญหา                
ที่เป็นอันตรายอย่างส าคัญในการสร้างหรือพัฒนารูปแบบทางวิจัยการศึกษา คือการสร้างรูปแบบ
ขึ้นมาเพ่ืออธิบายเท่านั้น ไม่ได้มีการน าไปทดสอบรูปแบบให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับ                
ฉะนั้น การสร้างรูปแบบที่ดีต้องมีการทดสอบรูปแบบควบคู่ไปด้วย  ในการทดสอบรูปแบบทางสังคม
และพฤติกรรมศาสตร์นั้ น จะมีข้อมูล เชิ งปริมาณและตัว เลขทางสถิติ แสดงอย่างชัดเจน                      
แต่ในการทดสอบรูปแบบทางการศึกษาบางเรื่องยังมีข้อจ ากัด ไม่สามารถกระท าได้ชัดเจนในเชิงสถิติ 
ดังนั้น ไอสเนอร์ (Eisner) จึงได้เสนอแนวคิดของการทดสอบหรือการประเมิน โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ                 
ในประเด็นที่ต้องการสาระรายละเอียดทางเนื้อหามากกว่าการทดสอบเชิงสถิติ   โดยเชื่อว่าการรับรู้ที่
เท่ากันจะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของผู้รู้ ซึ่งแนวคิดในการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

  1. การประเมินตามแนวทางนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิจะเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้ง
โดยเฉพาะในประเด็นที่ถูกน ามาพิจารณาโดยไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และการตัดสินใจแต่อาจจะมี
การผสมผสานปัจจัยต่าง ๆ ในการพิจารณาเข้าด้วยกัน ตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ   โดยทั้งนี้
เพ่ือให้ไดข้้อสรุปที่เก่ียวกับประสิทธิภาพและคุณภาพของสิ่งที่ต้องการประเมิน 

  2. การประเมินที่เป็นความเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องที่จะประเมินเป็นการ
พัฒนามาจากรูปแบบการวิพากษ์งานศิลป์ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัยต้องใช้ความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง ไม่สามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือใด ๆ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเท่านั้น                     
ที่จะเข้าใจอย่างแท้จริง รูปแบบนี้จึงเป็นที่นิยมใช้ในวงการศึกษาที่ต้องกาความลึกซึ้ง และ                      
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง 
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  3. รูปแบบที่ใช้ตัวบุคคลจะมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมินโดยให้ความเชื่อถือผู้ทรงคุณวุฒิ
นั้นมีความยุติธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี โดยมาตรฐานและเกณฑ์ในการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒินั้นมา
จากประสบการณ์และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒิโดยตรง 

  4.เป็นรูปแบบที่ยอมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิตาม              
ความถนัดและความต้องการ ตั้ งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญ การบ่งชี้ ข้อมูลที่ต้องการ                         
การเก็บรวบรวมการประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูลและวิธีการน าเสนอ 
 
  4.6 การพัฒนารูปแบบ 
 
 อุทัย บุญประเสริฐ (2547: 5) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาแบบจ าลองโดยทั่วไป อาจแบ่งเป็น 2 ตอน
ที่ส าคัญ คือการสร้งแบบจ าลอง และการหาความตรงของแบบจ าลอง และขั้นตอนการด าเนินงาน              
ในรายละเอียดที่ส าคัญโดยทั่วไปมักจะแบ่งเป็น 5 ขั้น ประกอบด้วย 

  1. การศึกษาสภาพระบบและสภาพแวดล้อมของระบบปัจจุบัน (การวิเคราะห์เพ่ือ               
ความเข้าใจระบบปัจจุบันให้แน่ชัด ให้ชัดเจน) 

  2. การค้นหาและระบุปัญหาและความต้องการอันจ าเป็น (Needs) ของระบบ ปัจจุบัน
หาวควรจะปรับปรุงและแก้ไข หรือพัฒนาอะไร 

  3. จัดสร้าง จัดท าแบบจ าลอง ออกแบบจ าลอง หรือเสนอแบบจ าลองที่เป็นทางเลือก
(Alternative model) ส าหรับการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา 

  4. ทดสอบความเป็นไปได้ ความเหมาะสมในการปฏิบัติ และการยอมรับโดยเฉพาะของ
คณะผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง 

  5. รับต้นฉบับเป็นแบบจ าลองฉบับสมบูรณ์ที่เหมาะสมกับการน าไปปฏิบัติ 
 สุวิมล โพธิ์กลิ่น (2549 : 88) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก มีขั้นตอนในการสร้าง
และพัฒนารูปแบบ คือ 1) ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบ 2) สร้างรูปแบบ โดยการจัดท าร่างรูปแบบ 
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ปรับปรุงรูปแบบ จัดท าคู่มือการด าเนินการ
ตามรูปแบบ ประเมินความเหมาะสมของคู่มือ 3) ทดลองใช้รูปแบบ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบ 

 อัมพร พงษ์กังสนานันท์ (2550: 108-22) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษานอกระบบในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต โดยด าเนินการวิจัย
เป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างรูปแบบ ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานจากทฤษฎี เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified 
Delphi Techniques) และ 2) การประเมินรูปแบบประกอบด้วยการประเมินรูปแบบเพ่ือศึกษา                 
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบ ไปปฏิบัติในสถานศึกษา และการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการพัฒนารูปแบบจากการศึกษาแนวคิด
และกระบวนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ สามารถสรุปได้ว่าการพัฒนารูปแบบแบ่งออกเป็น              
2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ               
ซ่ึงแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 
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   ขั้นตอนที่ 1 การสร้าง หรือพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะสร้างหรือพัฒนารูปแบบ
ขึ้นมาก่อนเป็นรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัย            
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้วิจัยอาจจะศึกษารายกรณีหน่วยงานที่ด าเนินการในเรื่องนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งผลการศึกษาจะน ามาใช้ก าหนดองค์ประกอบหรือตัวเปรต่างๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้งลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวเปรเหล่านั้น หรือล าดับก่อนหลังของแต่ละองค์ประกอบใน
รูปแบบ ดังนั้น การพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้จะต้องอาศัยหลักการของเหตุผลเป็นรากฐานส าคัญ               
ซึ่งโดยทั่วไปการศึกษาในขั้นตอนนี้จะมีข้ันตอนย่อย ๆ ดังนี้ 

  1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าสารสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เป็นร่างกรอบความคิดการวิจัย 

  1.2 การศึกษาจากบริบทจริงในขั้นตอนนี้อาจจะด าเนินการได้หลายวิธี ดังนี้ 
       1.2.1 การศึกษาสภาพเละปัญหาการด าเนินการในปัจจุบันของหน่วยงาน โดยศึกษา
ความคิดเห็นจากบุคคลที่ เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ซึ่ งวิธีศึกษาอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์                        
การสอบถาม การส ารวจ การสนทนากลุ่ม เป็นต้น 

1.2.2 การศึกษารายกรณี (Case Study) หรือพหุกรณ ีหน่วยงานที่ประสบผลส าเร็จ 
หรือแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องที่ศึกษา เพ่ือน ามาเป็นสารสนเทศท่ีส าคัญในการพัฒนารูปแบบ 

1.2.3 ควรศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ วิธีศึกษาอาจจะใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นต้น 

   1.3 การจัดท ารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผู้ วิจั ยจะใช้สารสนเทศที่ ได้ ในข้อ 1.1 และ                        
1.2 มาวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์เพื่อก าหนดเป็นกรอบความคิดการวิจัย เพ่ือน ามาจัดท ารูปแบบอย่างไร
ก็ตามในงานวิจัยบางเรื่องนอกจากจะศึกยาตามขั้นตอน ที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยยังอาจจะศึกษาเพ่ิมเติม
โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique ) หรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) ในการพัฒนารูปแบบก็ได้ 

ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ภายหลังที่ได้พัฒนารูปแบบในขั้นตอน
แรกแล้วจ าเป็นที่จะต้องทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกล่าว เพราะรูปแบบที่พัฒนาขึ้น                   
ถึงแม้จะพัฒนา โดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบของบุคคลอ่ืน และผลการวิจัยที่ผ่านมา 
แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐาน ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบว่า                    
มีความเหมาะสมหรือไม่ เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวังหรือไม่ การเก็บรวบรวมข้อมูลใน
สถานการณ์จริงหรือทดลองใช้รูปแบบในสถานการณ์จริงจะช่วยให้ทราบอิทธิพลหรือความส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรต่างๆ ในรูปแบบผู้วิจัยอาจจะปรับปรุงรูปแบบใหม่   โดยการตัด
องค์ประกอบหรือตัวแปรที่พบว่าไม่มีอิทธิพลหรือมีความส าคัญน้อยออกจากรูปแบบ ซึ่งจะท าให้ได้
รูปแบบที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นการทดสอบรูปแบบอาจกระท าได้ใน 4 ลักษณะ ดังนี้ 

  2.1 การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินตามมาตรฐานที่ก าหนด การประเมินที่พัฒนา
โดย The Joint Committee on Standards of Educational Evaluation ภายใต้การด าเนินงาน
ของ สตัฟเฟิลบีมและคณะ (Stufflebeam & Other) ได้น าเสนอหลักการประเมิน  เพ่ือเป็น                  
บรรทัดฐานของกิจกรรมการตรวจสอบรูปแบบ ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน (สุวิมล ว่องวานิช. 
2549:54 -55) ดังนี้ 
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     2.1.1 มาตรฐานความเป็นไปได้  (Feasibility Standards) เป็นการประเมิน                
ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติจริง 

    2.1.2 มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility Standards) เป็นการประเมิน            
การสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 

    2.1.3 มาตรฐานค้านความเหมาะสม (Propriety Standard) เป็นการประเมิน              
ความเหมาะสมทั้งในด้านกฎหมายและศีลธรรมจรรยา 

    2.1.4 ม า ต ร ฐ า น ค้ า น ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ก ร อ บ ก ลุ่ ม  ( Accuracy Standards)                              
เป็นการประเมินความน่าเชื่อถือ และได้สาระครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการอย่างแท้จริง 

  2.2 การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทดสอบรูปแบบ                   
ในบางเรื่องไม่สามารถกระท าได้โดยข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการประเมินค่าพารามิเตอร์ของรูปแบบ 
หรือการด าเนินการทดสอบรูปแบบด้วยวิธีการทางสถิติ  แต่งานวิจัยบางเรื่องนั้นต้องการ                        
ความละเอียดอ่อนมากกว่าการได้ตัวเลข ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีแนวคิด ดังนี้ 

2.2.1 การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จะนั่นการวิเคราะห์และวิจารณ์อย่างลึกซึ้ง
เฉพาะในประเด็นที่ถูกพิจารณา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจเสมอไปแต่อาจจะผสมผสานกับปัจจัยต่างๆ ในการพิจารณาเข้าด้วยกันตามวิจารณญาณ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของสิ่งที่
จะท าการประเมิน 

    2.2.2 รูปแบบการประเมินที่เป็นความช านาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่อง
ที่จะประเมินโดยพัฒนามาจากแบบการวิจารณ์งานศิลปะ (Art Criticism) ที่มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง 
และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าที่ไม่อาจประเมินด้วย
เครื่องวัดใด ๆ และด้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง แนวคิดนี้ได้น ามา
ประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาระดับสูงมากขึ้นทั้งนี้เพราะเป็นองค์ความรู้เฉพาะสาขา ผู้ที่ศึกยาเรื่องนั้น
จริงๆ จึงจะทราบเละเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น ในวงการศึกษาจึงนิยมน ารูปแบบนี้มาใช้ในเรื่อง                  
ที่ต้องการความลึกซ้ึงและความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
     2.2.3 รูปแบบที่ใช้ตัวบุคคล คือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมิน โดยให้ความ
เชื่อถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรม และมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่าง  ๆ                
จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒินั้นเอง 
     2.2.4 รูปแบบที่ยอมให้มีความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิ               
ตามอัธยาศัยและความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญที่จะน ามาพิจารณา                    
การบ่งชี้ข้อมูล ที่ต้องการการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวินิจฉั ยข้อมูล ตลอดจน                  
วิธีการน าเสนอ 

  2.3 การทดสอบรูปแบบโดยการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มักจะใช้กับ
การพัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟาย เมื่อผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟายเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นในรอบสุดท้ายมาจัดท าเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะ
เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) เพ่ือน าไปส ารวจความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
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   2.4 การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใช้รูปแบบ การทดสอบรูปแบบโดยการ ทดลอง
ใช้รูปแบบนี้ผู้วิจัยจะน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย มีการด าเนินการ                   
ตามกิจกรรมอย่างครบถ้วนผู้วิจัยจะน าข้อค้นพบที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบต่อ ไป 

วาโร เพ็งสวัสดิ์  (2553: 9 - 11) ได้ศึกษาเอกสารและสรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบมี                         
2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ 2) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบแต่ละ
ขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและพัฒนารูปแบบ ผู้วิจัยต้องสร้างและพัฒนารูปแบบเป็นรูปแบบ                   
ตามสมมติฐาน (Hypothesis mode) โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมี
การศึกษารายกรณีหน่วยงานที่ด าเนินการในเรื่องนั้น ได้เป็นอย่างดี จะน ามาใช้ก าหนดองค์ประกอบ
และตัวแปรต่าง ๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปร
เหล่านั้น หรือล าดับก่อนหลังของแต่ละองค์ประกอบ มีข้ันตอนดังนี้ 

    1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าสารสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เป็นร่างกรอบความคิดการวิจัย 

    1.2 การศึกษาจากบริบทจริงในขั้นตอนนี้ อาจจะด าเนินการได้หลายวิธี ดังนี้ 
         1.2.1 การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินการในปัจจุบันของหน่วยงานโดยศึกษา

ความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) อาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ ส ารวจ สนทนากลุ่ม 
เป็นต้น 

         1.2.2 การศึกษารายกรณี (Case study) หรือพหุกรณี เพ่ือน ามาเป็นสารสนเทศใน
การพัฒนารูปแบบ 
                   1.2.3 การศึกษาข้อมูลจากผู้ เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ อาจใช้การสัมภาษณ์                  
การสนทนากลุ่ม เป็นต้น 
            1.3 การจัดท ารูปแบบ ผู้วิจัยอาจใช้ข้อมูล 1.1 และ 1.2 มาวิเคราะห์และสังเคราะห์                 
เพ่ือก าหนดเป็นกรอบความคิดการวิจัย เพ่ือน ามาจัดท ารูปแบบ 

ขั้นตอนที่  2 การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ขั้นตอนนี้ เป็นกา รตรวจสอบ                       
ความเที่ยงตรงของรูปแบบมีความเหมาะสมหรือไม่ เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวังหรือไม่
การเก็บรวบวมข้อมูลในสถานการณ์จริงหรือทดลองใช้รูปแบบในสถานการณ์จริง จะท าให้ทราบ
อิทธิพลและความส าคัญขององค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ ในรูปแบบ การทดสอบรูปแบบอาจท าใน 
4 ลักษณะ ตังนี้ 
      2.1 การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินตามมาตรฐานที่ก าหนด การประเมินที่พัฒนาโดย 
The Joint Committee on Standards of Education Evaluation ภายใต้การด าเนินงานของ 
Stufflebeam และคณะ ได้น าเสนอหลักการประเมินเพ่ือเป็นบรรทัดฐานของกิจกรรมการตรวจสอบ
รูปแบบ ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน สอดคล้องกันกับ สุวิมล ว่องวานิช (2549: 54 - 56) น าเสนอ
ไว้ดังนี้ 

   2.1.1 มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasible standards) เป็นการประเมินความเป็นไปได้
ในการปฏิบัติจริง 
   2.1.2 มาตฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility standards) เป็นการประเมินสนองตอบ
ต่อความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 
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   2.1.3 มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety standards) เป็นการประเมิน                  
ความเหมาะสมทั้งในด้านกฎหมาย และศีลธรรมจรรยา 

   2.1.4 มาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy standards) เป็นการประเมิน
ความน่าเชื่อถือ และได้สาระครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการอย่างแท้จริง 

 2.2 การทดสอบรูปแบบด้วยการการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทดสอบรูปแบบ                 
ในบางเรื่องไม่สามารถกระท าได้โดยข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการประเมินค่าพารามิเตอร์ของรูปแบบ 
หรือการทดสอบรูปแบบด้วยวิธีการทางสถิติ แต่งานวิจัยบางเรื่องนั้นต้องการความละเอียดอ่อน
มากกว่าได้ตัวเลข แล้วน ามาสรุป ซึ่ง Eisner (1976: 192 - 193) ได้เสนอแนะแนวคิดการทดสอบและ                      
การประเมินรูปแบบ โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิไว้ดังนี้ 

  2.2.1 การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จะเน้นการวิเคราะห์ และวิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะ
ในประเด็นที่ถูกพิจารณา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ               
การตัดสินใจ แต่อาจจะผสมผสานกับปัจจัยต่าง ๆ ในการพิจารณาเข้าด้วยตามวิจารณญาณของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้ข้อสรุป เกี่ยวกับข้อคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของสิ่งที่                 
จะประเมิน แต่อาจจะผสมผสานกับปัจจัยต่าง ๆ ในการพิจารณาเข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของสิ่งที่                  
จะท าการประเมิน 
            2 .2 .2 รูปแบบการประเมินที่ เป็นความช านาญเฉพาะทาง ( Specialization)                
ใน เ รื่ อ งที่ จ ะประ เมิน โดย พัฒน ามาจากแบบการวิ จ ารณ์ ง านศิ ลปะ  ( Art criticism) ที่ มี                              
ความละเอียดอ่อน ลึกซึ้งและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัด               
คุณค่าที่ไม่อาจประเมินด้วยเครื่องมือวัดใด ๆ และต้องใช้ความรู้ความสมารถของผู้ประเมิน                       
อย่างแท้จริง แนวคิดนี้ได้น ามาประยุกตใ์ช้ในทางการศึกษาระดับสูงมากข้ึน ทั้งนี้เพราะเป็นองค์ความรู้
เฉพาะสาขา ผู้ที่ศึกษาเรื่องนั้นจริง ๆ จึงจะทราบและเข้าใจอย่างแท้จริง ในวงการศึกษานิยมใช้
รูปแบบนี้ มาใช้เรื่องความต้องการลึกซ้ึงและความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

       2.2.3 รูปแบบที่ ใช้ตัวบุคคล คือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องในการประเมินโดยให้                     
ความเชื่อถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้น เที่ยงธรรม และมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่าง ๆ 
จะเกิดจากประสบการณ์และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒินั้นเอง 

   2.2.4 รูปแบบที่ยอมให้มีความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิตาม
อัธยาศัยและความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญที่จะน าพิจารณา                  
การบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ การก็บรวบวมข้อมูล การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการ
น าเสนอ         

 2.3 การทดสอบรูปแบบ โดยการส ารวจความคิดเห็นของบุคลกรที่เกี่ยวข้อง นิยมใช้กับ               
การพัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟาย เมื่อผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบตามเทคนิคเดลฟายแล้ว ผู้วิจัย   
จะน ารูปแบบในรอบสุดท้ายมาจัดท าเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบประมาณคู่  (Rating 
Scale) เพ่ือน าไปส ารวจความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้                
ของรูปแบบ 
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2.4 การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใช้รูปแบบ ผู้วิจัยจะน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลอง
ใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย มีการด าเนินการตามกิจกรรมอย่ างครบถ้วน ผู้วิจัยจะน าข้อค้นพบ                       
จากการประเมิน มาปรับปรุงรูปแบบต่อไป 

อราภรณ์ สมบูรณ์ (2557: 106) การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่กรศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
และสัมภาษณ์แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 มายกร่างรูปแบบ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ค าปรึกษา จากนั้นได้              
จัดสนทนากลุ่ม (Focus group)และประเมินความสอดคล้อง ( IOC) ของรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน ผลการด าเนินการดังนี้ การยกร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) กลไกการด าเนินงานของสถานศึกษา 4) การด าเนินการ
บริหารงานวิชาการ 5) การประเมินผลและ 6) เงื่อนไขความส าเร็จ  และน าไปจัดท าคู่มือสาระส าคัญ
ของคู่มือ ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) กลไกการด าเนินการ 4)การด าเนินการ               
ตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 5) การประเมินผล และ 6) เงื่อนไขความส าเร็จ                   
ผลการประเมินรูปแบบ โดยรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน  

 ประจวบ หนูเลี่ยง และคณะ (2558: 240) การพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจนได้รับความเชื่อถือนั้น จ าเป็นจะต้องมีขั้ นตอนในการด าเนินงานสอดคล้องกับ
กระบวนการวิจัยและพัฒนา ได้แก่ การก าหนดปัญหาของรูปแบบ การตั้งสมมุติฐาน การเก็บรวบราม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล รวมทั้งได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญตามกรอบแนวคิด 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ และการทดลองใช้รูปแบบเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ในการน ารูปแบบไปใช้ 

อร่าม วัฒนะ(2561:108) ได้สรุป แนวคิดร่วมกันตามขั้นตอนของการพัฒนารูปแบบ ได้                  
4 หลักใหญ่ ได้แก่ ขั้นตอนการส ารวจการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การออกแบบและการตรวจสอบ                
ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดการพัฒนารูปแบบการบริหาร สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยการศึกษาวิเคราะห์ 
แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง       
ด้วยแบบสอบถาม เพ่ือน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร  ส่วนจังหวัด เป็นการน าผลจาก                   
การวิเคราะห์องค์ประกอบ มาสร้างรูปแบบและตรวจสอบรูปแบบ โดยวิธีการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
และข้ันตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด โดยผู้ประเมินได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นผู้ประเมิน ด้วยแบบประเมิน                 
ซึ่ งประเมินด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้  และความเป็นประโยชน์                               
ในการด าเนินการวิจัยทั้ง 3 ขั้นตอนดังกล่าว เป็นการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่                   
ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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จุฑามาศ พันสวรรค์ (2562:9) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบ และได้แบ่งการพัฒนารูปแบบ
ออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่การสร้างรูปแบบ และการหาความเที่ยงตรงของรูปแบบเพ่ือความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ และสามารถยืดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาได้ 

Willer (1986: 83) กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่                  
1) การสร้าง (Construct) และ 2) การหาความเที่ยงตรง (Validity) ของรูปแบบ 

      จากการศึกษาแนวคิดจากนักวิชาการและผู้วิจัยหลายท่านดังกล่าวมาข้างต้น สามารถที่จะ
สรุปแนวคิดร่วมกันตามขั้นตอนของการพัฒนารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ได้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) สังเคราะห์องค์ประกอบของ               
การบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือค้นหาและน ามาก าหนดเป็นองค์ประกอบที่
มีผลต่อการบริหารสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  2) ศึกษาสภาพ
และปัญหาการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย                     
โดยใช้องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สังเคราะห์ได้                       
เพ่ือค้นหาปัญหาของการบริหารสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย                       
3) ศึกษาแนวทางการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ เพ่ือน าไปก าหนดกระบวนการ
ด าเนินงานตามองค์ประกอบที่สังเคราะห์ได้   และ 4) ร่างและตรวจสอบรูปแบบการบริหาร                       
งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ                    
การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเป็นรูปแบบให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือน าไปสู่ขั้นการน าไปใช้ต่อไป 
 

        4.7 การสร้างคู่มือ 
 
        ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมาย และลักษณะของคู่มือที่ดี ดังนี้ 
        นุดี รุ่งสว่าง (2543: 24) ได้สรุปไว้ว่า คู่มือที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 

  1. ด้านรูปแบบ มีขนาดรูปเล่มเหมาะสม ตัวอักษรอ่านง่าย ซัดเจน มีรูปภาพประกอบ
เหมาะสมกับเนื้อหาและการน า เสนอกิจกรรมแต่ละข้ันตอนมีความซัดเจน 

