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      การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือทราบ 1) องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัด

กรุงเทพมหานคร 2) รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร และ 3) ผลการยืนยนั
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ข้อมูล ได้แก่  แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  แบบสอบถาม และแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ การหาค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย(arithmetic mean)  

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor 
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องค์ประกอบ คือ 1) การประกนัคณุภาพการศึกษา 2) การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 3) การนิเทศ

การศกึษา 4) การแนะแนวการศกึษา 5) การมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา และ 6) สือ่การเรียนการสอน 
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การประกนัคณุภาพการศกึษาโดยสง่ผา่นการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 
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กรอบแนวคิดการวิจยั 
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    WIPA THONGNGAM : THE MODEL OF ACADEMIC ADMINISTRATION IN BANGKOK 

METROPOLITAN ADMINISTRATION SCHOOL. DISSERTATION ADVISORS : ASSOC.PROF. 
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   The purposes of this research were to determine : 1) the components of the academic 

administration in Bangkok Metropolitan Administration School 2) the model of  academic administration model  

in Bangkok Metropolitan Administration School and 3) result of confirmation  academic administration model  

in Bangkok Metropolitan Administration School. There were 3 steps of this research operation; 1) studying  the 

variable concerning the academic administration 2) developing instrument, collecting data  and analyzing 

data 3) developing model and evaluating model of  academic administration model  for Bangkok Metropolitan 

Administration School. The samples were 205 Bangkok Metropolitan Administration Schools. The respondents 

were school director , vice  academic director, head of academic department and school committee in each 

school. The instruments for collecting the data were semi-structural interview, questionnaires and 

opinionnaires. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard 

deviation, exploratory factor analysis, path analysis and ethnographic future research. 

  The results of this research found that : 

 1. The components of the model of academic administration in  Bangkok Metropolitan Administration 

School were 1) quality assurance 2) potential learning development of student 3) supervision 4) guidance        

5) educational participation and 6) instructional media 

 2. The components of the model of academic administration in  Bangkok Metropolitan Administration 

School were correlate to quality assurance, potential learning development of student, supervision, guidance, 

educational participation and instructional media affected  quality assurance and supervision, guidance, 

educational participation and instructional media which affected indirect to quality assurance to  potential 

learning development of student. 

 3. Result of confirmation  academic administration model  in Bangkok Metropolitan Administration 

School, 6 components of a model of administration in  Bangkok Metropolitan Administration School were 

found propriety, feasibility, accuracy , utility  and accordance with the theories and the research conceptual 

frameworks. 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

 ความพยายามในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เท่าเทียมกัน จากภาครัฐท่ีได้จัด       

ทํานโยบายเพ่ือสร้างโอกาสและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือมนุษย์ทุกคน ทุกชนชัน้ให้       

ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ตามลักษณะ วิธีการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนจะสามารถเลือกได้ตาม

ความพึงพอใจ ความจําเป็นและตามศกัยภาพพืน้ฐานท่ีมี ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงและภาวะ

กดดนัทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมและโดยเฉพาะทางด้านการเมืองในปัจจบุนัของไทยก็ตาม เพราะ

ในโลกยุค ปัจจุบัน ท่ี ถือว่า เ ป็นโลกของยุคโลกาภิวัต น์  (globalization) นัน้  เ ป็นยุคของ                

การเปล่ียนแปลงแข่งขันมากมาย ซึ่งมนุษย์ในสังคมจะต้องมีองค์ความรู้และอาศยัองค์ความรู้ 

(knowledge based society) ในการดํารงอยู่ในสงัคมได้อย่างเหมาะสม ร่วมใช้องค์ความรู้ในการ

พฒันาชมุชน สงัคมภายนอกและสงัคมแห่งชาติได้อย่างเต็มตามศกัยภาพภายใต้องค์ความรู้ท่ีมี

อย่างสมเหตุสมผล การบริหารจัดการการศึกษาในยุคปัจจุบนัท่ีสอดคล้องกับพระราชบญัญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 ท่ีถือว่า

การเรียนรู้เป็นหวัใจสําคญัของการศกึษา ทกุฝ่ายต้องทํางานประสานกันเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เต็ม

ตามศกัยภาพ การดําเนินการทกุอยา่งจะต้องยึดผู้ เรียนเป็นสําคญั มุ่งพฒันาผู้ เรียนให้เป็นมนษุย์ท่ี

สมบรูณ์ สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ ดงันัน้แนวการจดัการศกึษาจึงต้องสนองตอบ

ความต้องการ ความสนใจ ความถนดัและเต็มตามศกัยภาพของผู้ เรียน การจดัการเรียนรู้จึงต้อง  

ยดึผู้ เรียนเป็นตวัตัง้1 ซึง่ในปัจจบุนัการบริหารจดัการศกึษากําหนดให้กระจายอํานาจการบริหารจดั

การศึกษาไปยังเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยยึดหลักการ การจัดระบบ โครงสร้าง     

และกระบวนการจัดการศึกษาให้มีความเป็นเอกภาพและหลากหลายในทางปฏิบัติ ทัง้ทาง            

ด้านการบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบคุคล  และการบริหาร 

 

                                                 
1สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิ

พุทธศักราช2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 

ครุุสภาลาดพร้าว, 2545), ฉ. 
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ทัว่ไปเพ่ือให้เกิดความคล่องตวั มีความอิสระในการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานและความเข้มแข็งให้กบัสถานศกึษาท่ีจะสามารถจดัการศกึษาได้อย่างมี

คุณภาพได้มาตรฐาน สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเ น่ือง 2 โดยเฉพาะในด้านกระบวนการ             

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาผู้ เรียน ผลิตนักเรียนท่ีมีคุณภาพ  

ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด คณุภาพของผู้ เรียนจากทกุสถานศกึษามีคณุภาพเท่าเทียม เสมอภาค

กันและได้มาตรฐาน3 ตามหมวดท่ี 6 แห่งพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พทุธศกัราช 2545 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคณุภาพทาง

การศกึษาท่ีจะทําให้เห็นประสิทธิผลและคณุภาพของการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาผู้ เรียนได้อย่างมี

คณุภาพโดยเฉพาะด้านวิชาการ ของผู้ เรียนส่วนหนึ่งท่ีสําคญัย่ิงมาจากการบริหารงานวิชาการ     

การบริหารการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพด้วยการอาศยัความร่วมมือจากทกุฝ่ายทัง้ผู้บริหาร 

ครู ผู้ ปกครอง ชุมชนและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องโดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดบัสถานศึกษา ท่ีจะต้อง

ร่วมกันจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพทุกด้านของผู้ เรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาเท่าทันกับยุคของการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน หากระบบการจัดและการบริหาร

การศึกษายงัมิได้เปล่ียนแปลง การจดัการเรียนการสอนยงัคงเป็นอยู่ในลกัษณะเดิม การพฒันา

นักเรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาหรือนโยบายการศึกษาต่าง ๆ        

คงเกิดขึน้ได้ยาก การจะนําพาประเทศก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจะต้องมีการพัฒนาด้าน

การศึกษาท่ีถือว่าเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการนําพาประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่าง

ภาคภมูิและทดัเทียมกบัประเทศตา่ง ๆ ของประชาคมอาเซียน ในปี 2558 และในอนาคตตอ่ไป 

 

 

 

 

 

                                                 
2กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีเป็นนิติบุคคล 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์, 2546), 6. 
3สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิ

พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

ครุุสภาลาดพร้าว, 2545), ฉ. 
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ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

 โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครเป็นองค์กรท่ีอยู่ภายใต้การดแูลและการบริหารจดัการของ

กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการปกครองลกัษณะพิเศษแบบท้องถ่ิน สงักัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี

สํานักการศึกษาเป็นผู้ รับผิดชอบดูแลด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร         

จดัการศกึษาในหลายลกัษณะ ได้แก่ โรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนตัง้แตร่ะดบัชัน้อนุบาลศกึษา

ถึงชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนตัง้แต่ระดับชัน้อนุบาลศึกษาถึง           

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนระดบัชัน้อนุบาล

ศกึษาถึงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 และโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนตัง้แตร่ะดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

ถึงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 การจดัการศึกษาของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครมุ่งส่งเสริมให้ผู้ เรียน

ได้พฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะท่ีจําเป็นพืน้ฐานของการเรียนในแตล่ะระดบัชัน้ให้เหมาะสม

กบัวยั เพ่ือสร้างองค์ความรู้พืน้ฐานในการศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ โดยมีความรู้ พฒันาได้ตรงเต็ม

ตามศักยภาพของผู้ เรียน และเป็นผู้ มีคุณธรรม แต่จากผลการประเมินความสําเร็จในการจัด      

การเรียนการสอนและผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพบว่า   

การจดัการศึกษาของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ด้านวิชาการยงัไม่ได้มาตรฐานในระดบัท่ีสูง

มากนกั คณุภาพการศกึษาของผู้ เรียนยงัไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีควรจะเป็น ในเร่ืองการอ่าน 

การเขียน การคดิวิเคราะห์ การเรียบเรียงความคดิ กระบวนการตา่ง ๆ ของผู้ เรียนสําหรับมาตรฐาน

ของการศกึษาในระดบันี ้ทําให้ผู้ เรียนมีพืน้ฐานความรู้ไมเ่หมาะสม ไมไ่ด้มาตรฐานเท่าท่ีควรจะเป็น

สําหรับการเรียนในระดบัท่ีสงูขึน้ตอ่ไป4 

 จากนโยบายการกระจายอํานาจการบริหารจดัการศึกษาสู่ระดบัโรงเรียน โรงเรียนสงักัด

กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานสําคญัหน่วยงานหนึ่งในการท่ีจะนํานโยบาย หลกัสูตร แนวปฏิบตัิ

อ่ืน ๆ เพ่ือนําไปปฏิบัติโดยตรง โดยผู้ ท่ีจะต้องทําหน้าท่ีรับผิดชอบสูงสุดคือ ผู้ อํานวยการ

สถานศกึษา ถือว่าเป็นผู้ มีบทบาทหน้าท่ีสําคญัท่ีสดุบคุคลหนึ่งในฐานะท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรง

ในการเป็นผู้ นําในการพฒันาการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ผู้ อํานวยการสถานศกึษาจะต้องมีความรู้ 

ความเข้าใจในเร่ืองการบริหารอนัเป็นภารกิจหลกัท่ีกรุงเทพมหานครมีนโยบายมุ่งเน้นให้ผู้บริหาร

โรงเรียนให้ความสําคญักับงานวิชาการเป็นอนัดบัหนึ่ง ผู้ อํานวยการสถานศึกษาควรใช้เวลาใน   

การบริหารงานวิชาการมากกวา่งานด้านอ่ืน  

                                                 
4สํานกัการศกึษา, การประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

(กรุงเทพฯ : ชมุนมุการสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย, 2551), 49. 
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 ดังนัน้จะเห็นได้ว่า กรุงเทพมหานครนัน้ได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครไว้ให้เร่งพัฒนา

กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญโดยเน้นการนําหลักการไปสู ่     

การปฏิบตัิท่ีเห็นผลเป็นรูปธรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาการได้ผู้ เรียนท่ีด้อยคุณภาพด้วยกระบวนการ

จดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีประสิทธิภาพตอ่การพฒันาผู้ เรียนได้อยา่งสมบรูณ์ เต็มตามศกัยภาพ

ของผู้ เรียนเหมาะสมกบัผู้ เรียนโดยการประสานความร่วมมือจากทกุฝ่ายร่วมกนั 

 งานบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความสําคญัมากท่ีสดุ5เน่ืองจาก

การบริหารงานวิชาการเก่ียวข้องกบักิจกรรมทกุสิ่งทกุอย่างท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียน

การสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ เรียน ดงันัน้โรงเรียนในสงักัด

กรุงเทพมหานครภายใต้การดูแลรับผิดชอบของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานครจึงควรเห็น

ความสําคญัของการพฒันาคณุภาพด้านวิชาการของผู้ เรียนให้มีคณุภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ีหลกัสตูรกําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานของชาติ ไม่ปล่อยให้ปัญหาของการผลิตผู้ เรียน 

ท่ีด้อยคุณภาพออกสู่สังคมจํานวนมากขึน้ต่อไปจึงควรจะต้องร้องขอและพัฒนารูปแบบ           

การบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการพฒันาและผลิตผลผลิตคือนกัเรียนท่ีมีคณุภาพได้

เกณฑ์มาตรฐานออกสูส่งัคมท่ีดีตอ่ไป 

 

ปัญหาการของการวิจัย 

 

 การติดตามผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัต่าง ๆ  

ต่อเน่ืองถึงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) จากการพิจารณา           

ผลการดําเนินการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและรายงาน         

การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษา ยังประสบปัญหาและอุปสรรคท่ีสอดคล้องกับระดับชาติ

หลายประการซึง่ผู้ วิจยัขอนํามากลา่วเฉพาะปัญหาหลกั ๆ ดงันี ้

 

 

                                                 
5Edward W. Smith and others, The Education’s Encyclopedia (New Jersey : 

Prentice - Hall., 1971), 170. 
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 จากการดําเนินการตดิตามและประเมินผลการปฏิรูปการศกึษาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 เป็นต้น

มาโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศกึษา ผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) รอบแรก ปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนท่ีรับ        

การประเมินทัว่ประเทศ จํานวน 8,276 โรงเรียน ผลการประเมินโรงเรียนมีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัดี ร้อยละ 34.14 สว่นการประเมินรอบสอง ปี พ.ศ. 2548 – 2551 โรงเรียนท่ีรับการประเมินซึ่ง

รวมโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครด้วย จํานวน 20,184 โรงเรียน โรงเรียนท่ีผ่านการประเมินได้

มาตรฐาน ร้อยละ 80.40 ซึ่งจากการประเมินพบปัญหาด้านการพฒันานกัเรียนและโรงเรียนท่ีต้อง

เร่งแก้ไข ปรับปรุงพฒันาให้ดีขึน้ สามารถสรุปได้ดงันี ้6 

 1. ระดบัปฐมวยั นกัเรียนมีพฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคมอยู่ในระดบัสงู แต่ด้าน

สตปัิญญาต่ํากว่าระดบัอ่ืน ๆ นกัเรียนมีพืน้ฐานเชิงวิชาการและความคิดวิเคราะห์อยู่ในระดบัน้อย 

โรงเรียนท่ีรับการประเมิน จํานวน 3,955 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 19.60 ต้องได้รับการพฒันาให้มี

คณุภาพทกุด้านตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด 

 2. ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติของนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 6 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 และชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียไม่สูงนกัโดยมี

คะแนนเฉล่ียต่ํากวา่ร้อยละ 50 ในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีแนวโน้มลดลงอย่างตอ่เน่ืองใน

หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครทัง้หมด 436 โรงเรียน ผลการประเมิน

คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ในปีการศกึษา 2553 

ได้ระดบัคะแนนเฉล่ีย ดงันี ้ภาษาไทย ร้อยละ 34.52 คณิตศาสตร์ ร้อยละ 39.87 วิทยาศาสตร์  

ร้อยละ 46.77 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ 50.68 ภาษาองักฤษ ร้อยละ 26.00   

สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 56.30 ศิลปะ ร้อยละ 45.15 และการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ร้อยละ 57.287 ต้องได้รับการพัฒนาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึน้โดยเฉพาะกลุ่มสาระ     

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้เท่าทนักับการเตรียม     

ความพร้อมสําหรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนในปี 2558  

 3. การจดัการศกึษาในภาพรวมของประเทศไทยในชว่งปี พ.ศ. 2545 – 2550 ประชาชนคน

ไทยอายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไปไม่รู้หนงัสือคิดเป็นร้อยละ 4.7 ในปี พ.ศ. 2545 โดยเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 

                                                 
6สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  

(พ.ศ. 2552 – 2561) (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2552), 5 – 9. 
7สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต,ิ รายงานผลการทดสอบระดับชาตขัิน้พืน้ฐาน 

(O-NET) ปีการศกึษา 2553. 
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7.4 ในปี พ.ศ. 2550 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ต่อไป จากการประเมินของ PISA ในปี พ.ศ. 2546 

และ 2549 พบว่า นักเรียนไทยอ่านหนังสือน้อยมาก นักเรียนไทยมีความสามารถด้านการอ่าน  

ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ต่ํากว่าเด็กในกลุ่มประเทศ OECD(Organization for 

Economic Cooperation and Development) มาก และจากการจดัอนัดบัด้านการศึกษาของ 

IMD (International Institute of Management) ปี 2552 และปี 2553 การศกึษาของประเทศไทย

อยูใ่นอนัดบัท่ี 47 ทัง้ 2 ปี  จากทัง้หมด 58 ประเทศ ซึ่งอยู่ในอนัดบัรัง้ท้าย เม่ือเทียบกบัประเทศใน

กลุม่อาเซียนด้วยกนั การศกึษาของประเทศไทยยงัถือว่าล้าหลงักว่าหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน 

เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ซึ่งการศึกษาของประเทศไทยจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจดัการศกึษาของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโรงเรียนในเมือง

หลวงของประเทศไทยด้วยแล้วควรต้องเร่งพฒันาเพ่ือให้โรงเรียนมีคณุภาพย่ิงขึน้ นกัเรียนมีความรู้ 

มีศกัยภาพเทา่เทียมและสามารถแขง่ขนัได้กบัประเทศในกลุม่อาเซียนและนานาประเทศทัว่โลก 

 จากการพิจารณาผลการประเมินการจดัการศกึษาในภาพรวมของประเทศและในภาพรวม

ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพของนักเรียนยังอยู่ในระดับท่ีจะต้องแก้ไข 

พัฒนาอย่างเร่งด่วน ทัง้ในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานซึ่งมีผลสัมฤทธ์ิทาง       

การเรียนท่ีคอ่นข้างต่ําในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงทกัษะด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ซึ่ง

เป็นคุณลักษณะท่ีมีคุณภาพของนักเรียน และเม่ือพิจารณาถึงคุณภาพของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครและโรงเรียนทัว่ประเทศ พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีคณุภาพในระดบัดี มีโรงเรียน

อีกจํานวนหนึ่งท่ียังไม่ได้มาตรฐานซึ่งนับว่าเป็นปัญหาสําคัญท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของไทยท่ีมีผลต่อคณุภาพการศึกษาของนกัเรียนด้วยเป็นสําคญั ดงันัน้เพ่ือให้ก้าวทัน

การเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน เป็นการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะด้านการศึกษา

สําหรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนในอนาคตอนัใกล้ และเป็นสิ่งท่ีจะช่วยในการพฒันาประเทศให้

ทดัเทียมกบันานาประเทศตอ่ไป จึงจําเป็นย่ิงท่ีจะต้องพฒันาโรงเรียนให้มีคณุภาพเพ่ือเป็นองค์กร

สําหรับการผลิตนกัเรียนท่ีมีคณุภาพออกสูส่งัคม 

   จากสภาพปัญหาข้างต้นของการบริหารงานวิชาการ ส่งผลให้การศึกษาของโรงเรียน

สงักดักรุงเทพมหานครยงัไม่ประสบผลสําเร็จสงูมากนกั หลงัจากท่ีมีการปฏิรูปการศกึษา มีระบบ

ประกนัคณุภาพการศกึษา และการบริหารงานวิชาการท่ีเน้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียน

เป็นสําคัญ การวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยในฐานะท่ีเป็นผู้ บริหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครจึงสนใจท่ีจะพฒันารูปแบบการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ได้รูปแบบการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ
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เหมาะสมกับการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีสามารถนําไป

พฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

   จากสภาพความเป็นมาและปัญหาของการวิจัยดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น เพ่ือให้มี        

ความชดัเจนในการตอบคําถาม ผู้ วิจยัจงึได้กําหนดวตัถปุระสงค์ของการวิจยัไว้  ดงันี ้

   1. เพ่ือทราบองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

   2. เพ่ือทราบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

   3. เพ่ือทราบผลการยืนยนัรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดั

กรุงเทพมหานคร 

 

ข้อคาํถามของการวิจัย 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและเป็นแนวทางในการหาคําตอบผู้ วิจัย   

จงึกําหนดข้อคําถามการวิจยั ดงันี ้

 1.  องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการมีปัจจยัใดบ้าง 

 2.  รูปแบบของการบริหารงานวิชาการเป็นอย่างไร 

 3.  ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมี

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้อง และการใช้ประโยชน์ เป็นอยา่งไร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจยัเพ่ือศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ ผู้ วิจยั

ได้กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากองค์ความรู้และแนวคิด ทฤษฎี ในเร่ืองการบริหารงาน

วิชาการ ดงันี ้  มิลเลอร์ (Miller) แบง่รูปแบบการบริหารงานวิชาการออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) การจดั

โปรแกรมการสอน 2) การปฏิบตัิตามโปรแกรม 3) การติดตามการเรียนการสอน 4) การจดับริการ

การสอน8  เฟเบอร์ และเชอร์รอน (Faber and Shearon) ได้แบ่งรูปแบบการบริหารงานวิชาการ

ออกเป็น  5  ด้าน ได้แก่ 1) การกําหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 2) การจัดเนือ้หาของหลกัสูตร    

                                                 
8Van Miller, The Public Administration of American School Systems (New York : 

The Macmillan Company,1965), 175 -180. 
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3) การจัดอุปกรณ์การสอน 4) การนิเทศการสอน 5) การส่งเสริมครูประจําการในด้านความรู้9   

ส่วนแคมเบลล์, บริดเจส และไนแตรนด์ (Campbell, Briges and Nystrand) แบ่งรูปแบบ        

การบริหารงานวิชาการออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) การกําหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะของสถานศึกษา     

2) การกําหนดโปรแกรมการเรียนการสอนให้บรรลตุามจดุมุ่งหมาย 3) การพฒันาและนําหลกัสตูร

ของชาติไปใช้ 4) การเลือกใช้และเตรียมอุปกรณ์และส่ือการเรียน  5) การประเมินผลการสอน10 

บรูซ (Bruce) กล่าวว่าการบริหารงานวิชาการจะมีประสิทธิภาพต้องยึดหลกัสําคญั 2 ประการคือ 

1)  หลักแห่งประสิทธิภาพ (efficiency)  2)  หลักแห่งประสิทธิผล11 (effectiveness) นอกจากนี ้

เซอร์จิโอวานนีและคณะ   (Sergiovanni and others) ได้แบง่รูปแบบการบริหารงานงานวิชาการไว้ 

5  ประการ ได้แก่ 1) การตัง้ปรัชญาการศึกษาขึน้มาและตัง้วตัถุประสงค์ในการบริหารงานเพ่ือให้

บรรลุปรัชญาการศึกษานัน้ 2) จัดทําโครงการเพ่ือให้การบริหารบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ        

3) จดัให้มีการประเมินผลหลกัสูตรและการเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ 4) สร้างบรรยากาศใน

โรงเรียนให้พร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลง 5) จัดหาวัสดุเพ่ือการเรียนการสอนให้เพียงพอ 12   

สําหรับ ออสติน และเรนโนลด์ (Austin and Reynolds) ได้ระบุถึงความมีประสิทธิผลของ

สถานศึกษาจะต้องประกอบด้วยการบริหารงานวิชาการ ท่ี เ ข้มแข็ งในด้านต่าง  ๆ  คือ                     

1) การจัดระบบของหลักสูตร และการเรียนการสอน 2) การพัฒนาบุคลากรด้านการสอน            

3)  การจัดการเวลาเรียนท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด 4) ความเป็นเลิศทางวิชาการท่ีได้รับการยอมรับ    

5) การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 6) การวางแผนร่วมกัน13 โซลิแมน (Soliman) 

แบ่งรูปแบบการบริหารงานวิชาการออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) งานสอน (teaching) 2) งานวิจัย 

                                                 
9Charles F. Faber and Gilbert F. Shearon,  Elementary School Administration  

(New York : Holt Rhinehart and Winston, 1970), 19. 
10Ronald F. Campbell, Edwin M. Bridges, and Raphael O. Nystrand, Introduction 

to Education Administration (Boston: Allyn and Bacon, 1977), 212. 
11Francis J. Bruce, “Curriculum and Instruction,” in The International 

Encyclopedia of Higher Education, Vol. 3. ( San-Francisco : Jossey-Bass Publishers, 

1978), 1192. 
12Thomas J. Sergiovanni and others, Educational Governance and Administration 

(New Jersey : Prentice-Hall, 1980), 267 – 268. 
13Garham E. Austin and John D. Reynolds “Managing for Improved School 

Effectiveness : An International Survey,” School Organization 10(2/3), 1990), 167 – 178. 
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(research) 3)  งานบริการวิชาการแก่สงัคม (community services)14 ส่วนคิมบร็อปและนนัเนรี 

(Kimbrough and Nunnery) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการประกอบด้วย 6 งาน ได้แก่            

1) การกําหนดนโยบาย และหลักการให้ชัดเจน  2) การกําหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา             

3) การจัดระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 4) การจัดองค์การของการเรียน     

การสอน 5) การประเมินผล 6) การจดัหาสิ่งสนบัสนุนการเรียนการสอน15 ส่วน ฮอย และมิสเกล   

(Hoy and Miskel) ได้กล่าวถึงปัจจยัท่ีสถานศกึษามีคณุภาพประกอบด้วยการบริหารงานวิชาการ 

ท่ีมีความสําคัญในด้านต่าง ๆ  ได้แก่  1)  การมุ่งเน้นทางด้านวิชาการ 2) มุ่งสัมฤทธ์ิผล                

3) หลักสูตรมีคุณภาพ  และให้โอกาสในการเ รียนรู้ 4)  การจัดบรรยากาศของโรงเ รียน                   

5)  บรรยากาศในชัน้เรียน 6)  การมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาของผู้ปกครอง 7)  ศกัยภาพ

ในการประเมิน 8)  การใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 9)  การมีรูปแบบการจดัการเรียน

การสอน 10) มีการพฒันา ปรับการจดัการเรียนการสอน 11)  มีการเรียนรู้อย่างอิสระ 12) การให้

ข้อมูลย้อนกลับ16 ส่วน ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์  ได้แบ่งการบริหารงานวิชาการว่าเป็นงานท่ี

เก่ียวข้องในด้านวิชาการ 14  ด้าน  ได้แก่ 1) งานควบคมุดแูลหลกัสูตร 2) การสอน  3) อุปกรณ์ 

การสอน 4) การจดัการเรียน 5) คูมื่อครู 6) การจดัชัน้เรียน 7) การจดัครูเข้าสอน  8) การปรับปรุง

การเรียนการสอน 9) การฝึกอบรมครู 10) การนิเทศการศึกษา 11) การเผยแพร่ผลงานวิชาการ               

12) การวดัผลการศกึษา 13) การศึกษาวิจยั 14) การประเมินมาตรฐานสถานศกึษาเพ่ือปรับปรุง

คุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา17 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จําแนกการบริหารงาน

วิชาการออกเป็น 12 ด้าน คือ 1) การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 2) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

3) การวดัผลประเมินผลและการเทียบโอนประสบการณ์ 4) การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษา  

5) การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้                

7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

                                                 
14Hani Soliman, Academic Workload and Quality Assessment and Evaluation in 

Higher Education 22(2) (1997) : 135. 
15Ralph B. Kimbrough and Michael Nunnery, Education Administration, 3 rd ed.  

(New York : Macmillan Publishing Company,1998), 51 - 58. 
16Wayne K. Hoy and C.G. Miskel, Educational Administration : Theory Research 

and Practice, 6 th ed. (New York : McGraw-Hill, 2001), 301.  
17ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศนูย์ส่ือเสริม กรุงเทพฯ, 

2553), 3 – 4. 
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สถานศึกษา 10)  การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการ

พฒันาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์การอ่ืน 12) การส่งเสริมสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศกึษา18 สํานกับริหารการศกึษาท้องถ่ินกรม 

กรมการปกครองได้แบ่งการบริหารงานวิชาการออกเป็น 7 ด้าน คือ 1)  แผนงานโครงการ 2) ส่ือ

การเรียนการสอน 3)  ตารางสอน 4)  การวัดผลและประเมินผล 5)  การสอนซ่อมเสริม                

6)  การนิเทศภายในโรงเรียน 7) ห้องสมุด19 ส่วนกรุงเทพมหานครแบ่งการบริหารงานวิชาการ

ออกเป็น  9  ด้าน คือ 1) การวางแผนงานวิชาการ 2)  การบริหารจดัการหลกัสตูรระดบัสถานศกึษา     

3)  การบริหารจัดการเรียนรู้ 4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 5) การวดัผลประเมินผล  

การเรียน 6) การพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 7) การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพ

การศึกษา 8) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 9) การประกัน

คณุภาพการศกึษากบังานวิชาการ20 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18กระทรวงศกึษาธิการ, แนวทางการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2544 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การค้ารับสง่สินค้า

และพสัดภุณัฑ์ , 2549), 36. 
19สํานกับริหารการศกึษาท้องถ่ิน, กรมการปกครอง, รายงานผลการวิเคราะห์ 

การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อาสารักษาดนิแดน, 2543), 38. 
20สํานกัการศกึษา, กรุงเทพมหานคร, แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สํานกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต,ิ 2554),  

32 - 33. 
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แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารงาน

วิชาการของ 

 Francis J. Bruce  (1978) 

 

ศกึษาเอกสารและความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ

เก่ียวกบัรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั 

การบริหารงานวชิาการของ 

Sergiovanni and others (1980) 

แนวคิดการบริหารงานวิชาการดีเดน่

ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

 3 โรงเรียน 

 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั 

การบริหารงานวชิาการของ 

Soliman Hani  (1997) 

 

แนวคิดเก่ียวกบั 

การบริหารงานวชิาการของ 

ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์ (2553) 

 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั 

การบริหารงานวชิาการของ 

Kimbrough and Nunnery  (1998) 

 

แนวคิดเก่ียวกบั 

การบริหารงานวชิาการของ 

 กระทรวงศกึษาธิการ (2549) 

 

แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารงานวชิาการ

ของสาํนกับริหารการศกึษาท้องถ่ิน  

(2545) 

 

การบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียนสงักดั

กรุงเทพมหานคร 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั 

การบริหารงานวชิาการของ 

 Campbell, Bridges, and Nystrand (1977)    

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั 

การบริหารงานวชิาการของ 

Van Miller (1965) 

 

แนวคิดเก่ียวกบั 

การบริหารงานวชิาการของ 

 กรุงเทพมหานคร (2554) 

 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั 

การบริหารงานวชิาการของ 

 Austin and Reynolds  (1990) 

 

แผนภมูิท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั 

การบริหารงานวชิาการของ 

 Faber and Sherron  (1970) 

    

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารงาน

วิชาการของ 

 Hoy and Miskel  (2001) 
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ท่ีมา : Van Miller, The Public Administration of American School Systems (New York :  

The Macmillan Company,1965), 175-180. 

     : Charles F. Faber and Gilbert F. Shearron, Elementary School Administration  

(New York : Holt Rhinehart and  Winston,1970), 122 – 128.      

     : Ronald F. Campbell, Edwin M. Bridges, and Raphael O. Nystrand, Introduction to 

Education Administration (Boston: Allyn and Bacon, 1977), 212. 

      : Francis J. Bruce, “Curriculum and Instruction,” in The International Encyclopedia of 

Higher Education, Vol. 3. ( San-Francisco : Jossey-Bass Publishers, 1978), 1192. 

     : Thomas J. Sergiovanni and others, Educational Governance and Administration  

(New Jersey : Prentice-Hall, 1980), 267 – 268. 

      : Garham E Austin and John D. Reynolds, “Managing for improved school 

effectiveness : An international survey,” School Organization 10, 2/3 (1990) : 167 – 178. 

      : Hani Soliman, “Academic Workload and Quality,” Assessment and Evaluation in 

Higher Education  22, 2 (1997) : 135. 

      : Ralph B. Kimbrough and Michael Nunnery, Education Administration, 3 rd ed.  

(New York : Macmillan Publishing Company, 1998), 51 - 58. 

      : W.K. Hoy and C.G. Miskel, Educational administration : Theory  Research and 

Practice, 6 th ed. (New York : McGraw-Hill, 2001), 301. 

      : สํานกับริหารการศกึษาท้องถ่ิน, กรมการปกครอง, รายงานผลการวิเคราะห์การประเมิน

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

อาสารักษาดนิแดน, 2543), 38. 

      : กระทรวงศกึษาธิการ, แนวทางการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2544 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์งคก์ารคา้คุรุสภา, 

2549), 36. 

      : สํานกัการศกึษา, คู่มือการบริหารงานจัดการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร :  

การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : 2551), 31 – 32. 

      : ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์,  การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศนูย์ส่ือเสริม กรุงเทพฯ, 

2553), 3 – 4. 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 ผู้ วิจัยได้กําหนดนิยามศัพท์เฉพาะต่าง ๆ ในการวิจัยครัง้นี  ้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

ความหมายตรงกนั ดงัตอ่ไปนี ้

 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุง พัฒนา      

การเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนกัเรียน ตามขอบข่าย

การบริหารงานวิชาการ 12 งาน คือ 1) การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 2) การพฒันากระบวนการ

เรียนรู้ 3) การวดัผลประเมินผลและการเทียบโอนประสบการณ์ 4) การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพ

การศึกษา 5) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่ง         

การเรียนรู้ 7) การนิเทศการศกึษา 8) การแนะแนวการศกึษา 9) การพฒันาระบบประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศึกษา 10)  การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชมุชน 11) การประสานความร่วมมือ

ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์การอ่ืน 12) การส่งเสริมสนบัสนุนงานวิชาการแก่

บคุคล ครอบครัว  องค์กร  หนว่ยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศกึษา 

 รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการรูปแบบหนึ่งของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร อนัประกอบด้วย

องค์ประกอบหลกัของการบริหารงานวิชาการท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัอย่างเป็นระบบทําให้

การบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพ จํานวน 6 องค์ประกอบ คือ 1) การประกันคุณภาพ

การศึกษา 2) การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 3) การนิเทศการศกึษา 4) การแนะแนว

การศกึษา 5) การมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา และ 6) ส่ือการเรียนการสอน 

 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง โรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ

อยู่ภายใต้การกํากับ ดแูล และการบริหารจดัการของสํานกัการศึกษา  กรุงเทพมหานคร จํานวน 

436 โรงเรียน 
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บทท่ี 2 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 

   การศกึษาวิจยัเร่ือง “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร” 

นีผู้้ วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยขอนําเสนอสาระแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ส่วนแรกเป็นแนวคิดทฤษฎีการบริหารงานวิชาการ ส่วนท่ีสองเป็นการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และกลไกขับเคล่ือนการศึกษาเพ่ือก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    

ซึง่แตล่ะสว่นมีรายละเอียด ดงันี ้

  

แนวคิดทฤษฎีการบริหารงานวิชาการ 

 

     แนวคิดทฤษฎีด้านการบริหารงานวิชาการของนกัการศกึษาหลายท่าน ได้ให้แนวคิดท่ี

สําคญัไว้ ซึง่ประกอบด้วยงานด้านการบริหารงานวิชาการ ดงันี ้

 

ความหมายการบริหารงานวิชาการ 

  การบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีสําคัญของผู้ บริหารในการจัดการศึกษา เน่ืองจาก     

การบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานโดย 

เฉพาะความสําเร็จและประสิทธิภาพของงานวิชาการซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของ                

การบริหารงานวิชาการ ไว้ดงันี ้ ฟอเรสท์ และกินเซอร์ (Forest and Kinser) ได้ให้ความหมายของ

การบริหารงานวิชาการ หมายถึง งานท่ีจะต้องรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารและการส่งเสริม    

การจดัทําหลกัสตูร การสอน และการจดัการเรียนรู้1 สว่น วิกค์  เจนนิเฟอร์ และไฮเบอร์เกอร์ (Vick, 

Jennifer, and Heiberger)  กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การวางแผนงานท่ีต้อง

รับผิดชอบในการติดตามงานท่ีเก่ียวข้องกับวิชาการทัง้หมด ซึ่งเป็นภาระงานท่ีใหญ่กว่างาน

                                                 
1James Forest and Kevin Kinser, Higher Education in the United States :  

An Encyclopedia (Oxford : ABC-CLIO, 2002), 1.  
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บริหารงานทัว่ ๆ ไป2 ฟราย เคทเทอริดจ์ และมาร์แชล (Fry, Ketteridge, and Marshall) ให้

ความหมายของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาท่ี

เก่ียวข้องกบัการพฒันาและปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนของนกัเรียนให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด ประกอบด้วยงานหลายอย่าง เช่น หลักสูตรการจัดแผนการเรียน การจัดครูเข้าสอน    

การพัฒนาการเรียนการสอนการพัฒนาครูด้านวิชาการ รวมถึงการนิเทศการสอน เป็นต้น 3       

ส่วน กมล  ภู่ประเสริฐ ได้ให้คํานิยามของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารท่ีเก่ียวกับ 

การพฒันาคณุภาพการศกึษา อนัเป็นเป้าหมายสงูสดุของภารกิจของสถานศกึษา4ส่วนวินิจ เกตขํุา 

ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดท่ีเก่ียวกับ     

การเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถานศกึษาเพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ5   

และสอดคล้องกับ ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ ท่ีได้ให้ความหมายของคําว่า การบริหารวิชาการ 

หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเก่ียวกับการปรับปรุง      

การพฒันาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัผู้ เรียน6  

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการหมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกประเภทใน

โรงเรียน เป็นงานท่ีสําคัญสําหรับผู้ บริหารและทุกฝ่ายต้องให้ความสําคัญ เป็นงานท่ีเก่ียวกับ     

การปรับปรุงคณุภาพการเรียนการสอนให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ เรียน 

ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา เป็นเคร่ืองชีว้ดัความสําเร็จ ความสามารถของผู้บริหาร

และคณุภาพในการจดัการศกึษาของโรงเรียน 

                                                 
2Julia Miller Vick, Mary S. Jennifer, and Morris Heiberger, The Academic Job 

Search Handbook, 4 th ed. (Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2008), 7. 
3Heather Fry Steve Ketteridge and Stephanie Marshall, A Handbook for 

Teaching and Learning in Higher Education : Enhancing Academic Practice, 3 rd ed. 

(New York : Taylor & Francis, 2009), 68.  
4กมล  ภู่ประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : ทิปน์พบับลิชัน่, 

2544), 6. 
5วินิจ  เกตขํุา, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์,  

2546), 1. 
6ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศนูย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 

2553), 2. 
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ความสาํคัญของการบริหารงานวิชาการ 

 การบริหารงานวิชาการในยุคปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษาและสํานักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาจะมีโอกาสตดัสินใจมากขึน้ ทัง้นีเ้ป็นไปตามหลกัการกระจายอํานาจทางการศกึษาท่ีให้

สถานศกึษาและสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษารับผิดชอบการบริหารงานวิชาการโดยตรง เป็นเร่ืองท่ี

สถานศึกษา สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาจําต้องปรับตัวอย่างมากผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้ 

เข้าใจและมีทกัษะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการโดยเฉพาะในเร่ืองของการบริหารหลกัสูตรและ

กระบวนการจัดการเรียนรู้มากย่ิงขึน้ และสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารงาน

วิชาการ ผู้บริหารต้องเป็นผู้ นําทางวิชาการทัง้ด้านหลกัสตูร การสอน ซึ่งหมายความว่าผู้บริหาร

และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายต้องรู้และเข้าใจกรอบแนวคิดของหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

และกระบวนการการจดัทําหลักสูตรสถานศึกษาเป็นอย่างดี จนสามารถนําไปดําเนินการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเ ป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื น้ฐานและ                 

ในขณะเดียวกนัก็ตอบสนองความต้องการ ความสนใจและศกัยภาพของผู้ เรียน ผู้ปกครอง ชมุชน 

และท้องถ่ิน รวมทัง้สามารถนําหลกัสูตรไปสู่การปฎิบตัิอย่างมีคณุภาพ ด้วยการจดักระบวนการ

การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั การพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและการ

พฒันาแหล่งการเรียนรู้ท่ีพอเพียงเหมาะสม เช่น รัฐบาลจดัสรรงบประมาณและจดัหา Tab Let 

สําหรับให้นกัเรียนได้ใช้เป็นส่ือ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน

ได้อยา่งกว้างขวาง ก้าวทนัความเจริญในยคุโลกาภิวตัน์ อีกทัง้ความต่ืนตวั การเตรียมความพร้อม

ทุกด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษาของประเทศไทยสําหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน           

ในปี 2558  

 งานวิชาการเป็นงานสําคญัท่ีสดุ เป็นหวัใจของการบริหารโรงเรียน เป็นงานหลกัท่ีผู้บริหาร

ต้องให้ความสําคัญอย่างย่ิงยวด เป็นงานท่ีมีความสําคัญในการจัดระบบงานให้รัดกุม และมี    

การดําเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ7 ฉะนัน้จึงมีนกัการศกึษาได้ให้ความสําคญัของงานวิชาการไว้  

ดงันี ้มิลเลอร์ (Van  Miller) ได้กล่าวถึงความสําคญัของงานวิชาการว่า งานวิชาการเป็นหวัใจของ

สถานศึกษาและท่ีสําคญัมากท่ีสุด ได้แก่ การจดัโปรแกรมการสอนและการปฎิบตัิตามโปรแกรม

รวมทัง้การวัดผลเพ่ือท่ีจะได้ติดตามการเรียนการสอนของครูและนกัเรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิง    

การจดับริการในการสอน8  สอดคล้องกบั กอร์ตนั (Gorton) ได้กล่าวไว้ว่า บทบาทหลกัของผู้บริหาร

                                                 
7เร่ืองเดียวกนั, 2. 
8Van Miller, The Public Administration of American School Systems (New York :  

The Macmillan Company, 1965), 175. 
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โรงเรียน คือ เป็นผู้ นําทางด้านวิชาการงานวิชาการเป็นหัวใจของโรงเรียน เป็นชีวิตจิตใจของ

สถาบนัทีเดียว ส่วนงานด้านอ่ืน ๆ เป็นองค์ประกอบท่ีจะทําให้สถาบนัดําเนินไปด้วยความราบร่ืน

เท่านัน้ 9 ส่วน เกษม  วัฒนชัย ได้กล่าวถึง คุณภาพการบริหารงานวิชาในยุคโลกาภิวัตน์นัน้           

มี 4 ประการ ดงันี ้1) ต้องเป็นสถาบนัวิชาการและสถาบนัวิชาชีพ (Academic and Professional 

Institution) 2) เป็นสถาบนัวิจัย (Research Institution) 3) เป็นสถาบนัท่ีให้บริการวิชาการแก่

สงัคม (Service Institution) และ4) ต้องอนุรักษ์ค่านิยมประเพณีและวัฒนธรรมไทย (Cultural 

Institution) ทัง้นีจ้ะต้องดําเนินการบริหารงานวิชาการโดยเน้นจดุไหนก็ขึน้อยู่กบัปรัชญาของแตล่ะ

สถาบนั10 สอดคล้องกบั ไกรเลิศ  โพธ์ินอก กลา่ววา่ การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลกั เป็นหวัใจ

ของการบริหารโรงเรียน เป็นงานสําคญัย่ิงเพราะ งานวิชาการช่วยพฒันาสติปัญญา ความนึกคิด

ของผู้ เรียนทําให้ผู้ เรียนมีคณุค่าในสงัคม การบริหารงานวิชาการจะดีมีคณุค่าหรือไม่ขึน้อยู่กับ

ผู้บริหารและครู11สอดคล้องกับสุดใจ  เหล่าสุนทร กล่าวถึงความสําคญัของงานวิชาการว่า “งาน

วิชาการเป็นงานหลกั งานบริหารเป็นงานบริการ” เพ่ือให้งานหลกัดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานทางการศึกษามีหน้าท่ีและ             

ความรับผิดชอบอย่างสําคญัในเร่ืองวิชาการ และความเจริญเติบโตหรือพฒันาการในด้านต่าง ๆ 

ของเยาวชน จึงนับได้ว่าเป็นเสมือนหัวใจของหน่วยงานทางการศึกษา ความจําเป็นของงาน

วิชาการจึงเพิ่มมากขึน้เป็นทวีคณู งานวิชาการจึงมีความสําคญัเป็นอันดบัแรก12 สอดคล้องกับ 

นิพนธ์  กินาวงศ์  กลา่วว่า งานวิชาการเป็นหวัใจของสถานศึกษาซึ่งเป็นการให้ความรู้ทางวิชาการ

                                                 
9Richard A. Gorton,  School Administration and Supervision Leadership 

Challenges and Opportunities, 2 nd ed.(Dubuge : Wm. C. Brown, 1983), 71. 
10เกษม  วฒันชยั, “บรรยายพิเศษ การประกนัคณุภาพทางวิชาการของสถาบนัอดุมศกึษา

ในยคุโลกาภิวตัน์,” (11 สิงหาคม 2540) (ท่ีโรงแรมเซ็นทรัลลาดพร้าวพลาซา่, ทบวงมหาวิทยาลยั, 

2540), 33. 
11ไกรเลิศ  โพธ์ินอก, “แนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัสํานกังานการประถมศกึษาจงัหวดันครราชสีมา” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 

2542), 15. 
12สดุใจ  เหล่าสนุทร, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พฒันาการศกึษา, 

2542), 36 – 38. 
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แก่นกัเรียนเป็นสําคญั13 ปรีชา  บญุอนนัต์ ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง ความต้องการการพฒันางานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา พบว่า ความต้องการพฒันางานวิชาการเรียงลําดบัจากมากไป

หาน้อย ดงันี ้งานนิเทศภายใน งานหลกัสตูรและการนําหลกัสตูรไปใช้ งานอบรมทางวิชาการ งาน

ส่ือการเรียนการสอน งานวัดผลประเมินผล งานห้องสมุดและงานการเรียนการสอน เม่ือ

เปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียนแล้ว พบว่า โรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกันมีความต้องการงาน

วิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .0514สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ      

ท่ีได้เน้นถึงความสําคญัของงานวิชาการไว้ว่า “งานวิชาการเป็นงานหลกัของการบริหารการศกึษา   

ในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประเภทใด มาตรฐานหรือคุณภาพการศึกษามักจะได้รับ             

การพิจารณาเป็นขัน้มูลฐานจากผลงานด้านวิชาการเป็นสําคัญ ดังนัน้ ผู้ บริหารโรงเรียนจึง

จําเป็นต้องถือเอางานนีเ้ป็นหน้าท่ีในการบริหารโรงเรียนของตน และต้องให้ความสนใจงานด้าน

วิชาการเป็นพิเศษ15 และสอดคล้องกับ ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า งานวิชาการเป็นงาน

หลกัของการบริหารสถานศกึษา ไม่ว่าสถานศกึษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคณุภาพของ

สถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เน่ืองจากงานวิชาการเก่ียวข้องกับหลักสูตร  

การจดัโปรแกรมการศึกษา และการจดัการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหวัใจของสถานศึกษาซึ่งอาจจะ

เก่ียวข้องทางตรงหรือทางอ้อม ก็อยูท่ี่ลกัษณะของงานนัน้16 

 จากท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะ

จุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนบรรลุ

จดุหมายของการศกึษาท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสงู พฒันานกัเรียนให้มีคณุภาพ มีความรู้  

มีจริยธรรม และคณุสมบตัติามท่ีต้องการ เพ่ือนําไปใช้ในการดํารงชีวิตในสงัคมตอ่ไปได้เป็นอยา่งดี 

 โรงเรียนจะดีหรือไมข่ึน้อยูก่บัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเป็นสําคญั 

  

                                                 
13นิพนธ์  กินาวงศ์, หลักบริหารการศึกษา (พิษณโุลก : โรงพิมพ์ตระกลูไทย, 2543), 65. 
14ปรีชา  บญุอนนัต์, “ความต้องการพฒันางานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา 

สงักดัสํานกังานการประถมศกึษาจงัหวดัลพบรีุ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544), บทคดัยอ่. 
15กระทรวงศกึษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีเป็นนิตบุิคคล 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การค้ารับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์ (ร.ส.พ.), 2546), 3 – 10. 
16ปรียาพร   วงศ์อนตุรโรจน์,  การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศนูย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 

 2553), 15. 
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หลักการบริหารงานวิชาการ 

 การบริหารงานวิชาการเป็นหวัสําคญัของสถานศึกษา สถานศึกษาจะดีมีคณุภาพหรือไร้

คณุภาพขึน้อยูก่บัการบริหารงานวิชาการเป็นสําคญั ในการบริหารงานวิชาการจึงจะต้องมีหลกัการ

และวิธีการดําเนินงานด้านนีอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ดงันัน้ในหลกัการเบือ้งต้นของการบริหารจึงต้อง

มีความชดัเจนในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

1) บรูซ (Bruce)  ได้ให้หลกัการในการบริหารงานวิชาการไว้  ได้แก่ 1)  หลกัแหง่ 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การได้ผลผลิตเพิ่มขึน้โดยไม่เพิ่มการลงทุน นัน่คือ นกัเรียน

สามารถสําเร็จการศกึษาตามกําหนดของหลกัสตูร โดยไม่ออกกลางคนั เรียนเกินเวลาและช้ากว่า

กําหนด 2) หลกัแห่งประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลผลิตได้ตามจดุหมายท่ีวางไว้นัน่คือ 

นักเรียนมีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร มีความรู้ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ       

การจดัการได้17ส่วนสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา สามารถดําเนินการบริหารงานวิชาการ ได้ตาม

ภาระงาน ท่ีกฎกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

กําหนด ยกเว้นภาระงานดังต่อไปนีม้ิใช่อํานาจหน้าท่ีของสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ได้แก่       

1) การจดัการเรียนการสอนในสถานศกึษา 2) การวดัผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผล

การเรียน 3) การคดัเลือกหนงัสือ และแบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษาส่วนการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษา สถานศึกษาประเภทท่ีหนึ่งและประเภทท่ีสอง สามารถดําเนินการบริหารงาน

วิชาการได้ทกุรายการตามภาระงานท่ีกฎกระทรวงศกึษาธิการ และตามประกาศของสํานกังาน 

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานกําหนดเช่นกัน 18ส่วน รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ กล่าวว่า           

การบริหารจดัการสถานศกึษาซึง่มีหน้าท่ีให้บริการการศกึษาแก่ประชาชนและเป็นสถานศกึษาของ

รัฐ จึงต้องนําหลกัการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี ในการจดัการศึกษาเพ่ือ

เสริมสร้างความเข้มแข็งซึ่งเรียกว่า ธรรมาภิบาล มาบรูณาการให้เข้ากบัการดําเนินงานด้านตา่ง ๆ 

การบริหารงานวิชาการ ก็ต้องมีหลกัธรรมาภิบาล คือ หลกัการคุ้มคา่ คือ การได้ผลผลิตคุ้มคา่แก่

การลงทุน นั่นคือ ผู้ เรียนสามารถสําเร็จการศึกษาตามกําหนดของหลักสูตร ไม่ลาออกกลางคนั 

                                                 
17Francis J. Bruce, “Curriculum and Instruction,” in The International 

Encyclopedia of Higher Education, Vol. 3, (Sanfrancisco : Josey-Bass Publishers, 1978), 

1192. 
18สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, แนวปฏิบัตงิานการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษานิตบุิคคลในสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา สาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สํานกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต,ิ 2551), 32 – 33. 
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เรียนเกินเวลา และช้ากว่ากําหนด หลักนิติธรรม หมายถึง ความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบงัคบั ทกุคนต้องปฏิบตัิเป็นไปในทางเดียวกนั19 ส่วน ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์ ได้ให้หลกัการ 

บริหารงานวิชาการว่า ผู้ บริหารควรจะได้คํานึงถึงหลักการบริหาร20 ดังนี  ้1) มีเป้าหมายและ

วตัถปุระสงค์ของสถานศกึษาท่ีชดัเจน ผู้บริหารต้องเข้าใจถึงเป้าหมายของสถานศกึษาว่าเป็นไปใน

ทิศทางใด จึงจะจัดงาน จัดคน จัดเงิน จัดวัสดุอุปกรณ์ได้เหมาะสม 2) ต้องมีเทคนิควิธีในการ

บริหารงานวิชาการ การบริหารงานทกุประเภทย่อมต้องมีเทคนิควิธีการ ขัน้ตอน และกระบวนการ 

ท่ีทําควรมีระบบ มีความรอบคอบ จึงจะทําให้งานดําเนินไปด้วยดี 3) มีการประเมินผลงานทาง

วิชาการ เม่ือได้ดําเนินกิจการใด ควรจะได้มีการประเมินผลและติดตามผลเพ่ือจะได้เป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงงานได้ดีขึน้  

 จากหลักการบริหารงานวิชาการท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า หลกัการบริหารวิชาการเป็นหวัใจ

สําคัญของสถานศึกษา โรงเรียนจะมีคุณภาพขึน้อยู่กับการบริหารงานวิชาการเป็นส่วนสําคัญ 

ดงันัน้ในการบริหารงานวิชาการผู้บริหารจําเป็นจะต้องมีหลกัการในการบริหารงานด้านนีอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ มีเทคนิค กระบวนการ มีความเข้าใจ รวมถึงการมีเป้าหมายของการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียน 

 

ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 

 งานวิชาการเป็นงานท่ีสําคญัอย่างย่ิงสําหรับสถานศกึษา มีขอบข่ายครอบคลมุหลายด้าน  

อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้ เรียนทุกด้าน ซึ่งมีนกัการศึกษาหลาย

ทา่นได้กําหนดขอบขา่ยของการบริหารงานวิชาการ ดงันี ้

 มิลเลอร์ (Miller) กล่าวว่า งานบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย211) การจัดโปรแกรม   

การสอน 2) การปฎิบตัิตามโปรแกรมการสอน 3) การติดตามการเรียนการสอน 4) การจดับริการ

การสอน ส่วน เฟเบอร์และเชอร์รอน (Faber and Sherron) ได้แบง่งานวิชาการออกเป็น 6 ด้าน22        

                                                 
19รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต,ิ การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน,  

พิมพ์ครัง้ท่ี 3. (สงขลา : บริษัท นําศลิป์โฆษณา จํากดั, 2552), 32. 
20ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศนูย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 

2553), 9. 
21Van Miller, The Public Administration of American School Systems (New York :  

The Macmillan Company, 1965), 175 – 180. 
22Charles F. Faber and  Gilbert F. Shearon,  Elementary School Administration  
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คือ 1) การกําหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 2) การจัดเนือ้หาของหลกัสูตร 3) การจัดอุปกรณ์   

การสอน 4) การนิเทศการสอน และ 5) การส่งเสริมครูประจําการในด้านความรู้ สอดคล้องกับ 

แคมป์ลล์ บริดเจส และไนแตรนด์ (Campbell, Bridges and Nystrand) กล่าวว่า งานด้าน

วิชาการนัน้เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการวางแผนการดําเนินงานการประเมินผลอนัประกอบด้วย23   

1) การกําหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะของสถานศึกษา 2) การกําหนดโปรแกรมการเรียนการสอนให้

บรรลุตามจุดมุ่งหมาย 3) การพัฒนาและนําหลักสูตรของชาติไปใช้ 4) การเลือกใช้และเตรียม

อุปกรณ์และส่ือการเรียน และ 5)การประเมินผลการสอน ส่วนเซอร์จิโอวานนี และคณะ 

(Sergiovanni and others) ได้ให้ความเห็นว่า ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ24 ได้แก่ 1) การตัง้

ปรัชญาการศึกษาขึน้มาและตัง้วตัถุประสงค์ในการบริหารงานเพ่ือให้บรรลุปรัชญาการศึกษานัน้  

2) จัดทําโครงการเพ่ือให้การบริหารบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 3) จัดให้มีการประเมินผล

หลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ 4) สร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้พร้อมท่ีจะรับ  

การเปล่ียนแปลง 5) จดัหาวสัดุเพ่ือการเรียนการสอนให้เพียงพอ ส่วนโซลิแมน (Soliman) ได้

จดัแบง่ภาระงานทางวิชาการเป็น 3 ด้าน25 ได้แก่ งานสอน (Teaching) งานวิจยั (Research) และ

งานบริการวิชาการแก่สังคม (Community Services) สอดคล้องกับ คิมปร็อฟ และนันเนรี 

(Kimbrough and Nunnery) กล่าวว่า งานบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย26 1) การกําหนด

นโยบายและหลักการให้ชัดเจน 2) การกําหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา 3) การจัดระบบ        

การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 4)  การจัดองค์การของการเ รียนการสอน                  

5) การประเมินผล 6) การจดัหาสิ่งสนบัสนุนการเรียนการสอน สอดคล้องกับ ปัญญา แก้วกรียูร 

และคณะ กล่าวว่า ขอบข่ายงานวิชาการเป็นงานท่ีเก่ียวกับ การนําหลกัสูตรไปใช้ การจดัเตรียม

การเรียนการสอน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน ส่งเสริม    

                                                                                                                                            
(New York : Holt Rhinehart and Winston, 1970), 122 – 128. 

23Ronald F. Campbell, Edwin M. Bridges, and Raphael O. Nystrand, Introduction 

to Education Administration (Boston: Allyn and Bacon, 1977), 212. 
24Thomas J. Sergiovanni and others, Educational Governance and 

Administration (New Jersey : Prentice-Hall, 1980), 267 – 268. 
25Hani Soliman, “Academic Workload and Quality,” Assessment and Evaluation 

in Higher Education 22, 2 (1997) : 135. 
26Ralph B. Kimbrough and Michael Nunnery, Education Administration, 3 rd ed.  

