
 
 

บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

เทพศิรินทรรมเกลา สรางและใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา และประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา มีวิธีการดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยการศึกษาจากประชากร ไดแก ผูบริหาร

สถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562  รวมทั้งสิ้น 161 คน เครื่องมือที่ใช

เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคอรท สถิติที่ใช คือ รอยละ 

คาเฉลี ่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 การสรางและใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยนำผลจากการศึกษาขั้นตอนที่ 1 มากำหนดกรอบ

แนวคิดในการสัมภาษณ ซึ่งศึกษาจากประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน โดยวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง นำผลจากการสัมภาษณมาประชุมสนทนา

กลุมกับประชากร ไดแก ผูอำนวยการสถานศึกษาจากภายนอก และครูที่ปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2  

ปการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 33  คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง และนำรูปแบบที่สรางขึ ้นไปใช 

โดยตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน จำนวน 9 คณะ ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการใชรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรยีน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา กลุมตัวอยางในการใชรูปแบบ โดยศึกษาจาก

ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู ปการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 164 คน ประเมินผลการใช

รูปแบบ โดยวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู เรียน ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื ้นฐาน (O-NET) ผลที ่ปรากฏตอนักเรียนเชิงประจักษ  

ศึกษาจากประชากร ไดแก นักเรียน ปการศึกษา 2563 จำนวน 3,232 คน สถิติที่ใช คือ รอยละ และ

ประเมินความพึงพอใจของผู ที ่มีสวนเกี ่ยวของ กลุมตัวอยาง ไดแก ครู นักเรียน และผูปกครอง  

ปการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 801 คน โดยการเทียบจากตารางของเครซี่และมอรแกน เครื่องมือที่ใช

เปนแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคอรท 

สถิติที ่ใช คือ คาเฉลี ่ย และสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผู ว ิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ

ขอเสนอแนะตามลำดับดังนี ้
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1. สรุปผลการวิจัย 

 ผูวิจัยไดนำขอคนพบจากการวิจัยจากผลการวิเคราะหผลการวิจัย มาสรุปผลการวิจัย ดังนี ้

 1.1 ผลการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

  1.1.1  ผลการวิเคราะหปจจัยภายในดานการบริหารงานวิชาการ (7 Ss) พบวา โรงเรียน 

เทพศิรินทรรมเกลา มีจุดแข็งดานปจจัยภายใน คือ (1) ดานยุทธศาสตร/กลยุทธ โรงเรียนมีกลยุทธ                      

การบริหารงานวิชาการที่ชัดเจน ในการพัฒนานักเรียนใหเปน ผูมีคุณธรรม มีความรูและทักษะที่จำเปน  

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานสากล (2) ดานโครงสรางองคการ โรงเรียนมีโครงสรางสายงานบริหาร  

มีการพรรณนางานและคำสั่งมอบหมายงานพรอมหนาที่ที่ชัดเจน (3) ดานระบบองคการ โรงเรียนมีระบบ

การบริหารงานที่รวดเร็ว ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได โดยการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการบริหารงาน  

(4) ดานทักษะและประสบการณ ครูมีทักษะการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ (5) ดานคุณคารวม นักเรียน

ยึดมั่นในหลักปรัชญาของโรงเรียนใหมีความสามัคคีของหมูคณะ (6) ดานอัตรากำลังคน โรงเรียนมีการจัด

ครูสอนใหตรงตามวิชาเอกในทุกกลุ มสาระการเรียนรู และ (7) มีร ูปแบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  

ทำใหมีพลังในการขับเคลื่อนงานบริหารวิชาการไปสูเปาหมายไดชัดเจน มีจุดออนที่ควรนำไปปรับปรุง

พัฒนา คือ (1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื ้นฐาน (O-NET) บางรายวิชายังต่ำกวา

เปาหมายคณุภาพ (2) ดานโครงสรางองคการ พบวา มีโครงสรางสายงานบริหารขาดการแนะนำและกำกับ

การดำเนินงานวิชาการ (3) ดานทักษะและประสบการณ พบวา ครูขาดทักษะดานเทคโนโลย ีและขาดการนำ

กระบวนการวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ขาดการพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการสอนใหมๆ  

 1.1.2  ผลการวิเคราะหปจจัยภายนอกดานการบริหารงานวิชาการดวย C-PEST 

พบวา ดานอุปสรรค โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตเพื ่อเชื ่อมตอกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศไมเสถียรและรองรับผูใชบริการไดไมเพียงพอ ดานโอกาส พบวา (1) ดานพฤติกรรม

ผูบริโภค ผูปกครองใหการยอมรับและชื ่นชมโรงเรียนที่สามารถทำใหนักเรียนไดรับรางวัล (2) ดานนโยบาย  

ฝายบริหารมีนโยบายในการสงเสริม สนับสนุนที่ชัดเจน (3) ดานงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อการจัดการเรียนการสอนเพียงพอในทุกโครงการ (4) ดานสังคมไดรับการสนับสนุนในการทำ

กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนใหบรรลุเปาหมาย และ (5) มีอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยและ 

มีคุณภาพเพียงพอสำหรับจัดการเรียนการสอน 

      1.1.3   ผลการวิเคราะหปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาองคประกอบ ทั้ง 12 ดาน 

พบวา ปญหาการบริหารงานกลุมบริหารวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา องคประกอบที่มี

ปญหา 4 อันดับแรก คือ (1) ปญหาดานการจัดกระบวนการเรียนรู (2) ปญหาดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา (3) ปญหาดานวิจัยและพัฒนาการศึกษา และ (4) ปญหาดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลย ี
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               1.2 ผลการสรางและใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา 

        รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคณุภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา โดยการสัมภาษณ

และประชุมสนทนากลุม สอบทานจากผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และความเหมาะสม 

พบวา รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผู เรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีองคประกอบ 

 6 องคประกอบ คือ (1) ผูนำการบริหารและวิชาการ (Chief : C) ประกอบดวย ความสำเร็จของการบริหาร

วิชาการ บทบาทผู นำของผูบริหาร ความสามารถในการเปนผูนำ ทักษะการบริหารของผู นำการบริหาร 

แบบมีสวนรวม การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู การพัฒนาครู การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรม

การเรียนรู การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางครูนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน การพัฒนานักเรียน  

(2)  กระบวนการบริหารงานวิชาการ (Academic administration : A) ประกอบดวย การวางแผน

งาน การนำแผนไปปฏิบัติ การตรวจสอบ ประเมินผล การปรับปรุงพัฒนา (3) การทำงานเปนทีม 

(Teamwork : T) ประกอบดวย การพัฒนาทีมงาน ตั้งแตการสรางบรรยากาศของการทำงานมีความเปนกันเอง 

ความไววางใจกัน การมอบหมายงานอยางชัดเจน การกำหนดบทบาท วิธีการทำงาน การมีสวนรวม 

ในการประเมินผลการทำงานของทีม การพัฒนาทีมงานใหเขมแข็ง (4) ขอบขายการบร ิหาร 

งานวิชาการ (Academic Scope : S) ประกอบดวย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา การวิจัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา การพัฒนาสื ่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ ื ่อการศึกษา การพัฒนาแหลงเร ียนรู   

การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืน 

ที่จัดการศึกษา (5) ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารงานวิชาการ (Digital for Academic Management : D) 

ประกอบดวย ดิจิทัลดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดิจิทัลดานการพัฒนาหลักสูตร 

ของสถานศึกษา ดิจิทัลดานการวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดิจิทัล 

ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ดิจิทัลดานการสงเสริมใหมี 

แหลงเรียนรู 6) นโยบายทางการศึกษา (Policy for Education : P) ประกอบดวย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 

ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมุงเนนใหนักเรียนมีทักษะการเรียนรูและใฝเรียนรูทั้งใน

และนอกโรงเรียน การพัฒนาทักษะของครูทั้งการเพิ่มทักษะ (Upskill) และ ทบทวนทักษะ (Reskill)   

ใหมีศักยภาพในการนำความรูมาถายทอดนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย  การศึกษาวิเคราะห

นโยบายการศึกษาจากยุทธศาสตรชาติ 20 ป คำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี นโยบายรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน มารวมกันกำหนด 

เปนนโยบายของโรงเรียนโดยการประชุมรวมกันของผูบริหารและครูในโรงเรียน การจัดทำยุทธศาสตร 
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แผนงานและแนวทางการขับเคลื่อนงานวิชาการใหมีการเชื่อมโยงกับนโยบายการศึกษาของโรงเรียน  

การติดตาม ประเมินผล และพัฒนาแผนงานยุทธศาสตร แผนงานและแนวทางการขับเคลื่อนงานวิชาการ

ใหมีความทันสมัย ไดนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผูเชี ่ยวชาญ พบวา รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมในภาพรวมอยู ในระดับมาก  

และไดนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผู เร ียนไปขับเคลื ่อนโดยการตั ้งคณะกรรมการ 

ดำเนินการขับเคลื่อนกำกับ ติดตาม และประเมินผล จำนวน 9 คณะ ดังนี้ (1) คณะกรรมการอำนวยการ  

(2) คณะกรรมการดำเนินงาน (3) คณะกรรมการดำเนินการองคประกอบที่ 1 ผูนำการบริหารและวิชาการ 

(Chief : C) (4) คณะกรรมการดำเนินการองคประกอบที่ 2  กระบวนการบริหารงานวิชาการ (Academic 

administration : A) (5) คณะกรรมการดำเนินการองคประกอบที่ 3 การทำงานเปนทีม (Teamwork : T) 

(6) คณะกรรมการดำเนินการองคประกอบที่ 4 ขอบขายการบริหารงานวิชาการ (Academic Scope : S)  

(7) คณะกรรมการดำเนินการองคประกอบที่ 5 ระบบดิจิทัลเพื ่อการบริหารงานวิชาการ (Digital for 

Academic Management : D) (8) คณะกรรมการดำเนินการองคประกอบที่ 6  นโยบายทางการศึกษา 

(Policy for Education : P) และ (9) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

 1.3 ผลการประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียน

เทพศิรินทรรมเกลา 

  ผูวิจัยไดนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา

ไปใชปการศึกษา 2563 พบวา มีผลการประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ดังนี้  

  1.3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน พบวา  

    ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปการศึกษา 2563 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน มีระดับคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม เมื่อพิจารณา

เปนรายประเด็น พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  

มีระดับคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 
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  1.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา พบวา  

        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6 ที่เพิ่มขึ้น 

เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2562 และ 2563 จำแนกตามกล ุ มสาระการเรียนรู  โดยรวมเฉลี่ย  

ปการศึกษา 2563 สูงขึ ้นกวาปการศึกษา 2562 โดยกลุ มสาระการเรียนรู ที ่มีคาเฉลี ่ยผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนที ่เพิ ่มขึ ้นเรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก กลุ มสาระการเรียนรู คณิตศาสตร  

กลุ มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุ มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  กลุ มสาระการเรียนรูภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรู 

สุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ตามลำดับ 

  1.3.3   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา พบวา   

    ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 1–6 ที่เพิ่มขึ้น ระหวางปการศึกษา 2562 และปการศึกษา 2563 โดยรวมเฉลี่ย ปการศึกษา 2563 

สูงขึ้นกวาปการศึกษา 2562 โดยขอที่มีคาผลการประเมินที่เพิ่มขึ้นเรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก  

ขอที่ 7  รักความเปนไทย ขอที่ 6  มุงมั่นในการทำงาน  ขอที่ 5 อยูอยางพอเพียง ขอที่ 8 มีจิตสาธารณะ 

ขอท่ี 3 มีวินัย ขอที่ 4 ใฝเรียนรู  ขอที่ 2  ซื่อสัตยสุจริต และขอที่ 1 รักชาติ ศาสน กษัตริย   

  1.3.4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื ้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563  

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา  

    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O–NET) ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงกวากลุมโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ กลุมโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาพรวมทั้งประเทศทุกรายวิชา สวนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 6 สูงกวาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาพรวมทั้งประเทศทุกรายวิชา 

  1.3.5  ผลท่ีปรากฏตอนักเรียนเชิงประจักษ ปการศกึษา 2563 พบวา  

        ผลท่ีปรากฏตอนักเรียนเชิงประจักษ ในปการศกึษา 2563 มีรายการประกวด

แขงขันกิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด จำนวน 6 รายการ และนักเรียนไดรับรางวัลจากการเขารวม 