  2. ด้านเนื้อหา วัตถุประสงค์ของคู่มือก าหนดไว้ซัดเจน เหมาะสม ระบุขอบข่ายเนื้อหา
คู่มือ ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ค าแนะน าการศึกษาคู่มือเขียนไว้ซัดเจน เข้าใจง่าย เนื้อหาความรู้                  
มีความเหมาะสมตรงกับความต้องการและความจ าเป็น 

  3. ด้านการน าไปใช้ ก าหนดขั้นตอนการศึกษาคู่มือไว้ซัดเจน ก าหนดกิจกรรม เนื้อหา
และแบบฝึกได้สัมพันธ์กัน และมีกิจกรรมประเมินผลเหมาะสมกับเนื้อหาของคู่มือ 

สรุปได้ว่า การสร้างเอกสารคู่มือที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติงาน ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง 
ครอบคลุมขอบข่ายเนื้อหาคู่มือ ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์  มีค าแนะน าในการใช้คู่มือที่ซัดเจน 
เข้าใจง่าย เนื้อหาความรู้มีความเหมาะสมตรงกับความต้องการและความจ าเป็นในการใช้งาน  ผู้ศึกษา
คู่มือสามารถที่น าไปใช้ปฏิบัติตามให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยตนเอง 
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     5.ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 

       5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 

 มีนักการศึกษาและนักวิชาการได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของความพึงพอใจ  เช่น                         
ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ (2558:8) ได้ให้ความพึงพอใจไว้ว่า เป็นความรู้สึกท่ีเป็นการยอมรับ 
ความรู้สึกชอบ ความรู้สึกที่ยินตีกับการปฏิบัติงาน ทั้งการให้บริการและการรับบริการในทุก
สถานการณ์ ทุกสถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับ วรศักดิ์ อัครเดชเรืองศรี (2558:9) ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู้สึกหรือเจตคติที่ดีเป็นท าทีความรู้สึก ความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือปัจจัย                
ต่าง ๆ ภายหลังได้รับประสบการณ์ในสิ่งนั้นมาแล้ว ความรู้สึกพอใจคือจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับในสิ่งที่
ต้องการหรือบรรจุดมุ่งหมาย ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือ
จุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง ยังสอดคล้งอกับ สายนภา ดาวแสง(2559:17) ได้ให้ความหมาย 
ความพึงพอใจ ไว่ว่าเป็นความรู้สึกที่ตีความรู้สึกรักชอบในสิ่งที่สอดคลองกับความต้อการของตนเอง 
ความพึงพอใจก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจความเข้าใจอันดีต่อกัน และเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง  
ที่ช่วยให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จความรู้สึกนี้จะช่วงใจให้เกิดความรักในงาน โดยเฉพาะ              
เมื่อบุคคลนั้นได้มีส่วนร่วมในนโยบายวัตถุของการท างานในองค์กร ซึ่งท าให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจ                 
มีความกระตือรือร้น มีความรู้สึกมั่นคง และมีความมุ่งมั่นที่จะอุทิศคนและทุ่มเทให้กับการท างาน    
อย่างเต็ม ที่แล้วงาน ทุกอย่างจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และ
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ภัทรกร มิ่งขวัญ (2559:10) ที่ได้ให้ความหมายความพึงพอใจไว้ว่า                
เป็นความรู้สึกที่ดี หรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลนั้น ๆ เมื่อได้รับการตอบสนองตามความคาดหวังและ
ตามความต้องการของตนเอง จึงท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อสิ่งนั้น  

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกหรือเจตคติที่ดี เป็นท าทีความรู้สึก ความคิดเห็น
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือปัจจัยต่าง ๆ เมื่อได้รับในสิ่งที่ตอ้งการหรือบรรจุดมุ่งหมายที่ต้องการ 

 
5.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 
มีนักการศึกษาและนักวิชาการได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจและได้พัฒนามาเป็นทฤษฎี

หลายทฤษฎี ดังนี้ 
 โคแมน (Koman,1997 อ้างถึงใน พิสณุ  ฟองศรี . 2550 : 340-341) ได้จ าแนกทฤษฎี                     
ความพึงพอใจในงาน (Job  Satisfaction) ออกเป็น  2  กลุ่ม  ได้แก่ 
  1. ทฤษฎีสนองความต้องการ (Need  Fulfillment  Theory) ซึ่งถือว่าความพึงพอใจ               
ในงานเกิดจากความต้องการส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อผลที่ได้รับจากงานกับการประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายของตน 
  2. ทฤษฎีอ้างอิงกลุ่ม (Reference – Group Theory) ซึ่งถือว่าความพึงพอใจในงาน               
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณลักษณะของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม 
      อารี  เพชรผุด (2530:58 -59) ได้สรุปทฤษฎีความพึงพอใจไว้  2 ทฤษฎี  ประกอบด้วย 
ทฤษฎีความพึงพอใจน าไปสู่การท างานหรือความพึงพอใจสัมพันธ์กับงานจากการศึกษาที่ฮอรธอร์ของ 
Elton Mayo และคณะตลอดจนการศึกษาด้านมนุษย์สัมพันธ์ของนักจิตวิทยากลุ่ มต่าง  ๆ                      
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พยายามสรุปให้เห็นว่า ความพึงพอใจจะน าไปสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพ  ถ้าบุคคลใดมี                     
ความพึงพอใจในงานที่เขารับผิดชอบอยู่  เขาจะสามารถท าให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน
และท าให้มีก าไรเพ่ิมขึ้น ความพึงพอใจอาจเกิดจากก าลังใจ ขวัญในการท างาน คนที่ มีก าลังขวัญดี
ก าลังขวัญสูง  บุคคลนั้นจะมีความสุขและเมื่อมีความสุขก็จะท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  เอกมล  บุญแก้ว (2547:23) ได้เสนอตัวแบบอันเป็นแนวทางที่มุ่งเป็นฐานคติว่าด้วย                 
ความพึงพอใจของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อกระบวนการยุติธรรมว่า  การตั้งคติเกี่ยวกับสังคม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเมืองขนาดใหญ่จะต้องตระหนักถึงความกลมเกลียวและความขัดแย้ง                     
ทั้งความร่วมมือและการแข่งขัน  ทั้งการได้เปรียบและเสียเปรียบ  ภาพของกระบวนการยุติธรรม                       
จึงอาจเป็นไปได้ทั้งเชิงปฏิฐานและเชิงนิเสธ เสมือนสองปลายของเส้นตรงเดียวกัน การศึกษาเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจต่อกระบวนการยุติธรรม  จึงเป็นปรากฏการณ์ที่สลับซับซ้อนและต้องอาศัยแนวคิด              
เชิงปทัสสถาน (Normatve Concepts) แนวคิดเชิงประจักษ์ (Empirical Concepts) ฉะนั้นทฤษฎีว่า
ด้วยความพึงพอใจต่อกระบวนการยุติธรรมจึงได้แก่ 
 ทฤษฎีที่หนึ่ง  ภูมิหลังของประชาชนผู้รับบริการน่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับความพึงพอใจ              
ต่อกระบวนการยุติธรรม  ภายใต้สภาวะแวดล้อมของสังคมเมืองขนาดใหญ่ 
 ทฤษฎีที่สอง  ประสบการณ์ของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมน่าจะมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อกระบวนการยุติธรรม  ภายใต้สภาวะแวดล้อมของสังคมเมือง ขนาด
ใหญ่ภูมิหลังของประชาชน  หมายถึง อายุ การศึกษา ระยะเวลาอยู่อาศัยในท้องถิ่นนั้น  ๆ                 
ของประชาชน   
    มิลเลท (Millet,1954 : 397 - 400) กล่าวถึง บริการที่น่าพึงพอใจ (Satisfactory Service)                
ไว้ว่า การบริการนั้นจะเป็นที่พึงพอใจหรือไม่   สามารถวัดได้จากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้  คือ 
   1.  การให้บริการอย่ าง เท่ า เทียมกัน (Equitable Service)  คือการบริการที่ มี              
ความเสมอภาคและเสมอหน้า 
   2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service)  คือ การให้บริการจะต้องตรงเวลาและ
ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ 
   3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample  Service) คือ ความเพียงพอในด้านต่าง ๆ
ดังนี้คือ  ด้านอาคารสถานที่ ด้านวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
   4 .  กา ร ให้ บ ริ ก า รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  ( Continuous Service) คื อกา รติ ดตามผู้ ใ ช้                      
อย่างต่อเนื่อง 
   5 .  การ ให้ บริ การที่ มี คว ามก้ า วหน้ า  (  Progressive Service)  คื อ  การ พัฒนา                     
งานบริการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพให้มีความก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ 

   เอกชัย  กี่สุขพันธ์ (2538:124-125) กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ  ไว้ดังนี้ 
   1. สัมฤทธิ์ผลของงาน (Achievement) คนเป็นจ านวนมากที่ต้องการความส าเร็จ                 
ในการท างานและพอใจในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์งานที่มีความส าคัญให้แก่บริษัท  ถ้าผู้บริหาร
ยอมรับในข้อนี้ก็ย่อมสนับสนุน 
   2. การยอมรับ (Recognition) โดยปกติแล้วคนทุกคน มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะในการท างานที่แตกต่างกัน ดังนั้นถ้าผู้บริหารแสดงออกถึงพฤติกรรมการยอมรับในความคิดหรือ
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ความสามารถของบุคคลไม่ว่าจะเป็นค ายกย่อง ค าชมเชยหรือการให้ Feedback ที่เหมาะสม                   
จะมีส่วนร่วมจูงใจในการท างานได้มากทีเดียว 
   3. ความก้าวหน้า (Advancement) ความก้าวหน้าในการท างาน เป็นสิ่งที่ทุกคน
ต้องการเพราะการเข้าสู่ต าแหน่งใหม่หรือการได้เผชิญกับงานสถานการณ์ใหม่ๆที่มีความท้าทาย                 
จะท าให้บุคคลนั้นได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการท างานอยู่เสมอ 
   4. ความสนใจ (Interest) หมายถึง การให้บุคคลได้มีโอกาสพัฒนาหรือเสริมสร้างทักษะ
ในการท างานตามที่ เขามีความสนใจ หรือให้ เขามี โอกาสได้ ใช้ความรู้  ความสามารถใน                    
การท างานที่เขาชอบเป็นการจูงใจที่ดีวิธีหนึ่ง 
   5. ความรับผิดชอบ (Responsibility) ส าหรับบุคคลที่มีความสามารถ มีไหวพริบและ
ทักษะในการท างานที่ดี  อยากที่จะท างานด้วยอ านาจและความรับผิดชอบของตนเองและจะไม่ชอบ
การถูกบังคับให้ท างาน 
   6. การมีส่วนร่วมในการท างาน(Participation)การเปิดโอกาสให้บุคคลได้มีส่วนร่วมใน
การท างานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดนโยบายวิธีท างาน ตลอดจนการตัดสินใจการท างานจะ
สร้างให้เกิดความรู้สึกผูกพันกับหน่วยงานหรือบริษัท การให้มีส่วนร่วมในการท างานนี้ จะจูงใจให้
บุคคลยอมรับในความสามารถซึ่งกันและกันและมีโอกาสพัฒนาการท างานเป็นทีมด้วย 
    ทิฟฟิน และแมคคอร์มิค (Tiffin & McCormick, 1968: 68 อ้างถึงใน เอกมล  บุญแก้ว
2547:24) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษย์ ซึ่งตั้งอยู่บนความต้องการขั้นพ้ืนฐาน (Basic 
Need) มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ (Incentives) และความพยายาม
หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ   

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนั้นเกิดจากการได้รับการตอบสนองจากผู้ให้บริการ
อย่างเสมอภาค รวดเร็ว ทันต่อความต้องการ ให้บริการอย่างต่อเนื่อง มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ                      
ต่อการใช้งาน  เกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจต่อการให้บริการ 