(New York : Macmillan Publishing Company.1998), 51 – 58. 
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การสอน การวดัและประเมินผลการดําเนินงานเก่ียวกบัห้องสมดุ/แหล่งเรียนรู้ การนิเทศติดตามผล 

การวางแผนและการกําหนดวิธีดําเนินการทางด้านวิชาการรวมถึงการประชุมทางวิชาการ 

โดยเฉพาะยุคการปฏิรูปการศึกษาเน้นยํา้งานวิชาการเก่ียวกับปัญหาในชุมชนและสังคม           

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน27 สอดคล้องกับปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงาน

วิชาการ ได้แก่ งานควบคุมดูแลหลักสูตร การสอน อุปกรณ์การสอน การจัดการเรียน คู่มือครู    

การจัดชัน้เรียน การจัดครูเข้าสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝึกอบรมครู การนิเทศ

การศึกษา การเผยแพร่งานวิชาการ การวดัผลการศึกษา การศึกษาวิจัย การประเมินมาตรฐาน

สถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพสถานศึกษา28 นอกจากนีย้ังได้กล่าวถึง

ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการอีกว่า ความสําเร็จของสถานศกึษาอยู่ท่ีการบริหารงานวิชาการซึ่ง

งานวิชาการจะมีขอบขา่ยกว้างขวางในด้านหลกัสตูรและการเรียนการสอน โดยทัว่ไปสถานศกึษาท่ี

จดัการในแตล่ะระดบันัน้มีหลกัสตูรท่ีใช้ร่วมกนัและเป็นหลกัสตูรท่ีจดัโดยส่วนกลาง ดงันัน้ขอบข่าย

ของงานวิชาการกล่าวถึงการวางแผนเก่ียวกับงานวิชาการ การจดัดําเนินงานเก่ียวกับการเรียน  

การสอน การจดับริการการสอนและวดัประเมินผลรวมทัง้การตดิตามผลและในปัจจบุนัยงักล่าวอีก

ว่า ขอบข่ายงานบริหารงานวิชาการเก่ียวข้องกับหลายสิ่งได้แก่ หลักสูตรและการเรียนการสอน  

การจัดและการบริหารงานวิชาการ และงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ29 ส่วน

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดขอบข่ายและภารกิจงานวิชาการ มี 12 ด้าน ดงันี ้1) การพฒันา

หลกัสตูรของสถานศกึษา 2) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3) การวดัผล ประเมินผลและการเทียบ

โอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 5) การพัฒนาส่ือ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา           

8) การแนะแนวการศกึษา 9) การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 10) การส่งเสริม

ความรู้ด้านวิชาการแก่ชมุชน 11) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศกึษา

และองค์กรอ่ืน 12) การส่งเสริมและสนบัสนนุงานวิชาการแก่บคุคล  ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 

                                                 
27ปัญญา  แก้วกรียรู และคณะ, เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ

ประสานงานโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้นําชุมชนและ

ผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพฯ : สํานกังานปฏิรูปการศกึษา, 2544), 11. 
28ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศนูย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 

2542), 127. 
29ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศนูย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 

2553), 3 - 4. 
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สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจัดการศึกษา30 ส่วนกรุงเทพมหานครแบง่การบริหารงาน

วิชาการออกเป็น  9  ด้าน คือ 1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การบริหารจดัการหลักสูตรระดบั

สถานศึกษา 3) การบริหารจัดการเรียนรู้ 4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 5) การวดัผล

ประเมินผลการเรียน 6) การพัฒนาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 7) การวิจัยเพ่ือ

พฒันาคณุภาพการศึกษา 8) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ  

9) การประกนัคณุภาพการศกึษากบังานวิชาการ31 

 ดังนัน้จากท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า ขอบข่ายงานวิชาการ หมายถึง กิจกรรมทุกอย่างใน

โรงเรียนท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถจะบรรลุถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษาท่ีวางไว้ ซึ่ง

สามารถสรุปจัดเป็นหมวดหมู่  ได้ดงันี ้1) การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร 2) บทบาทและ

หน้าท่ีของผู้บริหารงานวิชาการ 3) การจดังานวิชาการในสถานศึกษา4) การพฒันากระบวนการ

จดัการเรียนรู้ 5) นกัเรียนกบัการเรียนรู้ 6) การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 7) การพฒันาส่ือและนวตักรรม

การเรียนการสอน 8) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9) การนิเทศภายในสถานศึกษา     

10) การวดัและประเมินผล 11) การประกนัคณุภาพการศกึษา 12) การส่งเสริมและสนบัสนนุงาน

วิชาการ  

จากการศกึษาแนวคดิ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานวิชา มีดงันี ้สอดคล้องกบั 

เดชเูทล (Desautel) ศกึษาเก่ียวกบัการรับรู้บทบาทในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

ในรัฐดาโกตาเหนือ สหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีความเห็นว่าควรใช้เวลาส่วนใหญ่ใน

การจัดการเรียนการสอนและยงัมีความเห็นต่อไปอีกว่า ควรปฏิบตัิหน้าท่ีให้มากกว่าท่ีปฏิบตัิอยู่

แล้วและถือเป็นบทบาทท่ีสําคญัของผู้บริหารโรงเรียน32  ส่วน สมิท (Smith) วิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์

                                                 
30กระทรวงศกึษาธิการ,  แนวทางการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2544 (กรุงเทพฯ :  สํานกัพิมพ์องค์การรับสง่สินค้า

และพสัดภุณัฑ์, 2549), 28 – 29. 
31สํานกัการศกึษา, กรุงเทพมหานคร, แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สํานกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต,ิ 2554),  

32 - 33. 
32Rodney A Desautel, “Administrative Role Perception of North Dagota 

Elemenary School Principal as Related to Selected Dimenston of Administrative Function 

University Microfilmes Intemational” Dissertation Abstracts International 39, 4 (October 

1978) : 4 - A. 
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ระหว่างการเป็นผู้บริหารทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกบัระบบการจดัองค์กรของสถานศกึษา 

พบว่า ระดับความเป็นผู้ นําทางวิชาการของผู้ บริหารโรงเรียนมีส่วนสัมพันธ์กับผลสําเร็จของ      

การจดัระบบองค์การของสถานศึกษา33แพนทีไลดส์ (Pantelides) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

พฤติกรรมความเป็นผู้ นําทางวิชาการของผู้ บริหารกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

ผลการวิจัยพบว่า ไม่มีองค์ประกอบใดของพฤติกรรมความเป็นผู้ นําทางวิชาการของผู้ บริหาร

โรงเรียนท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวนคะแนนผลสัมฤทธ์ิ 34 ส่วน บุชชี (Buzzi)ได้ศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพของโรงเรียนกบัความเป็นผู้ นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  

ประถมศึกษา รัฐคอนเนคติคัส ผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบความเป็นผู้ นําทางวิชาการของ

ผู้ บริหารมีความสัมพันธ์กับความมีประสิทธิภาพของโรงเรียนและเป็นตัวนําทํานายความมี

ประสิทธิภาพของโรงเรียนด้วย35  พรเชฎฐ์  คงปัตถา ได้ศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า โรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีการจัดการควบคุม ติดตามและ

พฒันาการบริหารงานวิชาการทัง้ 8 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผนงานทางวิชาการ 2) ด้านหลกัสตูร

และเอกสารประกอบหลักสูตร การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้หลักสูตร 3) ด้าน     

การจดัการเรียนการสอน 4) ด้าน  การนิเทศการศกึษา 5) ด้านกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 6) ด้านวสัดุ

อปุกรณ์และส่ือการเรียนการสอน 7) ด้านห้องสมดุ 8) ด้านการวดัผลและประเมินผล จากการวิจยั

พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร คือ 

บุคลากรของโรงเรียนเข้าใจกระบวนการปฏิบตัิงานวิชาการไม่ตรงกัน ครูบางคนไม่เปล่ียนแปลง

พฤติกรรมการสอนให้สอดคล้องกบัหลกัสตูร โรงเรียนขาดการนิเทศการสอนอย่างสม่ําเสมอ ขาด

สถานท่ีท่ีเหมาะสมในการจดักิจกรรม ขาดงบประมาณในการจดัทําเอกสารประกอบหลกัสตูรและ

                                                 
33Cecil M. Smith, “The Relationship of Adult’s Reading Attitude to Actual Reading 

Behavior,” Reading Improvement 45, 3 (March 1995) : 16 - A. 
34Judy R. Pantelides, “An Exploration of the Relationship Between Specific 

Instructional Leadership Behaviors of Elementary Principals and Student Achievement” 

Dissertation Abstracts International 52, 9 (September 1991) : 3167 – A. 
35Michael J. Buzzi, “The Relationship of School Effectiveness to Selected 

Dimensions of Principals’ Instructional in Elementary School in the State of Connecticut” 

Dissertation Abstracts International 51, 9 (June 1991) : 3167 – A. 
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หนังสือตํารา และขาดเคร่ืองมือวัดผลประเมินผลท่ีได้มาตรฐาน36 ส่วนสณีุ  ทรัพย์ประเสริฐ ได้

ศึกษาเร่ือง การประเมินคุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศกึษาสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี โดยศึกษา 5 ด้าน คือ 1) ด้านหลกัสูตร

และการบริหารหลกัสตูร 2) ด้านการจดัการเรียนการสอน 3) ด้านการนิเทศภายใน 4) ด้านการวดั

และการประเมินผลการศกึษา 5) ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษา ผลการศกึษาพบว่า 1) ด้าน

ความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาโดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดบัมาก 2) ผู้บริหารท่ีมีคณุวฒุิตา่งกนัมีคณุลกัษณะด้านความรู้ความสามารถในการบริหารงาน

วิชาการของสถานศกึษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั 3) ผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ในการ

ทํางานต่างกันมีคุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการโดยรวม         

ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรและด้านการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน ส่วนด้าน   

การนิเทศภายในและด้านการวดัและประเมินผลการศกึษาและด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา

แตกตา่งกนั และการเปรียบเทียบคณุลกัษณะด้านความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ 

ของสถานศึกษาโดยวุฒิการศึกษาร่วมกับประสบการณ์ในการทํางานพบว่าไม่แตกต่างกัน37  

นอกจากนี ้ฐปนรรฆ์  ชตุชิยัวิวฒัน์กลุ ได้ทําการศกึษาวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างวิสยัทศัน์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาในทุก

ด้านอยู่ในระดบัมาก ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านการพฒันาระบบประกันคณุภาพภายใน

สถานศึกษา รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านวัดผลประเมินผลและ       

การเทียบโอนผลการเรียน ด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้าน           

การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ด้านการส่งเสริม

และสนบัสนนุงานวิชาการแก่บคุคล ครอบครัวและองค์กร หนว่ยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศกึษา 

ด้านการนิเทศการศกึษา ด้านการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ

                                                 
36พิเชฎฐ์  คงปัตถา, “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  

สงักดักรุงเทพมหานคร”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544), 100. 
37สณีุ  ทรัพย์ประเสริฐ,  “การประเมินคณุลกัษณะด้านความรู้ความสามารถในการ

บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ”  

(สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวิทยาลยั   

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2547), 101. 
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แก่ชุมชน ด้านการพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และด้านการวิจยัเพ่ือพฒันา

คณุภาพการศกึษา ตามลําดบั38 สอดคล้องกบัการศึกษาของ พรสรีุย์  สธุนะวฒัน์ ท่ีได้ศกึษา เร่ือง

ภาวะผู้ นําทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาในก่ิงอําเภอพัฒนานิคม จังหวัดระยอง พบว่า    

การบริหารงานวิชาการจะมีประสิทธิภาพ ผู้ บริหารจําเป็นต้องมีภาวะผู้ นําทางวิชาการท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถบริหารด้านการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล และ      

ยงัส่งผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ ภาวะผู้ นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

สามารถบ่งชี ถึ้งประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านวิชาการของผู้ บริหารโรงเรียน 39 และ                   

ชศูรี  ถนอมกิจ ได้ทําการวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาชลบุรี พบว่า การบริหารงาน

วิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษามีความคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ โดยมีลักษณะเก่ียวกับ      

การจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

และยงัเป็นตวับง่ชีท่ี้สําคญัแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จหรือความล้มเหลวของสถานศกึษา40  

 จากงานวิจยัตา่ง ๆ ท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ เป็นภารกิจหลกัท่ีสําคญั

ของผู้บริหารโรงเรียนท่ีจะต้องให้ความสําคญัและดําเนินการให้บรรลุจุดหมายของการศึกษาท่ี  

วางไว้ คณุภาพวิชาการของนกัเรียนจะเป็นตวับง่ชีค้วามสําเร็จหรือความล้มเหลวการจดัการศกึษา

ด้านวิชาการของโรงเรียน  

 
 

                                                 
38ฐปนรรฆ์  ชตุิชยัวิวฒัน์กลุ, “ความสมัพนัธ์ระหว่างวิสยัทศัน์ของผู้บริหารสถานศกึษากบั

การบริหารงานวิชาการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2546), 72. 
39พรสรีุย์  สธุนะวฒัน์, “ภาวะผู้ นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาในก่ิงอําเภอพฒันา

นิคมจงัหวดัระยอง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับรูพา, 2549), 68 - 69. 
40ชศูรี  ถนอมกิจ. “ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารกบั

ประสิทธิผลของสถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาชลบรีุ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับรูพา, 2550),  

55 – 56. 
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แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 

 

การวิจยัในครัง้นี ้ผู้ วิจยันําเสนอแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัขอบข่ายการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษาท่ีสําคัญ  12 ด้าน คือ1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2)  การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ 3) การวดัผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจยัเพ่ือพฒันา

คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 5) การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา         

6)  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศกึษา 8) การแนะแนวการศกึษา 9) การพฒันาระบบ

ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 10) การสง่เสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชมุชน 11) การประสาน

ความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 12) การส่งเสริมและสนบัสนุน

งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัด

การศกึษา41 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

1.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

 หลักสูตรเป็นหลักและหัวใจของการจัดการเรียนการสอน เพ่ือนําไปสู่เป้าหมายของ

การศกึษา ความเข้าใจในเร่ืองของหลกัสตูรและการเรียนการสอน จะทําให้การจดัการศกึษาดําเนิน

ไปด้วยดีแก่ทกุฝ่ายและช่วยในการกําหนดทิศทางในการดําเนินการจดัการศกึษาโดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงการบริหารจดัการด้านวิชาการท่ีสมัฤทธ์ิผล บรรลผุลตามเป้าหมาย 

 

ความหมายของหลักสูตร 

 มีนกัการศกึษาได้ให้ความหมายของหลกัสตูร  ไว้ดงันี ้กู๊ด (Good) ให้ความหมายของหลกั 

สตูรไว้ 3 ประการ42 คือ 1)  หลกัสตูร หมายถึง เนือ้หาวิชาท่ีจดัไว้เป็นระบบให้ผู้ เรียนได้ศกึษาวิชา 

ๆ ไป 2)  หลกัสตูร หมายถึง เค้าโครงทัว่ไปของเนือ้หา หรือสิ่งเฉพาะท่ีจะต้องให้ผู้ เรียนได้เรียนเป็น

การรวมทุกวิชาไว้ด้วยกัน 3) หลักสูตร หมายถึง กลุ่มวิชาและมวลประสบการณ์ท่ีกําหนดไว้ให้

ผู้ เรียนได้เรียน ซึ่งทางสถาบนัการศึกษาต้องจดัให้ ส่วน แทนเนอร์ และแทนเนอร์ (Tanner and 

                                                 
41กระทรวงศกึษาธิการ, แนวทางการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2544 (กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์องค์การค้าครุุสภา, 

2549), 36. 
42Carter V. Good, Dictionary of Education (New York: McGraw-Hill Book 

Company, 1973), 157 – 158. 
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Tanner) ได้ให้คําจํากดัความของหลกัสตูรว่าประกอบด้วยสิ่งตา่ง ๆ ต่อไปนี ้1) ความรู้ท่ีจดัได้ว่า

เป็นมรดกทางวฒันธรรม 2) รูปแบบวิธีการคดิ 3) ประสบการณ์ท่ีใช้ในการดํารงชีวิต 4) การแนะนํา

ประสบการณ์ 5) สภาพแวดล้อมท่ีนํามาใช้ในการวางแผนการเรียนรู้ 6) เนือ้หาสาระและ

กระบวนการของความรู้และ/หรือคุณธรรม 7) การวางแผนการสอน 8) เป้าหมายหรือผลผลิต    

การสอน และ 9) ระบบเทคโนโลยีการผลิต43 ส่วน โซเวลล์ (Sowell) ได้ให้ความหมายของหลกัสตูร

วา่ หลกัสตูรคืออะไรก็ได้ท่ีนํามาใช้ในการเรียนการสอนให้แก่ผู้ เรียน ซึง่อาจจะเป็นข้อมลูข่าวสารทัง้

ท่ีพึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา ทักษะ ทัศนคติและแหล่งกําเนิดของเนือ้หาทัง้หลาย โดยมี

จดุมุง่หมายเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการศกึษาท่ีกําหนดไว้แตกตา่งกนั44 ส่วน ดอลล์ (Dol) ได้

กลา่วถึงหลกัสตูรวา่ เป็นรายการของประสบการณ์ท่ีมีความสําคญัท่ีสถานศกึษาจะต้องนําไปใช้ใน

การเรียนการสอนให้แก่นกัเรียน ซึ่งประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านัน้สถานศึกษาได้มีการวางแผนไว้

ก่อนล่วงหน้าว่าควรจะสอนอะไร ดงันัน้ หลกัสูตรจึงเป็นอํานาจของสถานศึกษาของรัฐบาล และ

ของคนบางคนหรือของกลุ่มคนบางกลุ่มท่ีมีความต้องการท่ีอยากจะให้ครูในสถานศึกษาสอน แต่

ถึงอย่างไรก็ตามความหมายของหลักสูตรก็จะอยู่ในขอบเขตของเร่ือง การให้คําแนะนําอย่าง

ละเอียดรอบคอบ การเลือกประสบการณ์ไว้ล่วงหน้า การวางแผนการเรียนการสอนอย่างเป็น

รูปธรรม อาทิ การกําหนดเป้าหมายหรือผลผลิตทางการศึกษา หรือการจัดระบบการสอนท่ี

ก่อให้เกิดสมัฤทธ์ิผล45  

 จากท่ีกลา่วมาสรุปความหมายของหลกัสตูรได้เป็น 3 ประการ คือ 

 1) หลกัสตูรเป็นระบบในการจดัการศกึษา โดยมีปัจจยันําไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน

ตามท่ีมุ่งหมายไว้ 2) หลกัสตูรเป็นระบบในการจดัการศกึษา โดยมีปัจจยันําเข้า (Input)  ได้แก่ ครู 

นักเรียน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี กระบวนการ (Process) ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียน    

การสอน ผลผลิต (Output) ได้แก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความสําเร็จทางการศกึษา 3) หลกัสตูร

เป็นแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งประสงค์จะอบรมฝึกฝนผู้ เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

ต้องการ  

                                                 
43D. Tanner and L. Tanner, Curriculum Development : Theory into Practice,  

2 nd ed. (Englewood Cliffs, N.J. : Merrill / Prentice-Hall, 1980), 36. 
44Evelyn J. Sowell,  Curriculum An Integrative Introduction (Englewood Cliffs, 

New Jersey : Prentice – Hall, 1996), 5. 
45Ronald C. Doll, Curriculum Improvement : Decision Making and Process,  

9 th ed. (Boston : Allyn and Bacon, 1996), 5. 
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การพัฒนาหลักสูตร 

 นกัการศกึษาได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการพฒันาหลกัสตูร ไว้ดงันี ้กู๊ด (Good) ได้ให้

ความเห็นไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตรเกิดขึน้ได้ 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงและเปล่ียนแปลง

หลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรเป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างหนึ่งเ พ่ือให้เหมาะสมกับ

สถานศึกษา จุดมุ่งหมายของการสอน วสัดอุุปกรณ์ วิธีการสอนรวมทัง้การประเมินผล ส่วนคําว่า 

การเปล่ียนแปลงหลกัสตูร หมายถึง การแก้ไขหลกัสตูรให้แตกตา่งไปจากเดิม เป็นการสร้างโอกาส

ทางการเรียนขึน้ใหม่46  ส่วน ลเูนนเบอร์ก และออร์นไสตน์ (Lunenberg and Ornstein) กล่าวถึง

ความเก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรมี 3 ประการ47 คือ การวางแผน (planning)การนําไปใช้ 

(implementation) และการประเมินผล (evaluation) สว่นโซเลล์ (Sowell) ได้กล่าวถึง กระบวนการ

ของหลักสูตร (curriculum process) ว่าเก่ียวข้องกับการพฒันา (development)การนําไปใช้ 

(classroom use) และการประเมินผล (evaluation)โดยอธิบายเพิ่มเติมไว้ ดงันี ้48 การพัฒนา 

หลกัสตูร (curriculum development) หมายถึง การสร้างหรือการเปล่ียนแปลงแก้ไขว่าจะสอน

อะไรให้แก่นักเรียน การพัฒนาจะรวมไปถึงการตัดสินใจในภาพรวมของผลผลิตนั่นก็คือ            

การออกแบบหลกัสูตรนัน่เอง การออกแบบหลกัสตูรควรเป็นเนือ้หาท่ีได้มาจากแหล่งข้อมูลท่ีเป็น

ปฐมภูมิท่ีทําให้จดุมุ่งหมายของการศกึษาประสบความสําเร็จ จดุมุ่งหมายท่ีสําคญัคือ การพฒันา

ผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ หรือเป็นการเตรียมคนท่ีพร้อมจะเปล่ียนแปลงไปตามความไม่แน่นอน

ของโลก เม่ือเป็นเช่นนีก้ารพัฒนาหลกัสตูรจึงต้องแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของหลกัสูตรกับ

ชุมชนท่ีสถานศึกษาตัง้อยู่ การนําหลักสูตรไปใช้ (curriculum classroom use) จะเก่ียวกับ       

การจัดลําดับและการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา

โปรแกรมวิชาซึ่งครอบคลุมไปถึงการปฏิบตัิการท่ีนําเอาทัง้กระบวนการท่ีเป็นคณุลกัษณะเฉพาะ

และกระบวนการท่ีไม่เป็นคุณลักษณะเฉพาะมาใช้ บางครัง้หลักสูตรท่ีได้รับการพัฒนามาแบบ 

คุณลักษณะเฉพาะจะได้รับการทดสอบเอามาใช้ในห้องเรียนเสียก่อน ก่อนท่ีจะถูกนําไปใช้ใน

                                                 
46Carter V. Good, Dictionary of Education (New York: McGraw - Hill Book 

Company, 1973), 157 – 158. 
47Fred Lunenburg and Alan C. Ornstein, Edcuational Administration : Concepts 

and Practices, 2 nd ed. (Oxford : Wadsworth Publishing Company, 1996), 419. 
48Evelyn J. Sowell, Curriculum An Integrative Introduction (Englewood Cliffs,  

New Jersey : Prentice – Hall, 1996), 11. 
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สถานศกึษาต่าง ๆ ทัง้การพฒันาหลกัสตูรและการนําหลกัสตูรไปใช้จะเก่ียวข้องกบัการจดัการท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัขอบเขตและความซบัซ้อนของการเปล่ียนแปลงหลกัสตูร 

การส่ือสารกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด การพัฒนาวิชาชีพและแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ด้วย และ  

การประเมินผลหลกัสตูร (curriculum evaluation) จะครอบคลมุไปถึงกระบวนการในการปรับปรุง

โปรแกรมตา่ง ๆ ของสถาบนัการศกึษา โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์วิจารณ์ผลท่ีได้รับและการจดั

อภิปรายเพ่ือตดัสินความมีคุณค่าของหลกัสูตร การประเมินผลจะนําไปใช้เป็นแนวทางในการ

ตดัสินใจ ค้นหาความต้องการท่ีสามารถตรวจสอบได้และส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือความเข้าใจใน

หลกัสูตร การประเมินผลหลกัสูตรมีจดุมุ่งหมายในการหาจดุอ่อนและจดุแข็งเป็นเบือ้งต้น และจะ

นําไปใช้ในการอ้างอิงในการประเมินคุณค่าความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบของ    

การประเมินหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายท่ีสําคัญ 2 ประการคือ ประการแรกเป็นการประเมินว่า 

หลกัสูตรได้ถูกนําไปใช้จริง และประการท่ีสอง เป็นการประเมินถึงความพึงพอใจว่าเป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรท่ีกําหนดไว้เพียงใด 

 สรุปได้ว่า การพฒันาหลกัสูตรเป็นกระบวนการหรือขัน้ตอนของการตดัสินใจหาทางเลือก

ทางการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพ่ือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนไปในทางท่ีดีขึน้ 

เพ่ือให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน และสถานศกึษา โดยผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายมีสว่นร่วม 

 

หลักการพัฒนาหลักสูตร 

 การจะพัฒนาสิ่งใดก็ตามให้เป็นระบบจะต้องอยู่บนพืน้ฐานท่ีสมเหตุสมผล ซึ่งเป็น

หลักการในการพัฒนาโดยมีจุดเน้นท่ีวัตถุประสงค์และวิธีการท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ ไทเลอร์ 

(Tyler) ได้เปล่ียนแปลงจุดเน้นของหลกัการพัฒนาหลกัสูตร  2 ข้อ คือ491) การเน้นบทบาทของ

ผู้ เรียนในกระบวนการเรียนและต้องการให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร 2) การเน้น   

การสอนความรู้รวบยอดนัน้ควรจะรวมถึงความรู้ ซึ่งผู้ เรียนได้รับจากนอกโรงเรียนด้วย ถ้าสิ่งนัน้มี

ความสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีเด็กได้เรียนอยู่ ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดหลักการของ

หลกัสูตรของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช  2544  ไว้ดงันี ้50 1) เป็นการศึกษาเพ่ือความเป็น

เอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 2) เป็นการศึกษาเพ่ือปวงชนท่ี

                                                 
49Ralph W. Tyler, “Two New Emphases in Curriculum Development,” Educational 

Leadership, Vol. 34, No. 5 (February, 1977), 61 – 71. 
50กระทรวงศกึษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีเป็นนิตบุิคคล 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์, 2546), 35. 
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ประชาชนทกุคนจะได้รับการศกึษาอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั โดยสงัคมมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษา 3) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พฒันาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีพ โดยถือว่า

ผู้ เรียนมีความสําคญัท่ีสดุ สามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเต็มตามศกัยภาพ 4) เป็นหลกัสตูรท่ีมี

โครงสร้างยืดหยุ่นทัง้ด้านสาระ เวลาและการจดัการเรียนรู้ 5) เป็นหลักสูตรท่ีจดัการศึกษาได้ทุก

รูปแบบ ครอบคลมุทกุกลุม่เป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 

 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า หลักการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง แนวทาง ทิศทางหรือสิ่งท่ี

กําหนดไว้เพ่ือบ่งบอกถึงสิ่งท่ีจะพัฒนาหรือบรรจุไว้ในหลักสูตรเพ่ือผลประโยชน์ในการบริหาร

จดัการท่ีสง่ผลตอ่การพฒันามนษุย์อนัได้แก่ผู้ เรียนเป็นสําคญั 

 

ความสาํคัญและความจาํเป็นของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 27 วรรค 2 กําหนดให้สถานศกึษามีหน้าท่ี

ในการจัดทําสาระของหลักสูตร  ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญา           

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยจัดให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากชีวิตจริงของตนเองเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิด

ประโยชน์อยา่งแท้จริงแก่ผู้ เรียน ทําให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตนเองได้เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชมุชน 

ประเทศชาติและดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมีการพัฒนาหลักสูตรใน

สถานศกึษา ซึง่หลกัสตูรมีความสําคญัอย่างย่ิงตอ่การบริหารในโรงเรียน เพราะงานวิชาการเป็นงานหลกั

ของโรงเรียนผู้บริหารต้องใช้หลักสูตรเป็นตวักําหนดนโยบายทิศทางเดินตลอดทัง้แนวปฏิบตัิทางด้าน

วิชาการและต้องสามารถบริหารหลกัสตูรให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม51 กลิคแมน และคณะ (Glickman and 

others)  ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหารจะดไูด้จากองค์ประกอบ ต่อไปนี1้) นกัเรียนควร

เรียนรู้เร่ืองอะไรบ้าง  2) ควรจะลําดบัขัน้ตอนเนือ้หาของการเรียนอย่างไร 3) จะประเมินผลการเรียนของ

นักเรียนอย่างไร และสําหรับการตัดสินใจท่ีจะพัฒนาหลักสูตรของผู้ บริหารนัน้จะได้รับอิทธิพลจาก

นโยบายของรัฐบาล ค่านิยมของชุมชน ความต้องการของชุมชน สภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั เง่ือนไขทาง

สงัคมในอนาคต แตใ่นท่ีสุดการตดัสินใจตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาหลกัสตูรนัน้ก็จะเป็นผลมาจาก

การตัดสินใจในด้านปรัชญาท่ีเก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียน เช่น ปรัชญาสารัตถนิยม 

(essentialist philosophy)  จะยดึหลกัวา่ การเรียน จะเกิดขึน้ต้องเป็นผลมาจากการทํางานอย่างหนกั ต้อง

รู้จกันําไปใช้และสร้างวินยัในตนเอง จะเน้นการเรียนต้องการท่องจํา ครูจกัเป็นผู้ ให้ นกัเรียนจะเป็นผู้ รับ 

ในขณะท่ี ปรัชญาประสบการณ์นิยม (experimentalism philosophy) หลกัสตูรจะเน้นกิจกรรมทางสงัคม 

                                                 
51รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต,ิ การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน,  

พิมพ์ครัง้ท่ี 3. (สงขลา : บริษัท นําศลิป์โฆษณา จํากดั, 2552), 41. 
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การเรียนรู้แบบร่วมมือกันส่วนปรัชญาอัตถิภาวนิยม (existentialist philosophy)หลักสูตรจะเน้น

ความสําคญัของบุคคลมากกว่า เน้นการดํารงชีวิตปัจจุบนั ความรับผิดชอบ และเสรีภาพ ส่วนการจัด  

การเรียนการสอนนัน้จะให้นกัเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบตัิ ครูเป็นเพียงผู้แนะนําเท่านัน้ สําหรับรูปแบบของ

หลักสูตรนัน้มีหลายประเภท เช่น หลักสูตรท่ีกําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  มีขัน้ตอนต่อไปนี ้          

1) กําหนดวตัถปุระสงค์ 2) กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  3) กําหนดวิธีการประเมินผล52 

 จากท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า หลักสูตรคือ การจัดประมวลประสบการณ์ท่ีมีความสําคัญต่อ         

การบริหารงานวิชาการอยา่งย่ิง เป็นการกําหนดทิศทางในการปฏิบตังิานให้ประสบความสําเร็จ โดยท่ีต้อง

นํามาวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงค่านิยมสมัยนัน้ ๆ ซึ่งจะเป็น

หลกัสตูรแบบใดก็ต้องมีการพฒันาอยูเ่สมอ  ผู้บริหารจงึควรมีความเข้าใจหลกัสตูรอย่างถ่องแท้ หลกัสตูร

เป็นตัวกําหนดจุดมุ่งหมายปลายทางของการจัดการศึกษา โดยหลักสูตรจะกําหนดหลักการและ

จุดมุ่งหมายของการศึกษา โครงสร้างของหลักสูตร การจัดหลักสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรู้         

การจดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และการวดัผลการเรียนรู้ หลกัสตูรจึงมีความสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดั

การศึกษาต้องทําความเข้าใจหลักสูตรอย่างดีจึงสามารถจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนได้ตรงตาม

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรท่ีกําหนดไว้ หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เป็นหลักสูตรท่ีกําหนดสาระและ

มาตรฐานการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาผู้ เรียนตัง้แต่ชัน้การจดัการศกึษาทัง้ในระบบ นอกระบบ และการศกึษา

ตามอธัยาศยั  โดยกําหนดโครงสร้างท่ีเป็นในแตล่ะชัน้และเม่ือจบขัน้พืน้ฐานแล้ว สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

จึงต้องนําโครงสร้างของหลกัสูตรพืน้ฐาน  ไปจัดทําเป็นหลักสูตรของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงสภาพ

ปัญหา ความพร้อมเอกลกัษณ์ภมูิปัญญาท้องถ่ินและคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ทัง้นีต้้องจดัทํารายวิชา

ในแต่กลุ่มเรียนตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคลได้  

สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักการ จุดมุ่งหมาย          

สาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติและระดบัพฒันาการของผู้ เรียนในช่วงการศึกษาภาคบงัคบั     

ซึ่งในแต่ละชัน้นัน้มีการพัฒนาทักษะท่ีแตกต่างไป ทัง้นีก้ารท่ีจะสามารถทําให้นกัเรียนเข้าใจถึงสภาพ 

ความเป็นจริงและทําให้หลกัสูตรน่าสนใจย่ิงขึน้ คือหลกัสตูรบรูณาการ เน่ืองจากหลกัสูตรการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 เป็นหลกัสตูรการศกึษาของประเทศมีจดุประสงค์ท่ีจะพฒันาคณุภาพผู้ เรียนให้

เป็นคนดีมีปัญญา มีคณุภาพชีวิตท่ีดีมีความสามารถในการแข่งขนั โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเพิ่มศกัยภาพ

                                                 
52Carl D. Glickman, Gordon P. Stephen, and Jovita M. Ross-Gordon, Supervision 

and Instructional Leadership : A Developmental Approach, 4 th ed. (Boston : Allyn and 

Bacon, 2001), 344 - 345. 
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ของผู้ เรียนให้สูงขึน้ สามารถดํารงชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสุขบนพืน้ฐานของความเป็นไทยและ

ความเป็นสากล รวมทัง้มีความสามารถของแต่ละบุคคลและการสอนแบบบูรณาการจะสอนได้ผลดี      

ต้องพฒันาหลกัสตูรบรูณาการใช้ด้วยจึงจะสมบรูณ์และถ้าจะให้หลกัสตูรบรูณาการได้ผลดีและสมบรูณ์

ท่ีสดุ ต้องอาศยั ความร่วมมือจากครูผู้สอนทกุคน   

 

โครงสร้างพืน้ฐานและกระบวนการบริหารหลักสูตร  

 นักการศึกษาได้ให้แนวคิดเก่ียวกับโครงสร้างพืน้ฐานของหลักสูตรท่ีน่าสนใจ ไว้ดังนี ้  

อาร์มสตรอง (Armstrong) กล่าวว่า หลกัสูตรเป็นหวัใจของการเรียนการสอน เพราะหลกัสูตรจะ

กําหนดว่า ผู้ เรียนจะเรียนอะไร เพ่ืออะไร ขณะเดียวกัน โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย

กระบวนการใหญ่ ๆ 3 ประการ คือ1) การตัง้จุดมุ่งหมาย จะมีการเรียนรู้หรือการเปล่ียนแปลง

อย่างไร ทางใด 2) การจดัเนือ้หาวิชา อปุกรณ์การสอน วิธีการสอน เพ่ือให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้

ตามจุดมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้ และ3) การวดัผล เพ่ือดวู่า ผู้ เรียนได้มีการเปล่ียนแปลงไปตามลกัษณะ

ตามจดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้หรือไม ่และเพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไข ถ้าไมต่รงกบัจดุมุง่หมาย53 และเขายงั

ได้ระบอีุกวา่ ควรประกอบไปด้วย 1) ผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูร รวมทัง้ผู้ เช่ียวชาญด้านส่ือการเรียน

การสอน ด้านการวดัผลประเมินผล ด้านการวิจยัหลกัสตูร 2) ครู/ศกึษานิเทศก์ 3) ผู้บริหารโรงเรียน 

4) ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา/ผู้ทรงคุณวุฒิ  และ 5) ผู้ แทนของชุมชน/ท้องถ่ิน และปรียาพร    

วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า การบริหารหลักสูตรได้นํากระบวนการบริหารมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้      

การทํางานบรรลุวัตถุประสงค์สามารถแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอนดังนี ้1) ขัน้เตรียมการเป็นการวาง

แผนการใช้หลกัสูตรโดยต้องเตรียมการล่วงหน้าก่อนเปิดหลกัสูตร วางแผนการใช้หลกัสูตรอย่าง

เป็นระบบ และนํานวตักรรมทางการศึกษามาช่วย ซึ่งมีขัน้ตอนคือ การตรวจสอบหลกัสตูรแม่บท

ก่อนนําไปใช้ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเตรียมความพร้อม การจัดทําโครงการสอน         

การตรวจสอบความพร้อมของผู้ เรียน การตรวจสอบการยอมรับจากสงัคม การจดัโครงสร้างของ

หน่วยงาน เป็นต้น 2) ขัน้ดําเนินการเก่ียวกับหลกัสูตร เป็นการนําหลกัสูตรไปใช้ ประกอบด้วย   

การประชุมครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตร การปฐมนิเทศนักเรียน การจัดทําคู่มือครู     

การจัดตารางสอน การจัดครูเข้าสอน การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก การฝึกงาน เป็นต้น             

3) การประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตร เม่ือได้นําหลักสูตรไปใช้ ควรมีการจัดการ

                                                 
53David G. Armstrong, Developing and Documenting the Curriculum 

(Massachusetts : Allyn and Bacon, 1989), 40. 
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ประเมินผลเก่ียวกบัหลกัสตูร วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรหรือเพ่ือจะพิจารณาว่าตรงกบัวตัถปุระสงค์

ของหลกัสตูรหรือเพ่ือจะได้ใช้ในการตดัสินใจเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัหลกัสตูร54  

 สรุปได้ว่า กระบวนการในการบริหารหลักสูตรเป็นวิธีการท่ีประยุกต์กระบวนการทาง    

การบริหารมาใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับการบริหารหลกัสูตรโดยการพัฒนาหลักสูตร ควรให้

หลายฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลกัสูตร ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ ครู ศึกษานิเทศก์ 

ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชนท้องถ่ิน และนกัเรียน เพ่ือให้การพฒันาและการบริหาร

หลกัสตูรเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

 

 หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ 

 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถดําเนินการได้หลายลักษณะ เช่น

สถานศึกษาทัง้ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ท่ีมีความพร้อมด้านบุคลากรสามารถดําเนินการจดัทําหลักสูตร

สถานศึกษาได้เอง โดยนําข้อมูลด้านต่าง ๆ มาใช้ในการทําหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้ได้หลกัสูตรท่ี

เหมาะสมกบับริบท/สภาพชมุชนและนกัเรียน  ส่วนสถานศกึษาบางแห่งโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ท่ีมี

บคุลากรน้อยสามารถดําเนินการจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษาโดยร่วมดําเนินการกบัโรงเรียนท่ีมีอยู่ในกลุ่ม

โรงเรียนเดียวกัน ท่ีมีบริบท/สภาพใกล้เคียงกัน  จากนัน้แต่ละโรงเรียนต้องนําหลักสูตรสถานศึกษา

ดงักล่าวมาปรับเพ่ือให้เหมาะสมกบับริบท/สภาพของโรงเรียนวิธีการใช้และพฒันาหลกัสตูรของโรงเรียน

ให้มีประสิทธิภาพนัน้  ต้องเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างผู้ บริหารโรงเรียนกับคณะครู ซึ่งจะทําให้

การศึกษามีประสิทธิภาพกว่าการท่ีโรงเรียนนําหลักสูตรมาใช้โดยครูไม่มีส่วนเก่ียวข้อง การพัฒนา

หลกัสูตรของโรงเรียนจึงจําเป็นต้องให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในเร่ืองต่อไปนี ้1) ระดบัการพฒันาหลกัสูตร  

ครูต้องเป็นคณะทํางานเก่ียวกับหลักสูตรของโรงเรียน  2) ระดับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสัมมนา

เก่ียวกบัหลกัสตูรของครู  ซึ่งมีสามระดบั คือ  ระดบัท่ีหนึ่ง  การรักษาสถาพเดิมของหลกัสตูร คือการท่ีครู

สนใจและใช้หลกัสตูรเดมิท่ีมีอยูแ่ล้ว  ระดบัท่ีสองจะเป็น  การพฒันาหลกัสตูรเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ระดบัท่ีสาม

จะให้ความสนใจการเปล่ียนแปลงหลกัสตูร เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเรียนรู้และสภาพของสงัคมท่ีเป็นอยู่

ในขณะนัน้  เม่ือผู้พัฒนาหลกัสูตรไม่ว่าจะมาจากภายนอก หรือภายในโรงเรียน และหลกัสูตรนัน้ได้มี   

การกําหนดตายตวัไว้แล้ว การพฒันาก็จะเป็นไปตามรูปแบบเดิมและถ้าเม่ือใดก็ตามท่ีหลกัสตูรถกูเขียน

โดยการวางหรือวางเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของกิจกรรม  และแนวความคิดเข้ากับวัตถุประสงค์              

การพัฒนาก็จะเป็นแบบดัดแปลงคือครูจะปรับปรุงเนือ้หาของหลักสูตร ท่ีเน้นผลลัพธ์ท่ีกําหนดไว้ 

                                                 
54ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศนูย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 

2553), 44 – 49. 
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นกัเรียนควรรู้อะไร และพิจารณาดวูา่หลกัสตูรท่ีใช้อยูเ่หมาะสมกบัการสอนของครูหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม

ก็ต้องปรับปรุงหลกัสตูรใหม ่ 

 จากความหมายข้างต้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า การนําหลกัสตูรไปใช้เป็นการนําโครงสร้างแผนงาน

วิชาการไปสู่การปฏิบตัิ เพ่ือพฒันางานให้มีประสิทธิภาพ จึงกล่าวได้ว่าหลกัสตูรมีความสําคญัอย่างย่ิง

ตอ่การบริหารโรงเรียน โดยเฉพาะงานวิชาการ เพราะเป็นงานหลกัของโรงเรียน ผู้บริหารต้องใช้หลกัสตูร

เป็นตวักําหนดนโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน ตลอดทัง้แนวปฏิบตัิงานด้านวิชาการ และสามารถบริหาร

หลักสูตรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ผู้บริหารจําเป็นต้องทําความเข้าใจกับหลักสูตรอย่างกระจ่างแจ้ง       

จงึเป็นสิ่งท่ีผู้บริหารพงึกระทํา 

 จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยท่ีแสดงให้เห็นเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร มีดงันี ้     

ในเบอร์(Niebuhr) พบว่า ขัน้ตอนการพัฒนาหลักสูตรมี 4 ขัน้ตอนประกอบด้วย ศึกษา

กระบวนการพฒันาหลกัสตูรและธรรมชาตขิองหลกัสตูร รูปแบบการพฒันาหลกัสตูร การออกแบบ

การทดลองหลกัสตูร และการนําหลกัสตูรไปใช้55 คนุจิ (Khunji) พบวา่ ครูท่ีได้เข้าไปมีสว่นร่วมและ 

มีปฏิสมัพนัธ์ในการพฒันาหลกัสูตร พึงพอใจตอ่การเปล่ียนแปลงและสนบัสนนุด้วยความเต็มใจ

และแข็งขนั ไม่ขดัขวางการเปล่ียนแปลง ความสนิทสนมใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและครูมีบทบาท

ต่อการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาอย่างมากและทําให้การดําเนินการเป็นไปอย่างราบร่ืน         

การปรับปรุงหลกัสูตรของโรงเรียนสามารถเกิดขึน้ได้และประสบผลสําเร็จจากความร่วมมือของ

ครู56   เกลน (Glenn)ได้ศกึษาถึงความเข้มแข็งและความอ่อนแอของการพฒันาหลกัสูตรด้านการ

วางแผนหลักสูตร เร่ืองเนือ้หาและการประเมินหลักสูตร พบว่า นกัพฒันาหลกัสตูรต้องการให้มี

ความสัมพันธ์อันดีกับท้องถ่ิน เน้นความสําคัญเร่ืองกระบวนการเรียนรู้ การวางแผนพัฒนา

                                                 
55Gustav A. Niebuhr, “A Curriculum Development Model for Provision of 

Education for Those in the RSA who have completed compulsory schooling but are still 

compelled to compulsory education” Dissertation Abstract International  57, 7 (January 

1987) : 62. 
56Farida  Mohammad  Seleh Khunji, “Teachers’ Participation in Curriculum 

Development : A Study of Education Change in a small country (Bahrain) Research” 

PHD. Education, Curriculum and Instruction (United Kingdom : University of 

Reading,1990), 387 - 394. 
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หลกัสตูร เทคนิคการประเมินหลกัสตูร57 ในเร่ืองเดียวกนั มวัร์ (Moore) พบว่า ครูมีความต้องการท่ี

จะพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน สําหรับการพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ       

การวิจัยนีมุ้่งสร้างพืน้ฐานในการออกแบบหลักสูตรท่ีจะใช้ต่อไป 58 เบ็ตติสัน (Battison) ได้

ทําการศกึษา บริบทในการพิจารณา กรณีศกึษาในการพฒันาหลกัสตูรท้องถ่ินโดยศกึษาโครงการ

ปรับปรุงหลกัสตูรท้องถ่ินในโรงเรียนประจําท้องถ่ิน 3 แหง่ ในรัฐโอไฮโอ เพ่ือหาลกัษณะของรูปแบบ        

การตดัสินใจ ผลการวิจยัพบว่า โรงเรียนทัง้ 3 แห่งท่ีทําการศึกษาจะมีผู้บริหารและครูผู้สอนเป็น

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร โดยครูผู้ สอนจดัว่าเป็นตวัแทนสําคญั เพราะต้องเก่ียวข้องกับ   

การประชมุพิจารณาปรับปรุงหลกัสตูรโรงเรียนในแตล่ะครัง้ตามหลกัการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน

การศกึษา สว่นรูปแบบเป็นผู้ นําของผู้บริหารจะมีอิทธิพลอย่างสงูตอ่การอภิปรายในประเด็นตา่ง ๆ 

เก่ียวกบันโยบาย การวางแผนการทํางาน ซึ่งเป็นส่วนสําคญัท่ีสดุท่ีจะชีนํ้าแนวทางการทํางานของ

คณะกรรมการประจําท้องถ่ิน59  

 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การพฒันาหลกัสตูรเป็นกระบวนการท่ีสําคญัตอ่การบริหารงาน

วิชาการของแต่ละสถานศึกษาให้มีแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นระบบมี

ประสิทธิภาพสงูตอ่การบริหารงานวิชาการให้บรรลตุามเป้าหมายและมาตรฐานท่ีกําหนด 

 

2. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  

 การพฒันากระบวนการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีสําคญัของการบริหารงานวิชาการ  

ท่ีจําเป็นจะต้องมีการพัฒนาให้ผู้ สอนหรือครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้ เรียนให้มี

คณุภาพ ซึง่มีผู้ ให้แนวคดิและทฤษฎีตา่ง ๆ  ไว้ดงันี ้
 

                                                 
57Roos J. Glenn, Curriculum Development in Junior College (New York : Wonder 

Books, 2000), 128 – 139. 
58Patricia Ann Moore, Teachers as Disseminator of Object-based Learning : 

Curriculum Development for an Art Museum-based in Service Program (New York : 

McGraw – Hill, 2000), 218 – 229. 
59Bennett Sara Battison,  “The Context of Delibevation Case Studies in Local 

Curriculum Development. Research” PHD. Education, Curriculum and Instruction.  

(The Ohio University, 1991), 227. 
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ความหมายของการเรียนรู้ 

 ในเร่ืองความหมายของการเรียนรู้นัน้นกัวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ดงันี ้     

ครอนบคั (Cronbach) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้คือ การแก้ปัญหาซึ่งจะต้องประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี ้  

1) สถานการณ์ (Situation) คือ สิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศรอบตวัผู้ เรียน 2) ลักษณะประจําตวั

ของบคุคล ได้แก่ ความสามารถ ความถนดั ความสนใจ และความพร้อมของผู้ เรียน อนัจะมีส่วน

ช่วยให้การเรียนบรรลุผลสําเร็จ 3) ความมุ่งหมาย(Goal) คือ การทราบจดุหมายของสิ่งท่ีจะเรียน 

4) การแปลความ(Interpretation) เป็นการทําตวัเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เพ่ือแปลความหมาย

ของสิ่งท่ีพบ เพ่ือช่วยให้เกิดการแก้ปัญหา 5) การกระทํา (Action) หมายถึง การตอบสนองต่อ

สถานการณ์ท่ีพบหลงัจากแปลความหมายแล้ว และ 6) ผลการปฏิบตัิ (Consequence) คือ ผลท่ี

ได้รับจากการกระทํา ถ้าเป็นผลดีก็สามารถจะนําไปใช้ในสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกันได้ ในทาง

ตรงกันข้ามถ้าผลท่ีได้รับล้มเหลว บางคนอาจจะแก้ไขปรับปรุงวิธีการตอบสนอง เพ่ือให้ได้วิธีท่ีดี

ท่ีสุด หรือบางคนอาจจะล้มเลิกความหวังเดิมเสีย60 และฮิลการ์ดและเบาวเวอร์(Hilliard and 

Bower) กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีทําให้พฤติกรรมเปล่ียนไปจากเดิม อนัเป็นผลจาก

การฝึกฝนและประสบการณ์ท่ีได้รับ แต่มิใช่ผลจากการตอบสนองท่ีเกิดขึน้จากธรรมชาติ 61 

นอกจากนี ้สรุางค์  โค้วตระกลู กลา่ววา่ การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนพฤติกรรมเป็นผลเน่ืองจาก

ประสบการณ์ เรามีปฏิสมัพนัธ์กับสิ่งแวดล้อม หรือการฝึกหดั รวมทัง้เปล่ียนปริมาณความรู้ของ

ผู้ เรียน62 และ พะยอม  วงศ์สารศรี  กล่าวว่า การเรียนรู้  คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอัน

เน่ืองจากประสบการณ์หรือกิจกรรมท่ีจดัขึน้ และพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงนีจ้ะต้องเป็นพฤติกรรมท่ี

ค่อนข้างถาวร  ไม่ใช่เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากผู้ เรียนมีวุฒิภาวะหรือได้รับยาเสพติดหรือได้รับ

อบุตัเิหตุ63 

                                                 
60Lee J. Cronbach, Dictionary of Education (New York : McGraw – Hill Book Co., 

1973), 68 – 70. 
61Hilliard R. Ernest and Bower H. Gordon, Theories of Learning, 4 th ed. 

(Englewood Cliffs, N.J. : Prentice – Hall, 1975), 2. 
62สรุางค์  โค้วตระกลู, จิตวิทยาการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2541), 187. 
63พะยอม วงศ์สารศรี, จิตวิทยาการศึกษา (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์สารเศรษฐ์,  

2545), 70.  
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 จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่  การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม อนัเน่ืองมาจาก

ประสบการณ์ และพฤตกิรรมนัน้จะต้องเป็นพฤติกรรมท่ีคอ่นข้างถาวรประกอบกบัพระราชบญัญัติ

การศกึษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 ได้กําหนดแนวทางการจดักระบวนการเรียนรู้ ในมาตรา 24 

ไว้ดงันี ้64 

 1. จดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของผู้ เรียน โดย

คํานงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

 2. ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยกุต์ความรู้

มาใช้เพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

 3. จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตัิให้ทําได้ คิดเป็น รัก

การอา่นและเกิดการใฝ่รู้อยา่งตอ่เน่ือง 

 4. จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สดัส่วนสมดลุกัน 

รวมทัง้ปลกูฝังคณุธรรม คา่นิยมท่ีดีงามและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ไว้ในทกุวิชา 

 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและ

อํานวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทัง้สามารถใช้การวิจยัเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทัง้นีผู้้สอนและผู้ เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากส่ือการเรียน   

การสอนและแหลง่วิทยาการประเภทตา่ง ๆ 

 6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดา 

มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชมุชนทกุฝ่าย เพ่ือร่วมกนัพฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพ นอกจากนี ้

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้กําหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ

พัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ลักษณะ ดังนี ้คือ       

การเรียนรู้อย่างมีความสุข การเรียนรู้แบบองค์รวม การเรียนรู้จากการคิดและปฏิบตัิ การเรียนรู้

ร่วมกบับคุคลอ่ืน และการเรียนรู้กระบวนการเรียนของตนเอง 

 กล่าวโดยสรุป แนวทางในการจัดการเรียนรู้นัน้ สถานศึกษาจะต้องจัดการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของผู้ เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญ

สถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้ จัดกิจกรรมให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัต ิ

ผสมผสาน ความรู้ต่าง ๆ พร้อมทัง้ปลูกฝังคณุธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ จัด

                                                 
64สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา 

พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภา, 2542), 23. 
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บรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี 

สถานศกึษาต้องพฒันากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมผู้สอนจดัทําวิจยัเพ่ือ

พฒันาการเรียนรู้ ร่วมมือกับบุคคล องค์กร และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องร่วมจดัการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียน

เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ซึ่งผู้ บริหารต้องบริหารการจัดการเรียนรู้ 4 ขัน้ตอน คือ              

การวางแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ และ           

การปรับปรุงการพฒันาการจดัการเรียนรู้ จะสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ 

 หลักการของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

 การเรียนรู้เป็นสิ่งสําคญัอย่างหนึ่งของชีวิต การเรียนรู้จะช่วยให้คนเราสามารถปรับตวัให้

เข้ากบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตหรือสามารถปรับสิ่งแวดล้อมให้เข้ากบัตวัเราได้อย่างเหมาะสม 

ดงันัน้คนเราจึงเรียนรู้อยู่เสมอและเป็นไปอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ด้วยเหตุนีเ้อง นักจิตวิทยา 

อาจารย์ ตลอดจนผู้ ท่ีเก่ียวข้องในแวดวงของการศึกษา จึงให้ความสนใจเร่ืองของการเรียนรู้เป็น

อย่างมาก ทัง้นีเ้พราะชีวิตความเป็นอยู่และการประพฤติปฏิบตัิของคนเราจะเป็นไปในรูปแบบใด 

ยอ่มขึน้อยู่กบัการเรียนรู้เป็นสําคญั โดยทัว่ ๆ ไปแล้วการพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสถานศกึษา

มีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้

สอดคล้องกับความสนใจ ความถนดัของผู้ เรียน ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญ

สถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

และปฏิบตัิจริง การส่งเสริมให้รักการอ่าน และใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้

สมดลุกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับเนือ้หา

สาระกิจกรรม ทัง้นี โ้ดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเ รียนรู้ให้เอือ้ต่อการจัด

กระบวนการเรียนรู้ และการนําภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน ท้องถ่ินเข้ามามี

สว่นร่วมในการจดัการเรียนการสอนตามความเหมาะสม จดัให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครู

ในกลุม่สาระตา่ง ๆ โดยเน้นการนิเทศท่ีร่วมมือช่วยเหลือกนัแบบกลัยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพ่ือน

ช่วยเพ่ือน เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ส่งเสริมให้มี

การพัฒนาครู เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันตามความเหมาะสม 65 และสํานักงาน

                                                 
65กระทรวงศกึษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีเป็นนิตบุิคคล 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์, 2546), 33 – 38. 
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คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานได้เสนอแนะวิธีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ไว้ดังนี ้66          

1) พฒันาคณุภาพการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 2) วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้เพ่ือให้

นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 3) ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและยกระดับ

ความสามารถในการอา่น 4)สร้างรูปแบบการจดัการศกึษาปฐมวยัและการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

เพ่ือเป็นต้นแบบ 5) ส่งเสริมและพฒันาด้านการศึกษาพิเศษโดยเน้นรูปแบบการจดัการเรียนร่วม  

6) พฒันาแหล่งเรียนรู้ทัง้ในและนอกสถานศึกษา ประสานสถานประกอบการชุมชน เพ่ือใช้เป็น

แหล่งเรียนรู้ 7) พฒันาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคณุภาพ

ภายนอก นอกจากนีก้ารท่ีจะพัฒนาผู้ เ รียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์นัน้ ครูต้องเป็น

กลัยาณมิตร รักเมตตา เอาใจใส่ต่อนกัเรียนทุกคน ดําเนินการจดัการเรียนการสอนอย่างมีระบบ

เป็นขัน้ตอน โดยต้องมีการวางแผนการสอนท่ีนําข้อมูลจากหลกัสตูร ความต้องการผู้ เรียน ชุมชน

มาใช้จดักิจกรรมการสอนยดึผู้ เรียนเป็นสําคญั โดยเน้นผู้ เรียนฝึกคดิปฏิบตัจิริง แสวงหาความรู้และ

เรียนรู้ร่วมกนั สอนเช่ือมโยงกบัสภาพชมุชนและสิ่งแวดล้อม67 สอดคล้องกบั วฒุินนัท์  อบอุ่น ท่ีได้

กลา่ววา่ การพฒันากระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสขุโดยใช้

กระบวนการเรียนรู้ 5 ลกัษณะ คือ การเรียนรู้อย่างมีความสุข การเรียนรู้แบบองค์รวม การเรียนรู้

จากการคิดและปฏิบตัิจริง การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอ่ืน และการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ของ

ตนเอง68 กรมสามญัศกึษาแนะกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเป็นรูปแบบ และมีประสิทธิภาพเป็นการ 

 

                                                 
66สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, กลยุทธ์ของสาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน (พ.ศ. 2548 – 2552) (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์เสมาธรรม, 2547), 8 – 9. 
67สิงโต  แก้วกลัยา, “การตรวจสอบผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียน พ.ศ. 2541 สงักดั

สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิเขตการศกึษา 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2543), 32.   
68วฒุินนัท์  อบอุน่, “ความต้องการในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น

สําคญัของครูในโรงเรียนประถมศกึษา สงักดัสํานกังานการประถมศกึษาจงัหวดัสพุรรณบรีุ” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544), 5. 
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พฒันากระบวนการเรียนรู้ 11 ขัน้ตอน69 ดงันี ้1) ตรวจสอบความรู้ขัน้พืน้ฐานของผู้ เรียนและจัด

กิจกรรมปรับความพร้อมของผู้ เรียน 2) เตรียมการสอนให้สอดคล้องกับหลกัสูตรขัน้พืน้ฐานและ

จัดทําแผนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง 3) จัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน เป็น

กระบวนการท่ีผู้ สอนกับผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กันโดยตรง ซึ่งผู้สอนต้องส่ือสารให้ผู้ เรียนเกิดความ

เข้าใจ เกิดความรู้ตามท่ีผู้สอนต้องการให้เกิดกับผู้ เรียนตามแผนการสอนท่ีวางไว้ 4) ประเมินผล

การเรียนการสอนตามแผนการสอนและนําผลการประเมินไปพฒันาผู้ เรียนและการสอนของครู    

5) รายงานความก้าวหน้าของการจดัการเรียนการสอนอย่างมีระบบและตอ่เน่ือง 6) ทําวิจยัในชัน้

เรียน เพ่ือนําผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 7) จัดกิจกรรมการเรียน การสอนให้

หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้ เรียน 8) จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนได้ฝึก

ค้นคว้า สังเกต รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์คิดอย่างหลากหลาย สร้างสรรค์และสามารถสร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเอง 9) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้และ

แสวงหาคําตอบด้วยตนเอง 10) นําภมูิปัญญาท้องถ่ิน เทคโนโลยีและส่ือท่ีเหมาะสมมาประยกุต์ใช้

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ11) การประเมินพัฒนาการของผู้ เรียนด้วยวิธีการท่ี

หลากหลายและต่อเน่ือง โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง และสอดคล้องกับสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กําหนดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาผู้ เรียน โดยใช้รูปแบบ

กระบวนการเรียนรู้ 5 ลกัษณะ คือ 11.1) การเรียนรู้อย่างมีความสุข 11.2) การเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วม 11.3) การเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 11.4) การเรียนรู้เพ่ือพฒันาสุขภาพด้านกีฬา     

5) การเรียนรู้เพ่ือพฒันาสขุภาพของด้านการฝึกฝน กาย วาจา ใจ 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดี    

คนเก่ง และมีความสุขโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายอย่างเหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วม 

มุง่พฒันานกัเรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 

 

 

                                                 
69ไพรัช  หงส์เทียบ, “การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามมาตรฐานคณุภาพการศกึษา

ท่ีสง่ผลตอ่การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางในโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดักรม

สามญัศกึษาเขตการศกึษา 5” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2544), 48 – 61. 
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 การจัดการเรียนรู้ 

 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กําหนดแนวทางในการจัด

การศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลกัว่าผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา

ตนเองได้และถือว่าผู้ เ รียนมีความสําคัญท่ีสุด ฉะนัน้ ครูผู้ สอน และผู้ จัดการศึกษาจะต้อง

เปล่ียนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ ชีนํ้า ผู้ ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้ ช่วยเหลือ ส่งเสริม และ

สนบัสนนุผู้ เรียนในการแสวงหาความรู้จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ตา่ง ๆ และให้ข้อมลูท่ีถกูต้องแก่

ผู้ เรียน เพ่ือนําข้อมูลเหล่านัน้ไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตน การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

การศึกษาขัน้ พื น้ฐาน นอกจากจะมุ่งปลูกฝังด้านปัญญาพัฒนาการคิดของผู้ เ รียนให้มี

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ว ยงัมุ่งพฒันาความสามารถทาง

อารมณ์ โดยการปลูกฝังให้ผู้ เรียนเห็นคณุคา่ของตนเอง เข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน สามารถ

แก้ปัญหาข้อขดัแย้งทางอารมณ์ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม เน่ืองจากประเทศไทยและประเทศตา่ง ๆ 

ในโลกกําลงัประสบปัญหาด้านสงัคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเร่ืองของความขดัแย้งทัง้ความคิด

และการกระทําของตวับคุคล องค์กร และสงัคม  ฉะนัน้ สถานศกึษาจะต้องมุง่เน้นการเรียนรู้เพ่ือให้

เข้าใจสถานการณ์ หาทางแก้ไข โดยเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวกับศาสนาและวฒันธรรมเป็นกรณีพิเศษ

ด้วย การเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีกระบวนการและวิธีการท่ีหลากหลาย ผู้ สอนต้อง

คํานึงถึงพฒันาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญา วิธีการเรียนรู้ ความสนใจ และความสามารถ

ของผู้ เรียนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง ดงันัน้การจดัการเรียนรู้ในแต่ละระดบัชัน้ ควรใช้รูปแบบ/

วิธีการท่ีหลากหลาย เน้นการจดัการเรียนการสอนตามสภาพจริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

การใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้คูคุ่ณธรรม ทัง้นีต้้องพยายามนํา

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ เนือ้หาและ

กระบวนการตา่ง ๆ ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้ในลกัษณะองค์รวม การบูรณาการเป็น

การกําหนดเป้าหมายการเรียนร่วมกัน ยึดผู้ เรียนเป็นสําคญั โดยนํากระบวนการเรียนรู้จากกลุ่ม

สามารถเดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มาบูรณาการในการจดัการเรียนการสอน ซึ่งจดัได้

หลายลกัษณะ เช่น การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว การบูรณาการแบบคู่ขนาน มีผู้สอนตัง้แต่

สองคนขึน้ไปร่วมกันจัดการเรียนการสอน การบูรณาการแบบสหวิทยาการ การบูรณาการใน

ลกัษณะนีนํ้าเนือ้หาจากหลายกลุม่สาระมาเช่ือมโยงเพ่ือจดัการและการบรูณาการแบบโครงการ70 

