
บทที่ 1  

บทนำ 

1. ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 20 ป รัฐบาลไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตรชาติที่สงเสริม

สอดคลองกับการปรับเปลี ่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไทยในมิติที ่ส งเสริมแกไขปญหาคุณภาพและ 

สมรรถนะแรงงานไทย คือ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

กับยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กลาวคือ ในภาค

ประชาชน การพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนเกง ดี และมีคุณภาพ โดยเฉพาะ 

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาที่สาม และภาษาทองถิ่น มีการเพิ่มทักษะใหม (Reskill) 

หรือพัฒนาทักษะ (Upskill) ในการทำงาน เพื่อใหคนไทยมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบ 

การเกษตรยุคใหม สำหรับในภาครัฐบาล มีการปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ทำหนาที่ในการกำกับใหบริการ 

ที่สงเสริมใหระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการนำ

นวัตกรรม เทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญมาเชื่อมโยงถึงกัน และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนในสังคมรวมกัน

ขับเคลื่อน นอกจากนั้น มีการพัฒนากฎหมายใหมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จำเปน ทันสมัย นำไปสู 

การลดความเหลื ่อมล้ำและเอื้อตอการพัฒนาประเทศ  ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ มุงเนนใหมี 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที ่ตอบสนองตอการเปลี ่ยนแปลงใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูและมีใจ 

ใฝเรียนรู ตลอดเวลาโดยการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู  เปลี ่ยนโฉมบทบาทครูใหเปนครูยุคใหม  

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต วางพื้นฐานระบบรองรับ

การเรียนรู  โดยใชดิจิทัลแพลตฟอรมและสรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2562) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) เปนแผนที่เชื่อมโยง 

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ไดวิเคราะหการพัฒนาประเทศไทยไปสูการเปน

ประเทศที่พัฒนาแลว หลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนระยะยาว  

ตองเรงพัฒนาปจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรในทุกดาน ไดแก การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 

การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งตองดำเนินการควบคูกับการเรงยกระดับทักษะ

ฝมือแรงงานกลุ มแรงงานที ่กำลังจะเขาสู ตลาดแรงงานและกลุ มที ่อยู ในตลาดแรงงานในปจจุบัน 

ใหสอดคลองกับสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย (สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ, 2560) 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 และ  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีความมุ งหมายจัดการศึกษาตองเปนไปเพื ่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย 

ที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชวีิต 

สามารถอยูรวมกับผูอื่นได อยางมีความสุข ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสำนึกที่ถูกตอง

เก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษา

และสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รู จักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ง

สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรู 

อันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบ

อาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง โดยยึดหลัก  

1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนา 

สาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื ่องโดยมีแนวการจัดการศึกษายึดหลักวาผูเรียน 

ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการ

จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผู เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพเนนความสำคัญ 

ทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสม จัดการประเมินผูเรียน 

โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู เร ียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม 

และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม พัฒนากระบวนการเรียน

การสอนที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู รวมทั้งใหกระทรวง

กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 

และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขต

พื้นที่การศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาจะบรรลุผลสำเร็จ

ตามเปาหมายไดนั ้น  ผูบริหารสถานศึกษาจะตองบริหารจัดการทั้ง 4 งาน คือ งานวิชาการ งบประมาณ  

การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปใหมีประสิทธิภาพ  โดยใหความสำคัญกับการบริหาร 

งานวิชาการเปนอันดับแรก เพราะการบริหารวิชาการเปนงานสรางทักษะดานภูมิปญญาใหเด็ก 

ไดมีความรูความสามารถในการแกปญหา มีเหตุผล สามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

(สำนักการศึกษา, 2550) 

 การบริหารงานวิชาการจึงเปนงานสำคัญสำหรับผูบริหารการศึกษาทุกระดับและเปนหัวใจ 

ของภารกิจการบริหารสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการเปนภารกิจหลักแรกของการบริหาร