 
     6.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 

          6.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องภายในประเทศ 
    

   วิภา ทองหง า (2554 : 283-290) ได้วิจัยรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสอบถาม
และแบบสอบถามความคิดเห็น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (path analysis) และการยืนยัน
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการชาติพันธุ์  วรรณา
ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ การประกันคุณภาพการศึกษา, การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน, การนิเทศการศึกษา, การแนะแนวการศึกษา, การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสื่อ   
การเรียนการสอน 2) ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  พบว่า องค์ประกอบทุกตัวมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยที่การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน การนิเทศการศึกษา การแนะแนว
การศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์โดยตรง                
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ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา และมีความสัมพันธ์โดยอ้อมกับการประกันคุณภาพการศึกษา                     
โดยส่งผ่านการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 3) ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ความถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้จริง สอดคล้องกับทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย   
   พรทิพย์  ศิ ริ ภัทราชัย  (2556:บทคัดย่อ )  ได้ศึ กษา เกี่ ยวกับ  STEM Education                          
กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการวิจัย
เกี่ยวกับสมอง และการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  ส่งผลให้กระบวนทัศน์              
ทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาทุกระดับนั้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิด              
ขั้นสูง เช่น  การคิดสร้างสรรค์  การคิดแก้ปัญหา การคิดแบบวิจารณญาณ ฯลฯ  รวมทั้งการพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้และการมีทักษะทางสังคม  แนวโน้ม
การจัดการศึกษา  จึงจ าเป็นต้องบูรณาการทั้งด้านศาสตร์ต่างๆและบูรณาการการเรียนในห้องเรียน
และชีวิตจริง  ท าให้การเรียนนั้นมีความหมายต่อผู้เรียน  ซึ่งผู้เรียนจะเห็นประโยชน์ คุณค่าของ                  
การเรียนและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งเป็นการเตรียมผู้เรียนในการเรียนต่อไป
ในชั้นสูงขึ้น เกิดการเพ่ิมโอกาสการท างานในอนาคต การเพ่ิมมูลค่า และการสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับประเทศด้านเศรษฐกิจได้  สังคมโลกในขณะนี้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีการสื่อสาร  ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายทอดข้อมูลใหม่ๆ หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า การไหลบ่าของข่าวสารข้อมูล  วิทยาการ                     
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมเจริญก้าวหน้า เกิดการค้าที่แข่งขัน
กันทั่วโลก ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การเตรียมผู้ เรียนในวันนี้ไห้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21                        
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เยาวชนเหล่านั้นสามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้                    
สามารถและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสภาพสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในอนาคต  การตื่นตัวและ
เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การสร้างมหาอ านาจทางการศึกษาเพ่ือให้ได้ประชากร                
ที่มีคุณภาพ จึงเป็นกลยุทธ์ของการพัฒนาชาติแนวทางหนึ่ง ส าหรับประเทศไทยการจัดการศึกษา     
แบบบูรณาการที่นั้นให้ความส าคัญกับวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์
อย่างเท่าเทียมกันหรือ STEM Education จึงเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อการ                 
เตรียมคนไทยรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 เพราะธรรมชาติของทั้ง 4 วิชานี้  ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้
และความสามารถที่จะด ารงชีวิตได้ดีและมีคุณภาพในโลกของศตวรรษที่ 21  ที่มีการเปลี่ยนแปลง               
อย่างรวดเร็ว  มีความเป็นโลกาภิวัตน์ที่ตั้งอยู่บนฐานความรู้และเต็มไปด้วยความก้าวหน้า                        
ทางเทคโนโลยี  อีกทั้งยังเป็นวิชาที่มีความส าคัญกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                    
ทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่งคั่งของประเทศได้ นอกจากนี้ STEM Education 
ยังเป็นการจัดการศึกษาที่สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนน าความรู้ทุกแขนง  ทั้งด้านความรู้ทักษะการคิด
และทักษะอ่ืน ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา  การค้นคว้า สร้างและพัฒนาคิดดันสิ่งต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน                  
การเน้นความเช้าใจอย่างสึกซ้ึง  การมสี่วนร่วมของผู้เรียนกับข้อมูลเครื่องมือทางเทคโนโลยี  การสร้าง
ความยึดหยุ่นในเนื้อหาวิชาความท้าทาย  ความสร้างสรรค์  ความแปลกใหม่ และการแก้ปัญหา                 
อย่างมีความหมายของบทเรียนใน STEM Education  จึงเหมาะที่จะท าให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่                   
เกดิการเรียนรู้และอยู่ในโลกแห่งอนาคตได้อย่างแท้จริง   
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    ประภาภัทร์ แสงทอง(2557:679-692) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า  

      1. การวางแผนงานด้านวิชาการ แต่ละโรงเรียนมีคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียน 
ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มสาระมากที่สุด ผู้รับผิดชอบในการอนุมัติแผนงานวิชาการของโรงเรียน คือ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมากที่สุด มีการด าเนินการวางแผนงานด้านวิชาการโดยก าหนวิสัยทัศน์ นโยบาย 
เป้าหมายของโรงเรียนเพ่ือเป็นทิศทางในการวางแผนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดบุคลากร
สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารวิชาการ เผยแพร่แนวทางปฏิบัติตามแผนงานวิชาการโดยการแจ้ง
ในที่ประชุมครู และมีวิธีการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติตามแผนงานวิชาการโดยรายงานตาม
สายการบังคับบัญชามากที่สุด   

      2. การบริหารเละพัฒนาหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการมากที่สุด โงเรียนได้ด าเนินการในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนศึกษาและ
วิ เคราะห์หลักสูตรเพ่ือวางแผนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ เหมาะสมมีการประ เมินผล                         
เพ่ือน ามาประกอบการประเมินผลหลักสูตรโดยใช้การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรด้วยวิธีการน าผลการทดสอบ O-NET มาพัฒนาเป็นแนวทางปรับปรุงหลักสูตรมากที่สุด  

     3. การจัดการเรียนการสอน แนวปฏิบัติในการจัดครูให้รับผิดชอบงานสอนใช้วิธีการ             
จัดตามวุฒิการศึกษามากที่สุด จัดกิจกรรการเรียนการสอนโดยวิธีก าหนดให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ตามแผนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีการจัดวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษาโดยก าหนดวิชาบังคับและวิชาเลือกตามโครงสร้างของหลักสูตร จัดท าแผนการสอน                 
โดยผู้ปฏิบัติการสอนในระดับชั้นเดียวกันกลุ่มสระเดียวกันร่วมกันจัดท าแผนการสอน มีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการสอนของครูโดยกรนิเทศการสอน และมีแนวหงการจัดสอน
ซ่อมเสริมกรเรียนรู้ของผู้เรียนคือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการสอบกลางเทอมขอผู้เรียนแล้วคัดนักเรียน
ที่อ่อนมาสอนซ่อมเสริมมากท่ีสุด  

  4. การนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาครู ด้วยการให้ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรม การนิเทศ
ภายในโรงเรียน สร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินงาน โดยเป็นผู้รับการนิเทศจัดให้มีการประชุมอบรม
สัมมนาก่อนปิดภาคเรียนผู้รับผิดชอบท าหน้าที่นิเทศครู คือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มากท่ีสุด  

  5. การใช้สื่อและเทคโนโลยี เ พ่ือการศึกษามีการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่มี                       
ความหลากหลายเหมาะสมและเพียงพอผลิตคิดค้นหรือพัฒนาขึ้นมาด้วยตัวครูเองมากที่สุดและ                    
มีหลักการประเมินการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยประเมินผลจากความเข้าใจ        
ในเนื้อหาของผู้เรียนมากท่ีสุด 

  6. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใช้วิธีจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยการจัดกิจกรรม          
ตามนโยบายของโรงเรียน และมีการประเมินผลหลังท ากิจกรรมากท่ีสุด 

  7. การแนะแนวโรงเรียนมีห้องแนะแนวให้บริการนักเรียน และติดตามประเมินผล                  
การแนะแนวด้วยแบบสอบถามมากที่สุด 

  8. ความมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืนโรงเรียนมีการส่งเสริม
ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมขนคือการประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความรู้                   
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แก่ชุมชนมากที่สุด และมีความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการร่วมกับกลุ่มโรงเรียนที่สังกัดอยู่และ                               
เขตพ้ืนที่การศึกษามากท่ีสุด 

  9. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิชาการโรงเรียนมีการส่งเริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษามากที่สุด 
       10. การวัดและประเมินผลงานวิชาการใช้เครื่องมือในการวัดผลประเมินลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจากการประเมินผลจากสภาพจริงมากที่สุด และโรงเยนน าผลจาการวัดผลประเมินผลไปใช้              
เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของครูมากที่สุด 
   อราภรณ์ สมบูรณ์ (2557:118-122) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 20 การวิจัยครั้งนี้
ด าเนินการ 4 ขั้นตอนประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องของนักวิชาการ
ต่าง ๆเกี่ยวกับขอบข่ายการบริหารงานวิชาการแล้วน ามาเป็นกรอบแนวคิดขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาในการบริหางานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 20 ขั้นตอนที่ 3 ร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 แล้วน าร่างรูปแบบไปด าเนินการ
สนทนากลุ่ม   ผลการวิจัย พบว่า  1) สภาพปัจจุบันการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน                              
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมอยู่ในระดับมากด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสถานศึกษา ส่วนปัญหาการบริหารงาน                      
อยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือ ด้านการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน  
2) รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึ กษา                
เขต 20 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่  หลักการ จุดมุ่ งหมาย กลไกการด าเนินการ                         
การด าเนินการบริหารงานวิชาการ การประเมินผล และเงื่อนไขความส าเร็จและ  3) ผลการประเมิน
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก  

   นัสรินทร์ บือซา (2558 :59-66) ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา                  
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชีววิทยา ความสามารถในการแก้ปัญหาและพึงพอใจต่อ                        
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  การวิจัยครั้งนี้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้                     
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา  ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1 ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์์ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับ                 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีคะแนนพัฒนาการ ร้อยละ 41.03 อยู่ในระดับต้น ร้อยละ 
30.77 อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 2.51 อยู่ในระดับสูงและอยู่ร้อยละ 7.69 อยู่ในระดับสูงมาก 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาความสามารถในการแก้ปัญหา หลังเรียนสูงกว่ าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด              
สะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด  ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
สะเต็มศึกษาโดยผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนของ
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 1) ขั้นการสร้างความสนใจ 2) ขั้นการส ารวจ
และค้นหา 3) ขั้นการอธิบายและลงข้อสรุป 4) ขั้นการขยายความรู้และ 5) ขั้นการประเมินผล                  
โดยแต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้นักเรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ ด้วยตนเอง  ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจเลือกประเด็นปัญหาที่นักเรียนสนใจ พร้อมทั้ง
การคิดหาวิธีการทางการแก้ปัญหาตามแนวคิดสะเต็มศึกษาอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ           
มากที่สุด 

  พลศักดิ์ แสงพรมศรีและคณะ (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษากับแบบปกติ ผลการศึกษา พบว่า                        
1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นสูง และเจตคติต่อการเรียนเคมี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) นักเรียนที่ได้รับ                
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและ
เจตคติต่อการเรียนเคมีสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

  ยุวดี คุณสม (2558:207-219) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษที่มีประสิทธิผล การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัย 4ระยะ คือ ระยะที่ 1                   
ศึกษาสภาพปัจจุบัน และแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ระยะที่ 2 
ตรวจสอบองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยของรูปแบบโดยข้อมูลจกการสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนา
กลุ่ม ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จัดกลุ่มองค์ประกอบรูปแบบโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 5 
ด้านตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ขององค์ประกอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ และปรับปรุง                  
ตามผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง ระยะที่ 3 สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ                 
ที่มีประสิทธิผล โดยยกร่างรูปแบบ จัดท าคู่มือการใช้รูปแบบ ตรวจสอบรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ปรับปรุงเป็นร่างรูปแบบตามผู้เชี่ยวชาญ ระยะที่ 4 น าเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษที่มีประสิทธิผล จัดสัมมนาเพ่ือตรวจสอบรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และรูปรายงาน
รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่มีประสิทธิผล ผลการวิจัยพบว่า  