 

                                                 
70

 กระทรวงศกึษาธิการ, หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์องค์การค้าครุุสภา, 2544), 21 – 22. 
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 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยหลักการแล้ว แนวคิดนีมี้ท่ีมาจาก

แนวคิดทางการศึกษาของ จอห์น ดิวอี ้(John Dewey)  ซึ่งเป็นต้นคิดในเร่ืองของ “การเรียนรู้โดย            

การกระทํา” หรือ “Learning by doing” อนัเป็นแนวคิดท่ีแพร่หลายและได้รับการยอมรับทัว่โลกมานาน

แล้ว  การจดัการเรียนการสอนโดยให้ผู้ เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบตัิ นบัว่าเป็นการเปล่ียนบทบาทในการเรียนรู้

ของผู้ เรียนจากการเป็น “ผู้ รับ” และเปล่ียนบทบาทของครูจาก “ผู้สอน” หรือ “ผู้ ถ่ายทอดข้อมูลความรู้”   

มาเป็น “ผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้” ให้ผู้ เรียน ซึ่งการเปล่ียนแปลงบทบาทนีเ้ท่ากับเป็นการเปล่ียน

จดุเน้นของการเรียนรู้วา่อยูท่ี่ผู้ เรียนมากกวา่อยูท่ี่ผู้สอน  ดงันัน้ผู้ เรียนจงึกลายเป็นศนูย์กลางของการเรียน

การสอน  เพราะบทบาทในการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีตวัผู้ เรียนเป็นสําคญั71 ซึ่งแนวคิดนีส้อดคล้องกับ

แนวคิดของ  วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ได้ให้ความหมายของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ  

(Student - centered Teaching) ว่า เป็นการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียน เรียนเชิงรุก (Active Learning) คือ   

หาความรู้ด้วยตนเองจากเอกสาร เพ่ือน แหล่งความรู้ อาจารย์ และสิ่งแวดล้อม โดยท่ีผู้ เรียนต้องมี

ปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนั มีกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ผู้แนะนํา มีหลกัวิชารองรับ สร้าง

องค์ความรู้และประมวลความรู้ได้โดยมีผู้ สอนเป็นผู้ แนะนําใช้แหล่งข้อมูลร่วมกัน กําหนดการเรียน      

การประเมินผลประเดน็การศกึษา ดงันัน้ การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง คือ การจดัการเรียน

การสอนในลักษณะท่ีให้ผู้ เรียนมีอิสระในการใช้สติปัญญาของตนเอง ให้ผู้ เรียนมีความเก่ียวข้องใน

กระบวนการเรียนการสอนเป็นการส่วนตวั ทัง้ในลกัษณะของเป็นผู้ ริเร่ิมการเรียนด้วนตนเอง ตลอดจนถึง

ผลการประเมิน การเรียนด้วยตนเอง การมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอนในบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อ  

การเรียนรู้ท้าทายสติปัญญาของผู้ เรียน ผู้ เรียนและผู้สอนมีความเข้าใจและจริงใจต่อกนั กระบวนการท่ี

เกิดขึน้ร่วมกันระหว่างผู้ เรียนและผู้สอน โดยผู้สอนจะมีบทบาทในการส่งเสริม ให้ข้อมูลย้อนกลบัและ

ชีแ้นะการเรียนของผู้ เรียนในลักษณะของการจัดประสบการณ์ท่ีมําให้เกิดการเรียนรู้ และมี                    

การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมในตวัผู้ เรียน72  
 

 

 

                                                 
71ทิศนา  แขมมณี, “การจดัการเรียนการสอนโดยยดึผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง : โมเดลซิบปา 

(CIPPA Model.),” วารสารวิชาการ 3 (มกราคม 2542) : 40. 
72วลัลภา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา, การพัฒนานิสิตนักศึกษา (กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543), 5. 
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ความหมายของการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสาํคัญท่ีสุด 

 แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 และท่ี

แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พทุธศกัราช 2545 มาตรา 22 กําหนดว่า การจดัการศกึษาต้องยึดหลกัว่า

ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และถือว่าผู้ เรียนสําคญัท่ีสดุ กระบวนการ

จดัการศกึษาต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ คําว่า “ผู้ เรียนมี

ความสําคญัท่ีสดุ” หมายถึง การดําเนินการใด ๆ ในการจดักระบวนการเรียนรู้ให้คํานึงถึงประโยชน์

ของผู้ เรียนมากท่ีสดุ โดยการจดัการศึกษาต้องยึดหลกัว่า ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และ

พฒันาตนเองได้ การเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนสําคญัท่ีสุด มีฐานมาจากทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีค้นพบว่า 

เป็นวิธีการท่ีทําให้ผู้ เรียนมีคณุภาพอยา่งแท้จริง เน่ืองจากผู้ เรียนเป็นผู้ มีส่วนร่วม เรียนรู้ด้วยตนเอง 

เป็นผู้ปฏิบตัหิรือเป็นผู้กระทํามากกว่าเป็นผู้ถกูกระทํา73 คณะอนกุรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ ได้สรุป

ความหมายของการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนสําคญัท่ีสุดออกเป็น 3 ระดบั74 คือ 1) ระดบั

ผู้ เรียน หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดจดุมุ่งหมาย กิจกรรมและ

วิธีการเรียนรู้ ได้คิด ปฏิบตัิ ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทัง้ร่วมประเมินผลการพฒันาการเรียนรู้ตาม

ศกัยภาพ ตามความต้องการ ความสนใจและความถนดัของแตล่ะคน  2) ระดบัห้องเรียน หมายถึง 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนได้คิดเอง ทําเอง ปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเองในเร่ืองท่ี

สอดคล้องกับการดํารงชีวิต จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีส่วนร่วมในการกําหนด

จุดมุ่งหมาย กิจกรรมวิธีการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสุข มีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลการพฒันาการเรียนรู้ ส่วนครูจะเป็นผู้ วางแผนขัน้ตอน ทัง้เนือ้หาและวิธีการแก่ผู้ เรียน

เป็นรายบุคคลและส่ือตา่ง ๆ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจะต้องเอือ้ต่อการเรียนรู้

ด้วย  3) ระดบันอกห้องเรียน หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและ

ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงศกัยภาพและความต้องการของ

ผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท่ีสอดคล้องกับการดํารงชีวิตใน

                                                 
73สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิ

พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

ครุุสภาลาดพร้าว, 2545), 6. 
74สํานกังานปฏิรูปการศกึษา, พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพุทธศักราช 2542 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 

2545), 14. 
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ครอบครัว ชุมชนและท้องถ่ิน รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน

ทกุขัน้ตอน 

 กล่าวโดยสรุป การจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีผู้ เ รียนสําคัญท่ีสุด หมายถึง การจัด

กระบวนการเรียนรู้ท่ีทกุฝ่ายมีส่วนร่วมในทกุขัน้ตอน มุ่งประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ เรียน ผู้ เรียนได้พฒันา

เต็มศกัยภาพ ผู้ เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และผู้ เรียน

สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

 

ตัวบ่งชีข้องการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสาํคัญท่ีสุด 

 สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ ได้พฒันาตวับง่ชีก้ารจดักระบวนการเรียนรู้ท่ี

ผู้ เรียนสําคญัท่ีสุด ประกอบด้วยตวับง่ชีก้ารเรียนของผู้ เรียน จํานวน 9 ข้อ ตวับง่ชีข้องครู จํานวน 

10 ข้อ55 ดงันี ้ตวับ่งชีก้ารเรียนของผู้ เรียน ได้แก่ 1) มีประสบการณ์ตรงสัมพนัธ์กับธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 2) ฝึกปฎิบตัิจนค้นพบความถนดัและวิธีการของตนเอง 3) ทํากิจกรรมแลกเปล่ียน  

การเรียนรู้จากกลุ่ม 4) ฝึกคิดอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ จินตนาการ ตลอดจนได้แสดงออก

อย่างชดัเจนและมีเหตผุล 5) ได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาคําตอบแก้ปัญหาทัง้ด้วยตนเองและร่วม

ด้วยชว่ยกนั 6) ได้ฝึกค้น รวบรวมข้อมลูและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง 7) เลือกทํากิจกรรมตาม

ความสามารถ ความถนดัและความสนใจของตนเองอย่างมีความสุข 8) ฝึกตนเองให้มีวินยัและ

รับผิดชอบในการทํางาน 9) ฝึกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผู้ อ่ืน ตลอดจนใส่ใจใฝ่หา

ความรู้อยา่งตอ่เน่ือง  ตวับง่ชีก้ารสอนของครู ได้แก่ 1) เตรียมการสอนทัง้เนือ้หาและวิธีการ 2) จดั

สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีปลุกเร้า จูงใจ และเสริมแรงให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 3) เอาใจใส่

ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล และแสดงความเมตตาตอ่ผู้ เรียนอย่างทัว่ถึง 4) จดักิจกรรมและสถานการณ์

ให้ผู้ เรียนได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์ 5) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนฝึกคิด ฝึกทํา และฝึกปรับปรุง

ตนเอง 6) สง่เสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่ม พร้อมทัง้สงัเกตส่วนดีและปรับปรุงส่วนด้อย

ของผู้ เรียน 7) ใช้ส่ือการสอนเพ่ือฝึกการคิด การแก้ปัญหาและการค้นพบความรู้ 8) ใช้แหล่งเรียนรู้

ท่ีหลากหลายและเช่ือมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริง 9) ฝึกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถี

วฒันธรรมไทยและ 10) สงัเกตและประเมินพฒันาการของผู้ เรียนอยา่งตอ่เน่ือง75 
 

 

                                                 
75สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, ตัวบ่งชีก้ารเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง (กรุงเทพฯ : ศนูย์พฒันาการเรียนการสอน, 2541), 5 – 6. 

45

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
 
 
 

บทบาทของผู้บริหารในการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสาํคัญท่ีสุด 

 ผู้บริหารมีบทบาทสําคญัในการสนบัสนนุครูซึง่เป็นบคุลากรหลกัและมีบทบาทสําคญัท่ีสดุ

ในการจดัการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนสําคญั ผู้บริหารจงึต้องสนบัสนนุให้ครูทําความเข้าใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั 

หลกัการสําคญั เพราะจะช่วยในการปรับเปล่ียนแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ เม่ือแนวคิดเปล่ียน 

การกระทําย่อมเปล่ียนตามไปด้วย ผู้บริหารยังมีบทบาทท่ีสําคญั คือ76 1) สนบัสนุนสิ่งอํานวย

ความสะดวกตา่ง ๆ 2) สนบัสนนุการนิเทศการจดัการเรียนการสอน 3) กํากบัตดิตามประเมินผล 

 สรุปได้ว่า ผู้บริหารมีบทบาทสําคญัในการสนบัสนุนครูซึ่งเป็นบคุลากรหลกัและมีบทบาท

สําคญัท่ีสุดในการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนมีความสําคญัให้การสนับสนุนอํานวยความสะดวกสิ่ง  

ตา่ง ๆ นิเทศการจดัการเรียนรู้ของผู้สอนและประเมินผลการปฏิบตังิานของบคุลากร 

 มีการศกึษาและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ ดงันี ้ เดชเูทล 

(Desautel) ได้ศกึษาเก่ียวกบัการรับรู้บทบาทในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในรัฐ

ดาโกตาเหนือ สหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีความเห็นว่าควรใช้เวลาส่วนใหญ่ในการ

จดัการเรียนการสอนและยงัมีความเห็นต่อไปอีกว่า ควรปฏิบตัิหน้าท่ีให้มากกว่าท่ีปฏิบตัิอยู่แล้ว

และถือเป็นบทบาทท่ีสําคญัของผู้บริหารโรงเรียน77 จตุรงค์  ภูอยู่เย็น ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรม

ความเป็นผู้ นําทางวิชาการของผู้บริหารและการปฏิบตัิงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนแตกต่างกัน ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมของผู้ บริหาร

โรงเรียนทัง้สองกลุ่มให้ความสําคญักับการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนเป็นลําดบั

แรก ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูง จะใช้วิธีการจดัให้มีส่ือส่งเสริม

สภาพการเรียนรู้เป็นลําดับแรกและการพัฒนาสร้างมาตรฐานทางวิชาการเป็นอันดับต่อมา        

การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการไว้สงูจะทําให้นกัเรียนมีความรู้ตามจดุหมายของการสอน

อยา่งแท้จริงและยงัเป็นการสง่เสริมให้ครูมีการจดัให้มีการส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ การพฒันาและ

สร้างมาตรฐานด้านวิชาการเพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามเป้าหมายและเกณฑ์มาตรฐานด้าน

                                                 
76ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศนูย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 

2553), 78. 
77Rodney A. Desautel, “Administrative Role Perception of North Dagota 

Elemenary School Principal as Related to Selected Dimenston of Administrative Function 

University Microfilmes Intemational” Dissertation Abstracts International 39, 4 (October 

1978) : 4-A. 
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วิชาการท่ีกําหนด78 ปรีชา  ศขุคณุ ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในโครงการเด็ก

พิ เศษเ รียนร่วมกับเด็กปกติ  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม พบว่า               

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาจําแนกตามขอบข่าย

งานวิชาการแต่ละงาน เม่ือเรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย คือ งานการเรียนการสอน งานอบรม

วิชาการ งานหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช้ งานวัสดปุระกอบหลักสูตร และส่ือการเรียน      

การสอน งานวดัผลและประเมินผลและงานห้องสมุด79 อํานวย  แย้มสะอาด ได้ทําการวิจยั เร่ือง 

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษาเอกชน เขตการศกึษา 7 พบว่า ผู้บริหาร

สว่นใหญ่ปฏิบตังิานด้านบริหารงานวิชาการครบทัง้ 7 ด้าน คือ ใช้วิธีการประชมุเชิงปฏิบตัิการเพ่ือ

ค้นหาปัญหาด้านการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน จัดครูเข้าสอนในชัน้เรียนตรงตามความรู้

ความสามารถและความถนดั80  

 สรุปได้ว่า  การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหน้าท่ีหลกัของผู้บริหารมีหน้าท่ีดแูล 

ควบคมุ กํากบั ติดตาม การจดัการเรียนรู้ของครูผู้สอน ส่งเสริมสนบัสนนุให้ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

เทคนิควิธีการ การบรูณาการท่ีหลากหลาย มีกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งพฒันา

นกัเรียนมีคณุภาพทางการเรียนรู้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี  
 

 

 

 

 

                                                 
78จตรุงค์  ภอูยูเ่ย็น, “พฤตกิรรมความเป็นผู้ นําทางวิชาการของผู้บริหารและการปฏิบตังิาน

วิชาการในโรงเรียนประถมศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนแตกตา่งกนั : กรณีศกึษา

โรงเรียนประถมศกึษา สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาจงัหวดันครราชสีมา” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2541), 84-85. 
79ปรีชา  ศขุคณุ, “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในโครงการเดก็พิเศษเรียนร่วมกบั

เดก็ปกติ สงักดัสํานกังานการประถมศกึษาจงัหวดันครปฐม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2543), 79. 
80อํานวย  แย้มสะอาด, “การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษาเอกชน 

เขตการศกึษา 7” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2543), 89 - 92. 
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3. การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

การจดัการศกึษาตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานนัน้ มุง่พฒันา 

ผู้ เรียนทุกคนให้สามารถพัฒนาตนเองได้ ผู้ สอนต้องเปล่ียนแปลงบทบาทมาเป็นผู้ ช่วยเหลือ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และให้ข้อมูลท่ี

ถกูต้องเหมาะสมแก่ผู้ เรียนเพ่ือนําไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตน ซึ่งส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีมี

ความสําคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน มีผู้ กล่าวถึงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ดังนี ้ไฮนิค (Heinich) และคณะ ให้คําจํากัดความคําว่า ส่ือ (Media)  

หมายถึง  Media is a channel of communication ซึ่งสรุปความได้ว่า ส่ือ หมายถึง ช่องทางใน

การติดต่อส่ือสาร Heinich และคณะยงัได้ขยายความเพิ่มเติมอีกว่า media มีรากศพัท์มาจาก

ภาษาลาตนิ มีความหมายวา่ ระหว่าง (between) หมายถึง อะไรก็ตามซึ่งทําการบรรทกุหรือนําพา

ข้อมูลหรือสารสนเทศ ส่ือเป็นสิ่งท่ีอยู่ระหว่างแหล่งกําเนิดสารกับผู้ รับสาร81ส่วนโรมีสโซว์สกี 

(Romiszowski) ศาสตราจารย์ทางด้านการออกแบบ การพฒันาและการประเมินผลส่ือการเรียน

การสอน ของมหาวิทยาลยัซีราคิวส์ (Syracuse University) ได้ให้คําจํากดัความคําว่า media ไว้

ดงันี ้the carriers of messages, from some transmitting source (which may be a human 

being or an inanimate object) to the receiver of the message (which in our case is the 

learner) ซึ่งสรุปความเป็นภาษาไทย ได้ดงันี ้คือ ตวันําสารจากแหล่งกําเนิดของการส่ือสารไปยงั

ผู้ รับสาร82 

สรุปได้วา่ ส่ือ หมายถึง สิ่งใด ๆ  ก็ตามท่ีเป็นตวักลางระหว่างแหล่งกําเนิดของสารกบัผู้ รับ

สาร เป็นสิ่งท่ีนําพาสารจากแหลง่กําเนิดไปยงัผู้ รับสารเพ่ือให้เกิดผลใด ๆ ตามวตัถปุระสงค์ 

สว่นความหมายของส่ือการสอนได้มีผู้ ให้ความหมายของคําว่า ส่ือการสอน (instructional 

media) หรือบางครัง้ใช้คําว่า ส่ือการศกึษา (educational media) ไว้ว่าหมายถึง วิธีการ เคร่ืองมือ

และอปุกรณ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้เป็นส่ือในการศกึษา โดย T. Newby และคณะ ได้ให้คําจํากดัความคําว่า 

instructional media ไว้ดงันี ้Channels of communication the carry messages with an 

instructional purpose; the different ways and means by which information car; be 

delivered to learner ซึง่สรุปความเป็นภาษาไทยได้วา่ หมายถึง ชอ่งทางตา่ง ๆ ของการส่ือสาร ซึ่ง

นําพาสารต่าง ๆ ไปตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน ด้วยเส้นทางและวิธีการท่ีสามารถ

                                                 
81รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต,ิ การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน, พิมพ์ครัง้ท่ี 3  

(สงขลา : บริษัท นําศลิป์โฆษณา จํากดั, 2552), 123. 
82เร่ืองเดียวกนั, 123.  
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นําพาสารสนเทศไปนําสง่ให้ถึงผู้ เรียนได้83 ตอ่มา  บญุเกือ้  ควรหาเวช ได้ให้ความหมายของนวตักรรม  

ไว้ดงันี ้ เม่ือพิจารณาความหมาย ศพัท์บญัญัติวิชาการศกึษา คําว่า “นวตักรรม”  หมายถึง  การนําสิ่ง

ใหม่ ๆ เข้ามาเปล่ียนแปลง เพิ่มเติมวิธีการท่ีทําอยู่เดิม เพ่ือให้ใช้ได้ผลดีย่ิงขึน้ ฉะนัน้ไม่ว่าวงการหรือ

กิจกรรมใด ๆ ก็ตามเม่ือมีการนําเอาความเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพ่ือปรับปรุงงานให้ดีขึน้กว่าเดิม

หรือมุ่งท่ีจะให้งานมีประสิทธิภาพสูงขึน้ ก็เรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของวงการนัน้ ๆ เช่น ถ้าในวง

การศกึษานําเอาเข้ามาใช้เรียกวา่ “นวตักรรมการศกึษา” สําหรับผู้ ท่ีกระทําหรือนําความเปล่ียนแปลงใหม ่ 

มาใช้เรียกว่า  “นวตักร” โดยนวตักรรมทางการเรียนการสอน  หมายถึง  มีการกระทําสิ่งใหม่นํามาใช้ใน

การเรียนการสอนแล้วได้ผลดีกว่าวิธีเก่า  อาจจะคิดใหม่หรือคิดวิธีการ กระบวนการใหม่ ๆ  แล้วนํามา

ปฏิบตัิในการจดัการเรียนสอน ทําให้มีการปรับปรุงพฒันา มีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้หรือการนําผลงาน

วิธีการใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ท่ีผู้ อ่ืนคิดไว้มีการศึกษาวิจัยเผยแพร่และเป็นท่ียอมรับนํามาใช้                 

การจัดการเรียนการสอนได้ผลดีกว่าวิธีเก่า ส่ือการสอนมีหลายประเภท เช่น ส่ือการสอนประเภท

โสตทัศนูปกรณ์ สามารถแบ่งความสามารถและลักษณะ ได้ดังนี  ้1) โสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่         

1.1)  ภาพ  1.2)  วสัดลุายเส้นและ 1.3) วสัดมีุทรง 2)  เคร่ืองมือโสตทศันปูกรณ์ ได้แก่ 2.1) เคร่ือง

เสียง 2.2) เคร่ืองฉาย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ 3) กิจกรรม

โสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ 3.1) การศึกษานอกสถานท่ี 3.2) การจัดนิทรรศการ และ  3.3) การจัด

สถานการณ์จําลอง ซึ่งลักษณะหรือรูปแบบของการจัดบริการส่ือการสอนในสถานศึกษามีอยู ่      

2 รูปแบบ คือ 1)  รวมงานส่ือทุกชนิดทัง้สิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ไว้ด้วยกนั จะรวมห้องสมุดและ

หน่วยงานโสตทัศนูปกรณ์เข้าไว้รวมกัน มีการบริหารงานและบริการเป็นหน่วยงานเดียวกัน          

2) แยกเป็นเอกเทศ เป็นการแยกหน่วยงานห้องสมุดออกจากหน่วยงานทางโสตทศันูปกรณ์ มี

สถานท่ี งบประมาณและการบริหารตลอดจนบริการท่ีแยกจากกัน ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี

ทางการศกึษามีความสําคญัตอ่การพฒันานกัเรียนจึงได้นํามาใช้โดยความมุ่งหมายของการใช้ส่ือ

เพ่ือการศึกษาเหล่านีก็้เพ่ือ 1) สร้างความรู้ท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนได้เกิดแนวคิดและได้

ประสบการณ์ตรงมากขึน้ 2)  เร้าความสนใจและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียน 3) ให้

ผู้ เรียนสามารถจําสิ่งท่ีเรียนได้ในระยะยาว 4) นําสิ่งท่ีเป็นประสบการณ์ตรงจากแหล่งต่าง ๆ มาสู่

ห้องเรียนได้มากขึน้ 5)  สร้างพืน้ฐานในด้านความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ เรียนได้มากขึน้ 6) เพ่ือให้

ผู้ เรียนได้เข้าใจบทเรียนและเนือ้หาวิชาต่าง ๆ ได้ชดัเจนย่ิงขึน้ 7) เสริมสร้างเจตคติต่อการเรียนรู้  

                                                 
83เร่ืองเดียวกนั, 124. 
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8)  เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ทบทวนสรุปและทําให้เนือ้หาวิชาสมัพนัธ์กัน 9) เสริมสร้างกิจกรรมท่ีแปลก

ออกไปและให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในบทเรียนท่ีกําลงัเรียนอยู ่10) ชว่ยให้ผู้ เรียนเรียนได้เร็วขึน้84  

 สรุปได้ว่า ส่ือการสอน นวตักรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา หมายถึง สิ่งท่ีนําความรู้

ไปสู่ผู้ เรียน อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ท่ีผู้ สอนสามารถส่งถึงผู้ เรียน มีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

 

การเลือกใช้ส่ือการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 การเลือกใช้ส่ือการสอนควรคํานึงมี  ดงันี ้1) การจดัทําส่ือการสอนสามารถจดัทําได้  ดงันี ้

1.1)  ครูอาจารย์จดัทําขึน้เอง โดยใช้วสัดทุ้องถ่ินหรือวสัดเุหลือใช้ ตลอดจนวสัดท่ีุจดัซือ้มาราคาถกู 

1.2)  ให้ผู้ เรียนจัดทําขึน้และอยู่ในความแนะนําของครู 1.3) ส่ือการสอนบางชนิด อาจได้รับการ

บริจาคจากองค์การหรือมูลนิธิตา่ง ๆ ตลอดจนบริษัทห้างร้าน 1.4) ส่ือการสอนประเภทเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ราคาแพง สถานศึกษายังไม่สามารถจะจัดซือ้ได้ ก็ใช้การยืมจากหน่วยงานอ่ืน       

1.5)  ส่ือการสอนบางประเภทไม่สามารถจะจัดทําขึน้เองได้ แต่ต้องใช้เป็นประจํา ควรจะได้

จดัเตรียมงบประมาณเพ่ือนําไปซือ้ไว้ใช้และให้บริการแก่ครูอาจารย์ 2) การเลือกใช้ส่ือการสอน  

ส่ือการสอนมีมากมายหลายประเภท เป็นหน้าท่ีของครูอาจารย์ท่ีจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมโดย

คํานึงถึง 2.1)  ลกัษณะวิชาท่ีสอนเป็นวิชาทฤษฎีหรือปฏิบตัิการใช้ส่ือชนิดใด จึงจะทําให้ผู้ เรียนมี

ความเข้าใจบทเรียนย่ิงขึน้ 2.2)  คณุลักษณะของผู้ เรียน ได้แก่ การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับอาย ุ

ระดับสติ ปัญญา ระดับชัน้ เ รียน จํานวนนักเ รียน เวลา ท่ี เ รียน ลักษณะของห้องเ รียน                  

2.3)  การเลือกใช้ส่ือการสอนในห้องเรียนท่ีมีผู้ เรียนมีบทบาทในการเรียนการสอนมีกิจกรรม      

การเรียนรู้และสามารถรับประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งครูอาจารย์สามารถจะจดัในลกัษณะ

ของส่ือประสมซึ่งวิธีการใช้ส่ือประสม หมายถึง วิธีการท่ีอาศยัหลกัการจดัระบบนําเอาส่ือการสอน

หลาย ๆ อยา่งมาสมัพนัธ์กนั และเป็นส่ือท่ีมีคณุคา่สง่เสริมซึง่กนัและกนั ส่ือการสอนอย่างหนึ่งอาจ

ใช้เพ่ือเร้าความสนใจในขณะท่ีใช้เพ่ืออธิบายข้อเท็จจริงของเนือ้หาและอาจใช้เพ่ือก่อให้เกิด   

ความเข้าใจท่ีลกึซึง้ สถานศกึษาต้องส่งเสริมสนบัสนนุให้การจดัการเรียนรู้ของครูอาจารย์บรรลผุล 

โดยการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท่ีมีความหลากหลายเหมาะสมและ

เพียงพอกบัความต้องการ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้1) ศกึษา วิเคราะห์ ความจําเป็นในการใช้ส่ือและ

เทคโนโลยีเพ่ือการจดัการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ 2) ส่งเสริมให้ครูผลิต พฒันา

                                                 
84บญุเกือ้  ควรหาเวช, นวัตกรรมการศึกษา (นนทบรีุ : เอสอาร์พริน้ดิง้, 2542), 12. 
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ส่ือและนวตักรรมการเรียนการสอน 3) จดัหาส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจดัการเรียนการสอน

และการพฒันางานด้านวิชาการ 4) ประสานความร่วมมือในการผลิต จดัหา พฒันาและการใช้ส่ือ 

นวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการจดัการเรียนการสอน และการพฒันางานวิชาการกบัสถานศกึษา 

บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืน 5) การประเมินผลการพัฒนาการใช้ส่ือ 

นวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา85 

 

นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : It) เป็นการนํา

วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์และการส่ือสารโทรคมนาคมท่ีทนัสมยัมาประยกุต์ใช้ประโยชน์ในสาขา

ตา่ง ๆ อยา่งกว้างขวางทัง้ในภาครัฐและเอกชน ในการลงทนุทางธุรกิจและการพฒันาสงัคมรวมทัง้

การพฒันาการศกึษา ความเจริญก้าวหน้าท่ีเกิดขึน้จากวิวฒันาการและคณุสมบตัิของเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทําให้เกิดการแพร่กระจายของการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมากมาย 

รวมทัง้ความนิยมในด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) มีการกระจายอย่างรวดเร็วทําให้       

การสืบค้นข้อมลูผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทําได้สะดวกและกว้างขวาง รวมถึงการส่ือสารด้วยระบบ

ไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์ (Electronic Mail : E-Mail) ซึ่งเปิดกว้างให้บคุคลเข้าถึงข้อมลูและแหล่ง

เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เปรียบเสมือนห้องสมุดโลก ซึ่งจะทําให้บทบาทของครูและกระบวนการจัด    

การเรียนการสอนปรับเปล่ียนไป การจดัการศึกษาในยุคปัจจบุนัมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องให้

ความสําคญัตอ่การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาเพ่ือให้การพฒันาประเทศ

มีความเท่าทนักับโลกในยคุปัจจุบนั การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการศกึษา ซึ่งสามารถ

ช่วยพฒันาด้านการศกึษาได้หลายประการ ได้แก่ 1) ลดความเหล่ือมลํา้ของโอกาสทางการศกึษา 

เป็นเง่ือนไขท่ีสําคญัในการตอบสนองนโยบายการจดัการศกึษาเป็นการศกึษาเพ่ือประชาชนทกุคน 

(Educational For All) 2) ใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคณุภาพการศกึษา นกัเรียนสามารถเรียนรู้

ได้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีมีความหลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ ทําให้ผู้ เรียนมีความสนใจใน        

การเรียนรู้ ทําให้การเรียนรู้มีการพฒันารวดเร็วและเข้าใจได้ง่ายขึน้ 3) เพิ่มประสิทธิภาพในการ

                                                 
85รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต,ิ การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน, พิมพ์ครัง้ท่ี 3  

(สงขลา : บริษัท นําศลิป์โฆษณา จํากดั, 2552), 126. 
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บริหารจดัการด้านการศกึษาให้มีประสิทธิภาพ สง่ผลตอ่การพฒันาคณุภาพของผู้ เรียนในทกุระดบั

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย86 

 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

 นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา (Educational  Innovation and Technology)  

หมายถึง การระดมสรรพความรู้ท่ีมีเหตุผลมาประยุกต์ให้เป็นระบบใหม่และสามารถนํามาใช้

ปฏิบัติในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง ในการแก้ปัญหาให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม โดยอาศยัพืน้ฐานความรู้หลากหลายด้าน ได้แก่ 1) โสตทศันศึกษา   

การวดัผล จิตวิทยา การศกึษาและแนะแนว การศึกษาพิเศษ การบริหารการศกึษา รวมทัง้ความรู้

ด้านอ่ืน ๆ ปัจจุบนันวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเน้นท่ีจะศึกษาด้านต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้87  

1) การเรียนด้วยตนเอง (Self Instruction) 2) การเรียนการสอนสําเร็จรูป (Programmed 

Instruction) 3) การแสวงหานวตักรรมทางการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพท้องถ่ินโดยการเข้าสู่

ระบบ (System Approach) 4) โสตทศันศกึษา (Audio Visual Education) 5) คอมพิวเตอร์ช่วย

สอน (Computer Aided Instruction : CAI) 6) การใช้ทรัพยากร (Resource) ท่ีมีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์มากท่ีสุด 7) เคร่ืองช่วยสอน (Teaching Machine) 8) ส่ือการศึกษามวลชน (Mass  

Educational) 10) ให้ความเสมอภาคทางการศึกษาทุกท้องถ่ิน 11) ให้ความรู้ทางจิตวิทยาสร้าง

สถานการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัเอกตับคุคล 12) การศกึษาตลอดชีพ (Life Long Education) 

13) การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 14) การศึกษาทางอินเตอร์เน็ตโดยตามพระราชบญัญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 กําหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทุกระดบั และในการปฏิรูป

การศึกษาให้สําเร็จได้นัน้ ผู้ บริหารจําเป็นต้องนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิรูปการศึกษา ทัง้ใน        

การบริหารจดัการทัว่ไปและการปฏิรูปการเรียนการสอน ผู้บริหารจึงต้องมีวิสยัทศัน์กว้างไกลและยอมรับ

เทคโนโลยีทางการศกึษา เพ่ือเป็นผู้ นําในการจดัหาเคร่ืองมือท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน

ในโรงเรียนในทุกด้าน และส่งเสริมสนับสนุนให้ครู อาจารย์ และนักเรียนได้มีความสนใจและสามารถ

นําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการท่ีผู้บริหารโรงเรียนให้

ความสําคญั กบัเทคโนโลยีและกล้าท่ีจะเปล่ียนแปลงการทํางาน เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงาน โรงเรียนนัน้

                                                 
86รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต,ิ การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน, พิมพ์ครัง้ท่ี 3 

(สงขลา : บริษัท นําศลิป์โฆษณา จํากดั, 2552), 126. 
87เร่ืองเดียวกนั, 124 - 129. 
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ยอ่มมีการจดัการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพ88 สอดคล้องกบั วาง  (Wang)  ท่ีกล่าวว่า ผู้บริหารจําเป็นต้องมี

การยอมรับและมีวิสยัทศัน์กว้างไกลในการนําคอมพิวเตอร์มาประยกุต์ใช้กบังานเพ่ือหวงัผลท่ีดีขึน้ และ

ปรับปรุงกลยุทธ์ในองค์การ ทัง้นีก้ารยอมรับและการมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในเร่ืองเทคโนโลยี เป็นภาพ

ความคิดท่ีดีในการมองอนาคตข้างหน้า ซึ่งผู้บริหารต้องใช้ความยืดหยุ่นในการตดัสินใจนําเทคโนโลยีมา

ใช้ในองค์การท่ีสามารถทําให้เห็นแนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการในองค์กร89 

 สรุปได้ว่า การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเป็นเคร่ืองมือของ       

การเรียนรู้ ทําหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ต่อผู้ เรียน ส่งเสริมกระตุ้นช่วยสนบัสนุนให้เกิด

การพฒันาศกัยภาพในทุก ๆ ด้านมีมากมายหลายรูปแบบซึ่งมีอิทธิพลสูงต่อการพฒันาคณุภาพ

ผู้ เรียนในปัจจบุนั โดยผู้บริหารและผู้ มีหน้าท่ีในการนําส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา

มาใช้ในการพฒันาคณุภาพทางการศกึษาจะต้องพิจารณาและคํานึงถึงประโยชน์ของการพฒันาท่ี

จะเกิดขึน้ตอ่องค์กรให้ดีท่ีสดุทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 

จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา มีดังนี ้สมิท (Smith) พบว่า ผู้ ท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อการอ่านจะให้เวลาในการอ่าน

สิ่งพิมพ์ท่ีหลากหลายเพ่ือประโยชน์ในการเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้ชีวิต90 บาร์บาร่า 

(Barbara) พบว่า แนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา คือ การใช้ส่ือ 

เทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน การเพิ่มทกัษะทางการสอนให้ครู โรงเรียนให้การสนบัสนุน

และส่งเสริมด้านทรัพยากร งบประมาณเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอ 91 บาร์เน็ทท์ 

(Barnett) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนกัเรียนเก่ียวกับ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบริหารงานวิชาการ พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการจดัการ

                                                 
88วสนัต์  นาวเหนียว, “แนวทางการจดัการท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนเร่งสูฝั่น” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร, 

2550), 96. 
89C.B. Wang, Techno Vision : The Executive’s Survival Guide to Understanding 

and Managing Information Technology (New York : McGraw – Hill, 1994), 3. 
90Cecil M. Smith, “The Relationship of Adult’s Reading Attitude to Actual Reading 

Behavior,” Reading Improvement 27, 2 (November 1990) : 18 – 25. 
91Turnbull Babara, “The Mediating Effect of Participation and Process Outcomes 

on Evaluation Use in British Columbia School Accreditation” Dissertation Abstract 

International 59, 5(February 1998) : 1425-A. 
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ของการบริหารงานวิชาการ ข้อมูลรายบุคคลในระดบัลึกจะถูกนําไปรวบรวมท่ีสํานักงานบริหาร

วิชาการ ทําให้ผู้ปฏิบตังิานฝ่ายวิชาการสามารถเรียกใช้ข้อมลูตา่ง ๆ ทําให้มีความตัง้ใจและร่วมมือ

ในการทํางาน92 ลูชาล์เทล (Luchastel) ได้ศึกษารูปแบบการสอนบนเว็บสําหรับนกัเรียน พบว่า 

ผู้ เรียนและผู้สอนสามารถเสนอความคิดเห็นโดยใช้เว็บในการปฏิสมัพนัธ์กันระหว่างนกัเรียนและ

ครู และในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างนกัเรียนการวิเคราะห์

กิจกรรม การสร้างทีมความรู้ และการส่ือสารแบบยุคโลกาภิวัตน์93 แกรนท์ และพายชาวเวสท์  

(Grant and Piechowest) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง ความเข้าใจในการเรียนรู้ภาษาท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น

ศนูย์กลางของชาวจีน ในเขตเมืองบอสตนั พบว่า ความแตกตา่งระหว่างผู้ เรียนภาษาท่ีเป็นชาวจีน

นัน้มีผลกระทบต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วน  

ความยากท่ีมีตอ่การเรียนรู้ทกัษะพืน้ฐานทัง้ 4 นัน้ พบว่า การพดูเป็นสิ่งท่ียากท่ีสุดสําหรับชาวจีน 

รองลงมาคือ การฟัง การเขียน สําหรับทักษะท่ีมีความยากน้อยท่ีสุดสําหรับชาวจีนคือ ทักษะ    

การอา่น94 อาจารี  แดงออ่น พบวา่ ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการวิเคราะห์หนงัสือเพ่ือทําการคดัเลือก

หนงัสือเรียนร่วมกบัผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทัง้ครูและนกัเรียนเพ่ือนําไปใช้ได้ตรงตามความต้องการของ

ผู้ ใช้และสามารถส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเกิดขึน้95 ดารณี  ยอดโพธ์ิ พบว่า ด้านการใช้ส่ือ    

การเรียนการสอนของครูอาจารย์อยู่ในระดบัปานกลาง ส่ือการสอนท่ีใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ เอกสาร 

ตํารา หนังสืออ่านประกอบ96 ธรรมรงค์  ส้มเกิด พบว่า ส่ือวีดีทัศน์มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์

                                                 
92Ronald Barnett, The Ideal of Academic Administration 2006, accessed July 1, 

2010, Available from http://interscience wiley.com/doi/10.111/j. 

1467 – 9752.1993.tb00654.x/abstract. 
93C. Luchastel, Managing quality and standards (New York : North Publish, 

1998), 48. 
94Barry A. Grant and Micheal M. Piechowest,” The Theories and The Good 

Toward Child – Centered Education,” Gitted Child Quarterly 43, 1(1999) : 4 – 12. 
95อาจารี  แดงออ่น, “ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการดําเนินงานห้องสมดุโรงเรียน

ประถมศกึษา สงักดัสํานกังานการประถมศกึษาอําเภอแกลง จงัหวดัระยอง” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับรูพา, 2544), บทคดัย่อ. 
96ดารณี  ยอดโพธ์ิ, “รูปแบบการจดัตัง้ศนูย์เทคโนโลยีการศกึษาโรงเรียนพระนารายณ์ 

จงัหวดัลพบรีุ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา บณัฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2545), 86 - 87. 
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ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 นกัเรียน มีความพึงพอใจต่อบทเรียนวีดีทศัน์ในระดบัมาก97 เรณู  หาญนิรันดร์ เสนอแนะว่า 

หนังสือเป็นการเพิ่ม ความสนใจของเด็ก อันจะส่งผลโดยตรงให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพและการจดัทําหนงัสือจะมีความน่าสนใจมากย่ิงขึน้ ถ้าใช้การ์ตนูในการดําเนินเร่ือง

ประกอบเนือ้หาทําให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสงูขึน้98 วรกาญจน์  สขุสดเขียว กล่าวว่า 

การขาดแคลนงบประมาณของสถานศกึษาจะทําให้เกิดปัญหาตอ่เน่ืองหลายประการ เช่น ปัญหา

นกัเรียนออกกลางคนั ปัญหานกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ปัญหา 

การขาดแคลนครูและบคุลากรทางการศกึษาและปัญหาการขาดแคลนอาคารสถานท่ี ส่ือการเรียน

การสอน ซึ่งล้วนแล้วแตเ่ป็นปัญหาท่ีส่งผลตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษาทัง้สิน้99 อจัฉรีย์ เสมา 

กล่าวว่า หากผู้ ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผู้ นําชุมชน สมาคมศิษย์เก่า 

หน่วยงานหรือองค์กรเอกชนของชุมชนอยู่ในสภาวะท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดี ย่อมส่งผลต่อ     

การให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ               

วสนัต์  นาวเหนียว พบวา่ ส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาเป็นปัจจยัท่ีสําคญัอีกประการ

หนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ หน่วยงาน

ทางการศกึษาในระดบัสงู ควรให้การสนบัสนนุส่งเสริมด้านเทคโนโลยีทางการศกึษาแก่โรงเรียนใน

สงักัดอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง  ทัง้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการศึกษา ส่ือ อุปกรณ์ท่ี

ทันสมัยตลอดจนการประสานความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนให้    

                                                 
97ธรรมรงค์  ส้มเกิด, “การพฒันาส่ือวีดีทศัน์ เร่ือง การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมศลิปกรรมของ

อําเภอเมืองสมทุรสาคร สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัใหญ่จอมปราสาท 

อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2548), 88. 
98เรณ ู หาญนิรันดร์, “การพฒันาหนงัสือการ์ตนูภาษาองักฤษ เร่ือง สถานท่ีทอ่งเท่ียวของ

จงัหวดัระยอง สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนบุาลระยอง” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2546), 76. 
99วรกาญจน์  สขุสดเขียว, “รูปแบบภาษีเพ่ือการศกึษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญา

ดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550), 73. 
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ความร่วมมือกันในการนําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษา100 ในส่วนของ

กระทรวงศกึษาธิการ เสนอแนะว่า การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียน ส่ือการเรียนการสอนเพ่ือใช้ใน

สถานศึกษา นบัว่าเป็นปัจจยัท่ีสําคญัประการหนึ่งสําหรับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

เพราะนอกจากจะช่วยยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนให้สูงขึน้แล้ว นกัเรียนยังใช้

ประโยชน์จากส่ือ หนังสือและแบบเรียนสําหรับการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง     

อีกด้วย ซึ่งเป็นงานท่ีสําคญัของผู้ ท่ีเก่ียวข้องท่ีต้องคดัเลือกและจดัหาให้เพียงพอและสอดคล้อง  

กับความต้องการของครูและผู้ เ รียนโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเ ก่ียวข้อง 101ปรียาพร             

วงศ์อนตุรโรจน์ กล่าวว่า ส่ือการสอน คือสิ่งท่ีนําความรู้ไปสู่ผู้ เรียน อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์หรือไม่ใช่

สิ่งพิมพ์ก็ได้ ส่ือการสอนท่ีไม่ใช่สิ่งพิมพ์ก็คือส่ือประเภทโสตทัศนูปกรณ์ ส่ือการสอนใช้เพ่ือให้

กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด กรมวิชาการ กล่าวว่า ประโยชน์

ของการใช้ส่ือการสอนทําให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ และมีความอยากรู้อยากเห็น ทําให้ผู้ เรียนเรียน

ได้ง่ายขึน้และจําบทเรียนได้ดี ย่นเวลาและระยะทางกับสถานท่ีได้ ย่อขนาดของสิ่งของท่ีไม่

สามารถจะนําเข้ามาในห้องเรียนได้ ชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดความคดิสร้างสรรค์102  

จากแนวคิดและงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 

การศกึษา เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพสง่ผลตอ่การพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน ช่วยลดข้อจํากดั

เร่ืองเวลา ระยะทาง และสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การใช้เพ่ือการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียน

และครูผู้สอน  อีกทัง้ผู้บริหารสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้อีกวิธีหนึ่ง

ท่ีสําคญัในยคุปัจจบุนั 

 

 

 

                                                 
100วสนัต์  นาวเหนียว, “แนวทางการจดัการท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนเร่งสูฝั่น” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร, 

2550), 605. 
101สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, แนวปฏิบัตงิานการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษานิตบุิคคลในสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา สาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สํานกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต,ิ 2551), 32 – 33. 
102ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สหมิตร 

ออฟเซท, 2535), 247 – 248. 
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4.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  

 มาตรา 25 แหง่พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงาน และการจดัตัง้แหล่งการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตทุกรูปแบบได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน

วิทยาศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้อ่ืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียนเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาในโรงเรียนจงึเป็นเร่ืองสําคญั103 

 ดงันัน้ โรงเรียนจึงควรให้การสนบัสนุน และส่งเสริมการดําเนินงานของแหล่งเรียนรู้ให้

สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันี ้1) กําหนดกระบวนการบริหาร คือ ระบุเร่ือง    

การจัดการให้ชัดเจน โดยมีผู้ จัดทําหน้าท่ีเชิงบริหารจัดการ ซึ่งอาจจะเป็นปราชญ์ ผู้ รู้ หรือเป็น

พระภิกษุสงฆ์ก็ได้ โดยทําหน้าท่ีประสานงานร่วมกับบุคคลอ่ืน อาทิ สถานศึกษา องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ท่ีจะมาร่วมมือกนัพฒันาความรู้ ร่วมกนัจดัทําเนือ้หาสาระ รูปแบบ กระบวนการท่ีจะ

ถ่ายทอดความรู้ 2) สร้างระบบเครือข่าย แหล่งเรียนรู้ทํางานคนเดียวกนัไม่ได้ต้องมีเพ่ือนร่วมงาน 

เช่น  พิพิ ธภัณฑ์อาจ จะ มี เ พ่ื อน ร่วม งานหลายประ เภ ท ไ ด้แ ก่  พิพิ ธ ภัณฑ์ ด้วยกัน เอง 

สถาบนัการศึกษา กลุ่มอาสาสมัคร องค์การวัฒนธรรม เช่น หอสมุด  โบราณสถาน ชมรมกีฬา 

องค์การทางศิลปะ และหน่วยงานวัฒนธรรมต่าง ๆ และเครือข่ายอ่ืน ๆ เป็นการขยายพืน้ท่ี        

การบริการแก่กลุ่มบุคคล เช่น โรงพยาบาล สํานักงานคุ้มครองเด็กและเยาวชนในทัณฑสถาน   

เป็นต้น การใช้แหล่งเรียนรู้สร้างระบบเครือข่ายก็เพ่ือประโยชน์ของการให้ความรู้ท่ีหลากหลาย 

กว้างขวาง และการได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงิน 3) การจัดทํากรอบแนวคิดแผนงาน 

โครงการ กิจกรรมเป็นรายปี ให้ผู้ เ รียนต่างภูมิภาคสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ตาม            

ความต้องการได้อย่างเป็นระบบ 4)มีการเช่ือมโยงการเรียนการสอนกับการจดัการศึกษาทัง้ใน

ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 5) ส่งเสริมให้เป็นแหล่งรายได้ เศรษฐกิจชุมชน โดยมี          

การจดัการอบรมสาธิตวิธีผลิตภณัฑ์นานาชนิด และ 6) มีการประชาสมัพนัธ์ผลงานให้แพร่หลาย104 

 

 

                                                 
103รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต,ิ การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน,  

พิมพ์ครัง้ท่ี 3 (สงขลา : บริษัท นําศลิป์โฆษณา จํากดั, 2552), 132 - 136. 
104สมกิต  บญุยะโพธ์ิ, “การบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

2547), 36 - 38. 
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ความหมายของแหล่งเรียนรู้ 

 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของ แหล่งเรียนรู้ หมายถึง 

แหลง่ หรือ ท่ีรวม ซึง่อาจเป็นสภาพ สถานท่ีหรือศนูย์รวมท่ีประกอบด้วย ข้อมลู ข่าวสารความรู้และ

กิจกรรมท่ีมีกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีรูปแบบแตกตา่งจากกระบวนการ

เรียนการสอนท่ีมีครูเป็นผู้สอนหรือศนูย์กลางการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ท่ีมีกําหนดเวลาเรียนยืดหยุ่น

สอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของผู้ เรียน การประเมินและการวดัผลการเรียนมี

ลกัษณะเฉพาะท่ีสร้างขึน้ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นรูปแบบ

เดียวกนักับการประเมินผลในชัน้หรือห้องเรียน105 แหล่งเรียนรู้ตามมาตรา 25 ในพระราชบญัญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 ได้แก่ 

ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ศนูย์การกีฬาและนนัทนาการ แหล่งข้อมลูและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน เป็นต้น โดยบทบาท

ของแหล่งเรียนรู้ในการให้การศึกษาแก่ผู้ เรียนทัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั มีดงันี ้     

1)  แหล่งเรียนรู้ต้องสามารถตอบสนองการเรียนรู้ท่ีเป็นกระบวนการ (Process of Learning)    

การเรียนรู้โดยการปฏิบตัิจริง (Learning by doing) ทัง้การเรียนรู้ของคนในชมุชนท่ีมีแหล่งเรียนรู้

ของตนเองอยู่แล้วและการเรียนรู้ของคนอ่ืน ๆ ทัง้ในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย               

2) เป็นแหล่งทํากิจกรรม แหล่งทัศนศึกษา แหล่งฝึกงานและแหล่งประกอบอาชีพของผู้ เรียน        

3) เป็นแหลง่สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึน้โดยตนเอง 4) เป็นห้องเรียนทางธรรมชาติ เป็นแหล่ง

ศกึษาค้นคว้า วิจยัและฝึกอบรม 5) เป็นองค์กรเปิด ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมลูได้อย่างเต็มท่ีและ

ทัว่ถึง 6) เผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ เรียนในเชิงรุกเข้าสู่ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ประหยัดและ   

สะดวก 7) มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกนั 8) มีส่ือประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย 

ส่ือสิ่งพิมพ์และส่ืออีเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาอาชีพ106    

โดยควรมียุทธศาสตร์การทํางานเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้ของภาครัฐ เอกชน และชุมชน ดังนี ้            

1) กําหนดภารกิจสนบัสนุนและอํานวยความสะดวก รวมทัง้ให้คําปรึกษาทางวิชาการ ประสาน 

การจัดกระบวนการกลุ่ม การสร้างผู้ นําเพ่ือกระตุ้นให้เกิดแหล่งเรียนรู้และการจัดการท่ียั่งยืน        

                                                 
105สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, ทาํเนียบสารสนเทศแหล่งเรียนรู้

สาํหรับประเทศไทย บทสรุปของผู้บริหาร (กรุงเทพฯ : สํานกังานคณะกรรมการการศกึษา

แหง่ชาต,ิ 2546), 54. 
106รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต,ิ การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน,  

พิมพ์ครัง้ท่ี 3 (สงขลา : บริษัท นําศลิป์โฆษณา จํากดั, 2552), 132 - 136. 
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2) มีการจดัการร่วมกัน โดย 2.1) ภาครัฐสนบัสนุนและอํานวยความสะดวก รวมทัง้ให้คําปรึกษา

ทางวิชาการ ประสานการจดัการกระบวนการกลุม่ การสร้างผู้ นําเพ่ือกระตุ้นให้เกิดแหล่งเรียนรู้และ

การจดัการท่ียัง่ยืน 2.2) ภาคเอกชนสนบัสนนุงบประมาณ การส่งเสริมเศรษฐกิจชมุชนท่ีเก่ียวข้อง

กบัแหลง่เรียนรู้ 2.3) ภาคชมุชนหรือประชาชนในท้องถ่ินและผู้ รับผิดชอบกิจกรรมทัง้หมดของแหล่ง

เรียนรู้ 3)  กําหนดรูปแบบและมาตรฐานการบริการขัน้พืน้ฐานของแหล่งเรียนรู้ และสามารถ

ดําเนินการร่วมกนัได้ 4) ใช้ทรัพยากรท้องถ่ินร่วมกัน 5) ดําเนินการในเชิงรุก โดยการปรับรูปแบบ

ขององค์กรและบคุลากร 6) จดัตัง้กองทนุสนบัสนนุ และจดัหาอาสาสมคัรมาช่วยในการดําเนินงาน 

7) เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข้อมูลระหว่างแหล่งเรียนรู้107และควรมีแนวนโยบายในการดําเนินการ 

ดงันี ้1) ให้แหล่งเรียนรู้เป็นองค์กรเปิดท่ีผู้ เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศกึษาได้อย่างแท้จริง 

2)  จดักระบวนการเช่ือมโยงระหวา่งแหล่งเรียนรู้ สถานศกึษาและชมุชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

จดัทําหลกัสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน 3) นําเทคโนโลยีมาใช้เป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ รวมทัง้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ก้าวหน้าทันต่อ                  

การเปล่ียนแปลงของสงัคม 4)  กระจายอํานาจการจดัการทรัพยากรด้านตา่ง ๆ ให้แก่ชมุชนท้องถ่ิน 

โดยเปิดโอกาสให้ชมุชนท้องถ่ินมีอํานาจจดัการแหล่งเรียนรู้ และได้รับการสนบัสนุนในเร่ืองข้อมูล

รวมทัง้งบประมาณจากภาครัฐ สถานศกึษา นกัวิชาการและเอกชน 5) ให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือ

ดําเนินงานในแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ 6) ให้มีการจัดการเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้เกิด          

การเช่ือมโยงการบริหารจัดการทรัพยากร การกําหนดกลไกการประสานประโยชน์ กําหนด

ยทุธศาสตร์ในการทํางานร่วมกนัให้ประสบความสําเร็จ ซึ่งรูปแบบของเครือข่ายนัน้มีหลากหลาย 

7) สง่เสริมสนบัสนนุให้มีการแลกเปล่ียนงานด้านแหลง่เรียนรู้กบัตา่งประเทศ108 ดงันัน้ การพฒันา 

แหลง่เรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูรสถานศกึษา มุ่งเน้นไปท่ีการจดัให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จาก

แหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลายในรูปแบบตา่ง ๆ ทัง้ในและนอกโรงเรียนนัน้ โรงเรียนจึงต้องพฒันาแหล่ง

เรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความพร้อมสําหรับจดัการเรียนรู้พร้อมทัง้ประสานจดัการเก่ียวกบัแหล่ง

เรียนรู้ภายนอกโรงเรียนด้วย สถานศกึษามีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้1) สํารวจแหล่งการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้อง

กบัการพฒันาคณุภาพการศึกษาทัง้ในสถานศึกษา ชมุชน ท้องถ่ิน ในเขตพืน้ท่ีการศึกษาและเขต

                                                 
107สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, ทาํเนียบสารสนเทศแหล่งเรียนรู้

สาํหรับประเทศไทย บทสรุปของผู้บริหาร (กรุงเทพฯ : สํานกังานคณะกรรมการการศกึษา

แหง่ชาต,ิ 2546), 102. 
108รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต,ิ การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน,  

พิมพ์ครัง้ท่ี 3 (สงขลา : บริษัท นําศลิป์โฆษณา จํากดั, 2552), 134. 
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พืน้ท่ีการศึกษาใกล้เคียง 2) จดัทําเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หนว่ยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศกึษาในบริเวณใกล้เคียง 3) จดัตัง้และพฒันา

แหล่งการเรียนรู้รวมทัง้พฒันาให้เกิดองค์ความรู้ และประสานความร่วมมือสถานศกึษาอ่ืน บคุคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในการจัดตัง้ ส่งเสริมพฒันา

แหล่งเรียนรู้ท่ีใช้ร่วมกนั 4) ส่งเสริม สนบัสนนุให้ครู ใช้แหล่งเรียนรู้ทัง้ในและนอกโรงเรียน ในการ

จดักระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลมุภมูิปัญญาท้องถ่ิน109 

 

การจัดหาแหล่งเรียนรู้ 

 การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัต้องตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล     

จึงจําเป็นต้องมีกิจกรรมท่ีหลากหลายให้ผู้ เรียนเลือกเรียนรู้ตามความสนใจ หากมีการจัดแหล่ง     

การเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ วางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ จดัตัง้บคุลากรรับผิดชอบ

ดแูล มีการควบคมุกํากบั และตดิตามประเมินผลการใช้อยา่งคุ้มคา่ และแสวงหาแหล่งเรียนรู้ใหม่ท่ี

สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียนก็จะสง่ผลตอ่การเรียนรู้ด้านวิชาการและการพฒันาคณุภาพ

การศกึษาของสถานศกึษามีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ โดยการสนบัสนนุหรือการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 

เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนได้ปฏิบตัิงานอย่างเต็มความสามารถนัน้ หน้าท่ีหลกัอย่าง

หนึง่ของผู้บริหารโรงเรียนก็คือ การอํานวยการบริหารงานด้านตา่ง ๆ แก่นกัเรียนโดยการสนบัสนนุ

ส่งเสริมงานการเรียนการสอน คือ 1) การจดังบประมาณเพ่ือการเรียนการสอน ผู้บริหาร โรงเรียน

และผู้ เก่ียวข้องกับงบประมาณจําเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการจัดสรรงบประมาณของ

โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีวางไว้ 2) การจดักิจกรรมนกัเรียน เป็นการปฏิบตัิงาน

ร่วมกนัของผู้ เรียนเป็นกลุม่ ๆ ตามความสนใจและความถนดั เป็นการประกอบกิจกรรมร่วมกนัโดย

ผู้ เรียนช่วยกันคิดช่วยกันทําและช่วยกันแก้ปัญหา อนัจะเป็นการปลูกฝังวินยัท่ีดีในการอยู่กันใน

สงัคมประชาธิปไตย 3) การจดัแนะแนว ได้แก่  การบริการศกึษาข้อมลูเก่ียวกับตวัเด็ก การบริการ

สนเทศ การบริการให้คําปรึกษา การบริการวางตวับคุคล และการบริการติดตามผลและประเมินผล 

4) การจัดให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ก็เพ่ือต้องการให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าตาม  

ความสนใจ และความต้องการของนกัเรียนแต่ละคน เพ่ือให้นกัเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองให้มาก

                                                 
109รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต,ิ การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน,  

พิมพ์ครัง้ท่ี 3 (สงขลา : บริษัท นําศลิป์โฆษณา จํากดั, 2552), 134 - 135 
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ท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ 5) การใช้อาคารสถานท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนควรจดัอาคารเรียนและ

บริเวณโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเรียนการสอนให้มากท่ีสุดเป็นหน้าท่ีของผู้ บริหาร

จะต้องวางแผนการทํางานร่วมกนักบับคุลากรในโรงเรียน  6) การนําทรัพยากรในท้องถ่ินใช้  ได้แก่ 

ครูใช้สิ่งแวดล้อมสภาพสังคมและชีวิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ใช้สถานฝึกงานใน

ท้องถ่ินให้เป็นประโยชน์ จัดหาทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ในท้องถ่ินมาใช้ในการเรียนการสอน 

และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์และขนบธรรมเนียมของท้องถ่ิน    

7) การจัดห้องสมุด ได้แก่ ห้องสมุดเคล่ือนท่ีโดยจัดหนังสือเล่มบาง ๆ ท่ีสามารถอ่านจบใน

ระยะเวลาสัน้ เช่น วารสารล่วงเวลา  จลุสาร นําใส่ตะกร้า กล่อง กระเป๋า รถเข็นไปยงัสถานท่ีท่ีมีท่ี

สําหรับให้นักเรียนนั่งอ่าน เช่น ใต้ต้นไม้ สนาม ศาลา เป็นต้น และห้องสมุดไม่เคล่ือนท่ีโดยนํา

วารสาร หนงัสือตา่ง ๆ จากชัน้หนงัสือหรือตู้หนงัสือไปให้บริการตามสถานท่ีท่ีจดัไว้เป็นการถาวร

ตามมุมต่างๆ โดยข้อคํานึงเก่ียวกับการจดัแหล่งการเรียนรู้คือ 1) อาคารสถานท่ีควรมีสถานท่ีท่ี

เหมาะสมอาจเป็นอาคารเอกเทศหรือเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร และอยู่ในจุดศนูย์กลางท่ีนกัเรียน

และครูอาจารย์มาใช้ได้สะดวก ห่างไกลจากเสียงรบกวน มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้

สะดวก 2) ผู้ปฏิบตัิงานในศนูย์การเรียนรู้ควรเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ทางบรรณารักษ์ศาสตร์หรือหลกัการ