สถานศึกษา  เกี่ยวของกับกิจกรรมทุกอยางในสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การพัฒนา

คุณภาพการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียนใหดีมีประสิทธิภาพ (ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล, 2560) ซึ่งเปน

จุดมุงหมายหลักของสถานศึกษาและเปนเครื่องชี้วัดความสำเร็จการบริหารในดานการบริหารจัดการ 
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ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถและทักษะในการบริหาร มีภาวะผูนำทางวิชาการ 

สามารถบริหารปรับปรุง พัฒนาและสงเสริมวิชาการใหไดผลดียิ ่งข ึ ้น (อัศนีย สุกิจใจ, 2560) รวมถึง 

สามารถเลือกใชรูปแบบการบริหารสถานศึกษา รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่เหมาะสม มีเทคนิค

วิธีการจัดการ เขาใจจุดเดนจุดดอยสถานศึกษา สามารถวิเคราะหสาเหตุและปจจัยที่สำคัญพัฒนา

จุดเดนแกไขจุดดอยใหการบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความสำเร็จของการบริหาร

การศึกษาที ่สำคัญอยูที ่สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและ

เสริมสรางคุณลักษณะและทักษะผูเรียนที ่พึงประสงคได การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

ในแตละระดับถือเปนหัวใจของการบริหารจัดการที่ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตองใหความสำคัญและดำเนินการใหมีประสิทธิภาพ ภารกิจการบริหารงาน

การศึกษาทุกระดับจึงมุงใหความสำคัญกับการบริหารงานวิชาการและการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณภาพ หัวใจสำคัญของการปฏิรูประบบการศึกษาอยูที่การสรางระบบความรับผิดชอบ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใหโรงเรียนมีความรับผิดชอบโดยตรงตอผูปกครองและนักเรียน 

มากขึ้น โดยโรงเรียนควรเปนหนวยหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีอิสระในการบริหารจัดการ 

(สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2557)  

  โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ เปดทำการเรียน    

การสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยูเลขที่ 2 ซอยไอซีดี 8 แขวง

คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  มีเขตพื้นที่บริการในเขตลาดกระบัง ไดแก แขวงคลองสามประเวศ 

แขวงคลองสองตนนุ น แขวงทับยาว แขวงลำปลาทิว ในเขตประเวศ ไดแก แขวงประเวศและตำบล 

ราชาเทวะ อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  มีการบริหารงานในโรงเรียน 4 งาน ไดแก งานวิชาการ 

งานบริหารบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั ่วไป สำหรับงานวิชาการ ซึ ่งเปนภารกิจหลัก 

ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  มีขอบขายการบริหารวิชาการ 12 งาน คือ 1) งานพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา  

4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

6) การพัฒนาแหลงเรียนรู 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 11) การประสาน 

ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื ่น 12) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก

บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื ่นที ่จ ัดการศึกษา  จากผลการดำเนินงานและ 

การประเมินตนเองของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ในปการศึกษา 2561  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู  โดยภาพรวมมีผลการพัฒนาอยูในระดับต่ำกวาเปาหมาย และ

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวา 
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ในกลุมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและภาพรวมทั้งประเทศทุกรายการ แตเม่ือ

เปรียบเทียบกับกลุมโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ และกลุมโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร พบวา มีคาเฉลี่ย 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานต่ำกวาในหลายรายวิชา โดยเฉพาะกลุมภาษาตางประเทศ  

มีคาคะแนนเฉลี ่ยต่ำกวาทั้งในกลุมโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ และกลุมโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร  

สวนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวาในกลุมโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ กลุมสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและภาพรวมท้ังประเทศทุกรายการ แตเมื่อเปรียบเทียบกับ 

กลุมโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร พบวา คาเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานต่ำกวา 

ในทุกรายวิชา (โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา, 2561) และจากการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ในภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2562 พบวา 

ปญหาการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง เมื ่อพิจารณาองคประกอบ  