   1. สภาพปัจจุบัน และแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ                      
ที่มีประสิทธิผล มีการบริหารงานวิชาการ 5 ด้านงานหลักสูตร ด้านงานการเรียนการสอน                   
ด้านงานวัตผลและประเมินผล ด้านงานนิเทศภายใน และด้านการบริหารจัดการ ผลการปฏิบัติ                
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

   2. ตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่มีประสิทธิผล พบว่า มีองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ และ
องค์ประกอบย่อย 39 องค์ประกอบ คือ ด้านหลักสูตร 8 องค์ประกอบด้านการเรียนการสอน 9 
องค์ประกอบด้านการวัดและประเมินผล 6 องค์ประกอบ ด้านการนิเทศภายใน 9 องค์ประกอบ ด้าน
การบริหารจัดการ 7 องค์ประกอบ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน 

   3. รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่มีประสิทธิผล              
มีองค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี้  1) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีหลักการจัดการงานวิชาการที่ดี                           
มีประสิทธิผล และเพ่ือเป็นแนวทางการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่มีประสิทธิผล 
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2) หลักการ 6 หลัก คือ หลักการมีส่วนร่วม หลักการท างานเป็นทีม หลักการสร้ างเครือข่าย               
หลักความรับผิดชอบ หลักการกระจายอ านาจ และหลักวัฒนธรรมองค์กร 3) กลไกการด าเนินงานตาม 
6 หลักการบริหารงานวิชาการ ก าหนดภาระงานตามบทบาทหน้าที่ วางแผนบริหารจั ดการงาน
วิชาการและก าหนดความสัมพันธ์ของการทงานเป็นทีม 4) วิธีด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 5 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวัดผลและประเมินผล ด้านงาน
นิเทศภายในและ ด้านงานบริหารจัดการ 5) ประเมินผล โดยน าหลักการจัดการงานวิชาการ                 
อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน และบริหารงานวิชาการเหมาะสมกับรูปแบบการบริหาร
ที่มีประสิทธิผลและ 6 ) เงื่อนไขความส าเร็จ ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษให้ความส าคัญ                  
ในการน าหลักการบริหารงานวิชาการ 6 หลักการไปใช้อย่างเหมาะสมตามรูปแบบ 

   4. ผลการน าเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ                           
ที่มีประสิทธิผล พบว่า องค์ประกอบรูปแบบ ด้านวัตถุประสงค์ หลักการ กลไกการด า เนินงาน 
วิธีด าเนินการ การประเมินผล และเงื่อนไขความส าเร็จ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้และ                 
ความเป็นประโยชน์ภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุดทุกค้ าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า                      
มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

  วิลัดดา เรืองเจริญ (2558:121-122) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการ 2 ระยะ 
ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและแนวทาง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ 
แนวทางการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนต้นแบบ จ านวน 3 โร งเรียน โดยการสัมภาษณ์                   
เพ่ือยกร่างรูปแบบและสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน และประเมินรูปแบบ                 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยผู้ทรงวุฒิ  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) สภาพปัจจุบันและ
ปัญหาของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา               
เขต 25 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาครูหัวหน้างานวิชาการ และครูหัวหน้าสาระ
การเรียนรู้ที่มีต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ทั้ง 5 ด้าน คือ การพัฒนาหลักสูตร               
การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านของสภาพปัจจุบันอยู่ใน
ระดับมาก 2) ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน                
การสอน การวัดผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาและส่งเสริมให้มี       
แหล่งเรียนรู้  และการนิ เทศการศึกษา ด าเนินการในรูปแบบคู่มือการบริหารงานวิชาการ                          
โดยมีองค์ประกอบคือ 1) หลักการและเหตุผล 2) จุดมุ่งหมาย 3) การด าเนินการ 4) การประเมินและ 
5) เงื่อนไขความส าเร็จ ได้รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็กและผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน พบว่า รูปแบบ                   
มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

      ศิริลักษณ์ ชาวลุ่มบัว (2558) ได้พัฒนาหลักสูตรตมแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง อ้อยส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมตึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจาก
การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและจากผลการทดลองใช้หลักสูตรตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้คือ  1) ผลการ
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ประเมินหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนการทดลองใช้หลักสูตรพบว่า หลักสูตรตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ที่พัฒนาขึ้นความหมาะสมอยู่ในระดับมากและองค์ประกอบของหลักสูตรมีความสอดคล้องกัน                   
ทุกองค์ประกอบ 2) ผลการประเมินหลักสูตรจากการทดลองใช้หลักสูตรพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 01 และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 65) 3) คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและคะแนนเฉลี่ยความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนหลังทดลองใช้
หลักสูตรสกว่าก่อนทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสติติที่ระดับ .054) นักเรียนมี                        
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอยู่ในระดับมาก 5) ครูมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อ
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น 

อุดม ชูลีวรรณ ( 2558:214- 219) รูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียน
มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล โดยมีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการบริหาร
คุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล และเสนอรูปแบบการพัฒนาระบบการบริหาร
คุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาความเป็นเลิศระดับสากล การด าเนินการวิจับแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาภาคสนาม จากโรงเรียน
กรณีศึกษา จ านวน 3 โรงเรียน เลือกจากโรงเรียนในโครงการ โรงเรียนมาตรฐานสากลที่                       
ประสบความส าเร็จ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบหลัก องก์ประกอบย่อย วิธีปฏิบัติในแต่ละองค์ประกอบ
ของการบริหารคุณภาพไรงเรียนมัธยมศึกษาความเป็นเลิศระดับสากล ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบระบบ
การบริหารคุณภาพโรงเรยีนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบระบบ
การบริหารคุณภาพ โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล และขั้นตอนที่ 5 การประเมิน
ระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากลเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
และนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยเพ่ือวิเคราะห์
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบของการบริหารคุณภาพ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากลประกอบด้วย 7องค์ประกอบหลัก ดังนี้                          
1) การน าองค์การ 2) การวางแผนกลยุทธ์  3) การมุ่ ง เน้นผู้ เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                      
4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติและ 
7) ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน น าองค์ประกอบไปสร้างรูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากลได้ 6 ระบบ ดังนี้ ระบบที่ 1 การน าองค์กรโดยต้องรู้และ               
เข้าใจบริบทของโรงเรียนที่มีความหมาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนสู่
ความเป็นเลิศ ระบบที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์ผู้อ านวยการ โรงเรียนจะต้องน าวิสัยทัศน์มาด าเนินการ
ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ไปสู่ความเป็นเลิศระบบที่ 3 การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผู้เรียน การพัฒนา
หลักสูตรตามความสามารถของผู้เรียนโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน ระบบที่ 4 การวัด สารสนเทศ
และการจัดการความรู้ เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานของทุกระบบ 
ระบบที่ 5 การพัฒนาบุคลากรเป็นฐานในการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ การพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ ระบบที่ 6 ระบบการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาบุคลากร ให้มี               
ความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนองค์ประกอบที่ 7 เป็นผลลัพธ์ของการด าเนินงาน
จาก  6 ระบบ 
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   ณพงศ์ วรรณพิรุณ (2559:84-95) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพ่ือเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์                   
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปรึมาณ                        
มีวัตถุประสงค์กรวิจัยเพ่ือพัฒนาและศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา                  
ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์                   
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการวิจัย 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสังเคราะห์กรอบแนวคิด
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสะเต็มษาในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้าน ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้าน ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาใน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ระยะที่ 4 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียน                 
การสอนแบบสะเต็มศึกษาในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และระยะท่ี 5 การประเมินรับรองความเหมาะสม
ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  
ผลการวิจัย พบว่า 

   1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน  เพ่ือเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์หงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก คือ 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบสะเต็มศึกษา 3) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 4) ฐานการเสริมศักยภาพ                   
การเรียนรู้ 5) บริบทการเรียนรู้ (ผู้เรียน ผู้สอน เนื้อหาแบบปฏิสัมพันธ์) และ 6) การประเมินผลงาน
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   2. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นก าหนดแนวคิดที่ท้าทาย ( Identify a 
Challenge) 2) ขั้นส ารวจแนวคิดที่เกี่ยวข้อง (Explore Ideas) 3) ขั้นวางแผนและพัฒนา (Plan and 
Develop) 4) ขั้นทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluate) 5) ขั้นน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 
(Present The solution) 6) ขัน้ปรับปรุงผลงาน (Revise) 

   3. ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้                        
แบบห้องเรียนกลับด้าน ประกอบด้วย 7 โมดูลหลัก คือ โมดูลบริหารจัดการเรียนรู้ โมดูลน าเสนอ
เนื้อหาสะเต็ม โมดูลกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา โมดูลฐานการเสริมศักยภาพการเรียนรู้ 
โมดูลการแลกเปลี่ยนไฟล์ผ่านคลาวด์เทคโนโลยี โมดูลการติดต่อสื่อสารผ่านคลาวด์เทคโนโลยีและ
โมดูลประเมินผลการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผสอ 10 คน ประเมินประสิทธิภาพของระบบอยู่
ในระดับมาก 

   4. นักศึกษาที่ เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาใน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์              
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

