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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

   ในการศึกษาวิจัยครั ้งนี ้  ผู ว ิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร หลักการทฤษฎี และงานวิจัย 

ที่เก่ียวของ ตามลําดับหัวขอดังตอไปนี ้

   1.  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 

 1.1  ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 

 1.2  กระบวนการบริหารสถานศึกษา 

 1.3  ขอบขายการบริหารสถานศกึษา 

 1.4  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

 1.5  วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA)  

   2.  การบริหารงานวิชาการ 

         2.1  ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

     2.2  ความสำคัญของการบริหารงานวิชาการ 

     2.3  หลักการบริหารงานวิชาการ 

     2.4  องคประกอบของการบริหารงานวิชาการ 

   3.  แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพผูเรียน 

     3.1  ความหมายของคุณภาพผูเรียน 

     3.2   คุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

     3.3   องคประกอบของคุณภาพผูเรียน  

   4.  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 

        4.1   ความหมายของรูปแบบ 

     4.2  ประเภทของรูปแบบ 

     4.3  องคประกอบของรูปแบบ 

     4.4  การพัฒนารูปแบบ 

     4.5  การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ 
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   5.  แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

     5.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

     5.2  ทฤษฎทีี่เก่ียวของกับความพึงพอใจ 

     5.3  การวัดการประเมินความพึงพอใจ 

   6.  บริบทของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

   7.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 

     7.1  งานวิจัยในประเทศ 

     7.2  งานวิจัยตางประเทศ 

   8.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 

   1.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 

      นักวิชาการไดใหความหมายของการบริหารสถานศึกษาไวหลายทาน ดังนี ้

      ณัฐรฎา พวงธรรม (2553) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการบริหาร  

การพัฒนาและปรับปรุงวิธีการบริหารงานดานตาง ๆ เพื่อนำพาสถานศึกษาสูความกาวหนา สงเสริม

ความเจริญดานความคิด ความรูควบคูกับการสอดแทรกคุณธรรมแกนักเรียนเพื่อใหไดนักเรียนที่มี

คุณภาพ  

     จิราภา เพียรเจริญ (2555) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การดำเนินงานที่

เก่ียวกับการเรียนการสอนและงานสงเสริมสนับสนุนการสอน ซึ่งสถานศึกษาจะตองดำเนินการกำหนด

รูปแบบและโครงสรางของสถานศึกษา แบงงาน กำหนดผูรับผิดชอบติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ 

จะทำใหการบริหารสถานศึกษาประสบผลสำเร็จตามจุดมุงหมายของสถานศึกษา 

     สุภัค ยมพุก และ วิโรจน เจษฎาลักษณ (2558) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง  

การดำเนินการตาง  ๆภายในสถานศึกษาที่จะทำใหบุคลากรเกิดการรับรูกระบวนการในการบริหารสถานศึกษา 

สรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทำใหเกิดความรวมมือและความรับผิดชอบตอหนาที่ เพื่อให 

การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของสถานศึกษา ประกอบดวย การบริหารงานวิชาการ  

การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

     มูนา จารง (2560) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง แนวทางการปฏิรูป

การศึกษามุงหวังยกระดับการศึกษาใหไดมาตรฐานและจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึง มีคุณภาพโดยได

บัญญัติใหมีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหาร

บุคคลและงานบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขต
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พื้นที่การศึกษาโดยตรง มีความยืดหยุนและความรวดเร็วในการบริหารจัดการใหองคการมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล 

     ไกรศร เจียมทอง (2561) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหารงาน

วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป เปนกลยุทธเพ่ือ 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการที่มุงพัฒนา

ผูเรียนใหมีมาตรฐานตามหลักสูตรกำหนด โดยบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะในการจัดการศึกษา 

จัดสรรงบประมาณใหมีความเหมาะสมเกิดประโยชน ประสานชุมชน และองคกรที ่มีส วนรวม 

ในการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

       สรุปไดวา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหารโรงเรียนเปนการรวมมือกัน

ทำงานของบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล

และงานบริหารทั่วไป เพื่อใหโรงเรียนมีคุณภาพโดยใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนกับการศึกษามาก

ที่สุด ผูเรียนเกิดการพัฒนาดานความรูความสามารถ ทกัษะ ทศันคต ิคานิยม คุณธรรมและจริยธรรม  

   1.2 กระบวนการบริหารสถานศึกษา 

     กระบวนการบริหารเปนเครื ่องมือที ่สำคัญของผู บริหารทุกองคกรที ่จะตองเลือก

นำมาใช เพื่อความสำเร็จขององคกรนั้น ๆ กระบวนการบริหารเปนลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที่ตอเนื่อง แนวความคิดของนักบริหารที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารสถานศึกษามีหลายทานที่ผูวิจัย

สังเคราะหมีดังนี ้ 

     Sears (1950) กลาววา การบริหารงาน ควรแบงกระบวนการบริหารงานเปน 5 ปจจัย คือ  

     1)  การวางแผน (Planning) การกำหนดแผนงาน นโยบายและวัตถุประสงคไว

ลวงหนา  

     2)  การจัดองคการ (Organizing) เปนการกำหนดตำแหนงและหนาที่ในหนวยงาน  

จัดสายงานใหชัดเจน  

     3)  การสั่งการ (Directing) เปนการวินิจฉัยสั่งการและควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  

     4)  การประสานงาน (Co–ordinating) เปนการสรางความสัมพันธระหวางหนวยงาน 

บุคลากรในตำแหนงตาง ๆ ในหนวยงาน  

     5)   การควบคุมงาน (Controlling) เนนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     Fayol (1964) กลาววา หัวใจของการบริหารจัดการเพื่อใหงานสำเร็จตามเปาหมายนั้น 

มีการบริหารหรือ POCCC จำนวน 5 ปจจัย ดังนี ้

     1)  การวางแผน (Planning) หมายถึง การกำหนดแผนปฏิบัติการหรือวิถีทางที่จะ

ปฏิบัติงานไวตั้งแตตนจนจบ ใหครอบคลุมทุกกระบวนการ เปนแนวทางที่วางไวสำหรับการทำงาน 

ในอนาคต ซึ ่งการวางแผนนี ้จะเกิดขึ ้นจากวิสัยทัศน บวกกับจินตนาการในการบริหารจัดการ 
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ที่คาดการณลวงหนา ซึ่งจะถายทอดออกมาเปนแผนปฏิบัติการการทำงานและเปาหมายที่จะตอง

บรรลุสูความสำเร็จ 

     2)  การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง การกำหนดตำแหนงงาน ภาระหนาที่  

ความรับผิดชอบ ตลอดจนจำนวนคนใหครอบคลุมการทำงานครบทุกกระบวนการ รวมถึงการจัด

โครงสรางตำแหนง โครงสรางองคกร เพ่ือจัดลำดับการบริหารและสั่งการดวย หากองคกรมีการจัดการ

องคกรที่เปนระบบระเบียบ แบงงานชัดเจน ไมทับซอน มีหนาที่ครบ มีปริมาณคนพอกับที่ตองการ  

ก็ยอมทำใหการทำงานมีประสิทธิภาพ และโอกาสบรรลุผลสำเร็จที่สูง 

     3)  การบังคับบัญชา (Commanding) หมายถึง การจัดองคกรตลอดจนจัดโครงสราง 

การทำงานนั้นจะทำใหเราเห็นสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน เห็นลำดับความสำคัญ ตลอดจนอำนาจหนาที่

ในการสั่งการ เพราะการทำงานหมูมากจำเปนตองมีผูบังคับบัญชาเพ่ือใหการทำงานดำเนินไปไดอยาง

ราบรื่น มีคนคอยควบคุม สั่งการ ดูภาพรวม ตลอดจนสอดสองปญหาเพื ่อหาทางแกไขใหไวที่สุด  

ขอดีในการมีอำนาจสั ่งการอีกอยางก็คือ ชวยใหเกิดการตัดสินใจอยางทันทวงที ผู ที ่มีอำนาจ 

การตัดสินใจจะตองสามารถวิเคราะหสิ่งตาง ๆ ไดอยางรอบคอบ และตัดสินใจไดเฉียบขาด วองไว 

ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนดวย และผูบังคับบัญชาที่ดียังสามารถที่จะสราง

แรงจูงใจในการทำงาน เขาใจและเอาใจใสผู ใตบังคับบัญชา ใหกำลังใจ รวมถึงอยู ขาง ๆ ในยาม 

ที่เกิดวิกฤติ 

     4)  การประสานงาน (Co–ordinating) หมายถึง ภาระหนาที่ในการเชื ่อมโยงงาน

ตลอดจนการปฏิบัติการทุกอยางรวมไปถึงกำลังคนที่หนวยใหทำงานเขากันใหได กำกับใหมุงไปสู

เปาหมายเดียวกัน อำนวยใหเกิดการทำงานที ่ราบรื่น เพื่อใหเกิดผลสำเร็จตามที่วางไว ทุกอยาง 

หากขาดการประสานงานที่ดีก็อาจทำใหเกิดความลมเหลวได เมื่อมีการแบงโครงสรางตลอดจน

มอบหมายงานใหกับแตละสวนชัดเจนแลวการประสานงานใหเกิดการทำงานที่ดีที่สดุนั้นมีความจำเปน

อยางยิ่ง เพราะแตละสวนตองทำงานสอดประสานกันเพื่อผลสำเร็จเดียวกันนั่นเอง การประสานงาน 

ที่ดีนั้นจำเปนจะตองมีในทุกระดับ ตั้งแตระดับบุคคลตอบุคคล หัวหนางานตอลูกนอง แผนกตอแผนก  

ไปจนถึงผูบริหารตอทุกหนวยงานในองคกรเชนกัน 

     5)  การควบคุม (Controlling) หมายถึง การควบคุมในที ่น ี ้หมายถึงการกำกับ

ตลอดจนบริหารจัดการทุกอยางใหสำเร็จลุลวงไปตามแผนที่วางไว ประคองการดำเนินงานใหเปนไป

ตามกรอบที่กำหนด ทั้งในเรื่องของกรอบเวลา มาตรฐานการปฏิบัติการ ขั้นตอนการทำงาน ไปจนถึง 

การประสานงานทุกฝายใหเกิดความราบรื่น การควบคุมนี้ยังรวมไปถึงการบริหารที่ไมใชทรัพยากร

บุคคลอีกดวย แตรวมถึงทรัพยากรที ่เปนวัตถุดิบ เครื่องจักร ผลผลิตที ่ได ตลอดจนงบประมาณ 

ในการดำเนินงานทั้งหมดดวย เพ่ือใหการทำงานมีประสิทธิภาพที่สุด 
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     Koontz and O’Donnell (1972) กลาววา กระบวนการบริหารที่ดีผูบริหารองคการ

ตองมีข้ันตอนการทำงาน ดังนี ้ 

     1)  การวางแผน (Planning) ประกอบดวย การกำหนดเปาหมาย และวัตถุประสงค

ขององคการและการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผล  

     2)   การจัดองคการ (Organizing) แผนงานจะดำเนินการไปไดดวยดีก็ดวยการจัด 

องคการที ่ดี ซึ่งประกอบไปดวยการนำปจจัยทางการบริหาร เชน คน เงิน วัสดุอุปกรณ และวิธี 

การบริหารที่จะทำใหเกิดสัมฤทธิผล การจัดองคการจึงหมายถึงการนำเอาทรัพยากรการบริหาร 

ทุกประเภทมาบูรณาการเพ่ือดำเนินการ  

     3)  การจูงใจ (Motivating) จะชวยใหพนักงานทำงานอยางมีประสิทธิผล การจูงใจ  

ในที่นี ้ยังหมายถึง การอำนวยการ (Directing) การติดตอสื่อสาร (Communicating) และการเปน

ผูนำในการดำเนินการ (Leading)  

     4)  การควบคุมงาน (Controlling) เปนการติดตามและประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบ 

ผลการปฏิบัติงานกับแผนที่ไดกำหนดไววามีความเบี่ยงเบนไปจากความคาดหวังมากนอยเพียงใด 

     Gulick  and Urwick (1973) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารวา ประกอบดวย

กระบวนการบริหาร 7 ประการดวยกัน โดยเรียงดวยอักษรยอตัวตนของคำวา POSDCoRB ดังนี ้ 

       1)  การวางแผนงาน (Planning) หมายถึง การจัดวางโครงการแผนปฏิบัติงานและ 

วิธิีการปฏิบัติงานไวลวงหนาผูจัดการองคกรตองวางแผนงานทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพราะ

แผนงานจะเปนแนวทางปฏิบัติทั้งองคกร ซึ่งประกอบดวยแผนงานหลักและแผนงานยอย แผนงาน

ตองมีลกัษณะยดืหยุน  

      2)  การจัดหน วยงาน (Organizing) หมายถ ึง การกำหนดโครงสร างอำนาจหนาที่  

การแบงสวนงาน และการจดัสายงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค  

      3)  การจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานดานบุคลากร ไดแก การจัดอัตรากำลัง

การสรรหาและพัฒนาบุคลากร การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง การสงเสริมขวัญและกำลังใจ สวัสดิการ

และการเสริมสรางบรรยากาศในการทำงาน “คน” เปนทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ที่สงผลใหงานสำเร็จ

หรือลมเหลว  

     4)  การอำนวยการ (Directing) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการการควบคุมบังคับบัญชา 

และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูบริหารในฐานะหัวหนาหนวยงาน หัวหนาตองมอบหมาย 

หนาที่ใหลูกนองแตละคนตามลำดับ โดยใหสัมพันธและสอดคลองกับความรับผิดชอบแตละตำแหนง 

ประกาศใชระเบียบใหปฏิบตัิตาม มีการตัดสินใจสั่งการอยางถูกตองและรวดเร็ว  

     5)  การประสานงาน (Co–ordinating) หมายถึง การประสานกิจกรรมตาง ๆ ของ 

หนวยงาน เพ่ือใหเกิดมีการรวมมือที่ดีและนำไปสูจุดหมายปลายทางเดียวกัน  
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     6)  การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับ 

ตาง ๆ ในหนวยงาน เพื่อใหผูบริหารและสมาชิกหนวยงานไดรับทราบความเคลื ่อนไหวและความคืบหนา 

ของกิจการอยางสม่ำเสมอ  

     7)  การบริหารงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดทำงบประมาณ การจัดทำ

บัญชีการใชจายเงิน และการควบคุมตรวจสอบทางดานการเงินและทรัพยสิน 

     สรุปไดวา กระบวนการบริหารสถานศึกษาเปนเรื่องของการตัดสินใจที่จะมีผลตอ 

การทำงานของกลุ มคน เพื ่อที ่จะทำใหบรรลุตามจุดประสงคของกลุ มสำเร็จได โดยเริ ่มตนจาก 

การวางแผน การจัดองคการ  การสั่งการและการควบคุม ซึ่งกระบวนการเหลานี้จะมีความเกี่ยวของ

กันไป 

   1.3 ขอบขายการบริหารสถานศกึษา 

     Campbell (1977) ไดแบงงานบริหารสถานศึกษาออกเปน 6 ประการ คือ  

 1)  งานดานหลักสูตรและการสอน  

2)    งานการบริหารบุคลากรทางการสอน  

3)    งานบริการนักเรียน  

4)    งานอาคารสถานที ่ 

5)    งานดานงบประมาณและงานธุรการ  

6)    งานความสัมพันธกับชุมชน 

   Kimbrough and Nunnery (1983) ไดแบงงานการบริหารโรงเรียน ออกเปน 8 ประการ คอื  

   1)  งานการพัฒนาองคกรและธำรงไวซึง่องคกร  

   2)  งานบริหารหลักสูตรและการสอน  

   3)  งานบริหารเศรษฐกิจการศึกษา  

   4)  งานธุรการ  

   5)  งานบริหารบุคคล  

   6)  งานกิจการนักเรียน 

   7)  งานสรางภาวะผูนำในดานความสัมพันธกับชุมชน 

   8)  งานดานการประเมิลผล การวิจัยจะสรางความเชื่อถือจากประชาชน 
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     สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (2545) ไดใหหลักการและขอบขายภารกิจการบริหารและ

การจัดการศึกษาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี ้

        1)  ภารกิจรวมกันระหวางเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศึกษา 

       มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 

การศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  

ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

     มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและใหถือว าการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

ที ่ตองดำเนินการอยางตอเนื ่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงาน 

ที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรับรอง 

การประเมินคุณภาพจากภายนอก (มาตรา 49 วรรคสองกำหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของ

สถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทายและเสนอผลตอหนวยงาน 

ที่เก่ียวของและสาธารณชน) 

       มาตรา 54 ใหองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูโดยใชครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับเขตพื้นที่การศึกษาเปนขาราชการในสังกัดองคการกลาง

บริหารงานบุคคลสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด  

       มาตรา 57 ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวม 

ในการจัดการศึกษา โดยนำประสบการณความรอบรูความชำนาญและภูมิปญญาทองถิ่นของบุคคลดังกลาว

มาใชเพื่อใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา   

                      2)   ภารกิจที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองดำเนินการในแตละเขตพื้นที ่การศึกษาใหมี 

คณะกรรมการมีอำนาจหนาที่ในการกำกับดูแลสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานและสถานศึกษาระดับต่ำกวาปริญญา 

รวมทั้งพิจารณาการจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาประสานงาน สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา 

เอกชนในเขตพื้นที ่การศึกษาประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ ่นใหสามารถจัดการศึกษา 

สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  

ครอบครัว องคชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน

สังคมอื ่นที ่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายรวมทั้งการกำกับดูแลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

       มาตรา 62 ใหมีการตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช

จายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาและ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหนวยงานภายในและหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ตรวจสอบภายนอก  
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     3)  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานภารกิจที่สถานศึกษาตองดำเนินการ คือ  

       มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการ 

ดังตอไปนี้  

       (1)  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ

ผูเรียนโดยคำนึงความแตกตางระหวางบุคคล  

       (2)  ฝกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณและการประยุกต

ความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา  

        (3)  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกปฏิบัติใหทำไดคิดเปน  

รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  

       (4)  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน

สมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคณุธรรมคานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงคไวในทุกวิชา  

       (5)  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสื่อการเรียนและ 

อำนวยความสะดวกเพื่อใหผู เรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้งใชการวิจัยเปนสวนหนี่ง 

ของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ

แหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  

       (6)  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานงานความรวมมือกับ

บิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝายเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  

       มาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน 

ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียน 

การสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา  

     กระทรวงศึกษาธกิาร (2550) ไดกำหนดทิศทางการบริหารไวในมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ ่มเต ิม วาใหกระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและ 

การจัดการศึกษา ทั้งทางดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยัง

คณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที ่การศึกษาโดยตรง 

สถานศึกษาจึงมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบการบริหารดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงาน

บุคคล และบริหารทั ่วไป เพื ่อให เก ิดผลสัมฤทธิ ์ด านการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 

ในขณะเดียวกันตองใหเกิดผลสัมฤทธิ์สอดคลองกับบริบทของชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยูโดยสถานศึกษา 

แตละแหงตองกำหนดเปาหมายของตนเองในการพัฒนาผูเรียนใหเปนทั้งคนดี คนเกง และคนมีความสุข  

ณ ระดับใด ระดับหนึ่ง อาจแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 

และความคาดหวังของผูปกครองเกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งขอบขายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ประกอบดวย 
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     1)  งานบริหารวิชาการ 

       (1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

       (2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

       (3)  การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

       (4)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

       (5)  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

       (6)  การพัฒนาแหลงเรียนรู 

       (7)  การนิเทศการศึกษา 

       (8)  การแนะแนวการศึกษา 

       (9)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา 

       (10)  การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 

       (11)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการแกชุมชน 

       (12)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

       (13)  การสงเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคการ

หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

     2)  งานบริหารงบประมาณ 

       (1)  การจัดทำและเสนอของบประมาณ 

       (2)  การจัดสรรงบประมาณ 

       (3)  การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการใชเงนิและผลการดำเนินงาน 

       (4)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

       (5)  การบริหารการเงนิ 

       (6)  การบริหารบัญชี 

       (7)  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

     3)  งานบริหารงานบุคคล 

       (1)  การวางแผนอัตรากำลัง และกำหนดตำแหนง 

       (2)  การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 

       (3)  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

       (4)  วินัยและการรักษาวินัย 

       (5)  การออกจากราชการ 

 

 



 
 
 
 
 

22 
 

     4)  งานบริหารทั่วไป 

       (1)  การดำเนินงานธุรการ 

       (2)  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

       (3)  งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

       (4)  การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

       (5)  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคการ 

       (6)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       (7)  การสงเสริม สนับสนุนดานวิชาการงบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป 

       (8)  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

       (9)  การจัดทำสำมะโนนักเรียน 

       (10)  การรับนักเรียน 

       (11)  การสงเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

       (12)  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

       (13)  งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน 

       (14)  การประชาสัมพันธงานการศกึษา 

       (15)  การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคการ

หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

       (16)  งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานอ่ืน 

       (17)  การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน 

       (18)  งานบริการสาธารณะ 

       (19)  งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (2550) เสนอแนวทางการบริหาร

สถานศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ไว 4 ดาน 

ดังนี้ ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารทั่วไป อีกทั้งยังเสนอ

หลักการกระจายอำนาจการบริหารและการศกึษาไว ดังตอไปนี ้

     1)    ความพรอมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่

การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาที ่จะสามารถรับผิดชอบดำเนินการตามขีด

ความสามารถไดอยางมีประสิทธิภาพ  

     2)  ความสอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ

กับเรื่องที่จะกระจายอำนาจ  

     3)  ความเปนเอกภาพดานมาตรฐานและนโยบายดานการศึกษา  
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     4)  ความเปนอิสระและความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา  

     5)  มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนที่  

     6)  มุงใหเกิดผลสำเร็จแกสถานศึกษาโดยเนนการกระจายอำนาจใหแกสถานศึกษา 

ใหมากที่สุด เพื่อใหสถานศึกษานั้นมีความเขมแข็งและความคลองตัวเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ใหแกสถานศึกษา เพื่อใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินการเปนผูตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง  

   จากแนวคิดนักวิชาการและนักบริหารการศึกษา สรุปไดว า ขอบขายของการบริหาร

สถานศึกษา เปนแนวทางในการบริหารสถานศึกษา จำแนกเปน 4 งาน คือ  การบริหารงานวิชาการ   

การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป   

   1.4 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management : SBM) 

     การบัญญัติใหสถานศึกษาเปน “นิติบุคคล” ในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 นับเปนการปฏิรูปการศึกษาครั้งสำคัญของประเทศไทยที่มุ งหวัง

ยกระดับการศึกษาของชาติ และจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึงมีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน

มนุษยที่สมบูรณเปนคนดี มีปญญาและมีความสุข การดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและมี

ประสิทธิภาพนั ้นจำเปนที ่จะตองมีการกระจายอำนาจและใหทุกฝายมีสวนรวมตามเจตนารมณ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และเปนไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งใหมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาของไทย  

มีเอกภาพเชิงนโยบายหลากหลายทางปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา 

     การกระจายอำนาจดังกลาวจะทำใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระในการบริหาร

จัดการตามหลักการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐาน ซึ่งจะเปนการสรางรากฐานและความเขมแข็ง

ใหกับสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานและสามารถพัฒนาอยางตอเนื่องจากแนวคิดดังกลาว

เพ่ือใหสถานศกึษามีความคลองตัว มีอิสระ มีความเขมแข็ง รัฐจึงใหสถานศึกษาเปน “นิติบุคคล” 

     การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการบริหารการศึกษาที่ยึดหลักการกระจายอำนาจ

รูปแบบหนึ่ง ซึ่งกำลังใชอยูในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย ฮองกง 

นิวซีแลนด และนำมาใชในประเทศไทยตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

โดยคำวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีผูใหความหมายไวหลายความหมายดวยกัน ซึ่งแตละทานได

ใหความหมายไว ดังนี ้

   กัญญาณัฐ  ฤทธิ์บำรุง (2559) กลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หมายถึง การบริหาร 

ที ่ใหสถานศึกษามีอำนาจหนาที ่มีความรับผิดชอบ และมีอิสระในการตัดสินใจบริหารจัดการ 

ทั้งดานหลักสูตร การเงิน งบประมาณ และการบริหารทั่วไป โดยอาศัยการดำเนินงานในรูปของ

คณะทำงาน หรือคณะบุคคลที ่มีสวนเกี่ยวของประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ผูแทนครู ผูแทน
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ผูปกครอง ผูแทนนักเรียน และผู แทนองคกรประเภทตาง ๆ ในชุมชน รวมกันบริหารโรงเรียนให

สอดคลองกับความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

   เกวลี  เกรัมย (2561) กลาววา การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนแนวทาง

หนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา ที่ยึดหลักการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลาง 

ไปยังสถานศึกษาโดยตรง และมีคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งประกอบดวย ตัวแทนผูปกครองและ

ชุมชน ตัวแทนครู ศึกษานิเทศก ผูทรงคณุวุฒิ ตัวแทนศิษยเกาและผูบริหารโรงเรียนรวมตัดสินใจและ

รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาในดานวิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 

พัฒนาตามศักยภาพของสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตนเองตามความตองการและความสอดคลอง 

กับชุมชนทองถิ่น โดยมุงหวังใหเกิดประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีแกผูเรียน 

   ชุติมา จันทรประเสริฐ, กมลมาลย ไชยศิริธัญญา, และ สุขุม มูลเมือง (2563) กลาววา  

การบริหารคุณภาพโดยใชแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการบริหารงานที่ตองคํานึงถึง

ความตองการและใหโอกาสผูที่มีสวนเก่ียวของ มีหลักการดังนี้ (1) การกระจายอํานาจ (2) การมีสวนรวม 

(3) การคืนอํานาจการจัดการศึกษาสูประชาชน (4) การบริหารตนเอง และ (5) การตรวจสอบและถวงดุล 

     สรุปไดวา  การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนรูปแบบของการบริหารที ่ให

ความสำคัญที่โรงเรียนเปนศูนยกลางของการบริหารจัดการยึดโรงเรียนเปนฐานในการคิดและบริหารจัดการ

โดยมีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาไปสูโรงเรียนโดยตรง ใหโรงเรียนดูแลรับผิดชอบ ตัดสินใจ

บริหารงานและดำเนินการไดดวยโรงเรียนเอง ดังนัน้ จุดเริ่มตนของการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น 

จึงเริ่มที่หลักการกระจายอำนาจจากสวนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง  ใหสถานศึกษาที่มีอำนาจหนาที่

ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จในตัวเอง จึงทำใหมีอิสระ มีความคลองตัว 

ในการตัดสินใจ สั่งการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนในทุกดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ  

ดานบริหารงานบุคคล ดานบริหารงานทั่วไป สิ่งสำคัญที่เดนชัดอีกประการหนึ่งของการบริหารจัดการโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน คือ “การมีสวนรวม”  ซึ่งเปนการมีสวนรวมจากทุก ๆ ฝายที่เกี่ยวของกับโรงเรียน  

ทั้งในรูปของคณะกรรมการหนวยงาน องคกร บุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชน ของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู

การมีคณะกรรมการโรงเรียน เปนสิ่งหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาโรงเรียนไดนำแนวคิดเรื่องการมีสวนรวมเขามา

ดำเนินการซึ่งมีผู แทนมาจากสวนตาง ๆ ของสังคม ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทน

องคกรชุมชน ผูแทนศิษยเกา ผูทรงคณุวุฒิ  และผูบริหารสถานศึกษา 

   1.5 วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) 

   การบริหารงานดวยวงจรคุณภาพ (PDCA) ตามแนวคิดของเดมมิ ่ง ปจจุบันจัดเปน

กระบวนการสากลที่ทุกคนทราบกันดี และถือเปนเครื่องมือการบริหารที่จัดเปนแกนรวมของการบริหาร 

ที่หลากหลายบนพื้นฐานเดียวกัน ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิดของเดมมิ่งและนักการศึกษาทั้งในประเทศ 

และตางประเทศท่ีไดกลาวถึงวงจรคุณภาพ (PDCA) ไวดังนี้ 
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     Deming (1986) กลาววา การจัดการอยางมีคุณภาพเปนกระบวนการที่ดำเนินการตอเนื่อง

เพื่อใหเกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพขึ้น โดยหลักการที่เรียกวา วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมมิ่ง  

ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไข  

ดังนี้  

   Plan คือ กำหนดสาเหตุของปญหา จากนั ้นวางแผนเพื ่อการเปลี ่ยนแปลงหรือทดสอบ 

เพ่ือการปรับปรุงใหดีขึ้น 

   Do คือ การปฏิบัติตามแผนหรือทดลองปฏิบัติเปนการนำรองในสวนยอย 

   Check คือ ตรวจสอบเพื่อทราบวาบรรลุผลตามแผนหรือหากมีสิ่งใดที่ทำผิดพลาดหรือได

เรยีนรูอะไรมาแลวบาง  

   Act คือ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากบรรลุผลเปนที่นาพอใจหรือหากผลการปฏิบัติ 

ไมเปนไปตามแผน ใหทำซ้ำวงจรโดยใชการเรียนรูจากการกระทำในวงจรท่ีไดปฏิบัติไปแลว  

   แมวาวงจรคุณภาพจะเปนกระบวนการที่ตอเนื่องแตสามารถเริ่มตนจากขั้นตอนใด 

ก็ได ขึ ้นอยู กับปญหาและขั ้นตอนการทำงานหรือจะเริ ่มจากการตรวจสอบสภาพความตองการ

เปรียบเทียบกับสภาพที่เปนจริงจะทำใหไดขอสรุปวาจะตองดำเนินการอยางไรในการแกไขปญหา

เพ่ือใหเกิดการปรบัเปลี่ยนไปตามเปาหมายที่วางไว 

     ปริทรรศน พันธุบรรยงก (2545)  กลาววา วงจรคุณภาพ (PDCA : Plan Do Check 

Act)  คือ องคประกอบหลักของวงจรการจัดการดังภาพ 2–1 

 

 

 

 

ภาพ 2–1 วงจรการจัดการ 

ที่มา :  (ปริทรรศน  พันธุบรรยงก, 2545) 

   คำวา หมุนใหเร็ว หมุนใหถูกตอง ที่อยูทางดานขวาของวงจรการจัดการนั้น คือ การหมุน

วงจรอยางถูกตองตามขั้นตอน 1 รอบ จะสงผลใหเกิดการปรับปรุงหรือแกไขปญหาได 1 ระดับ  การหมุนให

เร็วจะทำใหเกิดการปรับปรุงอยางรวดเร็ว 

   P (Plan) คือ จะเริ่มนับจากการแสวงหาจุดที่เปนปญหา ระหวางระดับความแตกตางจุดที่

มุงหวังและสภาพที่เปนจริง เมื่อจับจุดที่เปนปญหาไดแลว จัดทำแผนมาตรการในการแกไข แลวจึงเขาสู

ขั้น D หรือ Do ตอไป 

หมุนใหเร็ว หมุนใหถูกตอง 
P 

D C 

A 
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   D (Do) คือ การปฏิบัติตามแผนมาตรการแกไขแผนใหมลาสุด เพราะแผนคือสิ่งที่ปรับปรุง

แกไขไดอยูเสมอ ตองแนใจวาแผนที่จะลงมือปฏิบัตินั้นเปนแผนที่ใหมลาสุดจริง ๆ  

   C (Check) คือ การเปรียบเทียบระหวางผลลัพธกับคาเปาหมายเสมอ   

   A (Act) คือ การปฏิบัติหลังการตรวจสอบ ซึ่งเปนไปไดหลายประการดังนี้ 

     1) ในกรณีที่ผลลัพธต่ำกวาเปาหมายจะตองมีการทบทวนแผนของมาตรการแกไข

แลวดูวาสิ่งที่ยังคงเปนปญหาอยูนั้นมีสิ่งใดที่ปฏิบัติไดทันทีใหลงมือปฏิบัติเลย สวนสิ่งที่ปฏิบัติไมได

ทันที  ใหสะทอนสูแผนการแกไขปญหารอบตอไป 

     2)  ในกรณีที ่ผลลัพธดีกวาเปาหมาย จะตองมีการทบทวนการกำหนดเปาหมายวา 

ต่ำเกินไปหรือไม ควรมีการปรับเปาหมายใหดีกวาเดิมหรือไม ผลลัพธเหนือกวาความคาดหมาย 

โดยปจจัยภายนอกอ่ืน ๆ  หรือไม 

     3)  ในกรณีที่ผลลัพธไดตรงตามเปาหมายใหทบทวนดูวาไดมีการปฏิบัติตามแผน

มาตรการแกไขครบถวนหรือไม ถาใช แสดงวาแผนนี้ถูกตองและควรกำหนดเปนวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน

เพ่ือรักษาใหผลลัพธคงอยูในระดับที่ตองการตอไป 

     ชนมณี ศิลานุกิจ และคณะ (2563) กลาววา การบริหารโรงเรียนโดยใชวงจรคุณภาพ 

หมายถึง การปฏิบัติตามหนาที ่ในการบริหารโรงเรียน ตามกระบวนการของวงจรคุณภาพเพื ่อใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งมีกระบวนการที่ประกอบดวย ข้ันตอนในการบริหาร ดังนี ้

     1)  การวางแผน (Plan) หมายถึง การรวมกันกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยการวิเคราะห  

สภาพความตองการปญหา สาเหตุ และความจําเปนขององคการเพื ่อกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน  

ใหบุคลากรแลกเปลี่ยนความรูเพื่อแสวงหาขอมูล องคความรูใหมในการปฏิบัติงาน วิเคราะหนำขอ 

บกพรองจากการปฏิบัติงานมาไปปรับปรุงแกไข  

     2)  การปฏิบัติ (Do) หมายถึง การกําหนดผูรับผิดชอบ มอบหมายการปฏิบัติงานให

เปนไปตามที่แผนงานกําหนด มีการแบงอํานาจหนาที่การทํางาน จัดสรรทรัพยากรภายในองคการ 

ตามความตองการเหมาะสม จัดโครงสรางที่ยืดหยุน กําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบงานสอดคลองกับ

ความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญ นำการเปลี่ยนแปลงมาพัฒนาการจัดองคการใหสอดคลอง

กับสภาพความเปนจริง 

     3)  การติดตามตรวจสอบ (Check) หมายถึง การวิเคราะหการทำงานสําหรับการตรวจสอบ  

จัดทำเครื่องมือในการประเมิน การประชุมรวมกับบุคลากร เพื่อรับฟงความคิดเห็น ชี้แจงจุดเดน  