ทั้ง 12 ดาน พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา องคประกอบ 

ที่มีปญหา 4 อันดับแรก คือ ปญหาดานการจัดกระบวนการเรียนรู ปญหาดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ปญหาดานวิจัยและพัฒนาการศึกษา และปญหาดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยี (พิทักษ  เอ็นดู, 2562)  

   จากสภาพดังกลาว โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีเปาหมายท่ีจะยกระดับคุณภาพการเรียน             

การสอนทั้งในมิติของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนที่สอดคลอง 

กับสมรรถนะแรงงานไทยในยุทธศาสตรชาติ ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรร มเกลา เพื่อจะไดนำมาเปนนวัตกรรมในการบริหาร 

งานวิชาการในโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงไดทราบผลการดำเนินการ 

และผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผูเร ียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ตลอดจนความพึงพอใจจากผูที ่มีสวนเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานวิชาการ  และเปนแบบอยางใหกับ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สามารถนำนวัตกรรม

การบริหารงานวิชาการไปปรับใชในการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพตอไป 
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2. คำถามการวิจัย 

 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

ผูวิจัยไดกำหนดคำถามการวิจัย  ดังนี้ 

 2.1 สภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีลักษณะ

อยางไร 

 2.2 รูปแบบและการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา เปนอยางไร 

 2.3 ผลจากการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

เปนอยางไร 

 2.4 ผูที ่มีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มากนอยเพียงใด 

 

3. วัตถุประสงคการวิจัย  

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดวัตถุประสงคการวิจัย  ดังนี้ 

 3.1 เพื ่อศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา  

 3.2 เพื่อสรางและใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา   

 3.3 เพื ่อประเมินผลการใชร ูปแบบการบริหารงานวิชาการสู ค ุณภาพผู เร ียน โรงเรียน 

เทพศิรินทรรมเกลา   

 3.4 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา 

 

4. ขอบเขตการวิจัย  

 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา                       

มีขอบเขตการวิจัย  ประกอบดวย  ขั้นตอนการวิจัย  ประชากรและกลุมตัวอยาง  ตัวแปรการวิจัย 

ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย  ดังนี ้

 4.1 ข้ันตอนการวิจัย แบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดังภาพ 1–1 
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ภาพ 1–1 ข้ันตอนการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน  

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 

การศกึษาสภาพปจจุบันและปญหา 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

เทพศิรินทรรมเกลา 

 

 

1. ศึกษาสภาพปจจ ุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

    เทพศิรินทรรมเกลา  
2. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

3. นำขอมูลที่ไดจากการศึกษางานวิจัยที่เกี ่ยวของ ผลการวิเคราะหสภาพ 

   ปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

   มากำหนดประเด็นการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในองคประกอบ   

   ตาง ๆ  

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 

การสรางและใชรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคณุภาพผูเรียน  

โรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา 

 

1. นำประเดน็การพัฒนารูปแบบการบรหิารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

    จากขั้นตอนที่ 1 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพ่ือกำหนดประเด็นการสนทนา 

    กลุม (focus group) ในการรางองคประกอบของรูปแบบฯ 

2. นำผลการสัมภาษณจากแบบสมัภาษณไปจัดประชมุสนทนากลุม  

    (focus group) เพือ่สรางองคประกอบของรปูแบบฯ จากผูบริหาร 

    สถานศึกษาภายนอกสถานศกึษา และครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

3. นำผลจากการประชุมสนทนากลุมมาวิเคราะหเพื่อสรางรูปแบบ ฯ และ 

    สอบทานจากผูเชีย่วชาญ   

4. ปรับปรุงรูปแบบฯตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

5. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนรูปแบบการบริหารงาน 

   วิชาการสูคุณภาพผูเรียน  

6. ประกาศใชรูปแบบฯ และประชุมบุคลากรในโรงเรียนเพื่อ 

    กำหนดแผนการดำเนินงานการกำกบัติดตาม และ 

    ประเมินผลการดำเนินงาน  
 

 

                     

 
                ขั้นตอนที่ 3 

การประเมินผลการใชรูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการสูคณุภาพผูเรียน

โรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา 

 

 

1. สรุปผลการใชรูปแบบฯ 

   1.1 ประเมินผลการใชรูปแบบฯ ไดแก  

          1) ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

              ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน  

          2) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน 

          3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  

           4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐานของนักเรียน 

         5) ผลที่ปรากฏตอนักเรียนเชิงประจักษ 

   1.2 ประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบฯ 
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 4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

        4.2.1 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

      ศึกษาจากประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น จำนวน 161 คน  

  4.2.2 ขั้นตอนที่ 2 การสรางและใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

    1) กลุมที่ 1 การสัมภาษณการบริหารงานวิชาการสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

      ศึกษาจากประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน เปนผูที ่ใหความคิดเห็น 

ในการบริหารงานวิชาการสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ประกอบดวย ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 

ศึกษานิเทศก และครู 

                    2) กลุมที่ 2 การประชุมสนทนากลุม 

      (1)   ประชากร ไดแก ผ ู อำนวยการสถานศึกษาจากภายนอกโรงเรียน 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 

164 คน จำแนกเปน 

             – ผูอำนวยการสถานศึกษาจากภายนอกโรงเรียน จำนวน 3 คน 

             – ผูบริหารสถานศึกษาและคร ูจำนวน 161 คน 

      (2)  กลุ มตัวอยาง ไดแก ผู อำนวยการสถานศึกษาจากภายนอกโรงเรียน 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น  

33 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จำแนกเปน 

         – ผูอำนวยการสถานศกึษาจากภายนอกโรงเรียน จำนวน 3 คน 

         – ครูปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา จำนวน 8 คน  

          – ครูปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา จำนวน 1 คน 

          – ครูปฏิบัติหนาที่หัวหนางานในกลุมบริหารวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร

รมเกลา จำนวน 10 คน  

          – ครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา จำนวน 11 คน 
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   4.2.3 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

1)   กลุมที่ 1 กลุมเปาหมายในการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา                           

  ศึกษาจากประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา ปการศึกษา 2563  รวมทั้งสิ้น 164 คน  

2) กลุมที่ 2 การประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

     ศึกษาจากประชากร ไดแก นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ระดับชั้น

มัธยมศกึษาปที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 จำนวน 3,232 คน 

3) กลุมที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของผูที ่มีสวนเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบ

การบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

      (1)   ประชากร ไดแก ครู นักเรียน และผูปกครอง โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา ปการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 6,625 คน จำแนกเปน 

                              – ครู จำนวน 161 คน  

                – นักเรียน จำนวน 3,232 คน 

                – ผูปกครอง จำนวน 3,232 คน 

          (2)   กลุมตัวอยาง ไดแก ครู นักเรียน และผูปกครอง โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา ปการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 801 คน จำแนกเปน 

                                – ครู กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเทียบจากตารางของเครซี่และ

มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) ไดจำนวน 113 คน การไดมาซึ่งกลุมตัวอยางใชวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling)   

        – นักเรียน กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเทียบจากตารางของเครซี่

และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) ไดจำนวน 344 คน การไดมาซึ่งกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบ

แบงชั้น (Stratified Random Sampling) 

             – ผูปกครอง จำนวน 344 คน โดยเจาะจงเลือกกลุมตัวอยางจากผูปกครอง

นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ๆ ละ 1 คน  

 4.3 ตัวแปรการวิจัย 

  4.3.1  ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคณุภาพผูเรียน 

  4.3.2  ตัวแปรตาม คือ ผลการใชร ูปแบบการบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผู เร ียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ประกอบดวย 
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   1)  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน  

    2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

    3)  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

    4)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐานของนักเรียน 

    5)  ผลที่ปรากฏตอนักเรียนเชิงประจักษ 

    6)  ความพึงพอใจของผูที ่มีสวนเกี่ยวของที ่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 4.4 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 

               4.4.1   ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยดำเนินการในชวงเดือนพฤษภาคม 2562 – กันยายน 2562   