   5. นักศึกษาที่ เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาใน
สภาพแวดล้อม  การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนประมินผลงนสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ในระดับดีมาก 
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   6. นักศึกษาที่ เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาใน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
     7. รูปแบบการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
   ศุภวัฒน์ ทรัพย์เกิด (2559) ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เสริมสร้างการคิด                
เชิงค านวณด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา วิชาการโปรแกรมและการประยุกต์                             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียน
อนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2558 จ านวน 48 คน โดยจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาใน
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ค าสั่ง ควบคุม ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีพัฒนาการด้านการคิดเชิงค านวณ
เพ่ิมขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งแรก ซึ่งด้านที่มีพัฒนาการโดดเด่นที่สุด คือ การก าหนด
สาระส าคัญ หรือการน าทักษะด้านคอมพิวเตอร์มาสร้างชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียน              
มีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบสะเต็มศึกษา โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านบรรยากาศ                  
ในชั้นเรียนที่สนุกสนานและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 
   ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559:142-148) การวิจัยเพ่ือจัดท าข้อเสนอ
นโยบายการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านสะเต็มศึกษาของประเทศไทย เป็นการศึกษาข้อมูลเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและต่างประเทศ  ในส่วนของต่างประเทศนั้น คณะผู้วิจัยได้เลือก
ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ประเทศจีนและเกาหลีใต้  ซึ่งการพัฒนา                 
สะเต็มศึกษาของประเทศเหล่านี้มีความเหมือนและแตกต่างกันตามบริบทและจุดเน้นของแต่ละ
ประเทศ การศึกษาด้านสะเต็มศึกษา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา
การจัดการศึกษาด้านสะเต็มศึกษาของประเทศไทย ทั้งในระดับนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบาย              
สู่การปฏิบัติ  2) เพ่ือศึกษาการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านสะเต็มศึกษาในมิติต่างๆ จากต่างประเทศ
และเลือกศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพ่ือน ามาปรับใช้กับประเทศไทย 3) เพ่ือจัดท า
ข้อเสนอนโยบายการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านสะเต็มศึกษาของประเทศไทย  โดยมีข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้  
          1.นโยบายระดับชาติ ประกอบด้วย 1) ก าหนดให้การพัฒนาสะเต็มศึกษาเป็นวาระ
แห่งชาติ(STEM Education as the National Agenda) เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานส าคัญใน
การพัฒนามนุษย์ และก าลังคน ทุกคนมีทักษะด้านสะเต็มที่จ าเป็นส าหรับทุกคนและส่วนที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของท้องถิ่นหรือตลาดแรงงานที่มีคุณภาพและศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะท าให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับ
สากลได้ดีขึ้น  2) ก าหนดเป้าประสงค์หลักของการพัฒนาสะเต็มศึกษาให้เป็นการเตรียมก าลังคนที่มี
คุณภาพของประเทศไทย  เพ่ือพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และการสร้างสังคมไทยให้มีวิธีคิด  
วิถีชีวิตแบบวิทยาศาสตร์ (Science Enculturation) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศ                  
พร้อมทั้งนิยามสะเต็มศึกษาให้ซัดเจนว่าเป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะทางสะเต็ม (STEM Skill Set)                
3) ก าหนดให้มีคณะกรรมการสะเต็มศึกษา  แห่งชาติ (National STEM Education Committee) 
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาสะเต็มศึกษา โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ                         
ด้านเศรษฐกิจเป็นประธาน และมีหน่วยงานที่ชัดเจน เข่น ส านักงานคณะกรรมการสะเต็มศึกษา
แห่งชาติเป็นฝ่ายเลขานุการและรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ 
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงแรงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ เป็นกรรมการ 
รวมทั้งมีคณะกรรมการสะเต็มศึกษาในระดับจังหวัด  ท าหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด เพ่ือช่วยในการก าหนดเป้าหมายเชิงพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบท
ของแต่ละจังหวัด 4) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาจากการทดสอบความรู้/ความจ ามาเป็นการศึกษา
เชิ งผลลัพธ์  (Outcome based Education)ในทุกระดับการศึกษา   ก าหนดให้มีหน่วยงาน                        
ที่รับผิดชอบในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาทักษะสะเต็มในระดับชาติ
พัฒนาครูประจ าการให้มีความรู้  ความเข้าใจในสะเต็มศึกษาตลอดจนปรับปรุงกระบวนการผลิตครู  
โดยเพ่ิมทักษะสะเต็มให้แก่ครูใหม่ เพ่ือให้แน่ใจว่าครูใหม่ทุกคนมีทักษะสะเต็ม และครูสะเต็ม                     
มีความสามารถในการพัฒนาทักษะสะเต็มให้แก่นักเรียนได้ 
       2.ระดับหน่วยปฏิบัติ  ประกอบด้วย 1) ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงาน
ระดับปฏิบัติที่เกี่ยวข้องถึงแผนยุทธศาสตร์ประเทศ และแผน Roadmap การพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้               
แต่ละหน่วยงานสามารถเข้าใจความเชื่อมโยง และพัฒนาแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา  
ระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาสะเต็มศึกษาแห่งชาติและสอดคล้องกับบริบทของ
ประเทศ  2) ปรับระบบการบริหารจัดการด้านสะเต็มศึกษา  ในแต่ละระดับการศึกษาให้มีความชัดเจน
ถึงผลลัพธ์ (Outcome) 3) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับให้สอดคล้องกับการพัฒนา                           
สะเต็มศีกษา (STEM Education) ตั้งแต่หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษาและแผนการเรียน
การสอน  ประกอบด้วย  3.1) ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับ
สะเต็มศึกษารวมทั้งท าการศึกษาให้เชื่อมโยงกับการท างานจริง   3.2) พัฒนาหลักสูตรแกนกลาง                
เพ่ือให้โรงเรียนได้น าไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งกระจายอ านาจ
การบริหารจัดการศึกษาไปยังท้องถิ่น  3.3) สร้างโอกาสให้นักเรียนในภูมิภาคมีโอกาสในการพัฒนา
ทักษะสะเต็มอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะค่ายวิทยาศาสตร์หรือกิจกรรมเสริมประสบการณ์
รูปแบบต่างๆ 4) ยกระดับคุณภาพครูและสร้างความเข้าใจของการศึกษาเชิงผลลัพธ์  ได้แก่                     
4.1) การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครู เพ่ือให้ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาไปเป็นครูเข้าใจแนวคิดและ                   
มีเทคนิควิธีการสอนที่สอดคล้องกับสะเต็มศึกษา 4.2) การวัดประเมินสมรรถนะครูในด้านทักษะ                 
สะเต็ม การออกและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีระบบในการออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูให้แก่ครูรายวิชา (Subject Teacher) ที่สอนในรายวิชาที่จ าเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะ                  
ในทางลึก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้ น                        
4.3) พัฒนาครูประจ าการให้มีทักษะสะเต็มและมีความรู้ความสามารถในการสร้างเสริมทักษะสะเต็ม
ให้แก่ผู้เรียน  4.4) สร้างความเข้าใจในกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พ้ืนที่ต่าง ๆ และสร้างขีดความสามารถบุคลากรเหล่านี้  ให้สามารถนิเทศครูทางด้านการพัฒนาทักษะ
สะเต็มได้ 5) เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน/อุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น  
เ พ่ือให้การจัดการศึกษาและพัฒนาก าลังคนทางด้านสะเต็มตอบสนองความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์การท างานจริง เช่น โครงการ
เรียนรู้ร่วมกับการท างานหรือโรงเรียนในโรงงาน ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 6) เร่งรัด
พัฒนาก าลังคนด้านสะเต็มขั้นสูงระดับมืออาชีพทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ให้มีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  ทั้งนี้ สาขาในการพัฒนาควร
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้ (Demand-Driven)                 
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การสร้างความเชื่อมต่อและการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private 
Partnership) 7) เร่งรัดสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม  ตั้งแต่การสร้างความตระหนักและ
ความเข้าใจสะเต็มศึกษาการเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางและการบริหารจัดการการศึกษา
ของพ้ืนที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม  ไปจนถึงการปลูกฝังการใช้เหตุและผล
ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการศึกษาทุกระดับสะเต็มศึกษาเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                     
ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ                
ในมิติต่าง ๆ ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาภายใต้แนวคิดสะเต็มศึกษาจึงเป็นทางออกที่จะช่วยพัฒนา
ประเทศอย่างมั่นคง  มั่งค่ังและยั่งยืน  

  อาทิตย์ ฉิมกุล (2559) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ที่มีต่อความสมารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มที่ศึกษาในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนขนาดใหญ่พิศษ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 42 คน โดยจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม                 
ในหน่วยการเรียนรู้ชีววิทยา เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ใช้เวลา 25 คาบเรียน ผลการศึกษา
พบว่านักเรียนมีร้อยละคะแนนเฉลี่ยความสามารถในกรแก้ปัญหาหลังเรียนอยู่ในระดับดีมาก นักเรียน
มีร้อยละคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 05 และนักเรียนมีร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังเรียนอยู่ใน
ระดับด ี

  เอกชัย  บุตรแสนคม (2559 :343-349)  ได้ วิ จั ยการพัฒนารูปแบบการบริหาร                        
ที่มีประสิทธิผลส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบล  ผลการวิจัย  พบว่า 1) องค์ประกอบของ         
การบริหารที่มีประสิทธิผลส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบลประกอบด้วย ด้านปัจจัยน า  
( Input) มี  3 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก  9 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ย่ อ ย  ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร (Process)                                              
มี  10 องค์ประกอบหลั ก   49 องค์ประกอบย่ อย  (Process) และด้ านผลผลิ ต  (Output)                                 
มี 5 องค์ประกอบหลัก 56 องค์ประกอบย่อย 2) สภาพปัจจุบันของการบริหารที่มีประสิทธิผลส าหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบล  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร                
ที ่มีประสิทธิผลส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) รูปแบบการ
บริหารที่มีประสิทธิผลส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบลมีองค์ประกอบของรูปแบบ ได้แก่  

   1. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ประกอบด้วย 1) แผนยุทธศาสตร์ พันธกิจ เป้าหมาย
และนโยบายของสถานศึกษา2) ทรัพยากรมนุษย์ วัสดุอุปกรณ์ และแหล่งทุน3) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  

   2. ด้ านกระบวนการ  ( Process) ประกอบด้ ว ย  1) การว า งแผนกลยุ ท ธ์                                       
2) การจัดโครงสร้างการบริหารโรงเรียนที่คล้องตัว 3) การบริหารจัดการหลักสูตร 4) ยุทธ์ศาสตร์                 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน5) การบริหารจัดการบุคลากรที่ เหมาะสม 6) ผู้บริหารมีภาวะ                     
ความเป็นผู้น า 7) การประสานงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 8) การสนับสนุนบรรยากาศ               
แห่งการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพและทางสังคม การเสริมแรง 9) การมีส่วนร่วมสนับสนุนของครู 
ผู้ปกครองและชุมชน 10) การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็ง  
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    3. ด้านผลผลิต (Output) ประกอบด้วย 1) คุณภาพนักเรียน 2) คุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 3) ผู้บริหารมืออาชีพ 4) การเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ 5) บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมโรงเรียนและผลการประเมินรูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผลส าหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

     

       ณัฐพงษ์ พรมวงษ์ (2560 :84-94) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการตามแนวทาง                   
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 36 การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา 1) การบริหารงานวิชาการตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประกอบด้วย                        
1) การบริหารหลักสูตร 2) การบริหารการเรียนการสอน 3) การบริหารการประเมินผลการเรียน                    
4) การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา  5) การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ                    
6) การบริหารการวิจัยและการพัฒนา 7) การบริหารโครงการทางวิชาการ 8) การบริหารข้อมูลและ
สารสนเทศทางวิชาการ  9) การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา                              
ผลการประเมินระดับคุณภาพ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้าน  เมื่อเรียงล าดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยจาก 3 อันดับแรก คือ การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ         
การบริหารการเรียนการสอน และการบริหารการวิจัยและการพัฒนา 2) เปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกัน                       
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่ใหญ่พิเศษ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียน
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
   อดิพงษ์ สุขนาค (2560:165-182) ได้ศึกษาการสังเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้น
ขององค์ประกอบเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จากผลการวิจัย สรุปได้ว่า 
องค์ประกอบที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา                  
ขนาดใหญ่ มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านคุณสมบัติของครู องค์ประกอบด้านคุณสมบัติ
ของนักเรียน และองค์ประกอบด้านความมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์ประกอบที่ส่งผลโดยอ้อมต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบด้านวิธีการทางงบประมาณ องค์ประกอบด้ านการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและ                       
แหล่งการเรียนรู้ และองค์ประกอบด้านคุณสมบัติของผู้บริหาร  รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบทั้ง                 
6 องค์ประกอบ มีดังนี้ 1) องค์ประกอบด้านคุณสมบัติของผู้บริหาร  ประกอบด้วย คุณลักษณะ
ผู้บริหาร สมรรถนะการบริหาร พฤติกรรมการบริหาร  2) องค์ประกอบด้านวิธีการทางงบประมาณ 
ประกอบด้วย การจัดสรรงบประมาณ ระบบงบประมาณ การระดมทรัพยากร 3) องค์ประกอบ                
ด้านความมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                        
บทบาทผู้ปกครองและชุมชน 4) องค์ประกอบด้านการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย สื่อเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 5) องค์ประกอบด้านคุณสมบัติ
ของครู ประกอบด้วยคุณลักษณะของครู สมรรถนะครู 6) องค์ประกอบด้านคุณสมบัติของนักเรียน 
ประกอบด้วย ทักษะของนักเรียน สมรรถนะนักเรียน ซึ่งทั้ง 6 องค์ประกอบมีรูปแบบความสัมพันธ์              
ก็เชิงเส้นที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่                     
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ด้านหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของครู การวัดและประเมินผล                  
การนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา 

  ฉัตรแก้ว พรหมมา (2561:363-376) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ   ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการบริหารงานวิชาการตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาองผู้บริหารโรงเรียน 2) น าเสนอแนวทางการพัฒนางานบริหารงานวิชาการตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาของโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) ในภาพรวมโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจ
พิทยาคม มีสภาพปัจจุบันการบริหารงานวิชาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง                
แต่เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว พบว่า ด้านงานบริหารวิชาการตามแนวสะเต็มศึกษาที่มีระดับสภาพปัญหา
มากที่สุดคือ การวัดประเมินผล ซึ่งมีสภาพปัญหามากในทุกด้าน ทั้งด้านการประเมินผลหลักสูตร  
ด้านการประเมินผลสู่การน าไปปฏิบัติ  ด้านการประเมินผล 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา นอกจากนี้ภายหลังตรวจสอบร่างแนวทางดังกล่าว สามารถสรุป
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจ
พิทยาคม ประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่ 1) พัฒนาด้านการวางแผน (Planning) ในการบริหารงาน
วิชาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาโรงเรียนควรมีการร่วมมือการวางแผนและจัดท าหลักสูตรตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาที่ชัดเจน 2) พัฒนาด้านการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ( implementation)                 
ในการบริหารงานวิชาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา   สนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสเข้าอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการสอนแบบสะเต็มศึกษา 3) การพัฒนาด้านการประเมินผล (Evaluation) 
ในการบริหารงานวิชาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาการบริหารงานวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้บริหารควรก ากับติดตามผลการต าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