การแขงขันระดับเขตพื้นที่การศกึษา/จังหวัด ทั้ง 6 รายการ  

  1.3.6  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา พบวา  

    ผลการประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ประกอบดวย ครู นักเรียน และผูปกครอง  

มีความพึงพอใจหลังใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
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2. อภิปรายผล 

 2.1  ผลการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

    จากผลการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการขับเคลื ่อนคุณภาพงานวิชาการ                    

ของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาจากเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส อุปสรรค และปญหาการขับเคลื่อนคุณภาพงานวิชาการจากการสอบถามครู พบวา  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) บางรายวิชายังต่ำกวาเปาหมายคุณภาพ 

โครงสรางสายงานบริหารขาดการแนะนำและกำกับการดำเนินงานวิชาการ ครูขาดทักษะดานเทคโนโลยี  

และขาดการนำกระบวนการวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ขาดการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการสอน

ใหม ๆ มีระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตเพื ่อเชื่อมตอกับเทคโนโลยีสารสนเทศไมเสถียรและรองรับ

ผูใชบริการไดไมเพียงพอ ทำใหเกิดปญหาในขับเคลื่อนคุณภาพงานวิชาการดานการจัดกระบวนการ

เรียนรู ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการวิจัยและพัฒนาการศึกษา และดานการพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งจะเปนอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานวิชาการ โดยเฉพาะการพัฒนาครู 

และบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาในการพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัลเพื่อนำมาใชในการขับเคลื่อน

การบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผู เรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ  

20 ป ของกระทรวงศึกษาธิการ มุงเนนใหมีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที ่ตอบสนองตอการเปลี ่ยนแปลง  

ใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา โดยการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู เปลี่ยนโฉม

บทบาทครูใหเปนครูยุคใหม เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 

วางพื ้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม และสรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศ 

ทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ไปสูการปฏิบัติ (Implementation) ใหดำเนินการ (1) ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ตองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล (2) จัดทำฐานขอมูลขนาดใหญ  

(Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย (3) ใชเทคโนโลยีและดิจิทัลเปนเครื่องมือ 

ในการปฏิบัติงานทั้งระบบ เนนการเรียนรูและการบริหารจัดการ (4) ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ 

ใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่องขอกฎหมายใหผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางแกไขรวมกัน  

(5) ใหหนวยงานระดับกรมกำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากำลังตามความตองการ

จำเปนใหแกหนวยงานในพื้นที ่ภูมิภาค (6) ใชกลไกกองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษามาบูรณาการ 

การดำเนินงานรวมกับหนวยงานจัดการศึกษา และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมทั้งใช

จายงบประมาณใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ (7) เรงทบทวน (ราง) พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... โดยปรับปรุงสาระสำคัญใหเอื ้อตอการขับเคลื ่อนนโยบายของรัฐบาล  

(8) ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น เชน 

จำนวนเด็กในพื้นที่นอยลง ซึ่งจำเปนตองมีการควบรวมโรงเรียนใหพิจารณาสื่อสารอธิบายทำความเขาใจ 
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ที่ชัดเจนกับชุมชน (9) วางแผนการใชอัตรากำลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา 

ใหมีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนการประเมินครูอยางเปนระบบ (10) ใหศึกษาธิการจังหวัดทำแผน 

การจัดการศึกษาของแตละจังหวัด นำเสนอตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ 

อยางเปนรูปธรรม และ (11) ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาคมีบทบาทหนาท่ี 

ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

(สำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ, 2562)  

    อีกทั้ง นโยบายการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีเปาหมาย

สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานำ Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรู ใหแกผู เร ียน 

เปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคม ฐานความรู (Knowledge-

Based Society) เพื ่อการเรียนรูอยางตอเนื ่องตลอดชีวิต การพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

โดยนำ Digital Technology  มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2550) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชินวัตร เจริญนิตย (2564) 

ไดศึกษาการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สรุปหลักการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 

เขามามีบทบาทในการบริหารงานวิชาการไววา ผูบริหารควรที่จะอัพเดทความรูในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล

อยูตลอดเวลามีการปรับตัวใหพรอมสำหรับโลกแหงขอมูล โดยเฉพาะขอมูลระบบฐานขอมูลขนาดใหญ 

(Big Data) ผูนำควรเปดใจรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางโดยเฉพาะความคิดเห็นดานเทคโนโลยี

เพราะจะชวยสรางความสัมพันธกับบุคลากรที่เปนผูใตบังคับบัญชาไดดี การเปนที่ปรึกษาในดานเทคโนโลยี  

จะทำใหชวยเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานที่ดีขึ้นได ทายที่สุดผูนำที่รู หลายภาษาในยุคนี้ จึงยอมไดเปรียบ 

การบริหารงานวิชาการแตเดิมอาจมีการทำงานในภาษาเดียวมาโดยตลอด ในยุคนี้การนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลเขามามีบทบาทในการบริหารงาน อาจทำใหตองปรับเปลี่ยนการทำงานใหหลากหลายภาษามากยิ่งข้ึน 

สถานศกึษาก็จะถูกมองวาเปนองคกรที่มีความนาเชื่อถือและไดรับความไววางใจมากข้ึนอีกดวย  

    สอดคลองกับงานวิจัยของ Raamani and Arumugam (2018) ไดวิจัยเรื่อง อิทธิพล

ของภาวะผูนำทางเทคโนโลยีของอาจารยใหญและการพัฒนาวิชาชีพตอการบูรณาการเทคโนโลยีของครู 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา การพัฒนาวิชาชีพที่เนนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ผูบริหารโรงเรยีน

จะตองเปนผูนำเทคโนโลยีและกระตุนใหครูบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในหองเรียนเพื่อเตรียม

นักเรียนใหมีทักษะเพื่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหลักสูตรการสอน 

ใหกับครูผูสอน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจารุกิตติ ์ สิทธิยานนท (2559) ไดศึกษาสภาพปจจุบันและ 

สภาพที่พึงประสงคในการบริหารวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิดพลเมืองโลกศึกษา  

พบวา สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคในการบริหารวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิด

พลเมืองโลกศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมากและมากที่สุด ตามลำดับ โดยดานที่มีลำดับความตองการ

จำเปนสูงสุด คือ การพัฒนาและใชสื ่อเทคโนโลยีทางการศึกษา อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
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วรรณา  อุนคำ (2558) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบวา ดานที่มีปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับ

จากมากไปหานอย ไดแก ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล

การเรียนดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

   2.2  ผลการสรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

  จากการสรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา โดยการสัมภาษณและประชุมสนทนากลุม สอบทานและตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจาก 

ผูเชี่ยวชาญ พบวา รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา จากการสัมภาษณ

และประชุมสนทนากลุม โดยมีโครงสรางประกอบดวย 1) ผูนำการบริหารและวิชาการ (Chief : C),  2) กระบวนการ

บริหารงานวิชาการ (Academic Administration : A), 3)  การทำงานเปนทีม (Teamwork : T), 4)  ขอบขาย 

การบริหารงานวิชาการ (Academic Scope : S), 5)  ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารงานวิชาการ (Digital 

for Academic Management : D) และ 6) นโยบายทางการศึกษา (Policy for Education : P) ผูเชี่ยวชาญ

เห็นวา รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีความตรงตามเนื้อหา

และมีความเหมาะสมในระดับมาก ที่เปนเชนนี้เพราะผูวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยการวิเคราะห

สภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สรางรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน จากการศึกษาคนควาจากแนวคิด ทฤษฎี และหลักการตาง ๆ และพัฒนา

ใหมีความเหมาะสมในการนำไปใช ประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ  เพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ 

อยางใดอยางหนึ่งที่เกิดขึ้น เพื่อใหงายตอการทำความเขาใจ ตลอดจนใชเปนแนวทางในการดำเนินงานใหม 

ประกอบกับนำผลการวิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมาเปนตัวตั้งตน 

ในการสัมภาษณผู เชี ่ยวชาญ และครู ตลอดจนไดรวมพัฒนากับครูและผู เชี ่ยวชาญ ไดนำรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียนไปใชตลอดปการศึกษา 2563 พบวา ครูและผูเชี่ยวชาญไดสะทอนกลไกสำคัญ

ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน ไดใหความสำคัญกับองคประกอบ จำนวน 6 องคประกอบ 

โดยสนับสนุนใหผูเรียนสำเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร การบริหารงานวิชาการจึงเปนงานที่สำคัญ

อยางยิ่ง ทั้งนี้ การบริหารงานวิชาการมีจุดประสงคที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม 

จริยธรรม สามารถที่จะพัฒนาตนเองและประเทศชาติ สอดคลองกับแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) กลาววา การบริหารวิชาการเปนการบริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรม 

ทุกสิ่งทุกอยางที่เก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชน

สูงสุดกับผูเรียน 
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  สอดคลองกับงานวิจัยของยุวดี คุณสม และคณะ (2558) ไดศึกษารูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการโรงเรียนขนาดใหญพิเศษที่มีประสิทธิผล ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนขนาดใหญพิเศษที่มีประสิทธิผล มี 6 องคประกอบ ดังนี้ 1) วัตถุประสงคเพ่ือใหมีหลักการจัดการ 

งานวิชาการที่ดีมีประสิทธิผล และเพื่อเปนแนวทางการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 

ที่มีประสิทธิผล 2) หลักการ 6 หลัก คือ หลักการมีสวนรวม หลักการทำงานเปนทีม หลักการสรางเครือขาย 

หลักความรับผิดชอบ หลักการกระจายอำนาจ และหลักวัฒนธรรมองคกร 3) กลไกการดำเนินงาน 

ตาม 6 หลักการบริหารงานวิชาการ กำหนดภาระงานตามบทบาทหนาที ่ วางแผนบริหารจัดการงานวิชาการ  

และกำหนดความสัมพันธของการทำงานเปนทีม 4) วิธีดำเนินการจัดการเรียนรูโดยเนนผู เรียนเปนสำคัญ  

5 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานงานวัดผลและประเมินผล ดานงานนิเทศภายใน 

และดานงานบริหารจัดการ 5) ประเมินผลโดยนำหลักการจัดการงานวิชาการอยางเหมาะสมกับ

กิจกรรมการเรียนการสอน และบริหารงานวิชาการเหมาะสมกับรูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผล 

และ 6) เงื ่อนไขความสำเร็จ ในการนำหลักการบริหารงานวิชาการ 6 หลักการไปใชอยางเหมาะสมตามรูปแบบ 

สอดคลองกับงานวิจัยของวรญา  ภูเสตวงษ  และคณะ (2559)  ไดศึกษารูปแบบการบริหารวิชาการ 

ของสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ผลการวิจัย พบวา ความเปนไปได 

ในการนำไปปฏิบัติของรูปแบบการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง 

จันทบุรี และตราด โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของสุภัค ตรังรัตนจิต 

และ ลัดดา ผลวัฒนะ (2562) ไดศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของผู บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลางมี 5 องคประกอบหลัก ไดแก (1) การดำเนินงาน 

(2) กระบวนการบริหารงานวิชาการ (3) กิจกรรมการเรียนรู (4) การมีสวนรวมการศึกษา และ (5) ควบคุม

คุณภาพการศึกษา ประเมินและรับรองรูปแบบจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ในดานความถูกตอง 

ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน มีผลการประเมินรูปแบบในภาพรวมมีคาเฉลี่ย  

เทากับ 4.42 

    สอดคลองกับงานวิจัยของสุประวีณ ทิพยโพธิ์ และคณะ (2563) ไดศึกษารูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการสูความเปนเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

พบวา ปจจัยสงเสริมการบริหารงานวิชาการสูความเปนเลิศ ดานภาวะผูนำของผูบริหาร สมรรถนะครู  

การทำงานเปนเครือขาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรวมมือของผูปกครอง และวัฒนธรรมองคการ 

สงผลใหเกิดการพัฒนาที่สูงกวาเปาหมายมีคุณคาและคุมคา ทำใหรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

ได ร ับการยอมรับอยู  ในระดับมากที ่ส ุด สอดคลองกับงานวิจ ัยของ Zhang and Usaho (2019) ไดศ ึกษา 

เรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน โรงเรียนมัธยมเมืองเหอเซอ มณฑลซานตง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเสนอแนวทางที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารโรงเรียน พบวา 

ปจจัยที่สงผลตอการบริหารโรงเรียน ประกอบดวย ความเปนผูนำของโรงเรียน ประสิทธิภาพของครู ทรัพยากร
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ทางการศึกษา และการสื่อสารในองคกรสอดคลองกับงานวิจัยของ Raamani and Arumugam (2018)  

ไดศึกษาเรื่อง อิทธิพลของภาวะผูนำทางเทคโนโลยีของอาจารยใหญและการพัฒนาวิชาชีพตอการบูรณาการ

เทคโนโลยีของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา ผูนำดานเทคโนโลยีของอาจารยใหญมีความสัมพันธ

กับการบูรณาการเทคโนโลยีของครู การพัฒนาวิชาชีพที่เนนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ผูบริหาร

โรงเรียนจะตองเปนผูนำเทคโนโลยีและกระตุนใหครูบูรณาการเทคโนโลยีในหองเรียนเพื่อเตรียมนักเรียน 

ใหมีทักษะเพ่ือการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0  

  2.3  ผลการประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียน

เทพศิรินทรรมเกลา 

          จากการประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียน

เทพศิรินทรรมเกลา  ประเมินจากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคของนักเรียน ผลที่ปรากฏตอนักเรียนเชิงประจักษ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผลการประเมินความพึงพอใจของผู ที ่มีสวนเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  ซึ่งพบวา   

  2.3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน พบวา มีระดับคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น 

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน มีระดับคุณภาพ 

อยู ในระดับยอดเยี ่ยม  ทั ้งนี ้เนื ่องมาจากการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทรร มเกลา  

ยึดหลักในการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 8 และมาตรา 9 ผูบริหารจะตองยึดหลักในการจัดการศึกษา  

ดังนี้ 1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนา

สาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง รวมทั้งการจัดระบบโครงสราง และกระบวนการ

จัดการศึกษา โดยจะตองยึดหลักการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน

สังคมอื ่น และเปนไปตามเปาหมายนโยบายการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

ที่มีเปาหมายใหผู บริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนำ 

ทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรวมมือ โดยใหสถานศึกษา 

มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผูเกี่ยวของ 

ในการจัดการศกึษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรูในทุกมิติเปนโรงเรียนนวัตกรรม 

สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา 

ซึ่งสอดรับกับจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 ที่ไดมุงพัฒนาผูเรียน



 

 

 

 

 

212 

ใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ มุงเนนพัฒนาผูเรียน 

ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน  

ทั้งสองดาน ไดแก ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน (สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน, 2561) สอดคลองกับงานวิจัยของจัดสันต ภักดีศร (2562) ไดศึกษา 

การพัฒนารปูแบบการบรหิารงานวิชาการโดยใชกระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบรวมกับการทำงาน

เปนทีมระหวางผูบริหารสถานศึกษากับครูโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ผลการวิจัย พบวา ภาพรวม 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับ “ดี” หรือ ระดับ “3” 

 2.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6 ที่เพิ่มขึ้น 

เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2562 และ 2563 จำแนกตามกลุ มสาระการเรียนรู โดยรวมเฉลี่ย  

ปการศึกษา 2563 สูงขึ้นกวาปการศึกษา 2562 โดยกลุมสาระการเรียนรูที ่มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ที่เพิ่มขึ้นเรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระ 

การเรียนรูศิลปะ และกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ที่เปนเชนนี้เพราะรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีองคประกอบหรือกระบวนการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนที่เปนระบบ มีลำดับขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจน ทำใหกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนดานผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

เกิดสัมฤทธิผลเปนที่นาพอใจ นั้นหมายความวารูปแบบการบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผูเรียน โรงเรียน 

เทพศิรินทรรมเกลานั้น มีความเหมาะสมและเปนไปไดอยางชัดเจน เปนไปตามหลักการบริหารงานวิชาการ 

ที่ตองคำนึงถึงการพัฒนาสูความเปนเลิศ โดยมีคุณภาพที่คาดหวังและคุณภาพของเปาหมายหลัก คือ 

คุณภาพผูเรียน  

 สอดคลองกับแนวคิดของปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535) ไดกลาวถึงการจัดการศึกษา 

ที่มุ งใหผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม ขึ้นอยูกับกระบวนการบริหาร 

งานวิชาการ ซึ่งเปนกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น 

ตั้งแตการกำหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน 

เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและจุดมุงหมายของการศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 

และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ประกอบดวย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน มีจุดเนนในพัฒนาคุณภาพการเรียน 

การสอนใหสูงขึ้น เปนไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน และจุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ  

โดยกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการกำหนดเปาหมายความตองการการพัฒนา
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คุณภาพผูเรียนเอาไวกอนลวงหนาเพ่ือใหสถานศึกษาและผูมีสวนเก่ียวของไดมีเวลาปรึกษาหารือและรวมกัน

วางแผนการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน พัฒนา ครูและบุคลากร และสรางทีมงานเพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียนมารวมกันดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน รวมมือกันจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยตองมีการกำกับ ติดตาม

และประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องเพื่อใหการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550) 

      สอดคลองกับงานวิจัยของสุประวีณ ทิพยโพธิ์ และคณะ (2563) ไดศึกษารูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการสู ความเปนเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 1 พบวา โรงเรียนดำเนินการตามรูปแบบไดอยางเปนระบบและใชปจจัยสงเสริมการบริหารงาน

วิชาการที่โรงเรียนมีอยูคอนขางพรอม สงผลใหเกิดการพัฒนาที่สูงกวาเปาหมาย มีคุณคาและคุมคา 

ทำใหรูปแบบไดรับการยอมรับอยูในระดับมากที่สุด และผลการประเมินรูปแบบ พบวา รูปแบบมีคุณภาพ

ดานความเหมาะสม ความเปนไปได และอรรถประโยชนทุกดานอยูในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับ

งานวิจัยของวรรณา  อุนคำ (2558)  ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบวา รูปแบบการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา มีความเหมาะสมและเปนไปไดโดยรวมอยู ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจ ัยของ  

Erik et al. (2020) ไดศกึษาเรื่อง ความสำเร็จของนักเรียนและบทบาทของที่ปรึกษาในโรงเรียน พบวา ความสำเร็จ

ของนักเรียนนั้น ผูที ่มีบทบาทสำคัญที่ทำใหผลการเรียนของนักเรียนไดรับการปรับปรุงตอบสนอง

ความตองการ ขึ้นอยูกับบุคลากรของโรงเรียนทุกคนตองมีสวนรวมในการปรับปรุงผลการเรียน  

เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและอัตราการสำเร็จการศึกษา การรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ 

เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Jalapang and Raman (2020)   

ไดศึกษาผลของภาวะผูนำทางวิชาการ ประสิทธิภาพของครู และบรรยากาศของโรงเรียนตอผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเร ียน  พบวา ภาวะผู นำทางวิชาการของครูใหญ ประสิทธิภาพของครูใหญ 

ประสิทธิภาพของครู และบรรยากาศของโรงเรียนมีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน 
  2.3.3  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา

พบวา  คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 1–6 ที ่เพิ ่มขึ ้น ระหวาง 

ปการศึกษา 2562 และปการศึกษา 2563 โดยรวมเฉลี่ยปการศึกษา 2563 สูงขึ้นกวาปการศึกษา 2562 

โดยขอที ่มีคาผลการประเมินที่เพิ่มขึ้นเรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก ขอที่ 7 รักความเปนไทย  

ขอที่ 6  มุงมั่นในการทำงาน  ขอที่ 5 อยูอยางพอเพียง ขอที่ 8 มีจิตสาธารณะ ขอที่ 3 มีวินัย ขอที่ 4  

ใฝเรียนรู  ขอที ่ 2  ซื ่อสัตยสุจริต และขอที ่ 1 รักชาติ ศาสน กษัตริย  ทั ้งนี ้เปนเพราะวารูปแบบ 
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การบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีความเหมาะสมและเปนไปได 

สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิผล ซึ่งเปนไปตามแนว 

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่วาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียน 

มีความสำคัญที ่ส ุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผู เร ียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและ 

เต็มตามศักยภาพ เนนความสำคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสม 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) สอดคลองกับแนวคิดของอภิชาติ  ออนเอม (2559)  ไดกลาวถึง การจัด

กระบวนการเรียนการสอนใหกับผูเรียนนั้น ตองใหความสำคัญทั้งในดานความรูและคุณลักษณะอันพึง

ประสงคที่ดีที่ผูเรียนพึงมีเพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการพัฒนาผูเรียน 

ในทุก ๆ ดาน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรม จิตใจและปญญา ตองสงเสริมและสรางความตระหนักใหผูเรียน 

มีจิตสำนึกที่ดี ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยที่ถูกตองเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คานิยม รวมทั้ง 

วิถีชีวิตที่จะนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีศักยภาพในการท่ีจะศึกษาตอและในการประกอบอาชีพตอไป

ในอนาคต  

     สอดคลองกับงานวิจัยของเกียรติศักดิ์ สาสุทธิ์ และ วีระวัฒน อุทัยรัตน (2562)  

ไดศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน พบวา รูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการ มีความถูกตอง ความเปนไปได และความเปนประโยชน ในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ

งานวิจัยของยุวดี คุณสม และคณะ (2558) ไดศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 

ที่มีประสิทธิผล พบวา องคประกอบรูปแบบดานวัตถุประสงค หลักการกลไกการดำเนินงาน วิธีดำเนินการ

การประเมินผล และเงื่อนไขความสำเร็จ มีความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน

ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดทุกดานเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความเหมาะสม ความเปนไปได 

และความเปนประโยชนอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน  

     สอดคลองกับงานวิจัยของสุริยา หาวหาญ และคณะ (2559) ไดศึกษารูปแบบ 

การบริหารสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ผลการวิจัย พบวา 

รูปแบบการบริหารสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ประกอบ ดวย 7 องคประกอบที่สำคัญ ไดแก 1) ผูบริหาร 2) ครู 3) นักเรียน 4) แหลงเรียนรู 5) การบริหาร

จัดการ 6) เครือขายรวมพัฒนา และ 7) การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ ่งมีความเหมาะสม ถูกตอง เปนไปได 

และสามารถนำไปใชประโยชนได  

      2.3.4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563  

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียน

ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงกวากลุ มโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ กลุ มโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร  
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สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และภาพรวมทั้งประเทศทุกรายวิชา สวนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 สูงกวาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และภาพรวมทั้งประเทศ 

ทุกรายวิชา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวารูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียนมีองคประกอบของรูปแบบ  

กระบวนการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่เปนระบบ มีลำดับขั้นตอนการดำเนินการ

ที่ชัดเจน โดยเริ่มตนจากศึกษาวิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการ  

เพื่อแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชหลักการมีสวนรวม ประกอบกับโรงเรียน 

มีการสงเสริมใหครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหมีความพรอมในการดำเนิน

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู เร ียน สงผลใหครูและบุคลากรทุกคนสามารถรวมตัวกันสรางทีม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและดำเนินกิจกรรมอื่น  ๆ 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมีสัมฤทธิผล โรงเรียนก็ไดดำเนินการตรวจสอบติดตาม และประเมินผล 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางตอเนื่อง ดังนั้น กระบวนการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนจึงสงผลใหผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่นาพอใจ 

ในเชิงประจักษทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ประเสริฐ  สำเภารอด และคณะ (2560) ไดศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู ความเปนเลิศ 

ที่สอดคลองกับสถานการณโลก พบวา องคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสูความเปนเลิศ 

ที่สอดคลองกับสถานการณโลก ประกอบไปดวย 7 องคประกอบ 1) ดานภาวะผู นำของผูบริหาร

สถานศึกษา 2) ดานการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา 3) ดานการมุ งเนนนักเรียน ผู ปกครองและ

ผูเกี ่ยวของ 4) ดานการจัดการสารสนเทศ 5) ดานการบริหารบุคคล 6) ดานการบริหารงานวิชาการ  