จดัระบบส่ือเพ่ือสะดวกในการใช้และควรมีครูอ่ืน ๆ เป็นผู้ช่วย หรืออาจแต่งตัง้คณะทํางานและมี

นกัเรียนชว่ยงาน ซึง่จะเป็นกําลงัสําคญัชว่ยให้งานสําเร็จลลุว่งไปด้วยดี 3) การดําเนินงานของศนูย์

การเรียนรู้ ควรจัดให้เป็นระบบเพ่ือความสะดวกในการใช้ความสามารถใช้แนวทางในการ

ดําเนินงานห้องสมุดมาดําเนินการได้ ทัง้ในส่วนท่ีเก่ียวกับระบบการจดัระบบส่ือสิ่งพิมพ์และส่ือ

เทคโนโลยี110  

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า กระบวนการเรียนรู้และสาระท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร

สถานศกึษาท่ีจะสามารถพฒันาคณุภาพวิชาการ และคณุภาพการศึกษาของนกัเรียนในโรงเรียน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ สถานศกึษาจะต้องมุ่งเน้นไปท่ีการจดัให้นกัเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จาก

แหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลายในรูปแบบตา่ง ทัง้ในและนอกโรงเรียน ดงันัน้โรงเรียนจึงต้องพฒันาแหล่ง

เรียนรู้ จดัหาแหลง่เรียนรู้ท่ีเหมาะสม ให้การสนบัสนนุและพฒันาชมุชนเพ่ือให้เป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีดีมี

ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการในการพฒันานกัเรียน 

                                                 
110กระทรวงศกึษาธิการ, แนวทางส่งเสริมการปฏิบัตงิานเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม, เล่มท่ี 6, การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 

ดเิอ็มเพอเรอร์ พี กรุ๊ป จํากดั, 2544), 233 – 236. 
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 มีการศกึษาและงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาแหล่งเรียนรู้ มีการศกึษาไว้อย่างหลากหลาย

แสดงให้เห็นความสําคญัและประโยชน์ของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ดงันี ้ปรีชา มาละวรรณโณ    

ได้ศกึษาการพฒันาแหลง่เรียนรู้ในชมุชนมาใช้ในการเรียนการสอนมีประโยชน์มากท่ีสดุในการช่วย

ส่งเสริมให้นักเรียนรักและผูกพันในท้องถ่ินของตน และนักเรียนสามารถนําความรู้ท่ีได้มาใช้ใน

ชีวิตประจําวันได้111นอกจากนี ้ทวีศักดิ์ หลีหาด ศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้มาพัฒนาการเรียน      

การสอน พบวา่ นกัเรียนมีความตัง้ใจเรียนและสนกุกบัการเรียน และมีผลสมัฤทธ์ิทางเรียนสงูขึน้112 

ส่วน นยันา  สนุารักษ์  ศึกษาพบว่า แหล่งเรียนรู้มีประโยชน์มากตอ่การจดัการเรียนการสอน และ

เป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการสืบค้นข้อมูลทัง้ของครูและนักเรียน 113 วสุนี  รักษาจัน พบว่า       

แหล่งเรียนรู้มีประโยชน์อย่างย่ิงต่อการจดัการเรียนการสอน114 สุเมธ ปานะถึก พบว่า การปฏิรูป  

การเรียนการสอนโดยการสร้างความตระหนกัให้บคุลากรท่ีจะปฏิรูปการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียน

เป็นสําคญั115 สุภาพ  ศรีหาบุตร  พบว่า มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียน   

การสอนอยู่ในระดบัมาก และมีวิทยากรให้ความรู้แก่ครูและนกัเรียนเพียงพอ นกัเรียนสนุกและ

                                                 
111ปรีชา  มาละวรรณโณ, “การพฒันาแหลง่เรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดกลาง 

สงักดักรมสามญัศกึษาจงัหวดัขอนแก่น” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2545), บทคดัย่อ. 
112ทวีศกัดิ ์ หลีหาด, “การใช้แหลง่เรียนรู้มาพฒันาการเรียนการสอนในจงัหวดัสตลู” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

ราชภฎัสงขลา, 2545), 89. 
113นยันา  สนุารักษ์, “ฐานข้อมลูแหลง่วิทยาการชมุชนในจงัหวดัสกลนคร สําหรับ

มาตรฐานกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

ศลิปากร, 2547), 36. 
114วสนีุ  รักษาจนั, “การสํารวจแหลง่เรียนรู้ในชมุชนของนกัเรียนชัน้ ม.4 ท่ีเรียนวิชา

ประวตัิศาสตร์วรรณคดีไทย” (รายงานการวิจยัในชัน้เรียน โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา, 2545), 104. 
115 สเุมธ  ปานะถึก, “การจดักิจกรรมการเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ในชมุชนและท้องถ่ินเพ่ือ

พฒันาคณุภาพผู้ เรียนในโรงเรียนนากอกวิทยาคาร จงัหวดัหนองบวัลําภ”ู (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2545), 83. 
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สนใจการเรียนมากขึน้ มีการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทัง้ในและนอกโรงเรียนในระดับมาก116

สอดคล้องกับ อมรทิพย์  เจริญผล  ได้ศึกษาเร่ือง การจัดการความรู้จากแหล่งเรียนรู้ของ

สถานศกึษา พบวา่ สถานศกึษาสว่นใหญ่ใช้แหล่งเรียนรู้ในระดบัปานกลาง และในด้านการจดัการ

ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา มี  3 องค์ประกอบหลกั ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ 

การเล่ือนไหลของความรู้ 2) การกําหนดรายการความรู้ท่ีต้องการและการจดัการรายการความรู้ 

และ 3) การทําแผนท่ีความรู้117 

 กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่า แหล่งเรียนรู้เป็นทรัพยากรท่ีมีประโยชน์อย่างย่ิงต่อ        

การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้ เสริมสร้างทกัษะ เกิดความรู้ความเข้าใจ 

เป็นนกัเรียนท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานและเป็นไปตามหลกัสตูรท่ีกําหนด โดยผู้บริหารสถานศกึษา

จะต้องเห็นความสําคญั ให้สนับสนุนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายแก่นกัเรียนอย่าง

จริงจัง ส่งเสริมให้ครูผู้ สอนตระหนักเห็นความสําคัญต่อการใช้แหล่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา         

การเรียนรู้ของนกัเรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพได้จริง  

 

5. การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนประสบการณ์ 

การบริหารงานวิชาการจะประสบผลสําเร็จ จะต้องอาศยัการประเมินผลเพราะจะทําให้

ทราบวา่ การดําเนินงาน มีประสิทธิภาพเพียงใด เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และสําเร็จตามเป้าหมาย

หรือไม่ ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า การวดั (Measurement) เป็นกระบวนการท่ีกําหนด

จํานวนตัวเลขให้กับวัตถุสิ่ งของหรือบุคคลตามความมุ่งหมายและเปรียบเทียบลักษณะ          

ความแตกต่างท่ีปรากฏอยู่ในสิ่งท่ีจะวดันัน้ การวดัด้านการเรียนรู้มกัวดั 3 ด้าน คือ ด้านความรู้

ความเข้าใจ (Cognitive Domain) ด้านทักษะปฏิบัติ (Psychomotor Domain) ด้านเจตคต ิ

(Affective Domain) ส่วนการประเมินผล (Evaluation) เป็นการพิจารณาตดัสินเก่ียวกบัคณุภาพ 

                                                 
116 สภุาพ  ศรีหาบตุร, “แหลง่เรียนรู้ในชมุชนโครงการหนึง่ตําบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ เพ่ือใช้

ประกอบการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาชยัภมูิ เขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2547), 78 - 81. 
117อมรทิพย์  เจริญผล, “การจดัการความรู้จากแหลง่เรียนรู้ของสถานศกึษา” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

ศลิปากร, 2550), บทคดัยอ่. 
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คณุค่าความจริงและการกระทํา บางทีขึน้อยู่กับการวดัเพียงอย่างเดียวหรือการรวมการวดัหลาย

ทางการประเมินผลแต่ละครัง้จะประกอบด้วยผลการวดัท่ีได้จากการกระบวนการต่าง ๆ เกณฑ์  

การพิจารณาและการตดัสินใจ เป็นการชีข้าดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบผลของการวดักบัเกณฑ์ท่ี

กําหนดไว้ สถานศกึษามีแนวการปฏิบตั ิดงันี ้1) กําหนดระเบียบ แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการวดัผลและ

ประเมินผลของสถานศึกษา 2) ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการวดัผลและประเมินผลแต่ละรายวิชา  

ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ และ

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 3)  สง่เสริมให้ครูดําเนินการวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอน โดย

เน้นการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบตัิ และผลงาน 4) จดัให้มีการวดัผล

ประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 5) พัฒนาเคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผลให้ได้มาตรฐาน118 

การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนประสบการณ์ เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งท่ีมี

ความสําคญัในการนํามาซึ่งคณุภาพการศึกษาของนกัเรียน ถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัท่ีจะช่วย

พฒันาการศกึษาระดบัตา่ง ๆ เพราะผลมาจากการวดัและการประเมินผลการศกึษา ส่วนการเทียบ

โอนประสบการณ์นัน้ เป็นการสร้างโอกาสให้กบันกัเรียนผู้ มีความต้องการศกึษาตามสถาบนัตา่ง ๆ 

ตามวาระและโอกาสท่ีแตกต่างกัน ซึ่งในส่วนของกระทรวงศกึษาธิการกําหนดหลกัสตูรการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 เก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไว้ดังนี ้การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีให้ผู้สอนใช้พฒันาคณุภาพการเรียน เพราะจะช่วยให้ได้

ข้อมลูสารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการความก้าวหน้าและความสําเร็จทางการเรียนของผู้ เรียน รวมทัง้

ข้อมลูท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศกัยภาพ 

สถานศึกษาในฐานะผู้ รับผิดชอบจดัการศึกษา จะต้องทําหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิร่วมกันและ

เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ดังนัน้การวัดและประเมินผลจึงต้องใช้วิธีการท่ีหลากหลายเน้น      

การปฏิบัติให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน และ

สามารถดําเนินการอย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ เ รียน โดยประเมิน         

ความประพฤติ พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและผลงานจากโครงงานหรือแฟ้มสะสม

ผลงานผู้ ใช้การประเมินระดบัชัน้เรียนท่ีสําคญัคือผู้ เรียน ผู้สอนและพ่อแม่ ผู้ปกครองจําเป็นต้องมี

ส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย วิธีการ และค้นหาข้อมูลเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีสะท้อนให้เห็นภาพ

                                                 
118ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศนูย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 

2553), 99 – 108. 
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สมัฤทธ์ิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ เรียนจะทราบระดบัความก้าวหน้า ความสําเร็จของตน 

ครูผู้ สอนจะเข้าใจความต้องการของผู้ เรียนแตล่ะคน กลุ่มสามารถให้ระดบัคะแนนหรือจัดกลุ่ม

ผู้ เรียน รวมทัง้ประเมินผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองได้ ขณะท่ีพ่อแม่ผู้ปกครอง

จะได้ทราบระดบัความสําเร็จของผู้ เรียนสถานศึกษาเป็นผู้ กําหนดหลักเกณฑ์การประเมิน โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษา 

 การประเมินผลระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าด้าน    

การเรียนรู้เป็นรายชัน้ปี สถานศึกษานําข้อมูลท่ีได้นีไ้ปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา      

การเรียนการสอนและคุณภาพของผู้ เรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รวมทัง้การนําผล   

การประเมินรายชัน้ไปพิจารณาตดัสินการเล่ือนชัน้ กรณีผู้ เรียนไมผ่า่นมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่ม

สาระต่าง ๆ สถานศึกษาต้องจัดให้มีการเรียนการสอนซ่อมเสริมและจัดให้มี การประเมินผล       

การเรียนรู้ด้วย119 

 คณะกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู้ได้ให้แนวทางการประเมินท่ีสอดคล้องกับการจัด     

การเ รียนการสอนไว้ว่า  การประเมินผลการเ รียนรู้พิจารณาจากพัฒนาการของผู้ เ รียน             

ความประพฤติ สังเกตพฤติกรรม การเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่กันไปตาม 

ความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษา และให้นําผลการประเมินดงักล่าวมาใช้

ประกอบการพิจารณา ในการจดัสรรโอกาสการเข้ารับการศึกาต่อโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายซึ่ง

สอดคล้องกับ วฒันาพร  ระงับทุกข์  มีความเห็นว่า การวดัและประเมินแนวใหม่สามารถท่ีจะวดั

และประเมินความสามารถของผู้ เรียนได้เหมาะสม และสอดคล้องกบัวิธีการเดิมเป็นวิธีการประเมิน

ท่ีสามารถค้นหาความสามารถและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ท่ีแท้จริงของผู้ เรียน และยังเป็น

ข้อมูลสําคญัท่ีสามารถนํามาใช้ประกอบการตดัสินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้เป็นอย่างดีด้วย   

แนวทางการประเมินท่ีสําคัญมี 3 แนวทาง คือ การประเมินจากสภาพจริง การประเมินและ       

การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน120 บุญชู  วลัยสเถียร  ให้แนวความคิดเก่ียวกับการวัดและ    

การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนว่า การวัดการประเมินผลมีบทบาทท่ีสําคัญย่ิงต่อกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยพืน้ฐานท่ีสําคญัท่ีสุด คือให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถ

นําไปใช้ในการตัดสินใจทางการศึกษาหลายประการ และท่ีสําคญัท่ีสุด คือ เน้นเพ่ือการเรียน     

                                                 
119กรมวิชาการ, หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 (กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพ์องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์, 2545), 24 - 26. 
120วฒันาพร  ระงบัทกุข์, การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (กรุงเทพฯ : 

บริษัท เลิฟ แอนด์ ลิน เพลส์ จํากดั, 2541), 63 – 68. 
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การสอนในห้องเรียน การตัดสินใจเก่ียวกับการเรียนรู้และพัฒนาผู้ เ รียนในยุคปัจจุบัน ซึ่ง

ระบบส่ือสารเทคโนโลยีตา่ง ๆ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ความต้องการท่ีจะพฒันาผู้ เรียนอนั

เป็นผลผลิตจากกระบวนการจดัการศกึษาให้เป็นผู้ เรียนมีคณุภาพในการท่ีจะดําเนินการเป็นผู้ นํา

แห่งการเปล่ียนแปลง การพฒันาจึงจําเป็น ความต้องการปฏิรูประบบประเมินผลเพ่ือเป็นวิถีท่ีจะ

นําไปสูค่วามเป็นเลิศหรือมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับ121  

 การวัดผลและการประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบแบบเดิม ๆ จึงไม่ได้วดัสภาพท่ีแท้จริง

ของนกัเรียน ไม่สามารถประเมินกระบวนการและผลผลิตท่ีผู้ เรียนได้ปฏิบตัิจริง รวมทัง้ไม่สามารถ

ชีใ้ห้เห็นพฒันาการได้อยา่งชดัเจน ซึง่ผลสมัฤทธ์ิท่ีแท้จริงไมใ่ชก่ารใช้เฉพาะแบบทดสอบเพียงอย่าง

เดียว การวัดผลและการประเมินผล122ดงัคํากล่าวของนักการศึกษารุ่นใหม่อีกผู้หนึ่งคือ สุวิทย์     

มลูคํา กลา่ววา่ การประเมินผลตามสภาพจริง หมายถึง การวดัผลและการประเมินผลกระบวนการ

การทํางานในด้านสมองหรือความคิดและจิตใจของผู้ เรียนอย่างตรงไปตรงมาตามสิ่งท่ีผู้ เรียน

กระทํา โดยพยายามตอบคําถามว่าผู้ เรียนทําอย่างไรและทําไมจึงทําอย่างนัน้ การได้ข้อมูลว่า  

“เขาทําอย่างไร” และ “ทําไม” จะช่วยให้ผู้ สอนได้ช่วยผู้ เรียนพัฒนาการเรียนของผู้ เรียนและ      

การสอนของผู้ สอนทําให้การเรียนการสอนมีความหมายและทําให้เกิดความอยากในการเรียนรู้

ตอ่ไป123 กล่าวโดยสรุป การประเมินตามสภาพจริง เป็นการประเมินท่ีเน้นการเรียนรู้ท่ีแท้จริงของ

ผู้ เรียน เพราะตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของสถานการณ์ในชีวิตจริง โดยเน้นการปฏิบตัิเป็นสําคญัและต้องมี

ความสมัพนัธ์กบัการเรียนการสอน เน้นการพฒันาท่ีปรากฏให้เห็น ใช้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการประเมิน

หลายฝ่ายและเกิดขึน้ในทกุขณะเทา่ท่ีเป็นไปได้ ส่วนการเทียบโอนผลการเรียน คือ การประเมินผล

การเรียน ควรรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ เรียนท่ีศึกษามาจากสถานศึกษาอ่ืนหรือ

รูปแบบการศกึษาอ่ืนให้เป็นสว่นหนึง่ของผลการเรียนตามหลกัสตูรของสถานศกึษา 

 สรุปได้ว่า การวดัผลและประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีตอ่เน่ืองกนั มีความสําคญัมากต่อ

การเรียนการสอนของนักเรียน เพราะจะเป็นการวดัว่านกัเรียนท่ีเรียนมาแล้ว มีความรู้มากน้อย

                                                 
121บญุช ู วลยัสเถียร, “แนวคิดเก่ียวกบัการจดัและประเมินผลเพ่ือพฒันาผู้ เรียน,” 

วารสารวิชาการ 9,14 (กนัยายน 2544) : 38. 
122ชยัพฤกษ์  เสรีรักษ์ และคณะ, คู่มือการประเมินผลโดยใช้แฟ้มผลงานดีเด่น 

(กรุงเทพฯ : สถาบนัพฒันาคณุภาพวิชาการ (พว.), 2542), 10. 
123สวิุทย์  มลูคํา, แฟ้มสะสมงาน, พิมพ์ครัง้ท่ี 9 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์  ที.พี.พริน้ท์ จํากดั, 

2542), 22 – 23. 
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เพียงใดจากท่ีเรียนมาและเม่ือเทียบกบัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้แล้ว นกัเรียนผา่นเกณฑ์หรือไม่ ซึ่งภารกิจ

ของผู้บริหารโรงเรียนจะต้องกําหนดนโยบายเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลการเรียนให้ชดัเจน 

จดัเคร่ืองมือในการประเมินให้เพียงพอ และให้มีคณุภาพเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ท่ีจะวดั โดยยึด

เกณฑ์การประเมินผลของทางราชการท่ีเก่ียวข้องเป็นหลกั 

 เป้าหมายสําคญัของการประเมินผลการเรียนตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน คือ เพ่ือ

นําผลการประเมินไปพฒันาผู้ เรียนให้บรรลมุาตรฐานการเรียนรู้ของกลุม่สาระการเรียนรู้ตา่ง ๆ โดย

การนําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมลูในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการของ

ผู้ เรียนโดยตรงและนําผลไปปรับปรุงแก้ไขการจดักระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ รวมทัง้

นําไปใช้ในการพิจารณาตดัสินความสําเร็จทางการศกึษาของผู้ เรียนอีกด้วย การวดัและประเมินผล

การเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานประกอบด้วย การประเมินการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

กลุม่สาระการเรียนรู้ 8 กลุม่ ซึง่สถานศกึษาควรดําเนินการประเมินผลในลกัษณะตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

คือ การประเมินผลก่อนเรียน การประเมินระหว่างเรียน การประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียน เป็น          

การประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนเพ่ือมุ่งตรวจสอบความสําเร็จของผู้ เรียน เม่ือผ่านการเรียนรู้ใน

ช่วงเวลาหนึ่ง หรือสิน้สุดการเรียนปลายปี/ปลายภาค การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เ รียน           

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนส่ือ

ความ124 และท่ีสําคญัการประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการจําเป็นต้องมีเทคนิคต่าง ๆ เช่น   

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการมีเทคนิควิธีการจัดการและประเมินผลหลากหลายวิธี 

ครูผู้สอนสามารถเลือกวิธีใช้ตามความเหมาะสมกบัเนือ้หาหรือรูปแบบการบรูณาการและเน่ืองจาก

การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นแบบผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ เน้นการฝึก

ปฏิบัติตามกระบวนการ รวมทัง้การปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ในทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ กาจดัและประเมินผลผู้สอนจึงต้องเลือกใช้ให้หลากหลาย และ

ดําเนินการควบคู่กันไปในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถเก็บข้อมูลท่ี

ต้องการวดั และประเมินผลผู้ เรียนรู้ให้ได้ครบถ้วนทกุด้านให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสตูร วิธีการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้แบบบรูณาการ ไดแก่ 

การสงัเกต การบนัทึกประจําวนั การตอบปากเปล่า การเขียนคําตอบหรือความเรียงการประเมิน

ตนเอง การประเมินกลุ่ม การสมัภาษณ์เด่ียว การสมัภาษณ์กลุ่ม การใช้แฟ้มสะสมผลงาน การให้

                                                 
124กรมวิชาการ,  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรของ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2545), 30 – 35. 
  

67

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
 
 
 

คะแนนแบบรูบริค การสนองตอบ การใช้แบบทดสอบ125ส่วนการเทียบโอนผลการเรียน ถือเป็น  

การนําผลการเรียนซึง่เป็นความรู้ทกัษะ และประสบการณ์ของผู้ เรียน ท่ีเกิดจากการศกึษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา         

ตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  แนวดําเนินการโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงศกึษาธิการวา่ด้วยการเทียบโอน ผลการเรียน การวดัผลการประเมินผลและการเทียบโอน

การศึกษา ถือว่าเป็นภารกิจอย่างหนึ่ง ท่ีสถานศึกษาจะต้องให้ความสําคัญ ซึ่งการวัดผล           

การประเมินผล และการเทียบโอนประสบการณ์ จะมีคณุภาพและประสิทธิภาพได้นัน้ จะต้องมี  

การจดัการท่ีเป็นระบบและกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีมีคณุภาพสามารถรองรับการประเมินภายใน

และการประเมินภายนอกได้ตามระบบการประกันคณุภาพการศึกษา126 สําหรับรายละเอียดของ   

การเทียบโอนนัน้ สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา ให้รายละเอียดไว้ ดงันี ้127 

 การเทียบโอนประสบการณ์ หมายถึง การนําผลการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีเป็นความรู้

ทกัษะ และประสบการณ์จากการศกึษาทัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยัมาประเมินเข้าสู่

หลกัสตูรระดบัใดระดบัหนึง่ การเทียบโอนผลการศกึษาประกอบด้วย  

 การเทียบระดับการศึกษา หมายถึง การกําหนดความเท่าเทียมกันของมาตรฐาน

การศึกษาตามหลักสูตรในแต่ละระดับทัง้การศึกษาในระบบและนอกระบบ หรือการนําผล        

การเรียนรู้ท่ีได้จากการศกึษาตามอธัยาศยัมาประเมินเพ่ือให้ได้หรือสําเร็จระดบัการศกึษาระดบัใด

ระดบัหนึง่ 

 การเทียบโอนประสบการณ์ หมายถึง การนําผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์ของบุคคลท่ีเกิดจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยัท่ีได้สัง่สมไว้  

มาประเมินเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของหลกัสูตรในแต่ละระดบัการศึกษา โดยให้มีการเทียบโอนผล  

การเรียนท่ีผู้ เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียน

จากสถานศกึษาเดียวกนัหรือไมก็่ตาม รวมทัง้จากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอธัยาศยั การฝึกอาชีพ 

หรือจากประสบการณ์การทํางาน นอกจากนีร้ะเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียน

                                                 
125สิริพชัร์  เจษฎาวิโรจน์, การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (กรุงเทพฯ :  

บุ๊คพอยท์, 2546), 97 – 100. 
126เร่ืองเดียวกนั, 97 – 100. 
127สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, การศึกษาสภาพการดาํเนินงานเทียบโอน 

ผลการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2550), 1 – 30. 
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ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 ของสถานศกึษา ได้ระบสุาระสําคญั สรุปได้

ดังนี  ้สถานศึกษาจัดทําระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

การศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2544 จะระบุเร่ืองการเทียบโอนผลการเรียนไว้เป็น 1 หมวด    

การเทียบโอนผลการเรียน เป็นการนําผลการเรียนซึง่เป็นความรู้ทกัษะและประสบการณ์ของผู้ เรียน

ท่ีเกิดจากการศกึษาในระบบการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั มาประเมินเป็นส่วน

หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรใดหลกัสูตรหนึ่ง โดยแนวทางดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

พอสรุปได้  ดงันี ้1) ผู้ขอเทียบโอนต้องขึน้ทะเบียนเป็นนกัเรียนของสถานศกึษาใดสถานศกึษาหนึ่ง 

2) จํานวนสาระการเรียนรู้ รายวิชา จํานวนหน่วยกิต ท่ีจะรับเทียบโอนและอายุของผลการเรียนท่ี

จะนํามาเทียบโอน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศกึษา เม่ือเทียบโอนแล้วต้องมีเวลาเรียนอยู่ใน

สถานศกึษาท่ีจะรับเทียบโอนไมน้่อยกวา่ 1 ภาคเรียน 3) การเทียบโอนผลการเรียนให้ดําเนินการใน

รูปของคณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียนจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน         

แนวปฏิบตัใิห้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศกึษาธิการท่ีกําหนดไว้แล้ว ดงัตวัอย่างการกําหนด

โครงสร้างคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน สถานศกึษาจะต้องนําผลการประเมินมาปรับปรุง

และพฒันาระบบบริหารจดัการเทียบโอนผลการเรียนในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ โดย

ต้องดําเนินการบนพืน้ฐานของข้อมลูสารสนเทศและการมีส่วนร่วมของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง สามารถ

แสดงระบบบริหารจดัการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศกึษาแสดง ดงัแผนภมูิท่ี 2 
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แผนภมูิท่ี 2 ระบบบริหารจดัการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศกึษา 

ท่ีมา : สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, การศึกษาสภาพการดาํเนินงานเทียบโอนผล

การศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2550), 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การเตรียมการดําเนินงานเทียบโอนผลการเรียน 

- กําหนดแนวปฏิบตัใินการเทียบโอนผลการเรียน 

- แตง่ตัง้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 

 

3. การกํากบั ติดตามประเมิน และ

รายงานผลการดําเนินงาน 

- กํากบั ตดิตาม การดําเนินงานอย่าง

ตอ่เน่ืองสม่ําเสมอ 

- กําหนดชว่งเวลาการกํากบั ตดิตาม 

- จดัทํารายงาน 

- ปรับปรุงและพฒันา 

 

2. การดําเนินงานเทียบโอน 

ผลการเรียน 

- ประกาศแนวปฏิบตัใินการเทียบโอน

ผลการเรียน 

- ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

- อนมุตัผิลการเทียบโอนผลการเรียน 

- จดัทําทะเบียนผู้ขอเทียบโอน 

ผลการเรียน 

- แจ้งผลการเทียบโอนผลการเรียนแก่ 

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องและผู้ขอเทียบโอน 
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 สถานศกึษาต้องกําหนดบทบาทของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการเทียบโอนผลการเรียนให้

ชดัเจนและครอบคลมุหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบตัิ โดยอาจมีแนวทางในการกําหนด  ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  บทบาทของผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการเทียบโอนผลการเรียน 
 

ผู้ รับผิดชอบ บทบาทของผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการเทียบโอนผลการเรียน 

1. คณะกรรมการ

สถานศกึษา 

- รับทราบผลการดําเนินงานเทียบโอนผลการเรียน 

2. หวัหน้า 

สถานศกึษา 

- แตง่ตัง้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 

- อนมุตัผิลการเทียบโอนผลการเรียน 

3. คณะกรรมการ

เทียบโอน 

ผลการเรียน 

- จดัทําแนวปฏิบตัใินการเทียบโอนผลการเรียน 

- กําหนดระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประเมินความรู้และประสบการณ์

ของผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน 

- จดัทําหรือจดัหาเคร่ืองมือในการประเมินความรู้ทกัษะและประสบการณ์

ของผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน 

- ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

- ประเมินความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ของผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน 

- ตดัสินผลการเทียบโอนผลการเรียนและนําเสนอหวัหน้าสถานศกึษาเพ่ือ

อนมุตัิการเทียบโอนผลการเรียน 

- ประเมินผลการดําเนินงานเทียบโอนผลการเรียนและจดัทํารายงานผล 

การดําเนินงาน 

4. งานทะเบียน

วดัผล 

- ประสานงานการเทียบโอนผลการเรียน 

- บนัทึกผลการเทียบโอนผลการเรียน 

- พิจารณารวบรวมเอกสาร/หลกัฐานทางการศกึษากรณีท่ีผู้ เรียนมี 

ความประสงค์ขอเทียบโอนผลการเรียนไปยงัสถานศกึษาอ่ืน และตาม 

คําร้องขอของสถานศกึษาท่ีรับเทียบโอน 

- ออกเอกสารใบแจ้งผลการเทียบโอนผลการเรียนตามท่ีมีผู้ ร้องขอ 

 

ท่ีมา : สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา,การศึกษาสภาพการดาํเนินงานเทียบโอน 

ผลการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2550), 28. 
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 รูปแบบและวธีิดาํเนินงาน 

 ผลการเรียนหรือผลการเรียนรู้ของผู้ ขอเทียบโอนอาจเกิดจากการศึกษาในระบบ 

การศกึษานอกระบบหรือการศึกษาตามอธัยาศยั สําหรับการศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม

อธัยาศยัสามารถจําแนกออกเป็นการศกึษาในลกัษณะตา่ง ๆ ได้แก่ การศกึษาตามหลกัสตูรระยะ

สัน้ หลกัสตูรเฉพาะ การศึกษาท่ีจดัโดยครอบครัวศนูย์การเรียน การฝึกฝีมือ รวมทัง้ประสบการณ์       

การทํางานจากแรงงานไทยในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น สามารถนํามาสรุปแนวทางการ

พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศกึษาในระบบในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยมีการให้

จําหน่าย การให้ผลการเรียน การบันทึกผลการเรียน และการคิดผลการเรียนเฉล่ียได้ ดังนี ้          

1) การพิจารณาเทียบโอนผลการเ รียนจากการศึกษาในระบบเข้าสู่การศึกษาในระบบ                 

2) การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบเข้าสู่การศึกษาในระบบ              

3) การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนจากการจดัการศกึษาโดยครอบครัวเข้าสู่การศกึษาในระบบ 

4) การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนจากการจดัการศกึษาโดยศนูย์การเรียน การศกึษาหลกัสตูร

ระยะสัน้ หลักสูตรเฉพาะ การฝึกอาชีพ ประสบการณ์การทํางานเข้าสู่การศึกษาในระบบ             

5) การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนจากการศกึษาตามหลกัสตูรต่างประเทศเข้าสู่การศึกษาใน

ระบบ โดยท่ี สถานศกึษาเดิม หมายถึง สถานศกึษาท่ีนกัเรียนได้เรียนมาก่อนและมีผลการเรียนท่ี

จะนํามาขอรับการเทียบโอน  ส่วนสถานศึกษาใหม่ หมายถึง สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอน             

ผลการเรียน เป็นสถานศกึษาท่ีนกัเรียนประสงค์จะเข้าศกึษาตอ่เน่ือง 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวัด ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 

 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีครูใช้พฒันาคณุภาพผู้ เรียนจะช่วยให้

ได้ข้อมลูสารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการ ความก้าวหน้าและความสําเร็จทางการเรียนของผู้ เรียนโดย

การวดัและประเมินผลตามระดบัชัน้เรียน การวดัและประเมินผลเป็นสิ่งจําเป็นในกระบวนการเรียน

การสอนมีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ปรับปรุงการเรียนการสอนของครูอาจารย์ ทําให้ครู

อาจารย์ทราบผลการสอนของตนเป็นอย่างไรและจะได้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึน้ 2) เพ่ือปรับปรุง    

การเรียนการสอนของผู้ เรียน ว่ามีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนหรือไม่เพียงใด ซึ่งจะเป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงตนเอง 3) เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารงานในสถานศึกษา ทําให้ทราบสภาพท่ี

แท้จริงของหลกัสตูร โครงการสอน บนัทึกการสอนท่ีนํามาสู่การปฏิบตัิว่าประสบปัญหาอย่างไร จะ

ได้แก้ไขปรับปรุง 4) เพ่ือเป็นข้อมูลทางการศึกษาทั่วไป 5) เป็นหลักฐานด้านการศึกษาของ

สถานศึกษาในด้านการรับนักเรียน ผลการเรียนและการสําเร็จหลักสูตร 6) เ พ่ือเป็นการ

ประชาสมัพนัธ์สถานศกึษาในด้านผลการเรียน และการสําเร็จการเรียนของนกัเรียน โดยผู้บริหาร
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หรือผู้บริหารงานวิชาการควรมีหน้าท่ีเก่ียวกบัการวดัผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน

ท่ีสําคญั ได้แก่ 1) กําหนดนโยบายทัว่ไปเก่ียวกับการวดัผลและประเมินผลในเร่ือง ประเภทของ

ข้อสอบท่ีใช้วดัผล ระยะเวลาท่ีใช้ในการสอบ จํานวนครัง้ท่ีสอบและการเก็บคะแนนสอบแตล่ะครัง้ 

มาตรฐานในการสอบวดัผล การรายงานผลแก่ผู้ปกครอง 2)  จดัหาวสัดอุปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ท่ีจําเป็นในการสอบ และการวัดผลประเมินผล ตลอดจนการอํานวยความสะดวกต่าง ๆ              

3)  พยายามส่งเสริมครูอาจารย์ให้มีความรู้ทางการวัดและประเมินผลโดยการจดัการฝึกอบรม  

การประชุมปฏิบตัิการในด้านเทคนิคการวดัผลประเมินและการรายงานผล 4) การจดัตารางสอบ 

ห้องสอบและระเบียบในการสอบ และ 5)  ควรมีการประเมินผลการสอน หากมีการบกพร่องอาจจะ

ได้หาทางแก้ไขตอ่ไป หรือเสนอแนวทางในการนําไปปรับใช้ในครัง้ตอ่ไป 

 การวัดผลประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน มีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

สํานกังานมาตรฐานการศกึษา (Office for Standard in Education) ได้ศกึษาวิจยัการตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา พบว่า ควรดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ

การศกึษาอย่างตอ่เน่ือง โดยในการศกึษาวิจยัครัง้นีใ้ช้หลกัการประเมินท่ีสามารถนําไปใช้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพตามหลักการประเมินผลทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกําหนด

มาตรฐานการประเมิน 4 ประการ คือ 1) ด้านความมีประโยชน์ 2) ด้านความเป็นไปได้ 3) ด้าน

ความเหมาะสม และ 4) ด้านความถกูต้อง ส่วน ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel) ได้ศกึษาวิจยั

พบว่า โรงเ รียนท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิผลควรประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ด้าน คือ               

1) ด้านปัจจยั 2) ด้านกระบวนการ และ 3) ด้านผลท่ีได้รับ ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบ นอกจากนี ้

เบเคอร์(Baker) วิจยัเร่ืองผลของการสอนเรียงความและเจตคติท่ีมีตอ่การเขียน โดยใช้การวดัและ

ประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน พบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงานมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคตท่ีิสงูขึน้ตอ่วิชาภาษาไทย128 ส่วน ฮิลเยอร์ (Hillyer) ศกึษา เร่ือง

ผลกระทบแฟ้มสะสมงานต่อการประเมินตนเองในการอ่าน พบว่า แฟ้มสะสมงานมีผลต่อ

ความสามารถทางการเรียนของนักเรียนจากการประเมินตนเอง129 พัฒนาการทางการเขียน

                                                 
128N.W. Baker, “The Effect of portfolio-based Instruction on Composition 

Students, Final Examination Scores, Course Grade, and Attitude Toward Writing” 

Dissertation Abstract International 53, 16 (August 1992) : 385. 
129B.J. Hillyer, “The Impact of Portfolios on Second Grade Students  

Self – Assessment of Their Literacy Development” Dissertation Abstract International 54,  

12 (August 1993) : 446. 
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ภาษาอังกฤษดีย่ิงขึน้ 2) นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ130 สอดคล้องกับ สมศรี     

กิติศรีวรพนัธุ์ ศกึษาเร่ือง การประเมินพฒันาการทกัษะ การเรียนด้วยแฟ้มสะสมงานของนกัเรียน

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี3 โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์พบว่า สามารถนําการประเมิน

โดยใช้แฟ้มสะสมงานมาประเมินเป็นสว่นหนึง่ของการสอบปลายปีและปลายภาคได้ และครูผู้สอน

เห็นวา่สามารถนําผลการประเมินมาใช้ได้ตรงสภาพจริงของผู้ เรียน สามารถรู้พฒันาการของผู้ เรียน

ได้ดีย่ิงขึน้ ผู้ สอนสามารถนําผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนของตนได้ 131 และ           

สีไพร  อินอ่อน ศกึษาเร่ือง การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านของนกัเรียนโดยใช้การประเมินแฟ้ม

สะสมงาน ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนโนนทยั จงัหวดันครราชสีมา พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ  

ทางการอา่นของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน และนกัเรียนมีเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาภาษาไทย132  

 จากงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การวัด ประเมินผลและการเทียบโอน         

ประสบการณ์ สว่นใหญ่เป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินผลท่ีเน้นการวดัและประเมินผลตรง

ตามสภาพท่ีแท้จริงของผู้ เรียน สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544     

ท่ีส่งเสริมให้ครูผู้สอนปรับปรุง และพฒันาการจดัการเรียนรู้ของตนให้มีประสิทธิภาพ ประเมินผล

การเรียนรู้ของนกัเรียนตามความรู้ความสามารถ ตามศกัยภาพท่ีแท้จริงของนกัเรียนเป็นสําคญั 

เพ่ือให้นกัเรียนมีเจตคตท่ีิดีตอ่สาระการเรียนรู้ท่ีเรียน 

 

 

                                                 
130กอบแก้ว  วิมานจนัทร์, “การประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียน

โดยใช้แฟ้มสะสมงานของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนสนุทรสาครวิทยาลยั” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2542), 78. 
131สมศรี  กิติศรีวรพนัธุ์, “การประเมินพฒันาการทกัษะการเรียนด้วยแฟ้มสะสมงานของ

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 

2543), บทคดัย่อ. 
132สีไพร  อินอ่อน, “การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการอา่นของนกัเรียนโดยใช้การประเมินแฟ้ม

สะสมงาน ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนโนนทยั จงัหวดันครราชสีมา” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 

2541), 70 - 79. 
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6.  การนิเทศการศึกษา 

การจดักิจกรรมทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน การพฒันา

ด้านคณุภาพวิชาของผู้ เรียนวา่มีการพฒันาท่ีได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ ต้องใช้ความพยายามและ

ความสามารถเป็นอย่างมากในการให้ทกุฝ่ายดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลจุดุมุง่หมาย

ของหลกัสตูร การนิเทศการเรียนการสอน เป็นงานท่ีเก่ียวข้องการรับการบริการงานวิชาการโดยตรง

ครอบคลมุกิจกรรมทกุอย่างของการบริหารงานวิชาการ 

 

ความหมายของการนิเทศ  

 มีนกัการศึกษาหลายคนได้ให้ความหมายของการนิเทศ ไว้ดงันี ้โกลแฮมเมอร์ และคณะ 

(Goldhammer and others) ได้สรุปจากคําจํากัดความการนิเทศไว้ว่า เป็นลักษณะงานท่ี

มอบหมายให้ครูหรือผู้นิเทศท่ีจะกระตุ้นให้ครูหรือครูแนะแนวในสถานศกึษาได้มีการพฒันาในการ

ท่ีจะนําวิธีการสอน  ส่ือการเรียนการสอนมาใช้โดยเน้นถึงทักษะในการติดต่อส่ือสาร  ปัจจุบัน   

การนิ เทศการศึกษาเป็นความพยายามท่ีจะช่วยเหลือครูแก้ปัญหา ช่วยเหลือครูในด้าน

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล และการสร้างบรรยากาศท่ีดีระหว่างครูและนกัเรียน133 ส่วน กลิคแมน 

(Glickman) ให้ความคิดเก่ียวกับการนิเทศว่า หมายถึง แนวคิดเก่ียวกบังานและหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

กับการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการสอนในเร่ืองหลักการจัดครูเข้าสอน การจัดส่ือ       

การสอน สิ่งอํานวยความสะดวก การเตรียมและพฒันาครู การประเมินผลการเรียนการสอน134 

ส่วนไพโรจน์  กลิ่นกุหลาบ ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ว่า เป็นกระบวนการทํางาน

ร่วมกับครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยการให้ความช่วยเหลือ แนะนําส่งเสริมให้เกิด           

การปรับปรุงการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ 135 ส่วน เมตต์  เมตต์การุณจิต ให้

                                                 
133Robert Goldhammer and others, Clinical Supervision : Special Methods for the 

Supervision of Teacher, 2 nd ed. (New York : Holt., Rinehart and Winston, 1980), 13. 
134C.D. Glickman, Developmental Supervision : Alternative Practice for Helping 

Teachers Improve Instruction  (Washington D.C. : Association for Supervision and 

Curriculum Development, 1981), 6. 
135ไพโรจน์  กลิ่นกหุลาบ, การนิเทศการศึกษา : ทฤษฎีและการปฏิบัต ิ(กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2542), 2. 
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ความหมายของการนิเทศการศกึษาว่า เป็นการให้คําปรึกษา ชีแ้นะ แนะนําและให้ความช่วยเหลือ

ตอ่กิจกรรม การเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงให้ได้ผลตามเกณฑ์ท่ีวางไว้136 

 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กิจกรรมทกุอย่างท่ีดําเนินการไป

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมคุณภาพการทํางานของบุคลากรทางการศึกษาตาม      

ความต้องการและความจําเป็น เป็นกระบวนการดําเนินงาน กระบวนการกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้

ภายในสถานศกึษา 

 

จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 

 การนิเทศการศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคัญ ดําเนินการขึน้เพ่ือพัฒนาการเรียน     

การสอน ส่งเสริมคุณภาพการทํางานของบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการและ         

ความจําเป็น สอดคล้องกับแนวคิดของนกัการศึกษา ดงันี ้กู๊ ด (Good) ได้กําหนดจุดหมายของ  

การนิเทศไว้เพ่ือ ชว่ยเหลือครูในการปรับปรุงการสอนจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความเจริญงอกงาม

ทางวิชาชีพและการพฒันาตนเองในเร่ืองการเลือกและปรับปรุงจุดประสงค์การสอน ส่ือการสอน 

วิธีสอนและประเมินผลการเรียน137 สอดคล้องกบั กวิน (Gwynn) ได้กําหนดจดุหมายของการนิเทศ 

การศกึษา ไว้ดงันี ้1) เพ่ือชว่ยเหลือครูให้เข้าใจเด็กดีย่ิงขึน้ 2) ช่วยพฒันาครูให้เกิดความรู้สึกว่าตน 

เป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ เป็นท่ียอมรับของผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 3) ช่วยเหลือครูใน

การจดัหาและเลือกส่ือการสอน 4) ช่วยเหลือครูในการปรับปรุงวิธีสอน 5) สร้างลกัษณะความเป็น

ผู้ นําให้แก่ครูคนอ่ืน ๆ 6) ช่วยเหลือครูในการประเมินผลการเรียน 7) ช่วยกระตุ้ นครูให้รู้จัก

ประเมินผลการทํางานและความก้าวหน้าของตนเอง 8) ช่วยให้ครูมีความรู้สึกว่าได้รับผลสําเร็จมี

ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน 9) ช่วยเหลือให้ครูร่วมมือกันในการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือ

นําไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 10) เพ่ือประชาสมัพนัธ์การทํางานและความก้าวหน้าของโรงเรียนแก่

ชมุชน138  และสอดคล้องกบั แฮริส (Harris) ได้กลา่วถึงจดุมุง่หมายของการนิเทศการศกึษา ไว้ดงันี ้

1) เพ่ือพัฒนาคน ซึ่งเป็นการพัฒนาให้ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาได้เปล่ียนแปลง

                                                 
136เมตต์  เมตต์การุณจิต, “การนิเทศภายในโรงเรียนประถมศกึษา,” วารสารวิชาการ 4, 

12 (พฤษภาคม – กรกฏาคม 2543) : 54. 
137Carter V. Good, Dictionary of Education, 3 rd ed. New York : McGraw – Hill 

Book, Co., 1973), 574. 
138Minor J. Gwynn, Theory and Practice of Supervision (New York : Dodd & 

Mead Company, 1974), 27 – 31. 

76

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
 
 
 

พฤติกรรมในทางท่ีดีขึน้ 2) เพ่ือพฒันางาน การนิเทศการศึกษาได้มีเป้าหมายสูงสดุอยู่ท่ีนกัเรียน 

ซึ่งเป็นผลผลิตจากการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยเหตุนีก้ารนิเทศท่ีจัดขึน้จึงมี

จดุมุ่งหมายท่ีจะพฒันางานซึ่งได้แก่ การสอนนัน่เอง 3) เพ่ือสร้างการประสานสมัพนัธ์ การสร้าง

ประสานสมัพนัธ์นัน้เป็นผลท่ีเกิดจากการทํางานร่วมกนัรับผิดชอบร่วมกนั ผลดัเปล่ียนกนัเป็นผู้ นํา

ผู้ตาม ซึ่งไม่ใช่เป็นการทําภายใต้การถูกบีบบงัคบั และคอยตรวจตราหรือคอยจบัผิด 4) เพ่ือสร้าง

ขวญัและกําลงัใจ การสร้างขวญัและกําลงัใจนัน้ถือว่าเป็นจดุมุ่งหมายท่ีสําคญัอีกประการหนึ่งของ

การนิเทศ ทัง้นีเ้พราะขวัญและกําลังใจเป็นสิ่งสําคญัท่ีจะทําให้บุคคลมีความตัง้ใจทํางาน หาก  

การนิเทศไม่สร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ ปฏิบตัิงานแล้วการนิเทศก็ย่อมจะประสบผลสําเร็จได้

ยาก139 ซึ่งการนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายหลายประการ  ได้แก่ 1) เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม     

การบริหารและงานวิชาการของสถานศึกษา 2) เพ่ือการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 3) เพ่ือสํารวจ วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและ

มาตรฐานการศกึษา 4)  เพ่ือพฒันาหลกัการและส่ือการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน และเอกสาร

ทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการ และจําเป็นของสถานศึกษาและครู

อาจารย์ 5) เพ่ือพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะครูอาจารย์ให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์อัน

จําเป็นท่ีจะนําไปใช้ในการเรียนการสอน การจดัการศึกษาทําให้สามารถแก้ปัญหาเหล่านัน้ได้มี 

การเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองในด้านต่าง ๆ ทําให้สถานศึกษาจําเป็นต้องมีการพัฒนาและ

ปรับปรุงอยู่ เ สมอใ ห้ เหมาะสมกับสภาพการณ์นัน้  การนิ เทศจึง มีความจํา เ ป็น  ดัง นี ้                     

1)  ศกึษานิเทศก์มีจํานวนจํากัด ไม่สามารถนิเทศได้อย่างทัว่ถึง และเจาะลึกถึงการเรียนการสอน

ในห้องเรียน 2) การจดัศกึษานิเทศก์ไม่เพียงพอให้ครบตามสาขา ในวิชาชีพความชํานาญ ความรู้ 

3) การนิเทศภายในสถานศกึษาเป็นการใช้ทรัพยากรในสถานศกึษาให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เป็นการ

พฒันาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 4) การนิเทศการศึกษาก็จะสร้างความใกล้ชิดคุ้นเคยกัน 

เกิดสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน  5) การประสานในสถานศึกษาจะมีความสะดวกและมีการ

ประชาสมัพนัธ์กนัอยา่งทัว่ถึง140  

                                                 
139Ben M. Harris, Supervision Behavior in Education, 3 rd ed. (Englewood Cliffs, 

New Jersey : Prentice – Hall, Inc., 1985), 318 – 319. 
140รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต,ิ การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน,  

พิมพ์ครัง้ท่ี 3 (สงขลา : บริษัท นําศลิป์โฆษณา จํากดั, 2552), 144 - 145. 
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 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษาจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีขวญักําลงัใจ มีความมัน่ใจในการปฏิบตัิงานในวิชาชีพของตนเอง เสริมสร้าง

สมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างผู้ นิเทศและผู้ รับการนิเทศ เป็นสิ่งท่ีจําเป็นใช้เพ่ือการพฒันาโรงเรียน และ

นกัเรียนให้มีคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาในทกุด้าน มีความเจริญงอกงามอยา่งมีคณุคา่  

 

หลักการนิเทศการศึกษาท่ีดี 

 หลกัการนิเทศการศกึษาท่ีดี จึงควรมีลกัษณะ ดงันี ้1) นิเทศการศึกษาจะต้องสมัพนัธ์กับ

การบริการ การบริการนอกจากจะให้บริการในสิ่งตา่ง ๆ แล้วยงัจดัให้มีอาคารและเคร่ืองมือตา่ง ๆ 

เหล่านีคื้อ ส่วนหนึ่งของสภาพการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษาจะเป็นงานท่ีอยู่ภายใต้

ขอบข่ายการบริการ แตถื่อกนัว่าเป็นส่วนสําคญัของการบริการ 2) การนิเทศการศกึษาควรต้องอยู่

บนพืน้ฐานของปรัชญา หมายความว่า นโยบาย แผน ค่านิยมและความหมายของการนิเทศ

การศึกษาควรถูกกําหนดโดยแนวทางของปรัชญาชีวิตในสงัคมซึ่งเราจะให้การศึกษาแก่บคุคลใน

สงัคมนัน้ จดุมุ่งหมาย เป้าหมาย นโยบายและแผนจะถกูตรวจสอบโดยวิธีการทางปรัชญา โดยให้

สอดคล้องกบัชีวิตในชมุชน 3)  การนิเทศการศกึษาควรเป็นวิทยาศาสตร์ กิจกรรม แผน วิธีการและ

เทคนิคต่าง ๆ ควรตัง้อยู่บนเจตคติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การนิเทศการศึกษาควรเน้นเร่ือง

การทดลอง  การสังเกต การวินิจฉัยและความเช่ือถือได้ ควรใช้ค้นพบทางการวิจยั 4) การนิเทศ

การศกึษาควรเป็นการสร้างสรรค์ ควรส่งเสริมให้ทกุคนแสดงออกได้อย่างเสรี โดยการเข้ามามีส่วน

ร่วมในการอภิปรายเพ่ือการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การให้คําแนะนํา สร้างวิธีการ

ใหมเ่พ่ือการประดษิฐ์และการผลิตสิ่งใหม ่ๆ 5) การนิเทศการศกึษาควรเป็นประชาธิปไตย ควรเป็น

เร่ืองของความร่วมมือ ซึ่งทกุคนมีสิทธ์ิในการร่วมมือในการเลือกอุปกรณ์และวิธีสอนเป็นสิทธิของ

ครูทกุคน 6) การนิเทศการศกึษาควรส่งเสริมความเจริญก้าวหน้า ส่งเสริมความเจริญงอกงามของ

ครู นกัเรียนและให้เขาได้รับการปรับปรุงก่อนเข้าสูส่งัคมตอ่ไป ควรส่งเสริมภาวะผู้ นําท่ีจะก่อให้เกิด            

การตอ่เน่ืองเก่ียวกบัแผน นโยบายและกระบวนการทางการศกึษา 7) การนิเทศการศกึษาควรเป็น

วิชาชีพ ท่ีถือเป็นการบริการอย่างหนึ่ง ก็เหมือนกบัวิชาชีพอ่ืน ๆ ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลตวัเอง

อยู่เสมอในด้านเป้าหมายและจุดมุ่งหมาย นอกจากนีย้ังควรประเมินแผน วิธีการและบุคลากร

เพ่ือท่ีจะได้พฒันามาตรฐานและความรู้พิเศษ ทกัษะ ตลอดจนเทคนิคตา่ง ๆ การประเมินผลใช้เพ่ือ

วตัถุประสงค์ในการพยากรณ์และการพฒันาเท่านัน้141 ส่วน เบอร์ตนัและบรูคเนอร์ (Burton and 

                                                 
141ชาญชยั  อาจินสมาจาร, การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ :  สํานกัพิมพ์ K & P Book., 

ม.ป.ป.) 
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Brueckner) ได้ให้แนวคิดถึงหลักการนิเทศการศึกษา ไว้ดังนี ้1) การนิเทศการศึกษาควรมี     

ความถกูต้องตามหลกัวิชาการเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และนโยบายท่ีวางไว้ เป็นไปตามความจริง

และกฏเกณฑ์ท่ีแน่นอน 2) การนิเทศการศึกษาควรเป็นวิทยาศาสตร์ คือ เป็นไปอย่างมีระเบียบมี

การปรับปรุงและประเมินผล การนิเทศควรจะมาจากการรวบรวมข้อมลูและการสรุปผลอย่างมี

ประสิทธิผลเป็นท่ีเช่ือถือได้ 3) การนิเทศการศึกษาควรเป็นประชาธิปไตย จะต้องเคารพใน     

ความแตกตา่งของบคุคลเป็นความร่วมมือร่วมใจกนัในการดําเนินงาน และ 4) การนิเทศการศกึษา

ควรเป็นการสร้างสรรค์ ควรเป็นการแสวงหาความสามารถพิเศษของบุคคลและเปิดโอกาสให้ได้

แสดงออกและพฒันาความสามารถเหลา่นัน้อย่างเตม็ท่ี142  

 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า หลกัการนิเทศการศึกษาจะเป็นแนวปฏิบตัิท่ีผู้ นิเทศต้องนําไป

ปฏิบัติและยึดเป็นหลักการขณะทําการนิเทศจะบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

ขอบข่ายการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 มีนักการศึกษาได้ให้แนวคิดเก่ียวกับขอบข่ายการนิเทศการศึกษา ไว้ดงันี ้กู๊ ด (Good)     

ได้กําหนดขอบข่ายการนิเทศ ไว้ดงันี ้1) การช่วยเหลือครูในการเลือกและปรับปรุงจดุประสงค์ของ

การสอน 2) การช่วยเหลือครูในการเลือกและปรับปรุงเนือ้หาการสอน 3) การช่วยเหลือครูให้รู้จกั

เลือกและปรับปรุงการใช้วิธีสอน 4) การช่วยเหลือครูให้ รู้จักเลือกและปรับปรุงการใช้ส่ือ            

การสอน  5) การช่วยเหลือครูให้รู้จักเลือกและปรับปรุงการใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร และ            

6) การช่วยเหลือครูให้รู้จักเลือกและปรับปรุงวิธีการประเมินผลการเรียนการสอน143 ส่วน แฮริส 

(Harris) แบ่งงานนิเทศการศึกษาออกเป็น 10 ประการ คือ 1) การพฒันาหลกัสูตร (Developing 

Curriculum) 2) การจดัระบบการเรียนการสอน (Organizing  for  Instruction)  3) การบริหารงาน

บคุคล (Staffing) 4) การจดัสิ่งอํานวยความสะดวก (Providing Facility) 5) การจดัหาวสัดอุปุกรณ์

การสอน (Providing Materials) 6) การจดัอบรมครูประจําการ (Arranging for In-service 

Training) 7) การปฐมนิเทศครูใหม(่Orientation) 8) การจดับริการพิเศษแก่ครู (Special Services) 

                                                                                                                                            
 

142William H. Burton and Leo J. Brueckney, Supervision : A Social Process,  

2 nd ed. (New York : Appleton – Century Crofts, 1977), 71 – 72. 
143Carter V. Good, Dictionary of Education, 3 rd ed. New York : McGraw – Hill 

Book, Co., 1973), 574. 
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9) สร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน (Public Relations) 10) การประเมินผล (Evaluation)144 สําหรับ           

กลิคแมน  และคณะ(Glickman and others) มีขอบข่ายงาน 5 งาน ดงันี ้ 1) การให้ความช่วยเหลือ

แก่ครูโดยตรง (Direct Assistance)  เป็นงานเก่ียวกบัการสงัเกตการสอนการให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่

ครูโดยตรงในการปรับปรุงการเรียนการสอน การช่วยเหลือครูเก่ียวกับการเรียนการสอนภายใน   

ชัน้เรียน  2)  การพฒันาบคุลากรเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ (Staff Development)  เป็น    

การพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ทัศนคติของ

ผู้ปฏิบตัิงานโดยการกําหนดหน้าท่ีบทบาทของบคุลากรให้ชดัเจน 3) การพฒันาทกัษะการทํางาน

กลุ่ม (Group Development)  เป็นการดําเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัครูเพ่ือพฒันาครูในกลุ่ม

ตา่ง ๆ ตามความรู้ความสามารถของครูและเป็นงานท่ีเก่ียวกบัให้คณะครูมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ

เก่ียวกับการเรียนการสอนในโรงเรียน รวมทัง้ทกัษะต่าง ๆ เพ่ือพฒันาวิชาชีพครูและการฝึกให้ครู

รู้จกัการทํางานเป็นกลุม่อยา่งมีประสิทธิภาพ 4) การพฒันาหลกัสตูร (Curriculum Development)  

เป็นงานเก่ียวกบัการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเนือ้หาสาระในบทเรียน การวางแผนการเรียน

การสอน การจดัวสัดอุุปกรณ์ และ 5) การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ (Action Research)  เป็นงานท่ี

เก่ียวกับการศึกษาเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียนและในโรงเรียนอย่างเป็นระบบโดย

คณะทํางาน เพ่ือนําไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์ของการเรียนการสอนและการจดัการศกึษาของ

โรงเรียน ภารกิจเหล่านี ้ล้วนส่งผลตอ่การปฏิบตัิงานในโรงเรียนให้ประสบผลสําเร็จทัง้สิน้145 ส่วน 

วิจิตร  วรุตบางกูร และสุพิชญา  ธีระกูล ได้แบ่งการจัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษา ออกเป็น         

3 ประเภท ดังนี  ้1) กิจกรรมการนิเทศเก่ียวกับการส่งความหมาย เช่น การพูด การเขียน            

การประกาศ การบอกข่าวคราว การอธิบายความหมาย หรือคําพูดบางอย่างให้เข้าใจย่ิงขึน้       

การสอน การอบรม การมอบหมายงาน การให้คําแนะนํา การชีแ้จงแก้ไขสิ่งท่ีผิดซึ่งอาจออกมาใน

รูปของการบรรยาย การออกเอกสารเผยแพร่ การให้คําปรึกษาเป็นรายตวั 2) กิจกรรมการนิเทศ

การศึกษาท่ีเ ก่ียวกับการรับทราบ ซึ่งการรับทราบแยกได้หลายวิธี  เช่น การออกสํารวจ               

การสมัภาษณ์ การสงัเกตการณ์ การฟังคนอ่ืนพดู กิจกรรมประเภทนีผู้้ นิเทศสามารถแนะนําให้ครู

                                                 
144Ben M. Harris, Supervision Behavior in Education, 3 rd ed. (Englewood Cliffs, 

New Jersey : Prentice – Hall, Inc., 1985), 338. 
145Carl D. Glickman, Stephen P. Gordon, and Jovita M. Ross – Gordon, 

Supervision and Instructional Leadership : A Developmental Approach, 3 rd ed.  