     ศรายุทธ ดวงจันทร์ (2561:64) ได้วิจัยผลการใช้แนวสะเต็มศึกษาในวิชาฟิสิกส์ที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดเชิงค านวณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษา
ระดับความสามารถในการคิดเชิงค านวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังการจัดการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษาในวิชาฟิสิกส์ และ (2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงค านวณระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษาในวิชาฟิสิกส์ กลุ่มเป้าหมายการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคการศึกษาตอนปลาย 
การศึกษา 2561 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จ านวน 34 คน 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยชิงทดลองเบื้องต้น มีรูปแบบการวิจัยแบบศึกษากลุ่มเดียววัดสองครั้ง มีการเก็บ
ข้อมูลความสามารถในการคิดเชิงค านวณก่อนเรียนและหลังเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการคิดเชิงค านวณ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติคเฉลี่ยเลขคณิต 
ค่าเฉลี่ยร้อยล ส่วนเบี่ยงบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที่เทียบกับเกณฑ์ และสถิติทดสอบที่แบบไม่อิสระ
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาในวิชาฟิสิกส์มี
ความสามารถในการคิดเซิงค านวณหลังเรียนอยู่ในระดับดี  2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้                
ตามแนวสะเต็มศึกษาในวิชาฟิสิกส์มีความสามารถ  เชิงค านวณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน                         
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ (2561 :บทคัดย่อ) ได้วิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหาร                       
จัดการสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 โดยศึกษา
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การบริหารจัดการสะเต็มศึกษาในสถานศึ กษาที่ เป็ นแบบวิ ธีปฏิบั ติ ที่ ดี  ( Best Practice)                           
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้  

   1.องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารจัดการสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จ านวน 5 องค์ประกอบ 27 ตัวบ่งชี้ คือ องค์ประกอบ
ที่  1 การก าหนดนโยบายและการวางแผนการบริหารจั ดการ มี 6 ตัวบ่งชี้  องค์ประกอบที่                         
2) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ม ี6 ตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 3) การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี 5 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 4) การนิเทศและประเมินผลมี 5 ตัวบ่งชี้  องค์ประกอบที่ 
5) การสร้างเครือข่ายแนวร่วมพัฒนามี 5 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
อยู่ในระดับมาก  

   2.สภาพปัจจุบันการบริหารจัดการสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 โดยอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพที่พึงประสงค์ การบริหาร
จดัการสะเต็มศึกษา  ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยอยู่ใน
ระดับมากและมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมาก  
          3.รูปแบบการบริหารจัดการสะเต็มศึกษา  ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 แบ่งเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 แนวคิดและหลักการ
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการสะเต็มศึกษา                      
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 
สภาพแวดล้อมภายนอก องค์ประกอบที่  2 ปัจจัยป้อนเข้า  องค์ประกอบที่  3 กระบวนการ 
องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิต /ผลลัพธ์ องค์ประกอบที่ 5 ข้อมูลป้อนกลับ ส่วนที่ 3  แนวทางการน า
รูปแบบไปใช้ ส่วนที่ 4 การประเมินผล ส่วนที่ 5 เงื่อนไขความส าเร็จและผลการประเมินรูปแบบ                   
การบริหารจัดการสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25                     
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  รมณี เหลี่ยมแสง (2561:379) ได้ศึกษากลยุทธ์การบริหารการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                         
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การบริหารการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการวิจัย                  
3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาสภาพแวดล้อมการบริหารการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา                
โดยการสอบถามความคิดเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าโครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาและศึกษาแนวทางการบริหารจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษา  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้าโครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา                             
และผู้ทรงคุณวุฒิ  2) สร้ างและตรวจสอบกลยุทธ์  โดยการสนทนากลุ่ มผู้ เชี่ ยวชาญและ                               
3) ประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ โดยการสอบถามความคิดเห็น                  
จากผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 201 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย                            
ค่ า เบี่ ยง เบนมาตรฐาน และการวิ เคราะห์ เนื้อหา ผลการวิจั ยพบว่ากลยุทธ์  การบริหาร                              
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก คือ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนสู่               
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้                      
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ตามแนวทางสะเต็มศึกษากลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร และงบประมาณ                  
อย่างมีประสิทธิภาพ และกลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง                  
สะเต็มศึกษาและผลการประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ในภาพรวม                 
อยู่ในระดับมาก 
   สาวิตรี สิทธิชัยกานต์ (2561 :บทคัดย่อ) ได้พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ                   
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาของโรงเรียนในเครือข่ายศูนย์สะเต็มศึกษาภาค โดยมีวัตถุประสงค์                             
เพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางการบริหารวิชาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาของโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาค                 
2) สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษากลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็น
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียนที่เป็นศูนย์สะเต็มภาค จ านวน
ทั้งสิ้น 296 คน ขั้นตอนการวิจัย คือ 1) ศึกษา วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 2) ศึกษา
แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาค 3) ร่างรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 4) การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการบริหารงานวิชาการตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา และ 5) รายงานผลการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแนวทาง
การบริหารวิชการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาค ตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหามีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) เท่ากับ 0.93 ตรวจสอบความเชื่อมั่น มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา เท่ากับ 0.958 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวทางการบริหารวิชการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาของโรงเรียนศูนย์สะเต็ม
ศึกษาภาค ควรให้ความส าคัญด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมาคือด้านการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านการวัดผลและ
ประเมินผล ตามล าดับ 2) รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา คือ วงล้อ CUSA 
ครอบคลุมการบริหารงานวิชาการ 4 ด้าน คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ การวัดผลประเมินผและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ได้แก่ C มาจากค า
ว่ า  Curriculum หมายถึ งการ พัฒนาหลักสู ตรตามแนวคิดสะเต็มศึ กษา U มาจากค าว่ า 
Understanding หมายถึง ความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา S มา
จากค าว่า Supporting หมายถึง การสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารวิชาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
และ A มาจากค าว่า Assessment หมายถึง การวัดและประเมินผลตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

 
 6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างประเทศ 
 
        ชูโปรสและโคห์เลอร์ (Tsupros; & Kohler. 2009: 2) ได้ศึกษาและจัดท ารายงาน
สรุปผลการศึกษาผ่านการสนทนากลุ่ม การส ารวจความคิดเห็น และความต้องการของนักการศึกษา
ผ่านทางออนไลน์ในฤดูใบไม้ผลิปี 2008 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบ STEM ในเขตตะวันตกเฉียงใต้
ของมลรัฐเพนซิลวาเนีย ผลการศึกษาพบว่า การสร้างความตระหนักให้แก่ครูผู้สอนถึงความจ าเป็นของ
การจัดการศึกษาแบบ STEM เป็นสิ่งส าคัญเพ่ือให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยครู ผู้บริหาร และท่ีปรึกษาทางด้าน STEM ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันทางการศึกษาใน
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ระดับอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานแต่ปัญหาที่นักการศึกษามีความกังวล  
คือ การจัดกิจกรรมใช้เวลาค่อนข้างมาก ตลอดจนต้องอาศัยความร่วมมื อกับเพ่ือนร่วมงาน                      
ในการแก้ปัญหาร่วมกัน (Team - based solution) แต่ครูก็มีความเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจและ                     
ท้าทายหากท ากิจกรรม STEM ได้ประสบผลส าเร็จ 
   คอนลอน (Conlon , 2010:198, อ้างถึงใน เอกชัย บุตรแสนคม.2559) ได้ศึกษาบทบาท
หน้าที่ของตนเองของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในรัฐมินเนโซต้า สหรัฐอเมริกา ซึ่งสมาชิกของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนในรัฐมินเนโซต้า ส่วนใหญ่เป็นผู้อาสาเข้ามาท าหน้าที่หรือได้จากผู้ที่
สมัครเข้ารับการเลือกตั้งซ่อมแทนสมาชิกที่ไม่ผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มเกี่ยวกับการเรียนรู้บทบาท
หน้าที่ในการปฏิบัติงานของตนเอง  ผลการวิจัยพบว่า  ทั้งกลุ่มที่เรียนรู้อย่างเป็นทางการและกลุ่มที่
เรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ  เกิดการถ่ายโอนความรู้จากภายนอกองค์กรสู่การพัฒนาทักษะ                     
ความช านาญ  ซึ่งทักษะส าคัญที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ คือ การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการตระหนักใน  กฎ  ข้อบังคับต่างๆ แต่ทักษะเหล่านี้ท าให้
เกิดการเรียนรู้ได้น้อยกว่าการถ่ายโอนความรู้จากปัจจัยภายนอกองค์กร  ส่วนทักษะเกี่ยวกับบทบาท
และหน้าที่เกิดจากการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ  ซึ่งจากข้อมูลที่รวบรวมได้  พบว่า ไม่มีความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มที่เรียนรู้แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้วิจัยยังได้เสนอแนะถึงการจัดการให้มี              
การฝึกอย่างเป็นทางการ  เพ่ือค้นหาความสามารถเฉพาะบุคคลเพ่ือประโยชน์ของการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรในอนาคตว่า หากบุคคลมีการพัฒนาด้านการเรี ยนรู้ที่ดีควรใช้กระบวนการเรียนรู้                  
แบบเป็นทางการแต่หากการเรียนรู้ยังไม่ดีพอควรจัดให้มีการฝึกฝนต่อไปและผู้วิจัยยังได้เสนอแนะ      
การวิจัยในครั้ งต่อไปว่า   ควรศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์จากการเรียนรู้ เ พ่ือเป็นสมาชิก         
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

     เฮฟเวอโล (Heaverlo, 2011) ได้พัฒนาการใช้สะเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนหญิงเกรด 6 
- 12 ที่มีความสนใจและถนัดในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในมลรัฐไอโอวา ผลการวิจัยพบว่า 
การสอนของครูคณิตศาสตร์และวิทยศาสตร์ส่งผลต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษานอกหลักสูตรท าให้นักเรียนมี                  
ความสนใจและถนัดในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท า
กิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษาที่ครูจัดขึ้นมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักเรียนหันมาสนใจการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยศาสตร์มากขึ้น นอกจากนี้การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนโดยผู้สอนผู้บริหาร 
และผู้ปกครอง ก็มีส่วนส าคัญในการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน 