7) ดานจัดการกระบวนการสนับสนุน มีความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนำไปใชอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับงานวิจัยของ บรรเจิด สระปญญา และคณะ (2562) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการ ตามแนวทาง LKS SMART School Model โดยใชการจัดการความรู กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผลการวิจัย พบวา  การพัฒนานักเรียนดวยกิจกรรมหรือโครงการ 

ที่สอดคลองกับความสามารถหรือความสนใจของ ผูเรียน มีคาเฉลี่ยในระดับสูงสุด คือ 4.73 การแปรผล 

อยูในระดับดีมาก  

  2.3.5 ผลที่ปรากฏตอนักเรียนเชิงประจักษ ปการศึกษา 2563 พบวา ผลที่ปรากฏ 

ตอนักเรียนเชิงประจักษ ในปการศึกษา 2563 มีรายการประกวดแขงขันกิจกรรมระดับเขตพื้นที่

การศึกษา/จังหวัด จำนวน 6 รายการ และนักเรียนไดรับรางวัลจากการเขารวมการแขงขันระดับ 

เขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด ทั้ง 6 รายการ ทั้งนี้เปนเพราะวารูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน  

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีองคประกอบของรูปแบบที่มีความเหมาะสมและเปนไปได สามารถ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนในดานอื่น ๆ ที่ตรงตามศักยภาพ และสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง

ของโลกในปจจุบัน ทั้งสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
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ที่มีนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนรูและสงเสริมความเปนเลิศของนักเรียนผานระบบออนไลน 

ถึงแมจะเกิดการแพรระบาดแตนักเรียนก็สามารถเขารวมการแขงขันไดรับรางวัลทุกรายการ แสดงใหเห็นวา 

องคประกอบของรูปแบบการบริหารวิชาการสูคุณภาพผูเรียน ทั้ง 6 ประกอบ ไมวาจะเปนผูนำการบริหารและ

วิชาการ กระบวนการบริหารงานวิชาการ การทำงานเปนทีม ขอบขายการบริหารงานวิชาการ ระบบดิจิทัล 

เพื่อการบริหารงานวิชาการ และนโยบายทางการศึกษา ลวนสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยเฉพาะผล 

ที่ปรากฏตอนักเรียนเชิงประจักษ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชุติมา จันทรประเสริฐ และคณะ (2564) 

ไดศึกษารูปแบบความเปนเลิศในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา พบวา รูปแบบความเปนเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  

มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดี โดยมีท้ังหมด 7 ดาน คือ การวางแผนดานวิชาการ 

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การวัดผลและ

ประเมินผล การนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  

การพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยทั้ง 7 องคประกอบมีความสัมพันธกัน ถาสถานศึกษาใด

จะนำไปใชจำเปนตองศึกษาและใหความสำคัญในทุกดานทุกองคประกอบ สอดคลองกับงานวิจัยของ

ถาวร ศรีสุข และคณะ (2563) ไดศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ผลการวิจัย พบวา องคประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน การสงเสริมและพัฒนาครู 

การแนะแนว และการใชผลการประเมินการพัฒนาผู เร ียน การพัฒนาแหลงเรียนรู และการนิเทศ  

มีความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และสามารถนำไปใชประโยชนได 

   2.3.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ที ่มีสวนเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ที่เปนเชนนี้เพราะ 

รูปแบบการบริหารวิชาการสูคณุภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ทั้ง 6 องคประกอบ มีความเปนระบบ

ที่สอดคลองเหมาะสม นาเชื่อถือ สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางรอบดาน และโรงเรียนมีการพัฒนา 

ในทิศทางที่ดีขึ ้น ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหนาที่ จึงปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะอุตสาหะเนน

ประโยชนที่เกิดกับผูเรียนและโรงเรียน ผูบริหารใหความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนของครู โดยมี 

โครงการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาทีมงาน ตั้งแตการสรางบรรยากาศของการทำงาน มีความเปนกันเอง

ความไววางใจกัน การมอบหมายงานอยางชัดเจน การกำหนดบทบาท วิธีการทำงานการมีสวนรวม 

ในการประเมินผลการทำงานของทีม  มีวิธีการดำเนินการบริหารวิชาการตามขอบขายการบริหาร 

งานวิชาการ สูการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการและคุณภาพผูเรียน การนำเทคโนโลยี สารสนเทศไปใช 

ในการบริหารงานวิชาการใหเหมาะสมกับสภาพและตอบสนองกับความตองการของผู บริหารและครู  

ในการบริหารงานวิชาการ และนำนโยบายการศึกษามาปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานวิชาการสู คุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ไดทันตอการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและ
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ตอบสนองความตองการของประเทศ ประกอบกับผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการเรียน

ของนักเรียน โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา

โรงเรียน มีการดำเนินการรวมมือกันดำเนินกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในโรงเรียนอยางตอเนื่อง  

    สอดคลองกับงานวิจัยของอธิวัฒน  พันธรัตน (2561) ที่วาปจจัยที่สงผลตอการบริหาร 

งานวิชาการของสถานศึกษา ไดแก ปจจัยดานครูผูสอน ปจจัยดานผูปกครองและชุมชน ปจจัยดานผูบริหาร 

ดานงบประมาณ และปจจัยดานสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พหุคูณสะสมเทากับ 0.75 และงานวิจัยของธีระภาพ เพชรมาลัยกุล (2561) ไดศึกษา 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการและการจัดการเรียนรูเพี่อเสริมสรางคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษ 

ที่ 21 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา รูปแบบการบริหารตองอาศัยแนวทางกระจายอำนาจใหผูบริหาร

ตัดสินใจ มีอิสระ ทันการเปลี่ยนแปลง บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานดวยธรรมาภิบาลโปรงใส และเนน 

ความมีสวนรวมการบริหารในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาโดยใชการบริหารเชิงกลยุทธและการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ สื่อสาร ที่มีศักยภาพ เปนไปตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในหลวง

รัชกาลที่ 9  ที่วา การระเบิดจากขางใน พระองคทรงมุงเนนเรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสวา “ตองระเบิดจากขางใน” 

หมายความวา ตองสรางความเขมแข็งใหคนในชุมชนที่เราเขาไปพัฒนา ใหมีสภาพพรอมที่จะรับการพัฒนา