(Boston : Allyn and Bacon 1995), 284. 
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นําไปใช้ในการประเมินผลงาน ต่าง ๆ ว่าได้รับความสําเร็จมากน้อยเพียงใด และ 3) กิจกรรม    

การนิเทศการศกึษาท่ีเก่ียวกับการส่ือความหมาย โดยใช้กระบวนการสองทาง กลวิธีท่ีจะใช้ ได้แก่ 

การร่วมสนทนากันทัง้สองฝ่าย การร่วมประชุมปรึกษา การอภิปรายกลุ่ม การประชุมต่อรอง

ความคิดต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้คําตอบท่ีดีสําหรับแก้ปัญหาสําคญั ๆ ทําให้มองเห็นมุมกลับของ

งานหรือเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ได้ดีขึน้ ชว่ยให้การวางแผนสําหรับอนาคตได้เหมาะสมขึน้146  

 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ขอบข่ายของการนิเทศการศึกษา มีลักษณะและกิจกรรมท่ี

น่าสนใจ และมีความสําคญัต่อการพฒันาบคุลากรและนกัเรียนท่ีส่งผลต่อการพฒันาโรงเรียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจึงควรพิจารณาคดัเลือกการนิเทศการศึกษาให้เหมาะสมกบับริบท

และจดุมุง่หมายท่ีวางไว้ 

 

แนวปฏิบัตแิละขัน้ตอนในการบริหารงานนิเทศภายในสถานศึกษา 

 การจัดการนิเทศการศึกษามีความสําคัญและจําเป็นท่ีจะต้องจัดให้มีในสถานศึกษา     

การจดัให้การนิเทศการศกึษาให้ประสบความสําเร็จ มีประสิทธิภาพสงู ควรมีแนวปฏิบตัิการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาดังนี  ้1) จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายใน

สถานศึกษา 2) ดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย

เหมาะสมกับสถานศึกษา 3) ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาใน

สถานศึกษา 4) ติดตาม ประสานงานกับเขตพืน้ท่ีการศึกษา เพ่ือพฒันาระบบและกระบวนการ

นิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา และ 5) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ

ประสบการณ์การจดัระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน หรือเครือข่าย 

การนิเทศการศึกษาในเขตพืน้ท่ีการศึกษา โดยการนิเทศประกอบด้วยบุคคล 2 กลุ่ม คือ ผู้นิเทศ

และผู้ รับการนิเทศ เพ่ือร่วมกันทํางานให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้ร่วมกัน โดยใช้เทคนิควิธีท่ี

เหมาะสม ขัน้ตอนในการบริหารงานนิเทศจึงมีความสําคญั ท่ีจะทําให้การดําเนินงานเป็นไปโดย

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มีดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1  การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการในการนิเทศเป็นขัน้ตอน

พืน้ฐานท่ีสําคัญท่ีสุดก่อนผู้ นิเทศจะดําเนินการนิเทศ ผู้ นิเทศต้องทราบสภาพปัญหาและ        

ความต้องการของผู้ รับการนิเทศ 

                                                 
146วิจิตร  วคตุบางกรู และคณะ, การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษาเบือ้งต้น 

(กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์พิฆเณศ ,2542), 16. 
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 ขัน้ตอนท่ี 2  การวางแผนและการจดัทําโครงการนิเทศ การวางแผนตามลกัษณะงานนิเทศ

ภายใน หมายถึง วิธีการท่ีอาศยัหลกัการและเหตผุลข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัและ

ปัญหาความต้องการของสถานศกึษาว่า มีความต้องการนิเทศในด้านใด แล้วนํามาจดัทําแผนและ

โครงการตอ่ไป 

 ขัน้ตอนท่ี 3  การดําเนินงานนิเทศ เป็นการนําแผนงานหรือโครงการไปปฏิบตัิเพ่ือให้ได้

ตามความต้องการหรือเป้าหมายท่ีวางไว้ มีดงันี ้1) การให้ความรู้ในงานท่ีปฏิบตัิ เป็นการให้ความรู้

ความเข้าใจถึงสิ่งท่ีจะดําเนินการว่าจะต้องอาศยัความรู้ความสามารถอย่างไร จะมีขัน้ตอนในการ

ดําเนินการอย่างไรและจะทําอย่างไรจึงจะทําให้ผลงานออกมาอย่างมีคณุภาพ เป็นความจําเป็น

สําหรับการเร่ิมการนิเทศท่ีจดัขึน้ใหม่ เพ่ือจะได้สร้างความเข้าใจกันและทําให้การนิเทศนัน้ได้ผล  

2) การปฏิบตังิานประกอบด้วย การปฏิบตัิงานท่ีได้รับความร่วมมือจากบคุคลทกุฝ่าย คือ ผู้ รับการ

นิเทศ ผู้ให้การนิเทศ และผู้บริหาร 3) การสร้างขวญักําลงัใจ ผู้ รับการนิเทศควรให้การเสริมกําลงัใจ 

โดยเฉพาะจากฝ่ายบริหารเพ่ือให้ผู้ รับการนิเทศมีความมัน่ใจและทํางานด้วยความพงึพอใจ 

 ขัน้ตอนท่ี 4  การประเมินผลการนิเทศ เป็นขัน้ตอนสดุท้ายในการดําเนินการ ผู้ รับผิดชอบ

คือ ผู้บริหารหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย มีดงันี ้1) การประเมินผลต้องอาศยัข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ 

โดยการตัง้จุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน การใช้เคร่ืองมือและการรวบรวมข้อมูลท่ีเหมาะสม รวมทัง้        

การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้เป็นท่ียอมรับของฝ่ายนิเทศ ครูอาจารย์และนกัเรียน 2) การประเมินผลเป็น

ขัน้ตอนหนึ่งของการนิเทศท่ีจําเป็นต้องทํา เม่ือได้จดัทําโครงการนิเทศแล้ว 3) การประเมินผลต้อง

อาศยัข้อมลูจากหลายฝ่าย ทัง้ผู้บริหาร ผู้ นิเทศ และผู้ รับการนิเทศ 4) การประเมินผลสามารถทําได้ 

2 ระยะ คือ การประเมินผลระหว่างปฏิบตัิงาน หรือขณะปฏิบตัิงาน (Formative Evaluation) เพ่ือ

จะได้พิจารณาวิธีการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงโครงการ ส่วนการประเมินผลสรุปเป็นการประเมินผล

เพ่ือการตัดสินใจถึงผลท่ีได้รับจากโครงการ  5) การประเมินผลเป็นระบบ มี 3 ส่วน คือ              

การประเมินผลท่ีปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิตการประเมินผล มีเทคนิควิธีการ ดังนี ้   

5.1) การประเมินผลเชิงปริมาณ ซึง่สามารถจะดําเนินการได้ในลกัษณะเด่ียวหรือกลุ่ม ผู้ ดําเนินการ

ประเมินจะรวบรวมข้อมูลโดยใช้เคร่ืองมือชนิดต่าง ๆ ท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีความเท่ียงตรงใน

การวัด 5.2)  การประเมินผลเชิงคุณภาพ เป็นผลจากการสังเกตสัมภาษณ์ การประชุมสมัมนา

ร่วมกัน โดยทัว่ไปการประเมินผลการนิเทศจะใช้วิธีทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพประกอบกันไป

เพ่ือให้ข้อมลูท่ีถกูต้องและนา่เช่ือถือได้147 

                                                 
147รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต,ิ การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน,  

พิมพ์ครัง้ท่ี 3 (สงขลา : บริษัท นําศลิป์โฆษณา จํากดั, 2552), 144 - 145. 
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 จากท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษาประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน คือ 1) การศึกษา

สภาพปัญหา ความต้องการ 2) การวางแผนหรือจดัทําโครงการนิเทศ 3) การลงมือปฏิบตัิงานนิเทศ 

4) การประเมินผลการนิเทศ การนิเทศการศึกษาเป็นการช่วยเหลือปรับปรุงและพฒันาการเรียน

การสอนเพ่ือให้ผู้ เรียนมีคณุภาพตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

 

 บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารในการนิเทศการศึกษา 

 มีนักการศึกษาได้ให้แนวคิดเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารในการนิเทศการศึกษา 

ดงันี ้เจอรัน (Jeran) พบวา่ ผู้บริหารต้องมีความสามารถด้านการจดัการในการทํางาน รู้จกัจดักลุ่ม

ในการทํางานและประเมินผลในการทํางาน ทัง้ท่ีเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม รวมทัง้ต้องมี        

การพบปะเพ่ือนครูเป็นประจําเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในการเรียนการสอน148    

ลซูิโอ และแมคนิล (Lucio & Mcneil) กลา่วว่า หน้าท่ีของผู้บริหารโรงเรียนในการนิเทศการศกึษา 

คือ ต้องมีการวางแผนร่วมกับคณะครูและให้คําปรึกษาแก่ครูทัง้รายบุคคลและเป็นกลุ่มใน        

การกําหนดนโยบายเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน ให้บริการและประสานงานในการทํางานรวมทัง้

การทําวิจัยเพ่ือเผยแพร่ให้ครูนําไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยให้ครูมีส่วนร่วมใน    

การทํางานเพราะผู้บริหารโรงเรียน อาจเรียกได้วา่เป็นศกึษานิเทศก์ของโรงเรียนอีกตําแหน่งหนึ่ง149 

สอดคล้องกบั สปียส์ (Spears) กลา่ววา่ เพราะผู้บริหารต้องทําหน้าท่ีควบคูไ่ปด้วยในขณะเดียวกนั 

เน่ืองจากหน้าท่ีของผู้บริหารทัง้สองประการนีไ้ม่สามารถแยกจากกันได้150 ส่วน กลิคแมน และ

คณะ(Glickman and others) ให้แนวคิดว่า ผู้ บริหารโรงเรียนในการนิเทศการศึกษาควรมี

คณุสมบตัิคือ ผู้บริหารต้องมีทกัษะด้านตา่ง ๆ ด้วยได้แก่ ความรู้ มนษุยสมัพนัธ์ และเทคนิควิธี151 

ส่วน          สงดั  อทุรานนัท์ ได้ให้แนวคิดเก่ียวกบับทบาทและคณุลกัษณะของผู้บริหารโรงเรียนท่ี

                                                 
148Daniel Jeran, “Role Expectation of Elementary School Supervisor in Open 

Space Schools Which Emphasize Team Teaching and Individualized Instruction” 

Dissertation Abstracts International 2, 16 (August 1975) : 694 – 695-A. 
149William H. Lucio and John D. Mcneil, Supervision : A Synthesis of Through 

and Action (New York : McGraw – Hill, 1979), 23 – 25 
150Harold Spears, Improving The Supervision of Instruction (Englewood Cliffs, 

New Jersey : Prentice – Hall, Inc., 1985), 49. 
151Carl D. Glickman and others, Supervision of Instruction : Developmental 

Approach, 4 th ed. (Boston : Allyn & Bacon A Viacom Company, 1990), 43 - 44. 
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เอือ้ต่อ    การนิเทศการศึกษา ไว้ดงันี ้1) เป็นผู้ ท่ีเข้าใจว่า การนิเทศเป็นงานของผู้บริหารโรงเรียน

โดยตรง ส่วนผู้ ท่ีจะทําหน้าท่ีนิเทศนัน้ถือว่าเป็นคณะทํางานของผู้บริหารท่ีผู้บริหารมอบหมายให้

ทํางานร่วมกบัครูเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 2) เป็นผู้ ท่ีสนใจและให้ความสําคญัแก่งานวิชาการ

ซึง่ถือว่าเป็นงานหลกัของการจดัการศกึษาส่วนงานอ่ืน ๆ นัน้ เป็นงานท่ีสนบัสนนุงานวิชาการและ

สง่เสริมงานวิชาการ 3) ให้ความสําคญัแก่การบริหารบคุคล โดยถือว่าผลงานท่ีมีคณุภาพนัน้น่าจะ

มาจากผู้ปฏิบตังิานท่ีมีคณุภาพ และ 4) ยอมรับการทํางานเป็นคณะและให้เกียรติแก่ผู้ ร่วมงานทกุ

คน โดยถือวา่ทกุคนมีศกัดิศ์รีเท่าเทียมกนั152 

 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า บทบาทของผู้บริหารต่อการนิเทศการศึกษาถือว่าเป็นภารกิจท่ี

สําคญัท่ีผู้บริหารโรงเรียนควรต้องปฏิบตัิและให้ความสําคญัจดัให้มีการดําเนินการขึน้ในโรงเรียน

อยา่งมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรมีบทบาทเป็นผู้นิเทศโดยตรงหรือโดยการมอบหมายคณะทํางาน

ในการนิเทศการศกึษา มีทกัษะท่ีจําเป็นในการแนะนําแก่ผู้นิเทศได้ 

 จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการนิเทศการศึกษา มีดังนี ้แฮร์ริส 

(Harris) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาเป็นสิ่งท่ีบคุลากรในโรงเรียนกระทําตอ่บุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่ง

ใดโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือจะคงไว้หรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนในโรงเรียน มุ่งให้เกิด

ประสิทธิภาพด้านการสอนเป็นสําคญั153 กลิคแมน และคณะ (Glickman and others) กล่าวว่า 

การนิเทศการศกึษาเป็นเร่ืองของงานกับปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการปรับปรุงการเรียนการสอน154 

และพบว่า การนิเทศภายในสถานศกึษาจะสําเร็จลงได้ประสิทธิภาพตามจดุหมายต้องมีหลกัการ

สําคญัประการหนึ่งท่ีจะนําไปสู่ความเร็จ ก็คือ มีเป้าหมายสําคญัในการนิเทศ คือ การส่งเสริม 

สนบัสนนุหรือให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้ประสบความสําเร็จในการปฎิบตัิภารกิจหลกั คือ 

การสอนหรือการสร้างเสริมพฒันาการของนกัเรียนทุกด้านให้เต็มตามวยัและเต็มศกัยภาพ โดยมี

                                                 
152สงดั  อทุรานนัท์, การนิเทศการศึกษา : หลักการทฤษฎีและปฎิบัต ิ(กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพ์มิตรสยาม, 2539), 64 – 65. 
153Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education, 3 rd ed.(Englewood Cliffs, 

New Jersey : Prentice – Hall, 1985), 338. 
154Carl D. Glickman, Stephen P. Gordon, and Jovita M. Ross – Gordon, 

Supervision and Instructional Leadership : A Developmental Approach, 3 rd ed.  

(Boston : Allyn and Bacon 1995), 284. 
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หลักสูตรเป็นกรอบกํากับในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน155 ส่วน มุรานกิ (Murangi) พบว่า 

การนิเทศการศึกษาในนามิเบียจุดหมายหลักสําคัญท่ีสุดสําหรับครูคือ การได้ร่วมแสดง         

ความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน ครูมีความรู้สึกต้องการความช่วยเหลือในการพฒันา

ทักษะ เทคนิคการนิเทศการสอน ครูและผู้ นิเทศรู้สึกว่าการนิเทศมีความจําเป็น แนวคิดใน

การศกึษาและบทบาทในการนิเทศในนามิเบีย มีการปรับเปล่ียนด้านปรัชญา สมยัก่อนมีนโยบาย

ควบคมุครูซึ่งปัจจบุนัเป็นแบบประชาธิปไตย การนิเทศเป็นความต้องการของการปฎิรูปการศกึษา 

การนิเทศจะเป็นส่วนช่วยปรับปรุงการศึกษา ผู้นิเทศเป็นผู้คอยแนะนําเสนอแนวคิดใหม่รวมทัง้

ประเมินผลการทํางานของครูด้วย156 ครูซ (Cruz) ได้ศกึษาเก่ียวกบัรูปแบบการทํางานของสงัคมใน

การนิเทศการศกึษา พบวา่ ในปัจจบุนัการปรับปรุงคณุภาพการเรียนการสอนและการผลิตครู ได้รับ

ความสนใจจากนักการศึกษานกัวิชาการและผู้ กําหนดนโยบายสาธารณะมาตรฐานทางวิชาชีพ 

การกําหนดโปรแกรมใหม่ รูปแบบใหม่ของการประเมินผล เงินเดือนท่ีสูงขึน้ การลดบรรยากาศ

ทํางาน 157 มาเชียล (Maciel) ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้ บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา โดยทํา          

การสํารวจประสิทธิภาพของโรงเรียน ความสําเร็จของนักเรียนและพฤติกรรมของผู้บริหารว่ามี

ความสมัพนัธ์กนัอย่างไร พบว่า พฤติกรรมผู้บริหารในการบริหารงานวิชาการได้แก่ การสนบัสนุน

การเรียนการสอน การนิเทศ วิสยัทศัน์และการทุ่มเทในการทํางานมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จ

ของนักเรียนอย่างมีนยัสําคญั และพฤติกรรมผู้บริหารมีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีวัดด้วย

ความสําเร็จของนกัเรียน158 แมคเกอร์เรย์ (Mcgorray) ได้ศึกษาเก่ียวกับผู้ นําในบทบาทผู้บริหาร  

                                                 
155Carl D. Glickman and others, Supervision of Instruction : Developmental 

Approach, 4 th ed. (Boston : Allyn & Bacon A Viacom Company, 1990), 6. 
156K. V. Murangi. “Instructional Supervision in Namibia : A study of High school 

teacher and supervisor perceptions (Africa)” Dissertation Abstracts International 53, 12 

(August 1996) : 242 - 248. 
157O.J. Cruz, “The Ifficacy of the Social Work Model of Supervision for Education” 

Doctoral Dissertation University of Illinoi at Urban – Champian, no 45 (2000) : 216-221. 
158Rosemarie  Gomez Maciel, “Do Principals Make a Difference? An Analysis of 

Leadership Behaviors of Elementary Principals in Effective School 2005,” Proquest.DAI-

A66/02, accessed May 20, 2010, available from htt://proquest.uni.compgdweb? 
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การเรียนการสอน  การทดสอบประสิทธิผลการใช้โปรแกรมทางภาษา ซึ่งเป็นการวิจยัปฏิบตัิการใน

ชัน้เรียนซึ่งถือว่าเป็นการนิเทศอย่างหนึ่ง การท่ีผู้ บริหารเข้าไปมีส่วนร่วมในการวิจัยปฏิบตัิการ     

จะทําให้ตวัผู้บริหารเองมีความรู้และถือว่าได้มีการนิเทศด้วย159 อเนโล (Anello) ได้ศึกษาเร่ือง 

พฤติกรรมและทัศนคติของครูและครูใหญ่ท่ีมีต่อประสิทธิภาพของการนิเทศในโรงเรียน

ประถมศึกษาสปริงฟิลด์ รัฐแมสซาจูเสตต์ พบว่า ผู้ บริหารโรงเรียนรับรู้ว่าตนเองสามารถทํา      

การนิเทศภายในโรงเรียนของตนได้160 สอดคล้องกับ ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ กล่าวว่า การนิเทศ

การศึกษาเป็นกระบวนการทํางานร่วมกับครู และบุคลากรการศึกษาด้วยการให้ความช่วยเหลือ 

แนะนําส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ161 ประสาน  

ลกัษณาวงศ์ ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างทกัษะการนิเทศการศกึษาของผู้บริหารกบัการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

พบวา่ 1) การนิเทศการศกึษาของผู้บริหารอยู่ในระดบัมาก การประกนัคณุภาพภายในโรงเรียนอยู่

ในระดบัมาก ความสมัพนัธ์ระหวา่งการนิเทศของผู้บริหารกบัการประกนัคณุภาพภายในโรงเรียนมี

ความสมัพนัธ์กนัในระดบัมาก162 และ ศิริพงษ์  องัศจุินดา ได้ศกึษากระบวนการนิเทศในโรงเรียน

เอกชนท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษา พบว่า กระบวนการนิเทศตามแนวคิดของ

แฮร์ริส (Harris) อยู่ในระดับมากทัง้ 6 ขัน้ตอน และแนวทางการเสริมสร้างกระบวนการนิเทศ 

                                                                                                                                            
 

159Kathteen Therese Mcgorray, “Instructional Leadership in the Principal Role : 

Testing the Effectiveness of Slingerland Multisensory Approach Recoding Strategies for 

the First Grade Language Arts program” Dissertation Abstracts International  

56 (December 1995) : 2006 – A. 
160Francisco Rafael Anello, “Behaviors and Attitudes of Teacher and Principals 

Concerning Effective Supervision” Dissertation Abstracts International  

56 (February 1996) : 2941 – A. 
161ไพโรจน์  กลิ่นกหุลาบ, การนิเทศการศึกษา : ทฤษฎีและการปฏิบัต ิ(กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2542), 2. 
162ประสาน  ลกัษณาวงศ์, “ความสมัพนัธ์ระหวา่งทกัษะการนิเทศการศกึษาของผู้บริหาร

กบัการประกนัคณุภาพภายในโรงเรียน สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประจวบครีัขนัธ์ เขต 1 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2546), 124. 

86

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
 
 
 

โรงเรียนศกึษาสภาพปัญหาแล้วร่วมกนัจดัทํา SWOT Analized จดัลําดบัความสําคญัของปัญหาท่ี

จะต้องจัดการนิเทศ โดยร่วมงานกันเป็นทีม ออกแบบวิธีการทํางานโดยใช้กระบวนการ PDCA 

จดัสรรทรัพยากรตา่ง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ประสานงานเพ่ือความสําเร็จด้วยกระบวนการ

ประสานคน เวลา วัสดุอุปกรณ์ และมีการอํานวยการท่ีจะผลักดันให้เกิดการปฏิบัติงานตาม

เป้าหมาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน163  

 จากท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการสําคญัท่ีช่วยในการกํากับ 

ติดตาม ให้คําแนะนํา ชีแ้นวทางแก่ครูผู้ สอนในเร่ืองการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา

นกัเรียนให้มีศกัยภาพในการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพเกิดผลนําไปสู่การจดัการศกึษาท่ี

มีคณุภาพของสถานศกึษา 

 

7.  การแนะแนวการศึกษา 

 การแนะแนวการศึกษาเป็นงานท่ีสําคัญอันหนึ่งท่ีส่งเสริมการบริหารงานวิชาการให้มี

คณุภาพ เป็นงานท่ีส่งเสริมพัฒนาและสนบัสนนุงานการศึกษาของชาติ ช่วยพฒันานกัเรียนทุก

ระดบัชัน้ของการศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบการศึกษา และประชาชนทัว่ไปได้รับการศกึษา 

รู้จักเลือกเส้นทางประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเอง รวมทัง้มีการพฒันาด้านบุคลิกภาพและ

คณุธรรมท่ีจําเป็นในการดําเนินชีวิต ดงันัน้เพ่ือให้การดําเนินงานแนะแนวเป็นไปอย่างมีคณุภาพ 

และสอดคล้องกบันโยบายของแผนพฒันาการแนะแนว164 การแนะแนวเป็นการส่งเสริมและพฒันา

ความสามารถของผู้ เรียนให้เหมาะสมตามความแตกตา่งระหวา่งบคุคล สามารถค้นพบและพฒันา

ศกัยภาพของตน เสริมสร้างทกัษะชีวิต วฒุิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงปัญญาและการสร้าง

สมัพนัธ์ท่ีดี ซึง่ผู้สอนทกุคนต้องทําหน้าท่ีแนะแนวให้คําปรึกษาด้านชีวิต การศกึษาและการพฒันา

ตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานทํา165 อนึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอแนะเก่ียวกับแนวทางใน

การปฏิบตักิารแนะแนวการศกึษาไว้ ดงันี ้1) จดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายใน

                                                 
163ศริิพงษ์  องัศจุินดา “กระบวนการนิเทศในโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน

คณุภาพการศกึษา” (วิทยานิพนธ์ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา  

บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2546), 178 – 181. 
164จีระวรรณ ปักกตัตงั, วารสารวิชาการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว,  

2542), 80. 
165ภิญโญ  จนัทร์วงศ์ และคณะ, รายงานการวิจยัเร่ืองการศกึษารูปแบบการบริหารงาน

วิชาการเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจทางการศกึษา (กรุงเทพฯ : เขตการศกึษา 3, 2540), 17. 
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สถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน            

2) ดําเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 3) ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา 4) ประสาน   

ความร่วมมือแลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศกึษากบัสถานศกึษาหรือ

เครือขา่ยการแนะแนวภายในเขตพืน้ท่ีการศกึษา166  

 

 ความหมายของการแนะแนวการศึกษา  

 มีนกัวิชาการได้ให้ความหมายของการแนะแนวการศกึษา ไว้ดงันี ้

 อาร์เธอร์ เจ โจน (Arthur J. Jones) มีความเห็นว่าการแนะแนวการศึกษา หมายถึง     

การแนะแนวในการเลือกสถานท่ีเรียน ในการสอบคดัเลือกเข้าเรียนตอ่ ตลอดจนการปรับตวัให้เข้า

กบัชีวิตในโรงเรียน167 เชน่เดียวกบั รวีวรรณ  ชินะตระกลู ให้ความหมายว่า การแนะแนวการศกึษา

เป็นกระบวนการท่ีช่วยเหลือนกัเรียนหรือบุคคลในด้านการศึกษาเพ่ือให้นกัเรียนรู้จัก เข้าใจและ

เลือกศึกษาได้อย่างเหมาะสมตามเอกัตภาพและความสามารถของนกัเรียน เพ่ือให้นกัเรียนได้มี

การพฒันาทางสตปัิญญา ความเฉลียวฉลาดได้อย่างเต็มท่ีตามขีดความสามารถ168 กล่าวโดยสรุป

ได้ว่า การแนะแนวการศึกษา หมายถึง กระบวนการท่ีครูให้ความรู้ความเข้าใจแก่นกัเรียนทัง้ใน

ด้านเก่ียวกับการศึกษา การอาชีพและด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล ซึ่งทําให้นกัเรียนสามารถเลือก

แนวทางการศึกษา อาชีพและปรับปรุงพฤติกรรมของตน ได้เหมาะสมกับความถนัดและ

ความสามารถทางสติปัญญาของตน ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการป้องกันความล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดใน

การเรียนของนกัเรียน 

 

 

 

 

                                                 
166สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, คู่มือการบริหารสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานท่ีเป็นนิตบุิคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์, 2547),  

33 – 38. 
167กระทรวงศกึษาธิการ, คู่มือชุดการดาํเนินงานแนะแนวในโรงเรียนการแนะแนวใน

โรงเรียนการแนะแนวการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2542), 18. 
168รวีวรรณ  ชินะตระกลู, หลักการแนะแนว (กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2539), 27. 
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 จุดมุ่งหมายและหลักการของการแนะแนวการศึกษา 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดเป้าหมายของการแนะแนวการศึกษาไว้ 4 ข้อ คือ           

1) ส่งเสริมสมรรถภาพทางการเรียนให้สามารถประสบความสําเร็จ 2) ส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จัก

วางแผนด้านการศึกษาเป็นปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ช่วยเหลือนักเรียนให้

สามารถปรับตวัทางด้านการเรียนอย่างดีและ 4) ส่งเสริมลักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนแก่นักเรียน

เพ่ือให้มีความก้าวหน้าทางด้านการเรียนและชีวิต169 รวีวรรณ  ชินะตระกลู กลา่ววา่ การแนะแนว 

การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยเหลือนกัเรียนหรือบุคคลในด้านการศึกษาเพ่ือให้นกัเรียนรู้จัก 

เข้าใจและเลือกศึกษาได้อย่างเหมาะสมตามเอกัตภาพและความสามารถของนกัเรียน เพ่ือให้

นกัเรียนได้มีการพฒันาทางสติปัญญา ความเฉลียวฉลาดได้อย่างเต็มท่ีตามขีดความสามารถ170 

ปัจจุบันการแนะแนวยังไม่สมบูรณ์ ทัง้นี เ้กิดจากขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจ ขาด

งบประมาณและผู้บริหารไม่ให้ความสําคญัเท่าท่ีควร ทัง้นีเ้น่ืองมาจากธรรมชาติของการแนะแนว

ให้เป็นรูปธรรมได้ไมช่ดัเจน นอกจากนีรู้ปแบบท่ีอาศยัการบรูณาการ ความร่วมมือจากบคุคลหลาย

ฝ่าย ได้แก่ ผู้ บริหาร ครู ผู้ นําชุมชน ผู้ ปกครองและนักเรียน โดยแต่ละฝ่ายจะเน้นการทํางาน

ประสานกนัมากกว่าจะเน้นการสัง่การแบบบงัคบับญัชา171 สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน กล่าวว่า การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานนัน้ มุ่งส่งเสริมให้ผู้บริหาร

และครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนวซึ่งเป็นสิ่งสําคญัและจําเป็นอย่างหนึ่งท่ีจะต้องดําเนินการ

ควบคู่ไปกับการจดักระบวนการเรียนการสอน แต่จากสภาพการณ์ในปัจจุบนัพบว่า บุคลากรยัง

ขาดความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการแนะแนว ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีไม่เอือ้ให้

สถานศึกษาดําเนินงานแนะแนวได้ดี อนัจะส่งผลต่อการจดัการเรียนรู้และการพฒันาผู้ เรียน172 

นอกจากนีก้ระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เป้าหมายของการแนะแนวการศึกษาประกอบด้วย     

การส่งเสริมสมรรถภาพทางการเรียนให้ประสบความสําเร็จ  ส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัวางแผนด้าน

การศกึษาเป็นปัจจบุนัและอนาคตอยา่งมีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือนกัเรียนสามารถปรับตวัทางด้าน

                                                 
169กระทรวงศกึษาธิการ, การแนะแนวการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 

2542), 21 - 22. 
170รวีวรรณ  ชินะตระกลู, หลักการแนะแนว (กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2539), 27. 
171นิรันดร์  จลุทรัพย์, การแนะแนวเบือ้งต้น, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (สงขลา : มหาวิทยาลยั

ทกัษิณ, 2545), 5. 
172สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, เอกสารประชาสัมพันธ์เพ่ือ 

การปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2546), 5. 
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การเรียนอย่างดี และส่งเสริมลกัษณะนิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียนแก่นกัเรียนเพ่ือให้มีความก้าวหน้าทางด้าน

การเรียนและชีวิต173  ธีระพร  อายุวัฒน์ พบว่า การแนะแนวการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีครูให้ 

ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนทัง้ในด้านเก่ียวกับการศึกษา การอาชีพและด้านพฤติกรรมส่วน

บคุคล ซึ่งทําให้นกัเรียนสามารถเลือกแนวทางการศึกษา ปรับปรุงพฤติกรรมของตนได้เหมาะสม

กับความถนัดและความสามารถทางสติปัญญาของตน ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการป้องกันความล้มเหลว

เหลวหรือข้อผิดพลาดในการเรียนของนักเรียน 174 แซนดีน (Sandeen) ได้ศึกษาทัศนะของผู้

บริหารงานกิจการนกัเรียนท่ีมีตอ่โมเดล AISP พบว่า การใช้วิธีการประเมินปัญหาของนกัเรียนช่วย

ให้ผู้บริหารสามารถใช้มาเป็นข้อมูลในการดําเนินงานในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี เพราะข้อมูล   

ต่าง ๆ ท่ีได้มาจากสภาพปัญหาของนักเรียนจะเป็นตวัช่วยให้ผู้ บริหารงานกิจการนกัเรียนและ

คณะทํางานเกิดความมัน่ใจมากขึน้เก่ียวกับการตดัสินใจให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาของ

นกัเรียนท่ีอาจเกิดขึน้ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นข้อดีท่ีจะส่งเสริมให้การช่วยเหลือนกัเรียนดําเนินไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ175 กุ๊ก และแบนนิง (Kuk and Banning) ได้ทําการวิจยัเก่ียวกบัการออกแบบ

โครงสร้างองค์กรในการบริหารงานกิจการนกัเรียน โดยความสามารถของผู้บริหารงานกิจการ

นักเรียน พบว่า มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้เล็กน้อยในการวางโครงสร้างขององค์กรในการ

บริหารงานกิจการนกัเรียน โดยยงัมีการรักษาโครงสร้างท่ีประกอบไปด้วยปัจจยัพืน้ฐานเดิม ๆ ท่ี

ก่อให้เกิดผลท่ีสอดคล้องกบัภารกิจงานท่ีวางไว้ ซึ่งมีปัจจยัทางด้านงบประมาณเป็นปัจจยัหลกัท่ีมี

อิทธิพลตอ่การวางโครงสร้างขององค์กรในการบริหารงานกิจการนกัเรียน แตใ่นความเป็นจริงแล้ว

ควรท่ีจะมีการสร้างโครงสร้างขององค์กรในการบริหารงานกิจการนักเรียนให้เหมาะสมกับ

ยุทธศาสตร์และปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม176 ชัยรัตน์  แก้วแสนสุข ศึกษาการดําเนินงาน     

                                                 
173กระทรวงศกึษาธิการ, การแนะแนวการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 

2542), 21 - 22. 
174ธีระพร  อายวุฒัน์, “แนวปฏิบตัท่ีิเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษา 

ขัน้พืน้ฐานขนาดเล็ก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2552), 174. 
175Arthur Sandeen, “A Senior Student Affairs Officer’s Perspective on the AISP 

Model,” Journal 128 (2009) : 55 – 58. 
176Office for Standards in Education, Inspecting Schools : Framework for 

Inspecting Schools (Lodon : Ofsted Publications Centre, 2003), 2 – 3. 
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แนะแนวของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า การดําเนินงานแนะแนวโดย

ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านบริหาร

สารสนเทศ ด้านบริหารติดตามผล ด้านบริการให้คําปรึกษา ด้านบริการรวบรวมข้อมูลนกัเรียน

รายบุคคล และด้านบริการจดัวางตวับุคคล177 ชุลีกร  แก้วระยบั ศึกษาพฤติกรรมการบริหารของ

ผู้บริหารท่ีส่งผลต่อ การปฏิบตัิงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

สมทุรสาคร พบวา่ พฤตกิรรมของผู้บริหาร ทัง้ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก178 

 จากแนวคิดและงานวิจยัดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า การแนะแนวการศกึษาเป็นสิ่งสําคญัใน

โรงเรียนท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนานักเรียนมากมายหลายด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

สง่ผลตอ่การมีคณุภาพของนกัเรียนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 

 

8. การประกันคุณภาพการศึกษา 

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 

พทุธศกัราช 2545 สนบัสนุนให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจดัการศึกษาทัง้ด้าน

วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และ

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา และสถานศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษาโดยตรง รวมถึงระดบัท้องถ่ิน

ด้วย การตรวจสอบคณุภาพการศึกษาจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องมีระบบการประกันคณุภาพเพ่ือ

พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาทกุระดบั ท่ีประกอบด้วย ระบบการประกนัคณุภาพภายใน

และระบบการประกนัคณุภาพภายนอก179 เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่า ผู้ เรียนไม่ว่าจะอยู่ในท้องถ่ิน

ใดก็ตามจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพใกล้เคียงกัน  การประกันคุณภาพเป็นเคร่ืองสะท้อนให้

                                                 
177ชยัรัตน์  แก้วแสนสขุ, “การดําเนินงานแนะแนวของครูโรงเรียนสงักดัเทศบาลจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยับรูพา, 2545), 72 - 74. 
178ชลีุกร  แก้วระยบั, “พฤตกิรรมการบริหารของผู้บริหารท่ีส่งผลตอ่การปฏิบตังิาน 

แนะแนวในสถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสมทุรสาคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับรูพา, 2548), 

บทคดัย่อ.  
179สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิ

พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

ครุุสภาลาดพร้าว, 2545), 23. 
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ทราบถึงระดบัคณุภาพของการบริหารจัดการ การจดัการศึกษาของสถานศึกษา และนําผลของ         

การประกันคุณภาพท่ีได้ไปพิจารณาจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ เ รียน ฉะนัน้          

การประกนัคณุภาพการศกึษาจงึเป็นการประกนัคณุภาพเพ่ือผู้ เรียนโดยตรง 

 

ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ในการศึกษาเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา  มีนกัการศึกษาได้ให้ความหมายของ  

การประกนัคณุภาพการศกึษาไว้ ดงันี ้เสต็บบิง (Stebbing) กล่าวว่า การประกนัคณุภาพเป็นสิ่งท่ี

จําเป็นสําหรับระบบคุณภาพ ตัง้แต่การรวบรวมข้อมูล การวางแผนกิจกรรมทุกชนิด และการให้

รายละเอียด หรือคําแนะนําต้องกระทําก่อนลงมือทํากิจกรรมใด ๆ เพ่ือให้สามารถควบคมุขัน้ตอน

การปฎิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 180 ส่วนคัตเตนส์ (Cuttence) ได้ให้นิยามของ         

การประกนัคณุภาพว่า หมายถึง กลยุทธ์ท่ีได้วางแผนไว้อย่างเป็นระบบและการปฎิบตัิงานท่ีได้มี

การออกแบบไว้โดยเฉพาะเพ่ือรับประกนัวา่ กระบวนการได้รับการกํากบัดแูลรวมถึงการปฏิบตัิงาน

นัน้มุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้อยู่ตลอดเวลา181สอดคล้องกับ ลิสตนั (Liston) กล่าวว่า การประกัน

คณุภาพเป็นการพยายามท่ีจะปรับปรุงคณุภาพโดยการพฒันาวิธีการในการควบคมุคณุภาพ ซึ่งใน

การบริหารงานจดุเน้นของการประกนัคณุภาพท่ีอยู่ท่ีการป้องกนัมากกว่าการแก้ไขข้อผิดพลาด182 

สว่น รุ่ง  แก้วแดง กลา่ววา่ การประกนัคณุภาพการศกึษา หมายถึง การประกนัคณุภาพการเรียนรู้

ของนกัเรียน โดยใช้นกัเรียนเป็นท่ีตัง้ ประเมินจากนกัเรียนเป็นหลกัโดยประเมินทกุสิ่งทกุอย่างจาก

นกัเรียน183 ส่วน อุทมุพร (ทองอไุทย) จามรมาน กล่าวว่า การประกนัคณุภาพการศกึษา หมายถึง 

การให้หลักฐาน ข้อมูลแก่ประชาชนว่า บุคคลในสถานศึกษาได้ทํางานอย่างเต็มกําลัง

ความสามารถ เพ่ือให้ผู้ปกครอง นกัเรียน และสาธารณชนมัน่ใจวา่นกัเรียนนา่จะมีคณุภาพตามท่ี 

 

                                                 
180L. Stebbing, Quality assurance : The route to efficiency and competitiveness  

(New York : Ellis Horwood, 1993), 78. 
181P. Cuttence, Quality Assurance School Reviews (NSW: Richmond North 

Publish, 1995), 224. 
182C. Liston, Managing quality and standards (Buckingham : Open University, 

1999), 146. 
183รุ่ง  แก้วแดง,  การประกันคุณภาพการศึกษา : ทุกคนทาํได้ไม่ยาก, พิมพ์ครัง้ท่ี 2  

(กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช, 2544), 68. 
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ระบไุว้ในหลกัสตูรและตามมาตรฐานคณุภาพการศกึษา184 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปความหมายของการประกนัคณุภาพได้ว่า การประกัน

คุณภาพเป็นระบบในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการปฎิบัติงานของแต่ละองค์กร 

เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณชน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ

ผู้ รับบริการซึ่งก็หมายถึงลกูค้านัน่เอง จึงนบัว่าการประกนัคณุภาพเป็นสิ่งท่ีมีความสําคญัอย่างย่ิง

ตอ่การปฎิบตังิานขององค์กร 

 

 ความสาํคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ในโลกยคุปัจจุบนั การจดัการศึกษาจะต้องมีหลกัประกันว่า โรงเรียนหรือสถานศึกษาจะ

จดัการศึกษาท่ีมีคณุภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ ความจําเป็นในการพฒันาศกัยภาพ

ของคนให้สอดคล้องกบัลกัษณะของสงัคมโลกในปัจจบุนัและในอนาคต จึงต้องจดัให้มีการประกนั

คณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาโดยเช่ือว่า การประกนัคณุภาพการศกึษาจะเป็นกลไกลสําคญั

ในการผลกัดนัให้เกิดการพฒันาการศกึษาให้มีคณุภาพอยา่งแท้จริงได้185 สํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ มีความเห็นว่า มีความจําเป็นท่ีจะต้องพฒันาคณุภาพการศึกษา โดยจะต้อง

เร่ิมจากสถานศกึษาทกุแหง่ดําเนินการพฒันาคณุภาพการศกึษาของตนเอง ในการพฒันาคณุภาพ

ของสถานศึกษานัน้จะต้องมีการประกันคณุภาพภายในผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหารและ

การจดัการเรียนการสอนตามปกตขิองสถานศกึษาจดัการศกึษาให้มีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐาน

เพ่ือทําให้เด็กไทยเป็นคนดี มีความสามารถและมีความสขุ จะได้ช่วยกนัสร้างสรรค์สงัคมให้มีสนัต ิ

มีสิ่งแวดล้อมดีขึน้ เศรษฐกิจมัน่คง สามารถร่วมมือและแข่งขนักบัประเทศอ่ืน ๆ ได้อย่างมีศกัดิ์ศรี

ในสังคมโลกต่อไป186 การประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ

พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ได้ให้ความสําคัญของ      

การประกนัคณุภาพการศกึษาไว้ในมาตรา 47 – 51 ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้มาตรา 47 ให้หน่วยงาน

ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า      

                                                 
184อทุมุพร (ทองอไุทย) จามรมาน, แบบสอบถามการสร้างและการใช้ (กรุงเทพฯ :  

คณะครุศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544), 37. 
185สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, การปฏิรูปการศึกษาตาม

พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ : บญุศริิ การพิมพ์, 2544), 1. 
186เร่ืองเดียวกนั, 2. 
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การประกันคณุภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารท่ีสถานศึกษาจะต้องดําเนินการ

อย่างตอ่เน่ือง โดยมีการจดัทํารายงานประจําปีเสนอตอ่หน่วยงานต้นสงักดั หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือไปสู่การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับ

การประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 49 ให้มีสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศกึษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทําหน้าท่ีพฒันาเกณฑ์ วิธีการประกนัคณุภาพภายนอก และ

ทําการประเมินผลการจดัการศกึษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคณุภาพของสถานศกึษา โดยคํานึงถึง

ความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามท่ีกําหนดไว้ใน

พระราชบญัญัติ ให้มีการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมาย

หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ให้มี        

การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อยหนึ่งครัง้ในทุกห้าปี นับตัง้แต ่  

การประเมินครัง้สุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน   

มาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ ท่ีมีข้อมูลเก่ียวข้องกับ

สถานศึกษา ตลอดจนบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ของโรงเรียน รวมทัง้

ผู้ปกครองและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัสถานศกึษาให้ข้อมลูเพิ่มเติมในส่วนท่ีพิจารณาเห็นว่า เก่ียวข้องกบั

การปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคําร้องขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คณุภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีสํานักงานดงักล่าวรับรอง มาตรา 51 ใน

กรณีท่ีการประเมินภายนอกของสถานศกึษาใดไม่ได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด ให้สํานกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจดัทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้น

สงักดั เพ่ือให้สถานศกึษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากมิได้ดําเนินการดงักล่าว ให้

สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา รายงานตอ่คณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐานเพ่ือดําเนินการให้มีการดําเนินการปรับปรุงแก้ไข187 กรมวิชาการ กล่าวว่า ระบบประกัน

คณุภาพการศกึษาภายในของสถานศกึษา คือ งานท่ีสถานศกึษาปฏิบตัิอยู่ นํามาจดัให้เป็นระบบท่ี

ชดัเจน เพ่ือให้เกิดการปฏิบตัิงานท่ีได้มาตรฐาน เช่ือถือได้ สม่ําเสมอและพัฒนาต่อเน่ือง สร้าง

ความมัน่ใจต่อสงัคมได้ว่า สถานศึกษามีศกัยภาพในการจดัการศึกษา รายงานต่อสาธารณชนได้

ว่า ผู้ เรียนทกุคนของสถานศึกษาได้รับการเรียนรู้หรือไม่ เพียงใด ใช้วิธีการใดในการพฒันาผู้ เรียน

และทราบได้อย่างไรว่าผู้ เรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้ ตลอดจนต้องมีการเปล่ียนแปลงอะไรอีกบ้าง 

                                                 
187สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต,ิ การประกันคุณภาพการศึกษา  

เล่ม 3 : การพัฒนามาตรฐานการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2542), 14. 
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เพ่ือให้ผู้ เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีเขยิบสูงขึน้ สามารถบรรลุผลตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษา

กําหนดให้สูงขึน้ตามศกัยภาพของผู้ เรียนเช่นกัน ฉะนัน้การประกันคุณภาพการศึกษาก็จะต้อง

ประกนัในสิ่งท่ีสถานศกึษาดําเนินการ188 

 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การประกันคณุภาพการศึกษาเป็นกระบวนการเพ่ือรับประกัน 

การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพต่อสาธารณชน กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ

พุทธศกัราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 ท่ีจะต้องมีประกันคณุภาพ

ทางการศกึษาของทกุสถานศกึษา 

 

การปรับใช้การประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2546  

ตามกฎกระทรวงระบุความหมายของการประกันคณุภาพทางการศึกษาไว้ดงันี ้189 1) การประกัน

คณุภาพการศกึษาเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ีเน้นการวางแผนและเตรียมการป้องกนัล่วงหน้าก่อนท่ี

ปัญหาจะเกิดขึน้ไม่ใช่การแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาท่ีได้เกิดขึน้แล้ว       

2) การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการสร้างความมั่นใจท่ีตัง้อยู่บนรากฐานของหลักวิชา

หลักฐานข้อเท็จจริงท่ีสามารถตรวจสอบได้ต่อสาธารณชนซึ่งสํานักงานมาตรฐานการศึกษา 

(Office for standard for Education) และคณะกรรมการการศกึษาแคลการี (Calgary Board of 

Education) ได้ศึกษาวิจัยการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพบว่า ควรดําเนินการตรวจสอบ

คณุภาพการศึกษาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเน่ือง โดยในการศึกษาวิจยัครัง้นีใ้ช้

หลกัการประเมินท่ีสามารถนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลกัการประเมินผลทางการศึกษา

ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกําหนดมาตรฐานการประเมิน 4 ประการ คือ 1) ด้านความมี

ประโยชน์ 2) ด้านความเป็นไปได้ 3) ด้านความเหมาะสมและ 4) ด้านความถกูต้อง นอกจากนีแ้ล้ว

ยงัสอดคล้องกับฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ท่ีได้ศกึษาวิจยัและพบโรงเรียนท่ีมีคณุภาพ

และมีประสิทธิผลควรประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ด้านปัจจยั 2) ด้านกระบวนการ

                                                 
188กรมวิชาการ, การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2545), 1. 
189สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2543), 38. 
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และ 3) ด้านผลท่ีได้รับ ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบ190 อีกทัง้สอดคล้องกับลิสตัน (Liston) ท่ีได้

ศึกษารูปแบบโรงเรียนท่ีมีคุณภาพว่าจะต้องมีการประเมินและทบทวนกิจกรรมทุกกิจกรรม เพ่ือ

ค้นหาวา่มีสิ่งใดต้องปรับปรุงเพ่ือการสร้างความเช่ือถือได้191 และคตัเตนท์ (Cuttence) ได้กล่าวถึง

การตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาในประเทศออสเตรเลียว่ามีจุดเน้นท่ีการประเมิน

ประสิทธิผลของโรงเรียน192 ฮอล์ท และไฮท์ (Holt and Hinds) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบสําคญัท่ีจะ

ส่งผลต่ความมีคุณภาพของสถานศึกษาว่า  ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 กลุ่มใหญ่ คือ                

1) องค์ประกอบด้านการมีจดุมุ่งหมายร่วมกนั ประกอบด้วยการมีจดุหมายท่ีชดัเจน การมีคา่นิยม

และความเช่ือร่วมและการมีภาวะผู้ นําทางด้านการเรียนการสอน 2) องค์ประกอบด้านบรรยากาศ

การเรียนรู้ ประกอบด้วยการมีส่วนเก่ียวข้องและความรับผิดชอบของนักเรียน สภาพแวดล้อม   

ทางกายภาพ การยอมรับและการมีสิ่งจูงใจพฤติกรรมทางกายภาพ การยอมรับและการมีสิ่ง        

ท่ีช่วยจูงใจให้เกิดพฤติกรรมในทางบวกของนักเรียน การได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและ                

ผู้ปกครอง 3) องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ ประกอบด้วย หลกัสูตร การสอน การพฒันาบุคลากร 

ความคาดหวังในความสําเร็จสูง และการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ําเสมอ193 

และกรมวิชาการ กล่าวว่า ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาคือ งานท่ี

สถานศึกษาปฏิบัติอยู่ นํามาจัดให้เป็นระบบท่ีชัดเจน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานท่ีได้มาตรฐาน 

เช่ือถือได้ สม่ําเสมอและพฒันาตอ่เน่ือง สร้างความมัน่ใจตอ่สงัคมได้ว่า สถานศกึษามีศกัยภาพใน

การจัดการศึกษา รายงานต่อสาธารณชนได้ว่า ผู้ เรียนทุกคนของสถานศึกษาได้รับการเรียนรู้

หรือไม ่เพียงใด ใช้วิธีการใดในการพฒันาผู้ เรียนและทราบได้อยา่งไรว่าผู้ เรียนทกุคนเกิดการเรียนรู้

ตลอดจนต้องมีการเปล่ียนแปลงอะไรอีกบ้าง เพ่ือให้ผู้ เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีสงูขึน้ สามารถ

                                                 
190W.K. Hoy and C.G. Miskel, Educational Administration Theory, Research and 

Practice, 6 th ed. (Singapore: McGraw-Hill, 2001), 301. 
191C. Liston, Managing Quality and Standards (Buckingham : Open University, 

1999), 146. 
192P. Cuttence, Quality Assurance School Reviews (NSW : Richmond North 

Publish, 1995), 244. 
193Hot and Hinds, อ้างถึงใน วิโรจน์  สารัตถะ, โรงเรียน : องค์การแห่งการเรียนรู้ 

(กรุงเทพฯ : ทิพย์วิสทุธ์ิ, 2544), 22. 
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บรรลุผลตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนดให้สูงขึน้ตามศักยภาพของผู้ เ รียนเช่นกัน ซึ่ง          

การประกนัคณุภาพการศกึษาจะต้องประกนัในสิ่งท่ีสถานศกึษาดําเนินการ194 

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ การประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นสิ่งจําเป็นท่ีสถานศกึษาจะต้อง

พฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในให้เป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศกึษา โดยมี

กระบวนการ 3 ขัน้ตอน คือ การควบคมุคณุภาพ การตรวจสอบคณุภาพและการประเมินคณุภาพ 

ซึ่งจะต้องทําให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับ        

การสง่เสริม กํากบั ดแูล ตรวจสอบประเมินผลการประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

9. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การแก้ปัญหาและพฒันาผู้ เรียนตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 ได้

กําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นผู้ นําทางวิชาการปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้

กระบวนการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ใช้วิจยัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกับ

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) มาตรา 24 

(5) ให้สถานศกึษาสง่เสริมให้ครูผู้สอนสามารถใช้การวิจยัเพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้ มาตรา 30 

ให้สถานศกึษาส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มี

การวิจยัและพฒันา การผลิตและการพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา โดยมีครูเป็นผู้ปฏิบตัิการท่ี

จะค้นหาคําตอบเพ่ือการแก้ปัญหาตอ่ไป195 

 

ความหมายของการวิจัย 

 มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการวิจัย ไว้หลากหลาย  ดังนี ้เบส (Best) ได้ให้

ความหมายไว้ว่า การวิจัย หมายถึง แบบแผนหรือกระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นปรนัย มี

โครงสร้างท่ีเป็นระเบียบ มีการจดบนัทึกรายงานและสรุปผลเป็นกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีขึน้ เพ่ือนําไป

                                                 
194กรมวิชาการ, การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2545), 2. 
195สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ,  พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิ

พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

ครุุสภาลาดพร้าว,2545),  
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อธิบาย ทํานายหรือควบคมุปรากฎการณ์ตา่ง ๆ196 ส่วน เคอร์ลิงเจอร์ (Kerlinger) ให้ความหมาย

วา่ เป็นการใช้ข้อมลูในการตรวจสอบสมมตฐิานเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ

โดยมีการควบคมุอย่างเป็นระบบ สม่ําเสมอ197 ในท่ีประชมุ Pan Pacific Science Congress ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แยกความหมายของ RESEARCH ไว้ดงันี ้198 

 R – Recruitment and Relationship หมายถึง การฝึกคนให้มีความรู้ รวมทัง้รวบรวมผู้ มี

ความรู้และปฏิบตังิานร่วมกนัตดิตอ่สมัพนัธ์และประสานงานกนั 

 E – Education and Efficiency หมายถึง ผู้ วิจยัจะต้องมีการศึกษา มีความรู้และ

สมรรถภาพสงูในการวิจยั 

 S – Sciences and Stimulation เป็นศาสตร์ท่ีต้องพิสจูน์เพ่ือค้นคว้าหาความจริงและ

ผู้ วิจยัจะต้องมีพลงักระตุ้นให้เกิดความริเร่ิม กระตือรือร้นท่ีจะวิจยัตอ่ไป 

 E – Evaluation and Environment ผู้ วิจยัจะต้องรู้จกัการประเมินผลดวู่างานวิจยัท่ีทําอยู่มี

ประโยชน์สมควรจะทําตอ่ไปหรือไม ่และต้องรู้ใช้เคร่ืองมืออปุกรณ์ตา่ง ๆ ในการวิจยั 

 A – Aim and Attitude มีจดุมุ่งหมายหรือเป้าหมายท่ีแน่นอนและมีเจตคติท่ีดีตอ่ผลของ

การวิจยั 

 R – Result ผลของการวิจยัท่ีได้มาจะเป็นทางบวกหรือลบก็ตาม จะต้องยอมรับผลของ

การวิจยันัน้ เพราะเป็นผลท่ีได้มาจากการค้นคว้าอยา่งระบบและเช่ือถือได้ 

 C – Curiosity ผู้ วิจัยจะต้องมีความอยากรู้อยากเห็น มีความสนใจและขวนขวายใน

งานวิจยัอยูต่ลอดเวลา แม้วา่ความอยากรู้นัน้จะมีเพียงเล็กน้อยก็ตาม 

 H – Horizon เม่ือผลการวิจยัปรากฏขึน้แล้ว ย่อมทําให้ทราบและเข้าใจในปัญหาเหล่านัน้

ได้ เหมือนกับเกิดแสงสว่างขึน้ แตถ้่ายงัไม่เกิดแสงสว่าง ผู้ วิจยัจะต้องดําเนินการต่อไปจนกว่าจะ

พบแสงสวา่ง ซึง่ก็คือผลของการวิจยัจะต้องก่อให้เกิดสนัตสิขุแก่สงัคม 

 โดยสรุป การวิจัย คือ กระบวนการท่ีเป็นระบบน่าเช่ือถือ สําหรับใช้เป็นเคร่ืองมือใน      

การค้นคว้าหาความรู้เก่ียวกบัปรากฏการณ์ตา่ง ๆ ท่ีสนใจ 

                                                 
196John W. Best and James V. Kahn, Research In Education, 10 th ed. (New York 

: Pearson Education Inc., 2006), 112. 
197A. J. Kerlinger, Quality Assurance School Reviews (NSW : Richmond North 

Publish, 1995), 111. 
198Pan Pacific Science Congress U.S.A. (1961), 113. 
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ความสาํคัญของการวิจัย 

 การวิจยัเป็นวิธีการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นระบบและระเบียบ ใช้การวิจยัเป็นเคร่ืองมือใน

การทํางาน คือ ต้องมีเป้าหมายท่ีชัดเจน ต้องการพัฒนาไปทางไหนอย่างไร มีองค์ประกอบ

อะไรบ้าง เก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ ข้อมูลเหล่านีจ้ะเข้าสู่กระบวนการของการวิจัยและ

พฒันาได้ การวิจยัมีความจําเป็นและมีความสําคญัต่อการดําเนินภารกิจการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศกึษา ดงันี ้1) การวิจยัเป็นการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวนัอย่างมีแบบแผน ผู้บริหารงาน

จะต้องแสวงหาเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ครู

จําเป็นต้องแสวงหาแนวทางการจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัธรรมชาติและศกัยภาพของ

นกัเรียนแตล่ะคนซึง่มีความแตกตา่งกนั 2)  การใช้แนวทางวิจยัจะนําไปสู่การฝึกการแก้ปัญหาหรือ

การบรรลุจุดหมายอย่างเป็นระบบและนําไปสู่ความเช่ือถือได้มากขึน้ 3) การวิจัยจะนําไปสู ่      

การพฒันา ความมีเหต ุ– มีผล สามารถได้รับคําตอบท่ีพิสจูน์ได้ 4) การวิจยัเป็นการฝึกความคิดได้

อย่างแตกฉานมีระบบแบบแผนและขัน้ตอนชัดเจนตามขัน้ตอน ดังนี  ้4.1) การรับรู้ปัญหาหรือ  

ความต้องการ 4.2)  การแสวงหาทางเลือกและเลือกทางเลือก 4.3) ทดสอบทางเลือกท่ีเลือกใช้          

4.4)  สรุปผลท่ีได้รับ เพ่ือใช้เพ่ือพฒันาหรือเพ่ือเลือกทางเลือกใหม่ 5) พระราชบญัญัติการศกึษา

แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 ได้ให้ความสําคัญของการวิจัยมีความจําเป็นใน

กระบวนการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการวิจยัการเรียนการสอนเพ่ือให้การดําเนินการ

สอดคล้องกบัธรรมชาตแิละศกัยภาพของนกัเรียน 6)  ผลการวิจยัจะนําไปสู่ความเจริญพฒันาการ

บริหารและการจัดการศึกษาได้ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินการ         

7)  การวิจัยมีคุณค่า ดงันี ้7.1)  ทําให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้ทราบข้อเท็จจริง ซึ่งนํามา

ปรับปรุงหรือพฒันาภารกิจท่ีรับผิดชอบได้ดีย่ิงขึน้ 7.2)  เปิดโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าวิทยาการใหม ่

เป็นการส่งเสริมความรู้ความก้าวหน้ากว้างขวางขึน้ 7.3)  เป็นการแก้ปัญหาตา่ง ๆ ได้ตรงจดุ เป็น

การประหยัดเวลาและการลงทุน 7.4)  ช่วยในการวางแผนการดําเนินการแต่ละอย่างได้อย่าง

ถกูต้องและประสบความสําเร็จ 7.5)  กระตุ้นความตระหนกั ความสนใจท่ีมีชีวิตชีวา 7.6) ส่งเสริม

การสร้างผลงานเพ่ือความก้าวหน้าของโรงเรียนและตนเองโดยจุดมุ่งหมายของการวิจัยใน

สถานศึกษา มีดงันี ้1)  เพ่ือแสวงหาแนวทางและเทคนิควิธีการในการบริหารจดัการตามภารกิจ

สถานศกึษา 2)  เพ่ือแสวงหาเทคนิคและวิธีการจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัธรรมชาติและ

ศกัยภาพของนกัเรียน 3) เพ่ือทําให้การเรียนรู้ท่ีมีหลกัการและเหตผุลด้วยตนเอง ซึ่งนําไปสู่ความรู้ 

ทกัษะและคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ คือ ดี เก่ง และมีความสขุ 
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บทบาทของผู้บริหารกับการวิจัย 

 นโยบายให้สถานศึกษามีการดําเนินการวิจยัภายในเป็นนโยบายค่อนข้างใหม่ ผู้บริหาร

และบุคลากรจําต้องให้ความสนใจและพฒันาศกัยภาพของตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจและ

ความสามารถในการวิจัย เพ่ือทําให้นโยบายประสบความสําเร็จและนําไปสู่ภารกิจของ

สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ สถานศึกษามีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 

การวิจยัการบริหารการจัดการและการพฒันาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา    

2) สง่เสริมให้ครู ศกึษา วิเคราะห์ วิจยั เพ่ือพฒันาคณุภาพการเรียนรู้ในแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้

3) ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจยัหรือ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หนว่ยงานและสถาบนัอ่ืน ๆ  

 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ บริหารงานวิชาการเป็นผู้ ท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิง จึงควรมี

บทบาทเก่ียวกบัการวิจยั ดงันี ้1) ฐานะผู้ นําการวิจยั 1.1) สร้างบรรยากาศโดยกําหนดให้การวิจยั

เป็นนโยบายท่ีสําคัญอย่างหนึ่งของสถานศึกษา จัดนิทรรศการและเผยแพร่งานวิจัยของครู       

และนกัเรียน 1.2) จดัให้มีหนว่ยงานและคณะกรรมการประจําสถานศกึษา 1.3) จดัหาทนุวิจยั โดย

การจดัทํางบประมาณประจําปีและแสวงหาแหล่งทุนตา่ง ๆ มาใช้ 1.4) จดัฝึกอบรมการวิจยัให้แก่

ครู เพ่ือนําไปใช้วิจยัในชัน้เรียนให้ดีขึน้ 1.5) ส่งบุคลากรไปร่วมศึกษาอบรมและกิจกรรมการวิจยั

เทา่ท่ีโอกาสอํานวยและให้มานําเสนอเผยแพร่แก่บคุคลอ่ืน 1.6) จดัดําเนินการวิจยัโดยตนเองอย่าง

น้อยเข้าร่วมเป็นผู้ วิจยัในโครงการวิจยัตา่ง ๆ 7) ให้รางวลัในรูปแบบตา่ง ๆ แก่ครูและนกัเรียนท่ีมี

ผลการวิจยัดี 2) ฐานะนกัวิจยั 2.1) พฒันาศกัยภาพตนเองในการวิจยั โดยการศกึษาต่อระดบัสูง