    บราวน์ (Brown. 2012: 7 - 11) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสถานะของการวิจัยด้านสะเต็มศึกษา
ของประเทศสหรัฐอเมริกโดยได้ท าการวิจัยเชิงส ารวจจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจน
บทความวิจัยที่แนะน าโดยนักการศึกษาและนักวิจัยรวมถึงครูผู้สอนในระดับอนุบาลถึงเกรด 12                     
ที่ท างานเกี่ยวข้องกับ STEM เพ่ือตอบค าถามวิจัย 3 ข้อ คือ 1) ขอบข่ายของงานวิจัยด้านการจัด
การศึกษาด้วยรูปแบบ STEM มีอะไรบ้าง 2) งานวิจัยทางด้าน STEM สามารถพบได้ที่ใดบ้างและ                
3) ใครมีส่วนร่วมในการวิจัยทางด้าน STEM บ้าง โดยได้รวบรวมงานวิจัยจากฐานข้อมูลของบทความ
วิจัย 8 ฐาน ได้แก่ SI, TTET, STEM, MT, JTE, JEE, JRST และ JRME ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2007              
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ถึงวันที่ 1 ตุลาคม ปี 2010 โดยใช้ค าว่า "STEM" และ "SMET" ในการค้นหาพบว่ามีบทความที่
เกี่ยวข้องกับ STEM ทั้งสิ้นกว่า 1,100 เรื่องใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า มีงานวิจัยเพียง 60 เรื่องเท่นั้นที่ผู้วิจัยระบุว่า เป็นงานวิจัยด้าน 
STEM ส่วนบทความที่เหลือถึงแม้วจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านของSTEM แต่ผู้เขียน
บทความมิได้ระบุวงานวิจัยนั้น ๆ เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ STEM ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าบทความทั้ง 
60 เรื่องมาใช้ในการวิ เคราะห์ผลการศึกษา ซึ่ งเขาได้แบ่งบทความออกเป็น7 ด้าน ได้แก่                       
1) ด้านกิจกรรมซึ่งเป็นบทความเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้ใน               
ชั้นเรียน 2) ด้านพรรณนา (Descriptive) การอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมเหตุการณ์หรือวิธีการที่เกิดขึ้น
ในชั้นเรียนแต่ไม่ได้ใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 3) บทบรรณาธิการซึ่งเป็นการแสดง                     
ความคดิเห็นเกี่ยวกับ STEM 4) การแสดงเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ STEM ที่มีผู้อ่ืนได้ท าการ
วิจัยไว้แล้ว 5) การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method) 6) การวิจัยเชิงคุณภาพและ 7) การวิจัย 
เชิ งปริมาณ พบว่า บทความที่ศึกษาจะเป็นบทความด้านพรรณนามากที่สุดรองลงมาคื อ                           
การแลกเปลี่ยนกิจกรรม การวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ
ตามล าดับ และพบว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ STEM สามารถพบได้ในวารสารการศึกษาด้านSTEM ได้
มากที่สุด รองลงมาคือ ST, JTE และ TTET ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาในด้านขอบข่ายที่ศึกษา 
พบว่าบทความส่วนมากจะเน้นไปที่การศึกษาการบูรณาการองค์ประกอบของSTEM (Integrative 
STEM) มากที่สุด ส่วนหน่วยงานที่ตีพิมพ์งานวิจัยด้าน STEM มากที่สุดคือPurdue University, 
Pittsburgh University และ lllinois State University ตามล าดับ ส่วนผู้มีส่วนร่วมในงานวิจัย                 
จะมีความหลากหลายกล่ าวคื อ  หากเป็นการวิ จั ย เชิ งคุณภาพจะ ใช้ กลุ่ ม เป้ าหมายที่ มี                                 
ความเฉพาะเจาะจง แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว พบว่า งานวิจัยส่วนมากจะเน้นการศึกษากับ                
ครูและนักเรียนในระดับอนุบาลถึงเกรด 12 

     สก็อตต์ (Scott, 2012) ศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) ในโรงเรียนมัธยมในสหรัฐอเมริกา พบว่า โรงเรียน
มัธยมที่มีการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนในการเข้าท างานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ 
STEM โดยนักเรียนที่สมัครใจเข้ารว่มห้องเรียน STEM มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีกว่า
นักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วม และนักรีขนกลุ่มที่เข้าร่วมห้องเรียน STEM ได้รับโอกาสและการส่งเสริมให้เกิด
ทักษะการแก้ปัญหาที่พบเจอในชีวิต ได้ทดลองฝึกปฏิบัติงานจริงและสามารถส าเร็จการศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐานได้อย่างแน่นอน 

     ศูนย์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยมลรัฐอิลลินอยส์  
(Center for Mathematics Science and Technology (CeMaST) . 2013: online) ไ ด้ พัฒ น า
หลักสูตรบูรณาการรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSF) ทุนไอเซ็นฮาวเวอร์ (Eisenhower fund) จากคณะกรรมการการศึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยมลรัฐอิลลินอยส์ เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่นันการฝึกปฏิบัติบนฐานของ
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับเกรด 6 – 9 ตามแนวการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ STEM 
อย่างน้อย 3 รายวิชา โดยจัดการศึกษาแบบบูรณาการวันละ 120 นาที ตลอด 1 ภาคการศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนเกรด 6 มีคะแนนการทดสอบรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
นักเรียนเกรด 7 มีคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของสแตนฟอร์ด (Stanford Achievement Test (SAT)) 
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สูงกว่ากลุ่มควบคุมและมีทักษะการแก้ปัญหาสูงขึ้น ส่วนนักเรียนเกรด 8 มีผลคะแนนการทดสอบ 
TIMSS สูงกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุม โดยเฉพาะคะแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนผลการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับครูพบว่า ครูมีการเรียนรู้เนื้อหาวิธีการสอนในการการเชื่อมโยงเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ                
เข้ากับชีวิตประจ าวันของผู้เรียนและเรียนรู้การท างานร่วมกันมากขึ้น 

     ดาวนีย์ (Dowey, 2013) ศึกษา เจตคติ ความสนใจและการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นชนกลุ่มน้อยในสหรัฐอเมริกา :
กรณีศึกษากลุ่มนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาการเรีขนต่ าและเรียนในหลักสูตรสะเต็ม พบว่า นักเรียนชน
กลุ่มน้อยที่มีชาติพันธุ์เอเชีย มีเจตคดิและความสนใจต่อวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน ๆ
ตามมาด้วยชาวลาตินอมริกา และนอกจกนี้นักเรียนที่ได้รับการให้ก าลังใจและสนับสนุนส่งเสริม                  
จากครอบครัวจะมีการรับรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ดีด้วย 

     เทอร์นเนอร์ (Turner, 2013) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจในการใช้สะเต็มศึกษาให้
ประสบผลส าเร็จของนักการศึกษาทางตะวันออกเฉียงเหนือมลรัฐเทนเนสชี วัตถุประสงค์ของการวิจัย
นี้คือ เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการสอนตามแนวละเต็มศึกษา ลักษณะของสะเต็มศึกษา การสอนตามแนว 
สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนให้ประสบความส าเร็จ และการใช้สะเต็มศึกษากับทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญ
ในตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบว่า ครูและผู้บริหารได้ให้นิยามของสะเต็ม ศึกษาว่าเป็นการเรียน                 
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน การทดลอง และเน้นการแก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยจากการส ารวจครู
และผู้บริหารกว่า 58.33% เห็นด้วยว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องน าสะเต็มศึกษามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนและจะต้องน าสะเต็มมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  จึงจะท าให้
การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ แต่ครูและผู้บริหารยังไม่มีความพร้อมในด้านการจัดเตรียมสื่อและ
ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา อีกทั้งยังไม่มีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

     โฮล์มควิสท์ (Holmquist, 2014) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบนักเรียนสองกลุ่มในระดับ
ประถมศึกษาที่เรียนการท าหุ่นยนต์ตามแนวสะเต็มศึกษาและไม่ได้เรียนตามแนวสะเต็มศึกษาอีกทั้ง
ศึกษาทัศนคติต่อการเรียนหลังจากการท ากิจกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนการท าหุ่นยนต์ตามแนวสะเต็มศึกษามีผล
การเรียนและทัศนคติที่ดีขึ้นและสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เรียนตามแนวสะเต็มตึกษา นอกจากนี้ยังพบว่า                
การเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาส่งผลให้
นักเรียนมียุทธวิธีในการแก้ปญัหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันได้ดีขึ้นอีกด้วย 

     ทอฟิก (Tawfik, 2014) ศึกษา การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)และการเรียนรู้ด้วยการ
บริการสังคม (Service Learning) ในวิชาชีววิทยา ให้กับนักเรียนที่ไม่ใช่สาขาวิทยาศาสตร์ พบว่า   
การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานและการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ท าให้ผลคะแนนการเรียนรู้ของนั กเรียนเพ่ิมสูงขึ้น                    
จากคะแนนผลการทดสอบก่อนเรียนคิดเป็น 34.50 % และหลังเรียน คิดเป็น56.70 % และค่า t-test 
ยังแสดงว่า การบูรณาการระหว่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้               
ด้วยการบริการสังคม ท าให้ผลคะแนนของนักเรียนมีนัยส าคัญทางสถิติที่ดีข้ึนกว่าที่ผ่านมา 
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     ชาฮาลิและคณะ (Shahali และคณะ, 2016) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ในวิชา    
สะเต็มผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ที่มีต่อความสนใจในวิชาสะเต็มและความสนใจใน
อาชีพที่เก่ียวข้องกับสะเต็ม โดยท าการศึกษากับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 129 คน และปีการศึกษา 2558 จ านวน 113 คน พบว่า หลังได้รับการจัตการเรียนการสอน
ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสนใจในวิชาสะเต็มศึกษาและ
ความสนใจในอาชีพที่เก่ียวข้องกับสะเต็มสูงขึ้น 

     ฮัน (Han, 2014) ศึกษา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ว่ามีผลต่อ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์แตกต่างกันอย่างไร พบว่า ในการศึกษาโรงเรียนที่มี
การใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทขาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์                 
ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จากปรับปรุงทุก ๆ 6 เดือนเป็น 3 เดือน และครูผู้สอนก็ที่ได้รับการพัฒนาสู่                
ครูมืออาชีพด้าน STEM จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่ม
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ ามีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นและท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรวมเพ่ิมข้ึน 
 
7.การสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานสะเต็มศึกษา   
 

ผู้วิจัยศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎี  หลักการ แนวคิด บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
ผลงานทางวิชาการ สังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาที่                 
ประสบความส าเร็จ  การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและโรงเรียนที่บริหารมุ่ ง เน้น                    
ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 
 1.เอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนที่บริหารสถานศึกษาประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ของ
ค ลิ ก แ ม น  ก อ ร์ ด อน  แ ล ะ โ ร ส ก อ ร์ ด อน  ( Glickman, Gordon and Ross-Grodon , 2001)                     
เวียร์เรน และเพลกรัม (Scheerens and Pelgrum, 1989 : 789-799 ) สมิธและ เพอกี้ (Smith and 
Purkey,1983)  ออสตินและเรย์โนลด์ (Austin and Reynolds ,1990 )คอลเวล์ล และสปิงค์ส 
(Caldwell & Spinks,1990)  สุภัทร พันธ์พัฒนกุล (2554) ประภาภัทร์ แสงทอง(2557:679-692)  
และเอกชัย บุตรแสนคม (2559:343-349 วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน (2552:244-246) พรฐิตา ฤทธิ์รอด 
(2556:64-65) และ เยาวเรศ ตระกูล (2558:15-17)  
 2. เ อ ก ส า ร เ กี่ ย ว กั บ โ ร ง เ รี ย น ที่ บ ริ ห า ร มุ่ ง ค ว า ม เ น้ น ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ข อ ง                                            
ศุภลักษณ ์ เศษธะพานิช (2550) รื่นจิตด์ ตรีนุรักษ์ (2545) สมกิต บุญยะโพธิ์ (2555) และลูเธอร์และ 
เออร์วิค  (Luther and Urwick, 1937) โดยเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก คือ ข้อมูลที่สังเคราะห์ได้
ตรงกันเกินร้อยละ 50 ขึ้นไป น ามาก าหนดเป็นองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานสะเต็มศึกษา  ปรากฎดังตาราง 
2.1 ดังนี้ 
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ตาราง 2.3 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานสะเต็มศึกษา   
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        ตาราง 2.3 (ต่อ) 
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ตาราง 2.3 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              หมายเหตุ : * หมายถึง องค์ประกอบที่มีข้อมูลที่สังเคราะห์ได้ตรงกันเกินร้อยละ 50 ขึ้น 
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        จากตาราง 2.3 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานสะเต็มศึกษา พบว่า องค์ประกอบที่มีข้อมูลตรงกันเกินร้อยละ 50 ขึ้นไป                              
จ านวน 12 องค์ประกอบ ประกอบด้วย  1) ผู้น ามีภาวะผู้น า 2) นโยบายการบริหาร  3) บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 4) การจัดโครงสร้างการบริหาร                   
5) การวางแผน  6) การก าหนดเป้าหมาย 7) การพัฒนาบุคลากร  8) การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 9) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 10) การมีส่วนร่วม                           
11) การสร้างขวัญก าลังใจและ 12) การนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
  

111 