เสียกอน แลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก มิใชการนำเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอก 

เขาไปหาชุมชนหมูบานที่ยังไมทันไดมีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว  และการมีสวนรวม พระองคทรงเปน 

นักประชาธิปไตย จึงทรงนำ “ประชาพิจารณ” มาใชในการบริหาร เพื่อเปดโอกาสใหสาธารณชน ประชาชน  

หรือเจาหนาที่ทุกระดับไดมารวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะตองคำนึงถึงความคิดเห็นของ

ประชาชน หรือความตองการของสาธารณชน ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งวา “...สำคัญที่สุดตองหัด

ทำใจใหกวางขวาง หนักแนน รูจักรับฟงความคิดเห็น แมกระทั่งความวิพากษวิจารณจากผูอื่นอยางฉลาด 

เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้น แทจริง คือ การระดมสติปญญาและประสบการณอันหลากหลาย  

มาดำเนินการบริหารงานใหประสบความสำเร็จที่สมบูรณนั่นเอง” (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ, 2557)  อยางไรก็ตามในการขับเคลื ่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเร ียน  

จะตองมีการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับบุคคล ชุมชน และสถาบันการศึกษาอ่ืน ซึ่งเปนไปตาม

แนวทางของระบบราชการ 4.0 ที่วา ความสำเร็จของการพัฒนาไปสูระบบราชการ 4.0 ตองอาศัยปจจัย 

การประสานพลังระหวางภาครัฐและภาคสวนอื่น ๆ ในสังคม (Collaboration) เปนการยกระดับการทำงาน 

ใหสูงขึ ้นไปกวาการประสานงานกัน (Coordination) หรือทำดวยกัน (Cooperation)  ไปสู การรวมมือกัน 

(Collaboration) อยางแทจริง โดยจัดระบบใหมีการวางแผนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่

ตองการรวมกัน มีการระดมและนำเอาทรัพยากร ทุกชนิดเขามาแบงปนและใชประโยชนรวมกัน  

มีการยอมรับ ความเสี่ยงและรับผิดชอบตอผลสำเร็จที่เกิดขึ้นรวมกันเพื่อพัฒนาประเทศหรือแกปญหา 

ความตองการของประชาชนที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น จนไมมีภาคสวนใดในสังคมจะสามารถ
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ดำเนินการไดลุล วงดวยตนเองโดยลำพังอีกตอไป (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560)  

สอดคลองกับงานวิจัยของกิตติมา มั่นคิด และ ประณีต วิบูลยประพันธ (2558) ไดศึกษาปจจัยที ่สงผลตอ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดแมฮองสอน พบวา ความสัมพันธ 

ระหวางปจจัย ดานชุมชน ดานครูผู สอน และดานผู บริหารสงผลกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของสถานศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง โดยมีความสัมพันธในทิศทางบวก  

อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของบรรเจิด สระปญญา และคณะ (2562) ไดศึกษา

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวทาง LKS SMART School Model โดยใชการจัดการความรู  

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผลการวิจัย พบวา นักเรียน ผูปกครอง ผูบริหารและ 

คณะครู มีความพึงพอใจตอการพัฒนารูปแบบบริหารงานวิชาการตามแนวทาง LKS Smart School Model 

โดยใชการจัดการความรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยพบวา ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.78 การแปลผลอยูในระดับดีมาก 

  

3. ขอเสนอแนะ 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนา

คุณภาพงานวิชาการของโรงเรียน  

 3.1 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชขับเคลื่อนคุณภาพงานวิชาการ  

  จากการวิจัย พบวา รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศริินทร

รมเกลา มีผลการดำเนินการดานประสิทธิผลคุณภาพผูเรียน และความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของดีขึ้น 

อยางไรก็ตาม หากจะใหมีการนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา ไปใชใหเกิดความยั่งยืน ผูว ิจัยขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

งานวิชาการ ดังนี ้

  3.1.1 ผู นำบริหารและวิชาการ ควรตระหนักและใหความสำคัญในมิติการสราง

สัมพันธภาพที่ดีแกครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน และมิติการประสานความรวมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาอื ่น สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ 

สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาครู และบุคลากรใหมีสมรรถนะและทักษะดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น 

เพื่อใหกลไกการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียนมีความเขมแข็ง และประสบผลสำเร็จ

อยางตอเนื่อง 

         3.1.2 ในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ควรสรางกลไกเชิงระบบ 

ในการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียนเพ่ือใหการความยั่งยืน (Sustainability)  

โดยมีการกำกับจากผู บริหาร ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการ และความรวมมือจากครู นักเรียน ผู ปกครอง  

และชุมชน 
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  3.1.3 ควรใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

เปนนวัตกรรม เครื ่องมือ และกลไกในการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานวิชาการของสถานศึกษา 

เพื่อการเรียนรูอยางเปนระบบ ตอเนื่อง ตลอดจนใชเปนกรอบแนวทางในการสังเคราะหผลงานของสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาขีดความสามารถของครู นักเรียนเพื่อใหเกิดความยั่งยืน 

ในการบริหารจัดการงานวิชาการของสถานศึกษาอยางยั่งยืน 

  3.1.4 ควรมีการพัฒนาฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ

และการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยอาจจัดเก็บและประมวลผลขอมูลผานระบบคลาวด 

(Cloud Computing) เพื่อการนำมาวางแผน พัฒนา และกำกับติดตามการจัดการศึกษา การบริหารงาน 

ในสถานศึกษา และการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน อยางมีทิศทางที่สอดคลองกับสถานการณ

ในปจจุบันและอนาคต 

  3.1.5 ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน ใหรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในบริบทของเทคโนโลยีดิจิทัลและการคุกคามของโรคอุบัติใหม 

(COVID-19) 

 3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

   3.2.1  ควรศึกษาเชิงลึกถึงปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการ เพื่อนำมา

เชื่อมโยงกับรูปแบบการขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

   3.2.2  ควรนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียนไปขยายผลและนำไปปรับใช 

ในสถานศึกษาอื ่นในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เพื ่อใหรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการเปนมาตรฐานสามารถใชเปนแนวทางใหกับสถานศึกษาอื่นตอไป  