จุดดอย โอกาส และอุปสรรคในการจัดการองคการใหการชวยเหลือ กำกับดูแล และแนะนํา 

การทํางานแกบุคลากร ดูแลการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบอยางชัดเจน  
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     4)  การพัฒนาปรับปรุง (Act) หมายถึง การกําหนดนโยบายและมาตรการการพัฒนา

บุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และแนวทางการดำเนินงานขององคการจัดองคการโครงสราง 

การบริหารงานที่ชัดเจน เพื่อนําการเปลี่ยนแปลงมาสูองคการสงเสริมความกาวหนาในการปฏิบัตงิาน 

ปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยผานการยอมรับจากผูเก่ียวของ 

     สรุปไดวา วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ ่ง (PDCA) หมายถึง ระบบการบริหารงานที ่มี

คุณภาพและเปนการดำเนินงานที่เปนไปอยางมีระบบ โดยมีเปาหมายใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

ซึ่งประกอบดวย P – Plan คือ ขั้นตอนการวางแผน การวางแผนงานจากวัตถุประสงค และเปาหมาย

ที่ไดกำหนดขึ้น D – Do ขั้นตอนการปฏิบัติ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ไดเขียนไวอยางเปนระบบ

และมีความตอเนื่อง C – Check ขั ้นตอนการตรวจสอบ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแตละ

ขั้นตอนของแผนงานวามีปญหาอะไรเกิดขึ้น จำเปนตองเปลี่ยนแปลงแกไขแผนงานในขั้นตอนใด และ  

A – Action ขั ้นตอนการดำเนินงานให เหมาะสมและปรับปรุงแก ไขการดำเนินงาน การปรับปรุงแก ไข 

สวนที่มีปญหา หรือถาไมมีปญหาใด ๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ไดผลสำเร็จ เพ่ือนำไปใช 

ในการทำงานครั้งตอไป ซึ่งวงจร PDCA สามารถประยุกตใชไดกับทุก ๆ เรื่อง นับตั้งแตกิจกรรมสวนตัว เชน  

การปรุงอาหาร การเดินทางไปทำงานในแตละวัน การตั้งเปาหมายชีวิต และการดำเนินงานในระดับบริษัท  

ซึ่งรายละเอียดในแตละขั้นตอน และสามารถนำ PDCA มาใชในการพัฒนาได  หากผูบริหารนำมาใชใน

การพัฒนาบุคลากรในองคกร บุคลากรเหลานั้นก็จะสามารถเติบโตเปนคลื่นลูกใหมที่มีศักยภาพอยาง

สูงได 

 

2. การบริหารงานวิชาการ 

   2.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

     การบริหารงานวิชาการเปนงานหลักและเปนหัวใจสำคัญของการบริหารโรงเรียน ซึ่งได

มีนักการศึกษาใหความหมายของงานวิชาการดังนี ้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ   

     Sergiovanni et al. (1980) ไดกลาวถึงความหมายวา การบริหารงานวิชาการจะเกี่ยวของ

กับปรัชญาการศึกษา เพ่ือใชเปนแนวทางดำเนินการใหบรรลุวตัถุประสงค จัดทำโครงการตาง ๆ  การประเมิน 

ผลการเรียนการสอนตามหลักสูตร การสรางบรรยากาศในสถานศึกษา และการจัดหาหลักสูตร 

การเรียนการสอน  

     Lee and Vanhorn (1983) ใหความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการวาเปนกระบวนการ

วางแผนดานตาง  ๆโดยการหาวิธีการบริหารเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการบริหารสถาบัน 

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2552) ไดใหความหมาย การบริหารวิชาการ

ไววา หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาซึ่งเกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 

ใหเกิดผลตามเปาหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน  
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     รัตนา  กาญจนพันธุ (2557) กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรม

ทุกชนิดในสถานศึกษาซึ่งเกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดผลตามเปาหมาย

ของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ  

   ภูมิพัทธ เรืองแหล (2558) ใหความหมายของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร

กิจกรรมทุกชนิดที ่เกี ่ยวของกับการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหดีขึ ้น ดวยความรวมมือ 

ของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย นับตั้งแตการกำหนดนโยบาย การวางแผนการปรับปรุงการเรียนการสอน 

ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพ่ือใหสอดคลองกับความมุงหมายของการศึกษา  

   อุมาพร ชิณแสน (2559) ใหความหมายวา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดำเนินงาน 

ทุกชนิดของโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการดำเนินการเพื่อพัฒนาปรับปรุง สงเสริมการเรียนการสอน 

ตลอดจนการประเมินผลการสอนใหมีประสิทฺธิภาพสูงสุดตอผูเรียนตรงตามเปาหมายของหลักสูตร  

   กิตติภพ ถาวร (2559) ใหความหมาย การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร

กิจกรรมตาง ๆ ตามภารกิจที ่เกี ่ยวของกับงานวิชาการในโรงเรียน ซึ่งการบริการงานวิชาการจะประสบ

ความสำเร็จบรรลุตามเปาหมายไดนั้น ผูบริหารมีบทบาทสำคัญในการศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของ

โรงเรียน เพื่อนำใชในการวางแผนพัฒนาการศึกษา แลวนำแผนไปดำเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไข

และขอกำหนดดวยการกำกับติดตามแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และทำการประเมินผล 

การดำเนินงานตามกิจกรรม เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกิจกรรมตาง ๆ 

   กัญญาณัฐ  ฤทธิ์บำรุง (2559) การบริหารงานวิชาการหมายถึง การบริหารงานหรือการดำเนิน

กิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 

แกผู เรียนสูงสุด และโรงเรียนในฐานะเปนหนวยปฏิบัติการที่มีหนาที ่ ภารกิจโดยตรงในการจัด

การศกึษา จึงตองมีหนาที่ในการพัฒนานักเรียนใหมีความรูความสามารถ 

   ไกรพันธ  พูลพันธชู (2561) กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง งานหลักที่สำคัญ 

ของสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารและบุคลากรทุกฝายตองรวมมือและใหความสำคัญอยางยิ่ง ซึ่งเปนงาน 

ที่เกี ่ยวของกับการจัดการเรียนรู และพัฒนาผู เรียนใหมีพฤติกรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค  

เกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของสถานศึกษา รวมทั้งเปนเครื่องชี้ความสำเร็จ

และความสามารถของผูบริหารในการจัดการศึกษา 

     จากความหมายขางตน สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการดำเนินการ

ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทุกชนิดที่กอใหเกิดการเรียนรูและการศึกษาของผูเรียน

อยางตอเนื่อง โดยมีกระบวนการวางแผนจัดกิจกรรมอยางเปนขั ้นตอน มีการประสานงานกับ 

ทุกภาคสวนทั ้งในโรงเร ียน ชุมชน และบุคคลที ่เกี ่ยวของ เพื ่อมุ งเนนใหผู เรียนมีความรู  ทักษะ 

คุณลักษณะที่พึงประสงคบรรลุตามวัตถุประสงคและจุดมุงหมายของหลักสูตร 
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   2.2 ความสำคัญของการบริหารงานวิชาการ 

     งานวิชาการเปนงานท่ีมีความสำคัญอยางยิ่ง เพราะจุดมุงหมายของการบริหารวิชาการ 

อยู ที่การสรางนักเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู มีจริยธรรม และมีคุณสมบัติตามที่ตองการ งานวิชาการ 

เปนตัวบงชี ้คุณภาพและความสำเร็จของโรงเรียน ความสำเร็จของโรงเรียนมักจะพิจารณาจากคุณภาพ 

ของผลผลิต คือ ตัวนักเรียน ดังนั ้น คุณภาพของผลผลิตจึงขึ้นอยู กับประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  

ดานวิชาการของโรงเรียน การบริหารดานวิชาการจึงเปนงานที่สำคัญของผูบริหารโรงเรียนที่จะตอง 

รับผิดชอบในการใชหลักการในการบริหารงานดานนี้อยางมีประสิทธิภาพ 

     กระทรวงศึกษาธกิาร (2546ข) ไดสรุปไววา งานวิชาการเปนงานหลัก หรือเปนภารกิจ

หลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอำนาจจากการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษามากที่สุด ดวยเจตนารมณท่ี

จะใหสถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และจากการมีสวนรวมจากผูที่มีสวนไดสวนเสีย ทุกฝาย ซึ่งจะเปน

ปจจัยที่สำคัญที่ทำใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัยเกี่ยวหนุนการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

     คัมภีร สุดแท (2553) ไดใหความสำคัญของงานวิชาการไววา การบริหารงานวิชาการ

เปนหัวใจของการบริหารโรงเรียน สวนงานอื่นทุกอยางมุงสงเสริมงานวิชาการโรงเรียนใหมีความสมบูรณ  

บรรลุวัตถุประสงค ท่ีมุงสงเสริมคุณภาพของนักเรียนใหเปนคนดีคนเกง และมีความสามารถดำรงชีวิต

อยูในสังคมอยางสมบูรณ 

     กาญจน เรืองมนตรี และ ธรินธร นามวรรณ (2554) ไดใหความสำคัญของงานวิชาการ 

ไววา งานวิชาการ ถือวาเปนหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุงหมายของสถานศึกษาก็คือ  

การจัดการศึกษาใหมีคณุภาพซึ่งข้ึนอยูกับงานวิชาการทั้งสิ้น  

     กัมพล ขันทะวงษ (2555) ไดใหความสำคัญของงานวิชาการไววา การบริหารงาน

วิชาการ ถือเปนงานหลักของผูบริหารสถานศึกษาและโรงเรียน เพราะคุณภาพของสถานศึกษาจะ

พิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการเนื ่องจากงานวิชาการเกี ่ยวของกับหลักสูตรสถานศึกษา 

กระบวนการพัฒนากระบวนการเรียนรูการวัดผลและเทียบโอนผลการศึกษาและเก่ียวของกับผูบริหาร

สถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ดังนั้นการบริหารงานวิชาการจึงตองพัฒนาอยู

ตลอดเวลา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน  

     สรุปไดวา ความสำคัญของงานวิชาการเปนภารกิจหลักของผู บริหารสถานศึกษา 

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาจะเดนชัด หากผูบริหารสามารถบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพดังนั้น 

ถือไดวาการบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสำคัญที่สุดในสถานศึกษา ผูบริหารตองเอาใจใส ตระหนักใน

ภารกิจ รูและเขาใจงานวิชาการอยางถองแท รวมทั้งพัฒนางานวิชาการใหกาวหนา 



 
 
 
 
 

30 
 

   2.3 หลักการบริหารงานวิชาการ 

     ผูบริหารเปนผูมีบทบาทและหนาที่เกี่ยวกับการวางแผนวชิาการเฉพาะงานวิชาการในโรงเรยีน 

ถือวาเปนงานหลัก ผูบริหารมีหลักในการวางแผนการบริหารวิชาการเปนรูปแบบในการปฏิบัติงาน 

และกำกับวิธีการดำเนินไวสำหรับใหผูปฏิบัติยึดถือไวเปนหลักการดังนี้  

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดใหสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 

สามารถดำเนินการบริหารงานวิชาการไดตามภาระงานที ่กฎกระทรวงศึกษาธิการและประกาศ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ยกเวนภาระงานดังตอไปนี้ที่มิใชอำนาจหนาท่ี

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดแก (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551) 

1) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 2) การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผล 

การเรียน 3) การคดัเลือกหนังสือและแบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา สวนการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา สถานศึกษาประเภทที่หนึ่งและประเภทที่สอง สามารถดำเนินการบริหารงานวิชาการได

ทุกรายตามภาระงานที่กฎกระทรวงศึกษาธิการและตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานกำหนดเชนกัน 

     ภูมิพัทธ เรืองแหล (2558) กลาวถึง งานวิชาการวาหลักการบริหารงานวิชาการตอง

คำนึงถึงการพัฒนาสูความเปนเลิศทำใหดีที่สุด นำไปสูคุณภาพที่คาดหวัง โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค

และเปาหมายของการศึกษา โดยใหบุคคลทุกฝายไดรับผิดชอบรวมกัน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และความประหยัดในการดำเนินงานทางวิชาการโดยอาศัยหลักการดังกลาวยอมสามารถ

จะบรรลุความสำเร็จคือความเปนเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) ไดดังนี้ 1) การวางแผน

งานวิชาการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคหรือนโยบายที่จะทำใหงานวิชาการมีระบบ 2) การจัด

โครงสรางการบริหารงานวิชาการการกำหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากร จะทำใหเกิดความชัดเจน 

ในการปฏิบัติ 3) การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบใหผูปฏิบัติจะทำใหงานดำเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  4) การมีเอกภาพในจุดมุงหมายจะทำใหเกิดการดำเนินการสอดคลองสัมพันธ 

และเปนไปตามทิศทางเดียวกัน 5) การมีว ินัยของบุคลากรที ่ม ีความเกี ่ยวของกับงานวิชาการ 

จะสามารถทำใหการดำเนินงานไปไดดวยดี 6) บุคลากรทุกคนตองการขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

7) การประสานความสามัคคี ความมีมนุษยสัมพันธและความรวมมือยอมนำมาซึ ่งความสำเร็จ 

ของหนวยงาน 8) ความคิดริเริ ่มสรางสรรคและการพัฒนางานเปนสิ่งจำเปนสำหรับงานวิชาการ 

9) การติดตามและประเมินผลเปนสิ่งที่จำเปนในการพัฒนางานวิชาการ 10) การบริหารเปนท้ังศาสตร

และศิลป ดังนั้น การบริหารงานวิชาการจำเปนตองใช ทั้งศาสตรศิลปทักษะ และเทคนิคในการบริหาร  

     กฤษฎา กัลปดี (2559) กลาวถึง หลักการบริหารงานวิชาการวา การบริหารงาน

วิชาการตองคำนึงถึงการพัฒนาสูความเปนเลิศทำใหดีที่สุดนำไปสู คุณภาพที่คาดหวัง คำนึงถึง

วัตถุประสงคเปาหมายของการศึกษา โดยใหบุคลากรทุกฝายไดรับผิดชอบรวมกันทำให ผลผลิต 
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มีคุณภาพ คำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลและความประหยัด การดำเนินงานทางวิชาการ 

โดยอาศัยหลักการดังกลาว ยอมจะสามารถบรรลุความสำเร็จ  

      กัญญาณัฐ  ฤทธิ์บำรุง (2559) หลักการบริหารงานวิชาการผูบริหารจะตองใชศาสตร

และศิลปในการบริหารงาน สงเสริมพัฒนาดานงานวิชาการใหครู โดยจัดใหมีการนิเทศการอบรม

สัมมนาทางวิชาการสงเสริมการทำงานเปนทีม ผู บริหารสถานศึกษาตองเปนแบบอยางที ่ดีและ 

มีบทบาทเปนผูนำทาง วิชาการแกครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เสริมสราง ขวัญกำลังใจอยาง

ทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุน ใหครูมีความกาวหนาในอาชีพเปนครูมืออาชีพ 

      มูนา  จารง (2560) กลาววา หลักการบริหารงานวิชาการเปนแนวคดิเพ่ือใหการปฏิบัติ

บรรลุสูความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการดังนั้นในการบริหารงานวิชาการผูบริหารตองใชทั้งหลัก

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงคุณภาพของเปาหมายหลักคือ ผูเรียน นอกจากนี้จะตอง

คำนึงถึงบุคลากรซึง่เปนผูมีบทบาทสำคญัในกระบวนการบริหาร โดยใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหาร

ใหการสงเสริมสนับสนุน และดูแลเอาใจใส ดวยความยุติธรรมและเสมอภาค 

      ไกรพันธ  พูลพันธชู (2561) กลาววา หลักการบริหารงานวิชาการมีความสำคัญตอ 

การบริหารสถานศึกษาเปนอยางยิ ่ง ผ ู บริหารจึงจำเปนที ่จะตองมีหลักในการบริหารงาน คือ  

มีเปาหมาย มีเทคนิค ขั ้นตอน มีระบบ มีความรอบคอบและมีการประเมินผล นอกจากนี ้ยังนำ

หลักการอื่น ๆ มาบูรณาการใหสถานศึกษาบรรลุจุดมุงหมายท่ีตั้งไว 

      สรุปไดวา หลักการบริหารงานวิชาการประกอบดวย หลักการที ่สำคัญ ๆ  หลายประการ 

เพื ่อพัฒนาความรู ไปสู ค ุณภาพ โดยมีเปาหมายใหบุคลากรทุกฝาย รวมคิด ร วมทำ รวมผลิต  

มุงสูประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความประหยัด 

   2.4 องคประกอบของการบริหารวิชาการ 

     2.4.1 ผูนำการบริหารและวิชาการ 

        นักวิชาการและนักการศึกษาไดใหแนวคิดเก่ียวกับผูนำการบริหารและวิชาการดังนี้ 

        Hallinger and Murphy (1985) ไดกำหนดองคประกอบภาวะผูนำทางวิชาการ

ของผูบริหารโรงเรียนไว 3 ดานใหญๆ คือ การกำหนดภารกิจของโรงเรียน การจัดการดานการเรียน 

การสอน และการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนดังตอไปนี ้

        1)  การกำหนดภารกิจของโรงเรียน หมายถึง การกำหนดภารกิจของโรงเรียน 

จากขอบเขตงานที่รับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวของกับงานวิชาการและการสรางความเขาใจในภารกิจ

ดังกลาว ใหผูเก่ียวของทราบ จำแนกเปน 2 ดาน คือ 

          (1) การกำหนดเปาหมายของโรงเรียน จะตองมีความชัดเจนทีมงาน 

มีสวนในการกำหนดแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมที ่ว ัดได ง ายตอการนำไปสอน โดยเนน 

ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
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         (2)  การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน เปนการสื่อสารที่ผู บริหารโรงเรียน

จัดใหมีขึ้นเพ่ือใหครู ผูปกครอง และนักเรียนไดรับทราบโดยทั่วกัน 

        2)  การจัดการดานการเรียนการสอน เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการดูแล

สงเสริมและสนับสนุนการสอนของครู การเรียนของนักเรียน และการประสานการจัดการเรียน 

การสอน จำแนกเปน 3 ดาน คือ 

          (1) การนิเทศและการประเมินผลดานการสอน 

          (2) การประสานงานดานการใชหลักสูตร 

          (3) การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 

        3)  การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน จำแนกเปน 6 ดาน คือ 

         (1) การควบคุมการใชเวลาในการสอน 

         (2) การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด 

         (3) การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู 

         (4) การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 

         (5) การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ 

         (6) การจัดใหมีสิ่งที่สงเสริมสภาพการเรียนรู 

        Kroeze (1989) คนพบเกี่ยวกับองคประกอบของภาวะผูนำทางวิชาการที่มีคุณภาพ 

มี 4 ดาน ดังนี้ 

        1)  การใหความสำคัญกับเปาหมายโดยการตั้งเปาหมายทางวิชาการตั้งความหวัง

เก่ียวกับคุณภาพของผูเรียนไวสูง 

        2)  การจัดการองคการและการประสานงาน มีการทำงานเพื่อความมีประสิทธิผล

และความมีประสิทธิภาพ 

        3)  ความสามารถและความสุขุมรอบคอบในการตัดสินใจ มีแหลงขอมูลที่

นาเชื่อถือและไวใจได สรางทางเลือกที่หลากหลาย ชวยเหลือและอำนวยความสะดวกในการปรับปรุง

โปรแกรมการเรียนการสอน 

        4)  ความมีมนุษยสัมพันธ ผูนำทางวิชาการที่มีคุณภาพ มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับ

ทีมงาน ผูปกครองชุมชน และนักเรียน 

        McEwan (1998) กลาวถึง ภาวะผู นำทางวิชาการที ่มีประสิทธิผลวาประกอบดวย

องคประกอบ 7 ดาน คือ 

        1)  การสถาปนาเปาหมายทางวิชาการที่ชัดเจน 

        2)  การจัดการทีมงาน (Staff) 

        3)  การสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 
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        4)  การสื่อสารพันธกิจและวิสัยทัศนของโรงเรียน 

        5)  การตั้งความคาดหวังทีสู่งเก่ียวกับทีมงาน 

        6)  การพัฒนาครูใหเปนผูนำ 

        7)  การสรางและรักษาเจตคติที่ดีของนักเรียน ทีมงานและผูปกครอง 

        Glickman (1990) ไดเสนอองคประกอบภาวะผู นำทางวิชาการเปนองคประกอบ 

ที่มีรากฐานมาจากการนิเทศการสอน ซึ่งเปนบทบาทโดยตรงของผูบริหารโรงเรียนในการปรับปรุง 

การเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประกอบดวย 3 ดานใหญ ๆ คือ ดาน 

องคความรูพ้ืนฐาน ดานภาระหนาที่ และดานทักษะท่ีจำเปน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

        1)  ดานองคความรูพื ้นฐาน (Knowledge Base) เปนความรูที ่จำเปนสำหรับ

ภาวะผูนำทางวิชาการเพื่อใชเปนฐานในการปฏิบัติภาระหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน จำแนกเปน  

6 องคประกอบ คือ 

          (1) โรงเรียนที่มีประสิทธิผล เปนความรูเกี ่ยวกับโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 

ที่สนับสนุนโดยการวิจัย ซึ่งงานวิจัยชิ้นสำคัญ ๆ ทุกงานตางบันทึกลักษณะพิเศษของโรงเรียนที่มี

ประสิทธิผลวา คณะครูตางมีความเห็นพองในจุดประสงคเดียวกัน และมีความเชื่อมั่นในความสำเร็จ 

การทีล่ักษณะดังกลาวจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อครูในโรงเรียนรับรูวาตนเองเปนสวนหนึ่งของงานที่ยิ่งใหญ

และทำงานเพื ่อการจัดการศึกษาใหก ับนักเรียน นอกจากนี ้โรงเร ียนที ่ม ีประสิทธิผลจะตอง

ประกอบดวยการมีพันธกิจที ่ช ัดเจน และเนนความเปนเลิศทางวิชาการมีผู บริหารโรงเรียนที่มี 

ภาวะผูนำทางวิชาการที่เขมแข็ง ตั้งความคาดหวังเก่ียวกับครูและนักเรียนไวสูง มีการติดตามความกาวหนา

ของนักเรียนอยูเสมอ มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู มีความสัมพันธกับผูปกครอง ชุมชน และให

ความสำคัญกับการบรรลุทักษะเบื้องตนของผูเรียน 

          (2) การสอนที่ม ีประสิทธิผล การสอนที่ม ีประสิทธิผลที ่สนับสนุนโดย 

การวิจัยเปนความรูที่จำเปนสำหรับผูนำทางวิชาการงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนที่มีประสิทธิผล จะบอก

ใหผูบริหารโรงเรียนทราบถึงวิธีการที่ทำใหการสอนบรรลุผลตามจุดมุงหมาย ถึงแมวางานวิจัยดังกลาว

จะไมไดบอกถึงวิธีการที่ดีที่สุด เนื่องจากขึ้นอยูกับเปาหมายของโรงเรียนแตละแหงที่จะตองเลือกวิธีท่ีดี

ที่สุดสำหรับนักเรียนของตนเอง เชน ถาโรงเรียนตั้งเปาหมายใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร 

ที่สูง ผูนำทางวิชาการก็จะตองมีความรูเกี่ยวกับงานวิจัยทางการสอนที่สามารถนำมาประยุกตใชได 

กับเปาหมายดังกลาว ดังนั้น งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนที่มีประสิทธิผล จึงเปนหนทางที่เหมาะสม

ชัดเจน เปนรูปแบบโดยตรงของการสอน และเปนสิ่งที่สมเหตุสมผลสำหรับการนำมาใชในชั้นเรียน  

ซึ่งเปนความรูที่จำเปนสำหรับผูบริหารโรงเรียน 

          (3) ปรัชญาและความเชื่อมั ่นในการจัดการศึกษา หมายถึง ปรัชญาและ 

ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน ที่เกิดจากการนำองคประกอบดานความรู
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เกี่ยวกับโรงเรียนที่มีประสิทธิผล และการสอนที่มีประสิทธิผลบรรจุลงในปรัชญาและความเชื ่อใน 

การจัดการศึกษา ซึ่งสามารถแบงออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ คือ ปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism) 

ปรัชญาประสบการณนิยม (Experimentalism) และปรัชญาอัตนิยมหรืออัตถิภาวนิยม (Existentialism) 

ปรัชญาและความเชื่อมั ่นในการจัดการศึกษาจะมีความสัมพันธกับวิธีการที ่ผู บริหารโรงเรียนใช 

ในการนิเทศการสอนของครู คอื จะควบคุมความเชื่อของผูบริหารโรงเรียนที่ใชในการนิเทศ 

          (4) พัฒนาการทางการบริหาร หมายถึง ความรูเกี่ยวกับพัฒนาการทางการบริหาร

โรงเรียนในดานพฤติกรรม การบริหาร นโยบาย การปฏิบัติที ่สงผลตอประสิทธิภาพของโรงเรียน  

การจัดใหมีความสมดุลระหวางการจัดการและทักษะทางวิชาการการพัฒนาและการดำเนินงานตาม

แผน ความรูดังกลาวสอดคลองกับนักวิจัยสวนใหญที่ยอมรับวา ผู บริหารโรงเรียนเปนผู กำหนด

ประสิทธิผลของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนำทางวิชาการเปนผู มีบทบาทในการริเริ่ม

กิจกรรมตาง ๆ และเปนผูชวยเหลือหรืออำนวยความสะดวกเพื่อนำไปสูความสำเร็จ ซึ่งระดับของ

บทบาทเหลานี ้เปนตัวกำหนดความสำเร็จของโรงเรียน บทบาททางการบริหารที ่มีอิทธิพลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก พฤติกรรมของผูบริหาร การบริหารงาน นโยบาย การปฏิบัติที่สงผล

ตอประสิทธิภาพของโรงเรียน การจัดใหมีความสมดุลระหวางการจัดการและทักษะทางวิชาการ 

การพัฒนาและการดำเนินงานตามแผน 

          (5) ทฤษฎีการเปลี ่ยนแปลง หมายถึง ความรู ความเขาใจของผู บริหาร

โรงเรียนเกี ่ยวกับสภาพการณของการเปลี ่ยนแปลง เนื ่องจากในขณะที่บุคคลทั ่วไปไมตองการ

เปลี่ยนแปลงแตผูบริหารโรงเรียนที่มีภาวะผูนำทางวิชาการจะตองมุงมั่นในการปรับปรุงการเรียนรู 

ของนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตลอดจนความเชื่อและความเขาใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงไดนั้น

ผู บริหารโรงเรียนจะตองมีความรู  ความเขาใจเกี ่ยวกับสภาพการณของการเปลี ่ยนแปลงรูปแบบ 

การเปลี่ยนแปลงประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ ความพอใจ ความยุงเหยิง ความสับสน และการริเริ่ม 

ความพอใจ (Contentment) คือความรูสึกกอนจะมีการเปลีย่นแปลง ความยุงเหยิง (Confusion) คือ 

ความรูสึกขณะที่เริ่มมีคำถามเขามา ความสับสน (Chaos) คือ ความรูสึกเม่ือมีคำตอบเขามา การริเริ่ม

ใหม (Self–Renewal) คือ ความรู สึกเมื ่อไดรับคำตอบเรียบรอยแลว ถึงแมวาขั ้นตอนทั้งสี ่ของ

สภาพการณของการเปลี่ยนแปลงสามารถควบคุมไดโดยผูบริหารโรงเรียน แตสำหรับในการปฏิบัติงาน

รวมกัน ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนจึงตองอาศัยวิธีการและขั้นตอนในการกำหนดทิศทางที่เหมาะสม 

ตอสภาพการณของการเปลี ่ยนแปลง คือ การสรางความสัมพันธ (Building a Relationship)  

เปนการสรางความสัมพันธระหวางตัวแบบของการเปลี่ยนแปลงกับลูกคาหรือผูเกี ่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง  

การวิเคราะหปญหา (Diagnosing the Problem) การเรียนรู จากแหลงขอมูลที ่ตรงประเด็น (Acquiring 

Relevant Resources)  การเลือกทางแกปญหา (Choosing the Solution) การยอมรับ (Gaining Acceptance) 

การรักษามาตรฐานและการริเริ่มใหมี (Stabilizing the Innovation and Generation Self–renewal) 



 
 
 
 
 

35 
 

          (6) ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง ความรูของผูบริหารโรงเรียน

ในการที่จะพัฒนาหลักสูตรใหประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะตองประกอบดวยความรูเกี่ยวกับรูปแบบของหลักสูตร 

(Format) ความรูเก่ียวกับขอมูลของการพัฒนา (Sources of Development) ไดแก ความแตกตางระหวาง

การพัฒนาหลักสูตรระดับโรงเรียน และการพัฒนาในระดับจังหวัด ความรูเกี ่ยวกับระดับของการพัฒนา

หลักสูตร (Levels of Involvement) 

        2)  ดานภาระหนาที่ (Tasks) หมายถึง ภาระหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนที่สัมพันธ

กับความรูดังกลาวขางตน ประกอบดวยองคประกอบตอไปนี้ คือ 

          (1) การนิเทศและการประเมินผลการสอน หมายถึง การนิเทศในหองเรียน

เพ่ือชวยเหลือครูในการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งหนทางที่สามารถชวยเหลือครูปรับปรุงการสอน

ไดดี คือ รูปแบบการนิเทศแบบคลินิก โดยผูบริหารโรงเรียนควรนิเทศแบบคลินิกอยางนอยที่สุดปละ  

2 ครั ้ง ขั ้นตอนการนิเทศแบบคลินิกประกอบดวย ขั ้นประชุมครูกอนการสังเกตการสอน ขั ้นการสังเกต 

ในหองเรียน ขั้นการอธิบายผลการสังเกต ขั้นการประชุมนิเทศและขั้นวิจารณการสอน ซึ่งการนิเทศ

และการประเมินผลการสอน เปนภาระหนาที่ที่ปฏิบัติไดโดยผูบริหารโรงเรียนที่สามารถสรางความสัมพันธ 

ที่จริงใจกับครู และปฏิบัติตนใหเปนท่ีไววางใจ 

          (2) การพัฒนาทีมงาน การพัฒนาทีมงานเปนภาระหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน 

ในการปรับปรุงการสอนของครูในโรงเรียนใหประสบผลสำเร็จอยางมีความหมาย เนื ่องจากการศึกษา 

เปนการเรียนรูตลอดชีวิต  ครูเปนผูมีหนาที่ในการจัดการศึกษาจึงตองเรียนรูตลอดชีวิตดวย ดังนั้น 

ผูบริหารโรงเรียนจึงมีหนาที่หาแนวทางในการจัดการศึกษาไปพรอมกับการไดรับการศึกษาอยางตอเนื ่อง 

ของครูดวย ซึ่งแนวทางดังกลาวสามารถทำไดโดยการจัดบริการการศึกษาในโรงเรียน การประชุม 

เชิงปฏิบัติการการประชุมพบปะกับทีมงาน การเยี่ยมโรงเรียน จัดกิจกรรมการอานเกี่ยวกับวิชาชีพ 

เปนตน ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิผล ควรเปนกิจกรรมที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 

คือ เปนกิจกรรมที่มีความชัดเจน ตอเนื่อง ตรงประเด็นและสงผลตอการสอน เปนกิจกรรมเพื่อการติดตาม

ชวยเหลือครู เปนกิจกรรมที่สงเสริมการสังเกตระหวางเพ่ือนครดูวยกัน (Peer observation) ผูบริหาร

โรงเรียนควรมีสวนรวมในกิจกรรมดวย ควรมีการประชุมและวิเคราะหเกี่ยวกับทักษะที ่ใชในการประชุม 

เชิงปฏิบัติการเปนกิจกรรมเกี่ยวกับประสบการณในชั้นเรียนและการปรับปรุงทักษะตาง ๆ  ที่ประสบผลสำเร็จ 

เปนกิจกรรมเก่ียวกับการสงเสริมครูในการเปนผูนำ และเปนกิจกรรมซึ่งครมูีสวนรวมในการวางแผน 

          (3) การพัฒนาหลักสูตร จากสภาพของการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป

ทำใหบทบาทของผูนำทางวิชาการกลายเปนบทบาทที่สำคัญมากขึ้น เนื ่องจากประสิทธิผลของ

การศึกษาเปนประเด็นที่ซับซอน ผูนำทางวิชาการจึงตองเปนผูที่ทำงานรวมกับครูเพื่อนำไปสูการเปลี่ยนแปลง

ในชั้นเรียน ดังนั้นผูนำทางวิชาการจึงตองมีภาระหนาที่ในการพัฒนาหลักสูตร โดยการทำงานรวมกับ

ครู เพ่ือจะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
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          (4) การพัฒนากลุม การพัฒนากลุมเปนภาระหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน 

ที่สำคัญในการนำไปสูภาวะผูนำทางวิชาการการเรียนรูทักษะของการทำงานรวมกับกลุมเพื่อแกปญหา 

การเรียนการสอนเปนสิ่งสำคัญของผูนำทางวิชาการที่มีประสิทธิผล ผูบริหารโรงเรียนจะตองนำความรู

เก่ียวกับประสิทธิผลของกลุม รูปแบบของผูนำกลุม ความผิดปกติของการปฏิสัมพันธภายในกลุม และ 

การแกปญหาความขัดแยงไปใชในการพัฒนากลุม 

          (5) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือการวิจัยเหลานั้นไปใช 

ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง ซึ่งผูบริหารโรงเรียนมีภาระหนาที่ในการชวยเหลือและ

สนับสนุนเพ่ือใหสามารถวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองได 

          (6) การสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู การสรางบรรยากาศใหเอื้อตอ 

การเรียนรูเปนภาระหนาที่ที่สำคัญของผูบริหารโรงเรียน ในฐานะผูนำทางวิชาการผูบริหารโรงเรียนเปน

บุคคลสำคัญในการสงเสริมสภาพแวดลอมในโรงเรียนอันจะนำไปสูการเรียนรู ของนักเรียน สภาพแวดลอม 

ที่เอื้อตอการเรียนรูมีผลตอขวัญกำลังใจที่ดีของครู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที ่สูงข้ึน 

การสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูตองอาศัยความรวมมือทั้งจากผูบริหารและทีมงานในโรงเรียน 

เพื่อแยกแยะระหวางปจจัยที่สรางสรรค  บรรยากาศที ่เอื้อตอการเรียนรูกับปจจัยที่เปนอุปสรรค 

ตอการพัฒนาบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจึงตองหากลยุทธเพื่อใชในการสงเสริม 

สนับสนุนปจจัยที่สรางบรรยากาศในการเรียนรู และพิชิตปจจัยที่เปนอุปสรรคขัดขวางบรรยากาศ 