               4.4.2 ขั้นตอนที่ 2 การสรางและใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยดำเนินการในชวงเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

     4.4.3 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยดำเนินการในชวงเดือนเมษายน 2563 – มีนาคม 2564 

 

5. นิยามศัพทเฉพาะ 

 5.1 การพัฒนารูปแบบ หมายถึง กระบวนการในการสังเคราะหรูปแบบอยางเปนขั้นตอน 

โดยเริ่มจากผูวิจัย ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวดำเนินการประชุม 

ผูเกี่ยวของ เพื่อศึกษาและรวบรวมขอมูล ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตลอดจนการกำหนดโดยสราง  

การสัมภาษณและสรางเครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณ ประเมินโดยผู เชี ่ยวชาญ และดำเนินการ 

สัมภาษณ สอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที ่มีความรู มีประสบการณในดานนั้น นำมาราง  

เปนรูปแบบ จากนั้นนำรางรูปแบบที่ไดไปประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ โดยผูเชี ่ยวชาญที่มี 

คุณสมบัติตามที่กำหนด สรุปผลและวิเคราะหขอมูลดวยคาทางสถิติ ปรับปรุงใหเปนรูปแบบที่มี  

ความเหมาะสมกอนนำไปใช 

 5.2 รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน หมายถึง ขั้นตอน วิธีการที่ใชในการดำเนินการ

บริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีทั้งหมด 6 องคประกอบ ไดแก ผู นำ 

การบริหารและวิชาการ กระบวนการบริหารงานวิชาการ การทำงานเปนทีม ขอบขายการบริหาร 

งานวิชาการ ระบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารงานวิชาการ และนโยบายทางการศึกษา ดังนี ้

      5.2.1  ผู นำการบริหารและวิชาการ (Chief : C) หมายถึง พฤติกรรมในงานวิชาการ 

ที่สงผลตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ประกอบดวย 10 ดาน ไดแก ความสำเร็จของการบริหาร
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วิชาการ บทบาทผู นำของผู บริหาร ความสามารถในการเปนผู นำ ทักษะการบริหารของผู นำ  

การบริหารแบบมีสวนรวม การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู การพัฒนาครู การสรางบรรยากาศและ

วฒันธรรมการเรยีนรู การสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางคร ูนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน การพัฒนา

นักเรียน  

                5.2.2  กระบวนการบริหารงานวิชาการ (Academic administration : A) หมายถึง 

วิธีการดำเนินการบริหารงานวิชาการสูการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ คุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา 

ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก  การวางแผนงาน การนำแผนไปปฏิบัติ การตรวจสอบประเมินผล  

การปรับปรุงพัฒนา 

                5.2.3  การทำงานเปนทีม (Teamwork : T) หมายถึง การพัฒนาทีมงาน ประกอบดวย  

5 ดาน ไดแก การสรางบรรยากาศของการทำงานมีความเปนกันเอง ความไววางใจกัน การมอบหมาย

งานอยางชัดเจน  การกำหนดบทบาท วิธีการทำงาน การมีสวนรวมในการประเมินผลการทำงาน 

ของทีม การพัฒนาทีมงานใหเขมแข็ง 

                 5.2.4  ขอบขายการบริหารงานวิชาการ (Academic Scope : S) หมายถึง ภารกิจ

หลักของสถานศึกษาดานการบริหารงานวิชาการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย การบริหาร

จัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ีงานวิชาการของสถานศึกษา ประกอบดวย 12 ดาน ไดแก การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 

การวิจัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื ่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา  

การพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

                 5.2.5 ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารงานวิชาการ (Digital for Academic Management : D) 

หมายถึง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการบริหารงานวิชาการใหเหมาะสมกับสภาพ และตอบสนอง 

กับความตองการของผูบริหารสถานศึกษาและครู ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดิจิทัลดานการจัดการเรียน 

การสอนในสถานศึกษา ดิจิทัลดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดิจิทัลดานการวัดผล ประเมินผล 

และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดิจิทัลดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศกึษา ดิจิทัลดานการพัฒนาและสงเสริมใหมแีหลงเรียนรู 

      5.2.6  นโยบายทางการศึกษา (Policy for Education : P) หมายถึง การกำหนดนโยบาย                       

ทางการศึกษาในโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ประกอบดวย 5 ดาน การปฏิรูปกระบวนการเร ียนรู 

ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมุงเนนใหนักเรียนมีทักษะการเรียนรูและใฝเรียนรูทั้งใน 
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และนอกโรงเรียน การพัฒนาทักษะของครูทั้งการเพิ ่มทักษะ (Upskill) และทบทวนทักษะ (Reskill)   

ใหมีศักยภาพในการนำความรูมาถายทอดนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย  การศึกษาวิเคราะห

นโยบายการศึกษาจากยุทธศาสตรชาติ 20 ป คำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี นโยบายรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มารวมกัน

กำหนดเปนนโยบายของโรงเรียนโดยการประชุมรวมกันของผูบริหารและครูในโรงเรียน การจัดทำ

ยุทธศาสตร แผนงานและแนวทางการขับเคลื ่อนงานวิชาการใหมีการเชื่อมโยงกับนโยบายการศึกษา 

ของโรงเร ียน การติดตาม ประเมินผล และพัฒนาแผนงานยุทธศาสตร แผนงานและแนวทาง 

การขับเคลื่อนงานวิชาการใหมีความทันสมัย 

 5.3 คุณภาพผูเรียน หมายถึง คุณลักษณะที่มีอยูในตัวผูเรียนทั้งดานความรู ความสามารถ 

ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม ในครั้งนี้คุณภาพผูเรียนพิจารณาจาก ผลการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน เปนไปตามที่สถานศึกษากำหนด  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน และผลที่ปรากฏตอนักเรียนเชิงประจักษ  

 5.4 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานท่ี 1 

ค ุณภาพผ ู  เร ียน หมายถึง การประเม ินผลและการต ิดตามตรวจสอบค ุณภาพผลการดำเน ินงาน 

ของสถานศึกษา โดยบุคลากรของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

ของผูเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ดังนี ้

   5.4.1 ผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการของผูเรียน หมายถึง ความสามารถในการอาน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา ความสามารถในการสรางนวัตกรรม ความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา ความรู ทักษะ

พ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพของนักเรียน  

  5.4.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน หมายถึง คุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง 

และหลากหลาย สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมของนักเรียน 

 5.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการประเมินความรูความสามารถของนักเรียน

โรงเรียนเทพศิรินทรมเกลา ในรูปแบบของเกรดเฉลี่ย 8 กลุมสาระการเรียนรู 

 5.6 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค หมายถึง ผลการประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนโรงเรียน
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เทพศิรินทรรมเกลา 8 ประการ ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยาง

พอเพียง มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 

 5.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หมายถึง คาคะแนนเฉลี ่ยจาก 

การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ (Ordinary National Education Test  : O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 5.8 ผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน หมายถึง คุณภาพผูเรียนของ

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาที่เกิดจากการนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการไปใช โดยพิจารณาจาก 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื ้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน   

ผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนของนักเร ียน คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเร ียน ผลการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน และความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

 5.9 ความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของครู นักเรียน และ

ผูปกครองโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน  

              5.10 ผูบรหิารสถานศึกษา หมายถึง รองผูอำนวยการโรงเรียนเทพศริินทรรมเกลาท่ีปฏิบัติงาน

ในปการศึกษา 2562 – 2563  

  

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลาครั้งนี้  ไดรับประโยชนจากการวิจัย ดังนี ้

 6.1 ไดนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

 6.2 โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลานำนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียนไปใช 

ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางยั่งยืน 

 6.3 มีขอมูลจากผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื ่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

เทพศิรินทรรมเกลา 

 6.4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

นำนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการคุณภาพผูเรียน ไปปรับใชในการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

ในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 