ขึน้ หรือเข้าร่วมฝึกอบรมการวิจยัอย่างตอ่เน่ือง 2.2) เป็นหวัหน้าโครงการวิจยัเก่ียวกบัการบริหาร

และการจัดการศึกษา อย่างน้อยร่วมเป็นผู้ วิจัย 2.3) เสนอผลการวิจัยทัง้ในด้านเอกสารและ      

การนําเสนอผลการวิจยัในการประชมุทางวิจยั199 

 

 

 

 

                                                 
199รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต,ิ การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน,  

พิมพ์ครัง้ท่ี 3 (สงขลา  : บริษัท นําศลิป์โฆษณา จํากดั, 2552), 114 - 119. 
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การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา มีนกัการศกึษาได้ให้กรอบแนวคิด 

ไว้ดงันี ้ 

 1) การศึกษามีความสําคัญสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพท่ียั่งยืนของประเทศ ได้แก่                   

1.1)  กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบคุคลและสงัคม 1.2)  การสร้างสรรค์จรรโลง

ความก้าวหน้าทางวิชาการและการสร้างองค์ความรู้ “การศกึษาเพ่ือการพฒันาคนและพฒันาองค์

ความรู้เป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัสงูสดุตอ่การพฒันาท่ียัง่ยืนของประเทศ” 2) การปฎิรูปการศกึษา

มีจดุมุ่งหมาย  ดงันี ้2.1)  พฒันาคณุภาพของคนไทย ให้เป็นปัจจยันําของการพฒันาพึ่งตนเองได้ 

แข่งขันได้ 2.2)  สร้างองค์ความรู้เพ่ือใช้เป็นฐานของการพฒันาประเทศ 3) การพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา เพ่ือการพฒันาคณุภาพคนไทย 4) บทบาทของการวิจยัสถาบนัเพ่ือการพฒันาคณุภาพ

การศกึษา ได้แก่ การวิจยัหลกัสตูร การวิจยัการสอน การวิจยันโยบายและการบริหาร การวิจยัเชิง

ประเมิน 5) ยุทธศาสตร์การสร้างพลงัปัญญาและองค์ความรู้ด้านการพฒันาคณุภาพการศึกษา 

ได้แก่ การส่งเสริมการวิจยัพฒันา การผลิตและพฒันานกัวิจยัด้านการพฒันาคณุภาพการศึกษา 

การสนบัสนนุเพ่ือให้เกิดการวิจยัด้านการพฒันาคณุภาพการศกึษา ซึง่การวิจยัเป็นวิธีการเพ่ือให้ได้

ข้อมลูท่ีเป็นระบบและระเบียบเป็นแนวคดิท่ีสร้างความสนใจใช้การวิจยัเป็นเคร่ืองมือในการทํางาน 

คือ ต้องมีเป้าหมายท่ีชดัเจนว่าจะพฒันาไปทางใดอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง เก็บรวบรวม

อย่างเป็นระบบแล้วเขียนรายงานให้เห็นความเคล่ือนไหวในการปฏิบตัิงานควรปรับปรุงอะไรบ้าง 

ข้อมลูเหลา่นีถ้้าเก็บอยา่งเป็นระบบจะเข้ามาสูก่ระบวนการวิจยัและพฒันาได้อย่างไรก็คือ การวิจยั

และพัฒนาจะประสบความสําเร็จโดยมีเง่ือนไข  ดังนี  ้1) บุคลากรทัง้หมดต้องมีจิตพึ่งพิง โดย

สถานศกึษาเร่ิมดําเนินการได้ทนัทีด้วยความตระหนกั 2) โรงเรียนต้องสร้างระบบท่ีจะเกือ้หนนุทําคู่

ไปกับระบบการวิจยัและพฒันา เช่น ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการบริหาร ซึ่งต้องมีไว้

เป็นพืน้ฐาน เม่ือจะทําการวิจัยจะสามารถนํามาใช้ได้ทันทีและแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมความ

ต้องการ 3) งานวิจัยและพัฒนาจะต้องทําอย่างต่อเน่ือง โดยมีการตัง้เป้าหมายใหม่เสมอ 

สถานศึกษาจะต้องมีกระบวนทศัน์ท่ีดี กําหนดหน้าท่ี บอกวิธีทํางานและแบ่งหน้าท่ีซึ่งกันและกัน  

4) หน่วยนโยบายจะต้องมัน่คงว่าการวิจยัและพฒันาอาจสําเร็จเร็วหรือช้าก็ได้ และการวิจยัเพ่ือ

พฒันาคุณภาพการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ 

ด้วยการใช้การวิจยัในกระบวนการเรียนรู้ การวิจยัพฒันาการเรียนรู้ และการวิจยัพฒันาคณุภาพ

การศกึษาของสถานศกึษา มีแนวคดิแตล่ะประเดน็ ดงันี ้ 
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1. การใช้การวิจยัในกระบวนการเรียนรู้ มีวิธีการเป็นระบบ  5 ขัน้ตอน คือ 

ขัน้ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ ผู้ เรียนต้องทราบความต้องการเรียนรู้ 

ของตนเอง มีการลําดับความสําคญัก่อนหรือหลังตามความจําเป็นและความสําคัญให้ได้เป็น

ลําดบัแรกและกําหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ได้ 

 ขัน้ตอนท่ี 2  การวางแผนการเรียนรู้ ผู้ เรียนต้องรู้จกัการวางแผนการเรียนรู้ของตนเองว่า มี

เป้าหมายเร่ืองใด มีเวลามากน้อยเพียงใด มีแหล่งเรียนรู้ท่ีไหนบ้างมีวิธีเรียนใดบ้างต้องใช้ส่ือ

ใดบ้าง และเม่ือมีปัญหาจะสามารถปรึกษาใคร เม่ือได้รับความรู้จะใช้ความรู้นัน้ได้อย่างไร 

ตลอดจนวางแผนไปถึงการนําความรู้ท่ีได้ไปปรับปรุงและพฒันางานอยา่งไร 

 ขัน้ตอนท่ี 3  การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ เป็นการปฏิบตัิในการแสวงหาความรู้ตามท่ีได้

วางแผนไว้ ซึ่งอาจใช้วิธีการต่าง ๆ ในการเรียนรู้ จากการใช้แหล่งเรียนรู้ตา่ง ๆ เม่ือได้ความรู้แล้ว 

ควรมีการตรวจสอบความรู้ได้เพ่ือยืนยนัความถกูต้องและตดัสินใจเลือกความรู้ไปใช้ให้สอดคล้อง

กบัเป้าหมายของการเรียนรู้ 

 ขัน้ตอนท่ี 4 การสรุปความรู้ เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ เรียนสรุปความรู้และนําเสนอความรู้ท่ีได้จาก

การค้นคว้าในรูปแบบตา่ง ๆ ท่ีเหมาะสมและอาจใช้เคร่ืองมือชว่ยในการนําเสนอ 

 ขัน้ตอนท่ี 5 การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและนําไปใช้ในการพฒันา เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ เรียน

ประเมินกระบวนการเรียนรู้ของตนเองในระหว่างการเรียนรู้ทกุขัน้ตอนเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุง 

รวมถึงการนําความรู้ท่ีได้ไปใช้พฒันางานตอ่ไป 

 2.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ กระบวนการในการนําวิจัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ     

การเรียนการสอน เป็นการสอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542และ

ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พทุธศกัราช 2545 ท่ีเน้นการทําวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ท่ีกําหนดให้

เป็นภารกิจของผู้สอน 3 ประการ คือ 1) จดักระบวนการเรียนการสอนและใช้การวิจยัเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการเรียนรู้ มาตรา 24(5) 2)  ทําวิจยัเพ่ือจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียน

แต่ละระดบัการศึกษา มาตรา 30 และ 3)  นําผลการวิจยัมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียน

การสอน มาตรา 30 

 ดงันัน้ การใช้การวิจัยเพ่ือพฒันาการเรียนรู้จึงเป็นภารกิจท่ีสําคญัและจําเป็น ในกรณีท่ี

ผู้สอน พบว่า กระบวนการพฒันาการเรียนรู้ท่ีกําลงัดําเนินการอยู่มีปัญหามากหรือมีความจําเป็น

ต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ในวงจรหลักของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา       

การเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน ตัง้แต่การวิเคราะห์ความต้องการ / พัฒนาการเรียนรู้ วางแผนการจัด       

การเรียนรู้ จดักิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผลการเรียนรู้ และทํารายงานผลการเรียนรู้ เป็นการนํา
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กระบวนการวิจยัเข้ามาใช้ในการดําเนินงานของผู้สอน ขัน้ตอนท่ี 3 ผู้สอนทําการประเมินระหว่าง

สอนแล้วพบปัญหาเล็กน้อย สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ในช่วงการจัดกิจกรรมขณะนัน้ และเม่ือ

ประเมินผลในขัน้ตอนท่ี 4 แล้วไม่พบว่ามีปัญหา ผู้ สอนสามารถจัดทํารายงานผลการเรียนรู้แก่

ผู้ เก่ียวข้องทราบและใช้ประโยชน์ตอ่ไป หากพบปัญหาให้ดําเนินการทําวิจยัเพิ่มเติมตามวงจรย่อย 

5 ขัน้ตอนและนําผลการวิจยัไปใช้ตอ่ไป200 

 การวิจัยเพ่ือการศึกษานัน้ เป็นไปเพ่ือให้ผู้บริหารพฒันาศกัยภาพของครูให้มีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับงานวิจัยและสามารถปฏิบตัิงานได้ และเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ

พฒันาให้เกิดประโยชน์แก่สถานศกึษาตอ่ไป การท่ีจะพฒันาบุคลากรทางการวิจยั ให้นําการวิจยั

ไปพฒันาคณุภาพการศึกษาให้บรรลตุามมาตรฐานในการจดัการศึกษาของแตล่ะสถานศึกษานัน้ 

จะมีจุดเน้นท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ินและชุมชน การวิจัยจะมีส่วนร่วมในการหาจุดท่ีเป็น

ปัญหาหรือจุดท่ีต้องการพัฒนาให้ระบบการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ           

ความแตกตา่งของเด็กและเยาวชนท่ีเป็นผลผลิตจากการจดัการศกึษาเป็นไปอย่างมีคณุภาพ และ

บรรลุตามมาตรฐานของหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพราะถือว่าการวิจยัเป็นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุด

ในปัจจุบัน ท่ีสามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหา/พัฒนาคุณภาพการศึกษาเช่นเดียวกับนานา

ประเทศในระดบัสากล201 

 คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ และกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการวิจยัเพ่ือ

พฒันาการเรียนรู้การวิจยัในชัน้เรียน และขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจยัไว้ใน

เอกสาร “การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนสําคญัท่ีสดุ : แนวทางสูก่ารปฏิบตั”ิ ไว้ดงันี ้

 การจดักระบวนการเรียนรู้ ได้ระบไุว้ในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 

2542 หมวด 4 ว่าด้วยแนวทางการจดัการศึกษา มาตรา 22 ว่า การจดัการศึกษาต้องยึดหลกัว่า 

ผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความสําคัญท่ีสุด 

กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ

และในมาตรา 24  วรรค 5 ได้กําหนดให้ใช้การวิจยัเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการเรียนรู้ มาตรา 26  

                                                 
200รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต,ิ การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน,  

พิมพ์ครัง้ท่ี 3 (สงขลา  : บริษัท นําศลิป์โฆษณา จํากดั, 2552), 116 - 120. 
201ประพฒัน์พงศ์  เสนาฤทธ์ิ, การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ (Research for Learning 

Development) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2545), คํานํา. 
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ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้ เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้ เรียน ความประพฤต ิ   

การสงัเกต พฤติกรรมเรียนการร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไ่ปในกระบวนการเรียนการสอน

ตามความเหมาะสมของแตล่ะระดบั และรูปแบบการศกึษา และมาตรา 30 ให้สถานศกึษาพฒันา

กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทัง้การส่งเสริมให้ผู้ สอนสามารถวิจัยเพ่ือ

พฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียนในแตล่ะระดบัการศกึษา202 

 กระบวนการวิจัยในชัน้เรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

 การวิจัยในชัน้เรียน ถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันากระบวนการเรียนการสอน 

การนําการวิจัยเข้าไปช่วย จะทําให้การจัดการเรียนการสอนของครูสามารถนําผู้ เ รียนไปสู่

ความสําเร็จตามเป้าหมายของหลกัสตูรได้ ครูจําเป็นต้องมองให้เห็นองค์ประกอบและภารกิจตา่ง ๆ 

ในระบบการเรียนรู้ ทัง้ด้านปัจจัย กระบวนการและผลผลิตให้ชดัเจน แล้วเช่ือมโยงปัจจยัทัง้ปวง

เป็นองค์รวม เพราะปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระบบการจัดการเรียนรู้ อาจเกิดขึน้ในระดับปัจจัย หรือ

กระบวนการหรือผลผลิตก็ได้ กระบวนการวิจยัในชัน้เรียนจึงมีส่วนช่วยในการค้นหาคําตอบของ

สาเหตปัุญหา หรือข้อบกพร่องทัง้ระบบการเรียนการสอนนัน้ ๆ ครูท่ีจะทําการวิจยัได้สําเร็จจําเป็น

จะต้องได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหารสถานศึกษาท่ีให้อิสระในทางความคิด อิสระในการทํางาน

ค้นคว้าทดลองท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ ความสนใจของครูผู้ ทําวิจยั เพ่ือครูจะได้ค้นพบปัญหา

และแนวทางแก้ไข  กลิคแมน และคณะ (Glickman and others) ได้กล่าวถึงความคิดเห็นของ

นกัการศกึษาหลายท่าน เก่ียวกับการวิจยัในชัน้เรียน ดงันี ้เลวิน (Lewin) กล่าวว่า การวิจยัในชัน้

เรียน เป็นการวิจัยท่ีเน้นการปฏิบตัิโดยอาศยัข้อมูลพืน้ฐานจากกลุ่มปฎิบตัิการเป็นหลกั เพ่ือนํา

ผลการวิจัยไปปรับปรุงให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดตามเง่ือนไขท่ีตัง้ไว้ ริชาร์ด ซากอร์ 

(Richard Sagor) กล่าวว่า  ผู้ปฏิบตัิคือผู้ ทําการวิจยั วตัถุประสงค์ของการวิจยัจะดําเนินการใน  

ชัน้เรียน และเป็นประโยชน์มากกว่าการไปทําวิจัยนอกชัน้เรียน การวิจัยในชัน้เรียนในการจัด

การศกึษา เป็นการศกึษาการดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ในโรงเรียน และนําผลท่ีได้จากกิจกรรมนัน้ไป

ใช้ในการปรับปรุงการสอน และแม้ว่าครูแตล่ะคนจะสามารถทําการวิจยัได้เอง แตแ่นวทางท่ีดีท่ีสดุ 

คือ การนํากรณีศึกษาหลาย ๆ รูปแบบมารวมกัน เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียน       

การสอน สําหรับการดําเนินการวิจัยในชัน้เรียน สามารถดําเนินการได้หลายรูปแบบ ซึ่งโรงเรียน

สามารถนําหลกัการของ แคลฮาวน์ (Calhown) ไปใช้เป็นแนวปฏิบตัิได้ โดยมีวิธีดําเนินการศกึษา

                                                 
202คณะอนกุรรมการการปฏิรูปการเรียนรู้, การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนสาํคัญ

ท่ีสุด : แนวทางสู่การปฏิบัต ิ(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2543), 68. 
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ปัญหา 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) อะไรเป็นปัญหาเก่ียวกับการเรียน การสอนในโรงเรียน 2)วางแผนจะ

เก็บข้อมลูอะไร อยา่งไร และทรัพยากรท่ีจําเป็นมีอะไรบ้าง 3) การจดัโครงสร้างต้องพิจารณาว่าจะ

เก็บข้อมลูจากท่ีไหนจะดีท่ีสดุ และจะจดัเรียงลําดบัข้อมลูอย่างไรเพ่ือการนําไปใช้ตามขัน้ตอนและ

การกําหนดบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานต้องชัดเจน 4) การวิเคราะห์ประเมินผล และการแปล

ความหมายของข้อมลูต้องกระจา่งชดั ตรงตามเป้าหมาย จดุประสงค์ และ 5) การทบทวนปรับปรุง

ตามผลลพัธ์ท่ีได้ ซึง่การวิจยัในชัน้เรียนเป็นวิธีการสําคญัท่ีจะช่วยให้ความต้องการของครูแตล่ะคน

บรรลุเป้าหมายขององค์การ งานวิจยัเชิงปฏิบตัิการมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้กลุ่มครูได้มีการปรับปรุง 

การเรียนการสอน ซึ่งจะเก่ียวข้องกับกิจกรรมหลายประเภท ได้แก่ 1)การช่วยเหลือครูโดยตรง 

(Direct Assistance) 2) การพฒันากลุ่ม (Group Development Activities) 3) การพฒันา

หลกัสูตร(Curriculum Development Activities) 4)การพฒันาบุคลากร (Staff Development 

Activities) ดังนัน้ การวิจัยในชัน้เ รียนจึงเป็นเสมือนเคร่ืองมือท่ีจะก่อให้เกิดการพัฒนาใน

องค์การ203 สมลัแยน (Smulyan) ได้วิจยักระบวนการของความร่วมมือในการทําวิจยัเชิงปฏิบตัิการ

ของครูและนกัการศึกษาจากมหาวิทยาลยั พบว่า ครูมีความรู้สึกท่ีดีตอ่วิชาชีพโดยใช้การวิจยัเพ่ือ

พฒันางาน มีความเข้าใจกระบวนการวิจยั มีทกัษะในการทําวิจยัมากขึน้และพร้อมท่ีจะทําการวิจยั

ในโอกาสต่อไป204 และต่อมา อเดลล์  ศึกษาเร่ืองครูในฐานะนักวิจัยกับแนวทางท่ีแตกต่างกัน 

พบว่า เขตการศึกษาต้องให้โอกาสครูมีส่วนร่วมในการทําวิจัย พร้อมทัง้ให้มีการสนบัสนุนและ

ร่วมมือจากเพ่ือนครู รวมทัง้ให้การยอมรับซึ่งกันและกันในการทํางานวิจยั ส่วนปัญหาท่ีพบได้แก่ 

เวลาไมพ่อ ความไมแ่นน่อนและความไม่สนใจของผู้บริหาร แตถ้่าเพ่ือนครูให้การสนบัสนนุก็จะทํา

ให้สามารถแก้ปัญหาบางประการได้205 สอดคล้องกับ เลอชัย  โชคสวสัดิ์ ท่ีได้ทําการศึกษาวิจัย

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการทําวิจัยในชัน้เรียนของครู ท่ีสอนในชัน้ประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน         

                                                 
203Carl D. Glickman, Gordon P Stephen, and Jovita M. Ross-Gordon, Supervision 

and Instructional Leadership : A Developmental Approach, 4 th ed. (Boston : Allyn and 

Bacon, 2001), 420 – 423. 
204Anne Macia Smulyan, “The Relationship between Staff Development Practices 

and Schools of Excellence in Minnesota” Dissertation Abstracts International 35, 10 

(December 1988) : 101. 
205Fiderer Adele, Teacher a Researchers : A Different Way of Known Go  

(New York : Columbai University, 1989), 119 – 120. 
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การประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ   

การทําวิจยัในชัน้เรียนเรียงลําดบัความสําคญัจากมากไปน้อย ได้แก่ คณุสมบตัิของผู้ วิจยั ทกัษะ

การวิจัยในชัน้เรียนบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย วัสดุอุปกรณ์และแหล่งวิทยาการ และ

งบประมาณการวิจยัในชัน้เรียน นอกจากนีก้ารวิจยัในชัน้เรียนยงัเป็นการวิจยัรูปแบบหนึ่ง ท่ีเน้น

กระบวนการให้ได้ข้อมลู หรือการนําผลการวิจยัไปใช้ปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

ต่อโรงเรียน ซึ่งผลการวิจัยในชัน้เรียน จะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กับความตัง้ใจและ 

ความร่วมมือของครูในโรงเรียนนัน้ๆ ดงันัน้การวิจยัในชัน้เรียนจึงเป็นแนวทางสําคญัท่ีจะช่วยให้

ความต้องการของครูบรรลุผลตามเป้าหมายของโรงเรียน206 สอดคล้องกับ ภูริ  วงศ์วิเชียร ศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่แรงจงูใจในการทําวิจยัในชัน้เรียนของครูผู้สอนโรงเรียนประถมศกึษาจงัหวดัสงขลา 

พบวา่ ครูเห็นประโยชน์ในการทําวิจยัในชัน้เรียนและมีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัแรงจงูใจในการ

ทําวิจยัของครู พยากรณ์แรงจูงใจในการทําวิจยัในชัน้เรียนของครู ได้แก่ การเล็งเห็นความสําคญั

ของครู การสนบัสนนุจากผู้บริหาร207 ธนิดา  ธนะสีรังกลู  วิจยัเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างปัญหากบั

ความต้องการในการดําเนินการวิจยัในชัน้เรียนของครูผู้ สอน สงักัดสํานักงานการประถมศึกษา

จงัหวดับุรีรัมย์  พบว่า ความต้องการของครูเรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ให้ขวญักําลงัใจ

และงบประมาณสนบัสนนุควรจดัการอบรมอย่างตอ่เน่ือง มีการติดตามผล และควรจดันิทรรศการ

ผลงานการวิจัยเพ่ือให้ครูได้เผยแพร่ผลงานของครู ควรจัดท่ีปรึกษาในการทําวิจัยให้ครู และให้    

ครูทํางานวิจัยคู่กับการเรียนการสอนและให้เวลาในการทําวิจัยแก่ครูอย่างเต็มท่ี 208 ส่วน               

                                                 
206เลอชยั  โชคสวสัดิ,์ ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การทําวิจยัในชัน้เรียนของครูท่ีสอนในโรงเรียน

ประถมศกึษา สงักดัสํานกังานการประถมศกึษาจงัหวดัขอนแก่น” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย, 2545),  

87 - 93. 
207ภริู  วงศ์วิเชียร, “ปัจจยัท่ีมีผลตอ่แรงจงูใจในการทําวิจยัในชัน้เรียนของครูผู้สอนโรงเรียน

ระดบัประถมศกึษา จงัหวดัสงขลา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาวิจยัการศกึษา 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2546), 86. 
208ธนิดา  ธนะสีรังกรู, “ความสมัพนธ์ระหวา่งปัญหากบัความต้องการในการดําเนินการ

วิจยัในชัน้เรียนของครูผู้สอน สงักดัสํานกังานการประถมศกึษาจงัหวดับรีุรัมย์” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎั

บรีุรัมย์, 2548), 81 - 84. 
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ลทัธศกัดิ์  แพรสายทอง  ศกึษาเร่ืองแนวทางการส่งเสริมการวิจยัในชัน้เรียนของครูในสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ  พบว่า  ผู้บริหารควรกําหนดเป็นนโยบายในการทําวิจยั

ในชัน้เรียนและกํากับติดตามอย่างต่อเน่ือง ควรให้การยอมรับและยกย่องครูท่ีทําวิจยัในชัน้เรียน 

รวมทัง้ควรสง่เสริมสนบัสนนุให้ครูได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจยัในชัน้เรียนของตน และควรสนบัสนนุ

ให้ครูได้ทํางานเป็นทีม และประการสดุท้ายผู้บริหารควรสนบัสนนุให้ครูได้มีการพฒันางานวิจยัใน

ชัน้เรียนของตนเพ่ือให้เกิดการพฒันางานในหน้าท่ีของครู209  

 จากแนวคิดและงานวิจยัท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การวิจยัในชัน้เรียนเป็นเคร่ืองมือ

ของครูผู้สอน ใช้ในการแก้ไขปัญหาของนกัเรียนท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ

ในการจัดการเรียนรู้ของครู เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของ

นกัเรียนโดยตวัของนกัเรียนเอง โดยเป็นวิธีทําให้ครูและนกัเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัช่วยในการ

แก้ไขปัญหาของนกัเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหน้าท่ีท่ีสําคญัของผู้บริหารก็คือ จะต้องเป็น

ผู้ สนับสนุน ให้คําแนะนํา กระตุ้นและให้กําลังใจแก่ครูผู้ ทําวิจัยในชัน้เรียน เพ่ือให้ครูมีกําลังใจ     

ในการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพแก้ไขพฒันานกัเรียนได้อย่างแท้จริง 
 

10. การส่งเสริมสนับสนุนและการให้บริการด้านวิชาการ 

 โรงเรียนเป็นสถาบนัท่ีมีบทบาทในการให้ความรู้แก่บุคลากรในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนท่ี

อยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียน ถ้าหากโรงเรียนสามารถเข้าถึงชุมชนได้แล้ว การท่ีจะให้ความรู้            

ทางวิชาการแก่ชุมชน ก็เป็นเร่ืองท่ีทําได้ไม่ยากโดยอาศยัการเช่ือมโยงจากเด็กนักเรียนสู่ชุมชน  

โดยท่ีโรงเรียนเป็นผู้ ขัดเกลาและนําสู่การปฏิบัติในชุมชน โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี ้210                  

1)  การสง่เสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชมุชน ได้แก่ 1.1)  การศกึษา สํารวจความต้องการ สนบัสนนุ

งานวิชาการแก่ชมุชน 1.2)  จดัให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทกัษะทางวิชาการเพ่ือ

การพัฒนาทกัษะวิชาชีพ และคณุภาพชีวิตของประชาชนในชมุชน ท้องถ่ิน 1.3) การส่งเสริมให้

ประชาชนในชุมชน ท้องถ่ิน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาและท่ีจัด   

                                                 
209 ลทัธศกัดิ ์ แพรสายทอง, “แนวทางการสง่เสริมการทําวิจยัในชัน้เรียนของครูใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2548), 78 - 80. 
210รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต,ิ การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน,  

พิมพ์ครัง้ท่ี 3 (สงขลา  : บริษัท นําศลิป์โฆษณา จํากดั, 2552), 193 -  205. 
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โดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 1.4) ส่งเสริมให้มี          

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถ่ิน 2)  การประสาน 

ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอ่ืน ชุมชน ท้องถ่ิน ซึ่งได้แก่             

1.1) ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทัง้ท่ีจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและระดบัอดุมศกึษาทัง้บริเวณใกล้เคียง 

ภายในเขตพืน้ท่ีการศกึษา ตา่งเขตพืน้ท่ีการศกึษา 1.2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันา

วิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 1.3) การส่งเสริมและสนบัสนนุงาน

วิชาการแก่บคุคล ครอบครัว องค์กร หนว่ยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศกึษา ดงันี ้

 1.  สํารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมทัง้ความต้องการในการได้รับ             

การสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัด

การศกึษา 

 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัด

การศกึษาของบคุคล ครอบครัว องค์กร หนว่ยงานและสถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดัการศกึษา  

 3. จดัให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศกึษาของบคุคล ครอบครัว องค์กร 

หนว่ยงานและสถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดัการศกึษา  

 

แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 

มีนักการศึกษาได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถ่ินในการจัด

การศกึษา  ไว้ดงันี ้

 1) ความสําคญัของการมีส่วนร่วมของชมุชนและท้องถ่ินในการจดัการศกึษา รัฐธรรมนูญ

แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 และพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ

ท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พทุธศกัราช 2545 มีเจตนารมณ์ในการบริหารและการจดัการศกึษาเน้น

การให้สงัคมมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา การกระจายอํานาจการจดัการศกึษาไปยงัหน่วยปฏิบตั ิ

คือ สถานศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทัง้ด้านวิชาการ งบประมาณ         

การบริหารงานบุคคลและการบริหารจากส่วนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง การบริหารจัด

การศึกษาจึงเป็นการกระจายอํานาจการจดัการศึกษาให้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องหรือหน่วยงานระดบั

ปฏิบตัิมีอํานาจตดัสินใจในรูปแบบคณะกรรมการขององค์กรทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพ่ือ

พฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีทําให้ทรัพยากรบุคคล มีความสมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา    

มีความรู้และคณุธรรม รวมทัง้การอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข การกระจายอํานาจการจัด
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การศึกษา หมายถึง อํานาจการตดัสินใจในการดําเนินงานต่าง ๆ กระจายจากส่วนกลางไปยัง

หนว่ยงานรองลงไปมี 2 ลกัษณะ คือ แบบมอบอํานาจ หมายถึง การมอบอํานาจตดัสินใจบางส่วน

ให้แก่หน่วยงานรองลงไปตดัสินใจ และการกระจายอํานาจแบบเบ็ดเสร็จ คือ หน่วยงานย่อยมี

ความเบด็เสร็จในการตดัสินใจในการบริหาร รับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัิภารกิจของตนเอง มีอิสระ

ในเชิงบริหารและการจัดการส่วนกลางควบคุมเชิงกฎหมาย เชิงนโยบายในทางการศึกษา         

การกระจายอํานาจ มีลักษณะของการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการบริหารและ         

การจัดการจากส่วนกลางไปยังสถานศึกษา เพ่ือให้สามารถตดัสินใจในระดบัของหน่วยปฏิบัต ิ

ได้แก่ เขตพืน้ท่ีการศกึษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสถานศกึษานําไปสู่การพฒันาคณุภาพ

การศกึษาของชาตโิดยรวม 

 2) หลกัการมีส่วนร่วมของชมุชนและท้องถ่ินในการจดัการศกึษา การมีส่วนร่วม คือ การท่ี

องค์ประกอบต่าง ๆ ทัง้ครู นักเรียน ผู้บริหารการศึกษา ผู้ นําชุมชน หรือสมาชิกชุมชน มาร่วมกัน

ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยในการดําเนินการนัน้มีลกัษณะของกระบวนการ (Process) มี

ขัน้ตอนท่ีมุ่งหมายจะให้เกิดการเรียนรู้ (Learning) อย่างต่อเน่ือง มีพลวัต (Dynamic) คือ            

มีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยา่งตอ่เน่ืองสม่ําเสมอ มีการแก้ปัญหา การร่วมกนักําหนดแผนงาน

ใหม่ ๆ เพ่ือสร้างความยั่งยืนในความสมัพนัธ์ของทุกฝ่ายท่ีเข้าร่วม ซึ่งมีความหลากหลายตาม

ความเก่ียวข้องของกิจกรรมท่ีจะทํา หวัใจสําคญัของการมีส่วนร่วม  คือ การระดมความคิดอนัเป็น 

การกระจายอํานาจและความสมัพนัธ์ท่ีเป็นแนวราบเสมอภาคกนั แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกนัและกัน 

ซึ่งมีความแตกตา่งจากความร่วมมือ (Cooperation) เพราะความร่วมมือ หมายถึง การท่ีมีฝ่ายใด

ฝ่ายหนึง่เป็น”เจ้าของหรือเจ้าภาพ” งานหรือกิจกรรมนัน้ ๆ แล้วขอให้ฝ่ายอ่ืน ๆ เข้าร่วมในลกัษณะ

เกิดขึน้เป็นครัง้ ๆ ไปไม่มุ่งความต่อเน่ืองและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ เข้าร่วมในลักษณะ

เกิดขึน้เป็นครัง้ ๆ แตมุ่ง่จะให้กิจกรรมหรืองานนัน้เสร็จตามความต้องการของฝ่ายเจ้าของงาน 

 จากความหมายของการมีส่วนร่วม สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของชมุชนและท้องถ่ินในการ

จดัการศกึษา หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชมุชนและท้องถ่ิน ได้เข้า

ไปเก่ียวข้องในการจดัการศึกษาของโรงเรียน โดยร่วมแสดงความคิดเห็นและกระทําในสิ่งท่ีเห็น

พ้องต้องกันตลอดจนร่วมพิจารณากําหนดปัญหา ความต้องการของประชาชน ชุมชน โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือชว่ยเหลือแก้ไขปัญหา หาแนวทางพฒันาโรงเรียน 
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  ลักษณะการมีส่วนร่วม 

  การมีส่วนร่วมนัน้อาศัยหลักการท่ีว่า กิจรรมต่าง ๆ ท่ีมนุษย์ทําขึน้  เ ป็น

กระบวนการซึง่มีขัน้ตอนมากมายและการเข้าร่วมกิจกรรมแตล่ะขัน้ตอนนัน้มีความสําคญัแตกตา่ง

กนัไปตามลกัษณะของกิจกรรมแตล่ะขัน้ตอนนัน้ การจําแนกการมีส่วนร่วมตามขัน้ตอนการมีส่วน

ร่วมตามแนวคดิของโคเฮน (Cohen) และอพัฮอฟฟ์ (Uphoff) ดงันี ้ 

  ขัน้ท่ี 1  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) ทัง้การกําหนดความ

ต้องการและการจดัลําดบัความสําคญั นโยบายและประชากรท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้การตดัสินใจจึง

เป็นกระบวนการต่อเน่ืองตัง้แต่ช่วงเร่ิมต้น ช่วงดําเนินการวางแผน และช่วงการปฏิบตัิตามแผนท่ี

วางไว้ 

  ขัน้ท่ี 2  การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน (Implementation) ซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ตา่ง ๆ ของการดําเนินงาน การบริหารงานและประสานงาน 

  ขัน้ ท่ี  3  การ มีส่วน ร่วมในการ รับผลประโยชน์  (Benefits) ทั ง้ ท่ี เ ก่ียวกับ

ผลประโยชน์ท่ีสําคัญในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะผลประโยชน์ในทางบวก และ

ผลกระทบในทางลบและการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุม่ 

  ขัน้ท่ี 4  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) สิ่งสําคญัท่ีจะต้องสงัเกต

คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวงั (Expectations) ซึ่งมีอิทธิพล

ตอ่การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของบคุคลในกลุม่ 

 ส่วนคณะอนุกรรมการส่งความเข้มแข็งของชุมชน ในสํานักงานปฏิรูปการศึกษา           

ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงลกัษณะการมีส่วนร่วมตามแนวคิดใหม่ ดงันี ้1) จะต้องมี

ความตอ่เน่ือง ผสมผสาน และทําไปพร้อมกนัทัง้ระบบ 2) มีความเป็นพลวตั เปล่ียนแปลงไปช้า ๆ 

ตามธรรมชาติ แตเ่ปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 3) เป็นกระบวนการสร้างสรรค์เก่ียวกบักระบวนการ

เรียนรู้ทางทกัษะการปฏิบตัิ 4) ต้องการการยอมรับอย่างเปิดเผยจากทุกคนท่ีเก่ียวข้อง 5) มีการ

รวมตวักันทํากิจกรรมของชุมชน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียและความต้องการท่ี

เหมือนกนั นอกจากนีก้ารทํากิจกรรมจะต้องอยู่ภายใต้แนวคิดท่ีอยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ท่ี

เสมอภาคและเท่าเทียม โดยท่ีทัง้สองฝ่ายต่างต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกนั ยอมรับความคิดเห็นท่ี

แตกตา่งกนัและหาทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการแก้ไขปัญหา วิธีการท่ีจะนําไปสู่แนวทางข้างต้น

ได้ สิ่งสําคญัคือ จะต้องมีการส่ือสารแบบสองทาง มิใชฝ่่ายหนึง่คดิอีกฝ่ายหนึง่รับไปปฏิบตั ิ
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 ในด้านรูปแบบการมีส่วนร่วม องค์การอนามยัโลก (World Health Organization : WHO) 

ได้เสนอรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีสมบูรณ์ 4 ขัน้ตอน คือ 1) การวางแผน ประชาชนต้องมี

ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา จัดลําดับความสําคัญตัง้เป้าหมาย กําหนดการใช้ทรัพยากร 

กําหนดวิธีติดตามประเมินผล และประการสําคญั คือ ต้องตัดสินใจด้วยตนเอง 2) การดําเนิน

กิจกรรม โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการและการบริหารการใช้ทรัพยากร                     

มีความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงิน 3)  การใช้ประโยชน์ ประชาชนต้องมี

ความสามารถในการนําเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มการพึ่งตนเองและ

ควบคุมทางสังคม 4) การได้รับประโยชน์ ประชาชนต้องได้รับผลประโยชน์ในชุมชนพืน้ฐาน       

เท่าเทียมกัน ซึ่งอาจจะเป็นผลประโยชน์ส่วนตวั สังคม หรือในรูปวัตถุก็ได้ โดยบทบาทสําคัญ

โดยทัว่ไปของสถานศกึษาในการส่งเสริมวิชาการ คือ การวางแผน จดัทําหลกัสตูร และจดักิจกรรม

การเรียนการสอน รวมทัง้กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ของนกัเรียน จดัและบริหารชัน้เรียน จดั

และดูแลรักษาอุปกรณ์ ตลอดจนอาคารสถานท่ี บริหารงานวิชาการ การเงิน บริหารงานบุคคล 

ดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 ได้กําหนดบทบาท

ของสถานศึกษาในการส่งเสริมวิชาการ ไว้ดงันี ้1) จดัการเรียนการสอน โดยจดัเนือ้หาสาระและ

กิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้ เรียนตามความสนใจและความถนดัของผู้ เรียน 2) ฝึกทกัษะและวิธีคิด 

สถานศกึษามีหน้าท่ีฝึกฝนให้ผู้ เรียนรู้จกัคดิ เพิ่มพนูทกัษะในสถานการณ์ตา่ง ๆ 3) จดัให้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ีดีต้องมาจากการฝึกฝนปฏิบตัิจริงของผู้ เรียนเป็นสําคญั ฝึกให้รู้จกัคิด

เป็น และสง่เสริมบรรยากาศให้ผู้ เรียนรักการอา่นเพ่ือสง่ผลตอ่การใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยา่งตอ่เน่ือง 

 จากท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า สถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ีท่ีสําคญัในการส่งเสริมวิชาการแก่

ผู้ เรียนอย่างเหมาะสม เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม ตามความสนใจและ      

ความถนดัของแตล่ะบคุคล 

 

11.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

 ในการจดัการศกึษาจําเป็นต้องให้ประชาชน องค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม 

ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการปรับปรุงและเสริมสร้างการปฏิบัติงาน ในองค์การให้มี

ประสิทธิภาพ เพราะการประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันจะทําให้ มีความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกนั เป็นท่ียอมรับกนัวา่ โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูนัน้จะต้องมี

ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชมุชนเป็นอย่างดี ดงันัน้การประสานความร่วมมือในการ
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พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีสถานศึกษาต้องดําเนินการ      

ซึ่งปัจจยัท่ีสนบัสนุนส่งเสริมการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ

องค์กรอ่ืน สิ่งท่ีสําคญัท่ีสุดก็คือ การมีส่วนร่วมนัน่เอง และท่ีสําคญัก็คือ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้อง

เห็นความสําคัญและสนองนโยบายของรัฐในเร่ืองนี ้ผู้ บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์และสร้าง

ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ ให้แนบแน่น เพ่ือเป็นการประสานความร่วมมือ

ทางด้านวิชาการกบัสถาบนัอ่ืน กล่าวโดยภาพรวมก็คือ การแลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการนัน่เอง 

ซึง่ถือวา่เป็นสิ่งท่ีดีสําหรับการศกึษาในยคุปัจจบุนั เพราะวา่ การศกึษามีการพฒันาอย่างไม่หยดุยัง้ 

การร่วมมือกันในการศึกษานัน้ ย่อมเป็นสิ่งดีกับทุก ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะกับตัวของนักเรียนเอง       

ซึง่การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศกึษาอ่ืนนัน้ สํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พืน้ฐานได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ ดงันี ้1) ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพฒันา

วิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ทัง้ท่ีจดัการศึกษาขัน้

พืน้ฐานและระดับอุดมศึกษา ทัง้บริเวณใกล้เคียงภายในเขตพืน้ท่ีการศึกษา ต่างเขตพืน้ท่ี 

การศกึษา 2) สร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัองค์กรตา่ง ๆ ทัง้ภายในประเทศ

และตา่งประเทศ211 สอดคล้อง คอลเวล และสปิงคส์ (Caldwell and Spinks) ได้ศกึษาเก่ียวกับ

คณุลกัษณะของการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) เน้น

การเรียนการสอน 2) ความสามารถในการรับการตรวจสอบได้ 3) การมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 

และ 4) การมีแผนงานเพ่ือพฒันาวิชาชีพผู้บริหารและครู212 กรีน (Green) ได้ศกึษาการรับรู้ของครู 

ผู้ปกครอง และนกัเรียนเก่ียวกบัคณุลกัษณะของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลตามธรรมนญูของโรงเรียน

ในรัฐเท็กซสั พบว่า คณุลกัษณะของธรรมนญูโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลท่ีครู ผู้ปกครองและนกัเรียน

เห็นร่วมกัน ได้แก่ การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเรียบร้อย มีการจัดบรรยากาศเชิงบวก         

ครู และผู้ปกครองเห็นว่าโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลต้องเป็นโรงเรียนท่ีครูมีภาวะผู้ นํา มีการกําหนด

พนัธกิจท่ีชดัเจน มีการสง่เสริมโอกาสในการเรียนรู้สงูโดยเฉพาะผู้ปกครองและนกัเรียนเห็นด้วยกบั

                                                 
211สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, แนวปฏิบัตงิานการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษานิตบุิคคลในสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา สาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สํานกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต,ิ 2551), 32 – 33. 
212B.J.Caldwell and J.M.Spinks, The Self-Managing School (London : Taylor and 

Francis (Printers) Ltd., 1990), 5 -12 

112

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
 
 
 

การให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในโรงเรียน213 มลัฟอร์ด เคนเดล และเคนเดล (Mulford, Kendell, and 

Kendell) ได้ศกึษาเก่ียวกบัการปฏิบตัิการด้านการบริหารและการเรียนรู้ของนกัเรียนกบัการสงัเกต

ของโรงเรียนและการกระทําของครู พบวา่ โรงเรียนท่ีให้ครูมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยการทํางาน

เป็นกลุม่ ร่วมมือกนัทํางานโดยให้ระยะเวลาท่ีเหมาะสม จะมีผลตอ่การรับรู้ของนกัเรียนในเชิงบวก

ตอ่โรงเรียนและครู และส่งผลดีตอ่ความสมัพนัธ์และการกระทํามากกว่าการตดัสินใจจากระดบัสงู

ลงมา นอกจากนี ้การวิจยัยงัพบว่า แรงเสริมท่ีมีผลกระทบต่อความกดดนัของครูในโรงเรียน คือ 

การขาดการสนบัสนุนด้านการจดัการ มีผู้ นําท่ีไม่เหมาะสมซึ่งจะทําให้นกัเรียนมีทศันคติท่ีไม่ดี214 

สอคล้องกับงานวิจยัของ ศิริกาญจน์  โกสุมภ์ เร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนเพ่ือการ

จดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน สิ่งสําคญัท่ีสุดท่ีเป็นสิ่งกําหนดกระบวนการและแบบแผนของการมีส่วน

ร่วมของชมุชนและโรงเรียน ในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีสําคญัท่ีสดุคือ การกําหนดเป้าหมาย

และความหมายของการมีส่วนร่วมตรงกนัระหว่าง  ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการศกึษาในชมุชน คือ 

ผู้ นําชมุชน ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน คณะครูและผู้ปกครองนกัเรียน215นอกจากนี ้    

อําพร  สนุทรธรรม ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองแนวทางการให้ชมุชนมีส่วนร่วมตอ่การปฏิบตัิงานวิชาการใน

โรงเรียนประถมศกึษา พบวา่ การมีสว่นร่วมของชมุชนในงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปาน

กลาง แนวทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนต่องานวิชาการประกอบด้วย การร่วมคิด      

การร่วมวางแผน การร่วมปฏิบตั ิการร่วมประเมินผลและการร่วมกนัใช้ผลประโยชน์ ในงานวิชาการ

ด้านงานหลกัสูตรและการนําหลกัสูตรไปใช้ ด้านงานวสัดปุระกอบหลกัสตูร และส่ือการเรียนการ

สอน ด้านการเรียนการสอน ด้านวัดผลประเมินผลด้านงานห้องสมุด และด้านงานนิเทศภายใน 

                                                 
213Deeadra Albert Green, “Teachers Parents and Students Perception of 

Effective School Characteristics of Two Texas urban Exemplary Open-Enrollment 

Charter Schools” A Dissertation of Doctor of Philosophy for the Degree (Texas A & M 

university, 2005), III – IV. 
214B. Mulford, L. Kendell, and D. Kendell, “Administrative Practice and High 

School Students’ Perception of Their School, Teachers and Performance,” Journal of 

Educational Administration 42, 1(February 2004) : 78 – 97. 
215ศริิกาญจน์  โกสมุภ์, “การมีสว่นร่วมของชมุชนและโรงเรียนเพ่ือการจดัการศกึษา 

ขัน้พืน้ฐาน,” วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาพฒันศกึษาศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2542), 272 - 281. 
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สอดคล้องกบัการศกึษาของ วราวุธ  คําภูษา เร่ือง  กระบวนการประสานงานการใช้ทรัพยากรของ

กลุ่มโรงเ รียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร พบว่า                

การดําเนินงานในด้านการจดัทําแผนโครงการสง่เสริมวิชาการชมุชนการเช่ือมโยงเครือข่ายวิชาการ

ของกลุ่มโรงเรียนเพ่ือบริการชุมชน การแสวงหาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในกลุ่ม และ          

การเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียนอยู่ในระดบัมาก ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาก็คือควร

จดับริการและหมุนเวียนให้โรงเรียนภายในกลุ่มใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีการปรึกษาหารือกันอยู่

เสมอ216 สุชาติ  คงเจริญ ได้ศึกษาความสามารถในการบริหารตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหาร

โรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนสงักดัสํานกังานการประถมศกึษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า ด้านการ

ประสานความร่วมมือเพ่ือพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา อยู่ในระดบัมาก217 ไพฑรูย์  จนัตะเภา  

ศกึษาเร่ือง การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารโรงเรียนประถมศกึษา สงักดัสํานกังาน

การประถมศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า มีการประสานงานด้านความร่วมมือของทุกฝ่ายเพ่ือ

พฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรียนอยู่ในระดบัมาก218 และ วลัภา  พงษ์พนัธ์ ศกึษาเร่ือง 

ความต้องการและแนวทางการพฒันาในการจดัการศึกษาระดบัประถมศกึษาของโรงเรียนเอกชน

ในเขตพืน้ท่ีการศึกษาระยองเขต 1 พบว่า การพฒันาคุณภาพ การจัดการศึกษาปัจจัยสําคัญ

ประการหนึง่ก็คือ การประสานงานเพ่ือพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของผู้ เก่ียวข้อง219  

                                                 
216วราวธุ  คําภษูา, “วิจยัเร่ือง กระบวนการประสานงานการใช้ทรัพยากรของกลุม่โรงเรียน

ประถมศกึษา สงักดัสํานกังานการประถมศกึษาจงัหวดัสกลนคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช,  

2542), 74. 
217สชุาต ิ คงเจริญ, “ความสามารถในการบริหารตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารโรงเรียน

ของผู้บริหารโรงเรียน สงักดัสํานกังานการประถมศกึษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลบัรูพา, 2544), 92. 
218ไพฑรูย์  จนัตะเภา, “การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารโรงเรียน

ประถมศกึษา สงักดัสํานกังานการประถมศกึษา อําเภอบางนํา้เปรีย้ว จงัหวดัฉะเชิงเทรา” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับรูพา

, 2545), 85 - 86.  
219วัลภา  พงษ์พันธ์, “ความต้องการและแนวทางการพัฒนาในการจัดการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชนในเขตพืน้ท่ีการศึกษาระยองเขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับรูพา, 2548), 77. 
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จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศกึษา

อ่ืน มีความสําคญัและมีความจําเป็นท่ีผู้บริหารโรงเรียนต้องดําเนินการเพ่ือให้เกิดการประสาน

ความร่วมมือกนัในการพฒันางานวิชาการกบัสถานศกึษาอ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ

สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

 งานวิชาการของแตล่ะสถาบนัการศกึษาท่ีจดัการศกึษาสามารถเช่ือมโยง สนบัสนุนกนัได้

หมด เพราะล้วนแตมี่เป้าหมายเดียวกนัก็คือ เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีคณุภาพ ซึ่งงานส่วนนี ้

กล่าวโดยภาพรวมก็คือ การสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ นั่นเอง        

ซึง่สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบั

การปฏิบตัิไว้ ดงันี ้1) สํารวจและศึกษาข้อมูลการจดัการศึกษารวมทัง้ความต้องการในการได้รับ

การสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัด

การศึกษา 2) ส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาวิชาการและการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัด

การศกึษาของบคุคล ครอบครัว องค์กร หนว่ยงาน และสถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดัการศกึษา และ 3) จดั

ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศกึษาของบคุคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบนั

สงัคมอ่ืนท่ีจดัการศกึษา220  

จากการศกึษาแนวคดิและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง มีดงันี ้ ศริิกาญจน์  โกสมุภ์ เสนอแนวคิดใน

การสร้างเสริมความรู้ให้ชุมชนสําหรับการมีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการจัดการศึกษา ดังนี ้           

1) การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานก่อนดําเนินการ 2) การสร้างความสัมพนัธ์อันดีต่อกัน 3) การสร้าง

เครือข่ายของกลุ่มผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4) การสร้างกิจกรรม           

5) การต่อรองเพ่ือดําเนินการ 6) การร่วมดําเนินการ 7) การร่วมประเมินผลการดําเนินการและ     

8) การร่วมกันรับผลประโยชน์จากการดําเนินการ ดังนัน้ต้องสร้างสํานึกร่วม สร้างกระแสนํา     

และการกระจายอํานาจให้ผู้ เก่ียวข้อง221 ชศูกัดิ ์ ชาญชา่ง ศกึษาเร่ือง พฤตกิรรมผู้บริหารท่ีส่งผลตอ่

                                                 
220สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, คู่มือการบริหารสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานท่ีเป็นนิตบุิคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์, 2547),  

33 – 38. 
221ศริิกาญจน์  โกสมุภ์, “การมีสว่นร่วมของชมุชนและโรงเรียนเพ่ือการจดัการศกึษา 

ขัน้พืน้ฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาพฒันศกึษาศาสตร์  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2542), 272 - 281. 
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การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า ผู้ บริหารท่ีจะส่งเสริมสนับสนุน

การศกึษาแก่ชมุชนต้องดําเนินการด้วยการสร้างแรงจงูใจให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมกบัทางโรงเรียน

แล้วให้ความรู้แก่ชมุชน และโรงเรียนต้องกําหนดเป้าหมายด้านการส่งเสริมสนบัสนนุการศกึษาแก่

ชมุชน222  จิรวรรณ  สนัตภิมูิโพธา ศกึษาเร่ืองสมการพยากรณ์การบริการชมุชนของโรงเรียนประถม 

จงัหวดัราชบุรี พบว่า 1) การให้บริการชุมชนโดยภาพรวมมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัปานกลาง 2) จากสมการพยากรณ์ พบว่า  

ตวัแปรท่ีส่งผลต่อการให้บริการชุมชนได้แก่ ความคิดเห็นของผู้บริหารท่ีมีต่อการให้บริการชุมชน

และความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน223 อรรถพร  ผดุงศกัดิ์ชยกุล พบว่า   

แนวทางการเสิรมสร้างความรู้แก่ชุมชนในด้านการศึกษา ได้แก่ ให้ความรู้เร่ืองบริหารจัดการ     

การปฏิรูปการศกึษาแก่ชมุชน จดักิจกรรมร่วมกบัชมุชน และให้บคุลากรในชมุชนท่ีมีความรู้เข้ามา

เป็นกรรมการ224 อธิษฐ์  ภูดิษฐ์จุลเศรษฐ์ ศึกษาเร่ือง มิติการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีส่งผลต่อ

คณุภาพการศกึษาด้านความพงึพอใจของชมุชนของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลสมทุรปราการ พบว่า        

การสร้างความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของชุมชนมีความสําคญัท่ีสุด225 สําเร็จ  ศรีวิชยัมูล  

ได้ศึกษาเร่ือง การจดักิจกรรมเพ่ือบริการชุมชนของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดัเชียงราย 

พบว่า ประธานกลุ่มโรงเรียนเห็นด้วยกับการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรม        

วนัสําคญัต่าง ๆ ในรอบปี เพราะกิจกรรมเหล่านีส้ามารถสร้างความเข้าใจอนัดีต่อชมุชน โดยการ

                                                 
222ชศูกัดิ์  ชาญช่าง, “พฤตกิรรมผู้บริหารท่ีสง่ผลตอ่การมีสว่นร่วมของคณะกรรมการ

โรงเรียนประถมศกึษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2544), 93. 
223จิรวรรณ  สนัตภิมูิโพธา, “การศกึษาสมการพยากรณ์การบริการชมุชนของโรงเรียน

ประถมศกึษา จงัหวดัราชบรีุ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2544), 74 - 76. 
224อรรถพร  ผดงุศกัดิช์ยกลุ, “การมีสว่นร่วมและแนวทางการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของ

ชมุชนในการจดัการศกึษาของโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดัฉะเชิงเทรา” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

ศลิปากร, 2547), 92 - 102. 
225อธิษฐ์  ภูดษิฐ์จลุเศรษฐ์, “มิตกิารมีสว่นร่วมของชมุชนท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพการศกึษา

ด้านความพงึพอใจของชมุชนของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลสมทุรปราการ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2548), 87. 
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สนบัสนนุอาคารสถานท่ี การให้ความรู้แก่ชมุชนในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น เสียงตามสาย ประกาศของ

โรงเรียน และการให้การอบรมความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน ทําให้ประชาชนมีความรู้กว้างขวาง

สามารถช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อีกด้วย226 อภิชยั  กุลชา ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนกัเรียนท่ีมี

ต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้ บริหาร

โรงเรียนต้องพฒันาการเรียน  การสอนให้ผู้ปกครองมีความพงึพอใจมากขึน้ สร้างความสมัพนัธ์กบั

ผู้ปกครองให้มากขึน้ ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนมากขึน้ จดัคณะทํางาน

ผู้ปกครองเข้ามาช่วยในการจดัการศกึษาของโรงเรียน มีการประชมุให้ความรู้ด้านการจดัการเรียน

การสอนแก่ผู้ปกครองให้มากขึน้ 227วสันต์  สุวรรณสว่าง ศึกษาเร่ืองปัญหาและแนวทางพฒันา

คณุภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศกึษา พบวา่ โรงเรียนควรวางกรอบการพฒันา 

ส่งเสิรม จูงใจและสนับสนุนให้ผู้ เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเห็นความสําคญัของการพฒันา

การศกึษา สร้างจิตสํานึกให้ผู้ เก่ียวข้องกับ การจดัการศกึษา สร้างความตระหนกัให้เห็นประโยชน์

ของการจดัการศกึษา228  

 จากท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า การบริหารจดัการ การดําเนินการเพ่ือให้เกิดผลสําเร็จในการ

พฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา จะต้องดําเนินการท่ีเกิดจากความร่วมมือกนัของ

ทุกฝ่าย การมีส่วนร่วมของผู้ เก่ียวข้องในการจดัการศึกษาของโรงเรียน มีการประชุมแลกเปล่ียน

เรียนรู้ซึง่กนัและกนั การประชาสมัพนัธ์ การอบรมให้ความรู้แก่บคุคล ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร 

สถานประกอบการ รวมถึงสถาบันการศึกษาอ่ืน มีผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมี

ประสิทธิภาพ โรงเรียนมีการพฒันาท่ีมีคณุภาพย่ิงขึน้ 

  

                                                 
226สําเร็จ  ศรีวิชยัมลู, “การจดักิจกรรมเพ่ือบริการชมุชนของกลุ่มโรงเรียนประถมศกึษาใน

จงัหวดัเชียงราย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศรีเกษตรศาสตร์, 2549), 86 - 88. 
227อภิชยั  กลุชา, “ความพงึพอใจของผู้ปกครองนกัเรียนท่ีมีตอ่การจดัการเรียนการสอน

ของโรงเรียนมธัยมศกึษา ในจงัหวดัสมทุรปราการ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2549), 91. 
228วสนัต์  สวุรรณสวา่ง, “ปัญหาและแนวทางพฒันาคณุภาพการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับรูพา, 2550), 88 - 92. 
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การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

 

 กรุงเทพมหานคร มีรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีมีฐานะเป็น    

นิติบุคคลมีระเบียบการปกครองตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร229 

 

ความเป็นมาในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

 การจดัการศึกษาในพืน้ท่ีของกรุงเทพมหานคร จดัตัง้ครัง้แรกเม่ือปี พ.ศ.2427 ในรูปแบบ

ของโรงเรียนราษฎร์ท่ีวดัมหรรรพาราม ต่อมาในปี พ.ศ. 2430 มีการขยายการจดัการศึกษาโดย

จัดตัง้องค์กรรับผิดชอบเป็นกรมศึกษาธิการ และเป็นกระทรวงธรรมการเม่ือปี พ.ศ. 2435            

ในปี พ.ศ. 2441 ได้มีโครงการทางการศึกษาเกิดขึน้ โดยแบ่งความรับผิดชอบให้กรมศึกษาธิการ

ของกระทรวงศกึษาธิการจดัการศกึษาในกรุงเทพมหานครและให้กระทรวงมหาดไทยจดัการศกึษา

ในหัวเมืองร่วมกับพระสงฆ์ ภายหลังได้มีการขยายการศึกษาภาคบงัคบัออกไปถึงระดบัตําบล

ระหวา่งปี พ.ศ. 2454 ถึง พ.ศ. 2475 มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจดัการศกึษาระดบัประถมศกึษา 

3 กระทรวง คือ 

 1.  กระทรวงนครบาล รับหน้าท่ีจดัการศกึษาระดบัประถมศกึษาในสว่นกลาง 

 2.  กระทรวงมหาดไทย รับหน้าท่ีจดัการศกึษาระดบัประถมศกึษาในสว่นภมูิภาค 

 3.  กระทรวงธรรมการ ทําหน้าท่ีประสานงานให้การจดัการศกึษาเป็นไปตามนโยบาย 

 กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ จัดตัง้ขึน้ในปี         

พ.ศ. 2515 ตามประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบบัท่ี 335 โดยการเปล่ียนแปลงแบบการปกครองนครหลวง

กรุงเทพมหานครธนบุรี องค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เทศบาลนครหลวงกรุเทพธนบุรี 

ตลอดจนสุขาภิบาลต่าง ๆ ในนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เป็นหน่วยการปกครองเดียวกัน คือ

กรุงเทพมหานครรวมถึงการรับโอนการจดัการศกึษาจากหน่วยงานท่ียบุรวมกนั230 

 

 

                                                 
229สํานกัการศกึษา, คู่มือการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาคร 

(กรุงเทพฯ : หนว่ยศกึษานิเทศก์, 2551), 1. 
230เร่ืองเดียวกนั, 1. 
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แนวทางการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

 เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีกระทบตอ่ประชากร

ในกรุงเทพมหานครโดยตรง กรุงเทพมหานครในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัด

การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานได้ดําเนินการพฒันาการศึกษาจนได้รับการรับรอง

มาตรฐานการประกันคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. คณะผู้ บริหารกรุงเทพมหานครได้กําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนา

คุณลักษณะของนักเรียนให้นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานโดยกําหนดให้มีการประเมินคุณภาพ

มาตรฐานโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครตามกรอบนโยบายเป็นตวักําหนด 

 

นโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

 นโยบายด้านการศึกษาของก รุง เทพมหานคร โดยสํานักการศึกษา ท่ี มีห น้า ท่ี               

ความรับผิดชอบเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ

กรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการบริหารการจัดการ

เรียนรู้เป็นศนูย์กลางเครือข่ายสารสนเทศด้านการศกึษา ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกัน

คุณภาพภายในเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเ น่ือง            

สํานักการศึกษาได้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และ       

ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551 ตลอดจนนโยบายของรัฐในด้านการศึกษาตามกรอบทิศทางการพัฒนา

การศึกษา ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2555 – 2559) ท่ี

สอดคล้องกับแผนการศกึษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2552 – 2555 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาศกัยภาพเมืองเพ่ือก้าวทนัการแข่งขนัทางเศรษฐกิจและ

เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้และนโยบายของผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยกําหนดวิสยัทศัน์

ยทุธศาสตร์ในการบริหารจดัการศกึษา เพ่ือให้โรงเรียนมีคณุภาพมาตรฐานอย่างตอ่เน่ือง ส่งเสริม

การใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการบริหารการเรียนการสอน ส่งเสริม

ให้มีการสอนภาษาต่างประเทศ โดยครูชาวต่างประเทศ พัฒนาโรงเรียนด้วยระบบเครือข่าย

โรงเรียนโดยนําชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
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พืน้ฐานและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ทัง้ภาครัฐและ

เอกชน231  

  

การบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  

 กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นการปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีมีฐานะเป็นนิติ

บุคคล  จัดระบบการบริหารการศึกษาในลักษณะสายการบังคับบัญชาคือ ผู้ ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทมหานคร สํานักงานเขต และโรงเรียนตามลําดับ โดยมีสํานัก

การศึกษาเป็นฝ่ายอํานวยการหรือหน่วยงานท่ีปรึกษาส่งเสริมสนับสนุนกํากับดูแลในระดับ

กรุงเทพมหานคร และฝ่ายการศกึษาเป็นสว่นราชการท่ีทําหน้าท่ีเชน่เดียวกนัในระดบัสํานกังานเขต 

ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้ อํานวยการเขต โดยมีศูนย์วิชาการเขต กลุ่มโรงเรียนและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานเป็นส่วนท่ีช่วยส่งเสริมให้การบริหารงานของผู้ บริหาร

โรงเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายและบรรลเุป้าหมาย ซึง่แสดงเป็นแผนภมูิได้ดงันี ้232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
231สํานกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร, แผนปฏิบัตริาชการประจาํปี พ.ศ.  2553  

(กรุงเทพฯ : 2553) : 1 – 3.  
232สํานกัการศกึษา  กรุงเทพมหานคร, สรุปตดิตามผลการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ :  

สํานกัการศกึษา, 2550), 6. 
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แผนภมูิท่ี 3  โครงสร้างระบบการบริหารการศกึษาของกรุงเทพมหานคร 

ท่ีมา  : สํานกัการศกึษา, สรุปตดิตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ : สํานกัการศกึษา, 2550), 6. 

ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร 

ปลดักรุงเทพมหานคร 

สาํนกัการศึกษา 

กลุ่มเขต (โซน) สาํนกังานเขต สภาเขต 

ศูนยว์ชิาการเขต ฝ่ายการศึกษาเขต 

กลุ่มโรงเรียน 

โรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะท่ีปรึกษา 

สาํนกัอ่ืน ๆ 
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บทบาทหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 

 บทบาทหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศึกษา คือ การจดัการศกึษา

ให้แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบาย ดูแลมาตรฐาน 

กํากบัตดิตามดแูล สนบัสนนุทรัพยากร ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดําเนินการจดัการศกึษาหลายระดบั

และหลายรูปแบบ ดงันี ้233 

 1.  การจดัในรูปแบบศนูย์เลีย้งดเูด็กหรือศนูย์พฒันาเด็กเล็กอยู่ในความรับผิดชอบของนํา

นกัพัฒนาชุมชน ซึ่งดําเนินงานในลัษณะของการให้ความสนบัสนุนชุมชนท่ีเปิดดําเนินการและ

สํานกัอนามยัซึง่เปิดสถานเลีย้งเดก็กลางวนัและให้การสนบัสนนุบ้านเลีย้งเด็ก 

 2.  การจดัการศกึษาในระดบัปฐมวยัและการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ระดบัประถมศกึษา ระดบั

มธัยมศกึษา อยูใ่นความรับผิดชอบของสํานกัการศกึษาและสํานกังานเขต 

 3.  การจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ได้แก่ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และวิทยาลยัพยาบาล

เกือ้การุณย์ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 

 4.  การจดัการศกึษานอกโรงเรียน ได้แก่ การฝึกอบรมอาชีพระยะสัน้ในโรงเรียนฝึกอาชีพ

กรุงเทพมหานคร และจดัให้แก่กลุ่มสนใจตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสํานกั

พฒันาชมุชน 

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขัน้พืน้ฐานของ

กรุงเทพมหานคร มีดงันี ้

 1. สํานักการศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่ากรม มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้าน

การศึกษาโดยนํานโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารงาน

วิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป                

ให้สํานักงานเขตและโรงเรียนดําเนินการ สํานักการศึกษาแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น            

7 หนว่ยงาน คือ234 

                                                 
233สํานกัการศกึษา, คู่มือการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

(กรุงเทพฯ : หนว่ยศกึษานิเทศก์, 2551), 13. 
234สํานกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร, แผนปฏิบัตริาชการประจาํปี พ.ศ.  2553 

(กรุงเทพฯ : สํานกัการศกึษา, 2553), 1 – 3.  
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  1.1  สาํนักงานเลขานุการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบังานสารบรรณและธุรการ

ทัว่ไปของสํานกัการศึกษา งานช่วยอํานวยการและเลขานกุาร การบริหารงานบุคคลและงานด้าน

สวสัดกิารของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามญัและลกูจ้าง งานนิตกิรรมสญัญา งานสิทธินกัเรียน 

งานบริหารศนูย์สิทธิเด็กนกัเรียน ศนูย์รับเร่ืองราวร้องทกุข์ การประชาสมัพนัธ์ ศนูย์ข้อมลูข่าวสาร 

การบริหารงานก่อสร้าง การบริหารสินทรัพย์ส่วนกลางของสํานกังานกิจกรรมพิเศษและงานท่ีมิได้

กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของสว่นราชการใดโดยเฉพาะและปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

  1.2  กองการเจ้าหน้าท่ี มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและลูกจ้างในสถานศกึษา ได้แก่ การบรรจุแต่งตัง้ การโอน ย้าย  

การขอกลับเข้ารับราชการ การเล่ือนตําแหน่งและระดบัเงินเดือน การกําหนดกรอบอตัรากําลัง

ข้าราชการครู การกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือน การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง           

การดําเนินการทางวินยั การพิจารณาความชอบและประเมินผลสมรรถภาพ การจดัทําและรักษา

ทะเบียนประวตัิ การจดัทําบญัชี จ่ายอตัราเงินเดือนและค่าจ้าง การส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันา

วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ การตรวจสอบและ

การเสนอผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู การประชุม อ.ก.ก. ข้าราชการครู การดําเนินการ

เก่ียวกบัการสอบแขง่ขนัข้าราชการครูและปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

  1.3  กองคลัง มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการดําเนินการด้านการเงิน การคลัง 

การรวบรวมและจดัทําคําของบประมาณประจําปีของสํานักการศึกษา การบริหารงบประมาณ 

ตรวจสอบฎีกาทุกหมวดรายจ่าย ทัง้งบประมาณกรุงเทพมหานคร งบประมาณเงินอดุหนนุรัฐบาล 

และเงินนอกงบประมาณ การรับเงิน ทัง้งบประมาณกรุงเทพมหานคร งบประมาณเงินอุดหนุน

รัฐบาลและเงินนอกงบประมาณ การรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การนําส่งเงิน และการเก็บ

รักษาเงินพร้อมรายงานประจําวนัทางการเงิน การบนัทึกบญัชี จดัทําทะเบียนคมุ รายงานรายรับ – 

รายจ่ายเงินทางการบญัชีตามคู่มือบญัชีการพสัด ุจดัซือ้จดัจ้าง ติดตาม รวบรวมรายงานในด้าน

การคลงัของสํานกัการศกึษาและปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

  1.4  หน่วยศึกษานิเทศก์  มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการดําเนินการพฒันาการ

จัดระบบการนิเทศตรวจสอบ สร้างกลไกเพ่ือพัฒนาให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทัง้นิเทศ           

การพฒันาการจดัระบบการนิเทศตรวจสอบ สร้างกลไกเพ่ือพฒันาให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทัง้

นิเทศเพ่ือแนะนํา ส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ระดับปฐมวัย และ
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กลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีคุณภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการศึกษาของ

กรุงเทพมหานครและปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

  1.5  สํานักงานยุทธศาสตร์การศึกษา  มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทํา

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กําหนดกรอบแนวทาง หลักเกณฑ์ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้าน

นโยบายและแผนการศึกษา การส่งเสริมการจัดการศึกษาและความร่วมมือในประเทศและ

ตา่งประเทศ การวิจยัทางการศึกษา งานด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ งานด้านการพฒันา

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา งานด้านประเมินผลการจดัการศึกษาและปฏิบัติ

หน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

  1.6  กองเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ       

การส่งเสริมสนบัสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเรียนการสอน จดัระบบ

และควบคมุการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ผลิตและพฒันาส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบตา่ง ๆ 

เป็นศนูย์กลางในการให้บริการด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา จดัตัง้ศนูย์วิทยบริการและบริการด้าน

ส่ือการเรียนรู้รูปแบบตา่ง ๆ จดัระบบสารสนเทศด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา ส่งเสริมสนบัสนนุให้

มีการผลิตและพฒันาส่ือการเรียนรู้ในโรงเรียน ผลิตและเผยแพร่เอกสารวิชาการด้านเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา การประเมินติดตามผลศึกษา วิเคราะห์ วิจยัด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและปฏิบตัิ

หน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

  1.7  กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร  มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ

การพฒันาฝึกอบรมข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา การวิเคราะห์ความต้องการ กําหนด

และพิจารณาหลักสูตร นโยบาย แผน และมาตรฐานในการพัฒนาฝึกอบรมข้าราชการครู

กรุงเทพมหานครและบคุลากรทางการศกึษา การจดัการพฒันาฝึกอบรม ตามท่ีกําหนดในมารฐาน

กําหนดตําแหน่งและวิทยฐานตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา พ.ศ. 2547 ตามนโยบายความจําเป็นและการพัฒนาฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้าน       

การบริหารงานลูกเสือและยุวกาชาดรวมทัง้การติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง การลาศึกษา 

ฝึกอบรม ประชุม สมัมนา ดงูาน การเดินทางไปราชการ การบริหารกองทุนพฒันาข้าราชการครู

กรุงเทพมหานครและบคุลากรทางการศกึษาและปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 2. สํานักงานเขต  มีผู้ อํานวยการเขตเป็นผู้บังคับบัญชา เป็นหน่วยงานท่ีนํานโยบาย

กรุงเทพมหานครมาปฏิบตัิให้เกิดผลโดยตรงต่อประชาชน และมีฝ่ายการศกึษา ทําหน้าท่ีเก่ียวกับ

การสง่เสริมสนบัสนนุและประสานงานในด้านการศกึษา 
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 3. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานในสงักัดสํานกังานเขต และจะอยู่

ภายใต้นโยบายและการกํากับดูแลของสํานักการศึกษา ในการบริหารจัดการระดับโรงเรียน

กรุงเทพมหานคร ได้ริเร่ิมดําเนินการให้โรงเรียนมีความสามารถในการบริหารจดัการด้วยตนเองมี

ความคล่องตัวในการบริหารและจดัการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและ

ชมุชนอย่างตอ่เน่ือง ในปัจจบุนัมีโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 436 โรงเรียน จํานวน

ครู  15,096 คน นกัเรียน  338,638 คน235  

 

โครงสร้างสายการบังคับบัญชาระดับโรงเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 โรงเรียนเป็นหน่วยราชการขัน้ต้น ปฏิบตัิหน้าท่ีด้านการเรียนการสอนโดยมีผู้ อํานวยการ

สถานศกึษา เป็นผู้บงัคบับญัชา รับผิดชอบดแูลการปฏิบตัิงานของครูและบคุลากรภายในโรงเรียน

ซึ่งขึน้ตรงกับสํานกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสายการบงัคบับญัชาระดบัโรงเรียน 

ดงันี ้

 1.  ระดบัผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ ผู้ อํานวยการสถานศกึษา  

 2.  ระดบัท่ีปรึกษา ได้แก่ รองผู้ อํานวยการสถานศกึษาทกุฝ่าย 

 3.  ระดบังานการบริหารในโรงเรียน ได้แก่ คณะครูท่ีผู้บริหารสถานศกึษาแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ี

ท่ีรับผิดชอบงานตา่ง ๆ ในแตล่ะงานทัง้ 4 งาน สว่นใหญ่จะแตง่ตัง้รองผู้ อํานวยการสถานศกึษาเป็น

หวัหน้างาน 

 4.  ระดับครูผู้ สอน ได้แก่ การจัดชัน้เรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนจะจดัชัน้เรียนและออก

คําสัง่ให้ปฏิบตังิานเก่ียวกบั ครูประจําชัน้ ครูพิเศษ หรือครูทําหน้าท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
235สํานกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร, แผนปฏิบัตริาชการประจาํปี พ.ศ.  2553 

(กรุงเทพฯ : สํานกัการศกึษา, 2553), 2.  
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การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ พทุธศกัราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 

พทุธศกัราช 2545 มาตรา 39 กําหนดให้หน่วยงานต้นสงักดั กระจายอํานาจการบริหารและการจดั

การศกึษาด้านวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบคุคลและการบริหารทัว่ไป ไป

ยังสถานศึกษา จึงเป็นหน้าท่ีของโรงเรียนท่ีจะจัดการงานเหล่านีใ้ห้มีประสิทธิภาพ โดยท่ีงาน

วิชาการเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนท่ีต้องจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหา  ความต้องการของชมุชน และสงัคมอย่างแท้จริง โดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชมุชนมี

ส่วนร่วม นอกจากนีย้งัส่งเสริมให้สถานศึกษาจดักระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้ เรียนสําคญัท่ีสุด 

สามารถตรวจสอบคณุภาพการจดัการศกึษาได้ทกุระดบัชัน้ ตลอดจนการร่วมมือเป็นเครือข่ายเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพและคณุภาพในการจดัการศึกษา โดยแผนภูมิโครงสร้างระบบการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครแสดงได้ดงันี ้
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    หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

    หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

    หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

    หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

    หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา 

    หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ 

    หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

    หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

    หวัหน้ากลุม่กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

 

แผนภมูิท่ี  4  โครงสร้างระบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

ท่ีมา : คู่มือการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ :  

สํานกัการศกึษา, 2551), 33. 

 

 

ผู้ อํานวยการ 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

รองผู้ อํานวยการ 

หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 
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วัตถุประสงค์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครมีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้236 

 1.  เพ่ือให้โรงเรียนบริหารงานวิชาการได้อยา่งคล่องตวั สอดคล้องกบัความต้องการของ

นกัเรียน โรงเรียนและท้องถ่ิน 

 2.  เพ่ือให้โรงเรียนได้มาตรฐาน และมีคณุภาพโดยมีระบบการประกนัคณุภาพและ

ประเมินคณุภาพภายในโรงเรียน เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 

 3.  เพ่ือให้โรงเรียนพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ให้สอดคล้องกบั

ความต้องการของผู้ เรียน ชมุชน และท้องถ่ินโดยเน้นผู้ เรียนเป็นผู้ สําคญั 

 4.  เพ่ือให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพฒันาคณุภาพการศกึษาจากนกัเรียน 

ผู้ปกครอง องค์กร  หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน ๆ อยา่งกว้างขวาง 

 

หลักการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เกิดประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลต้องอาศยัหลกัการและวิธีการดําเนินการ  ดงันี ้237 

 1.  ยึดหลักให้สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ หลักสูตร

การศึกษาขัน้พืน้ฐานและสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่าง

แท้จริง โดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชมุชนมีสว่นร่วม 

 2.  มุง่สง่เสริมสถานศกึษาให้จดักระบวนการเรียนรู้โดยถือวา่ผู้ เรียนมีความสําคญัท่ีสดุ 

 3.  มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสงัคมมีส่วนร่วมในการกําหนดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้

รวมทัง้สร้างเครือขา่ยและแหลง่เรียนรู้ 

 4.  มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยจัดให้มีดัชนีชีว้ัดคุณภาพการจัด

หลกัสตูรและกระบวนการเรียนรู้และสามารถตรวจสอบคณุภาพการศกึษาได้ทกุชัน้ 

 5.  มุ่งส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ   

การจดัและพฒันาคณุภาพการศกึษา 

 

                                                 
236สํานกัการศกึษา, คู่มือการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

(กรุงเทพฯ : หนว่ยศกึษานิเทศก์, 2551), 15. 
237 เร่ืองเดียวกนั, 26 - 30. 
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ความสาํคัญการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 การบริหารงานวิชาการเป็นหวัใจของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร มีขอบข่ายกว้างขวาง 

ผู้ บริหารโรงเรียนต้องกระจายอํานาจในการบริหารงานวิชาการอย่างชัดเจน มีการวางแผน        

การทํางานท่ีเป็นระบบ ต้องเป็นผู้ นําทางวิชาการ สามารถปฏิบตัิงาน ปรับปรุงพฒันาการเรียน   

การสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพสงูสดุ โดยมุง่ประโยชน์เพ่ือให้ผู้ เรียนประสบความสําเร็จตาม

จดุมุง่หมายของหลกัสตูรและสามารถปรับตวัในสงัคม มีคณุธรรม มีความขยนัหมัน่เพียร มีความรู้

และทกัษะตามศกัยภาพและมีความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 

 

กระบวนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร เป็นกระบวนการทํางานเพ่ือ

พฒันาคณุภาพการศกึษา มีกระบวนการ ดงันี ้

 1.  การเตรียมการ เป็นการเตรียมความพร้อมของบคุลากรให้ตระหนกัถึงความสําคญั เห็น

คณุคา่และประโยชน์ของการบริหารงานวิชาการด้านตา่ง ๆ เตรียมการในการพฒันาความรู้ ทกัษะ

ให้แก่บคุลากร ตลอดจนจดัเตรียมเอกสาร วสัด ุอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานวิชาการ 

 2.  การดําเนินการ มีขัน้ตอนดงันี ้

  2.1  การวางแผน ผู้บริหารต้องวางแผนงานด้านวิชาการ โดยการกําหนดนโยบาย

การปฏิบัติงาน การจัดระบบงาน การกําหนดเป้าหมาย วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน จัด

บุคลากร จัดสรรงบประมาณ จัดทําแผนงาน โครงการ ปฎิทินปฏิบตัิงานเพ่ือให้การบริหารงาน

วิชาการดําเนินไปตามเป้าหมายและขัน้ตอนตามแผนท่ีวางไว้ โดยคณะครูและทกุฝ่ายมีส่วนร่วมใน

การวางแผน 

  2.2  การปฏิบตัิงาน เป็นขัน้ตอนท่ีผู้บริหารมีบทบาทในการส่งเสริม สนบัสนุนจดั

สิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพยากรในการปฏิบตังิาน ดงันี ้

   1)  สนบัสนนุให้มีการปฏิบตังิานตามภารกิจของงานวิชาการ 

   2)  สง่เสริมให้ครูมีความรู้ ทกัษะ วฒุิการศกึษาและมีวิทยฐานะท่ีสงูขึน้ 

   3)  สนบัสนนุให้ครูทํางานอยา่งมีความสขุ 

   4)  จัดสิ่ ง อํานวยความสะดวก สนับสนุนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  2.3  การวดัและประเมินผล ผู้บริหารมีหน้าท่ีจดัให้มีการนิเทศ กํากบั ติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานด้านวิชาการให้บรรลเุป้าหมายตามแผนท่ีวางไว้ 
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  2.4  การปรับปรุง / พฒันา เป็นการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบตัิงาน

ด้านวิชาการ ตลอดจนการวางแผนงานในการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

 3.  การรายงาน เป็นการรวบรวมผลการปฏิบตัิงานด้านวิชาการตามแผนงานและเขียน

รายงานสรุปผลการดําเนินงานการปรับปรุงการปฏิบตังิาน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการพฒันา 

 

บทบาทและหน้าท่ีของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในการบริหารงานวิชาการ 

 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 

พุทธศกัราช 2545 มาตรา 9 ได้กําหนดให้จดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาโดย

กระจายอํานาจสู่สถานศึกษา และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ บุคคล ครอบครัว ชุมชนในการจัด

การศกึษาของสถานศึกษา ผู้ อํานวยการสถานศกึษา ซึ่งเป็นผู้ นําของหน่วยงานจึงเป็นผู้ มีบทบาท

สําคัญในการจัดการศึกษาให้ประสบความสําเร็จ บทบาทหน้าท่ีของผู้ อํานวยการสถานศึกษา     

ในการบริหารงานวิชาการมีดงันี ้

 1.  สง่เสริมสนบัสนนุการบริหารจดัการด้านงบประมาณ วสัดอุปุกรณ์ 

 2.  สง่เสริมสนบัสนนุครูและบคุลากรในการพฒันาศกัยภาพของตนและนกัเรียน 

 3.  สง่เสริมสนบัสนนุครูและบคุลากรในการพฒันาการจดัการศกึษา 

 4.  นิเทศ กํากบัตดิตาม และปฏิบตังิานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ 

 5.  ประสานความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน ชมุชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้

พืน้ฐานและหนว่ยงานตา่ง ๆ ในการจดัการศกึษา 

 6.  สรุปประเมินผล ปรับปรุงและพฒันาการจดัการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 

 7.  ส่งเสริมสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้

พืน้ฐานในการบริหารจดัการศกึษา 

 

ขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 ขอบข่ายและภารกิจด้านการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร    

แบง่การบริหารงานวิชาการออกเป็น 9 ด้าน คือ 1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การบริหารจดัการ

หลกัสตูรระดบัสถานศกึษา 3)  การบริหารจดัการเรียนรู้ 4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 

5) การวัดผลประเมินผลการเรียน 6) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้          
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7) การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษา 8) การให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ทางวิชาการ 9) การประกนัคณุภาพการศกึษากบังานวิชาการ มีดงันี ้238 

 

1.  การวางแผนงานวิชาการ 

 การวางแผนงานวิชาการเป็นการรวบรวมข้อมูล สถิติเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ 

นกัเรียน บคุลากร จดัทําแนวนโยบายและแนวปฏิบตัท่ีิเก่ียวกบังานวิชาการ จดัทําแผนงานวิชาการ

ซึ่งมีความสําคญัและจําเป็นในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยมีองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง 

ดงันี ้

 1.1  การจดัทําข้อมลูสารสนเทศงานวิชาการ 

  สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลท่ีผ่านการประมวลผลโดยวิธีท่ีเหมาะสมและตาม

ความต้องการในการใช้งานซึง่มีการตรวจสอบความถกูต้องเรียบร้อยแล้ว 

  ข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งจําเป็นในการวางแผนการบริหารงานวิชาการ ข้อมูล

สารสนเทศท่ีดีต้องเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบนั สามารถตอบสนองผู้ ใช้ได้ทนัเหตกุารณ์ 

ดงันัน้ข้อมลูสารสนเทศจงึมีความสําคญัและเป็นประโยชน์สําหรับบคุลากรทกุคนในโรงเรียนในการ

นําข้อมลูไปประกอบการพฒันางาน สร้างทางเลือกใหม่ ๆ ในการดําเนินงาน โดยเฉพาะผู้บริหาร

โรงเรียน หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหวัหน้าสายชัน้ มีความจําเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศ

ประกอบการวางแผนตัดสินใจกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน ข้อมูลท่ีโรงเรียนจดัทําขึน้จะทําให้ผู้ปฏิบตัิงานสามารถตรวจสอบการทํางานของตนเอง

ตลอดจนข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้ สามารถนํามาวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา และนํามาปรับปรุงงานของ

ตนเองให้ดีย่ิงขึน้ รวมทัง้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถศึกษาผลการทํางานของบุคลากรในหน่วยงาน 

โดยมีข้อมลูสารสนเทศประกอบการชีแ้นะ ชว่ยเหลือและแก้ปัญหานัน้ ๆ ได้ง่ายขึน้ 

  ขัน้ตอนการจดัทําข้อมลูสารสนเทศงานวิชาการ มีลําดบัขัน้ตอน  ดงันี ้

1.  สํารวจและจดัทําทะเบียนเครือขา่ยข้อมลูสารสนเทศงานวิชาการ 

2.  จดัทําระบบฐานข้อมลูเพ่ือใช้ในการบริหารการจดัการศกึษา 

  3. พฒันาบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการใช้ข้อมลูสารสนเทศ

ประกอบการปฏิบตังิาน 

                                                 
238สํานกัการศกึษา, แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สํานกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ, 2554), 34 - 141. 
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  4.  จดัระบบเครือขา่ยข้อมลูสารสนเทศเช่ือมโยงกบัหนว่ยงานอ่ืน 

  5.  ตรวจสอบ ตดิตาม และประเมินผล 

 1.2  การจดัทําแผนงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินการเก่ียวกับการรวบรวมข้อมลูด้าน

วิชาการ จดัระเบียบ และกําหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกับงานวิชาการ  โดยการจดัทําแผนงานวิชาการ

ของโรงเรียนเป็นสิ่งจําเป็นท่ีต้องปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลให้ได้มากท่ีสดุ โดยมีความสําคญั คือ 

 1. การจัดทําแผนงานวิชาการจะเป็นตัวกําหนดโครงการ / กิจกรรม / งานท่ีจะทําใน

อนาคต 

 2. โรงเรียนสามารถดําเนินงานไปตามจดุมุง่หมายท่ีวางไว้ได้ 

 3. ทําให้สามารถพฒันาโรงเรียนไปตามทิศทางท่ีกําหนดไว้และสามารถคงอยู่ในสงัคมได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4. ชว่ยให้ใช้งบประมาณและทรัพยากรอ่ืน ๆ ได้อยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์สงูสดุ 

 

2. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

 การบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษา เป็นกระบวนการท่ีต้องอาศยัการมีส่วนร่วมของ

ฝ่ายตา่ง ๆ อาทิ ฝ่ายบริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน โดยทัว่ไปมีการดําเนินการใน 2 ส่วน คือ  

1)  การดําเนินการระดบัสถานศึกษา ดําเนินการโดยองค์คณะบุคคลในระดบัสถานศึกษา ได้แก่ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการเพ่ือ

พิจารณาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา รวมทัง้แนวปฏิบตัิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ระเบียบการวัด

ประเมินผลการเรียน รวมทัง้พิจารณเก่ียวกบัเอกสารบนัทกึรายงานผลการเรียนซึ่งต้องใช้ร่วมกนัใน

สถานศกึษานัน้ ๆ และ 2) การดําเนินการระดบัชัน้เรียน ดําเนินการโดยครูผู้สอนแตล่ะคนออกแบบ

หน่วยการเรียนรู้และการจดัการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้ เรียนแต่ละกลุ่มซึ่ง

อาจมีความแตกตา่งกนั ดงันัน้จึงมีความเป็นไปได้ครูผู้สอนรายวิชาเดียวกนั ระดบัชัน้เดียวกนัอาจ

พิจารณาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้กิจกรรมการเรียนรู้หรืองานท่ีมอบหมายให้

ผู้ เรียนปฏิบตัหิรือวิธีการวดัประเมินผลอาจต้องปรับให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ 

 2.1  การจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษา 

 การจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษา เป็นการจดัทําเอกสารในระดบัสถานศึกษาโดยองค์คณะ

บุคคล ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน

วิชาการ เม่ือจดัทําเอกสารหลกัสูตรสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อย การจดัทํารูปเล่มและการจดัแบ่ง
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จํานวนเลม่ของหลกัสตูรโรงเรียนขึน้อยูก่บัการพิจารณาตามความเหมาะสมของโรงเรียน เพ่ือความ

สะดวกในการบริหารจัดการ และการนําไปใช้ หลกัสตูรสถานศึกษาควรมีองค์ประกอบท่ีสําคญั  

ดงันี ้1) สว่นนํา 2) โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา 3) คําอธิบายรายวิชา 4) กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

และ 5) เกณฑ์การจบหลกัสตูร  

 2.2  การนําหลกัสตูรสถานศกึษาไปใช้ 

 การนําหลกัสตูรสถานศึกษาไปใช้ หมายถึง การท่ีผู้บริหารโรงเรียนและครูนําหลกัสูตรไป

ปฏิบตัิให้บงัเกิดผล รวมถึงการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียน เพ่ือการพฒันาหลกัสูตรไปสู่

การเรียนการสอนในห้องเรียนและอํานวยความสะดวกให้ครูสามารถสอนและนกัเรียนเรียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจดัเอกสารประกอบหลกัสูตร การเตรียมบุคลากร อาคารสถานท่ี 

วสัด ุอปุกรณ์ สภาพแวดล้อม การบริหารและบริการหลกัสตูร และการนิเทศการใช้หลกัสตูร  

 สิ่งสําคัญในการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ ควรดําเนินการ ดงันี  ้ 1) สร้างความรู้    

ความเข้าใจ บคุลากร ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องควรศกึษาวิเคราะห์ ทําความเข้าใจหลกัสตูรท่ีจะนําไปใช้ให้

มีความเข้าใจตรงกันเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปในทํานองเดียวกันและสอดคล้องต่อเน่ืองกัน           

2) ประสานองค์คณะบคุคลทัง้ส่วนกลางและส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การสนบัสนนุในการนํา

หลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ นับแต่การเตรียมหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในด้านวิธีการ ส่ือ          

การประเมินผล การจัดการอบรมผู้ จะไปพัฒนาครู การอบรมผู้ ใช้หลักสูตรในท้องถ่ิน การนํา

หลักสูตรสถานศึกษาไปใช้และการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร 3) การนําหลักสูตร

สถานศกึษาไปใช้จะต้องดําเนินการอย่างเป็นระบบเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีวางแผนและเตรียมการไว้ 

โดยคํานึงถึงปัจจยัสําคญัท่ีจะช่วยให้การนําหลกัสตูรสถานศึกษาไปใช้ประสบความสําเร็จได้ คือ 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารหลักสูตร ตลอดจนสถานท่ีท่ีจะเป็นแหล่งให้ความรู้และ

ประสบการณ์ สิ่งเหล่านีจ้ะต้องได้รับการจดัเตรียมไว้เป็นอย่างดี พร้อมท่ีจะให้การสนบัสนุนเม่ือ

ได้รับการร้องขอ 4) พฒันาครูอย่างเต็มท่ีและจริงจงั ตัง้แตก่ารอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจทกัษะ

และเจตคติเ ก่ียวกับการใช้หลักสูตรอย่างเข้มข้น  การให้การสนับสนุนด้านปัจจัยต่าง ๆ              

การสนบัสนุนการจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้ใหสอดคล้องกับหลกัสูตรสถานศึกษา การติดตาม

ประเมินผลการการปฏิบตัิการสอนของครูอย่างเป็นระบบและการพฒันาประสิทธิภาพในการสอน

ของครูอยา่งหลากหลาย เชน่ การจดัอบรมสมัมนาเป็นระยะ ๆ การเผยแพร่เอกสารท่ีเป็นประโยชน์

การพาไปทศันศึกษา การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และการสร้างขวญักําลงัใจในการปฏิบตัิงาน  

5) การประสานความร่วมมือ ผู้ มีความรู้ ความชํานาญเพ่ือให้การสนับสนุนและพัฒนาครูให้

สามารถใช้หลกัสตูรสถานศกึษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และนิเทศตดิตามการปฏิบตัิงานร่วมกบัครู
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อยา่งใกล้ชิด และ 6)  การติดตามประเมินผลการใช้หลกัสตูร ทกุฝ่ายทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้อง

มีการตดิตามและประเมินผลเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะต้องกําหนดไว้ในแผนปฏิบตัิการเพ่ือจะได้นําข้อมลู

ตา่ง ๆ มาประเมินผล วิเคราะห์ พฒันาปรับปรุง เปล่ียนแปลงและวางแนวทางในการนําหลกัสตูร

ไปใช้ให้มีประสิทธิภาพดีขึน้ 

 2.3  การนิเทศ ตดิตามการใช้หลกัสตูรสถานศกึษา การนิเทศ ติดตามการใช้หลกัสตูร เป็น

การะบวนการสําคญัท่ีสถานศึกษาใช้ในการควบคมุคณุภาพโดยใช้เทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กับวตัถุประสงค์ของการติดตาม เช่น โดยใช้เทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ

วตัถุประสงค์ของการติดตาม เช่น การตรวจเย่ียมและการสังเกตการณ์ในชัน้เรียน การสอนแนะ

(coaching) การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ การบันทึกหลังการสอน การประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ดงันัน้ สถานศึกษาควรจัดให้มีแผนนิเทศ กํากับ ติดตามการใช้หลกัสูตรอย่างเป็น

ระบบ ดําเนินการให้กระบวนการนิเทศเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบตัิงานของครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาบนพืน้ฐานความรู้ เป็นกัลยาณมิตร มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ยอมรับ     

การเปล่ียนสถานภาพระหว่างการเป็นผู้ นิเทศและเป็นผู้ รับการนิเทศ ควรดําเนินการ ดังนี ้           

1) ร่วมกนักําหนดความต้องการในการรับการนิเทศหรือกํากบั ติดตาม เพ่ือเฝ้าระวงัมิให้คณุภาพ

การจดัทําและใช้หลกัสูตรเกิดปัญหา อุปรรคและส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้ เรียน 2) สร้างความ

เข้าใจและทัศนคติเก่ียวกับการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรในเชิงบวกแก่ครูและบุคลากรทาง  

การศกึษาวา่มิได้เป็นกระบวนการจบัผิดแตเ่ป็นกระบวนการดแูลช่วยเหลือเพ่ือให้การใช้หลกัสตูรมี

คณุภาพและประสิทธิภาพ 3)  กําหนดข้อตกลงเพ่ือการขบัเคล่ือนการนิเทศติดตามร่วมกันและมี

แผนการดําเนินการอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และ 4)  ผู้ บริหารโรงเรียนต้องดําเนินการให้มี       

การนิเทศ ติดตามอย่างเป็นระบบครบวงจร ทัง้ในระดบัชัน้เรียน ระดบัสถานศกึษาอย่างต่อเน่ือง

และครอบคลมุ 

 2.4  การประเมินผลการใช้หลกัสตูรสถานศกึษา การประเมินผลการใช้หลกัสตูรเป็นส่วน

สําคญัส่วนหนึ่งของกระบวนการพฒันาหลักสูตรซึ่งสถานศึกษาจะต้องมีความตระหนกัในการ

ปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสตูรอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือเป็นหลกัประกนัวา่ผู้ เรียนจะได้รับการพฒันาทัง้ด้าน

สติปัญญา ร่างกาย คณุธรรมบรรลตุามมาตรฐานการเรียนรู้ระดบัชาติ และสามารถดํารงชีวิตใน

สงัคมได้อยา่งมีความสขุ กระบวนการประเมินผลการใช้หลกัสตูร สามารถดําเนินการได้ทัง้ระหว่าง

การใช้หลกัสูตร การนําหลกัสูตรไปใช้แล้วหรือการติดตามจากผลผลิต คือ ผู้ เรียนท่ีจบการศึกษา

ตามหลักสูตร ซึ่งการประเมินผลการใช้หลักสูตรบรรลุเป้าหมายของการควบคุมคุณภาพ

สถานศกึษา ควรจดัให้มีการประเมินทัง้ระบบ คือ 1)  กําหนดให้มีการประเมินการใช้หลกัสตูรเป็น
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กิจกรรมหลกัของสถานศกึษา 2)  สร้างความเข้าใจเก่ียวกบัการประเมินการใช้หลกัสตูรด้วยตนเอง

กบัคณะครู 3)  วางระบบเครือข่ายการทํางานและมอบหมายงานการประเมินให้คณะผู้ปฏิบตัิงาน

แต่ละคนดําเนินการประเมินเป็นระยะ ๆ โดยกําหนดให้ชดัเจนว่าคณะใดต้องประเมินรายการ

ใดบ้าง และ 4)  สรุปผลการประเมิน และนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรของ

สถานศกึษา 

 การประเมินผลหลกัสตูร มีแนวทางการดําเนินการท่ีสําคญั คือ พิจารณาองค์ประกอบของ

หลักสูตรท่ีจะประเมิน พิจารณาหลักเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมิน ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล 

ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้พิจารณาตดัสินใจในการปรับปรุงหลกัสูตร

ตอ่ไป สําหรับประเดน็ในการประเมินนัน้ สามารถประเมินได้ทัง้เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่การใช้หลกัสตูร

กระบวนการใช้หลกัสตูรและผลจากการใช้หลกัสตูร อย่างไรก็ตาม โรงเรียนควรมุ่งเน้นการประเมิน

ส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อคณุภาพของผู้ เรียนเป็นสําคญั ควรคํานึงถึงผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ คณุลกัษณะ

ของผู้ เรียน โรงเรียนจะต้องให้ความสําคญัโดยนําผลการประเมินระดบัสถานศกึษาระดบัเขตพืน้ท่ี

การศกึษา และระดบัชาติ เช่น ผลคะแนน NT, O-NET, A-NET มาพิจารณาทัง้ผลการประเมินใน

ภาพรวมและผลการประเมิน รายวิชาและรายมาตรฐาน 

 2.5  การรายงานการประเมินผลการใช้หลกัสตูสถานศกึษา เป็นการนําผลการประเมินการ

ใช้หลกัสตูรสถานศกึษาของคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเสนอจดุเดน่จดุท่ีต้องพฒันาความสําเร็จ

และ / หรือปัญหาของการนําไปใช้ตามองค์ประกอบของหลกัสตูรสถานศกึษา เพ่ือให้สาธารณชน

ได้รับทราบและเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้

สอดคล้องกบัความต้องการของโรงเรียน ชมุชน บรรลเุป้าหมายการศกึษาของชาตติอ่ไป 

 2.6  การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  เพ่ือให้สอดคล้องกับผู้ เรียนและ   

ความต้องการของผู้ปกครอง ชมุชน โดยรวบรวมข้อมลูจากการประเมินผลตามประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้

1)  ประเมินตวัหลกัสตูร ความครอบคลมุเนือ้หาสาระ ตามมาตรฐานและตวัชีว้ดั ความเหมาะสม

ของจํานวนชัว่โมงและค่านํา้หนกั วิธีการวดัและประเมินผล 2) ประเมินความต้องการจําเป็นใน

การศกึษาตอ่และการประกอบอาชีพของนกัเรียนในอนาคต เพ่ือนํามาใช้กําหนดโปรแกรมการเรียน

และเวลาเรียน และ 3) ประเมินความต้องการของพอ่แม ่ผู้ปกครอง และชมุชนในการพฒันาผู้ เรียน

เพ่ือนํามาใช้กําหนดโปรแกรมการเรียนและโครงการตา่ง ๆ 
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3.  การบริหารการจัดการเรียนรู้ 

 การเรียนรู้ คือ การเปล่ียนแปลงศกัยภาพ พฤติกรรมท่ีคอ่นข้างถาวรซึ่งเป็นผลจากการฝึก

หรือการปฏิบตัท่ีิได้รับการเสริมแรง ซึง่เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้กบัมนษุย์ตลอดชีวิต  

 การจดัการเรียนรู้ เป็นกระบวนการสําคญัในการนําหลกัสตูรสู่การพฒันานกัเรียนให้บรรลุ

ตามเป้าหมายท่ีหลกัสตูรกําหนด 

 ปัจจยัสําคญัในการจดัการเรียนรู้ ประกอบด้วยปัจจยัท่ีสําคญั 3 ประการ คือ 1) ตวัผู้ เรียน 

(Learner) 2)  เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ีเป็นตวัเร้า (Stimulus Situation) และ 3) การกระทํา

หรือการตอบสนอง (Action or Response) 

 3.1 การบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น

สําคัญ มีกระบวนการจัด ท่ีหลากหลาย ไ ด้แก่  1)  กระบวนการเ รียน รู้แบบบูรณาการ                     

2)  กระบวนการสร้างความรู้ 3) กระบวนการคิด 4) กระบวนการทางสงัคม 5) กระบวนการเผชิญ

สถานการณ์และแก้ปัญหา 6) กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 7) กระบวนการปฏิบตัิลง

มือทําจริง 8)  กระบวนการจดัการ 9)  กระบวนการวิจยั 10) กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง และ 

10) กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสยั 

 3.2  การบริหารการจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจดักระบวนการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องจัด

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้ เ รียนโดยคํานึงถึงความถนัด วิถีชีวิต     

ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความสามารถ และศกัยภาพของนกัเรียน เน้นกระบวนการท่ี

นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกทักษะให้คิดเป็น จัดการได้ ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยมาพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ มีการยืดหยุน่ตามเหตกุารณ์และสภาพท้องถ่ิน 

 3.3  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ เ รียน เพ่ือให้นักเรียนค้นพบความสามารถ      

ความถนดัของตนเองและสามารถพฒันาตนเองได้เต็มศกัยภาพ เห็นคณุคา่ในการประกอบสมัมา

อาชีพ เป็นผู้ มีระเบียบวินยั ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ การบําเพ็ญ

ประโยชน์ให้ชมุชน สงัคม ประเทศชาติและดํารงชีวิตได้อย่างมีความสขุ โดยโรงเรียนจดักิจกรรม

พฒันาผู้ เรียนใน 3 ลกัษณะ ดงันี ้1)  กิจกรรมแนะแนว 2)  กิจกรรมนกัเรียน ได้แก่ กิจกรรมลกูเสือ-

เนตรนารี และยุวกาชาด 3)  กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน์ และการบริหารทาง

วิชาการจดัเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี ้1)  การส่งเสริมพฒันาศกัยภาพสู่ความเป็นเลิศ 2) การจดัสอน

ซอ่มเสริม และ 3)  การบริหารเพ่ือสง่เสริมวิชาการ 
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 3.4  การจัดการศึกษาพิเศษ เป็นการจัดการเรียนการสอนและบริการท่ีให้แก่เด็กท่ีมี  

ความต้องการพิเศษ ได้แก่ เดก็ปัญญาอ่อน เด็กพิการทางกายและสขุภาพ เด็กพิการทางตา ทางห ู

เดก็ท่ีมีปัญหาทางการพดู เดก็ท่ีมีปัญหาทางอารมณ์และสงัคม รวมทัง้เดก็ปัญญาเลิศ เพ่ือให้ได้รับ

การพฒันาสง่เสริมอยา่งเหมาะสม เตม็ตามศกัยภาพ 

 

4.  การนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน  

เป็นกิจกรรมสําคัญกิจกรรมหนึ่ง ท่ีช่วยสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนและ          

การปฏิบัติงานต่าง ๆ ในโรงเรียนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพราะการนิเทศภายในเป็น       

การส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือกันปรับปรุงคุณภาพทางการเรียนการสอนและ          

การปฏิบตังิานตา่ง ๆ  

 การนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการปฏิบตัิงานท่ีผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูในโรงเรียนได้วางแผนและดําเนินการร่วมกันเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบติงานด้าน

วิชาการให้ได้ผลดีขึน้ 

 หลักการนิเทศงานวิชาการ การนิเทศงานวิชาการในโรงเรียนควรมีหลกัการ ดงันี ้ 

 1.  ร่วมแรง คือ การท่ีทุกคนร่วมกันปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมายให้สําเร็จหรือช่วยเหลือ

เพ่ือนร่วมงานในสิ่งท่ีตนปฏิบตัไิด้ 

 2.  ร่วมจิต คือ การมีความสามคัคี รักใคร่ กลมเกลียวกนั 

 3.  ร่วมคิด คือ การท่ีทุกคนพยายามใช้ความรู้ ความสามารถของงานท่ีมีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์ตอ่การปฏิบตังิานของสว่นรวมให้มากท่ีสดุ 

 4.  ร่วมพิชิตปัญหา คือ การท่ีทกุคนพยายามช่วยกนัวิเคราะห์ปัญหาและลงมือแก้ปัญหา

ร่วมกนัอยา่งจริงจงั 

 5.  ร่วมพฒันาทัง้กลุ่มและตนเอง คือ การท่ีทุกคนพยายามพฒันาความรู้ความสามารถ

ของตนเองให้ดีย่ิงขึน้ ในขณะเดียวกนัก็พฒันาเพ่ือนภายในกลุม่ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 4.1 บทบาทและหน้าท่ีของผู้บริหารโรงเรียนกับการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน มี

ดงันี ้1)  เป็นผู้ นิเทศ 2) ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการนิเทศ 3) ร่วมประชุมวาง

แผนการนิเทศในฐานะประธาน 4) พิจารณาอนมุตัิโครงการนิเทศท่ีสอดคล้องกบัแผนงานโรงเรียน 

5) เป็นผู้ ประสานงานระหว่างผู้ นิเทศและผู้ รับการนิเทศ 6) ให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ 

งบประมาณให้ขวัญกําลังใจ 7) ให้คําปรึกษาแนะนําและเป็นวิทยากรท่ีดีแก่ผู้ รับการนิเทศ           
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8) ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ครูมีพัฒนาการทางวิชาชีพ 9) ใช้เทคนิคการบริหารมาช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการนิเทศ และ 10) ตดิตามและประเมินการจดัการนิเทศภายในโรงเรียน 

 4.2 บทบาทและหน้าท่ีของครูในฐานะผู้นิเทศ มีดงันี ้1) ร่วมวางแผนในการปฏิบตัิงานโดย

มีสว่นร่วมในการคดิวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ รวมทัง้วางแนวทางในการปฏิบตัิงาน 

2) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในสิ่งท่ีจะปฏิบตัิหรือเชิญวิทยากรมาช่วยให้ความรู้แก่ผู้ รับการนิเทศ      

3) การดําเนินการนิ เทศ การปฏิบัติงานโครงการ มีส่วนร่วมในการให้คําแนะนําปรึกษา               

ให้การช่วยเหลือ แก้ไขจุดบกพร่องและชีแ้นะให้ผู้ รับการนิเทศได้พฒันาตนเอง 4) สร้างขวญัและ

กําลังใจแก่ผู้ รับการนิเทศ เพ่ือกระตุ้ นและสนับสนุนให้ผู้ รับการนิ เทศพัฒนาตนเอง และ               

5) ดําเนินการประเมินผลการจดัการนิเทศเพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไขจดุบกพร่องตา่ง ๆ และหาทาง

ยกระดบัคณุภาพของการปฏิบตังิานให้สงูขึน้ 

 4.3  บทบาทและหน้าท่ีของครูในฐานะผู้ รับการนิเทศ มีดงันี ้1) ให้ความร่วมมือกบัผู้ นิเทศ

ในการร่วมประชมุวางแผนแก้ปัญหาภายในโรงเรียนโดยแสดงความคิดเห็นและอภิปรายอย่างเต็ม

ความสามารถ 2) รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแล้วนําไปปฏิบตัิ 3) ตัง้ใจปฏิบตัิหน้าท่ีได้รับ

มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 4) ให้ความร่วมมือกับผู้นิเทศในการติดตามและประเมินผล  

การปฏิบตังิาน 5) ร่วมปรึกษากบัผู้ นิเทศในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพฒันางานในโรงเรียน 

6) เป็นผู้ มีส่วนร่วมในการนิเทศการสอนในชัน้เรียน และ 7) เป็นผู้ ท่ีใฝ่หาความรู้ เสริมสร้างทกัษะ

และความสามารถในการปฏิบตั ิมีเจตคตท่ีิดีตอ่การพฒันาวิชาชีพ 

 4.4  กิจกรรมนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน การนิเทศงานวิชาการเพ่ือปรับปรุงหรือ

พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ผู้นิเทศจะต้องวิเคราะห์ข้อบกพร่อง ความต้องการจําเป็นของผู้ รับ   

การนิเทศด้านความรู้ ทักษะ เจตคติแล้วพิจารณาหาแนวทางท่ีจะดําเนินการนิเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลโดยเลือกกิจกรรมการนิเทศท่ีสามารถทําให้บรรลุวัตถุประสงค์          

ได้หลากหลายรูปแบบ ดงันี ้1) ประชุมก่อนการนิเทศ 2) ปฐมนิเทศ 3) ให้คําปรึกษา 4) อบรม          

5) ประชุมปฏิบัติการ 6) สัมมนา / ศึกษานอกสถานท่ี 7) ระดมความคิด 8) สาธิตการสอน           

9) ศึกษาเอกสารวิชาการ / ตํารา 10) สัมมนาทางวิชาการ 11) เย่ียมนิเทศชัน้เรียน 12)สังเกต    

การสอน 13) วิจยัเชิงปฏิบตักิาร 14) เขียนเอกสาร / บทความทางวิชาการ และ 15) จดันิทรรศการ 
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5.  การวัดผลประเมินผลการเรียน  

 การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายพืน้ฐาน 2 ประการ คือ การวดัประเมินผล

เพ่ือพฒันานกัเรียน และการวดัประเมินผลเพ่ือตดัสินผลการเรียนซึ่งหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ได้กําหนดให้มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ดงันี ้

 1.  ระดบัชัน้เรียน เป็นการวดัและประเมินผลการเรียนทัง้แบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ เป็นการประเมินผลย่อยหรือประเมินผลรวม เป็นการประเมินผลตามสภาพจริงหรือ     

การปฏิบตั ิเป็นการทดสอบประเมินตนเอง เพ่ือประเมินเพ่ือน ซึง่การประเมินระดบัชัน้เรียนเป็นการ

ใช้ผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงหรือพฒันานกัเรียน ปรับการสอนและตดัสินผลการเรียนและส่ือกบั

ผู้ปกครอง 

 2.  ระดบัสถานศกึษา เป็นการประเมินคณุภาพผู้ เรียนทกุชัน้ โดยการวิเคราะห์ข้อมลูตาม

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการประเมินระดบัสถานศึกษาเป็นการใช้ผลการประเมินเพ่ือ

พฒันาคณุภาพโรงเรียนและเพ่ือการประกนัคณุภาพภายในโรงเรียน 

 3.  ระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา เป็นการประเมินคณุภาพนกัเรียนตามมาตรฐานการเรียนของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน สําหรับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด 

ดําเนินการประเมินคณุภาพโดยสํานกัการศกึษา 

 4. ระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพนกัเรียนด้วยมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้ข้อสอบ

มาตรฐานของหนว่ยงานท่ีได้รับมอบหมาย ซึง่การประเมินระดบัชาติเป็นการใช้ผลการประเมินเพ่ือ

การตดัสินใจ กําหนดนโยบาย จดัสรรทรัพยากร ยกระดบัคณุภาพการศกึษาโดยรวม 

 การนําการวัดผลและประเมินผลสู่การปฏิบตัิ สามารถปฏิบตัิได้ ดงันี ้1) จัดทํานโยบาย 

รูปแบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 2) กําหนดเกณฑ์การประเมิน การผ่าน

ตวัชีว้ดั 3) จดัทําแนวปฏิบตัิและเกณฑ์การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คณุลกัษณะ

อนัพึงประสงค์ กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 4) กําหนดกระบวนการตดัสินผลการเรียน 5) กําหนดแนว

ปฏิบตักิารอนมุตักิารเล่ือนชัน้ การเล่ือนชัน้ระหวา่งปี การซํา้ชัน้ เป็นต้น 6) กําหนดภารกิจครูผู้สอน 

7) จดัทําคูมื่อครูและคูมื่อนกัเรียน 

 

6.  การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 

 ส่ือ หมายถึง สิ่งใดก็ตามท่ีบรรจุข้อมลูเพ่ือให้ผู้ส่งและผู้ รับสามารถส่ือสารกันได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ เม่ือมีการนําส่ือมาใช้ในการเรียนการสอน จึงเรียกว่า “ส่ือการเรียนการสอน” 

(instructional media) ซึง่หมายถึง ส่ือท่ีบรรจเุนือ้หาหรือสาระการเรียนรู้ท่ีผู้สอนและผู้ เรียนใช้เป็น

เคร่ืองมือสําหรับการเรียนรู้ในเนือ้หาสาระท่ีต้องการเรียนรู้ 
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 นวตักรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบตัิหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ท่ียังไม่เคยมีใช้มาก่อน 

หรือเป็นการพฒันาดดัแปลงมาจากของเดมิท่ีมีอยูใ่ห้ทนัสมยัและใช้ได้ผลดีย่ิงขึน้ เม่ือนํานวตักรรม

มาใช้จะช่วยให้การทํางานนัน้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทัง้ยังช่วย

ประหยดัเวลาและแรงงานได้ด้วย 

 นวตักรรมทางการศกึษา (educational innovation) หมายถึง การนําสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่

ในรูปของความคิดหรือการกระทํา รวมทัง้สิ่งประดิษฐ์เข้ามาใช้ในระบบการศกึษาเพ่ือมุ่งหวงัท่ีจะ

เปล่ียนแปลงสิ่งท่ีมีอยู่เดิมให้การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ทําให้นกัเรียนสามารถเกิด  

การเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยประหยัดเวลาในการเรียน เช่น        

การสอนโดยใช้  tab let  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วิดีทศัน์เชิงโต้ตอบ (interactive video) ส่ือ

หลายมิต ิ(hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

 เทคโนโลยี หมายถึง การประยกุต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือประโยชน์ต่อ

การดํารงชีวิตของมนุษย์หรือ หมายถึง การนําความรู้ ทกัษะและทรัพยากรมาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์

ตา่ง ๆ  เพ่ืออํานวยความสะดวกหรือตอบสนองตอ่ความต้องการของมนษุย์ 

 แหล่งเรียนรู้ หมายถึง “แหล่ง” หรือ “ท่ีรวม” ซึ่งอาจเป็นสภาพ สถานท่ีหรือศูนย์รวมท่ี

ประกอบด้วยข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมท่ีมีกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียน  

การสอนท่ีมีรูปแบบแตกต่างจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีครูเป็นผู้ สอน แหล่งเรียนรู้ตาม

มาตรา 25 ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 

พุทธศกัราช 2545 เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวน

พฤกษศาสตร์ ศนูย์การกีฬาและนนัทนาการ แหลง่ข้อมลูและแหลง่การเรียนรู้อ่ืน ๆ เป็นต้น 

 6.1  แนวดําเนินการสร้าง พัฒนา และใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี มีดังนี ้1) โรงเรียน

จดัทําเองหรือรวมกลุ่มจัดทําส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 2) พฒันาครูให้มีความรู้

ความสามารถในการผลิต พัฒนาและใช้ส่ือต่าง ๆ โดยครูหรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี

ความสามารถด้านเทคนิค การผลิต พัฒนาและใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้       

3) รวบรวมและแนะนําแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับการสร้างส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้       

4) รวบรวมและแนะนําแหล่งเรียนรู้ให้นกัเรียนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายให้แก่นกัเรียน 5) จดักิจกรรม 

การเรียนรู้โดยใช้ส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 6) ประเมินผลการผลิต พฒันา และใช้

ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  และ 7) ประชาสมัพันธ์ และเผยแพร่ ซึ่งการสร้าง 

พัฒนาส่ือต่าง ๆ มีขัน้ตอนการจัดหาและการผลิต ดังนี ้1) สํารวจความต้องการ 2) กําหนด

เป้าหมายการผลิต 3) วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 4) กําหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 5) วิเคราะห์
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และจัดทําเนือ้หา 6) เลือกประเภทส่ือท่ีจะผลิต 7) ผลิตส่ือ 8) ทดลองเบือ้งต้น 9) ทดลอง

ภาคสนาม  และ   10) การนําไปใช้และปรับปรุง 

 6.2  การบริหารจดัการและการพฒันาแหลง่เรียนรู้ 

 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เป็นงานท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ดําเนินการอยู่แล้วโดยมุ่ง

ผลสมัฤทธ์ิท่ีจะเกิดขึน้กบันกัเรียนก็คือ การเป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองจากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ ซึ่งมีหลายช่องทาง เพียงแตก่ารดําเนินการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ยงั

ไม่เป็นระบบและกระบวนการท่ีชัดเจน แหล่งการเรียนรู้บางแห่งจึงไม่ได้ถกูใช้และพฒันาอย่าง

ตอ่เน่ือง แหลง่การเรียนรู้ท่ีเป็นธรรมชาตก็ิถกูละเลยไมไ่ด้เข้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ผู้บริหารโรงเรียน

จึงต้องเป็นผู้ นําการดําเนินการสู่ความสําเร็จโดยกําหนดเป็นนโยบายและนําสู่แผนการพฒันาท่ี

ชดัเจนเป็นรูปธรรม 

 

7.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศีกษาในโรงเรียน มุ่งหวังเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา

นกัเรียนเป็นสําคญั ดงันัน้รูปแบบการวิจยัจงึเป็นลกัษณะของการวิจยัในชัน้เรียน 

 การวิจยัในชัน้เรียน หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหาหรือพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้

ในชัน้เรียนอยา่งเป็นระบบ เพ่ือสืบค้นสาเหตขุองปัญหา แล้วหาวิธีแก้ปัญหาหรือพฒันาท่ีเช่ือถือได้

เป็นการวิจยัควบคูไ่ปกบัการปฏิบตังิานจริงและเป็นการวิจยัท่ีมุ่งแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้เฉพาะหน้าเป็น

ครัง้ ๆ ไป หรือเป็นเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ในชว่งระยะเวลาหนึง่ 

 ความสาํคัญของการวิจัยในชัน้เรียน  

 ครูผู้ สอนเป็นผู้ ท่ีใกล้ชิดกับนกัเรียนมากท่ีสุด การวิจยัในชัน้เรียนจึงมีความสําคญัต่อครู 

ดงันี ้1) ชว่ยให้ครูทํางานอยา่งเป็นระบบในการแก้ปัญหาและพฒันานกัเรียนด้วยกระบวนการวิจยั 

2) ชว่ยให้ครูสามารถบอกได้วา่งานการจดัการเรียนการสอนท่ีปฏิบตัไิปนัน้ได้ผลหรือไม่ เพราะอะไร 

และ 3) ช่วยให้ครูใช้กระบวนการวิจยัในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้จะสามารถควบคมุ 

กํากบัและพฒันาการปฏิบตังิานของตนเองได้อยา่งดี 

 ประโยชน์ของการวิจัยในชัน้เรียน 

 การวิจยัในชัน้เรียนมีประโยชน์ตอ่นกัเรียน ครู และโรงเรียน ดงันี ้1) ประโยชน์ตอ่นกัเรียน 

นกัเรียนในชัน้เรียนมีความรู้ความสามารถพืน้ฐานแตกต่างกัน การวิจยัจึงเป็นการแก้ปัญหาหรือ

พฒันานกัเรียนอย่างถกูวิธี 2) ประโยชน์ตอ่ครู ครูมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ออกแบบการจดั

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับนักเรียน ช่วยให้ครูแก้ปัญหาหรือการพัฒนานักเรียนอย่าง

เหมาะสม และ 3) ประโยชน์ตอ่โรงเรียน ครูในโรงเรียนมีปฏิสมัพนัธ์กนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่ง
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กันและกัน ร่วมกันใช้งานวิจัยเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาการเรียน การสอนหรือพฤติกรรม

นกัเรียน 

 หลักการและแนวคิดของการวิจัยในชัน้เรียน 

 การวิจัยในชัน้เรียนเป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการท่ีใช้เพ่ือการศึกษาสภาพท่ีเกิดขึน้ภายใน

ห้องเรียนโดยมีครูเป็นผู้ ดําเนินการ จึงมีหลักการและแนวคิด ดังนี ้1) เป็นการศึกษาค้นคว้า           

ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน 2) เป็นการหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ      

การจัดการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตร วิธีสอน การจัดกิจกรรม ส่ือ แบบฝึก วิธีการวัดและ

ประเมินผล และ 3) เป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

 

8.  การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 

พทุธศกัราช 2545 ได้บญัญัติหลกัการบริหารและการจดัการศึกษาในรูปขององค์คณะบคุคลหรือ

คณะกรรมการทัง้ระดับส่วนกลางและระดบัท้องถ่ิน ทําให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารและการจัดการศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ แทนผู้ปกครอง ผู้ แทนครู 

ผู้ แทนองค์กรชุมชน ผู้ แทนทางศาสนา ผู้ แทนองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ แทนศิษย์เก่า 

ผู้ทรงคณุวฒุิ และกําหนดให้ผู้บริหารสถานศกึษาเป็นกรรมการและเลขานกุาร 

 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

 ระเ บียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื น้ฐาน สังกัด

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 ได้กําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ซึง่สามารถสรุปได้ 5 บทบาท ดงันี ้ 

8.1  บทบาทหน้าท่ีเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย ดังนี ้1) เสนอแนวทางการกําหนด

นโยบายและแผนพัฒนา และ 2) เสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน       

การบริหารจดัการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบคุคล และด้านการบริหารทัว่ไป 

 8.2  บทบาทในการให้ความเห็นชอบ ดงันี ้1) แผนปฏิบตัิราชการประจําปีของโรงเรียน    

2) หลักสูตรสถานศึกษา 3) รายงานผลดําเนินงานประจําปีการศึกษา 4) รายงานผลดําเนินงาน

ประจําปีการศกึษา และ 5) เสนอผลการประเมินจากหนว่ยงานภายนอกตอ่สาธารณชน 

 8.3  บทบาทในการกํากบักิจการของสถานศกึษา ดงันี ้1) กํากบัและติดตาม                

การดําเนินงานตามแผน และ 2) มีสว่นร่วมในการประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรียน 