ในการเรียนรู โดยอาศัยความรวมมือระหวางผูบริหารโรงเรียน และครูในโรงเรียน 

          (7) การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนเปนหัวใจ

ของชุมชน ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนความสัมพันธที่มีประโยชนเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 

ผูบริหารโรงเรียนสามารถมีบทบาทในการนำชุมชน เปนผูสนับสนุนบรรยากาศการเรียนรูในโรงเรียน

ไดหลายทาง เชน เปนอาสาสมัครชวยงานในโรงเรียน เปนวิทยากรในชั้นเรียน เปนที่ปรึกษาในโรงเรียน 

เปนตน การที่ผูปกครองสนใจการศึกษาของนักเรียนเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ ้น ผู บริหารโรงเรียนสามารถเชื ่อมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดย 

การเปดโรงเรียนสู ช ุมชนใหผ ู ปกครองและชุมชนมีส วนในการตัดสินการกระทำของโรงเร ียน  

มีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน ตลอดจนใหคำแนะนำบทบาทของผูนำโรงเรียนสามารถเขาไป 

มีสวนรวมกับชุมชนโดยการใชเอกสารการเยี่ยมบาน การจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน 

        3)  ดานทักษะที่จำเปน (Skill Needed) ในการนำความรูไปสูการพัฒนาพฤติกรรม

การปฏิบัติงานที่มีสมรรถภาพ ผูบริหารโรงเรียนจำเปนตองมีทักษะภาวะผูนำ และทักษะทางเทคนิค 

ทักษะภาวะผู นำ (Leadership Skills) ประกอบดวยทักษะการติดตอสื ่อสาร ทักษะดานบุคคล ทักษะ 

การนิเทศ และทักษะการแนะแนวทางการตัดสินใจของกลุม สวนทักษะทางเทคนิค (Technical Skills) 
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ประกอบดวย ทักษะการตั้งเปาหมาย ทักษะการประเมินผลและการวางแผน ทักษะการสังเกตและ

ทักษะการวิจัยและประเมินผล ดังรายละเอียดตอไปนี ้

          (1) ทักษะการติดตอสื ่อสาร เปนทักษะของผู นำทางวิชาการที่มีความสำคัญ 

ในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนใชเวลาประมาณ 70–80 % ของเวลาทำงาน

ในการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น เวลาดังกลาวใชไปกับการฟง การพูด การเขียนและการอาน ซึ่งตามปกติ 

ในการฟงผูฟงมักจะไมเขาใจสิ่งที่ผูพูดพูดทั้งหมด แตจะรับรูไดประมาณ 1 ใน 4 สวน ดังนั้น การฟง 

ที่มีประสิทธิภาพจึงเปนการฟงอยางเอาใจใสตอสิ่งที่ผู พูดพูด ฟงอยางมีจุดประสงค โดยการแลกเปลี่ยน

ขอความและฟงโดยใชความจำชวยระลึกถึงสิ่งที่ไดฟง ดังนั้น การติดตอสื่อสารจึงเปนการติดตอ

แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันซึ่งผลลัพธก็คือความเขาใจ ความเขาใจจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือมีการแลกเปลี่ยน

ซึ่งกันและกัน ซึ่งผลลัพธก็คือความเขาใจ ความเขาใจจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการแลกเปลี่ยนทางความคิด 

ซึ่งทั้งสองฝายจะตองเห็นพองรวมกันในการแลกเปลี่ยนความคิด 

          (2) ทักษะดานบุคคล เปนทักษะที ่จำเปนสำหรับผู นำทางวิชาการและ 

เปนทักษะที่ชี้ขาดความสำเร็จของตำแหนงผูบริหารโรงเรียน เนื่องจากตำแหนงผูบริหารโรงเรียน 

เปนตำแหนงท่ีจะตองปฏิสัมพันธกับบุคคลทุกระดับ เชน บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน 

ทีมงาน นักเรียน เปนตน และตำแหนงผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนำเปนผูกำหนดทิศทางของโรงเรียน 

ในการสรางความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น จะตองประกอบดวยองคประกอบ 4 ประการที ่จำเปน  

คือ ความเชื่อถือหรือความไววางใจ (Trust) การจูงใจ การกระจายอำนาจ (Empowerment) และความเปน

เพื่อนในอาชีพ (Collegiality) เปนการสงเสริมการแลกเปลี่ยนความคิด การเปนผูชวยในการพัฒนา

ความกาวหนาทางวิชาชีพ ซึ่งสงผลตอนักเรียน 

          (3) ทักษะการนิเทศ หมายถึง ความสามารถของผูบริหารโรงเรียนในการเลือกใช

วิธีการนิเทศในแตละสถานการณไดอยางเหมาะสมที่สุด ซึ่งในการทำงานรวมกับครูแตละบุคคลหรือ

แตละกลุม ผูบริหารโรงเรียนจะตองกำหนดวิธีการที่เหมาะสมที่สุด วิธีการดังกลาวมีตั้งแตการนิเทศ

ทางออม การนิเทศแบบรวมมือไปจนถึงการนิเทศแบบเปนทางการ 

          (4) ทักษะการตัดสินใจรวมกัน เปนทักษะพื้นฐานที่ใชอธิบายวาทำอยางไร

จึงจะเกิดการตัดสินใจรวมกันขึ้นได ในการตัดสินใจรวมกันนั้น ผูบริหารโรงเรียนจะตองใชวิธีการเพื่อที่จะให

แนวคิด นโยบาย เปาหมายในการทำงานเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของกลุม ซึ่งผูบริหารควรเปดโอกาสใหสมาชิก

ในกลุมตัดสินใจวิธีดำเนินงานรวมกัน การตัดสินใจรวมกันจะนำไปสูความรับผิดชอบรวมกัน การตัดสินใจ

ประกอบดวยการตัดสินใจขางเดียว และการตัดสินใจที่มีการปรึกษาหารือ ซึ่งผูบริหารโรงเรียนตอง

เลือกใชแนวทางในการตัดสินใจใหเหมาะสม 

          (5) ทักษะการกำหนดเปาหมาย หรือทักษะการกำหนดวิสัยทัศนเปนสมรรถภาพ

ในการสรางมโนคติ และการถายทอดความตองการใหเกิดมโนคตินั้นอยางเหมาะสม โดยการชักจูงให
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บุคคลอ่ืนพิจารณาเปาหมายและรวมกิจกรรมดวยความกระตือรือรน จนทำใหวิสัยทัศนหรือเปาหมาย

นั้นถูกกำหนด และควบคุมจนกลายเปนการตั้งม่ัน การพิจารณาการกำหนดวิสัยทัศนสามารถพิจารณา

ไดตามขบวนการตอไปนี้ คือ การกำหนดมโนทัศนที ่เปนรูปธรรม การวิเคราะหปญหา อุปสรรค  

การกำหนดกลยุทธสำหรับเอาชนะอุปสรรค และการวิเคราะหและการทำงานเพื่อใหเปาหมายหรือ

วิสัยทัศนเปนผลสำเร็จ 

          (6) ทักษะการประเมินผลและการวางแผน เปนทักษะที่ใชในการประเมิน

และวางแผนการประเมินเพ่ือนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนของโรงเรียนใหไปสูความสำเร็จ ไดแก  

การใชเวลาสำหรับการวางแผน การประเมินสิ่งที่จำเปนสำหรับการเปลี่ยนแปลงในองคการโครงสราง

ขององคการจุดออน กิจกรรมที่ตองปฏิบัติ เปนตน ในการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนของโรงเรียนใหไปสู

ความสำเร็จจำเปนตองอาศัยความถูกตองแมนยำของขอมูลขาวสาร ซึ่งขอมูลขาวสารท่ีจำเปนสำหรับ

โรงเรียนนั้นสามารถเขาถึงไดมากมายหลายทาง เชน สอบถามจากผูเกี่ยวของ อานจากบันทึกของโรงเรียน  

การสำรวจแบบ Open–End และการใชเทคนิคเดลฟาย เปนตน นอกจากนี้ในการประเมินผลจำเปนตองมี 

การวางแผนการประเมินเพื่อที่การประเมินเปนไปไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับจุดประสงค 

ผูบริหารโรงเรียนสามารถเลือกใชเทคนิคในการประเมินผลและการวางแผนไดหลายวิธี เชน แผนภูมิ

ของแกนท (Gant Charts) โปรแกรมการประเมินผล (PERT) เทคนิค PPBS การบริหารโรงเรียน 

โดยยึดวัตถุประสงค (MBO) เปนตน 

          (7) ทักษะการสังเกต เนื่องจากครูเปนผูมีสวนรวมที่มีสมรรถภาพในองคการ

ผูบริหารโรงเรียนสามารถอำนวยความสะดวกตอการเปลี่ยนแปลงโดยเปนผูจัดเตรียมใหผลสะทอน

กลับตอครู โดยใชวิธีการสังเกตใหเปนประโยชน การสังเกตเปนกิจกรรมที่ผู บริหารโรงเรียน ทำการสังเกต 

การเรียนการสอนอยางเปนระบบ มีวิธีการสังเกตหลายวิธีข้ึนอยูกับจุดประสงคท่ีตั้งไว เชน การสังเกต

เพ่ือแนะนำการสอน การสังเกตเพ่ือชวยใหครูไดทราบผลสะทอนกลับของการสอนเพื่อปรับปรุงงาน เปนตน 

          (8) ทักษะการวิจัยและการประเมินผล ในการวิจัยและการประเมินผลที่ดี

ควรมีความชัดเจน ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่จะตองวิเคราะหความสำเร็จของโปรแกรมการสอนและ

กำหนดการเปลี่ยนแปลงที่จำเปน สำหรับการทำใหโปรแกรมการสอนเปนผลสำเร็จ ในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงโปรแกรมการสอนจะตองทำบนพื้นฐานของขอมูลเกี่ยวกับ

นักเรียนและผลลัพธที่ไดรับหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางการสอน ซึ่งตองมาจากขอมูลที่กวางขวาง 

ครอบคลุมและเชื่อถือได 
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        ถวิล มาตรเลี่ยม (2545) ไดกำหนดองคประกอบของภาวะผูนำทางวิชาการไว  

8 ดาน คือ 

        1)  การกระตุนใหครูตระหนักและเห็นดวยในการพัฒนาโรงเรียนและคาดหวัง 

ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึน 

        2)  การมีบทบาทสำคัญในการใชกลยุทธเพ่ือปรับปรุงงานดานวิชาการ 

        3)  การสรางสิ่งจูงใจใหครูและใชระบบการใหรางวัลที่สนับสนุนงานวิชาการ 

        4)  การติดตามดูแลความกาวหนาดานวิชาการ 

        5)  การใชทรัพยากรบุคคลและวัสดุอยางสรางสรรค 

        6)  การสรางสภาพแวดลอมโรงเรียนใหปลอดภัยและเปนระเบียบ 

        7)  การติดตามดูแลการปฏิบัติการสอนของคร ู

        8)  การสังเกตการสอนของครูและใหขอมูลยอนกลับ 

     2.4.2 กระบวนการบริหารวิชาการ 

        กระบวนการบริหารงานวิชาการสามารถนำกระบวนการของนักการศึกษามาประยุกตใช

ในการบริหารงานเพ่ือใหการบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของนักการศึกษา ดังนี้ 

        ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2535) ไดแสดงทัศนะวา การบริหารงานวิชาการมอง

ในแงของกระบวนการ หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยางที่เกี ่ยวของกับการปรับปรุง 

การเรียนการสอนใหดีขึ ้น ตั้งแตการกำหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 

ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและจุดมุงหมายของการศึกษา 

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน กระบวนการบริหารงานวิชาการการจัดการศึกษามุงใหผูเรียน  

มีความเปนเลิศทางดานวิชาการควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรมที่เกิดขึ้นในตัวผูเรียน 

        ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2549) ไดใหความหมายของกระบวนการบริหารงานวิชาการ 

หมายถึง ขั้นตอนในการดำเนินงาน เพื่อใหผลงานมีประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายที่

กำหนดไวและไดแบงกระบวนการบริหารงานวิชาการไว 5 ขั้นตอน  

        1)  ขั้นการวางแผน (Planning) เปนขั้นเตรียมการโดยเริ่มจากการวิเคราะห

สภาพปญหาและความตองการ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไปรวมท้ังวิเคราะหความเปนไปไดแลว

จึงหาทางเลือกที่ดีที่สุด กำหนดเปาหมายและวัตถุประสงค จัดแผนงาน โครงงาน จัดกิจกรรมที่นำไปสู

การปฏิบัติ การวางแผนวิชาการจะเกี่ยวของกับการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธตาง ๆ  

การวิเคราะหจุดเดนหรือจุดแข็ง หาจุดออนหรือสิ่งที่ตองการปรับปรุงพัฒนาการวิเคราะหโอกาส และ 

การจัดการเชิงรุก รวมท้ังสิ่งที่ยังเปนอุปสรรคตาง ๆ 
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        2)  ขั ้นการจัดองคกร (Organizing) ในสายงานวิชาการมีการจัดองคกรและ

ระบบโครงสรางโดยที่ผูบริหารมอบความรับผิดชอบ ใหกับผูชวยหรือรองผูบริหารใหทำหนาที่วิชาการ

และแบงงานไปตามลักษณะงานในแตละกลุมวิชา แผนกวิชา ภาควิชา คณะวิชา เปนตน อยางไรก็ตาม 

การบริหารงานวิชาการจะตองมีคณะกรรมการบริหารวิชาการ ซึ่งประกอบดวยผูแทนของหนวยงาน ภายใน 

ดูแล ควบคมุ สงเสริม ใหการปฏิบัติวิชาการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการบริหารวิชาการจำเปนตองจัดฝาย

รับผิดชอบแตละงานไวอยางชัดเจน  

        3)  ขั ้นการจัดดำเนินการ (Processing) เปนขั ้นดำเนินงานตามแผนและโครงการ 

หรือกิจกรรมที ่วางไวตามบทบาทหนาที่ของแตละฝายในขั ้นของการวางแผนและการจัดองคการ

ผูบริหารทำหนาที่คอยกำกับ ใหคำปรึกษา ติดตาม ประเมิน ใหขวัญกำลังใจ สงเสริมใหปฏิบัติกิจกรรม

ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ และผูบริหารจะทำหนาที่ 

เปนผูนิเทศงานภายในตามกระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพ 

ของผลผลิต  

        4)  ขั ้นการนิเทศภายใน (Supervising) ในการบริหารงานวิชาการจำเปนตองอาศัย

กระบวนการนิเทศภายใน ซึ่งผูบริหารตองควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผล พรอมทั้ง ใหขวัญ

กำลังใจ และกระตุนใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนกระบวนการที่ผูบริหารทำกิจกรรมรวมกับ

ผูสอนหรือผูปฏิบัติงานการนิเทศภายในมีความหมายรวมถึงการนิเทศ เรื่องหลักสูตร และการสอนโดย

การพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงขึ ้น และเปาหมายที ่ตองการ คือ คุณภาพของผลผลิต ดังนั้น 

กระบวนการนิเทศภายใน ไดแก การคนควาวิเคราะหปญหาและความตองการ (Need Assessment)  

การเลือกและกำหนดทางเลือก (Alternative to Recasting) การใชขอมูลขาวสาร (Information) 

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

        5)  ขั ้นการประเมินผล (Evaluating) เป นขั ้นการตรวจสอบความกาวหนา 

ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาวิชาการเปนระยะ ๆ เปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค 

หรือเปาหมายที่กำหนดไววา มีปญหา มีความสำเร็จหรือไม มีอุปสรรคอะไรบางที่ตองแกไขควรดำเนินการ 

ปรับปรุงแกไขอยางไร โดยประเมินทั้งตัวปอน กระบวนการ ผลผลิตและสภาพบริการทั่วไป เพื่อหา

รูปแบบในการพัฒนาการปฏิบัติงานครั้งตอไป  

        กระทรวงศึกษาธิการ (2546ข) ไดเสนอแนะกระบวนการบริหารงานวิชาการวา

ตองดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้ 

        1)  การศกึษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 

        2)  การวางแผน  

        3)  การดำเนินงานตามแผน  

        4)  การประเมินผล  
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     2.4.3  การทำงานเปนทีม 

      Woodcock (1989) กลาวถึง การทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพไวประกอบดวย 

        1)  มีความสมดุลในบทบาท คือ มีการผสมผสานกันในความแตกตางของความสามารถ

ของแตละบุคคล โดยใชความแตกตางไดอยางเหมาะสมในสถานการณที่แตกตางกัน  

      2)  มีเปาหมายที่ชัดเจนและเห็นดวยกับเปาหมาย โดยเต็มใจที่จะยอมรับและ

ผูกพันกับเปาหมายนั้นอยางแทจริง  

      3)  มีการสื่อสารอยางเปดเผย มีการเผชิญหนากันอยางเปดเผย และมีความไววางใจ 

ซึ่งกันและกัน พูดกันอยางตรงไปตรงมา เขาใจตนเองเปนอยางดีและเขาใจผูอ่ืนภายในทีมดวย เมื่อมีปญหา

เกิดขึ้นตองแกปญหาดวยการเผชิญหนาซึ่งกันและกัน  

      4)  มีการสนับสนุนและจริงใจตอกันของสมาชิกในทีม ซึ่งสมาชิกในทีมจะสนับสนุน 

ซึ่งกันและกัน คอยใหความชวยเหลือ และรวมมือรวมใจกันอยางจริงจัง ใหโอกาสพูดถึงปญหาตาง ๆ 

ไดอยางอิสระ  

      5)  มีความรวมมือและมีการขัดแยงกัน เพื่อใหการทำงานของทีมบรรลุวัตถุประสงค

สมาชิกในทีม ตองใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน มีการใชประโยชนและประสานประโยชนซึ่งกันและกัน  

การวางแผนในการดำเนินงานตองใหสมาชิกมีสวนรวมดวย ความขัดแยงภายในทีมเปนไปในทางสรางสรรค

มากกวาทำลาย  

      6)  มีวิธีการปฏิบัติงานที่คลองตัว การทำงานของทีมจะมีลักษณะยืดหยุน การตัดสินใจ 

จะอาศัยขอมูลและขอเท็จจริงเปนหลัก  

      7)  มผีูนำทีมที่เหมาะสม ผูนำภายในทีมควรจะกระจายไปทั่วท้ังทีมไดตามสถานการณ

และจะตองเปนผูฟงท่ีดีดวย  

      8)  มีการทบทวนบทบาทการทำงานของทีมสม่ำเสมอ เพื่อแกไขขอบกพรองได

ทันทีการทบทวนอาจจะทำในระหวางปฏิบัตงิานหรือภายหลังงานเสร็จก็ได  

      9)  มีการพัฒนาบุคลากร มีแผนการในการพัฒนาสมาชิกในทีม เพื ่อจะได 

นำความรูความสามารถ มาใชในการทำงาน  

      10) มีสัมพันธภายในระหวางทีมดี การทำงานระหวางกลุมเปนไปในบรรยากาศ 

ของสัมพันธภาพที่ดีฟงความคิดเห็นและทำความเขาใจแนวคิดหรือปญหาของผูอื ่น พรอมที่จะให 

ความชวยเหลือเมื่อจำเปน  

      11) มีการติดตอสื่อสารที่ดีซึ่งการติดตอสื่อสารที่ดีนับเปนสิ่งจำเปนในทุกระดับ 

ขององคกรทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยสมาชิกทุกคนจำเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะและ 

ไดรับขอมูลในการติดตอสื่อสารอยางเพียงพอ 
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        Parker (1990) กลาวถึงการทำงานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ไวดังนี ้ 

        1)  ตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีการกำหนดวิสัยทัศน จุดมุงหมายงานและ 

การวางแผนการปฏิบัติงานซึ่งสมาชิกตางยอมรับ  

        2)  มีความไมเปนทางการมีลักษณะสะดวกสบายและผอนคลาย  

        3)  สมาชิกมีสวนรวม ซึ่งสมาชิกจะถูกกระตุนใหเขาไปมีสวนรวมในการอภิปราย 

ใหมากขึ้น  

        4)  การเกิดความไมลงรอยกันเปนการนำไปสูการพัฒนาทีมใหการสนับสนุน

ความไมลงรอยกัน ไมเห็นพองตองกัน จะไมหลีกเลี่ยงหรือมีความรูสึกขัดแยง  

        5)  ยึดมติความเปนเอกฉันทในการตัดสินใจ และการตัดสินใจจะอยูบนความเห็น 

พองตองกันของสมาชิกทั้งหมด หลีกเลี่ยงการลงคะแนนเสียง  

        6)  มีการติดตอสื่อสารแบบเปดเผย มีการติดตอสื่อสารอยางเปดเผยไมซอนเรน  

        7)  มีการมอบหมายงาน บทบาท มีการแบงงานกันอยางชัดเจน  

        8)  แลกเปลี่ยนทัศนะเรื่องภาวะผูนำ ในขณะที่มีผูนำอยางเปนทางการ สมาชิก

ทุกคนในทีมตองแลกเปลี่ยนทัศนะเรื่องพฤติกรรมของผูนำที่มีประสิทธิผล  

        9)  ความสัมพันธกับภายนอก ทีมตองใหความสนใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ

ของทรัพยากร ความนาเชื่อถือจากองคกรภายนอก  

        10)  มีความหลากหลาย ทีมตองมีมุมมองที่กวาง มีความหลากหลายทั้งกระบวนการ

ทำงานและทักษะในการทำงาน  

        11)  มีการประเมินตนเอง ทีมตองยุติการตรวจสอบวาสิ่งที ่ดีเปนอยางไร แตควรให 

มีการประเมินตนเองวาไดมีการพัฒนาตนเองใหดีขึ้นกวาเดิมหรือไม 

        นุชนาฎ จันทรา (2552) กลาวถึง ปจจัยสูความสำเร็จในการทำงานเปนทีม ดังนี ้ 

        1)  บรรยากาศของการทำงานมีความเปนกันเอง อบอุน มีความกระตือรือรน 

และสรางสรรค ทุกคนชวยกันทำงานอยางจริงจังและจริงใจ ไมมีรองรอยที่แสดงใหเห็นถึงความเบื่อหนาย  

        2)  ความไววางใจกัน (Trust) เปนหัวใจสำคัญของการทำงานเปนทีม สมาชิกทุกคน 

ในทีมควรไววางใจซึ่งกันและกันได ซื่อสัตยตอกัน สื่อสารกันอยางเปดเผย ไมมีลับลมคมใน  

        3)  มีการมอบหมายงานอยางชัดเจน สมาชิกทีมงานเขาใจวัตถุประสงค เปาหมาย 

และยอมรับภารกิจหลักของทีมงาน  

        4)  บทบาท (Role) สมาชิกแตละคนเขาใจและปฏิบัติตามบทบาทของตน และเรียนรู

เขาใจในบทบาทของผูอื่นในทีม ทุกบทบาทมีความสำคัญ รวมทั้งบทบาทในการชวยรักษาความเปนทีมงาน 

ใหมั่นคง เชน การประนีประนอม การอำนวยความสะดวก การใหกำลังใจ เปนตน  
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        5)  วิธีการทำงาน (Work Procedure) สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณา คือ  

          (1) การสื่อความ (Communication) การทำงานเปนทีมอาศัยบรรยากาศ  

การสื่อความที่ชัดเจนเหมาะสมซึ่งจะทำใหทุกคนกลาที่จะเปดใจ แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน จนเกิดความเขาใจ และนำไปสูการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  

          (2) การตัดสินใจ (Decision Making) การทำงานเปนทีมตองใชการตัดสินใจ 

รวมกัน เมื่อเปดโอกาสใหสมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็น และรวมตัดสินใจแลวสมาชิกยอมเกิด  

ความผูกพันท่ีจะทำในสิ่งท่ีตนเองไดมีสวนรวมตั้งแตตน  

          (3) ภาวะผูนำ (Leadership) คือ บุคคลที่ไดรับการยอมรับจากผูอื ่น การทำงาน

เปนทีมควรสงเสริมใหสมาชิกทุกคนไดมีโอกาสแสดงความเปนผูนำ (ไมใชผลัดกันเปนหัวหนา) เพื่อให

ทุกคนเกิดความรูสึกวาไดรับการยอมรับ จะไดรูสึกวาการทำงานเปนทีมนั้น มีความหมาย ปรารถนา 

ที่จะทำอีก 

           (4) การกำหนดกติกา หรือกฎเกณฑตาง ๆ ที่จะเอื้อตอการทำงานรวมกัน

ใหบรรลุเปาหมาย ควรเปดโอกาสใหสมาชิกไดมีสวนรวม ในการกำหนดกติกาหรือกฎเกณฑที่จะนำมาใช

รวมกัน  

        6)  การมีสวนรวมในการประเมินผลการทำงานของทีม ทีมงานควรมีการประเมินผล 

การทำงานเปนระยะ ในรูปแบบทั้งไมเปนทางการและเปนทางการโดยสมาชิกทุกคนมีสวนรวม 

ในการประเมินผลงานทำใหสมาชิกไดทราบความกาวหนาของงาน ปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้ง 

พัฒนากระบวนการทำงาน หรือการปรับปรุงแกไขรวมกัน ซึ่งในที่สุดสมาชิกจะไดทราบวาผลงาน 

บรรลุเปาหมายและมีคุณภาพมากนอยเพียงใด  

        7)  การพัฒนาทีมงานใหเขมแข็ง  

          (1) พัฒนาศักยภาพทีมงาน ดวยการสรางแรงจูงใจทางบวก สมาชิกมีความสัมพันธ

ที่ดีตอกัน มีการจัดกิจกรรมสรางพลังทีมงาน เกิดความมุงม่ันท่ีจะทำงานใหประสบผลสำเร็จ  

          (2) การใหรางวัล ปจจุบันการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

ไมเอื้อตอการทำงานเปนทีม สวนใหญจะพิจารณาผลการทำงานเปนรายบุคคล ดังนั้น ระบบรางวัลที่เอื ้อตอ 

การทำงานเปนทีม คือ การที่ทุกคนไดรางวัลอยางยุติธรรมทุกคน คือ ควรสนับสนุนการใหรางวัลแก

การทำงานเปนทีมในลักษณะที่วางอยูบนพ้ืนฐานการใหรางวัลกับกลุม (Group Base Reward System) 
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     2.4.4  ขอบขายการบริหารงานวิชาการ  

            ขอบขายของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษามีความหลากหลาย                

ซึ่งอาจจะมีจำนวนมากหรือนอยยอมแตกตางไปตามสภาพและขนาดของโรงเรียน ซึ่งมีผูศกึษาหลายทาน

ไดกำหนดขอบขายไว ดังนี ้

         Miller (1965) กลาวถึงขอบขายของการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ประกอบดวย  

สิ่งสำคัญ 4 ประการ นั่นคือ การจัดโปรแกรมการเรียน การปฏิบัติตามโปรแกรม การติดตามการเรียน

การสอนและการจัดกิจกรรมการสอน  

         Faber and Shearron (1970)  ไดกำหนดขอบขายของการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

ออกเปน 6 ดาน คือ การจัดวัตถุประสงคของหลักสูตร การจัดเนื ้อหาของหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช  

การจัดอุปกรณการสอน การนิเทศการสอน และการสงเสริมครูประจำการ 

         กระทรวงศึกษาธิการ (2546ก) ไดกำหนดขอบขายของการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนจำนวน 12 ดาน เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 แกไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังนี ้ 

         1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

         2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  

         3)  การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา  

         4)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

         5)  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา  

         6)  การพัฒนาแหลงเรียนรู  

         7)  การนิเทศการศึกษา  

         8)   การแนะแนวการศึกษา 

         9)   การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

         10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน  

         11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น  

         12) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน  

และสถาบันอ่ืนที่จัดการศกึษา 

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550) ไดกำหนดขอบขาย และ

อำนาจหนาที่ของสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการไวดังนี ้ 
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         1)  การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี ่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร

ทองถ่ิน  

         2)  การวางแผนงานดานวิชาการ 

         3)  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  

         4)  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  

         5)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  

         6)  การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

         7)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  

         8)  การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  

         9)  การนิเทศการศึกษา  

         10) การแนะแนว  

         11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  

         12) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

         13) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น  

         14) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  

         15) การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา  

         16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชในการสถานศึกษา  

         17) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) ไดกำหนดขอบขายและ

ภารกิจของสถานศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ดานวิชาการ

ดังนี ้

        1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

         2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  

         3)  การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา  

         4)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

         5)  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา  

         6)  การพัฒนาแหลงเรียนรู  

         7)  การนิเทศการศึกษา  

         8)  การแนะแนวการศึกษา 

         9)  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา  
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         10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน  

         11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น  

         12) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

และสถาบันอ่ืนที่จัดการศกึษา 

        จากแนวคิดของนักวิชาการและหนวยงานทางการศึกษาที ่กลาวมาขางตนสวนใหญ  

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบขายของการบริหารงานวิชาการไวสอดคลองและคลายคลึงกัน แตกตาง

เพียงรายละเอียดปลีกยอยเทานั้น สำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู วิจัยไดสรุปและสังเคราะหขอบขายของ 

การบริหารงานวิชาการที ่เหมาะสมกับบริบทของโรงเร ียนเทพศิร ินทรร มเกลา ตามขอบขายและ 

ภารกิจของสถานศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาดานวิชาการ 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552) ไดแก 1) ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) 

ด านการพ ัฒนากระบวนการเร ียนร ู   3) ด านการว ัดผล ประเม ินผล และเท ียบโอนผลการเร ียน  

4) ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

6) ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู  7) ดานการนิเทศการศึกษา 8) ดานการแนะแนวการศึกษา  

9) ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) ดานการสงเสริมความรูทางวิชาการ

แกชุมชน 11) ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 12) ดานการสงเสริม

และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

     2.4.5 ระบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารงานวิชาการ 

     นักวิชาการและนักการศกึษาไดใหแนวคิดการนำระบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารงาน

วิชาการไวดังนี ้

     กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ใหความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารมาใชในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดจึงกำหนด

นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาขึ้นเพ่ือสนับสนุน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาและเพื่อเปนการปองกันภัย

ทางอินเทอรเน็ตโดยใหผูเรียนผูสอนบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนไดใชประโยชนและเขาถึง

การบริการไดจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามความเหมาะสมจึงมีนโยบายสงเสริม 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาดังนี ้

        1)  จัดใหมีระบบสารสนเทศขอมูลขาวสารและจัดใหมีระบบสารสนเทศขอมูลขาวสาร

และระบบปองกันภัยทางอินเทอรเน็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการ รวมทั้ง

ประโยชนเพ่ือการเรียนรูสำหรับชุมชนและประชาชนในทองถิ่น 
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        2)  จัดใหผูสอนบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถ 

ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชนในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

อยางสรางสรรคและปลอดภัย พรอมกับการปลูกฝงคานิยมที่ดีงามในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม 

        3)  สงเสริมการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชวยสอน

และชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู จัดใหมีระบบปองกันสื่อที่ไมพึงประสงคที่

เผยแพรมาในระบบอินเทอรเน็ตแกผูเรียนและผูสอน 

        4)  สงเสริมและจัดใหมีการวิจัยและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารเพ่ือการเรียนรูและการจัดทำศูนยขอมูลเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

        5)  ประสานและจัดใหเกิดการมีสวนรวมระหวางหนวยงานทั้งภาครัฐเอกชน

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดหาแบงปนและแลกเปลี่ยนทั้งดานซอฟตแวรและฮารดแวร 

ใหเพียงพอในการใชประโยชนและในการจัดการเรียนการสอน  

        6)  ใหบริการทางวิชาการแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นองคกรเอกชนชุมชน

เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือขายสารสนเทศลดชองวาง

ระหวางผูเรียนในเมืองกับชนบท 

        ชินวัตร  เจริญนิตย (2564) ไดกลางถึง การใชเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศึกษา ผูบริหารจำเปนตองอัปเดตความรูในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลอยูตลอดเวลา มีการปรับตัว

ใหพรอมสำหรับโลกแหงขอมูล โดยเฉพาะขอมูลระบบ Big Data การเปนที่ปรึกษาในดานเทคโนโลยี 

จะทำใหชวยเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานวิชาการที่ดีขึ้นได ตลอดจนใหความสำคัญกับกระบวนการพัฒนา

บุคลากรใหสามารถเรียนรูและเขาใจ สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับพื้นฐานได พรอมทั ้งปรับปรุง

กฎระเบียบใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป รวมทั้งใหความสำคัญในการสรางประสบการณ

ใหกับบุคลากรเพ่ือสรางความผูกพันและดึงคนเกงคนรุนดิจิทัลใหเขามาในองคกร เม่ือมีการพัฒนาดาน

บุคลากร งานดานตาง ๆ โดยเฉพาะงานวิชาการก็จะไดรับการพัฒนาไปดวย 

        พระอันต ธมฺมวิริโย (นามทอง), สุนทร สายคำ, และ ประจิตร มหาหิง (2564) 

กลาวถึง การบริหารงานวิชาการในยุคดิจิทัลท่ีสำคัญประกอบดวย  

      1)  ดานหลักสูตรสถานศึกษา  

      2)  ดานกระบวนการเรียนการสอน   

      3)  ดานการใชสื่อการเรียนการสอน   

      4)  ดานการวัดผลประเมินผล 
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        จิตประสงค ทมะนันต, พงษธร สิงหพันธ, และ สุวิมล โพธิ ์กลิ ่น (2564) กลาวถึง 

รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมยุคใหมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผลมีองคประกอบดังนี ้ 

      1)  หลักการประกอบดวย การบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมยุคใหม  

      2)  จุดมุงหมาย ประกอบดวย การมีสวนรวมโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใช

ในการบริหารงานวิชาการ 

      3)  กลไกการดำเนินการประกอบดวย การมีสวนรวมจากบุคคลทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร  

      4)  การดำเนินการประกอบดวย การมีสวนรวมโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามา

ใชในการบริหารงานวิชาการทั้ง 4 ดาน คือ การวางแผนงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู และการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

      5)  การประเมินผล ประกอบดวย การประเมินประสิทธิผลจากการมีสวนรวม

ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

      6)  เงื่อนไขความสำเร็จ ประกอบดวย ความพึงพอใจและความสมัครใจเขามา 

มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 

3.  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพผูเรียน 

   3.1 ความหมายของคุณภาพผูเรียน 

     กระทรวงศึกษาธิการกำหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552–2561 

ซึ่งมีวิสัยทัศนที่ใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพในป 2561 โดยมีการปฏิรูปการศึกษาและ

การเรียนรูอยางเปนระบบใน 3 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู

ของคนไทย การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพและการสงเสริม 

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและการจัดการศึกษา และยังไดกำหนดกรอบ

แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไว 4 ประการ ไดแก การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม การพัฒนา

คุณภาพครูยุคใหม และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหมมีนักการศึกษา นักวิชาการและ

หนวยงานไดใหความหมายของคุณภาพผูเรียนไวดังนี ้ 

     กระทรวงศึกษาธิการ (2553) กำหนดคุณภาพผู เรียน คือ คุณภาพในตัวผูเรียนที่มี 

ความครอบคลุมในดานความสามารถและทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่จะชวยเสริมสรางใหผูเรียน 

มีคุณภาพบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตรซึ่งกำหนดไวดังนี ้ 

1)   ดานความสามารถและทักษะ 

       ป.1–3 อานออก เขียนได คิดเลขเปน มีทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะ 

การสื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย  
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       ป.4–6 อานคลอง เขียนคลอง คิดเลขคลอง มีทักษะการคิดพื ้นฐาน ทักษะชีวิต 

ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย  

       ม.1–3 แสวงหาความรูดวยตนเอง มีทักษะการคิดข้ันสูง ใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 

ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย  

       ม.4–6 แสวงหาความรูเพื่อการแกปญหา ใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู ใชภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) มีทักษะการคดิขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย  

     2)  ดานคุณลักษณะ ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู  

อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ 

     พรอมพิไล บัวสุวรรณ (2554) กลาววา คุณภาพผูเรียน หมายถึง ผูเรียนมีความสามารถ

ตามเปาหมายของหลักสูตร คือ เปนคนเกง และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตาม 

เกณฑทีก่ำหนดมีความรูและทักษะที่จำเปนในการดำรงชีวิตดวยความพอเพียง และเปนคนดี ผูเรียนมี

ทักษะทางสังคมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุขในการทำงานและอยูรวมในสังคมอยางมีความสุข  

     ภัคพร บุญเคลา (2555) กลาววา ค ุณภาพ คือ คุณสมบัต ิเฉพาะหรือลักษณะ 

ที่จำเปน อันบอกถึงความเปนเลิศ การมีมาตรฐานความเหมาะสมกับวัตถุประสงคหรือความสามารถ

สนองตอบผู ใชบริการ ความพอใจของผูใชบริการ คุณภาพจึงหมายถึง ตัวชี ้วัดความสำเร็จและ

ความกาวหนาของบุคคลในหนวยงานนั้น สวนคุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะที่ดีหรือ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนและกระบวนการในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุ

เปาหมายที่กำหนดไวทั้งในดานผลผลิตและผลลัพธของการดำเนินงาน ซึ่งแสดงถึงความสามารถ 

ในการตอบสนองความตองการและความจำเปนสำหรับผูเรียนและสังคมปจจุบัน สำหรับกระบวนการ

ที่ทำใหเกิดคุณภาพทางการศึกษาแกนักเรียน ประกอบดวย กระบวนการจัดการบริหาร หลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสภาพแวดลอมของชุมชนและ

ทองถ่ิน ตองมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน คำวา “คุณภาพผูเรียน” (Students Quality) มีความหมาย 

เชนเดียวกับคำวา “คุณภาพการศึกษา” หมายถึง คุณลักษณะที ่พึงประสงคของผู  เร ียนและ

กระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งแสดงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการ

และความจำเปนสำหรับผูเรียนและสังคมปจจุบัน คุณภาพการศึกษา เปนตัวบงชี้ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาที่มุงหวังในผลลัพธ คือ นักเรียน มีความรูความสามารถในเนื้อหา

ตามจุดประสงคของหลักสูตรสามารถนำความรูความสามารถไปประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม  

เปนพลเมืองท่ีดีในสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม   

     วิสิทธิ์ศักดิ์ ชัยเกิด (2559) กลาววา คุณภาพผูเรียน หมายถึง คุณลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้น 

กับผูเรียน ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในเกณฑดี และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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     สรุป คุณภาพผูเรียน หมายถึง คุณลักษณะที่มีในตัวผูเรียนทั้งดานความรู ความสามารถ 

ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน ซึ่งเปนผลที่เกิดจากศักยภาพและคุณภาพการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษาและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 

   3.2 คุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ไดกำหนด มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน 

เปนสำคัญ แตละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี ้(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561) 

      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน  

      1)  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

            (1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  

            (2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแกปญหา  

           (3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  

            (4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

            (5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

            (6)  มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  

      2)  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  

            (1)  การมีคณุลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

            (2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  

            (3)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  

            (4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม  

      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

      1)  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  

      2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

      3)  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผู เรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 

ทุกกลุมเปาหมาย  

   4)  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

   5)  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

   6)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  
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   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  

   1)  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได  

   2)  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู  

   3)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

   4)  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน  

   5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด 

การเรียนรู 

     สรุปไดวา คุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน คือ 

คุณภาพในตัวผูเรียนที่มีความครอบคลุมในดานความสามารถและทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่จะชวย

เสริมสรางใหผู เรียนมีคุณภาพบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร อันประกอบไปดวย ผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการของผูเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

   3.3 องคประกอบของคุณภาพผูเรียน 

      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550) ไดกำหนดองคประกอบในการพัฒนา

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ไวดงันี้ 

1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

        การวัดผลสัมฤทธิ์เปนเครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบผลการเรียนรูของผูเรียนที่เกิด

จากการจัดการเรียนการสอนของผูสอนวาผูเรียนมีความรูความสามารถในแตละรายวิชามากนอย

เพียงใด (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545) ซึ่งไดมีผูใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี ้

(1)  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “Achievement” แปลวา ไดรับหรือผลสำเร็จทางการศึกษา 

นักวิชาการและนกัวจิัยการศึกษาหลายทานไดใหความหมายไวดังนี้ 

         Good (1973) กลาววา ผลสัมฤทธิ์หมายถึง ความสำเร็จความคลองแคลว  

ความชำนาญในการใชทักษะหรือประยุกตใชความรูตาง ๆ ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงหมายความวา 

ความรูหรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรูวชิาตาง ๆ สามารถสังเกตไดจากผลการทดสอบของครูผูสอน

หรือผูรับผิดชอบในการสอน เปนความสามารถหรือคุณลักษณะของผูเรียนที่เกิดข้ึนหลงัจากการเรยีน

การสอนนั่นเอง  

         Anastasi (1982) สรุปไววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกับองคประกอบ

ทางดานสติปญญาและไมใชสติปญญาอันไดแกองคประกอบดานเศรษฐกิจ สังคม แรงจูงใจและ

องคประกอบอ่ืน ๆ  
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         ทิศนา แขมมณี, เฉลิมชัย พันธเลิศ, และ ภาษิต ประมวลศิลปชัย (2548) กลาววา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การเขาถึงความรู การพัฒนาทักษะดานการเรียน ซึ่งอาจพัฒนาจาก

คะแนนสอบที่กำหนดใหคะแนนที่ไดจากการทำงานที่ครูมอบหมายใหหรือทั้งสองอยาง 

         ชวาล แพรัตกุล (2552) ใหความหมายวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนความสำเร็จ

ในดานความรูทักษะและสมรรถภาพดานตาง ๆ ของสมอง นั ่นคือ สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนควรจะ

ประกอบดวยสิ่งสำคัญอยางนอย 3 สิ่ง คือ ความรู ทักษะ และสมรรถภาพของสมองดานตาง ๆ 

         อรทัย จันใด (2553) กลาววา ผลสัมฤทธิท์างการเรียน หมายถึง ความรู ความสามารถ

ในการที่จะพยายามเขาถึงความรูหรือทักษะซึ ่งเกิดจากการกระทำที่ประสานกันตองอาศัยความพยายาม 

อยางมาก ทั้งองคประกอบทางดานที่เกี่ยวของกับสติปญญาและองคประกอบที่ไมใชสติปญญาแสดงออกมา 

ในรูปของความสำเร็จ ซึ่งสามารถวัดไดดวยเครื่องมือทางจิตวิทยาหรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ั่วไป 

         ศุภชัย มาตาชาติ (2556) ใหความหมายวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ คะแนน 

ที่เกิดขึ้นจากการวัดผลจากความรูและความเขาใจในเนื้อหาทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติที่กำหนดไว 

ตามจุดประสงคการเรียนรูที่อยูในรูปของตวัเลขและสัญลกัษณ  

         ไพโรจน คะเชนทร (2556) ใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา คือ 

คุณลักษณะ รวมถึงความรู ความสามารถของบุคคลอันเปนผลมาจากการเรียนการสอน หรือมวล

ประสบการณทั้งปวงที่บุคคลไดรับจากการเรียนการสอน ทำใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ในดานตาง ๆ ของสมรรถภาพทางสมอง ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อเปนการตรวจสอบระดับความสามารถ

สมองของบุคคลวาเรียนแลวรูอะไรบาง และมีความสามารถดานใดมากนอยเทาไร  ตลอดจนผล 

ที่เกิดขึ้นจากการเรียนการฝกฝนหรือประสบการณตาง ๆ ทั้งในโรงเรียน ที่บาน และสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ 

รวมทั้งความรูสึก คานิยม จริยธรรมตาง ๆ ก็เปนผลมาจากการฝกฝนดวย 

         สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสำเร็จในดานความรูทักษะ

และสมรรถภาพดานตาง ๆ ของผูเรียนซึ่งเกิดจากการเรียนรูของผูเรียน 

   2)  ลกัษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

      ลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีหลายลักษณะ โดยจะกลาวถึง 2 ดาน 

ดังนี้ (อุทุมพร จามรมาน, 2535)  

       (1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานสมอง จําแนกเปน 6 ระดับ ดังนี้  

       – ผลสัมฤทธิ์ดานความจําเปนสิ่งที่สําคัญทางการเรียน ความจําเปน ตัวเสริม 

ใหเกิดความรูความสามารถในการเรียน ความจําเปนผลสัมฤทธิ์พื้นฐานกอนการแสดง ความสามารถใน

ระดับสูงขึ้น  

       – ผลสัมฤทธิ์ดานความเขาใจ เปนการแสดงความสามารถในระดับสูงขึ้น

กวาความจํา  
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       – ผลสัมฤทธิ์ดานการนําไปใชเปนการนําความรูที ่ไดเรียนไปแลวไปใช  

ในสถานการณอ่ืนที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการบรรลุจุดมุงหมายของการนําไปใช  

       – ผลสัมฤทธิ์ดานการวิเคราะห เปนการแยกแยะเนื้อหาใหเปนสวนยอย 

แลวระบุสวนยอยกับสวนยอยหรือกับสวนใหญ  

       – ผลสัมฤทธิ์ดานการสังเคราะห เปนการนําสิ่งที่วิเคราะหมาผสมผสาน  

เปนเรื่องใหม  

       – ผลสัมฤทธิ์ดานการประเมินความสามารถในดานการประเมินเพื่อให  

ไดคุณคาบางอยาง ถือวาเปนข้ันสุดทายของการพัฒนาทางสังคมของผูเรียน กลาวโดยสรุปผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดานสมองขึ้นอยูกับความสามารถ ทักษะและประสบการณของผูเรียนแตละบุคคลซึ่งมีผลตอ 

การเรียนรู ไดแก ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะหและการประเมินผล  

     (2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานจิตใจ เปนสิ่งที่เปนนามธรรมและมีขอบเขต 

กวางมาก ตั้งแตการรับรูจนถึงความพึงพอใจในคุณคา แบงยอยเปน  5 ระดับ ดังนี ้ 

       – ขั้นการรับรู เปนระดับตํ่า หมายถึง การที่บุคคลแตละคนเปดใจอยาก 

รับรูวาเกิดอะไรข้ึนภายนอกบาง คือ การรูตัวและการตั้งใจรับรูเพ่ิม  

       – ขั้นการตอบสนอง เปนขั้นที่นักเรียนไดแสดงตอบตอคน สิ่งของและ 

ปรากฏการณ  

       – ขั้นการแสดงคณุคาเปนข้ันท่ีมีการรับรูคณุคา  

       – ขั้นการสรางมโนทัศนของคณุคาเปนข้ันการสรางความเขาใจ  

       – ขั้นการแสดงลักษณะเปนขั้นการแสดงบุคลิกนิสัยของบุคคลเหลานั้น 

ออกมา  

       สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนสิ่งที่มองไมเห็นโดยขึ้นอยู กับ

ความสามารถของแตละบุคคล โดยสามารถแบงออกเปนลําดับขั้นของการเรียนรู โดยเริ่มตนจาก 

ขั้นของการเปดใจอยากรับรูสิ่งตาง ๆ ขั้นของการแสดงออกสิ่งตาง ๆ ที่ไดรับรู ขั้นของการรับรูคุณคา

ของสิ่งที่รับรู ขั้นของการสรางความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่รับรูแลวบันทึกไวในสมอง และขั้นสุดทาย คือ 

ขั้นของการแสดงลักษณะนิสัยของแตละคนออกมา 
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       3)  องคประกอบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     Anastasi (1982) ไดกลาววา ผูเรียนจะประสบความสําเร็จทางการศึกษา 

ไดดีเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับองคประกอบดังตอไปนี ้ 

     (1)  องคประกอบดานสติปญญา (Intellectual–Factor) เปนความสามารถ 

ในการคดิของบุคคล อันเปนผลมาจากการสะสมของประสบการณตาง ๆ รวมถึงความสามารถที่ติดตัว 

มาแตกำเนิด โดยความสามารถเหลานี้วัดไดหลายแบบ เชน วัดความถนัดทางการเรียน ความคิด 

สรางสรรค ความสามารถในการแกปญหา สมรรถภาพทางสมอง เปนตน ซึ่งองคประกอบ ดานสติปญญา

เปนปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

     (2)  องคประกอบที่ไมใชทางดานสติปญญา (Non Intellectual–Factor)  เชน 

เพศ อายุ แผนการเรียน อันดับการเลือก รายไดของบิดามารดา นิสัยในการเรียน เจตคติในการเรียน 

ตลอดจนสภาพแวดลอมของสถานศึกษา เปนตน  

     บุญชม ศรีสะอาด (2524) ไดกลาวถึง องคประกอบที่มีผลตอการเรียนรูของ 

ผูเรียน ดังนี ้ 

     (1)  ดานพื้นความรูเดิมของผูเรียน เชน ความรูเดิมเกี่ยวกับรายวิชา คะแนน

สอบจบของการศึกษาในอดีต เปนตน  

     (2)  ดานสถานภาพทั่วไปของนักศึกษา เชน คุณลักษณะของนักศึกษา ฐานะ 

เศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวของนักศึกษา เปนตน  

     (3)  เจตคติของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอน  

     (4)  เจตคติของนักศึกษาที่มีตอรายวิชา  

     (5)  ดานลักษณะกิจกรรมนอกชั้นเรียนของนักศึกษา  

     (6) ดานพฤติกรรมการสอนของผู สอนตามการรับรูของผูเรียน เชน การชี ้แนะ 

การมีสวนรวม การชมเชย หรือใหรางวัล และการมอบหมายงานใหนักศึกษาทํา เปนตน  

     กัมปนาท ศรีเชื้อ (2550) ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน มีองคประกอบ  

2 ประการไดแก  

     (1)  องคประกอบทางดานสติปญญา  

     (2)  องคประกอบที่มิไดเก่ียวของกับสติปญญา  

     ขนิษฐา บุญภักดี (2552) ไดสรุปถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนโดยเฉพาะในดานที่มิไดเก่ียวของกับสติปญญา ไวดังนี ้ 

     (1)  องคประกอบทางดานรางกาย (Physical Factors) ไดแก อัตราการเจริญเติบโต 

สุขภาพรางกาย ขอบกพรองทางรางกาย และลักษณะทางรางกาย  
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     (2)  องคประกอบทางดานความรู (Love Factors) ไดแก ความสัมพันธของ

บิดา มารดา ความสัมพันธของบิดากับลูก ความสัมพันธระหวางลูก ๆ และความสัมพันธระหวาง

สมาชิกในครอบครัว  

     (3)  องคประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม (Cultural and Socialization Factors) 

ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเปนอยูของครอบครัว สภาพแวดลอมทางบาน การอบรมเลี้ยงดู

และฐานะเศรษฐกิจทางบาน  

     (4)  องคประกอบทางความสัมพันธในหมู เดียวกัน (Peer Group Factors) 

ไดแก ความสัมพันธของนักเรียนกับเพ่ือนวัยเดียวกัน ทัง้ทางบานและทางโรงเรียน  

     (5)  องคประกอบทางการพัฒนาตนเอง (Self Development Factors) ไดแก 

สติปญญา ความสนใจ ทัศนคติของนักเรียนตอการเรียน  

     (6)  องคประกอบทางการปรับตัว (Self–Adjustment Factors) ไดแก ปญหา 

การปรับตัว การแสดงออกทางอารมณ เห็นไดวาองคประกอบทางดานที่ไมไดเก่ียวของกับสติปญญามี

อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ซึ ่งมีอยูหลายประการทั้งที ่อยูภายในตัวผู เรียนและที ่เกิดจาก

สภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งบางองคประกอบจะสงเสริมการเรียนรูบางองคประกอบอาจเปนอุปสรรค

ในการเรียนรู  

     จากการศึกษาองคประกอบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถสรุปไดวา 

ผูเรียนจะประสบความสําเร็จในการเรียนประกอบดวยองคประกอบทางดานสติปญญา ซึ่งไดแก 

ความรูความสามารถของแตละบุคคลที่ไดจากการสะสมประสบการณและระดับสติปญญาที่ไดมา  

แตกำเนิด และองคประกอบที่ไมไดเกี่ยวของกับระดับสติปญญา ซึ่งมีอยูภายในตัวผูเรียนหรืออาจ  

เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกก็ได 

       4)  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

         ไพศาล หวังพานิช (2526) กลาววา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนการตรวจสอบ

ระดับความสามารถหรือความสําเร็จในการเรียนของแตละบุคคล ซึ่งสามารถวัดได 2 แบบตามจุดมุงหมาย 

และลักษณะวิชาที่สอบ ดังนี้  

         (1) การวัดดานปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติ 

หรือทักษะของผู เร ียน โดยมุ งเนนใหผู เรียนไดแสดงความสามารถดังกลาวในรูปการกระทําจริง 

ใหออกมาเปนผลงานไดโดยใชขอสอบภาคปฏิบัติ  

         (2) การวัดดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 

อันเปนประสบการณการเรียนรูของผูเรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตาง ๆ สามารถวัด

ไดโดยใชขอสอบสําหรับวัดผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจไดมาจากกระบวนการ 

ที่ไมตองอาศัยการทดสอบที่เรียกวา Nontesting Procedures เชน การสังเกตหรือตรวจการบาน 
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หรืออาจอยูในรูปของการที่ไดมาจากการเรียนหรืออีกวิธีหนึ่งอาจวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนดวย 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ัวไป ซึ่งมักอยูในรูปแบบของเกรดที่ไดจากการเรียนเนื่องจากไดผล 

ที่เชื่อถือไดมากกวา อยางนอยกอนที่จะทําการประเมินผลการเรียนของผูเรยีน ผูสอนจะตองพิจารณา 

องคประกอบอื่น ๆ จึงดีกวาการแสดงขนาดความสําเร็จหรือความลมเหลวจากการทดสอบนักเรียน 

ดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทัว่ ๆ ไปเพียงครั้งเดียว  

         พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545) ไดกลาววา เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดแก 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) ซึ่งนักวัดผลและนักการศึกษา มีการเรียกชื่อแตกตางกัน  

เชน แบบทดสอบความสัมฤทธิ์ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ หรือแบบสอบผลสัมฤทธิ์ โดยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ 

เปนแบบทดสอบที่ใชวัดความรู ทักษะและความสามารถทางวิชาการที่ผู เรียนไดเรียนรูมาแลววาบรรลุผล 

ตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวเพียงใด ซึ่งไดแบงประเภทของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้ 

         (1) แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง เปนแบบทดสอบที่มุ งวัดผลสัมฤทธิ ์ของ

ผูเรียน เฉพาะกลุมที่สอน เปนแบบทดสอบที่ผูสอนสรางขึ้นใชกันโดยทั่วไปในสถานศึกษา  มีลักษณะ

เปนแบบทดสอบขอเขียน ซึ่งแบงออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี ้ 

           – แบบทดสอบอัตนัย เปนแบบทดสอบที่กำหนดคําถามหรือปญหาให 

แลวใหผูตอบเขียนโดยแสดงความรู ความคิด เจตคติไดอยางเต็มที่   

           – แบบทดสอบปรนัย หรือแบบใหตอบสั ้น ๆ เปนแบบทดสอบที่กำหนดให

ผู สอบเขียนตอบสั้น ๆ หรือมีคําตอบใหเลือกแบบจํากัดคําตอบ ผู ตอบไมมีโอกาสแสดงความรู 

ความคิดไดอยางกวางขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบชนิดนี้ แบงออกเปน 4 แบบ คือ 

แบบทดสอบถูก – ผิด แบบทดสอบเติมคํา แบบทดสอบจับคู และแบบทดสอบเลือกตอบ  

         (2)  แบบทดสอบมาตรฐาน เปนแบบทดสอบที่มุ งวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

ทัว่ ๆ ไป  ซึ่งสรางโดยผูเชี่ยวชาญมีการวเิคราะหและปรับปรุงอยางดีจนมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

         วนิดา ดีแปน (2553) ไดกลาววา การวัดและการประเมินผลการเรียน คือ

กระบวนการตรวจสอบผูเรียนวาไดพัฒนาไปถึงจุดหมายปลายทางของหลักสูตรและมีคุณลักษณะ 

ทีพึ่งประสงคเปนไปตามที่กำหนดหรือไม รวมทั้งเปนสิ่งที่ทําใหทราบวาผูเรียนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากนอยเพียงใด โดยการวัดและการประเมินผลการเรียนมีจุดประสงค คือ การจัดตําแหนงเพื่อเปน 

การวัดวาผูเรียนแตละคนมีความรูหรือทักษะเพียงพอหรือไม ซึ่งจะทําใหทราบจุดเดน จุดดอยของผูเรียน

เปนการประเมินพัฒนาการของนักเรียน แลวนําไปทํานายเพื่อเปนการแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ 

หรือศึกษาตอ นําไปประเมินคาซึ่งจะกระทําเมื่อการสอนสิ้นสุดลง 
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         ดังนั้น จึงสรุปไดวา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถทดสอบโดยใช 

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หรือไดจากกระบวนการที่ไมตองใชแบบทดสอบ เชน การสังเกต การตรวจ 

การบานที่ไดรับมอบหมายหรืออาจอยูในรูปของผลการเรียนหรือเกรดที่ไดจากการเรียนในรายวิชา 

นั้น ๆ จะพบวาการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นิยมใชกันทั่วไปมักอยูในรูปแบบของคะแนนหรือ  

เกรดที่ไดจากการเรียน 

     2)  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

       (1) ความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค 

         มีนักวิชาการและหนวยงานใหความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

นักเรียนไว ดังนี้ 

         กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ใหความหมายของ คุณลักษณะอันพึงประสงค

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 วา ลักษณะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน  

เปนคุณลักษณะที่สังคมตองการในดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสำนึก สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน

ในสังคมไดอยางมีความสุข ทัง้ในฐานะพลเมืองโลกและพลโลก   

         สุกัญญา คุมกลาง (2553) สรุปความหมายไววา คุณลักษณะอันพึงประสงค 

หมายถึง  คุณลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอันเปนคุณลักษณะที่สังคมตองการในดานการมี 

คุณธรรม จริยธรรม คานิยม บุคลิกลักษณะนิสัยที่ดีงาม ดังนั้น สถานศึกษาแตละแหงอาจจะกำหนด 

คุณลักษณะอันพึงประสงคไมเหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพปญหาความตองการตลอดจน วิสัยทัศน

ของสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน คณะกรรมการพัฒนาและประเมินผล

คุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาเปนผูกำหนด โดยอาศัยขอมูลที ่ ไดจากการศึกษา 

ความตองการของผูปกครอง ชุมชน และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน   

         สุรีย พูลสวัสดิ์ (2554) สรุปความหมายไววา คุณลักษณะอันพึงประสงค 

หมายถึง  ลักษณะที่ีแสดงออกอันเปนลักษณะเฉพาะประจำตัวของเด็กนักเรียนซึ่งเปนที่ยอมรับและ

บุคคลทัว่ไปมีความพึงพอใจ 

         อภิชาติ ออนเอม (2559) สรุปความหมายไววา คุณลักษณะอันพึงประสงค 

หมายถึง  ลกัษณะที่ีีดีที่สังคมตองการในดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสํานึกการอยูรวมกับผูอื่น

ไดอยางมีความสุขที่ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถกำหนด เพิม่เติมจากท่ีกำหนด

ไวในมาตรฐานการเรียนรู ของกลุ มสาระการเรียนรู ตาง ๆ  ตามสภาพปญหา และสภาพการเปลี่ยนแปลง 

ของชุมชนหรือสังคม 
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         นิวัฒน สินไชย (2560) สรุปความหมายไววา คุณลักษณะอันพึงประสงคของ

นักเรียน (Desired Characteristics) หมายถึง ลักษณะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนเปนลักษณะที่ 

สังคมตองการในดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม เปนสิ่งที่นักเรียนควรยึดถือปฏิบัติเปน 

พฤติกรรมที่ดีบุคคลสวนใหญเห็นวาดีงามถูกตอง เกิดประโยชนตอตนเองและสังคม  

         ดังนั้นสามารถสรุปไดวา คุณลักษณะอันพึงประสงค หมายถึง ลักษณะที่

ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน อันเปนคุณลักษณะที่สังคมตองการในดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 

จิตสํานึก บุคลิกลักษณะนิสัยที่ดีงาม สามารถอยูรวมกันกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 

       (2)  ความสําคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค 

     กระทรวงศึกษาธิการ (2553) กลาววา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และที ่แกไขเพ่ิมเติม ไดกลาวไวในมาตรา 23 24 และ 26 เก่ียวกับการจัดการศึกษา ตองเนน

ความสําคัญทั้งความรูและคุณธรรมการจัดการความรูตองบูรณาการความรูดานตาง ๆ เชน ความรู

เกี่ยวกับตนเองทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ทักษะ 

ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอยางมีความสุข โดยตองผสมผสานความรูเหลานั้นใหได

สัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไว

ในทุกรายวิชาและใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเร ียนโดย พิจารณาจากพัฒนาการของผู เร ียน 

ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคูไปในกระบวน 

การเรียนการสอนตามความเหมาะสมในแตละระดับและรูปแบบการศึกษาดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ 

จึงมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรูมุ งมั่นขยายโอกาสทางการศึกษา ใหเยาวชน 

ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพอยางกวางขวางและท่ัวถึงโดยคำนึงถึงการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดานครอบคลุม 

ทั้งดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา  นอกเหนือจากการยกระดับคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน

การศึกษา นอกจากนี้ ยังไดสงเสริมและสรางความตระหนักใหกับผูเรียนมีจิตสํานึกในคุณคาปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันทสันติวิธแีละประชาธิปไตย 

         ศักดิ์สกล จันแสน (2558) สรุปไววา  ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหกับ

นักเรียนนั้นไมใชแคการใหความรูทางวิชาการเทานั้นแตตองใหความสําคัญ ทั้งทางดานความรูและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ดีที่ผูเรียนที่ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยที่สถานศึกษาจะตองรวมกับ

ชุมชนกําหนดเปาหมายในการพัฒนานักเรียนดานคุณธรรมจริยธรรมคานิยมที่สอดคลองกับสภาพ

ปญหาความจำเปนของชุมชน และทองถ่ิน โดยคำนึงถึงสภาพเปนจริงของนักเรียน และควรพัฒนา

นักเรียนอยางรอบดาน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรม จิตใจ สติปญญาเพ่ือสรางความตระหนักใหนักเรียน 

มีจิตสํานึกที่ดี ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยที่ถูกตอง เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คานิยมรวมทั้งวิถี

ชีวิตที่จะนำไปสูการพัฒนาที่ยัง่ยนื มีศักยภาพในการทีจ่ะศึกษาตอและในการประกอบอาชีพตอไป  
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         อภิชาติ ออนเอม (2559) สรุปไววา การจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนนั้น 

ตองใหความสําคญัทั้งในดานความรูและคุณลักษณะอันพึงประสงคทีด่ีที่ผูเรียนพึงมีเพ่ือใหผูเรียนไดรับ

การศกึษาทีม่ีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการพัฒนาผูเรียนในทุก ๆ ดาน ครอบคลุมท้ังพฤติกรรม จิตใจและ

ปญญา ตองสงเสริมและสรางความตระหนักใหผูเรียนมีจิตสํานึกที่ดี ดำเนินชีวิตตามวิถี ประชาธิปไตย

ที่ถูกตองเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คานิยม รวมทั้งวิถีชีวิตที่จะนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและ 

มีศกัยภาพในการที่จะศึกษาตอและในการประกอบอาชีพตอไปในอนาคต  

         นิวัฒน สินไชย (2560) สรุปไววา คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

มีความสําคัญ เพราะเปนลักษณะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนเกิดการพัฒนาอยางรอบดาน ครอบคลุม

ทั ้งพฤติกรรม ความสามารถทางการเรียนรู  คุณธรรมจริยธรรมที ่จะเจร ิญเติบโตเปนกำลังหลัก 

ในการพัฒนาประเทศชาติตอไป  

         สรุปไดวา คุณลักษณะอันพึงประสงคมีความสําคัญและจำเปนอยางยิ่งตอ 

การพัฒนาผู เรียนซึ ่งเปนเยาวชนของชาติใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติอยาง 

เหมาะสมและสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกต ิ

       (3)  องคประกอบของคุณลักษณะอันพึงประสงค 

           กระทรวงศึกษาธิการ (2553) กลาวถึงคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

ไว 8 ประการซึ่งสถานศึกษาตองมีความเขาใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางชัดเจน โดย

พิจารณาจากนิยามตัวชี้วัดพฤติกรรมบงชี้ของคุณลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งมีรายละเอียดดงันี้ 

           ขอที่ 1 รักชาต ิศาสน กษัตริย  

           รักชาติ ศาสน กษตัริย หมายถึง คณุลกัษณะที่แสดงออกถึงการเปนพลเมืองดี

ของชาต ิธำรงไวซึง่ความเปนชาติไทยศรัทธายึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  

        ตัวชี้วัด   

– เปนพลเมืองดีของชาติ  

         – ธำรงไวซึ่งความเปนชาติไทย  

         – ศรัทธา ยึดมัน่และปฏิบตัตินตามหลักศาสนา  

– เคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย  

         ผูท่ีรักชาต ิศาสน กษัตริย คือ ผูทีม่ีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเปนพลเมืองดี

ของชาติมีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจเชิดชูความเปนชาติไทย ปฏิบัตตินตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ

และแสดงความจงรักภกัดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
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         ขอที่ 2 ซื่อสัตยสุจริต 

         ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกตอง 

ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองและผูอ่ืน ทัง้กาย วาจา ใจ 

         ตัวชี้วัด 

         – ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทัง้กาย วาจา ใจ 

         – ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอ่ืน ทั้งกาย วาจา ใจ 

         ผูท่ีมีความซื่อสัตยสุจริต คือ ผูที่ประพฤติตรงตามความเปนจริงทั้งกาย วาจา ใจ

และยึดหลกัความจริงความถูกตองในการดำเนินชีวติ มีความละอายเกรงกลัวตอการกระทำผดิ 

         ขอที่ 3 มีวินัย 

         มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในขอตกลงกฎเกณฑ 

และระเบียบขอบังคบัของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

         ตัวชี้วัด 

         ปฏิบัติตามขอตกลงกฎเกณฑระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว โรงเรียนและ

สังคม ผูที่มีวินัย คือ ผูที ่ปฏิบัติตนตามขอตกลงกฎเกณฑระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน

และสังคม เปนปกตินิสัย ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 

         ขอที่ 4 ใฝเรียนรู  

         ใฝเรียนรู หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามใน 

การเรียน แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

         ตัวชี้วัด 

         – ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรมการเรียนรู  

         – แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห สรุปเปนองคความรู และสามารถนำไปใช

ในชีวิตประจำวนัได  

         ผูท่ีใฝเรียนรู คือ ผูท่ีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน

และเขารวมกิจกรรมการเรียนรูแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยางสม่ำเสมอ 

ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรูสรุปเปนองคความรู แลกเปลี่ยน ถายทอดเผยแพร  

และนำไปใชในชีวิตประจำวนัได 

         ขอที่ 5 อยูอยางพอเพียง  

         อยูอยางพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอยางพอประมาณ 

มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุมกัน ในตัวทีด่ีและปรับตวัเพ่ืออยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
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         ตัวชี้วัด 

         – ดำเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม 

         – มีคณุธรรม มีภูมิคุมกันในตวัท่ีดีและปรับตวัเพ่ืออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

         ผูที่อยูอยางพอเพียง คือ ผูที่ดำเนินชีวิตอยางประมาณตน มีเหตุผลรอบคอบ

ระมัดระวัง อยูรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบ ไมเบียดเบียนผูอื่นเห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ  

มีการวางแผน ปองกันความเสีย่งและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง  

         ขอที่ 6 มุงมั่นในการทำงาน 

         มุ งมั่นในการทำงาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และ

รับผิดชอบในการทำหนาที่ีการงานดวยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหงานสำเร็จตามเปาหมาย  

         ตัวชี้วัด 

         – ตัง้ใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติทำหนาที่ีการงาน 

         – ทำงานดวยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อใหงานสำเร็จตามเปาหมาย  

         ผูที ่มุงมั่นในการทำงาน คือ ผูที ่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติ

หนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายดวยความเพียรพยายาม ทุมเทกำลังกายกำลังใจ ในการปฏิบัตกิิจกรรมตาง ๆ 

ใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายท่ีกำหนดดวยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน  

         ขอที่ 7 รักความเปนไทย  

         รักความเปนไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา 

รวมอนุรักษสืบทอดภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีศลิปะและวฒันธรรมใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

ไดอยางถูกตองและเหมาะสม  

         ตัวชี้วัด 

     – ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยและมีความกตัญู

กตเวที  

                     – เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสือ่สารไดอยางถูกตอง  

     – อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย  

     ผูที่รักความเปนไทย คือ ผูที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา ชื่นชม มีสวนรวม

เผยแพรภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัููกตเวที  

ใชภาษาไทยในการสือ่สารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

     ขอที ่8 มีจิตสาธารณะ  

     มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรม

หรือสถานการณที่กอใหเกิดประโยชนแกผูอื ่น ชุมชน และสังคม ดวยความเต็มใจ กระตือรือรนโดยไมหวัง 

ผลตอบแทน  
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     ตัวชี้วัด 

     – ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจและพึงพอใจ โดยไมหวังผลตอบแทน 

     – เขารวมกิจกรรมทีเ่ปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม  

     ผูที่มีจิตสาธารณะ คือ ผูท่ีมีลกัษณะเปนผูใหและชวยเหลือผูอื่น แบงปนความสุข

สวนตน เพ่ือทำประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เห็นใจผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษ 

สิ่งแวดลอม ดวยแรงกาย สติปญญาลงมือปฏิบัติเพ่ือแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดในชุมชน 

โดยไมหวังสิ่งตอบแทน  

             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (2561)  ไดกำหนดคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคของนักเรียน ไดกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรฐานท่ี 1 มี 4 ตัวบงชี้ ดังนี ้

             – การมีคณุลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

             – ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย  

              – การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  

              – สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม  

      สรุปไดวา ลักษณะของนักเรียนที่พึงประสงคจะตองเปนบุคคลที่มีความสมบูรณ 

พรอมทัง้ดานรางกาย จิตใจ สติปญญาอารมณสังคม มีทักษะและปรับตัวไดเปนผูนำ ผูตามที่ดี มีความซื่อสัตย

ประหยัด พอเพียง ใฝรูใฝเรียน เปนแบบอยางที่ดีแกผูอ่ืนได ดังนั้นถาจะใหนักเรียนมีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงคไดตองมีการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงคโดยใชเครื่องมือทางการบริหารที่เหมาะสม

กับบริบทของสถานศกึษา 

       (4)  การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค 

      การดำเนินการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนสวนหนึ่งของ 

การจัดการเรียนรูและการประเมินผูเรียน เพ่ือใหผานเกณฑตามที่สถานศึกษากําหนดทุกระดับการศึกษา 

เมื่อสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแลว ครูที่รับผิดชอบการจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนควรจะตองดำเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2553)  

     ขั้นตอนที ่1 ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน นิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้และเกณฑการใหคะแนน เพื่อพิจารณาวาตัวชี้วัดนั้น ครอบคลุม 

และสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของวชิา งานกิจกรรมที่รับผดิชอบหรือไมอยางไร  

     ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวคิดทฤษฏีหลักการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงค  

     ข ั ้นตอนที่  3 ศึกษาแนวปฏิบัติในการพัฒนาผู เร ียนวาจะดำเนินการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงคดวยวธิีใดดังนี ้
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     – บูรณาการในกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู  

     – จัดในกิจกรรมพฒันาผูเรียน 

     – จัดโครงการเพ่ีอพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค  

– ปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยสอดแทรกในกิจวัตรประจําวันของ 

สถานศึกษา  

     ข้ันตอนที ่4 ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียนกอนการพัฒนา 

       ขั้นตอนที่ 5 สรางหรือเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม/สอดคลองกับแนวปฏิบัติที่

เลือกดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 

       ขั้นตอนท่ี 6 ดำเนินการพัฒนาผูเรียนตามแนวทางที่กำหนดไวและประเมิน

เปนระยะ ๆ ผูเรียนท่ีไมผานเกณฑใหปรับปรุงการพัฒนาแลวประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด  

       ขั้นตอนท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาตอผูที่เกี ่ยวของ การดำเนินการวัดคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคของสถานศึกษาจะบรรลุผลไดนั้นจะตองอาศัยการบริหารจัดการและการมีสวนรวม 

จากทุกฝายดำเนินการพัฒนาทั้งในและนอกหองเรียนโดยมอบหมายภารกิจในการพัฒนาและประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคในหองเรียน ใหครูผูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรูเปนผูรับผิดชอบ โดย

สอดแทรกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคในชั่วโมงการเรียนการสอน/กิจกรรมโครงการหรือ 

ในโอกาสอ่ืน ๆ ซึ ่งมีแนวทางการดำเนินการหลายรูปแบบสถานศึกษาสามารถเลือกนำไปใชได 

ตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้ี (กระทรวงศกึษาธิการ, 2553)  

     รูปแบบที ่1 เปนรูปแบบที่เหมาะสําหรับสถานศึกษาที่มีความพรอมในดานทรัพยากร

ตาง ๆ คอนขางสูงถึงสูงมากและเหมาะสําหรับสถานศึกษาที ่ตองการเนนดานการพัฒนาผู เรียนใหมี

คุณลักษณะอันพึงประสงคสูความเปนเลิศ โดยมีนโยบายที่จะใหบุคลากรและครูทุกคนไดมีสวนรวม 

ในการพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคทุกขอตามที ่สถานศึกษากำหนด โดยจะมี

คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาเปนองคคณะบุคคล 

ในสถานศึกษาที ่คอยชวยเหลือคณะครูในกรณีที่พบวา นักเรียนบางคนมีปญหาที่ซับซอนและ 

ไมสามารถจะพัฒนาดวยกระบวนการธรรมดาไดมีความจำเปนตองทำกรณีศึกษา คณะกรรมการชุดนี้ 

จะทำงานรวมกับครูประจำชั้นหรือครูที ่ปรึกษาหรือครูคนอื่นที ่สนใจจะทำกรณีศึกษารวมกัน 

นอกจากนี้อาจนำสภานักเรียนเขามามีส วนรวมในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคดวย  

โดยสถานศึกษารับฟงความค ิดเห ็นของสภานักเร ียน ถึงว ิธ ีการที ่ เหมาะสมกับวัยของผู เร ียน 

ดวยกิจกรรมเสริม ซึ่งจะเนนการพัฒนาและตรวจสอบคุณลักษณะอันพึงประสงคทุกประการ

ตลอดเวลา ทั้งนี้สถานศึกษาอาจมีเปาหมายวานักเรียนรอยละ 90 ขึ้นไป จะตองมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคอยูใน ระดบั“ดี”เปนอยางนอย การประเมินรูปแบบนี้ ดำเนินการดงันี้ 
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   – คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา 

ทำความเขาใจกับคณะครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู รายวิชาครูที่ปรึกษา ครูผูดูแลกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนรวมกันพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนทุกคน ลักษณะและรวมกำหนดตัวชี้วัดหรือ

พฤติกรรมบงชี ้หรือพฤติกรรมที่แสดงออกของแตละคุณลักษณะตามที่คณะกรรมการพัฒนาและ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาเพิ ่มเติมใหเหมาะสมกับธรรมชาติของวัยและ 

วุฒิภาวะของนักเรียน 

          – กำหนดวิธีการประเมินเกณฑและเครื่องมือคำอธิบายคุณลักษณะที่สถานศึกษา

เพ่ิมเติมใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินที่หลักสูตรแกนกลางกำหนด 

          – กำหนดระดับของพฤติกรรมที่บงชี้วาพฤติกรรม กำหนดระดับของพฤติกรรม 

ที่บงชี้วาพฤติกรรมนักเรียนอยู ในระดับเสี่ยง กลาวคือ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

ผูเรียนดวยวิธีปกติอาจจะไมสามารถทำใหผูเรียนบรรลุตามเกณฑได มีความจำเปนที่ครูที่ปรึกษาและ

หรือครูประจำวิชารวมกันพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาจะตองใช

กระบวนการอ่ืนเขามาชวยในการแกปญหาโดยทำกรณีศึกษา  

    – เมื่อสิ้นภาคเรียนสิ้นปครูผูสอนสงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของนักเรียนทุกคนที่รับผิดชอบใหคณะกรรมการของสถานศึกษาซึ่งมีครูวัดผลเปนเลขานุการ 

– ครูวัดผลดำเนินการประมวลผลตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 

– นำเสนอผูบริหารสถานศกึษาเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

   รูปแบบที่ 2  เปนรูปแบบที่เหมาะสมกับโรงเรียนที่มีความพรอมปานกลาง 

กลาวคือ มีจำนวนบุคลากรครูที่ครบชั้นเรียน  มีครูพิเศษบาง ครูคนหนึ่งอาจตองเปนทั้งผูสอนและ

ทำงานสงเสริมรวมทั้งรับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอื่น ๆ ดวย สถานศึกษาประเภทดังกลาว 

สามารถเลือกใชรูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครูปแบบนี้โดยเลือกคุณลักษณะอันพึงประสงค

เฉพาะขอที่มีเนื้อหาใกลเคียงกับมาตรฐานหรือตัวชี้วัดในกลุมสาระนั้นที่ครูแตละคนรับผิดชอบเพื่อ

บูรณาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูและแผนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคในขอนั้น ๆ ดวย

ในคราวเดียวกัน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคก็ดำเนินการประเมินรวมกับตัวชี้วัดในแตละ

กลุมสาระการเรียนรูโดยการศึกษาคาดหวังวาเมื่อไดดำเนินการในภาพรวมแลว การพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงคจะครบทุกขอตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยดำเนินการดังนี้ 

          – คณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

สถานศึกษารวมกับครูผูสอนรวมกันวิเคราะหมาตรฐานตัวชี้วัดเนื้อหาในกลุมสาระวิชาและพิจารณา

เลือกคุณลักษณะอันพึงประสงความีขอใดบางที่สอดคลองกับธรรมชาติวิชาที่ครูแตละคนรับผิดชอบ

รวมทั้งสอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวย 
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          – ครูผูสอนนำคุณลักษณะอันพึงประสงคที่คัดเลือกไวไปบูรณาการกับตัวชี้วัด

ของครูผูสอน  นำคุณลักษณะอันพึงประสงคที่คัดเลือกไวไปบูรณาการกับตัวชี้วัดของกลุมสาระ 

การเรียนรูดำเนินการพัฒนาและประเมินรวมกัน 

          – ครูผูสอนสงผลการประเมินใหครูวัดผลเพ่ือสรุปผลการประเมินและนำเสนอ

ผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

   รูปแบบที่ 3  เปนรูปแบบที่เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้น

หรือครบชั้นพอดีแตครูคนหนึ่งตองทำหลายหนาที่อีกทั้งความพรอมของทรัพยากรดานอื่น ๆ มีนอย

ดังนั้นการดำเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนควรเปดโอกาสใหชุมชน

อันไดแก พอแม ผูปกครอง ผูนำชุมชน ปราชญชาวบาน เขามามีสวนรวมในการประเมินดวย ซึ่งจะทำให 

ผลการประเมินมีความเที่ยงตรงมากขึ้น การพัฒนาและประเมินลักษณะอันพึงประสงคตามรูปแบบนี้ 

ครูประจำชั ้นและหรือครูประจำวิชารวมกันพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

ทุกคน ทุกประการโดยดำเนินการดังนี ้

          – ครูประจำชั ้นหรือครูที ่ปรึกษาซึ ่งรับผิดชอบการสอนมากกวา 1 ชั ้นหรือ 1  

กลุมสาระใชการบูรณาการทุกกลุมสาระและคุณลักษณะที่พึงประสงคเขาดวยกันรวมกันพัฒนาและ

ประเมินโดยอาจใชการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริงเปดโอกาสใหชุมชนไดแก พอแม ผูปกครอง 

ผูนำชุมชน  ปราชญชาวบาน  รวมประเมินดวยทั้งนี ้กรณีที่มีนักเรียนบางคนไมผานการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอใดครูรวมกับชุมชนดำเนินการพัฒนาจนกระทั่งทั้งสองฝายมีความเห็น

ตรงกันวานักเรียนมีคุณสมบัติตามเกณฑแลวจึงใหผานการประเมิน  

   – ครูประจำชั ้นหรือครูประจำวิชารวมกันสรุปผลการประเมินและนำเสนอ

ผูบริหารสถานศึกษาเพ่ืออนุมัติตอไป 

   สรุป การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาตามแนวคิด 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ไดวา การดำเนินการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาตองพิจารณา 

ถึงบริบทและความพรอมของสถานศึกษาเนื่องจากการศึกษาแตละแหงมีทรัพยากรในการบริหารแตกตางกัน 

นอกจากนี้ การที่สถานศึกษาจะบรรลุผลไดนั้นจะตองอาศัยการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อใหเกิด 

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
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4.  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 

   4.1 ความหมายของรูปแบบ 

      คําวา “รูปแบบ” ตรงกับคําภาษาอังกฤษ “Model” เปนคําที่เขามามีบทบาทในการทําวิจัย

และวิทยานิพนธของนิสิตนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยใชคําวา รูปแบบ ตนแบบ แบบแผน แบบจําลอง 

เปนตน สําหรับในเอกสารฉบับนี้จะใชคําวา “รูปแบบ” เนื่องจากเปนคําที่ใชกันอยางแพรหลายในวงการวิจัย

และการศกึษา มีผูใหความหมายของรูปแบบ (Model) ไวดังนี้ 

      Good (1973) ไดใหความหมายของรูปแบบไว 4 ความหมาย คือ 1) เปนแบบอยาง

ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อเปนแนวทางในการสรางหรือทําซำ้ 2) เปนแผนภูมิหรือรูปสามมิติ ซึ่งเปนตัวแทน 

ของสิ ่งใดสิ ่งหนึ ่งหรือหลักการคิด 3) เปนตัวอยางเพื ่อการเลียนแบบ เชน ตัวอยางการออกเสียง 

ภาษาตางประเทศ เพื่อใหผู เรียนไดเลียนแบบ เปนตน และ 4) เปนชุดปจจัยหรือตัวแปรที ่มีความสัมพันธกัน  

ซึ่งรวมเปนตัวประกอบและสัญลักษณทางระบบสังคม อาจเขียนเปนสูตรคณิตศาสตรหรืออาจจะบรรยาย 

เปนภาษาก็ได  

      Willer (1986) กลาววา รูปแบบเปนการสรางมโนทัศนเกี่ยวกับชุดของปรากฏการณ 

โดยอาศัยหลักการของระบบรูปนัยและมีจุดมุงหมาย เพื่อการทําใหเกิดความกระจางชัดของนิยาม  

ความสัมพันธและประพจนที่เก่ียวของ  

     ศิริชัย กาญจนวาสี (2550) ไดใหความหมายของรูปแบบไววาอาจเปนเพียงการจําลอง 

ความจริง หรืออาจมีลักษณะเปนทฤษฎี หรืออาจเปนการเชื่อมโยงทฤษฎีสูรูปธรรมของการปฏิบัตไิด            

     ทิศนา แขมมณี (2551) ไดใหความหมายรูปแบบ หมายถึง ตัวแทนที่สรางขึ้นเพ่ือ

อธิบายพฤติกรรมของลักษณะบางประการของสิ่งที่เปนจริงอยางหนึ่ง หรือเปนเครื่องมือทางความคิด  

ที่บุคคลใชในการหาความรูความเขาใจปรากฏการณ  

      สรุปไดวา รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่สรางขึ้นจากการศึกษาคนควาจากแนวคิดทฤษฎีและ

หลักการตาง ๆ และพัฒนาใหมีความเหมาะสมในการนำไปใช ประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ เพ่ือ

แสดงหรืออธิบายปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่งที่เกิดขึ้น เพื่อใหงายตอการทำความเขาใจ ตลอดจนใช

เปนแนวทางในการดำเนินงาน ในการวิจัยครั้งนี้หมายถึง รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่ประกอบดวย 

องคประกอบตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลและสงผลตอคุณภาพ

ผูเรียนของโรงเรียน 
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   4.2 ประเภทของรูปแบบ 

      นักวิชาการหลายทานไดแบงประเภทของรูปแบบไวหลายลักษณะซึ่งแตกตางกันไป ดังนี้ 

      ทิศนา แขมมณ ีและคณะ (2548) ไดสรุปรูปแบบที่นิยมใชกันอยูทั่วไป 4 ลักษณะ คือ  

     1)  รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ ไดแก ความคิดที่แสดงออกในลักษณะของการเปรียบเทียบ 

สิ่งตาง ๆ  อยางนอย 2 สิ่งขึ้นไป รูปแบบลักษณะนี้ใชกันมากทางดานวิทยาศาสตรกายภาพ สังคมศาสตร 

และพฤติกรรมศาสตร  

     2)  รูปแบบเชิงภาษา ไดแก ความคิดที่แสดงออกผานทางภาษา (พูดและเขียน)  

     3)  รูปแบบเชิงแผนผัง ไดแก ความคิดที ่แสดงออกผานทางแผนผัง แผนภาพ ไดอะแกรม  

กราฟ เปนตน  

     4)  รูปแบบเชิงสาเหตุ ไดแก ความคิดที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิงสาเหตุ ระหวาง

ตัวแปรตาง ๆ ของสภาพการณ/ปญหาใด ๆ 

     Smith et al. (1980) จำแนกประเภทของรูปแบบออกเปนดังนี ้ 

     1)   รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ไดแก  

       (1) รูปแบบคลายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคลายของจริง เชน เครื่องบินจำลอง 

หุนไลกา หุนตามรานตัดเสื้อผา เปนตน  

       (2)  รูปแบบเหมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคลายปรากฏการณจริง เชน 

การทดลองทางเคมีในหองปฏิบัติการกอนจะทำการทดลองจริงเครื่องบินจำลองที่บินได หรือเครื่องบิน 

เปนตน  

     2)  รูปแบบเชิงสัญลักษณ (Symbolic Model) ไดแก  

       (1) ร ูปแบบขอความ (Verbal Model) หรือรูปแบบเชิงค ุณภาพ (Qualitative 

Model) รูปแบบนี้พบบอยมากที ่ส ุด เปนการใชข อความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยยอ เชน  

คำพรรณนา ลักษณะงาน คำอธิบายรายวิชา เปนตน ผูสรางทฤษฎีระบบกลาววา การมีรูปแบบที่เปน

ขอความนั้น แมบางครั้งจะเขาใจไดยากแตก็ยังดีกวาไมมีรูปแบบเสียเลยเพราะอยางนอยก็เปนแนวทาง

ในการสรางรูปแบบประเภทอ่ืนตอไป  

       (2)  รูปแบบทางคณิตศาสตร (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 

(Quantitative Model) เชน สมการและโปรแกรมเชิงเสน เปนตน  

     นิคม ทาแดง (2536) โดยแบงรูปแบบออกเปน 4 แบบ คือ แบบไอโคนิก แบบอนาล็อก 

แบบสัญลักษณ และแบบแนวคิด แตในที่นี ้ไดรวมรูปแบบ แนวคิดและแบบสัญลักษณ ไวกับแบบ 

อนาล็อกเพื่อความเขาใจงายเพราะทั้งสองแบบเปนประเภทเดียวกัน ดังนี้ 

 

 



 
 
 
 
 

68 
 

       1)  รูปแบบระบบแบบไอโคนิก (Iconic Models) เปนการจำลองระบบดวย ภาพเหมือน 

ภาพถาย หรือสัญลักษณโครงสรางทางกายภาพ ในระบบทางการศึกษารูปแบบระบบไอโคนิก  

ความเหมาะสมที ่จะใชกับระบบทางการศึกษาระดับการสอนและระดับประสบการณการเร ียน  

ระบบการทดลองทางวิทยาศาสตร ระบบการผลิตผลงานดวยอาชีพเฉพาะอยางตาง ๆ เปนตน  

       2)  ระบบแบบอนาล็อก (Analog Models) เปนระบบเทียบเหมือนที ่ใชส ิ ่งแทนที่ 

กำหนดขึ้นแทนสวนประกอบ องคประกอบ และกระบวนการเปลี่ยนแปลงของระบบจริง สามารถลด 

ความสลับซับซอนของระบบจริงและแสดงเฉพาะสวนสำคัญของระบบทำใหเขาใจระบบโดยสวนรวม  

ไดงาย ชึ่งสามารถแสดงไดดวยภาษา (Language Analog) แผนภูมิ (Flow Chart) แผนที่ (Map) และ

กราฟ (Graph)  

        3)  รูปแบบระบบแบบอนาล็อกภาษา ประกอบดวยสวนที่เปนปณิธาน และเปาหมาย 

(Mission Statement) เกณฑการออกแบบระบบ (Design Criteria) เปาหมายเชิงปฏิบัต ิ(Performance 

Goals) สวนที่เปนปจจัยนำเขาผลลัพธ (Inputs/Outputs) หมายความวา ในระบบยอย คือ ระบบปจจัย 

นำเขาจะตองมีผลลัพธออกมา การใสปจจัยจึงจะบรรลุวัตถุประสงคสวนที่เปนผลลัพธ/ปจจัยนำเขา 

(Outputs/Inputs) (หมายความวา สวนที่เปนผลลัพธบางสวนจะตองเปนปจจัยนำเขาสำหรับวงจร 

ผลยอนกลับดวย และขอความสวนท่ีเปนวงจรยอนกลับที่มีคนเปนหลัก)  

     4)  รูปแบบระบบแบบอนาล็อกแผนภูมิ เปนการใชสัญลักษณตาง ๆ แทนสวนประกอบ 

องคประกอบและกระบวนการเปลี ่ยนแปลง ใชเสนหัวลูกศรแทนทิศทางการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนยาย 

ของขอมูลตาง ๆ  

      5)  รูปแบบระบบแบบอนาล็อกแผนภาพ โดยเนนโครงสรางที่ไมละเอียด เทากับภาพ แต

ใชสัญลักษณแทนสวนประกอบองคประกอบและกระบวนการเปลี่ยนแปลงของระบบ อาจใชหลายภาพ

หรือหลายแผนแทนการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตาง ๆ  

     6)  รูปแบบระบบแบบอนาล็อกแผนที่ เปนการใชสัญลักษณแทนสวนประกอบและ 

องคประกอบตาง ๆ ในสถานที่จริง  

     7)  รูปแบบระบบแบบอนาล็อกกราฟ ใชระยะแกน X และ Y แทนสวนประกอบหรือ

องคประกอบของระบบใชเสนและสัญลักษณแทนการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของระบบ             

      Keeves (1997) ไดแบงประเภทของรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร  

       1)  รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Model) เปนรูปแบบที่ใชแสดงความสัมพันธ

ขององคประกอบหรือตัวแปรโดยสัญลักษณทางคณิตศาสตร ปจจุบันมีแนวโนมวาจะนำไปใชในดาน 

พฤติกรรมศาสตรมากขึ้น โดยเฉพาะในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา รูปแบบทางคณิตศาสตร 

นี้สวนมากพัฒนามาจากรูปแบบเชิงขอความ 
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       2)  รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) แนวคิดสำคัญของรูปแบบนี้คือตองสรางข้ึน  

จากทฤษฎีที่เกี่ยวของหรืองานวิจัยที่มีมาแลว รูปแบบจะเขียนในลักษณะสมการเสนตรงแตละสมการ

แสดงความสัมพันธเชิงเหตุเชิงผลระหวางตัวแปร จากนั้นมีการเก็บรวมขอมูลในสภาพการณที่เปน  

จริงเพ่ือทดสอบรูปแบบ รูปแบบเชิงสาเหตุนี ้แบงเปน 2 ลักษณะ คือ รูปแบบระบบเสนเดียว 

(Recursive Model) และรูปแบบเชิงสาเหตุเสนคู (Non–Recursive Model)  

      Cheng (2002) ไดศึกษาวิจัยและเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล

วามี 8 รูปแบบ ดังนี ้ 

     ร ูปแบบที่  1 คือ ร ูปแบบเปาหมาย (Goal Model) ซึ ่งนิยามประสิทธ ิผลของสถานศึกษา  

วาเปนสถานศึกษาที ่สามารถดำเนินการบรรลุผลตามเปาหมายทุกขอที่กำหนด ตัวบงชี้ที่ ใชในการประเมิน 

โมเดลนี้ คือ วัตถุประสงคหรือเปาหมายที่สถานศกึษากำหนด  

     รูปแบบที่ 2 คือ รูปแบบทรัพยากร – ปจจัยปอน (Resource–Input Model) นิยามประสิทธิผล

ของสถานศึกษาวาเปนสถานศึกษาที่สามารถจัดหาทรัพยากรหรือสามารถไดปจจัยปอน (เชน ผูเรยีน) 

ที่มีคุณภาพ ตัวบงชี้ที่ใชประเมิน คือ ทรัพยากรตาง ๆ ที่จัดหาได ปญหาของโมเดลนี้ คือ การเนน 

ที่ทรัพยากรและปจจัยปอนมากเกินไปจนไมไดใหความสำคัญกับกระบวนการดำเนินงาน  

     รูปแบบที่ 3 คือ รูปแบบกระบวนการ (Process Model) นิยามประสิทธิผลของสถานศึกษา 

วาเปนสถานศกึษาที่มีกระบวนการดำเนินงานภายในราบรื่น ไมวาจะเปนกระบวนการบริหารจัดการการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน โมเดลนี้จะใชไดดีถาแนใจวามีความสัมพันธระหวางทรัพยากรในการดำเนินงาน 

กับผลผลิตจริง ตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน คือ ภาวะความเปนผูนำ วิธีการติดตอสื่อสารที่ใช การมีสวนรวม 

ในการทำงานของทุกฝาย  

     รูปแบบที่ 4  คอื รูปแบบความพึงพอใจ (Satisfaction Model) นิยามประสิทธิผลของสถานศึกษา

วา การบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลการดำเนินงานดี ตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน ไดแก ความพึงพอใจ

ของหนวยงานหรือคณะกรรมการหรือกลุมตาง ๆ ที่เก่ียวของ  

     รูปแบบที่ 5 คือ รูปแบบการดำเนินงานถูกตองตามหลักการ (Legitimate Model) 

นิยามประสิทธิผลของสถานศึกษาวาการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลการดำเนินงานดี ตัวบงชี้ที่ใช

ในการประเมิน คือ ภาพลักษณของสถานศึกษา ชื่อเสียงกิตติศัพท เปนตน  

     รูปแบบที่ 6 คือ รูปแบบเนนการดำเนินงานที ่ยังไมบรรลุผล (Ineffectiveness Model) 

นิยามประสิทธิผลสถานศึกษาวาเปนสถานศึกษาที่สามารถดำเนินงานใหปลอดจาก คุณลักษณะท่ีไมพึงประสงคได  

ตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน คือ สภาพปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นปญหาและจุดออนในสถานศึกษา  

     รูปแบบที่ 7 คือ รูปแบบการเรียนขององคการ (Organizational Learning Model) นิยาม

ประสิทธิผลของสถานศึกษาที ่สามารถพัฒนาองคการใหเกิดการเรียนรู ไดสามารถปรับเปลี ่ยน  

การดำเนินงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก ตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน  
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คือ ความตระหนักถึงความตองการจำเปนภายนอก การกำกับติดตามงาน การวางแผนพัฒนาและ 

การประเมินการทำงานตาง ๆ  

     รูปแบบที่ 8  คือ รูปแบบการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management Model) 

นิยามประสิทธิผลสถานศึกษาวา เปนสถานศึกษาที ่สามารถบริหารจัดการโดยรวมใหตอบสนอง 

ความตองการของทุกฝายที่เกี่ยวของ และประสบผลตามเปาหมายที่กำหนด ตัวบงชี้ที ่ใชในการประเมิน  

คือ ความเปนผูนำ การบริหารจัดการกระบวนการทำงานและผลงาน 

     สรุปประเภทของรูปแบบไดวา เปนรูปแบบที่ใชในการเปรียบเทียบหรือเทียบเคียง  

ปรากฏการณซึ่งเปนรูปธรรม เพื่อสรางความเขาใจในปรากฏการณที่เปนนามธรรมดวยการอธิบาย

ลักษณะวามีลักษณะอยางไร 

   4.3 องคประกอบของรูปแบบ 

      นักการศึกษาไดเสนอความคิดมากมาย จากการศึกษาเอกสาร พบวา ไมปรากฏ

หลักเกณฑที่เปนกฎเกณฑตายตัววารูปแบบนั้นจะตองมีองคประกอบอะไรบาง อยางไร สวนใหญจะ 

ขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของปรากฏการณที่ผูสนใจดำเนินการศึกษา อยางไรก็ตาม นักการศึกษาได

เสนอองคประกอบของรูปแบบที่สำคัญมีลักษณะดังนี้  

     Getzels and Guba (1957)  ไดจำแนกองคประกอบของรูปแบบ ออกเปน 2 องคประกอบ คอื  

     1)  สถาบัน (Institution) เปนการแสดงใหเห็นถึงระบบของสังคมที่มีการกำหนดแนวปฏิบัติ 

ไวเปนแนวทางและมีการนำแนวปฏิบัตินั้นมาใชโดยสมำ่เสมอ เชน การปกครอง การศกึษา การจัดการ

กลาวไดวา เปนการจัดระบบสังคมเขาอยูในรูปองคสถาบันและหนวยยอยของสถาบันที่แบงออกไป

เปนบทบาทและความมุงหวังซึ่งแสดงถึงความสัมพันธระหวางบทบาทและบุคลิกภาพของบุคคล 

ในอาชีพตาง ๆ บทบาทจะเปนตัวกำหนดพฤติกรรมของผูสวมบทบาท (Actor) นั้น สวนความมุงหวงั

จะถูกผูกมัดดวยเกณฑของสังคมหรือสถาบัน ซึ่งการผูกมัดนี้คือสิ่งที่สถาบันคาดหวังหรือมุ งหวัง 

จะไดรับจากผูสวมบทบาทนั้น ดังนั้น บทบาทที่สมบูรณนอกจากจะมีขอบเขตการแสดง หรือมาตรฐาน

ที่แนนอนของตนเองแลว ควรมีการกำหนดถึงความสัมพันธกับบทบาทอื่น ๆ ภายใน สถาบันเดียวกันดวย 

ซึง่แนวคิดนีท้ำใหการกำหนดงานในแตละหนาที่เปนไปในรูปของการจัดลำดับขั้นเปนไปโดยสะดวกโดย

การกำหนดใหบทบาทหนึ่งมีบทบาทตอเนื่องไปอีกบทบาทหนึ่งตอไปเรื่อย ๆ จนทำใหเกิดการดำเนินงาน

ขององคการหรือสถาบันบรรลุวตัถปุระสงคไดอยางมปีระสิทธิภาพ  

     2)  บุคคล (Individual) บุคคลหรือบุคลากรเปนองคประกอบที่สำคัญประการที่สอง 

ของสังคม สถาบันจะดำเนินการไมไดหากขาดองคประกอบในแงของบุคคลนี้ ซึ่งมีสวนประกอบยอย 

ที่สำคัญและมีอิทธิพลตอการดำเนินงานของสถาบันอยู 2 ประการคอื  
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       (1) บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพของบุคคลมีความสำคัญตอการวางตัว  

การสวมบทบาทและความตองการในการทำงาน บุคลิกภาพของคนนั้นมีอยูหลายแบบและแตละแบบ

ตางก็มีความแตกตางกันออกไป  

       (2) ความตองการ (Need Disposition) ความตองการสวนตัวซึ่งมีอิทธิพลและ

เปนแนวโนมในการพยายามทำตัวใหเหมาะสมและปฏิบัติตอสิ่งนั้นในลักษณะที่แนนอนของแตละคน  

โดยจะมีความคาดหวังอันเปนพ้ืนฐานหรือเปนสวนสำคัญในการแสดงออกซึ่งความตองการเหลานั้น 

     Brown and Moberg  (1980)  ไดกำหนดองคประกอบของรูปแบบตามแนวคิดเชิงระบบ  

5 ประการคือ สภาพแวดลอม เทคโนโลยี โครงสราง กระบวนการบริหารจัดการและการตัดสินใจสั่งการ  

     ทิศนา แขมมณี และคณะ (2548) ไดกลาวถึง องคประกอบของรูปแบบที่สำคัญมีลักษณะ

ดังนี้ 

     1)  มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการแนวคิด หรือความเชื่อที่เปนพื้นฐานหรือหลักของรูปแบบ

การพัฒนานั้น ๆ  

     2)  มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง 

กับหลักการที่ยึดถือ  

     3)  มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบของระบบ

ใหสามารถนำผูเรียนไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ  

     4)  มีการอธิบายหรือใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ อันจะชวยให 

กระบวนการสรางความคิดรวบยอดและความสัมพันธใหม ๆ ได 

     สรุปไดวา การกําหนดองคประกอบของรูปแบบวาจะตองมีองคประกอบใดบาง จํานวนเทาใด  

และมีลักษณะเปนอยางไรนั้น ไมมีหลักเกณฑที่แนนอนขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของ ปรากฏการณ 

ที่ศึกษาเปนสําคัญ แตทั้งนี ้รูปแบบจะตองมีตัวแปรครบ แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ ในลักษณะ 

เปนเหตุเปนผลกัน และความสัมพันธเหลานั้นสามารถตอบวัตถุประสงคของการสรางรูปแบบนั้น 

โดยใชขอมูลตาง ๆ ที่เชื่อถือได พิสูจนไดและเปนที่ยอมรับกันทั่วไป 

   4.4 การพัฒนารูปแบบ 

      นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงการพัฒนารูปแบบไวแตกตางกัน ดังนี้ 

     Keeves (1997) กลาววา การพัฒนารูปแบบ ประกอบดวยหลักการสําคัญ ดังนี ้ 

     1)  ร ูปแบบควรประกอบดวยความสัมพันธอยางมีโครงสราง (ของตัวแปร) มากกวา

ความสัมพันธเชิงเสนตรงแบบธรรมดา อยางไรก็ตามความสัมพันธแบบเสนตรงธรรมดาทั่วไปนั ้นจะมี

ประโยชนเฉพาะชวงตนของการพัฒนารูปแบบ  

     2)  รูปแบบควรใชเปนแนวทางในการพยากรณผลที่จะเกิดขึ้นจากการใชรูปแบบได

สามารถตรวจสอบไดโดยการสังเกตและหาขอสนับสนุนดวยขอมูลเชิงประจักษได  
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     3)  รูปแบบควรจะตองระบุหรือชี้ใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น

นอกจากรูปแบบจะเปนเครื่องมือในการพยากรณได ควรใชในการอธิบายปรากฏการณไดดวย  

     4)  รูปแบบควรเปนเครื่องมือในการสรางมโนทัศนใหมและการสรางความสัมพันธ 

ของตัวแปรในลักษณะใหม ซึง่เปนการขยายองคความรูในเรื่องที่กําลังศึกษา 

     Mescon, Albert, and Khedouri (1985) ไดเสนอขั้นตอนการสรางรูปแบบไว 5 ขั้นตอน คอื  

   1)  ขั้นรวบรวมปญหา (Problem Formulation) เพื่อใหรูวาอะไรคือสภาพปญหาที่

แทจริง  

   2)  ขั ้นพัฒนารูปแบบ (Model Construction) จะดำเนินการภายหลังจากที ่ได

รวบรวมปญหาตาง ๆ ไดแลว ในการสรางรูปแบบผูสรางจะตองพิจารณาวัตถุประสงคเบื้องตนของ 

การสรางรูปแบบ ตองรูถึงคุณลักษณะเฉพาะที่ตองการของผลผลิต ตองรูขอมูลสารสนเทศที่จำเปน 

ในการสรางรูปแบบ ควรคำนึงถึงตนทุน คาใชจายในการสราง และเปนที่นาสนใจของผูใชดวยเพราะ

ถารูปแบบมีคาใชจายสูงหรือไมดึงดูดความสนใจ มีความสลับซับซอนมาก อาจไมไดรับการสนับสนุน

ใหบรรลุวัตถุประสงคไดหรือไมเปนที่ยอมรับของผูใชได ขอมูลที่รวบรวมมาเพื่อสรางรูปแบบอาจมี

ขอบกพรองไดในขณะดำเนินการขั้นตาง ๆ ควรมีขอจำกดัความหมายของสภาพการณ การสุมตัวอยาง

ตามหลักวิชาอยางเครงครัด ควรมีการประเมินคาความแปรปรวน และควรพิจารณาอยางระมัดระวัง

วาสมควรนำตัวแปรใดบางมาไวในรูปแบบที่จะสราง เมื่อสรางเสร็จแลวก็ตองพิจารณาวาครอบคลุม 

ตัวแปรหรือไมมีความบกพรองในตัวแปรใดบาง  

     3)  ขั้นการทดสอบรูปแบบ (Testing the Model) เมื่อสรางรูปแบบแลวควรมีการทดสอบ

โดยจะตองพิจารณาถึง  

       (1) มีความตรงตามสถานการณจริง (Valid) รูปแบบที่สรางขึ้นมา หากมีความใกลเคียง

กับความจริงจะดีมาก เพราะจะชวยใหการตัดสินใจดีขึ้น ไมยุงยากตอการนำไปใช และควรพิจารณา

ถึงระดับของความสำเร็จจากการแกปญหาดวย  

       (2) มีการนำไปทดลองใชเพื่อเปรียบเทียบวาผลการนำรูปแบบไปใชทำใหมีการปรับปรุง

คุณภาพในการปฏิบัติงานอยางไร ในการทดลองใชมี 2 แบบ คือ ทำการทดลองยอนหลังโดยใชกับขอ

ในอดีตกับการทดลองใชปฏิบัติในปจจุบัน  

   4)  การทำใหสำเร็จ (Implementation) เมื่อผานการทดสอบแลวก็ควรสามารถนำไปใช 

ใหเกิดความสำเร็จ เพราะไมมีรูปแบบใดที่จะสำเร็จอยางสมบูรณไดจนกวาจะไดรับการยอมรับ ไดรับ

ความสนใจและมีการนำไปใช 

     ศิริชัย กาญจนวาสี (2550) กลาววา ในการสรางหรือพัฒนารูปแบบขึ้นอยูกับการพิจารณา

ความเหมาะสมของรูปแบบ หรือรูปแบบที่เลือกใชอาจพิจารณาไดจากการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง

ปรัชญาหรือแนวคิดของรูปแบบการประเมินกับประเด็นปญหาของสิ่งที่ตองการประเมิน  
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    รัตนะ บัวสนธ (2550) กลาวไววา การพัฒนารูปแบบมี 4 ขั้นตอนดังนี ้ 

    ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจสังเคราะหสภาพปญหาและความตองการหรือการสังเคราะห

เอกสารและงานวิจัย เพื ่อหาคำตอบเกี ่ยวกับสภาพความตองการผลิตภัณฑรวมทั ้งลักษณะของ

ผลิตภัณฑท่ีตองการพัฒนา  

    ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ เปนการนำความรูหรือผลการวิจัยที่ไดมา

พัฒนาผลิตภัณฑโดยใหมีลักษณะหรือรูปแบบตามความตองการของกลุมเปาหมายในการสรางหรือ

พัฒนาผลิตภัณฑนี้ อาจตองใชบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการสรางผลิตภัณฑแตละชนิด

เมื่อสรางผลิตภัณฑเสร็จแลวก็จะตองนำไปตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ

ตอไป  

    ขั ้นตอนที่ 3 การทดลองใชผลิตภัณฑ เปนการนำผลิตภัณฑดังกลาวไปทดลองใชกับ

กลุมเปาหมาย การดำเนินงานในขั้นตอนนี้ จะมีลักษณะเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design)  

วาจะใชแบบแผนใดจึงจะเหมาะสม ควบคมุตัวแปรแทรกซอนไดดีและทำใหการวิจัยเกิดความตรงภายใน 

(Internal Validity) ไดมากที่สุด  

    ขั ้นตอนที่ 4 การประเมินผลสรุป เปนการประเมินผลผลิตภัณฑในภาพรวมทั้งหมด 

ซึ่งประเมินทั้งตัวผลิตภัณฑ กระบวนการใชผลิตภัณฑ ผลที่ไดจากการใชผลิตภัณฑ ปญหา และอุปสรรค 

ตาง ๆ ผลที่ไดจากการประเมินจะนำไปสูการตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑตอไป 

     วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553) กลาววา การพัฒนารูปแบบ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ไดแก การสราง

หรือพัฒนารูปแบบ และการตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ซึ่งแตละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังนี ้ 

     1)  ขั้นตอนการสรางหรือพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะสรางหรือพัฒนารูปแบบ

ขึ้นมากอนเปนรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัย

ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ผูวิจัยอาจจะศึกษารายกรณีหนวยงานที่ดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ ไดเปนอยางด ี

ซึ่งผลการศึกษาจะนำมาใชกำหนดองคประกอบหรือตัวแปรตาง ๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้งลักษณะ

ความสัมพันธระหวางองคประกอบหรือตัวแปรเหลานั้นหรือลำดับกอนหลังของแตละองคประกอบ 

ในรูปแบบ ดังนั้น การพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้จะตองอาศัยหลักการของเหตุผลเปนรากฐานสำคัญ 

ซึ่งโดยทั่วไปการศกึษาในขั้นตอนนี้จะมีข้ันตอนยอย ๆ ดังนี ้

       (1) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนำสารสนเทศที่ไดมาวิเคราะห

และสังเคราะหเปนรางกรอบความคิดการวิจัย  

       (2) การศึกษาจากบริบทจริงในข้ันตอนนี้อาจจะดำเนินการไดหลายวิธีดังนี ้ 

         – การศึกษาสภาพและปญหาการดำเนินการในปจจุบันของหนวยงานโดย

ศึกษาความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี ่ยวของ (Stakeholder) ซึ่งวิธีศึกษาอาจจะใชวิธีการสัมภาษณ  

การสอบถาม การสำรวจการสนทนากลุม เปนตน  
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       – การศ ึกษารายกรณี (Case Study) หร ือพหุกรณีหนวยงานที ่ประสบ

ผลสำเร็จ หรือมีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องที่ศึกษาเพื่อนำมาเปนสารสนเทศที่สำคัญในการพัฒนารูปแบบ    

                          – การศึกษาขอมูลจากผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิวิธีศึกษาอาจจะใชวิธีการ

สัมภาษณการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เปนตน  

     (3)  การจัดทำรูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะใชสารสนเทศที่ไดในขอ (1) และ (2) 

มาว ิเคราะหและสังเคราะหเพื ่อกำหนดเปนกรอบความคิดการวิจ ัยเพื ่อนำมาจ ัดทำรูปแบบ  

อยางไรก็ตามในงานวิจัยบางเรื่องนอกจากจะศึกษาตามขั้นตอนที่กลาวมาแลว ผูวิจัยยังอาจจะศึกษา

เพิ่มเติมโดยใชกระบวนการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) หรือ การสนทนากลุม (Focus 

Group Discussion) ในการพัฒนารูปแบบก็ได  

   2)  ขั ้นตอนการทดสอบความเที ่ยงตรงของรูปแบบ ภายหลังที ่ไดพัฒนารูปแบบ 

ในขั ้นตอนแรกแลวจำเปนที ่จะตองทดสอบความเที ่ยงตรงของรูปแบบดังกลาว เพราะรูปแบบที่

พัฒนาขึ้น ถึงแมจะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎีแนวความคิดรูปแบบของบุคคลอ่ืน และผลการวิจัย

ที่ผานมา แตก็เปนเพียงรูปแบบตามสมมติฐาน ซึ ่งจำเปนที่จะตองตรวจสอบความเที ่ยงตรงของ

รูปแบบวามีความเหมาะสมหรือไม เปนรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่มุงหวังหรือไมการเก็บรวบรวม

ขอมูลในสถานการณจร ิงหรือทดลองใชร ูปแบบในสถานการณจริงจะชวยใหทราบอิทธิพลหรือ

ความสำคัญขององคประกอบยอยหรือตัวแปรตาง ๆ ในรูปแบบ ผูวิจัยอาจจะปรับปรุงรูปแบบใหมโดย

การตัดองคประกอบหรือตัวแปรที่พบวาไมมีอิทธิพลหรือมีความสำคัญนอยออกจากรูปแบบ ซึ่งจะทำ

ใหไดรูปแบบที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น การทดสอบรูปแบบอาจกระทำไดใน 4 ลักษณะ ดังนี ้ 

     (1) การทดสอบรูปแบบดวยการประเมินตามมาตรฐานที่กำหนด การประเมินที่พัฒนา

โดย The Joint Committee on Standards of Educational Evaluation ภายใตการดำเนินงานของ 

Stufflebeam และคณะ ไดนำเสนอหลักการประเมินเพื่อเปนบรรทัดฐานของกิจกรรมการตรวจสอบ 

รูปแบบ ประกอบดวย มาตรฐาน 4 ดาน (สุวิมล วองวานิช, 2549) ดังนี ้

       – มาตรฐานความเปนไปได (Feasibility Standards) เปนการประเมินความเปนไปได

ในการนำไปปฏิบัติจริง  

       – มาตรฐานดานความเปนประโยชน (Utility Standards) เปนการประเมินการสนองตอบ

ตอความตองการของผูใชรูปแบบ  

       – มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards) เปนการประเมินความเหมาะสม

ทั้งในดานกฎหมายและศีลธรรมจรรยา  

       – มาตรฐานดานความถูกตองครอบคลุม (Accuracy Standards) เปนการประเมิน

ความนาเชื่อถือและไดสาระครอบคลุมครบถวนตามความตองการอยางแทจริง  



 
 
 
 
 

75 
 

     (2) การทดสอบรูปแบบดวยการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิการทดสอบรูปแบบ 

ในบางเรื่องไมสามารถกระทำไดโดยขอมูลเชิงประจักษดวยการประเมินคาพารามิเตอรของรูปแบบ 

หรือการดำเนินการทดสอบรูปแบบดวยวิธีการทางสถิติ แตงานวิจัยบางเรื่องนั้นตองการความละเอียดออน

มากกวาการไดตัวเลขแลวสรุป แนวคิดของการทดสอบหรือประเมินรูปแบบโดยใชผูทรงคุณวุฒิ  

โดยมีแนวคิดดังนี้  

       – การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิจะดำเนินการวิเคราะหและวิจารณอยางลึกซึ้ง

เฉพาะในประเด็นที ่ถูกพิจารณา ซึ ่งไมจำเปนตองเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงคหรือผูที ่มีสวนเกี ่ยวของกับ 

การตัดสินใจเสมอไป แตอาจจะผสมผสานกับปจจัยตาง ๆ ในการพิจารณาเขาดวยกัน ตามวิจารณญาณ 

ของผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของสิ่งที่

จะทำการประเมิน  

       – รูปแบบการประเมินที่เปนความชำนาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องท่ี 

จะประเมินโดยพัฒนามาจากแบบการวิจารณงานศิลปะ (Art Criticism) ที่มีความละเอียดออนลึกซึ้ง และตอง

อาศัยผูเชี่ยวชาญระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัย เนื่องจากเปนการวัดคุณคาที่ไมอาจประเมินดวยเครื่องวัด 

ใด ๆ และตองใชความรูความสามารถของผูประเมินอยางแทจริง แนวคิดนี้ไดนำมาประยุกตใชในทาง

การศึกษาระดับสูงมากขึ้นทั้งนี้เพราะเปนองคความรูเฉพาะสาขาผูที่ศึกษา เรื่องนั้นจริง ๆ จึงจะทราบ

และเขาใจอยางลึกซึ ้ง ดังนั ้นในวงการศึกษาจึงนิยมนำรูปแบบนี้มาใชในเรื ่องที ่ตองการความลึกซึ้ง 

และความเชี่ยวชาญเฉพาะ  

       – รูปแบบที่ใชตัวบุคคลคือผูทรงคุณวุฒิเปนเครื ่องมือในการประเมิน โดยให 

ความเชื่อถือวาผูทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรม และมีดุลพินิจที่ดีทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑพิจารณาตาง ๆ นั้น  

จะเกิดขึ้นจากประสบการณและความชำนาญของผูทรงคุณวุฒินั้นเอง  

       – รูปแบบที่ยอมใหมีความยืดหยุนในกระบวนการทำงานของผูทรงคุณวุฒิ 

ตามอัธยาศัย และความถนัดของแตละคน นับตั้งแตการกำหนดประเด็นสำคัญที่จะนำมาพิจารณา 

การบงชี้ขอมูลท่ีตองการการเก็บรวบรวมขอมูลการประมวลผลการวินิจฉัยขอมูลตลอดจนวิธีการนำเสนอ  

     (3) การทดสอบรูปแบบโดยการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวของ มักจะใช 

กับการพัฒนารูปแบบโดยใชเทคนิคเดลฟาย เมื่อผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบโดยใชเทคนิคเดลฟายเสร็จสิ้น

เรียบรอยแลว ผูวิจัยจะนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในรอบสุดทายมาจัดทำเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะ

เปนแบบประมาณคา (Rating Scale) เพื่อนำไปสำรวจความคิดเห็นของบุคคลที่เกี ่ยวของ เกี่ยวกับ 

ความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ  

     (4) การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใชรูปแบบ ผูวิจัยจะนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไป

ทดลองใชจริงกับกลุมเปาหมาย มีการดำเนินการตามกิจกรรมอยางครบถวน ผูวิจัยจะนำขอคนพบที่ไดจาก

การประเมินไปปรับปรุงรูปแบบตอไป 
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    บุญชม ศรีสะอาด (2556) กลาวไววา การพัฒนารูปแบบนั้นอาจกระทำได 2 ข้ันตอน ดังนี ้ 

     1)  การสรางรูปแบบหรือพัฒนารูปแบบ ผูวิจัยจะสรางพัฒนารูปแบบขึ้นมากอนเปน 

รูปแบบสมมติฐาน โดยการศึกษาคนควาทฤษฎีแนวคิดรูปแบบที่มีผูพัฒนาไวแลวในเรื ่องเดียวกัน  

ก็หาความเที่ยงตรงของรูปแบบหรือเรื่องอื่น ผลการศึกษาหรือวิจัยที่เกี่ยวของซึ่งจะชวยใหสามารถ

กําหนดองคประกอบหรือตัวแปรตาง ๆ ภายในรูปแบบรวมทั้งลักษณะและความสัมพันธระหวาง 

องคประกอบ หรือตัวแปรเหลานั้นหรือลําดับกอนหลังของแตละองคประกอบในรูปแบบในการพัฒนา

รูปแบบนั้น จะตองใชหลักของเหตุผลเปนรากฐานสําคัญและศึกษาคนความากจะเปนประโยชน 

ตอการพัฒนารูปแบบอยางยิ ่ง (ผูวิจัยอาจคิดรูปแบบโครงสรางขึ้นมากอนแลวปรับปรุง โดยอาศัย 

ขอสนเทศจากการศึกษาคนควาทฤษฎีแนวคิดรูปแบบหรือผลการวิจัยที่เกี่ยวของในการทําการศึกษา 

องคประกอบกันขึ้นเปนโครงสรางรูปแบบก็ได)  

     2)  การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบหลักจากที่ไดพัฒนารูปแบบในขั้นแรกแลว  

จําเปนที่ตองทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกลาว เพราะรูปที่พัฒนาขึ้นนั้นถึงแมจะพัฒนา 

โดยมีรากฐานจากทฤษฎีแนวคิดรูปแบบของคนอื่น และผลการวิจัยที่ผานมาแตก็เปนเพียงรูปแบบ 

ตามมาตรฐาน ซึ่งจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลในสถานการณจริงหรือทําการทดลองนําไปใชใน  

สถานการณจริง เพื่อทดสอบดูวามีความเหมาะสมหรือเปนรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่มุงหวังหรือ

ไม (ในขั้นนี้บางครั้งจึงใชคําวาการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ) 

     สรุปไดวา การสรางรูปแบบมักเริ่มจากการศึกษาองคความรูเกี ่ยวกับเรื่องที่เราจะสรางรูปแบบ

ใหชัดเจน จากนั้นจึงคนหาสมมติฐานและหลักการของรูปแบบที่จะพัฒนาแลวสรางรูปแบบ ตามหลักการ 

ที่กําหนดข้ึน และนํารูปแบบที่สรางข้ึนไปตรวจสอบหาคุณภาพของรูปแบบตอไป 

   4.5 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ 

     จุดมุงหมายที่สำคัญของการสรางรูปแบบก็เพื่อทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้นดวยขอมูล

เชิงประจักษโดยการประมาณคาพารามิเตอรของรูปแบบ ดังนั้นรูปแบบที่สรางขึ้นจึงควรมีความชัดเจน 

และเหมาะสมกับวิธีการตรวจสอบ โดยปกติแลวการวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 

มักจะดำเนินการทดสอบรูปแบบดวยวิธีการทางสถิติ ผลของการทดสอบจะนำไปสูการยอมรับหรือปฏิเสธ

รูปแบบนั้นและนำไปสูการสรางทฤษฎีใหมตอไป 
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     การทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบ สามารถกระทำได 2 ลักษณะ กลาวคือ  

     1)  การทดสอบรูปแบบดวยการประเมิน Joint Committee on Standards for Educational 

Evaluation ไดเสนอหลักการประเมินเพื ่อเปนบรรทัดฐานของกิจกรรมการตรวจสอบรูปแบบซึ ่งจัดเปน  

4 หมวด (Madaus, Scriven, and Stufflebeam, 1983) ดังนี ้

       (1) มาตรฐานดานความเปนไปได (Feasibility Standards) เปนการประเมินความเปนไปได

ในการนำไปปฏิบัติจริง  

       (2) มาตรฐานดานความเปนประโยชน (Utility Standards) เปนการประเมินการสนองตอบ

ตอความตองการของผูใชรูปแบบ  

       (3) มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards) เปนการประเมินความเหมาะสม 

ทั้งในดานกฎหมายและศีลธรรมจรรยา  

       (4) มาตรฐานดานความถูกตอง (Accuracy Standards) เปนการประเมินความเชื่อถือ 

และไดสาระครอบคลุมครบถวนตามความตองการอยางแทจริง 

      2)  การทดสอบรูปแบบหรือประเมินในบางเรื่องก็ไมสามารถกระทำได ดวยขอจำกัด

ของสภาพการณตางๆ 

     Eisner (1976) การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย คือ  

      1)  การทดลองใชรูปแบบกับหนวยตัวอยาง  

     2)  การประเมินผลการทดลองการใชรูปแบบ ดวยการใหผูที่เก่ียวของประเมินความเหมาะสม  

และความเปนไปไดของรูปแบบ รวมทั้งมีการแกไข ปรับปรุง เพิ่มเติมตามผลการประเมิน แลวจึง

สรุปผลไดรูปแบบที่ตองการ 

      การตรวจสอบรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีหลายวิธี อาจจะใหผูเชี่ยวชาญชวยวิเคราะห  

จากหลักฐานเชิงประจักษ ทั้งปริมาณ (Quantitative) และคุณลักษณะ (Qualitative) การตรวจสอบ

รูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อยางคือ 1) การตรวจสอบความมากนอยของความสัมพันธ 

ความเก่ียวของ เหตุผลระหวางตัวแปร และ 2) การประมาณคาพารามิเตอรของความสัมพันธดังกลาว 

โดยสามารถประมาณคาขามชวงเวลา กลุมตัวอยาง หรือสถานที่ได หรืออางอิงจากกลุมตัวอยางไปหา

ประชากรได โดยผลการตรวจสอบจะนำไปสูคำตอบสองประเด็นคือการสรางรูปแบบและการปรับปรุง

หรือพัฒนารูปแบบเดิม  

      เบญจพร แกวมีศรี (2545) ไดเสนอวา รูปแบบในบางเรื่องตองการความละเอียดออน

มากกวาการวิจัยเช ิงปริมาณ คือ การประเมินจากผู ทรงคุณวุฒิ โดยเชื ่อว าการรับรู ท ี ่เทากัน 

เปนคุณสมบัติพ้ืนฐานของผูรู และไดเสนอแนวคิดการประเมินโดยผูทรงคณุวุฒิไวดังนี ้
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       1)  การประเมินในแนวทางนี้ มิไดเนนผลสัมฤทธิ์ของเปาหมายหรือวัตถุประสงค  

ตามแบบการประเมินอิงเปาหมาย (Goal–Based Model) หรือการตอบสนองความตองการของ 

ผูที่เกี่ยวของตามการประเมินแบบตอบสนองความตองการ (Responsive Model) หรือประเมินเพื่อ

การตัดสินใจ (Decision Making Model) อยางหนึ่งอยางใด แตเปนการวิเคราะหวิจารณอยางลึกซึ้ง

เฉพาะประเด็นที่นำมาพิจารณา ซึ่งไมจำเปนตองเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงคหรือผูมีสวนเกี่ยวของกับ 

การตัดสินใจเสมอไป แตอาจจะผสมผสานปจจัยตาง ๆ ในการพิจารณาเขาดวยกันตามวิจารณญาณ

ของผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหไดขอสรุปเกี่ยวกับคณุภาพ ประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมของสิ่งที่ทำการประเมิน  

      2)  เปนการประเมินที่เนนความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องที่จะประเมินโดยพัฒนา

มาจากรูปแบบการวิจารณงานศิลปะ (Art Criticism) ที ่มีความละเอียดออนลึกซึ ้งและตองอาศัย

ผูเชี่ยวชาญระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัย เนื่องจากเปนการวัดคุณคาที่มิอาจประเมินดวยเครื่องวัดใด ๆ ได 

และตองใชความรูความสามารถและประสบการณของผูประเมินอยางแทจริง  

      3)  เปนรูปแบบที่ใชตัวบุคคล คือ ผูทรงคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการประเมิน โดยเชื่อ

วาผูทรงคุณวุฒินั้นมีความเที่ยงธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี มาตรฐานและเกณฑการพิจารณาจะเกิดจาก

ประสบการณและความชำนาญของผูทรงคุณวุฒิเอง  

      4)  เปนรูปแบบที่ใหความยืดหยุนในกระบวนการทำงานของผูทรงคุณวุฒิ พิจารณา

ตามอัธยาศัยและความถนัดของแตละคน นับตั ้งแตการกำหนดประเด็นสำคัญ ที ่จะพิจารณา  

การบงชี้ขอมูลที่ตองการการเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลการวินิจฉัย ตลอดจนวิธีการนำเสนอ 

ดังนั้น ในขั้นการทดสอบรูปแบบ นักวิจัยอาจเลือกใชวิธีการตรวจสอบความเหมาะสม และความเปนไปได

หลายวิธี นอกจากการใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ เชน โดยการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 

ซึ่งมีเกณฑในการเลือกผูเชี ่ยวชาญที่เปนผูกำหนดนโยบาย เปนผูปฏิบัติ และเปนผูมีสวนไดสวนเสีย  

ตามจำนวนที่เหมาะสมในแตละกลุม เปนกลุมผูตรวจสอบรางรูปแบบกอนนำไปทดลองใช 

     สรุปไดวา การทดสอบรูปแบบสามารถใช 2 วิธีดังกลาว คือ การประเมินตามแนวคิด 

ของ Joint Committee on Standard for Education Evaluation และการประเมินโดยใชผูทรงคุณวุฒิ  

ซึ่งเปนวิธีที่แสดงถึงโครงสรางความคิดโดยใชหลักการเทียบเคียง แนวความคิด ประสบการณและขอมูล

ในองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ 
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5.  แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

   5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

       ความหมายของความพึงพอใจไดมีนักว ิชาการและนักวิจัยหลายทาน ใหคำจำกัดความ 

หรือความหมายของความพึงพอใจไวดงันี้   

     Oliver (1997) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ คือ การตอบสนองที่แสดงถึงความประสงค 

ของลูกคา เปนวิจารณญาณของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการ ความพึงพอใจมีมุมมองที่แตกตางกัน

แลวแตมุมมองของแตละคน 

     Hornby (2000) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ ความพึงพอใจ หมายถึงความรูสึกที่ดี

เมื่อประสบความสำเร็จ หรือไดรับสิ่งท่ีตองการใหเกิดข้ึนเปนความรูสึกที่พอใจ 

     Harris (2001) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก

ที่มีความสุขเม่ือไดรับผลสำเร็จตามความมุงหมายความตองการหรือแรงจูงใจ  

     Glover (2002) ไดอธิบายเกี่ยวกับความพึงพอใจวา เปนระดับความรูสึก เมื่อความตองการ 

ที่สำคัญของคนเรา เชน การมีคุณภาพดีมีความมั่นคง มีความสมบูรณพูนสุข มีพวกพองมีคนยกยอง

ตาง ๆ เหลานี้ไดรับการตอบสนองแลว 

     Kotler (2003) ไดใหความหมายวา ความพึงพอใจ คือ ระดับความรูสึกของบุคคลวา

รูสึกพอใจ ถูกใจหรือผิดหวัง อันเปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางผลงานที่ไดรับรูจากสินคา หรือ

บริการกับความคาดหวังของบุคคลนั้น ๆ ดังนั้นระดับความพึงพอใจจะสัมพันธกับความแตกตาง

ระหวางผลงานที่ไดรับรูกับความคาดหวัง 

     ลัดดาวัลย  ใจไว (2558) ไดใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึงความรูสึกของ

บุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจที่เกิดขึ้นเมื่อไดรับสิ่งที่ตองการหรือบรรลุจุดหมายในระดับหนึ่ง

ความรูสึกจะลดลงหรือไมเกิดขึ้นหากความตองการหรือจุดหมายนั้น หากความตองการที่ผูปกครองที่

ไดรับการตอบสนองในการจดัการศกึษา 

     ภัทรกร  มิ่งขวัญ (2559) ไดใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดี 

หรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลนั้น ๆ เมื่อไดรับการตอบสนองตามความคาดหวังและตามความตองการ 

ของตนเอง จึงทำใหเกิดความรูสึกที่ดีตอสิ่งนั้น 

     เสาวภาคย ปฐมพฤกษวงษ (2558) ไดใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรูสึกหรือทัศนคติที่เปนไปตามความคาดหวัง หรือมากกวาที่คาดหวัง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไดรับสิ่งที่

ตองการหรือบรรลุเปาหมาย หากความตองการหรือจุดหมายนัน้ไมไดรับการตอบสนอง ความพึงพอใจ

จะลดลงหรือไมเกิดขึ้น ความพึงพอใจในความหมายดังกลาวจึงพอสามารถปรับใชกับความพึงพอใจ

ของผูปกครองตอการบริหารงานของโรงเรียนได เนื่องจากโรงเรียนเปรียบเสมือนผูใหบริการที่ตองการ

ตอบสนองตอความคาดหวังของผูปกครองในการวางแผนการประเมินหรือแกไขปญหาการบริการของ 
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โรงเรียน ซึ่งจะจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผล สำหรับผูเรียนนั้นยอมตองเกิดจากการประสานรวมมือ 

กันระหวางโรงเรียนกับผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาเปนสำคัญ 

     สรุปไดวา ความพึงพอใจ คือ ความรู ส ึกนึกคิดหรือทัศนคติทางดานบวกของบุคคล 

ที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตอการทำงาน หรือการปฏิบัติกิจกรรมอะไรตาง ๆ  ในเชิงบวก เมื่อไดรับการตอบสนอง 

ความตองการของตน ทำใหเกิดความรูสึกดีในสิ่งนั้น  ๆทำใหเกิดความรูสึกชื่นชอบ ประทับใจ ในสิ่งที่กระทำ 

หรือในสิ่งที่ปฏิบตั ิ

   5.2 ทฤษฎทีี่เก่ียวของกับความพึงพอใจ 

         นักวิชาการไดพัฒนาทฤษฎีที่อธิบายองคประกอบของความพึงพอใจในงาน และ

อธิบายความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับปจจัยอ่ืน ๆ ไวหลายทฤษฎี  

      Herzberg, Mausner, and Snyderman (1959) ไดเสนอแนวคิดทฤษฎีสองปจจัย

เปนทฤษฎีจูงใจภายนอก โดยปจจัยที่กอใหเกิดความพอใจในการทำงาน และปจจัยค้ำจุน (Hygiene 

Factors) ซึ่งเปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับความไมพอใจในการทำงาน ปจจัยกระตุน (Motivator Factors) 

เปนปจจัยที่เกี ่ยวของโดยตรงเปนปจจัยที่จูงใจใหคนรับผิดชอบ และรักงานเปนตัวการสรางความพึงพอใจ 

ใหบุคคลในองคการเกิดการปฏิบัติงาน มี 5 ประการดังนี ้ 

     1)  ความสำเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทำงานได 

สำเร็จ ไดเสร็จสิ้นและประสบผลสำเร็จอยางดี ความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ การรูจักปองกัน

ปญหาที่เกิดขึ้น เม่ือผลงานสำเร็จเกิดความพึงพอใจในผลงานท่ีสำเร็จนั้น  

     2)  การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การที่ไดรับการยอมรับนับถือ ไมวาจะ

จากผูบังคับบัญชา จากเพ่ือน จากผูท่ีมาขอคำปรึกษา หรือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับนับถือนี้อาจอยู

ในรูปของการยกยองชมเชย การแสดงความยินดี การใหกำลังใจ หรือการแสดงออกอื่นใดที่ทำใหเห็น

ถึงการยอมรับในความสามารถ  

     3)  ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (Work Itself) หมายถึง งานนั้นเปนงานที่นาสนใจตองอาศัย 

ความคิดริเริ ่มทาทายใหตองลงมือทำ หรือเปนงานที่มีลักษณะสามารถทำแตตนจนจบโดยลำพัง 

แตผูเดียว  

     4)  ความรับผิดชอบ (Responsibility) การไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในงานใหม ๆ และ 

มีอำนาจรับผิดชอบอยางเต็มที่ในงานนั้น ๆ โดยไมมีการตรวจหรือควบคุมอยางใกลชิด 

     5)  ความกาวหนา (Advancement and Growth in Capacity) หมายถึง การไดรับ

เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนงใหสูงขึ้นของบุคคลในองคการมีโอกาสไดศึกษาเพ่ือหาความรูเพ่ิมเติมหรือไดรับ 

การฝกอบรม  
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      ปจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) ปจจัยค้ำจุนเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม

ของงานที่คนงานที่ตองเกี่ยวของอยูเสมอ หากคนงานไมไดรับการสนองในปจจัยเหลานี้อยางพอเพียง

แลวจะนำไปสูความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานได ปจจัยคำ้จุนมีอยู  9 ประการดังนี้  

     1)  เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือนอยางเปนธรรมในหนวยงาน  

     2)  โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต หมายถึง โอกาสที่จะไดรับแตงตั้งเลื่อน

ตำแหนง และไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ 

     3)  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน หมายถึง การที่

บุคคลสามารถทำงานรวมกัน ความเขาใจอันดีและความสัมพันธอันดีกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา 

ผูรวมงาน  

     4)  ฐานะอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับของสังคม มีเกียรติ มีศักดิ์ศร ี 

     5)  เทคนิคการนิเทศ หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการดำเนินงาน หรือการยึด

หลักความยุติธรรมในการบริหารงาน  

     6)  นโยบายในการบริหารงาน หมายถึง การจัดการการบริหารงานองคการและการติดตอ 

สื่อสารในองคการ 

     7)  สภาพการปฏิบัติงาน ไดแก สภาพกายภาพของงาน เชน แสง สี เสียง อากาศ ชัว่โมง  

     8)  ความเปนสวนตัว หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือไมดีอันเปนผลที่ไดรับจากงานของเขา  

     9)  ความมั่นคงในงาน หมายถึง ความรูสึกตอบุคคลที่มีตอความมั่นคงที่มีตอการปฏิบัติงาน

และยัง่ยืนของอาชีพหรือความมั่นคงขององคการ 

     Herzberg ยังเสนอใหหนวยงานกระตุนใหพนักงานพึงพอใจในงาน เพราะจะทำใหองคการ

ประสบผลสำเร็จ โดยไมละเลยการใหความสำคัญแกปจจัยค้ำจุน เพราะถาปจจัยค้ำจุนจะสรางความไมพอใจ 

ใหแกพนักงานมาก จะเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานทำใหพนักงานไมพอใจงาน จะกอใหเกิดผลเสีย 

แกหนวยงาน ดังนั้น ถาความสามารถลดความไมพึงพอใจของพนักงาน หรือปองกันความไมพึงพอใจ 

ของพนักงานไมใหเกิดขึ้นก็จะเปนผลในการลดความของใจ และความรูสึกในปญหาตาง ๆ ของหนวยงาน 

จะลดลง หลังจากนั้นคอยเริ่มกระตุนดวยปจจัยจะเปนการงายและไดผลดีกวา 

     Barnard (1972) ไดกลาวถึง สิ่งจูงใจที่หนวยงาน หรือผูบริหารหนวยงานใชเปนเครื่องมือ 

ในการกระตุนใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทำงานไว 3 ประการไดแก  

      1)  สิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ ไดแก เงิน สิ่งของที่ใหแกผูปฏิบัติงานเปนการตอบแทนเปน 

การชดเชย หรือเปนรางวัล  

      2)  งานนั้นตองสามารถวางแผนและวดัความสำเร็จไดโดยใชระบบการทำงานและการควบคุม 

ที่มีประสิทธิผล  

      3)  เพ่ือใหผลในการสรางสิ่งจูงใจในเปาหมายของงาน จะตองมีลกัษณะดังตอไปนี้  
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        (1) คนทำงานมีสวนในการตั้งเปาหมาย  

        (2) มีผลงานกลับมาใหผูทำทราบโดยตรง  

      (3) งานนั้นเปนสิ่งที่พึงปรารถนา  

        (4) งานนั้นสามารถทำใหสำเร็จได  

        Maslow (1970) ไดเสนอแนวคิดทฤษฎีที่กลาวถึงความตองการของมนุษยในลำดับตาง ๆ 

โดยกลาววา มนุษยจะพยายามแสวงหาสิ่งตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของตนเองตามความสำคัญ

แตละลำดับขั้น โดยเริ่มจากขั้นต่ำสุดกอน เมื่อความตองการแตละขั้นไดรับการตอบสนองอยางบริบูรณแลว 

มนุษยจึงจะเริ่มแสวงหาเพื่อเติมเต็มความตองการในขั้นลำดับขั้นที่สูงกวา โดยแบงความตองการดังกลาว

ออกเปน 5 ขั้น เรียงจากต่ำสุดไปหาสูงสุด คือ 

   1)  ความตองการทางกายภาพ (Physiological Needs) ก็คือความตองการขั้นพื้นฐาน 

ทีม่นุษยจำเปนตองไดรับเพื่อที่จะใหมีชีวิตอยูรอด เชน อาหาร น้ำ เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัยและการรักษา 

อาการเจ็บปวย ซึ่งแนนอนวา หากสิ่งเหลานี้ยังขาดตกบกพรองอยู มนุษยก็ยังไมสามารถจะไปแสวงหา

สิ่งอ่ืน ๆ ที่สูงกวานั้นได 

     2)  ความตองการดานความมั ่นคงปลอดภัย (Safety Needs) เปนความตองการขั้นตอมา  

คือเมื่อมีชีวิตรอดแลว มนุษยก็ยอมตองการแสวงหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต เชน มีครอบครัว 

ที่อบอุน มีการงานมั่นคงที่จะเลี้ยงตัวเองและคนในครอบครัวได รวมถึงความมั่นใจวาหากตนเองไมสามารถ 

หาเลี้ยงชีพไดแลว ก็จะยังมีชีวิตท่ีเปนปรกติสุขอยูได เปนตน 

     3)  ความตองการมีความรักและความเปนเจาของ (Belongingness and Love Need) 

เมื่อมีชีวิตที่มั่นคงแลว คนก็เริ่มตองการไดรับความรัก ตองการไดรับการยอมรับใหเขากลุม มีพวกพอง

เพ่ือนฝูง มีการคบคาสมาคม 

     4)  ความตองการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ (Self– Esteem Need) 

เมื่อไดรับการตอบสนองทางกายภาพและความมั่นคงทางกายและใจครบถวนแลว มนุษยก็จะเขาสูขั้นที่ 4 

คือ ความตองการมีเกียรติยศชื่อเสียง เปนที่รูจักและยอมรับกันทั่วไปในสังคมวาเปนผูมีความรู ความสามารถ 

ไดรับการยกยองจากคนทั่วไป 

     5)  ความตองการความสมบูรณของชีวิต (Self–Actualization Needs) เปนความตองการ 

ขั้นสูงสุดของมนุษย ที่มีครบทุกอยางแลวทั้งความตองการทางรางกาย จิตใจ และเกียรติยศชื่อเสียง 

เขาก็จะเริ่มทำในสิ่งท่ีตัวเองปรารถนา ดวยการใชความสามารถและศักยภาพที่ตัวเองมีในการพยายาม

ไปใหถึงจุดสูงสุดของชีวิตที่ตัวเองปรารถนา เชน ศิลปนบางคนที่มีครบแลวก็อาจจะอุทิศตัวเพ่ือ

สรางสรรคงานแตละชิ้นตามใจปรารถนาของตัวเอง โดยไมคำนึงถึงวางานชิ้นนั้นจะขายไดหรือไม 
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     Bloom (1976) ไดกลาวไววา ถาสามารถจัดใหนักเรียนไดทำกิจกรรมที ่ตนตองการ ก็นาจะ

คาดหวังไดแนนอนวานักเรียนทุกคนไดเตรียมใจสำหรับกิจกรรมที ่ตนเลือกนั้นดวย ความกระตือรือรน 

พรอมทั ้งความมั ่นใจ เราสามารถสังเกตเห็นความแตกตางของความพรอมดานจิตใจไดชัดเจน  

จากการปฏิบัติของนักเรียนตองานที ่เปนวิชาบังคับกับวิชาเลือกจากสิ ่งนอกโรงเรียนที ่นักเรียน 

อยากเรียน เชน การขับรถยนต ดนตรีบางชนิด เกมหรืออะไรบางอยางที่นักเรียนอาสาสมัครและ

ตัดสินใจไดโดยเสรีในการเรียน การมีความกระตือรือรน และความสนใจเมื่อเริ่มเรียนจะทำใหนักเรียน

เรียนไดเร็วและประสบความสำเร็จสูง  

      อยางไรก็ตาม Bloom เห็นวาวิธีนี้คอนขางเปนอุดมคติที่จัดไดลำบาก  ความพึงพอใจ

ของนักเรียนในการศึกษาเลาเรียนจะเกิดจากองคประกอบตาง ๆ เหลานี้คือ หลักสูตรวิธีสอนและ

กิจกรรมการเรียนการสอนครูผูสอนที่จะสั ่งสอนใหผูเรียนประสบความสำเร็จในการเรียน ดังนั้น  

จึงเปนหนาที่ของผูบริหารและครูในโรงเรียนที่จะสรางความสุขในการเรียนใหกับนักเรียนเพื่อให

นักเรียนมีความพึงพอใจ มีความรักและกระตือรือรนในการเลาเรียน โดยการปรับปรุงองคประกอบ

ตาง ๆ ของครูมีการยกยองใหกำลังใจแกนักเรียนที่กระทำความดีมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับนักเรียน 

สงเสริมใหนักเรียนมีความเจริญกาวหนา การสรางสภาพแวดลอมเกี่ยวกับอาคารสถานที่ที่เหมาะสม 

นาอยู เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรับฟงและใหความชวยเหลือเมื ่อนักเรียน 

มีปญหาทุกขรอน ปจจัยความพึงพอใจจึงเปนสิ่งสำคัญประการหนึ ่งที่จะสงผลใหนักเรียนประสบ

ความสำเร็จในการศึกษาเลาเรียน  

      Shelly (1995) ไดศึกษาแนวคิด เกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปไดวาเปนความรูสึกสองแบบ 

ของมนุษย คือ ความรูสึกในทางบวกและความรูสึกในทางลบ ความรูสึกในทางบวกเปนความรู สึก 

ที่เมื่อเกิดขึ้นแลวทำใหความรูสึกที่มีระบบยอนกลับและความสุขนี้สามารถทำใหเกิดความสุขหรือ

ความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีก ดังนั้น จะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอนและความสุข

นี้จะมีผลตอบุคคลมากกวา ความรูสึกในทางบวกอื่น ๆ ความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกและ

ความสุขมีความสัมพันธกัน อยางสลับซับซอนและระบบความสัมพันธของความรูสึกทั้งสองนี้เรียกวา

ระบบความพึงพอใจโดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือระบบความพึงพอใจมีความรูสึกทางบวกมากกวา

ความรูสึกทางลบ     

      Kotler and Philip (2003) ไดกลาวไววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกยินดีหรือผิดหวัง  

ของบุคคลจากการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางสิ่งที่ไดรับ (Perceived) กับความคาดหวัง (Expectations) 

ของเขา ถาสิ่งที่ไดรับไมเพียงพอหรือต่ำกวาความคาดหวังลูกคาก็ไมพอใจ (Dissatisfied) ถาสิ่งที่ไดรับ 

เปนไปตามคาดหวังลูกคาก็เกิดความพึงพอใจ (Satisfied) 
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   5.3 การวัดการประเมินความพึงพอใจ 

     Stomborg (1984) การวัดความพึงพอใจของผูรับบริการนั้น จะวัดในเรื่องใดนั้นยอม

แตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของผูทีจ่ะศึกษาแตมีวิธิทีี่นิยมใชกัน คือ  

     1)  การสัมภาษณ วิธ ีนี้ผูศ ึกษาจะมีแบบส ัมภาษณท ี ่ม ีคำถามซึ่งได ร ับการทดสอบ 

ความเที่ยงตรงและเชื่อถือแลว ทำการสัมภาษณกลุมตัวอยาง ขอดีของวิธีการนี้คือผูสัมภาษณ อธิบาย

คำถามใหผูตอบเขาใจ สามารถใชกับกลุมตัวอยางที่อานเขียนหนงัสือไมไดแตมีขอเสียคือ การสัมภาษณตองใช

เวลามากและอาจมีขอผิดพลาดในการสื่อความหมาย  

     2)  การใชแบบสอบถาม เปนที่วิธีนิยมมากที ่สุด มีลักษณะเปนคำถามที ่ไดทดสอบ 

หาความเที่ยงตรงและความเชื ่อม่ันกลุมตัวอยางเลือกคำตอบหรือเติมคำ ขอดีวิธีนี้คือไดคำตอบ 

ความหมายที่แนนอน มีความสะดวกรวดเร็วในการสำรวจ สามารถใชกับกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญ 

ขอเสียคือผูตอบตองสามารถอานออกเขียนไดและมีความสามารถในการคิดเปนความพึงพอใจ  

เปนสภาวะที่ตอเนื่องไมสามารถบอกจุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดของความพึงพอใจได  

     ภณิดา  ชัยปญญา (2541) ไดกลาววาการวัดความพึงพอใจนั้นสามารถทำไดหลายวิธี 

ดังตอไปนี ้

     1)  การใชแบบสอบถามโดยผู สอบถามจะออกแบบสอบถามเพื ่อตองการทราบ 

ความคิดเห็นซึ่งสามารถทำไดในลักษณะที่กำหนดคำตอบใหเลือก หรือตอบคำถามอิสระคำถาม

ดังกลาวอาจถามความพึงพอใจในดานตาง ๆ เชน การบริการการบริหารและเงื่อนไขตาง ๆ เปนตน  

     2)  การสัมภาษณเปนวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่งซึ่งตองอาศัยเทคนิค และ

วิธีการที่ดีที่จะทำใหไดขอมูลที่เปนจริงได  

     3)  การสังเกตเปนวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปาหมาย 

ไมวาจะแสดงออกจากการพูดกิริยาทาทางวิธีนี้จะตองอาศัยการกระทำอยางจริงจังและการสังเกต

อยางมีระเบียบแบบแผน 

     เสาวภาคย ปฐมพฤกษวงษ (2558) กลาววา การวัดความพึงพอใจ เปนความตองการ

ทราบระดับความพึงพอใจที่มีตอหนวยงานที่ตองใหบริการและสวนที่เกี่ยวของ ในดานตาง ๆ เชน 

พฤติกรรมของผูใหบริการกระบวนการผลผลิต  ทั้งนี้เพื่อนำขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไข อันจะเปน

ประโยชนในการพัฒนาหนวยงานใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

     สรุปไดวา การวัดความพึงพอใจของผูรับบริการนั้น จะวดัในเรื่องใดนัน้ยอมแตกตางกัน

ไปตามวัตถุประสงคของผูที่จะศึกษา สามารถใชวิธีการวัดไดหลายวิธี เชน การใชแบบสอบถาม  

การสัมภาษณ การสังเกต ทั้งนี้เพื่อนำขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไข อันจะเปนประโยชนในการพัฒนา

หนวยงานใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
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6.  บริบทของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

   6.1 สภาพทั่วไปของโรงเรียน 

   โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ เปดทำการเรียน

การสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1–ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4–ม.6)  มีเนื้อที่  

26 ไร 29 ตารางวา ตั ้งอยู เลขที ่ 2 ซอยไอ ซี ดี 8 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวัด

กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10520 โทรศัพท 02–7378919–20  โทรสาร 02–3609287 e–mail :  

dsromklao@hotmail.com website http://www.dsr.ac.th ส ังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  มีเขตพื้นที่บริการในเขตลาดกระบัง ไดแก แขวงคลองสามประเวศ 

แขวงคลองสองตนนุน แขวงทับยาว แขวงลำปลาทิว ในเขตประเวศ ไดแก แขวงประเวศ และตำบลราชาเทวะ 

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สภาพของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เชิงปริมาณและคุณภาพ

โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสูสากลอยางตอเนื่อง สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยี เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู ปลูกฝงคุณธรรม 

เสริมสรางจิตสำนึกความเปนลูกเทพศิรินทร ความสำนึกในความเปนชาติไทย พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาสูการเปนครูมืออาชีพ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และแนวทางการกระจาย

อำนาจใหมีประสิทธิภาพ 

      โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สถาปนาขึ ้นเมื ่อวันที่ 26 มีนาคม 2522 มีพระพุทธรูป

ประจำโรงเรียน คือ พระพุทธมงคลศึกษาประชานารถ สีประจำโรงเรียน สีเขียว สีเหลือง (สีเขียว 

หมายถึง สีของใบดอกรำเพย เปนสีประจำวันพฤหัสบดี ตามตำราพิชัยสงคราม สีเหลืองหมายถึงสีของ

ดอกรำเพยตนไมประจำโรงเรียนตนรำเพย) คำขวัญโรงเรียน บุคลิกภาพดี  มีน้ำใจ มีวินัย  ใฝเรียนรู เชิด

ชูสถาบัน ปรัชญาของโรงเรียน “สุโข ปฺญาปฏิลาโก” การไดความรูเปนเหตุนำสุขมาให คติพจนประจำ

โรงเรียน  “น สิยา โลกวฑฺฒโน” ไมควรเปนคนรกโลก สัญลักษณประจำโรงเรียน ดวงอาทิตยทอแสง 

หมายถึง “ภาณุรังษี” หรือแปลวา แสงตะวัน อันเปนพระนามของสมเด็จพระราชปตุลาฯ ซึ่งทรงมีสวนใน 

การกำเนิดตึกแมน อักษร  ม. หมายถึง “แมน” นามของหมอมในสมเด็จพระราชปตุลาฯ ไดอุทิศกุศล 

แกหมอมแมน ชอดอกรำเพย หมายถึง “พระนามของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี” (พระนางเจา

รำเพยภมราภิรมย) สมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รวงขาว หมายถึง

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาไดมาตั้งอยูบนผืนที่นาของนางเนียน ชื่นชม  ผูบริจาคท่ีดินใหแกโรงเรียน 

 

 

 

 

ภาพ 2–2  ตราสัญลักษณประจำโรงเรียน 
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   6.2  โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 2–3  โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารทั่วไป 

1. กลุมงานจัดการเรียนการสอน 

   1) งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   2) งานกลุมสาระการเรียนรู 
        และกิจกรรมพฒันาผูเรียน 
   3) งานนิเทศการเรียนการสอน 
   4) งานพัฒนาส่ือและเทคโนโลย ี
   5) งานวิจัยในชัน้เรียน 
   6) งานพัฒนากระบวนการเรยีนรู 
   7) งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

2. กลุมงานสนับสนุนการจัด 

   การเรียนการสอน 

   1) งานทะเบียนนกัเรียน 
   2) งานวัดและประเมนิผล 
   3) งานสงเสริมและพัฒนา 
      แหลงเรียนรู 
   4) งานแนะแนวและการให 
      คำปรึกษา  
   5) งานสำนักงานวิชาการ 
   6) งานบริการทางวิชาการ 
   7) งานโสตทัศนศึกษา 
 

 

1. กลุมงานนโยบายและแผน 

   1) งานกำหนดนโยบาย 

   2) งานแผนงาน 

   3) งานสารสนเทศ 

   4) งานตรวจสอบติดตาม  

      และรายงานการใช    

      งบประมาณ 

 

2. กลุมงานการเงินและสนิทรัพย 

   1) งานการเงนิ 

   2) งานบัญช ี

   3) งานพัสดุ 

   4) งานระดมทรัพยากร 

       และกองทุน 

1. กลุมงานบุคลากร 

   1) งานการวางแผนและ    
      อัตรากำลัง 
   2) งานสรรหา บรรจ ุและ 
       แตงต้ัง 
   3) งานวินัย และจรรยาบรรณ 
   4) งานทะเบียนประวตั ิ
   5) งานประเมินผล 
       การปฏิบัตงิาน 
   6) งานรักษาความปลอดภัย 
 

2. กลุมงานสงเสริมและพัฒนา 

   1) งานวิทยฐานะ 
   2) งานสงเสริม ยกยอง และ 
       เชิดชูเกยีรติ 
   3) งานพัฒนาบคุลากร 
   4) งานสวัสดิการ 

 
 

1. กลุมงานกิจการนกัเรียน 

  1) งานรับนักเรยีน 
  2) งานกจิการนกัเรียน 
  3) งานระดับชั้นและปกครอง 
     นักเรียน 
  4) งานระบบดูแลชวยเหลือ 
     นักเรียน 
  5) งานสารวัตรนักเรยีน 
 

2. กลุมงานบริการ 

  1) งานอาคารสถานที ่
      และส่ิงแวดลอม 
  2) งานประชาสัมพันธ 
  3) งานธุรการและสารบรรณ 
  4) งานสัมพันธชุมชน 
  5) งานควบคุมภายใน 
  6) งานยานพาหนะ 
  7) งานอนามยั 

สมาคม / ชมรม / มูลนธิ ิ

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ผูอำนวยการโรงเรียน 

ครูและบุคลากร 
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   6.3  ขอมูลครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 
 

ตาราง 2–1  จำนวนผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562   

กลุมบุคลากร 
เพศ ระดับวุฒิการศึกษาสูงสุด 

รวม 
ชาย หญิง ปริญญาโท ปริญญาตรี 

กลุมบริหาร 2 – 2 – 2 

ภาษาไทย – 17 6 11 17 

วิทยาศาสตร 8 17 17 8 25 

คณิตศาสตร 7 14 6 15 21 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 12 5 12 17 

ภาษาตางประเทศ 5 20 11 14 25 

สุขศึกษาและพลศึกษา 8 4 5 7 12 

ศิลปะ 5 5 5 5 10 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 5 20 8 17 25 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1 7 3 5 8 

รวม 46 116 68 94 162 
 

ตาราง 2–2  จำนวนผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศกึษา 2563   

กลุมบุคลากร 

วุฒิการศกึษา               วิทยฐานะ                  จำนวนครู  รวม 

ป.
โท

 

ป.
ตร

 ี

ต่ำ
กว

า 
ป.

ตร
ี 

คศ
.3

 

คศ
.2

 

คศ
.1

 

คร
ูผูช

วย
 

คร
 ู

ครู
อัต

รา
จา

ง

บุค
ลา

กร
 

ผูอำนวยการโรงเรยีน 1 – – 1 – – – 1 – 1 

รองผูอำนวยการโรงเรยีน 3 – – 1 1 1 – 3 – 3 

รวม 4 – – 2 1 1 – 4 – 4 

ภาษาไทย 4 11 – 3 3 8 1 15 – 15 

คณิตศาสตร 6 17 – 1 9 10 3 23 – 23 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 6 27 – 4 9 16 4 33 – 33 

สังคมศึกษา ฯ 7 11 – 2 4 12 4 18 – 18 

สุขศึกษาและพลศึกษา 3 8 – 3 1 5 1 11 – 11 

ศิลปะ 2 9 – 3 2 6 – 11 – 11 

การงานอาชีพ 11 9 – 5 3 9 1 18 2 20 

ภาษาตางประเทศ 8 15 – 1 4 15 2 22 1 23 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3 4 – 2 1 1 2 6 1 7 

รวม 50 111 – 24 36 82 18 157 4 161 

รวมทั้งหมด 54 111 – 26 37 83 18 161 4 165 
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   6.4  ขอมูลนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 

ตาราง 2–3  จำนวนนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา แยกชั้นและเพศ ปการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

   มัธยมศึกษาตอนตน 817 876 1,693 

   มัธยมศกึษาตอนปลาย 610 892 1,502 

รวม 1,427 1,768 3,195 

 

ตาราง 2–4  จำนวนนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา แยกชั้นและเพศ ปการศึกษา 2563 

ระดับชัน้ 
จำนวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

ม.1 242 289 531 

ม.2 250 291 541 

ม.3 236 254 490 

ม.4 246 316 562 

ม.5 248 310 558 

ม.6 233 317 550 

รวม 1,455 1,777 3,232 

 

   6.5 โครงสรางเวลาเรียน 

          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน  กำหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน ดังนี ้
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ตาราง 2–5  โครงสรางเวลาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
เวลาเรยีน (ชั่วโมง / ภาคเรียน) 

ม.1 ม.2 ม.3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ภาษาไทย 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 

คณิตศาสตร 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 

วิทยาศาสตร 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

–ประวัติศาสตร 

–หนาที่พลเมืองและการดำเนิน

ชีวติในสังคม 

–ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 

–ภูมิศาสตร 

–เศรษฐศาสตร 

80 (2 นก.) 

 

20 (0.5นก.) 

 

 

60 (1.5 นก.) 

80 (2 นก.) 

 

20 (0.5นก.) 

 

 

60 (1.5 นก.) 

80 (2 นก.) 

 

20 (0.5นก.) 

 

 

60 (1.5 นก.) 

80 (2 นก.) 

 

20 (0.5นก.) 

 

 

60 (1.5 นก.) 

80 (2 นก.) 

 

20 (0.5นก.) 

 

 

60 (1.5 นก.) 

80 (2 นก.) 

 

20 (0.5นก.) 

 

 

60 (1.5 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

ศิลปะ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

ภาษาตางประเทศ 
60 (1.5 

นก.) 

60 (1.5 

นก.) 

60 (1.5 

นก.) 

60 (1.5 

นก.) 

60 (1.5 

นก.) 

60 (1.5 

นก.) 

รวมเวลาเรยีน (พ้ืนฐาน) 
440 (11 

นก.) 

440 (11 

นก.) 

440 (11 

นก.) 

440 (11 

นก.) 

440 (11 

นก.) 

440 (11 

นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

– ลูกเสือ – เนตรนาร ี

– แนะแนว 

– ชุมนุม 

 

 

60 

 

 

60 

 

 

60 

 

 

60 

 

 

60 

 

 

60 

รายวิชา/กิจกรรมที ่สถานศึกษา 

จัดเพิ ่มเต ิมตามความพรอมและ

จุดเนน   

ปละไมนอยกวา 200 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมง / ป 
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    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ระดับชั้น

มัธยมศกึษาตอนปลาย  กำหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน ดังนี ้
 

ตาราง 2–6  โครงสรางเวลาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

   6.6  ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม  

       1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณ

ใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก วัด การรถไฟและคลังสินคา อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจาง สวนใหญนับถือ

ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที ่เปนที่รู จักโดยทั ่วไป คือ การตักบาตรพระรอย  

การตักบาตรน้ำผึ้ง การละเลนสะบา 

       2) ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับต่ำกวาปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับจาง 

สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป 180,000 บาท 

จำนวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว 4 คน 

กลุมสาระการเรียนรู เวลาเรียน (ชวงชั้น) ม.4–ม.6 

ภาษาไทย 240 (6 นก.) 

คณิตศาสตร 240 (6 นก.) 

วิทยาศาสตร 240 (6 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

320 (8 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 120 (3 นก.) 

ศิลปะ 120 (3 นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 120 (3 นก.) 

ภาษาตางประเทศ 240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 1,640 (41 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 360 

รายวิชา / กิจกรรมที่

สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม          

ตามความพรอมและจุดเนน   

ไมนอยกวา 1,600 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด รวม 3  ปไมนอยกวา  3,600 ชั่วโมง 
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   7.1 งานวิจัยในประเทศ 

      กิตติมา มั ่นคิด และ ประณีต วิบูลยประพันธ (2558) ไดศึกษาปจจัยที ่ส งผลตอ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดแมฮองสอน กลุมตัวอยางที่ใช

ในการวิจัย คือ ครูผูสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน จำนวน 217 คน เครื่องมือ 

ที่ใชเปนแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณ 5 

ระดับ คาดัชนคีวามสอดคลอง IOC เทากับ 0.95 และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.97 ผลการวิจัย  

พบวา ระดับปจจัยสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน มีความสัมพันธกันในระดับ 

ปานกลาง โดยมีทิศทางความสัมพันธในทางบวก อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 มีเพียง 3 ดาน 

ที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน อยางมีระดับ

นัยสำคัญทางสถิติที่ .01 เรียงตามลำดับความสำคัญ คือ ดานชุมชน ดานครูผูสอนและดานผูบริหาร

ตามลำดับ ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัด แมฮองสอน

สามารถทำนายการประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน อยางมี

ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

     ธีระพงษ  สืบโสดา (2558) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 17 กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก ขาราชการครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี

จํานวน 92 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  

5 ระดับ สถิต ิที่ใช ในการว ิเคราะห ขอม ูล ได แก ค าคะแนนเฉลี่ย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

การทดสอบคาที (t–Test) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) และเมื่อพบ

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต จะทําการทดสอบหาความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของ

เชฟเฟ (Scheffe’s method) ผลวิจัย พบวา 1) ปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงจากมาก 

ไปหานอย สามลําดับแรก คือ การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา สวนการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบัน

อื่นที่จัดการศึกษา มีปญหาเปนอันดับสุดทาย 2) ผลการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามประสบการณ โดยรวมและรายดานทุกดาน

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูที่มีกลุมสาระการเรียนรูตางกัน 

โดยรวมและรายดาน  ไดแก การพัฒนากระบวนการเรียนรู  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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การพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภายในสถานศึกษา การสงเสริม

ความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และ 

การสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผล 

ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ 

การแนะแนวการศึกษา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 17 โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยสูงสุดในแตละดาน ไดแก 1) ควรสรางความเขาใจแกครูอาจารยและ 

ผูที ่เกี ่ยวของเกี่ยวกับความสําคัญของหลักสูตร 2) ควรใหขวัญ กําลังใจและยกยองชมเชยครูที่ประสบ

ความสําเร็จดานการเรียนการสอน 3) ควรจัดใหมีการอบรมครูเกี ่ยวกับการจัดทําแผนการวัดผลและ

ประเมินผลแตละรายวิชา 4) ผูบริหารและครูควรใหความสําคัญกับการวิจัยเพื่อพัฒนา 5) ควรจัดใหมี

การประเมินผลการพัฒนาการใชสื ่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) ควรจัดใหมีการทํา

เอกสารเผยแพรแหลงเรียนรู 7) ควรจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการแกผูบริหารและครูผูสอนในเรื่อง

เทคนิคและวิธีการนิเทศ 8) ผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว หรือผูใหบริการทุกคน 9) ผูบริหาร

ควรใหมีการเผยแพรการสรุป และจัดทํารายงานประจําป ที ่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษารายงานตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของอยางเหมาะสมและเปดเผยตอสาธารณชน 

10) ควรสงเสริมความรวมมือการบริการทางวิชาการระหวางบุคลากร ชุมชน ใหมีบรรยากาศการเรียนรู

ตลอดชีวิตสูชุมชนและสังคม 11) ควรใหมีการบริการดานวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารกับแหลงวิชาการกับสถานศึกษาอื่น ๆ 12) ควรจัดใหมีการสรางความรูความเขาใจ การเพ่ิมความพรอม

ใหกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา 

สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นท่ีรวมจัดการศึกษา 

     ยุวดี คุณสม, อนุศักดิ์ เกตุสิริ, และ อารี หลวงนา (2558) ไดศกึษารูปแบบการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนขนาดใหญพิเศษที ่มีประสิทธิผล โดยมีขั ้นตอนในการดําเนินงานวิจัย 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1  

ศึกษาสภาพปจจุบันและแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ ระยะที ่ 2 ตรวจสอบ  

องคประกอบหลัก องคประกอบยอยของรูปแบบโดยขอมูลจากการสัมภาษณเชิงล ึก สนทนากลุ ม  

ในโรงเรียนกลุมเปาหมาย จัดกลุมองคประกอบรูปแบบโดยการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 5 ดาน 

ตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปไดขององคประกอบ โดยผูเชี่ยวชาญ และปรับปรุงตามผูเชี่ยวชาญอีกครั้ง 

ระยะที่ 3 สรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดใหญพิเศษที่มีประสิทธิผล โดยยกราง

รูปแบบ จัดทําคู มือการใชรูปแบบ ตรวจสอบรูปแบบโดยผู ทรงคุณวุฒิ และปรับปรุงเปนรางรูปแบบ 

ตามผูเชี่ยวชาญ ระยะที่ 4 นําเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดใหญพิเศษที่มีประสิทธิผล  

จัดสัมมนาเพ่ือตรวจสอบรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ และสรุปรายงานรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
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ขนาดใหญพิเศษที่มีประสิทธิผล ผลการวิจัย พบวา 1)  สภาพปจจุบันและแนวทางการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนขนาดใหญพิเศษที่มีประสิทธิผล มีการบริหารงานวิชาการ 5 ดาน ดานงานหลักสูตร 

ดานงานการเรียนการสอน ดานงานวัดผลและประเมินผล ดานงานนิเทศภายใน และดานการบริหาร

จัดการ ผลการปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับ

มากทุกดาน 2)  ตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปไดองคประกอบของรูปแบบการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนขนาดใหญพิเศษที่มีประสิทธิผล พบวา มีองคประกอบหลัก 5 องคประกอบ และองค

ประกอบยอย 39 องคประกอบ คือ ดานหลักสูตร 8 องคประกอบ ดานการเรียนการสอน 9 องค

ประกอบ ดานการวัดและประเมินผล 6 องคประกอบ ดานการนิเทศภายใน 9 องคประกอบ ดานการบริหาร

จัดการ 7 องคประกอบ มีความเหมาะสมและความเปนไปไดภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา 

เปนรายดานพบวา ความเหมาะสมและความเปนไปได อยูในระดับมากที่สุดเชนเดียวกัน 3) รูปแบบ

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดใหญพิเศษที่มีประสิทธิผล มี 6 องคประกอบของรูปแบบ ดังนี้ 

(1) วัตถุประสงคเพื ่อใหมีหลักการจัดการงานวิชาการที่ดีมีประสิทธิผล และเพื่อเปนแนวทางการบริหาร 

งานวิชาการในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษที ่ม ีประสิทธิผล (2) หลักการ 6 หลัก คือ หลักการมีสวนรวม  

หลักการทำงานเปนทีม หลักการสรางเครือขาย หลักความรับผิดชอบ หลักการกระจายอำนาจ และ 

หลักวัฒนธรรมองคกร (3) กลไกการดำเนินงานตาม 6 หลักการบริหารงานวิชาการกำหนดภาระงาน 

ตามบทบาทหนาที ่ วางแผนบริหารจัดการงานวิชาการและกำหนดความสัมพันธของการทำงานเปนทีม  

(4) วิธีดำเนินการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 5 ดานคือ ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน 

ดานงานวัดผลและประเมินผล ดานงานนิเทศภายใน และดานงานบริหารจัดการ (5) ประเมินผลโดย

นำหลักการจัดการงานวิชาการอยางเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน และบริหารงานวิชาการ

เหมาะสมกับรูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผล และ (6) เงื่อนไขความสำเร็จ ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ

ใหความสำคัญในการนำหลักการบริหารงานวิชาการ 6 หลักการไปใชอยางเหมาะสมตามรูปแบบ  

4) การนำเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดใหญพิเศษที่มีประสิทธิผล พบวา องคประกอบ

รูปแบบ ดานวัตถุประสงค หลักการกลไกการดำเนินงาน วิธีดำเนินการการประเมินผล และเงื่อนไข

ความสำเร็จ มีความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชนภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

ทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน 

อยูในระดับมากที่สุดทุกดาน 

     วรรณา อุนคำ (2558) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการของสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบวา 1) สภาพการบริหารงานวิชาการ 

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง   

2) ปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีปญหาการบริหารงานวิชาการ 
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ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 อยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับ

จากมากไปหานอย ไดแก ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอน 

ผลการเร ียนดานการว ิจ ัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3) ผลการวิเคราะหความคิดเห็นที ่ได 

จากการสอบถามผู ทรงคุณวุฒิจำนวน 7 คน เกี่ยวกับความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  

มีความเหมาะสมและเปนไปไดโดยรวมอยู ในระดับมาก 4) ผลการประเมินความเหมาะสมของคู มือ 

การดำเนินการตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 21 ที่ไดจากการสอบถามผูทรงคณุวุฒิ 7 คน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

    จารุกิตติ ์ สิทธิยานนท (2559) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารวิชาการของ

โรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิดพลเมืองโลกศึกษา โดยมีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน

และสภาพที่พึงประสงคในการบริหารวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคดิพลเมืองโลกศึกษา 

2) เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิดพลเมือง

โลกศึกษา ประชากร คือ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา ที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหง

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (OBECQA) จำนวน 51 โรงเรียน กลุมตัวอยาง คือ โรงเรียน

มาตรฐานสากล จำนวน 45 โรงเรียน และผูใหขอมูล ไดแก ผูอำนวยการโรงเรียน รองผูอำนวยการ

กลุมบริหารวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ครูผูสอน และคณะกรรมการสภานักเรียน รวม 270 

คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได 

โดยมีลักษณะเปนมาตราสวนแบบประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี  

รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดลำดับความตองการจำเปนโดยใชเทคนิค 

Modified Priority Needs Index (PNIModified) และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา  ผลการวิจัย พบวา 

สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคในการบริหารวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิด

พลเมืองโลกศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมากและมากที่สุด ตามลำดับ (สภาพปจจุบัน Mean = 3.70 

และสภาพที่พึงประสงค Mean = 4.69) โดยดานที ่มีลำดับความตองการจำเปนสูงสุด คือ การวิจัย

ปฏิบัติการในชั้นเรียน (PNImodified = 0.309) รองลงมา คอื การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

(PNImodified = 0.264) และดานที่มีลำดับความตองการจำเปนต่ำที่สุด คือ การจัดการเรียนการสอน 

(PNImodified = 0.264) และแนวทางการพัฒนาการบริหารวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิด

พลเมืองโลกศึกษา มีทั ้งหมด 26 แนวทาง โดยเร ียงลำดับขอบขายการบริหารวิชาการที ่มีลำดับ 

ความตองการจำเปนตามลำดับ ดังนี้ การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 5 แนวทาง การพัฒนาและใชสื่อ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 5 แนวทาง การพัฒนาหลักสูตร 6 แนวทาง การวัดและประเมินผล 4 แนวทาง 

และการจัดการเรียนการสอน 6 แนวทาง 
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                  วรญา ภูเสตวงษ, สุรียมาศ สุขกสิ, และ อรุณี ทองนพคุณ (2559) ไดศึกษารูปแบบ 

การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด มีวัตถุประสงค

เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 

2) ตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน ในจังหวัด

ระยอง จันทบุรี และตราด โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้ 1) การศึกษาเพื่อกำหนดกรอบความคิด

ในการวิจัย 2) การรางรูปแบบการบริหารวิชาการ 3) การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการโดยใช

เทคนิคเดลฟาย 3 รอบ 4) การตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารวิชาการ 5) การสรุป

และนำเสนอรูปแบบการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และ

ตราด กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง 

จันทบุรี และตราด จำนวน 217 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความเปนไปไดใน 

การนำรูปแบบไปปฏิบัติตน ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหคาเฉลี ่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 

พบวา 1) รูปแบบการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 

ประกอบดวย 1) การพัฒนาหรือดำเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน 

2) การวางแผนงานดานวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตร

ของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 6) การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอน

ผลการเรียน 7) การวิจัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและสงเสริม 

ใหมีแหลงเรียนรู 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา  12)  การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 13) การประสาน 

ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 14) การสงเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  

15) การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือก

หนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา และ 17) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

2) ความเปนไปไดในการนำไปปฏิบัติของรูปแบบการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน  

ในจังหวัดระยอง จันทบุร ีและตราด โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก 

 สุริยา หาวหาญ, ธัชชัย จิตรนันท, และ วีรพล สารบรรณ (2559) ไดศึกษารูปแบบการบริหาร 

สูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีความมุ งหมาย  

1) เพ่ือศึกษาองคประกอบและตัวชี้วัดของการบริหารสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา และ 2) เพื ่อนำเสนอรูปแบบการบริหารสู ความเปนเลิศของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบดวย 2 ระยะ 

คือ ระยะที ่ 1 ประกอบดวย 3 ขั ้นตอน คือ (1) การศึกษาเพื ่อใหไดองคประกอบและตัวชี ้วัด 

การบริหารงานสูความเปนเลิศ (2) การสรางเครื่องมือและนำเครื่องมือที่จัดทำสมบูรณไปเก็บขอมูลกับ
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กลุมตัวอยาง (3) ประมวลสรุปองคประกอบและตัวชี้วัดการบริหารสูความเปนเลิศของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา ไดจากการดำเนินการในการวิจัยในข้ันตอนที่ 1 และ 2 

กลุ มตัวอยางจากโรงเรียนที ่ไดร ับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ปการศึกษา 2556 

ระดับชาติ สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน  

4 โรงเรียน ประกอบดวยโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ผูใหขอมูล 

คือ ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 7 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นและใชแบบ

สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured interview) แบบสังเกต (Observation) เปนเครื่องมือ 

สถิติที่ใชในการวิเคราะห ขอมูล ไดแก คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ระยะที่ 

2 ประกอบดวย 2 ขั ้นตอน คือ (1) สรางรางรูปแบบของการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ (2) นำเสนอรางรูปแบบของ 

การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา

วิเคราะหปรับปรุงและสรุปขอคิดเห็น ขอวิจารณ และขอเสนอแนะ เพื่อใหไดรูปแบบที่เหมาะสม 

ถูกตอง เปนไปได และสามารถนำไปใชประโยชนไดตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและสรุปรูปแบบ

ที่ไดรับการปรับปรุงแกไขที่สมบูรณนำเสนอตอไป โดยทำการเก็บขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษา 

จำนวน 5 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบกอนหิมะและใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

(Structure interview) เปนเครื่องมือ สถิติที่ใชในการวิเคราะห ขอมูล ไดแก คาความถี่ (Frequency) 

และคารอยละ (Percentage) ผลการวิจัยพบวา 1) องคประกอบการบริหารสูความเปนเลิศของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประกอบดวย 7 องคประกอบ ไดแก  

(1) ผูบริหาร (2) ครู (3) นักเรียน (4) แหลงเรียนรู (5) การบริหารจัดการ (6) เครือขายรวมพัฒนา 

และ (7) การพัฒนาระบบสารสนเทศ 2) รูปแบบการบริหารสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบ ดวย 7 องคประกอบที่สำคัญ ซึ่งมีความเหมาะสม 

ถูกตอง เปนไปไดและสามารถนำไปใชประโยชนได สอดคลองกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย 

 ประเสริฐ  สำเภารอด, สุวพร เซ็มเฮง, และ พวงรัตน  เกสรแพทย (2560) ไดศึกษา

รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับสถานการณโลก มีวัตถุประสงค

เพื่อ 1) สังเคราะหองคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู ความเปนเลิศที ่สอดคลองกับ

สถานการณโลก 2) พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับ

สถานการณโลก 3) ประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนำไปใชของรูปแบบการบริหาร

โรงเรียนมัธยมศกึษาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับสถานการณโลก โดยดำเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน 

คือ ขั ้นตอนที่ 1 การสังเคราะหองคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู ความเปนเลิศที่

สอดคลองกับสถานการณโลก โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจำนวน 9 คน และใชแบบสอบถามกับ

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยูในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 
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240 คน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสูความเปนเลิศที่สอดคลอง

กับสถานการณโลก โดยใชแบบประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู ความเปนเลิศ 

ที่สอดคลองกับสถานการณโลก จากผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสม

และความเปนไปไดในการนำไปใชของรูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู ความเปนเลิศ 

ที่สอดคลองกับสถานการณโลก โดยใชแบบประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนำไปใช 

กับครูปฏิบัติการ จำนวน 240 คน ผลการวิจัย พบวา 1) องคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

สูความเปนเลิศที่สอดคลองกับสถานการณโลก ประกอบดวย 5 องคประกอบ ในภาพรวมการบริหาร

และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา  

มีการปฏิบัติในระดับมากทุกดานโดยเรียงลำดับสูงสุด ดังนี ้คือ ดานที ่ 5 การบริหารงานบุคคล 

รองลงมาคือ ดานที่ 4 การจัดการสารสนเทศ ดานที่ 1 ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษา ดานที่ 2 

การวางแผนพัฒนาสถานศึกษา และดานที ่ 3 การมุ งเนนนักเรียน ผูปกครองและผูเกี่ยวของมีคา

ใกลเคียงกัน 2)  การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับ

สถานการณโลกไดรูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับสถานการณโลก 

ประกอบไปดวย 7 องคประกอบ ดังนี ้ (1) ดานภาวะผู นำของผู บริหารสถานศึกษา (2) ดานการวางแผน 

พัฒนาสถานศึกษา (3) ดานการมุงเนนนักเรียน ผู ปกครองและผู เกี ่ยวของ (4) ดานการจัดการสารสนเทศ   

(5) ดานการบริหารบุคคล (6) ดานการบริหารงานวิชาการ (7) ดานจัดการกระบวนการสนับสนุน  

3) ประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนำไปใชของรูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สูความเปนเลิศที่สอดคลองกับสถานการณโลก พบวา ครูปฏิบัติการโรงเรียนมัธยมศึกษาที ่อยูใน

โครงการโรงเรียนมาตราฐานสากลในกรุงเทพมหานคร จำนวน 240 คน เห็นวารูปแบบการบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับสถานการณโลก ทั้ง 7 องคประกอบมีความเหมาะสม 

และความเปนไปไดในการนำไปใชอยูในระดับมาก 

     ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล (2561) ไดศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการและการจัด 

การเรียนรูเพี่อเสริมสรางคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การวิเคราะห 

เชิงปริมาณผสานเชิงคุณภาพ เครื ่องมือวิจัยคือแบบสอบถามมีคาความเชื ่อมั ่น () = .87 และ 

แบบสัมภาษณ ผูใหขอมูลไดแกผูบริหารสถานศึกษา 454 คน ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน 

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะหตารางไขวสวนขอมูลเชิงคุณภาพจากสัมภาษณ

ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ 36 คน พบวา 1) ผูบริหารมีความรูและทักษะ

ศตวรรษที่ 21 ระดับปานกลางโดยความรู แปรตามประสบการณทำงาน ประสบการณบริหาร วุฒิการศึกษา  

และระดับบริหาร 2) ขอบขายบริหารวิชาการมี 17 งาน และมีสัดสวนสูงสุดเมื่อเทียบกับการบริหาร 

ดานอื่น สภาพบริหารวิชาการอยู ในระดับมาก 3 อันดับ คือ สนับสนุนผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

จัดพัฒนาการเรียนการสอน และงานหลักสูตร ระดับการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะและ
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ทักษะผูเรียนศตวรรษที่ 21 มี ระดับสูงสุด คือ การสงเสริมการอาน และ 3) รูปแบบการบริหารสถานศึกษา

ศตวรรษที่ 21 อาศัยแนวทางกระจายอำนาจให ผูบริหารตัดสินใจ มีอิสระ ทันการเปลี่ยนแปลง บริหาร

โดยใชโรงเรียนเปนฐานดวยธรรมาภิบาลโปรงใส และเนนความมีสวนรวมการบริหารในรูปคณะกรรมการ

สถานศึกษาโดยใชการบริหารเชิงกลยุทธและการพัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อสาร ที่มีศักยภาพ รูปแบบ

การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสรางทักษะผูเรียนศตวรรษที่ 21 เปนการบริหารวิชาการที ่อิงแนวคิด

ลักษณะแนวทางจัดโครงสรางองคประกอบที่คำนึงถึง (1) ผลสัมฤทธิ์ (2) ผูเรียนเปนสำคัญ (3) สอดคลอง

ศักยภาพผู เร ียน (4) ฝกปฏิบัติ (5) เนนกิจกรรม (6) ฝกการคิด (7) แสวงหาความรู เร ียนรวมกัน  

(8) สอดคลองความตองการผู เรียน เชื่อมโยงทองถิ ่น (9) เตรียมความพรอมสูสากลมุงความเปนไทย  

(10) ครูมืออาชีพ (11) ตอบปฏิรูปการศึกษา (12) บริหารแบบมีสวนรวม (13) มุงเปาพัฒนาคุณลักษณะ

และทักษะศตวรรษที่ 21 (14) การนิเทศภายใน (15) บริหารดวยภาวะผูนำแบบสนับสนุน (16) หองเรียน

และสภาพแวดลอมในศตวรรษที่ 21 (17) ระบบบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ (18) การพัฒนาองค

รวม (19) การประเมินพัฒนาการการเรียนรู (20) เครือขายชุมชนวิชาชีพครูเพ่ือการสอน (21) การพัฒนา

หลักสูตรคุณภาพ และ (22) การจัดรายวิชาเสริมคนควารายบุคคล รูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสราง

คุณลักษณะทักษะผูเรียนมีลักษณะ ดังนี้ (1) บูรณาการสาระ (2) แบบโครงงาน (3) สะเต็มศึกษา (4) เรียนรู

จากปญหา (5) แบบรวมมือ (6) แบบฝกปฏิบัติ (7) สรางประสบการณเรียนรู (8) เนนการสรางผลงาน

และนวัตกรรม (9) เทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ (10) สรางความรูและเรียนรูดวยตนเอง (11) การจัดการเรียนรู

แบบตกผลึกความคิดรู (12) การเรียนการสอนแบบสาธิต (13) การฝกคิดเชิงออกแบบและ (14) กระบวนการ 

GPAS 5 ขั้นตอน 

     อธิวัฒน พันธรัตน (2561) ไดศึกษาปจจัยที ่ส งผลตอการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ มตัวอยางประกอบดวย 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ปการศึกษา 2561 จำนวน 346 คน เครื่องมือ ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 

แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเท่ียงเทากับ 0.98 สถิต ิที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และ

วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพบวา 1) ระดับปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 2) ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 3) ความสัมพันธระหวางปจจัยกับการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษามีความสัมพันธ กันทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ปจจัยที ่ส งผลตอ 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั ้นตอน พบวา  

มีปจจัยที ่ส งผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ไดแก ปจจัยดานครูผู สอน ปจจัย 

ดานผู ปกครองและชุมชน ปจจัยดานผู บริหาร ดานงบประมาณ และปจจัยดานสื ่อและเทคโนโลยี 
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ทางการศึกษา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณสะสมเทากับ .75 

สามารถพยากรณการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ไดรอยละ 57 สรางสมการ

พยากรณไดดังนี ้สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ Y′= 0.47 + 0.73(X2) + 0.28(X3) + 0.24(X1) – 0.16(X4) 

– 0.12(X6)  สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = 0.52(Z2) + 0.32(Z3) + 0.25(Z1) – 0.16(Z4) – 

0.10(Z6) 

     เกียรติศักดิ์ สาสุทธิ์ และ วีระวัฒน อุทัยรัตน (2562) ไดศึกษารูปแบบการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุน 

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผู เรียนโดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาองคประกอบ 

กําหนดรูปแบบ และประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื ่อสนับสนุน 

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน ประชากรที่ใช ไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จาก 42 เขตพื ้นที ่การศึกษา รวมจํานวน 2,281 

โรงเรียน ผูใหขอมูล ไดแก ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการกลุมงานบริหารวิชาการจากโรงเรียน  

377 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสอบถามองคประกอบ แบบสัมภาษณเชิงลึก และแบบประเมินรูปแบบ 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสมการถดถอย ผลการวิจัย พบวา 1) องคประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน ประกอบดวย 6 ดาน 

ไดแก หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช การจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา  

การวิเคราะหความสําคัญ การวิเคราะหความสัมพันธ และการวิเคราะหหลักการ 2) รูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการ ฯ ประกอบดวย หลักสูตรและการนําไปใช การจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพ

การศึกษา เปนการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใตกรอบของการวางแผนการปฏิบัติการและการสะทอน

ผลตามองคประกอบการบริหารงานวิชาการโดยมีการกําหนดเกณฑการประกันคุณภาพภายในท่ี

สอดคลองกับการสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะหจากสาระหลักสูตรทองถิ่น และ 3)  รูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการ ฯ มีความถูกตอง ความเปนไปได และความเปนประโยชน ในระดับมากที่สุด 

                     จัดสันต ภักดีศร (2562) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช

กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบรวมกับการทำงานเปนทีมระหวางผู บริหารสถานศึกษากับครู

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม มีว ัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช

กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบรวมกับการทํางานเปนทีมระหวางผูบริหารสถานศึกษากับครู  

การศึกษานี ้เปนกรณีศึกษาของโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบมีสวนรวม เครื่องมือวิจัยประกอบดวย แบบสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก แบบสัมภาษณกลุม และ

แบบตรวจสอบ หรือบันทึก ดําเนินการวิจัยในปการศึกษา 2561 วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห

เนื้อหา ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใชกระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบ

รวมกับการทํางานเปนทีมระหวางผูบริหารสถานศึกษากับครู โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ประกอบดวย 
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2 วงจร 10 ขั ้นตอน การดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคในทุกข้ันตอนและทุกกิจกรรม โดยผล 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปฏิบัติจริง คือ การบริหารงานวิชาการโดยใชกระบวนการนิเทศภายใน

เชิงระบบรวมกับการทํางานเปนทีมระหวางผู บริหารสถานศึกษากับครู มีการเปลี่ยนแปลงทั ้งที่

คาดหวังและไมคาดหวัง โดยสภาพการเปลี ่ยนแปลงที่ คาดหวังพบวา ภาพรวมผลการประเมิน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ “ดี” หรือ ระดับ “3” สวนสภาพการเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวัง

พบวา เกิดข้ึนทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับโรงเรียน สวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ

จริงจะเกิดขึ้นในระดับผูวิจัย ระดับผูปกครอง ระดับกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับครูและ

ระดับผูบริหารโรงเรียน และองคความรูที่เกิดจากการปฏิบัติจริง คือ รูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

โดยใชกระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบรวมกับการทํางานเปนทีมระหวางผูบริหารสถานศึกษากับครู 

เปนตัวสอดแทรก 

         บรรเจิด สระปญญา, พรนภัส เอื ้อแท, และ วรัฐทยา ฟนสืบ (2562) ไดศึกษาการพัฒนา

รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวทาง LKS SMART School Model โดยใชการจัดการความรู 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบบริหารงานวิชาการ 

ตามแนวทาง LKS SMART School Model โดยใชการจัดการความรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

และเพื่อประเมินความพึงพอใจ ของ นักเรียน ผูปกครอง ผูบริหารและคณะครู ตอการพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนลำปางกัลยาณีจังหวัดลำปาง สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินครั้งนี้ คือบุคคลที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

รูปแบบบริหารงานวิชาการ ตามแนวทาง LKS SMART School Model โดยใชการจัดการความรู กลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร ซึ่ง ประกอบดวยนักเรียน ผูปกครอง ผูบริหารและคณะครู เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยประกอบดวย แบบสัมภาษณ แบบประเมินความพึงพอใจเอกสารแนวทางการพัฒนาโรงเรียน 

LKS SMARTSchool Model และเอกสารผลการปฏิบัติการ/โครงการ ประจำปงบประมาณ 2560–2561 สถิติ

ที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี ่ยเลขคณิต ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบบริหารงานวิชาการ ตามแนวทาง  

LKS SMART School Model โดยใชการจัดการความรู กลุ มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนลำปาง

กัลยาณ ีไดรับการพัฒนาโดยผลการพัฒนารูปแบบบริหารงานวิชาการ พบวา การพัฒนานักเรียนดวยกิจกรรม

หรือโครงการที่สอดคลองกับความสามารถหรือความสนใจของ ผูเรียน มีคาเฉลี่ยในระดับสูงสุด คือ 

4.73 การแปลผลอยูในระดับดีมาก 2) นักเรียน ผูปกครอง ผูบริหารและคณะครูมีความพึงพอใจตอ

การพัฒนารูปแบบบริหารงานวิชาการ ตามแนวทาง LKS Smart School Model โดยใชการจัดการความรู 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยพบวา ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาคุณภาพนักเรียน มีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ 4.78 การแปลผลอยูในระดับดีมาก 

  สุภัค ตรังรัตนจิต และ ลัดดา ผลวัฒนะ (2562) รูปแบบการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง การวิจัย
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ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาองคประกอบของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรยีน

มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ภาคกลาง (2) สรางรูปแบบ 

การบร ิหารงานว ิชาการของผ ู บร ิหารโรงเร ียนม ัธยมศึกษา (3) ประเมินและร ับรองร ูปแบบ 

การบริหารงาน วิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื ้นฐาน ภาคกลาง โดยใชวิธ ีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เก็บขอมูล

ระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 ใชแบบสอบถามในการวิเคราะห

ขอมูล คาความถี ่ คารอยละ คาเฉลี ่ย สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา องคประกอบ 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร โรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ภาคกลาง มี 17 องคประกอบ 115 ตัวแปร สวนผลการสรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง มี 5 องคประกอบ

หลัก ไดแก (1) การดำเนินงาน (2) กระบวนการบริหารงานวิชาการ (3) กิจกรรมการเรียนรู (4) การมีสวนรวม

การศึกษา และ (5) ควบคุมคุณภาพการศึกษา ประเมินและรับรองรูปแบบจากผูเชี ่ยวชาญและ

ผูทรงคุณวุฒิ ในดานความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน มีผล 

การประเมินรูปแบบในภาพรวมมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.42 

  ถาวร ศรีสุข, สมเกียรติ ศรีจักรวาล, และ ประพัฒนพงศ เสนาฤทธิ ์(2563) ไดศึกษา

รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือ

พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ 2) เพื่อศึกษาผลการยืนยันรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กลุมเปาหมาย ไดแก ผูอำนวยการโรงเรียน รองผูอำนวยการ 

ฝายวิชาการ หัวหนากลุ มสาระ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานของโรงเรียน เตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ จำนวนทั้งสิ้น 68 คน ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 19 คน เครื่องมือที่

ใชในการ วิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามจำนวน 136 ขอ เพื่อศึกษาองคประกอบของรูปแบบ และ 

แบบสัมภาษณเพื่อยืนยันรูปแบบ การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบ เชิงสำรวจและการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัย 

พบวา 1) องคประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

ประกอบ ดวย 4 องคประกอบ คือ การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน การสงเสริมและพัฒนา

ครู การแนะแนว และการใชผลการประเมิน การพัฒนาผูเรียน การพัฒนาแหลงเรียนรูและการนิเทศ 

2) รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการมีความสอดคลองกลมกลืน

กับขอมูลเชิงประจักษในทุกดัชนี โดย สัดสวนระหวางคาไคสแควรกับระดับองศาอิสระ (2/df)   

มีคา 1.1296 ดัชน ีคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) ที่มีคา 0.044 ดัชนี

วัดความกลมกลืน (CFI) มี คา 0.964 ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 19 คน มีความคิดเห็นตอ

องคประกอบของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ วาองคประกอบ 
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ที่ไดจากการวิจัยมีความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และสามารถนำไปใชประโยชนได 

จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 100 

     สุประวีณ ทิพยโพธิ์, ณรงค พิมสาร, และ สิริกาญจน ธนวุฒิพรพินิต (2563) ไดศึกษา

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูความเปนเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 1  วิธีดำเนินการวิจัยแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที ่1 ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการดวย

การวิจัยเอกสารและเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามผูอำนวยการและรองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ

จำนวน 100 คน และปจจัยสงเสริมการบริหารงานวิชาการสู ความเปนเลิศผู ใหขอมูลในการสัมภาษณ  

คือ ผูอำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานยอดเยี่ยม จำนวน 5 คน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบ ไดดำเนินการ

ยกรางและเสนอใหผู เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะดวยวิธีการสัมภาษณ 

แบบมีโครงสราง และขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบ 1) ทดลองใช รูปแบบกับโรงเรียนขนาดใหญ 

จำนวน 1 แหง และ 2) ประเมินรูปแบบดานความเหมาะสม ความเปนไปได และอรรถประโยชนจาก

ผูใช ไดแก รองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการจำนวน 57 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ 

รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบวา 1) สภาพการบริหารงานวิชาการมีขอบขายหลัก  

9 ดาน โดยรวมโรงเรียนปฏิบัติอยูในระดับมาก และปจจัยสงเสริมการบริหารงานวิชาการสูความเปนเลิศ  

มี 6 ปจจัย 2) ผลการพัฒนารูปแบบ พบวามี 3 องคประกอบหลัก คือ (1) ขอบขายการบริหารงานวิชาการ 

มี 9 ดาน ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา การพัฒนา และสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (2) กระบวนการบริหารงานวิชาการมี 4 ประการ ไดแก 

การวางแผน การจัดองคการการนำและการควบคุม (3) ปจจัยสงเสริมการบริหารงานวิชาการสูความเปนเลิศ  

มี 6 ปจจัย ไดแก ภาวะผูนำของผูบริหาร สมรรถนะครูการทำงานเปนเครือขาย เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ความรวมมือของผูปกครอง และวัฒนธรรมองคการ 3) ผลการประเมินรูปแบบจากการทดลองใช

พบวา โรงเรียนดำเนินการตามรูปแบบไดอยางเปนระบบและใชปจจัยสงเสริมการบริหารงานวิชาการ

ที่โรงเรียนมีอยูคอนขางพรอม สงผลใหเกิดการพัฒนาที่สูงกวาเปาหมาย มีคุณคาและคุมคา ทำให

รูปแบบไดรับการยอมรับอยูในระดับมากที่สุด และผลการประเมินรูปแบบ พบวา รูปแบบมีคุณภาพ

ดานความเหมาะสม ความเปนไปได และอรรถประโยชนทุกดานอยูในระดับมากที่สุด 

     ชินวัตร เจริญนิตย (2564) ไดศึกษาการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศึกษาการบริหารงานของผู นำองคกรในสมัยกอนเทคโนโลยีย ังไม ได เข ามามีบทบาท 

ในการทำงานมากนัก การบริหารจึงเปนไปตามระเบียบแบบแผน มีการปรับเปลี่ยนนโยบายที่ชาไมกลา 

ที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะติดอยูกับรูปแบบการบริหารและความสำเร็จเดิม ที่เคยมีผูนำสมัยกอนจะมี 

การวางแผนและนโยบายระยะยาว แตเนื่องดวยปจจุบันที่เทคโนโลยีเขามามีบทบาทมากขึ้นทำใหผูนำ
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ในองคกรตองเกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อกาวเขาสูการเปลี่ยนแปลงที่ทุกองคกร ใหความสำคัญกับ

เทคโนโลยีจึงทำใหเกิดการแขงขัน ผูนำจึงควรใหความสำคัญกับกระบวนการพัฒนาบุคลากรให

สามารถเรียนรูเขาใจ สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับพื้นฐานได พรอมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบให

สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี ่ยนไป รวมทั ้งใหความสำคัญกับการสรางประสบการณใหกับ

บุคลากร เพื่อสรางความผูกพันและดึงคนเกง คนรุนดิจิทัลใหเขามาในองคกร เมื่อมีการพัฒนาดาน

บุคลากรงานตาง ๆ ในสถานศึกษาก็จะไดรับการพัฒนาไปดวยเชนกัน หนึ่งในนั้นคืองานวิชาการ 

หลักการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีบทบาทในการบริหารงานวิชาการสรุปไดดังนี้ ผูบริหารควรที่จะ

อัพเดทความรูในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลอยูตลอดเวลามีการปรับตัวใหพรอมสำหรับโลกแหงขอมูล 

โดยเฉพาะขอมูลระบบ Big Data ผูนำควรเปดใจรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวาง โดยเฉพาะความคิดเห็น 

ดานเทคโนโลยีเพราะจะชวยสรางความสัมพันธกับบุคลากรที่เปนผูใตบังคับบัญชาไดดี การเปนที่

ปรึกษาในดานเทคโนโลยี จะทำใหชวยเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานที่ดีขึ ้นได ทายที่สุดผูนำที่รู 

หลายภาษาในยุคนี้จึงยอมไดเปรียบ การบริหารงานวิชาการแตเดิมอาจมีการทำงานในภาษาเดียว 

มาโดยตลอด ในยุคนี้การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีบทบาทในการบริหารงาน อาจทำใหตองปรับเปลี่ยน

การทำงานใหมีหลากหลายภาษามากยิ่งขึ้น สถานศึกษาก็จะถูกมองวาเปนองคกรที่มีความนาเชื่อถือ

และไดรับความไววางใจมากขึ้นอีกดวย   

     ชุติมา จันทรประเสริฐ และคณะ (2564) ไดศึกษารูปแบบความเปนเลิศในการบริหาร 

งานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษารูปแบบความเปนเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ใชการวิจัยแบบผสานวิธี 

โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริหารสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

จำนวน 345 โรงเรียน โดยวิธีการเปดตาราง Taro Yamane จากประชากร จำนวน 2,400 โรงเรียน สถิติที่ใช 

ในการวิจัย คือ การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสำคญัจากการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 8 คน ผลการวิจัย 

พบวา รูปแบบความเปนเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศึกษา มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดี โดยมีทั้งหมด 7 ดาน แตละ

ดานมีขอคำถามหรือตัวชี้วัดทั้งหมด 17 ขอ รวมเปน 119 ขอ โดย ดานที่ 1 การวางแผนดานวิชาการ  

ดานที่ 2 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดานที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดานที่ 4 

การวัดผลและประเมินผล ดานที่ 5 การนิเทศการศึกษา ดานที่ 6 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษา ดานที่ 7 การพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เมื่อนำมาวิเคราะห

เปนโมเดลประหยัด มีความสอดคลองกัน ทั้ง 7 องคประกอบมีความสัมพันธกัน และสามารถรวมเปน
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องคประกอบเดียวกันได ถาสถานศึกษาใดจะนำไปใชจำเปนตองศึกษาและใหความสำคัญในทุกดาน 

ทุกองคประกอบ เพราะทุกองคประกอบมีความสัมพันธกันและมีความสำคัญเทา ๆ กัน 

   7.2 งานวิจัยตางประเทศ 

       Erik et al. (2020) ไดศึกษาเรื่อง ความสำเร็จของนักเรียนและบทบาทของที่ปรึกษาโรงเรียน

ในโรงเรียน พบวา ความสำเร็จของนักเรียนนั้น ผูที่มีบทบาทสำคัญที่ทำใหผลการเรียนของนักเรียน

ไดรับการปรับปรุงตอบสนองความตองการ ขึ้นอยูกับบุคลากรของโรงเรียนทุกคนตองมีสวนรวมใน 

การปรับปรุงผลการเรียน เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและอัตราการสำเร็จการศึกษา ในโรงเรียน

มัธยมศกึษาตอนปลายที่มีผลการเรียนต่ำที่สุดในสหรัฐอเมริกา การรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ 

เพ่ือปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในสภาพแวดลอมของโรงเรียน 

     Ilomaki and Lakkala  (2018) ไดศึกษาเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนา

โรงเรียน : รูปแบบโรงเรียนดิจิทัลเชิงนวัตกรรม จุดมุ งหมายของการศึกษานี้ คือ การสรางรูปแบบ 

ที่อธิบายองคประกอบหลักในการปรับปรุงโรงเรียนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีองคประกอบหลัก  

6 ประการ ดังนี้  วิสัยทัศนของโรงเรียน ความเปนผูนำ แนวปฏิบัติของชุมชนการสอน แนวทางการสอน  

แนวปฏิบัติดานความรูระดับโรงเรียน และทรัพยากรดิจิทัล  ผลการวิจัยพบวา รูปแบบมีความเหมาะสม

ความแตกตางขององคประกอบตาง  ๆระหวางโรงเรียนไมไดข้ึนอยูกับภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม แตข้ึนอยู

กับแนวปฏิบัติระดับโรงเรียน โดยสรุป การปรับปรุงโรงเรียนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล องคประกอบทั้งหมด

ควรรวมอยูในกระบวนการประเมินและพัฒนา เปนหนาที่หลักในการเปนผูนำในโรงเรียน 

     Zhang and Usaho (2019) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ การบริหารโรงเรียน 

โรงเรียนมัธยมเมืองเหอเซอ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเสนอแนวทางที่เกี่ยวของ 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารโรงเรียน พบวา ปจจัยที่สงผลตอการบริหารโรงเรียน ประกอบดวย  

ความเปนผู นำของโรงเรียน ประสิทธิภาพของครู ทรัพยากรทางการศึกษา และการสื ่อสารในองคกร  

แนวปฏิบัติประกอบดวย (1) ความเปนผูนำในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ สื่อสารกันและระหวางผูบริหาร

โรงเรียนและครู (2) ครูมีประสิทธิผล พยายามใชวิธีการที่หลากหลายเพื่อเสริมสรางปฏิสัมพันธกัน

อยางตอเนื่องในกระบวนการสอน (3) การสื่อสารในองคกร ความสามารถเพื่อออกแบบโครงสราง

องคกรโรงเรียนที่เหมาะสมและเนนการแบงงาน (4) การศึกษาทรัพยากร มุงเนนการปรับปรุงอุปกรณ

ฮารดแวรของโรงเรียนอยางแข็งขันและโปรแกรมซอฟตแวรเพ่ือหาวิธีที่จะทำใหทุนของโรงเรียนยั่งยืน

และเจริญรุงเรือง 

   Raamani and Arumugam (2018) ไดศึกษาเรื ่อง อิทธิพลของภาวะผู นำทางเทคโนโลยี 

ของอาจารยใหญและการพัฒนาวิชาชีพ ตอการบูรณาการเทคโนโลยีของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

มีจุดมุงหมายของการศึกษา เพื่อระบุระดับความเปนผูนำดานเทคโนโลยีของอาจารยใหญและโครงสราง 

5 ประการไดแก ภาวะผูนำที่มีวิสัยทัศน วัฒนธรรมการเรียนรูในยุคดิจิทัล ความเปนเลิศในการปฏิบัติ
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วิชาชีพ การปรับปรุงระบบ และการเปนพลเมืองดิจิทัลในโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการวัดความสัมพันธ

ระหวางผูนำเทคโนโลยีของอาจารยใหญกับการบูรณาการเทคโนโลยีของครู กลุมตัวอยาง ไดแก 

อาจารยใหญ 90 คน และครู 645 คนจากโรงเรียนมัธยมแหงชาติในเมืองเคดาห ประเทศมาเลเซีย 

ผลการวิจัย พบวา ผูนำดานเทคโนโลยีของอาจารยใหญมีความสัมพันธกับการบูรณาการเทคโนโลยี

ของครู  การพัฒนาวิชาชีพที่เนนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ผู บริหารโรงเรียนจะตองเปนผูนำ

เทคโนโลยีและกระตุนใหครูบูรณาการเทคโนโลยีในหองเรียน เพื่อเตรียมนักเรียนใหมีทักษะเพ่ือ 

การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในหลักสูตรการสอนใหกับ

ครูผูสอน  

   Jalapang and Raman (2020) ไดศึกษาเรื่องผลของภาวะผูทางวิชาการประสิทธิภาพ 

ของครู และบรรยากาศของโรงเรียนตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผูตอบแบบสำรวจประกอบดวย 

ครู 186 คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงชาติ 7 แหง ในเมืองศรีอามาน รัฐซาราวัก มาเลเซีย ผลการวิจัย  

พบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของครูใหญ ประสิทธิภาพของครูใหญ ประสิทธิภาพของครู และบรรยากาศ

ของโรงเรียนมีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   

     จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ พบวา การบริหารงานวิชาการโรงเรียน

เปนเรื่องสำคัญ ถือวาเปนภารกิจหลักของผูบริหารที่จะตองวางแผนดำเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

ที่ตั ้งไวและไดผลผลิตของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งในแตละพื้นที่ที ่ทำการศึกษามีความเห็น

เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน จึงทำใหผูวิจัยสนใจศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียน เพื่อนำผลการวิจัยไปเปนนวัตกรรมในพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนและ

คุณภาพของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

8. กรอบแนวคดิในการวิจัย 

      การวิจัยครั ้งนี ้ผูศึกษาใชกรอบแนวคิดโดยสรุปและสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีการบริหาร 

งานวิชาการ กฎหมาย นโยบายการจัดการศึกษาที ่เกี ่ยวของ ขอบขายของการบริหารงานวิชาการ 

ที ่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ตามขอบขายและภารกิจของสถานศึกษา 

ที ่กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาดานวิชาการ (สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552) และแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพผูเรียน นำเสนอกรอบแนวคิด

การวิจัย ดังภาพ 2–4 
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ภาพ 2–4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 
 

 

1) ผูนำการบริหารและวิชาการ 

2) กระบวนการบริหารงานวิชาการ 

3) การทำงานเปนทีม  
4) ขอบขายการบรหิารงานวิชาการ 
5) ระบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารงานวชิาการ 

6) นโยบายทางการศึกษา  

ผลการใชรูปแบบการบริหารงานวชิาการ 

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

1) ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

    ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1     

    คุณภาพผูเรียน  

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิัน้พื้นฐาน 

5) ผลท่ีปรากฏตอนักเรียนเชิงประจักษ 

6) ความพึงพอใจของผูที่มีสวนเก่ียวของที่มีตอรูปแบบ 

    การบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียน 

    เทพศิรินทรรมเกลา 

 