 8.4  บทบาทในการส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศกึษา ดงันี ้1) การให้เด็กในเขต

บริการได้เข้าเรียนทัว่ถึง มีคณุภาพและได้มาตรฐาน 2) การพิทกัษ์สิทธิเด็ก การดแูลเด็กพิการ เด็ก
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ด้อยโอกาส เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 3) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา วิทยากรภายนอก

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ 4) การเสริมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชนและการประสานงานกับ

ภาครัฐและเอกชน 

 8.5  บทบาทในการแตง่ตัง้ และปฏิบตัิการ  ดงันี ้1) เสนอแตง่ตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

2) แตง่ตัง้อนกุรรมการเพ่ือดําเนินการอ่ืน ๆ และ 3) ปฏิบตักิารอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 8.6  บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการเครือขา่ยผู้ปกครอง  

นอกจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็ง

ทางการพฒันางานวิชาการให้แก่โรงเรียนแล้ว กรุงเทพมหานครได้มีระเบียบกรุงเทพมหานครว่า

ด้วย คณะกรรมการเครือข่ายผู้ ปกครอง พ.ศ. 2553 โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ประธาน      

รองประธาน เลขานุการ และกรรมการ มีบทบาทหน้าท่ี ดงันี ้1) ระดบัห้องเรียน มีจํานวนไม่น้อย

กว่า 5 คน โดยผู้ปกครองของแต่ละห้องคดัเลือกกัน 2) คณะกรรมการผู้ปกครองระดบัชัน้เรียน 

แตง่ตัง้จากประธานกรรมการระดบัห้องเรียนเป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดบัชัน้เรียน 

และ 3) คณะกรรมการผู้ปกครองระดบัโรงเรียน แต่งตัง้จากประธานกรรมการระดบัชัน้เรียนเป็น

คณะกรรมการเครือขา่ยผู้ปกครองระดบัโรงเรียน 

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเน้นการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ โดยสร้าง          

ความตระหนักและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานและ

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ย่ิงไปกว่านัน้ในขณะนี ้สํานกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร และ

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครกําลังเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าร่วมเป็นประชาคม

อาเซียนในปี 2558 นีอ้ย่างเต็มท่ี มีการเตรียมความพร้อมทกุด้านโดยเฉพาะด้านภาษา การศกึษา 

และเทคโนโลยี ซึ่งจะเห็นได้ว่า การเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเป็น

เร่ืองสําคญั ซึ่งไม่เฉพาะการมีส่วนร่วมในโรงเรียน ในชุมชน หรือเครือข่ายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

เท่านัน้ การสร้างโอกาสทางการศกึษาและด้านอ่ืน ๆ ให้ก้าวไกล เป็นสากล ให้เท่าเทียมกับนานา

ประเทศ จงึต้องจดัให้มีการมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา การสร้างเครือข่ายองค์กรทางการศกึษา

ระดบัชาติ และระดบันานาชาติจากทัง้ในกลุ่มประเทศสมาชิกใกล้เคียงและนานาประเทศทัว่โลก

ตอ่ไป  
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9.  การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ 

 ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ พทุธศกัราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 

พุทธศกัราช 2545 มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศกึษาทกุระดบั ประกอบด้วย ระบบการประกนัคณุภาพภายในและระบบการประกนั

คุณภาพภายนอก มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน

คณุภาพภายในสถานศกึษาและให้ถือว่าการประกันคณุภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร

การศกึษาท่ีต้องดําเนินการอย่างตอ่เน่ือง การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาเป็นกระบวนการ

บริหารจดัการท่ีมีการพฒันาปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือพฒันานกัเรียนให้มีคณุภาพซึ่งเป็นภารกิจท่ี

โรงเรียนต้องทําอยูแ่ล้ว การประกนัคณุภาพเป็นการประเมินเพ่ือพฒันาโดยเน้นนกัเรียนเป็นสําคญั

 หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีดงันี ้1) บุคลากรทุก

ฝ่ายในโรงเรียนร่วมกันพฒันาปรับปรุงคณุภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและ 

ตวับง่ชี ้2) ใช้การประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการบริหารจดัการในโรงเรียน

เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรและนักเรียนไปพร้อมกัน 3) การประกันคุณภาพเป็นหน้าท่ีของ

บคุลากรในโรงเรียน และให้ผู้ เก่ียวข้องทกุคนมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตาม

ผลและพฒันาปรับปรุง ผลกัดนัให้โรงเรียนมีคณุภาพ เพ่ือให้นกัเรียนได้รับการศกึษาท่ีดีมีคณุภาพ

เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง ชมุชน สงัคม ตลอดจนประเทศชาต ิ

 วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพการศึกษา มีดงันี ้1) เพ่ือให้ทราบระดบัคณุภาพ

ของสถานศึกษาในการดําเนินพันธกิจด้านตา่ง ๆ 2) เพ่ือกระตุ้นให้สถานศกึษาพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจดัการอย่างต่อเน่ือง 3) เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าของ 

การพฒันาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียน และ 4) เพ่ือรายงานระดบัคณุภาพและพฒันาการใน

ด้านคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาตอ่สาธารณชนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมี 

ขอบข่ายการบริหารงาน ประกอบด้วย 9 ด้าน คือ 1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การบริหาร

จดัการหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา 3)  การบริหารจดัการเรียนรู้ 4) การนิเทศงานวิชาการภายใน

โรงเรียน 5) การวัดผลประเมินผล  การเรียน 6) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ง

เรียนรู้ 7) การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษา 8) การให้ชมุชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งทางวิชาการ 9) การประกนัคณุภาพการศกึษากบังานวิชาการ239 

                                                 
239สํานกัการศกึษา, แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สํานกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ, 2554), 32 - 33. 
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ปัจจัยสู่ความสาํเร็จของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 ปัจจยัท่ีทําให้โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครประสบความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครมีคณุภาพ ประกอบด้วย240 

 1.  นโยบายในการบริหารการศกึษาของกรุงเทพมหานคร 

  1.1  กระจายอํานาจในการพัฒนาทุกด้านท่ีเก่ียวข้องมีความสอดคล้องกับ   

ความต้องการของโรงเรียน 

  1.2  การกระจายอํานาจในการคัดสรรครูท่ีตรงกับสาขาวิชาท่ีขาดแคลนของ

สถานศกึษา 

  1.3  ให้โรงเรียนมีสว่นร่วมในการกําหนดนโยบายทางด้านการบริหารงานวิชาการ

ทกุเร่ือง 

  1.4  กําหนดให้งานวิชาการเป็นงานหลกัของการพัฒนาคน ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง

ต้องให้ความสําคญัอยา่งจริงจงั 

  1.5  โรงเรียนมีเวลาในการบริหารงานวิชาการอยา่งเตม็ท่ีและลดภาระงานอ่ืน ๆ ท่ี

ไมเ่ก่ียวข้องโดยตรง 

 2.  สถานศกึษาได้รับความร่วมมือจากทกุฝ่ายในการจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษาให้มีความ

สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ เรียน ท้องถ่ิน 

 3.  สถานศึกษามีระบบการตรวจสอบทบทวน กํากับติดตามการบริหารงานวิชาการทุก

เร่ืองและนําผลมาพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

 4.  ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายต้องมีสว่นร่วมให้การสนบัสนนุงบประมาณพร้อมทัง้สง่เสริม 

การจดัการเรียนรู้และงานวิชาการทกุรูปแบบ 

 5.  งานการศกึษาเป็นหน้าท่ีของผู้ เก่ียวข้องทกุคน ท่ีต้องให้ความสําคญัและร่วมกนัพฒันา

อยา่งจริงจงั 

 6.  ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ นําทางวิชาการและเป็นนกับริหารมืออาชีพ 

 7.  ผู้ปกครอง ชมุชน ให้ความสําคญัสนบัสนนุด้านวิชาการ 

 8.  การโอนย้ายของครูทําให้การพฒันางานด้านวิชาการไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร    

ทัง้ด้านการบริหารงานด้านวิชาการและอ่ืน ๆ 

                                                 
240สํานกัการศกึษา, คู่มือการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

(กรุงเทพฯ : หนว่ยศกึษานิเทศก์, 2551), 80. 
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 9.  ครูต้องพฒันาตนเองอยา่งสม่ําเสมอเป็นท่ียอมรับและเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

 

ทศิทางและแนวโน้มในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ทิศทางและแนวโน้มในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน

ปัจจบุนัมีดงันี ้241 

1.  โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครเป็นแหลง่เรียนรู้ชัน้นํา 

2.  โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนท่ีให้บริการแก่ชมุชน 

3.  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยระบบ

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัภายในหนว่ยงานและหนว่ยงานอ่ืน ๆ 

4.  มีจํานวนโรงเรียนท่ีสอน 2 ถึง 3 ภาษาจํานวนโรงเรียนเพิ่มขึน้ นักเรียนสามารถใช้

ภาษาในการส่ือสารหรือเพ่ือประกอบอาชีพ เช่น การติดต่อทางธุรกิจ การท่องเท่ียวกับนานา

ประเทศ 

5.  โรงเรียนมีการประกันด้านคณุภาพ ประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา ตลอดจน 

การผดงุคณุภาพของผลผลิตได้มาตรฐานท่ีสงูขึน้ตามลําดบั 

6.  สถานศกึษา ครู ผู้ เก่ียวข้องต้องให้ความสําคญัแก่ครูผู้สอน ระดมทรัพยากร พฒันาครู

ให้มีความรู้ ความสามารถ ตวัครูต้องพฒันาตนเองอยู่เสมอ เพ่ือยกมาตรฐานและการยอมรับสู่ครู

มืออาชีพ 

7. ปรับปรุงมาตรฐานตวัชีว้ดัให้ตรงกบัผลท่ีคาดหวงั ตวัผู้ เรียนและสอดคล้องกบั       

ความต้องการของท้องถ่ิน 

 

8.  ผู้บริหาร ครูสงักดักรุงเทพมหานคร ได้รับการยกยอ่งเป็นท่ียอมรับของชมุชน สงัคมและ

ประเทศชาต ิ

9.  ตรวจสอบทบทวน ปรับปรุงหลกัสตูรให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกฏเกณฑ์ท่ี

เก่ียวข้อง พฒันาหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของบริบทท่ีเก่ียวข้อง 

10.  ในอนาคต ส่ือ นวัตกรรม มีมากมาย หลากหลาย ผู้บริหาร ครูผู้สอนต้องวิเคราะห์  

คดัสรรเพ่ือนํามาใช้ให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนและสถานการณ์ 

                                                 
241สํานกัการศกึษา, คู่มือการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

(กรุงเทพฯ : หนว่ยศกึษานิเทศก์, 2551), 79. 
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11.  การวดัผลประเมินผลผู้ เรียนตามสภาพจริงจะเข้ามามีบทบาทมากย่ิงขึน้ แบบทดสอบ

มีความหลากหลายทัง้วิธีการและการปฏิบัติ การประเมินผลมาจากข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ท่ี

หลากหลายและมีมาตรฐานเดียวกนั 

12.  งานวิจยัในโรงเรียนเป็นวิธีการท่ีใช้พฒันาแก้ปัญหาการจดัการเรียนท่ีดีอย่างหนึ่งท่ี

สามารถแก้ไขพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพ ศกัยภาพสงูขึน้เป็นลําดบั 

13.  นักเรียนกรุงเทพมหานครมีความรอบรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยีและทักษะใน          

การดํารงชีวิต 

14.  นักเรียนกรุงเทพมหานครจะได้รับการสนับสนุนให้ได้ไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน

ตา่งประเทศมีจํานวนมากขึน้ 

 ก า ร ขับ เ ค ล่ื อ น ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร ศึก ษ า ใ น ท ศ ว ร ร ษ ท่ี  2  ( พ . ศ .  2 5 5 1  – 2 5 6 1 ) 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประชุมประกาศ “จุดเน้นคณุภาพผู้ เรียน จุดเปล่ียนการปฏิรูปการศึกษา

ไทย” เม่ือวนัท่ี 22 ตลุาคม 2553 โดยมุง่เน้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน 4 เร่ือง ได้แก่  

 1.  คุณภาพคนไทยยุคใหม่ มีความสามารถ คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น ก้าวไกลสู่

สากล และมีความเป็นพลเมืองท่ีสมบรูณ์ เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสขุ 

 2.  ครูยคุใหมท่ี่จดัการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 

 3.  สถานศกึษาและแหลง่เรียนรู้ใหม ่

 4.  ระบบบริหารจดัการใหม ่
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กลไกขับเคล่ือนการศึกษาเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 จากผลของการเปล่ียนแปลงหลายด้านอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ส่งผลให้

หลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับความหลากหลายทัง้ในด้านสังคม การเมือง และระบบ

เศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทําให้หลายประเทศต้องเร่งเตรียม    

ความพร้อมโดยการสร้างกลไกและพฒันาคนให้มีศกัยภาพสงูขึน้ เพ่ือให้สามารถปรับตวัและรู้เท่า

ทนัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ เพ่ือให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมัน่คงและเท่าทียมกบั

นานาประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ประกอบด้วย 10 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไนดารุสซาลาม 

เวียดนาม ลาว พม่า และกมัพชูา ซึ่งจากการประชมุสดุยอดอาเซียนครัง้ท่ี 14 ท่ีชะอํา-หวัหิน เม่ือ

วนัท่ี 1 มีนาคม 2552 ผู้ นําอาเซียนได้ลงนามรับรองปฏิญญาชะอํา-หวัหิน ว่าด้วยแผนงานจดัตัง้

ประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2009 – 2015) เพ่ือจดัตัง้ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558242 

 ตา่งเห็นพ้องต้องกนัวา่การศกึษาเป็นปัจจยัท่ีสําคญัย่ิงในการพฒันาประเทศ  เราจะเห็นว่า 

ปฏิญญาว่าด้วยแผนงานสําหรับประชาคมอาเซียน ได้ให้ความสําคญัในการใช้กลไกการศึกษา

ขบัเคล่ือนอาเซียนให้บรรลุวิสยัทศัน์อาเซียน 2020 ท่ีมุ่งให้อาเซียนมีวิสยัทัศน์สู่ภายนอก มีสนัติ

สขุ  และเช่ือมโยงเข้าด้วยกันในการเป็นหุ้นส่วนในสิ่งแวดล้อมของประชาธิปไตยและมีอยู่ร่วมกัน

อย่างกลมกลืน การพฒันาท่ีมีพลวตัร และการรวมตวัทางเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดและในสงัคมท่ีเอือ้

อาทรท่ีระลกึถึงสายสมัพนัธ์ทางประวตัิศาสตร์  รับรู้มรดกทางวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ท่ีมีร่วมกนั  

          ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียน  ได้ตระหนกัถึงบทบาทและภารกิจสําคญัในการ

เสริมสร้างความร่วมมือกับอาเซียน  เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนในเวทีโลก  โดยเฉพาะ

การใช้กลไกความร่วมมือด้านการศกึษานําพาอาเซียนสูก่ารเป็นประชาคมท่ีมีความมัน่คง  

 

 

 

 

 

 

                                                 
242ฟาฎินา  วงศ์เลขา, “กลไกขับเคล่ือนการศึกษาก้าวสู่ประชาคมอาเซียน,” เดลินิวส์  

(2 มีนาคม 2553) : 9. 
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          ในส่วนของความร่วมมือด้านการศึกษาของประชาคมอาเซียนนัน้ ได้มีการลงนาม            

ในปฏิญญาชะอํา-หวัหิน โดยนายกรัฐมนตรีของไทยและผู้ นําของประเทศต่างๆ ในอาเซียนด้วย

การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศกึษาเพ่ือบรรลปุระชาคมอาเซียนท่ีเอือ้อาทรและแบง่ปัน เน้น

ยํา้ถึงบทบาทของการศกึษาในการสร้างประชาคมอาเซียนในปี 2558  ประกอบด้วยความร่วมมือ

ใน 3 เสาหลกั243 คือ  

1. บทบาทของภาคการศกึษาในเสาการเมืองและความมัน่คง 

           สนับสนุนความเข้าใจและความตระหนักรับรู้เร่ืองกฎบัตรอาเซียนให้มากขึน้โดยผ่าน

หลกัสูตรอาเซียน ในโรงเรียนและเผยแพร่กฎบตัรอาเซียนท่ีแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ของชาติ ใน

อาเซียนให้เน้นในหลกัการแหง่ประชาธิปไตยให้มากขึน้ เคารพในสิทธิมนษุยชนและคา่นิยมในเร่ือง

แนวทางท่ีสันติภาพในหลักสูตรของโรงเรียนสนับสนุนความเข้าใจและความตระหนักรับรู้ใน 

ความหลากหลายทางวฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือในภมูิภาคในหมูอ่าจารย์ผ่านการฝึกอบรม 

โครงการแลกเปล่ียน และการจดัตัง้ข้อมลูพืน้ฐานออนไลน์เก่ียวกบัเร่ืองนี ้จดัให้มีการประชมุผู้ นํา

โรงเรียนอยา่งสม่ําเสมอในฐานะท่ีเป็นพืน้ฐานสําหรับการแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นใน

ภมูิภาคอาเซียนท่ีหลากหลาย การสร้างศกัยภาพและเครือข่าย รวมทัง้ยอมรับการดํารงอยู่ของเวที 

โรงเรียนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Southeast Asia School Principals’ Forum: SEA-SPF) 

2. บทบาทของภาคการศกึษาในเสาเศรษฐกิจ 

          พฒันากรอบทกัษะภายในประเทศของแตล่ะประเทศสมาชิกเพ่ือช่วยสนบัสนนุการมุ่งไปสู่

การจดัทําการยอมรับทกัษะในอาเซียนสนบัสนุนการขบัเคล่ือนของนกัเรียนนกัศึกษาให้ดีขึน้โดย

การพัฒนาบัญชีรายการระดับภูมิภาคของอุปกรณ์สารนิเทศด้านการศึกษาท่ีประเทศสมาชิก

อาเซียนจัดหา ได้สนับสนุนการเคล่ือนย้ายแรงงานมีฝีมือในภูมิภาคอาเซียน โดยผ่านกลไก     

ความร่วมมือในระดับภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งจะต้องดําเนินควบคู่ไปกับ     

ความพยายามในการปกป้องและปรับปรุงมาตรฐานทางด้านการศึกษาและวิชาชีพพัฒนา

มาตรฐานด้านอาชีพบนพืน้ฐานของความสามารถในภูมิภาคอาเซียนโดยมุ่งไปท่ีการสนบัสนุน  

การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพ่ือให้สามารถแข่งขนัได้ทัง้ในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก และเพ่ือ

                                                 
243สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, กลไกขับเคล่ือนการศึกษาเพ่ือก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน, accessed January 16, 2012, available from 

http://www.bcca.go.th/asean/?name=Education system. 
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สนองตอบต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยประสานกับกระบวนการกรอบการประชุม

รัฐมนตรีอาเซียนด้านแรงงาน 

3. บทบาทของภาคการศกึษาในเสาสงัคมและวฒันธรรม 

          การพัฒนาเนือ้หาสาระร่วมในเร่ืองอาเซียนสําหรับโรงเรียนเพ่ือใช้เป็นตวัอ้างอิงสําหรับ 

การฝึกอบรมและการสอนของครูอาจารย์เสนอให้มีหลกัสตูรปริญญาด้านศิลปวฒันธรรมอาเซียน

ในมหาวิทยาลยัเสนอให้มีภาษาประจําชาติอาเซียน ให้เป็นภาษาตา่งประเทศวิชาเลือกในโรงเรียน

สนับสนุนโครงการระดบัภูมิภาคท่ีมุ่งเน้นท่ีการส่งเสริมการตระหนกัรับรู้เก่ียวกับอาเซียนให้แก่

เยาวชน รับรองการมีอยู่ของโครงการอ่ืน ๆ เช่น การนําเท่ียวโรงเรียนอาเซียน โครงการแลกเปล่ียน

นกัเรียนนกัศกึษาอาเซียน การประชมุเยาวชนอาเซียนด้านวฒันธรรม การประชมุสดุยอดเยาวชน

นกัศกึษาระดบัมหาวิทยาลยัอาเซียน การประชมุเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียน และการประกวด

สุนทรพจน์ในระดับเยาวชนสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศสมาชิกอาเซียนโดย          

การสนับสนุนการศึกษาสําหรับทุกคน จัดให้มีการประชุมวิจัยทางด้านการศึกษาอาเซียนเพ่ือ

ส่งเสริมความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาคให้เป็นเวทีสําหรับนักวิจัยจากประเทศ

สมาชิกเพ่ือแลกเปล่ียนมุมมองในประเด็นและเร่ืองท่ีเก่ียวข้องของภูมิภาคสนบัสนุนความเข้าใจ

และการตระหนักรับรู้ในประเด็นและเร่ืองราวต่างๆเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียนโดย    

การบรูณาการให้อยูใ่นหลกัสตูรในโรงเรียน และการมอบรางวลั โรงเรียนสีเขียวอาเซียนเฉลิมฉลอง

วนัอาเซียน (วนัท่ี 8 สิงหาคม)ในโรงเรียนโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

เชน่ การร้องเพลงชาตอิาเซียน การจดัการแขง่ขนัเร่ืองประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมอาเซียนการจดั

แสดงเคร่ืองหมาย และสญัลกัษณ์อ่ืนๆ ของอาเซียน การจดัคา่ยเยาวชนอาเซียน เทศกาลเยาวชน

อาเซียน และวนัเดก็อาเซียน เห็นชอบท่ีจะเสนอในรัฐสมาชิกอาเซียน แบง่ปันทรัพยากรแก่กนั และ

พิจารณาการจดัตัง้กองทนุพฒันาด้านการศกึษาของภูมิภาคเพ่ือให้มัน่ใจว่าจะได้รับการสนบัสนนุ

ทางการเงินอย่างเพียงพอในการปฏิบตัิการตา่ง ๆ ได้ตามท่ีได้รับการเสนอแนะมามอบหมายให้ 

องค์กรระดับรัฐมนตรีของอาเซียนท่ีเก่ียวข้องและเลขาธิการอาเซียนดําเนินการปฏิบัติตาม

ปฏิญญานีโ้ดยการให้แนวทางและสนบัสนนุแผน 5 ปีของอาเซียนวา่ด้วยเร่ืองการศกึษา 

          จากปฏิญญาดงักล่าว  ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องเร่งแสวงหาความร่วมมือเพ่ือเดินหน้า

ขับเคล่ือนเตรียมพร้อมเด็กไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนตามเป้าหมาย  โดยเฉพาะให้กลไก

การศึกษาเป็นตวันําสําคญัในการขบัเคล่ือนให้สามารถก้าวไปได้อย่างมีทิศทาง ผสานประโยชน์

ร่วมกนั องค์กรหลกัในกระทรวงศกึษาธิการจึงต้องเร่งเตรียมความพร้อม เตรียมการ วางแผน และ

ดําเนินการโดย กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดนโยบายในการดําเนินงานตามปฏิญญาอาเซียน
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ด้านการศกึษาเพ่ือจดัทําแนวปฏิบตัิการอาเซียนด้านการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการเพ่ือบรรลุ

ประชาคมอาเซียนท่ีเอือ้อาทรและแบง่ปัน ซึง่ประกอบด้วยนโยบาย 5 ประการ ดงันี ้244 

            นโยบายท่ี 1 การเผยแพร่ความรู้ ข้อมลูข่าวสารและเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน เพ่ือสร้าง

ความตระหนัก และเตรียมความพร้อมของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

นกัศกึษา และประชาชนเพ่ือก้าวสูป่ระชาคมอาเซียนในปี 2558 

          นโยบายท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะท่ี

เหมาะสม เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาองักฤษ ภาษา

เพ่ือนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะ และความชํานาญการท่ีสอดคล้องกับการปรับตวัและ

เปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรมและการเพิ่มโอกาสในการหางานทําของประชาชนรวมทัง้           

การพิจารณาแผนผลิตกําลงัคน 

          นโยบายท่ี 3  การพฒันามาตรฐานการศกึษา เพ่ือส่งเสริมการหมนุเวียนของนกัศกึษา ครู 

และอาจารย์ในอาเซียน รวมทัง้เพ่ือให้มีการยอมรับในคณุสมบตัิทางวิชาการร่วมกันในอาเซียน 

การสง่เสริมความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ และการแลกเปล่ียนเยาวชน การพฒันา

ระบบการศกึษาทางไกล ซึง่ชว่ยสนบัสนนุการศกึษาตลอดชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุงการศกึษา

ด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทางอาชีพทัง้ในขัน้ต้น และขัน้ต่อเน่ือง ตลอดจนส่งเสริม         

และเพิ่มพูนความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียน   

          นโยบายท่ี 4  การเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดเสรีการศกึษาในอาเซียน เพ่ือรองรับการก้าวสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย การจดัทําความตกลงยอมรับร่วมด้านการศึกษาการ

พฒันาความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพสําคญัตา่ง ๆ เพ่ือรองรับการเปิดเสรีการศกึษา

ควบคู่กับการเปิดเสรีด้านการเคล่ือนย้ายแรงงาน โดยในเบือ้งต้นได้ทําข้อตกลงร่วมกันใน             

7 สาขาวิชา คือ 1) วิศวกรรม 2) พยาบาล 3) สถาปัตยกรรม 4) การสํารวจ 5) แพทย์                  

6) ทนัตแพทย์ และ 7) บญัชี 

          ในสว่นของสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ได้เร่งพฒันาเด็กและเยาวชนไทย

ให้รู้จักวัฒนธรรม  สังคม ความเป็นอยู่ของเพ่ือนอีก 9 ประเทศ ท่ีจะสามารถก้าวสู่ประชาคม

อาเซียนอย่างมัน่ใจ โดยการดําเนินโครงการพฒันาประชาคมสู่อาเซียน (Spirit of ASEAN) เพ่ือ

รองรับการรวมกลุ่มของประเทศอาเซียน ในปี 2558  เช่น โรงเรียน Buffer School  เป็นโรงเรียนท่ี

                                                 
244สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, ประชาคมอาเซียน,  

accessed  March 20, 2012, available from http://www.bic.moe.go.th/th/images/  

stories/book/other/ASEAN/ed-building-ASEANcommunity.pdf 
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อยู่ติดชายแดนกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ ลาว พม่า กัมพูชา และ

มาเลเซีย  โรงเรียน Sister School  เป็นโรงเรียนท่ีมีความพร้อม มีความเข้มแข็งทัง้ในเร่ืองของ

ภาษาและ ICT ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไม่ติดชายแดน แต่มีประสานสัมพันธ์กับกลุ่มอาเซียน                    

5 ประเทศ ได้แก่  เวียดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไนดารุสซาลาม เป็นต้น     

          สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งมีบทบาทสําคัญในเร่ืองของหลักสูตรและ       

การจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้ระดมความคิดจากผู้ ทรงคุณวุฒิ ผู้ บริหาร

สถานศกึษา ศกึษานิเทศก์ ครูผู้สอน และผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกําหนดกรอบแนวทางในการพฒันา

โรงเรียนเป็นการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน โดยการกําหนดคณุลักษณะอันพึง

ประสงค์ของเด็กไทยท่ีสอดรับกับประชาคมอาเซียน การวิเคราะห์หลกัสูตรในส่วนของอาเซียน

ศกึษา  การกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้สถานศกึษาสามารถพฒันาผู้ เรียนได้อย่างมีคณุภาพ 

มีความแข็งแกร่งทางภาษา สามารถเข้าร่วมและแขง่ขนัได้ในกลุม่อาเซียน           

การพฒันามาตรฐานการศกึษาไทยให้ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนนัน้คงไม่เพียงพอ แตย่งั

ต้องพฒันาเดก็และเยาวชนไทยให้มีศกัยภาพพร้อมรับกบัความเปล่ียนแปลงของกระแสสงัคมโลก

ได้อย่างมัน่ใจ  ท่ีสําคญัคือ ทกุภาคส่วนในสงัคมต้องผสานความร่วมมือขบัเคล่ือนการศึกษาไทย

ให้ก้าวไปสูเ่วทีโลกได้อยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 

ในส่วนของการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนักบันโยบายของรัฐบาลโดยกําหนดนโยบายด้านการศกึษา คือ เสริมสร้างกรุงเทพมหานคร

ให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ท่ีแท้จริง ด้วยนโยบายการศึกษาท่ีทําได้จริง มีคณุภาพมาตรฐาน 

พร้อมพัฒนาองค์ความรู้อย่างครอบคลุมทัง้ในและนอกห้องเรียน  และเพ่ือให้นโยบายด้าน

การศึกษาสู่การปฏิบตัิและมีคณุภาพมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม กรุงเทพมหานครจึงได้ส่งเสริม 

สนับสนุนโครงการ / กิจกรรมเพ่ือบรรลุผลตามนโยบายทัง้โครงการท่ีดําเนินการโดยสํานัก

การศึกษาและโครงการท่ีดําเนินการโดยสํานกังานเขตตลอดจนโครงการของหน่วยงานทัง้ในและ

นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร การเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือ

ยกระดบัคณุภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครให้มีคณุภาพมาตรฐาน

เป็นท่ียอมรับของสงัคมในทกุระดบัและในระดบันานาชาตติอ่ไป  

 

 

 

 

152

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
 
 
 

สรุป 

 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า แนวคิดทฤษฏีท่ีเ ก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการท่ีมี

ประสิทธิภาพนัน้ กระบวนการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะส่งผลถึงความสําเร็จของการบริหารงาน

วิชาการซึ่งมีองค์ประกอบต่าง ๆ เป็นตัวบ่งชีรู้ปแบบในการบริหารโดยยึดความสอดคล้องกับ

นโยบายและสภาพการณ์ในปัจจุบนัท่ีให้โรงเรียนได้ปรับปรุงและพฒันาตนเองให้เป็นโรงเรียนดีมี

คณุภาพ สามารถพึงตนเองได้ เพ่ือพฒันาชุมชน สงัคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า

อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งการบริหารงานวิชาการท่ีประสบความสําเร็จได้ต้องอาศยัหลักการแนวคิด 

ทฤษฏี เป็นกรอบสําหรับการดําเนินงานและความมุ่งมัน่ทุ่มเทของผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้ มี

ส่วนเก่ียวข้อง อีกทัง้รูปแบบการปฏิบตัิงานท่ีมีความกระชบัชดัเจน โปร่งใส ทรัพยากรสนบัสนุนท่ี

เพียงพอในการจะพฒันาปรับปรุงคณุภาพการศกึษาของผู้ เรียน พร้อมทัง้มีวิสยัทศัน์ของการบริหาร 

การจดัการเรียนการสอนและการบริหารหลกัสตูร มีบรรยากาศของความเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

การให้เกียรตแิละยกยอ่งซึง่กนัและกนั จนเกิดความภาคภมูิใจในองค์กรของตนทัง้ในฐานะผู้บริหาร 

ครู บคุลากร นกัเรียน ผู้ปกครอง และชมุชน ซึง่จะเป็นแรงจงูใจของทกุฝ่ายท่ีจะพฒันาคณุภาพของ

นกัเรียนให้ประสบผลสําเร็จมีประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการบรรลตุามวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

พัฒนาการศึกษาของชาติให้มีคุณภาพ เหมาะสมกับโลกยุคโลกาภิวัตน์ เท่าทันกับโลกของ       

การเปล่ียนแปลง พัฒนาคณุภาพทางการศึกษาของคนไทยโดยเฉพาะอย่างย่ิงเด็กนักเรียนใน

โรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ท่ีจะต้องต่ืนตวัและเตรียมพร้อมสําหรับการพฒันานกัเรียนให้มี

คุณภาพ มีศักยภาพสามารถเข้าร่วมกับกลุ่มประชาคมอาเซียนได้อย่างภาคภูมิและสามารถ

แขง่ขนักบันานาประเทศได้ตอ่ไป 
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บทท่ี 3 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 

 การวิจยัเร่ือง “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร” โดยใช้

ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน(mixed methodology) ขัน้ตอนแรกเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(qualitative research) และขัน้ตอนสุดท้ายเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research)      

มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ และสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ

สําหรับโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร โดยใช้โรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยวิเคราะห์ 

(unit of analysis) ประกอบด้วยขัน้ตอนการดําเนินการวิจยัและระเบียบวิธีวิจยัโดยมีรายละเอียด

ดงันี ้

 

ขัน้ตอนการดาํเนินการวิจัย 

 

 เพ่ือให้การวิจยัดําเนินการเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจยั และสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของ

การวิจยัท่ีกําหนดไว้ ผู้ วิจยัได้กําหนดขัน้ตอนการดําเนินการวิจยัไว้ 3 ขัน้ตอน  ดงันี ้

 

ขัน้ตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย  

ผู้ วิจยัได้ทําการศึกษารวบรวมข้อมูลตา่ง ๆ เก่ียวกับองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ซึง่รวบรวมจากเอกสาร ตํารา ข้อมลู บทความวิชาการ วารสาร 

ข้อมลู สถิติ การวิจยัของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แนวคิด ทฤษฎี  และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องโดยทํา

การวิเคราะห์เอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศ การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและ

ผู้ ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นนักวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาและนักบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานคร และการศึกษาการบริหารงานวิชาการดีเดน่ของโรงเรียนสงักัด

กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 โรงเรียน จากนัน้นําผลท่ีได้จากการศึกษามาจดัทําโครงร่างงานวิจัย 

โดยการรับคําปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษา กรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคณุวุฒิ ปรับปรุง

แก้ไขและนําเสนอเพ่ือขออนุมตัิโครงร่างวิทยานิพนธ์งานวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัย

ศลิปากร 

 

154

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
 
 
 

ขัน้ตอนท่ี 2 การดาํเนินการวิจัย   

ผู้ วิจยัดําเนินการศกึษาวิเคราะห์กําหนดกรอบแนวคิดเพ่ือสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ นําไป

ทดลองใช้ ปรับปรุงคณุภาพ นําเคร่ืองมือท่ีสร้างและพฒันาแล้วไปเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง และ

นําข้อมูลท่ีได้มาทดสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือได้

รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดของขัน้ตอนใน

การดําเนินการวิจยั  ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ วิจัยศึกษาค้นคว้าตัวแปรเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยศึกษา วิเคราะห์และสรุปวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครทัง้ในและตา่งประเทศ แล้วนําข้อสรุปท่ีได้มาสงัเคราะห์ (content 

analysis) เป็นองค์ความรู้เก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้

เป็นกรอบในการสร้างแบบสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structured  interview) จากนัน้นําแบบ

สมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structured interview) ท่ีได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ไปสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 9 คน ผู้ วิจยัสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญซึ่งเป็นผู้บริหารการศกึษาระดบั

นโยบาย จํานวน 4 คน และเป็นผู้ อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 5 คน ใช้วิธีการสัมภาษณ์     

แบบปฏิสัมพันธ์(interactive interview)โดยผู้ วิจัยใช้วิธีคัดเลือกผู้ เ ช่ียวชาญแบบเจาะจง 

(purposive  method)  และผู้ วิจยัมีเกณฑ์การคดัเลือกผู้ เช่ียวชาญให้มีคณุสมบตั ิ  ดงันี ้  

ผู้บริหารด้านการบริหารการศกึษา ระดบันโยบาย มีคณุสมบตัิ  ดงันี ้

1.  สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกหรือปริญญาโทด้านการบริหารการศกึษา    

2.  เป็นผู้บริหารระดบัสงูสํานกัการศกึษา หรือกรุงเทพมหานคร 

3.  เป็นผู้ ท่ีได้รับการยอมรับในด้านการศกึษาในระดบักรุงเทพมหานคร 

ผู้ อํานวยการสถานศกึษา มีคณุสมบตัิ  ดงันี ้

1.  สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกหรือปริญญาโทด้านการบริหารการศกึษา    

2.  เป็นผู้ อํานวยการโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร 

3.  เป็นผู้ ท่ีได้รับการยอมรับในแวดวงการศกึษาในระดบักรุงเทพมหานคร 

จากนัน้นําบทสรุปตวัแปรการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

จากการวิเคราะห์เอกสาร การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ และการศกึษาการบริหารงานวิชาการดีเด่น

ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 3 โรงเรียนมาสงัเคราะห์ (content analysis) เพ่ือนําไป

สร้างเป็นข้อคําถามในแบบสอบถาม 
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2. ดําเนินการพัฒนาเคร่ืองมือการวิจัยโดยนําตัวแปรการบริหารงานวิชาการของ

โรงเ รียนสังกัดกรุงเทพมหานครของผู้ อํานวยการสถานศึกษามาพัฒนาเป็นเคร่ืองมือ คือ  

แบบสอบถาม  (questionnaire) โดยตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย โดยผู้ เช่ียวชาญและ

ผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (content validity) ด้วยดชันีความ

สอดคล้องท่ีเรียกว่า  IOC (Index of Item Objective Congruence) ซึ่งพิจารณาคา่ IOC ท่ีมีคา่

มากกว่า  0.5  ขึน้ไป และนําเคร่ืองมือการวิจยัไปทดลองใช้ (try out)กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่างเดียวกับการวิจยัครัง้นี ้ จํานวน 8 โรงเรียน ผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ อํานวยการสถานศึกษา 

จํานวน 1  คน  รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิชาการ จํานวน 1 คน หวัหน้าฝ่ายวิชาการ จํานวน 1 คน และ

กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จํานวน  1  คน รวมผู้ ให้ข้อมลูทัง้สิน้  32 คน นําข้อมลูท่ีรวบรวม

ได้มาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น (reliability)ของแบบสอบถามด้วยการคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา ( α -coefficient) ด้วยสูตรสัมประสิท ธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha 

coefficient)1 ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.982 

นําแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปเก็บข้อมลูกบัหน่วยวิเคราะห์ (unit  of  analysis)  คือ  

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน 436 โรงเรียน  โดยใช้การสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่ง

ประเภท (stratified random sampling) ได้กลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 205 โรงเรียน รวบรวมข้อมูล     

แล้ววิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพ่ือให้ได้องค์ประกอบ          

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

ผู้ วิจัยนําองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ี

ค้นพบ นํามาวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ(Path Analysis) เพ่ือหารูปแบบการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

3.  การยืนยนัรูปแบบท่ีเหมาะสม นํารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดั

กรุงเทพมหานครมายืนยันรูปแบบและเพิ่มความน่าเช่ือถือในการสร้างรูปแบบท่ีเหมาะสม โดย

วิธีการชาติพนัธุ์วรรณา (Ethnographic  Future  Research : EFR) ซึ่งผู้ วิจยัได้นําร่างรูปแบบท่ีได้

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) และการวิเคราะห์  

 

                                                 
1Lee J. Cronbach,  Essentials of  Psychological Test,  4 th ed.  (New York : 

Harper & Row Publishing,1984), 126.  
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ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ(Path Analysis) มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)โดย

สัมภาษณ์ผู้ เ ช่ียวชาญและผู้ ทรงคุณวุฒิ จํานวน  5  คน เ พ่ือตรวจสอบยืนยัน ในประเด็น        

ความถกูต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการนําไปใช้ประโยชน์  พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ  

ข้อวิพากษ์ เพ่ือปรับปรุงให้ได้รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร   

ท่ีเหมาะสมมากย่ิงขึน้   

 

ขัน้ตอนท่ี 3  การรายงานผลการวิจัย  

ผู้ วิจยัรวบรวมผลจากการวิเคราะห์ข้อมลู สรุปข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจยั อภิปรายผลและ

ข้อเสนอแนะ จากนัน้จัดทําร่างรายงานผลการวิจัยเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีคณะกรรมการผู้ ควบคุม

วิทยานิพนธ์เสนอแนะ พิมพ์ และส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา รายละเอียดและขัน้ตอนการดําเนินการวิจัย

ข้างต้น สามารถสรุปตามแผนภมูิท่ี 5 
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แผนภมูิท่ี  5  แสดงขัน้ตอนการดําเนินการวิจยั 

ขัน้ตอนการ

ดาํเนินการ 
กระบวนการ ผลท่ีได้ 

ขัน้ที่ 1 

ศกึษาค้นคว้าตวัแปร

เก่ียวกบัการบริหารงาน

วิชาการ 

 

สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒิุ

เก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ 

 

การศกึษาการบริหารงานวิชาการดีเดน่ของ

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 3 โรงเรียน 

ตวัแปรการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน

สงักดักรุงเทพมหานคร 

ขัน้ที่ 3 

ยืนยนัรูปแบบการ

บริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนสงักดั

กรุงเทพมหานคร 

ขัน้ที่  2 

วิเคราะห์องค์ประกอบ

การบริหารงานวิชาการ

และสร้างรูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนสงักดั

กรุงเทพมหานคร 

สร้างเคร่ืองมือ 

(แบบสอบถามองค์ประกอบการบริหาร 

งานวิชาการ) 

ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 

- Content Validity  โดยใช้ IOC 

- Reliability 

เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 

วิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวชิาการ 

(Exploratory  Factor  Analysis)  

- องค์ประกอบการ

บริหารงานวิชาการและ 

- ร่างรูปแบบการ

บริหารงานวิชาการของ

โ ี ั ั

 

ยืนยนัรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครโดยวิธีการ  

Ethnographic  Futures  Research : EFR 

รูปแบบการ

บริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนสงักดั

กรุงเทพมหานคร 

สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

(Path  Analysis) 

ศกึษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง

กบัการบริหารงานวิชาการ 

 

      ข้ันตอน 

การดําเนินการ 

กระบวนการ ผลทีไ่ด้ 

- องค์ประกอบ 

การบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนสงักดั

กรุงเทพมหานคร 

- ร่างรูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนสงักดั

กรุงเทพมหานคร 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 เพ่ือให้การวิจัยครัง้นีดํ้าเนินการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย ผู้ วิจยัจึงกําหนด

รายละเอียดตา่ง ๆ เก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยั ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบการวิจยั ประชากรและกลุ่ม

ตวัอย่าง ตวัแปรท่ีศึกษา การสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจยัตาม

รายละเอียด  ดงันี ้

 

แผนแบบการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (mixed  methodology) เป็นแผนแบบการวิจยั

กลุม่ตวัอยา่งเดียว ตรวจสอบสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง (the one–shot, non-experimental, 

case study design) ในการศกึษาตามขัน้ตอนของการวิจยัทัง้ 3 ขัน้ตอน ผู้ วิจยัได้กําหนดแผนผงั

ของแผนแบบการวิจยัตามลกัษณะของการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยั ดงันี ้

 ขัน้ท่ี 1  การเก็บรวบรวมข้อมูลในขัน้ตอนของการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือกําหนดเป็นกรอบ

แนวคิด ทฤษฎีท่ีใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) และการรวบรวมความคิดเห็นของ

ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิด้วยแบบสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structured interview) 

เพ่ือสร้างเป็นตัวแปรท่ีเป็นองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

 ขัน้ท่ี 2  การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดั 

กรุงเทพมหานคร เป็นการนําตวัแปรซึง่ได้มาจากขัน้ท่ี 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามเพ่ือสอบถาม

ความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งเป็นการตรวจสอบสภาวการณ์โดยไมมี่การทดลอง (the one – shot, 

non-experimental, case study design) ซึง่จดัอยู่ในประเภทของการวิจยัเชิงพรรณนา 

(descriptive research) สามารถสรุปเป็นแผนผงัของแผนแบบการวิจยัได้ ดงันี ้
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เม่ือ  R     หมายถึง    กลุม่ตวัอยา่งท่ีได้จากการสุม่โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

จํานวน 205  โรงเรียน 

       X     หมายถึง    ตวัแปรท่ีศกึษาได้แก่ ตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูพืน้ฐานของผู้ตอบ 

           แบบสอบถามและตวัแปรท่ีเก่ียวกบัองค์ประกอบการบริหารงาน 

วิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

      O     หมายถึง    ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษา 

 

แผนภมูิท่ี 6  แสดงแผนผงัของแผนแบบการวิจยั 

 

 ขัน้ท่ี 3  การยืนยนัรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ใน

ขัน้ตอนนีผู้้ วิจยัได้นําร่างรูปแบบท่ีได้จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ(path analysis) มา

ยืนยนัรูปแบบและเพิ่มความน่าเช่ือถือในการสร้างรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยวิธีการชาติพนัธุ์วรรณา   

(Ethnographic Future Research : EFR) โดยสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) 

เก่ียวกบัความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้อง และการนําไปใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม ส่งไปให้ผู้ เช่ียวชาญให้ความคิดเห็นและนําข้อคิดเห็นมาสรุปและปรับปรุงให้เหมาะสม

มากย่ิงขึน้  

 

 

 

 
               O 
 
       
 
 
 
                                              
             R              X 
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ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ และเก็บรวบรวมข้อมลูของการวิจยัครัง้นีใ้ช้โรงเรียน

สงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 436 โรงเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)  ผู้ วิจยักําหนด

ขนาดกลุม่ตวัอยา่งจากตารางการประมาณขนาดของกลุ่มตวัอย่างของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie 

and Morgan) ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 205 โรงเรียน2 

โดยมีขัน้ตอนการดําเนินการ  ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1  การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเพ่ือค้นคว้าตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบ

ของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดย

การศึกษา วิเคราะห์และสรุปวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการ การสัมภาษณ์ 

ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวุฒิ และการศึกษาการบริหารงานวิชาการดีเด่นของ

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 3 โรงเรียน เพ่ือนํามาวิเคราะห์ สรุปรวมกบัหลกัการแนวคิด

ทฤษฎีในการกําหนดเป็นตัวแปรท่ีจะศึกษา ประชากรท่ีใช้ในขัน้ตอนนีคื้อ ผู้ เช่ียวชาญและ

ผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกับการกําหนดนโยบายและควบคมุดแูล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและกลุ่มผู้บริหารท่ีเป็นผู้ปฏิบตัิงาน

วิชาการในโรงเรียน ซึ่งกลุ่มตวัอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จํานวน  

9 คน โดยแบง่ออกเป็นผู้บริหารระดบันโยบายและแผน จํานวน 4 คน และผู้บริหารโรงเรียนท่ีได้รับ

การยอมรับมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน  

5 คน เป็นผู้ให้ข้อมลูในการศกึษาวิจยัของขัน้ตอนนี ้

ขัน้ท่ี 2  การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร การเก็บรวบรวมข้อมูลในขัน้ตอนนีผู้้ วิจยัได้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของ

ประชากรจากโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 436 โรงเรียน   

 

 

 

 

 

                                                 
2Robert V. Krejcie  and Daryle W. Morgan,  Determining Sample Size for 

Research Activities (Educational and Psychological Measurement., 1970), 608. 
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ตารางท่ี  2  แสดงจํานวนและขนาดของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

 

ขนาดโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จาํนวน 

ขนาดเล็ก    (1 – 400 คน) 131 

ขนาดกลาง  (401 – 800 คน) 134 

ขนาดใหญ่   (801 คนขึน้ไป) 171 

รวม 436 

 

ท่ีมา : สํานกัการศกึษา, รายงานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2553 

(กรุงเทพฯ : สํานกัการศกึษา, 2554), 76.  

 

ขัน้ท่ี 3  การตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร

เพ่ือยืนยันรูปแบบและเพิ่มความน่าเช่ือถือในการสร้างรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยวิธีการชาติพนัธุ์

วรรณา (Ethnographic Future Research : EFR) ประชากรในขัน้นี ้ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ 

จํานวน 5 คน 

 

กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 

ในการศึกษาเร่ืองนี ้ผู้ วิจยัใช้โรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยของการวิเคราะห์ 

(unit of analysis) ผู้ วิจยัได้กําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตารางสําเร็จรูปของเครซ่ีและมอร์แกน 

(Krejcie and Morgan) ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 205 

โรงเรียน3 

 

 

 
 

                                                 
3Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan. “Determining Sample Size for 

Research Activities,” Educational and Psychological Measurement 30(3) : 608 – 610, 

1970. 
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เพ่ือให้ได้กลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครตามเป้าหมายท่ีกําหนด ผู้ วิจยั

ใช้การสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบง่ประเภท4 (stratified random sampling) โดยมีวิธีการดําเนินการ  

ดงันี ้

1.  สุ่มกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มาจากการกําหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างโดยใช้ตารางการประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan)  ได้กลุม่ตวัอยา่ง  จํานวน 205 โรงเรียน  

2.  สุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบง่ประเภท (stratified random sampling) จําแนกโรงเรียน

สงักดักรุงเทพมหานครได้กลุ่มตวัอย่างเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 62 โรงเรียน  โรงเรียนขนาด

กลาง จํานวน  63 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่ จํานวน 80 โรงเรียน รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 

205 โรงเรียน 

3. กําหนดผู้ ให้ข้อมูลเป็นบุคลากรของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโรงเรียนเดียวกัน 

โรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้ อํานวยการ  รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิชาการ  หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 

และคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน รวมผู้ให้ข้อมลูทัง้สิน้  820 คน ดงัแสดงไว้ในแผนภมูิท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4มาเรียม  นิลพนัธุ์, วิธีวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์, พิมพ์ครัง้ท่ี 3 

(นครปฐม : มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2551), 120. 
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โรงเรียน

ขนาด

กลาง 

134 

โรงเรียน 

โรงเรียน

ขนาด

ใหญ่ 

171 

โรงเรียน 

โรงเรียน

ขนาด

เล็ก  

131 

โรงเรียน 

กลุม่

ตวัอยา่ง 

80 

โรงเรียน 

ผู้ให้ข้อมลู 

 - ผู้ อํานวยการ 

 - รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

 - หวัหน้าฝ่ายวิชาการ , 

 - กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ขัน้ตอนท่ี 1  ผู้ วิจยัสุม่กลุม่ตวัอยา่งจาก

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครทัง้หมด  

436 โรงเรียน โดยการสุม่แบบแบง่ประเภท 

การกําหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างจากตาราง

สําเร็จรูปของเครซ่ี และมอร์แกน (Krejcie 

and Morgan) รวมกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้  

205 โรงเรียน  

ขัน้ตอนท่ี 3  ผู้ วิจยักําหนดผู้ ให้ข้อมลูใน

แตล่ะโรงเรียนประกอบด้วย ผู้ อํานวยการ 

1 คน รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิชาการ 1 คน 

หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน กรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 1 คน รวมผู้ให้

ข้อมลูทัง้สิน้ 820 คน 

แผนภมูิท่ี  7   แสดงวิธีการสุ่มกลุม่ตวัอยา่ง 

กลุม่

ตวัอยา่ง 

62 

โรงเรียน 

กลุม่

ตวัอยา่ง 

63 

โรงเรียน 

ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้ วิจยัจําแนกโรงเรียน

สงักดักรุงเทพมหานคร ทัง้หมด

โดยการสุม่แบบแบง่ประเภทได้

โรงเรียนขนาดเล็ก 62 โรงเรียน 

ขนาดกลาง  63  โรงเรียน  และ

ขนาดใหญ่ 80 โรงเรียน รวม 

กลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 205 โรงเรียน 

 

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร  

จาก 50  เขต  

มีจํานวน 436 โรงเรียน 
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ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วยตวัแปรพืน้ฐานและตวัแปรท่ีศึกษา ซึ่งมี

รายละเอียด  ดงันี ้

 1.  ตวัแปรพืน้ฐาน คือ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผู้ ให้ข้อมลู ได้แก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศกึษาและประสบการณ์ในการทํางาน 

 2. ตวัแปรท่ีศกึษา คือ ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการ ซึ่งได้

จากสรุปผลการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีของนกัวิชาการท่ีได้ศกึษาเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ 

ได้แก่ มิลเลอร์ (Miller)  เฟเบอร์และเชอร์รอน (Faber and Sherron)  แคมเบลล์  บริดเจส และ   

ไนแตรนด์ (Campbell, Briges, and Nystrand) บรูซ (Bruce) เซอร์จิโอวานนี และคณะ   

(Sergiovanni and others)  ออสตินและเรนโนลด์  (Austin and Reynolds) โซลิแมน (Soliman) 

คิมบร็อปและนนัเนรี (Kimbrough and Nunnery) ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ปรียาพร  

วงศ์อนุตรโรจน์  กระทรวงศึกษาธิการ สํานักบริหารการศึกษาท้องถ่ิน และกรุงเทพมหานคร              

ผลการสรุปการศึกษาการบริหารงานวิชาการดีเด่นของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 

โรงเรียน และสรุปความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่ีได้จากการสมัภาษณ์ 

  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ใช้เคร่ืองมือในแตล่ะขัน้ตอน รวมทัง้หมด 3 ประเภท  คือ 

 1.  แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (semi-structured interview) 

 2.  แบบสอบถาม (questionnaires) 

 3.  แบบสอบถามความคดิเห็น (opinionnaires) 

 ซึง่เคร่ืองมือแตล่ะประเภทได้ใช้เก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยั  ดงันี ้

 1. แบบสัมภาษณ์กึ่ งโครงสร้าง (semi-structured interview) ผู้ วิจัยพัฒนาจาก

การศึกษาวิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการ    

โดยใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) เพ่ือให้ได้กรอบความคิดตวัแปรองค์ประกอบ      

การบริหารงานวิชาการ แล้วนําไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิและ

นํามาสรุปรวมกับผลสรุปของหลกัการแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยั เพ่ือให้ได้ตวัแปรองค์ประกอบ

ของการบริหารงานวิชาการ ดงันัน้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัของขัน้ตอนนี ้คือ แบบชีนํ้าและมีวิธี

สมัภาษณ์แบบปฏิสมัพนัธ์ 
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            2. แบบสอบถาม (questionnaires) ในการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยใช้แบบสอบถาม (questionnaires) สอบถาม ผู้ อํานวยการ  

รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดย

แบบสอบถามฉบบันีแ้บง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

 ตอนท่ี 1 สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อาย ุ

วุฒิการศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์ในการทํางาน และประสบการณ์ในการทํางานในตําแหน่ง

ปัจจบุนั ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check-list)  

   ตอนท่ี  2 ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดั

กรุงเทพมหานคร จํานวน 136 ข้อ เป็นแบบจดัอนัดบัคณุภาพ 5 ระดบั ของลิเคอร์ท (Likert)5 โดย

ผู้ วิจยักําหนดคา่คะแนนของชว่งนํา้หนกัเป็น 5 ระดบั ซึง่มีความหมาย  ดงันี ้

  ระดบั 1  หมายถึง  พฤตกิรรมหรือกิจกรรมท่ีได้ปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ  

       มีคา่นํา้หนกัเทา่กบั 1 คะแนน 

  ระดบั  2  หมายถึง  พฤตกิรรมหรือกิจกรรมท่ีได้ปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อย 

        มีคา่นํา้หนกัเทา่กบั 2 คะแนน 

  ระดบั  3  หมายถึง  พฤตกิรรมหรือกิจกรรมท่ีได้ปฏิบตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง 

        มีคา่นํา้หนกัเทา่กบั 3 คะแนน 

  ระดบั  4  หมายถึง  พฤตกิรรมหรือกิจกรรมท่ีได้ปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมาก 

        มีคา่นํา้หนกัเทา่กบั 4 คะแนน 

  ระดบั  5  หมายถึง  พฤตกิรรมหรือกิจกรรมท่ีได้ปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

        มีคา่นํา้หนกัเทา่กบั 5 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5Rensis  Likert, อ้างถึงใน พวงรัตน์  ทวีรัตน์, วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ : 

เจริญผล, 2531), 296. 
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3.  แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ใช้เพ่ือยืนยนัรูปแบบการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จากผู้ เ ช่ียวชาญ โดยวิธีการชาติพันธุ์ วรรณา 

(Ethnographic Future Research: EFR) ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจยันําร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร  ไปให้ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบยืนยนั เก่ียวกับ

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้อง และการนําไปใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

เพ่ือนํามาสรุปและปรับปรุงเป็นรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

ท่ีเหมาะสมมากย่ิงขึน้ 

 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

 ในการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือนําไปศึกษาวิจัยในแต่ละขัน้ตอนมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้

 ขัน้ท่ี 1  การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือสมัภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวุฒิ

เพ่ือให้ได้ตวัแปรท่ีเป็นกรอบแนวความคดิผู้ วิจยัได้ดําเนินการ  ดงันี ้

 1.1  การศกึษาวิเคราะห์แนวคดิทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง  ดงัตอ่ไปนี ้

  1.1.1 วิเคราะห์หลกัการแนวคดิทฤษฎีและข้อค้นพบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการบริหาร             

งานวิชาการ 

1.1.2  วิเคราะห์หลกัการแนวคดิทฤษฎีและข้อค้นพบเก่ียวกบัการบริหารงาน 

วิชาการ ตามแนวคิดของ เฟเบอร์ และเชอร์รอน (Faber and Sherron) แคมป์เบล์ บริดเจส และ    

ไนแตรนด์ (Campbell, Bridges, and Nystrand) คิมบร็อฟ และนันเนรี (Kimbrough and 

Nunnery) มิลเลอร์ (Miller) เซอร์จิโอวานนี และคณะ (Sergiovanni and others) บรูซ (Bruce)  

โซลิแมน (Soliman) ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel) ออสติน และเรนโนลด์ (Austin and 

Reynolds) ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กระทรวงศึกษาธิการ สํานกับริหารการศึกษาท้องถ่ิน และ

กรุงเทพมหานคร               

1.1.3 วิเคราะห์เก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการในประเทศและตา่งประเทศ 

 1.2  วิเคราะห์หลกัการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศท่ีได้จาก

การศกึษาเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ แล้วจดัทําเป็นข้อสรุป 

 1.3 นําข้อสรุปท่ีได้จากการวิเคราะห์ (content analysis) มาเป็นความรู้เก่ียวกับ          

การบริหารงานวิชาการ เพ่ือใช้เป็นกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 

(semi-structured interview) 
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 1.4  สร้างแบบสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structured interview) แล้วนําเสนอ

แบบสมัภาษณ์ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณา 

 1.5 นําแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structured interview) ท่ีได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วไปสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ซึ่ง

ผู้ วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยผู้ วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ในการ

คดัเลือกผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ  ดงันี ้

  1.5.1  ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกับการกําหนดและควบคุมนโยบายการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

  1.5.2  ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีได้รับการยอมรับมีความสามารถในการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

 ในการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและผู้ ทรงคุณวุฒิ เป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง  

วิธีการสมัภาษณ์ใช้แบบปฎิสมัพนัธ์ (interactive interview) เพ่ือให้ได้ข้อมลูมากท่ีสดุและลึกท่ีสดุ

เท่าท่ีจะเป็นไปได้ หลงัจากนัน้นําข้อมลูจากการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นของ

ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิท่ีสอดคล้องกนั 

 1.6  นําบทสรุปองค์ประกอบของการสมัภาษณ์ การศึกษาการบริหารงานวิชาการดีเด่น

ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 3 โรงเรียน และข้อสรุปจากการศกึษาหลกัการ แนวคิด

ทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัในประเทศและตา่งประเทศมาวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) เพ่ือ

สรุปเป็นตวัแปร แล้วนํามาสร้างเป็นข้อกระทงคําถามของแบบสอบถาม 

  

 ขั ้นท่ี 2  การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรง เ รียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (questionnaires) ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจยัได้

ดําเนินการ  ดงันี ้

  2.1.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ         

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

  2.1.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างท่ใช้ในการวิจัยให้

ครอบคลมุองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร โดยผู้ วิจยัสร้าง

ข้อคําถามจากตวัแปรท่ีได้จากการสรุปผลการวิเคราะห์และสงัเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลท่ีได้

จากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ และการศึกษาการบริหารงานวิชาการดีเด่นของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 โรงเรียน ในขัน้ท่ี 1 
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  2.1.3  นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษา

พิจารณา 

  2.1.4  นําแบบสอบถามความคิดเห็น จํานวน 150 ข้อ ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ให้

ผู้ เช่ียวชาญและผู้ ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานวิชาการของโรงเรียสังกัดกรุงเทพมหานคร 

พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (content validity) แล้วนําไปหาคา่ความสอดคล้องและ

ความตรงกบัสิ่งท่ีต้องการวดัท่ีเรียกว่า คา่ IOC (Index of Item Objective Congruence) เป็นราย

ข้อ แล้วพิจารณาเลือกข้อคําถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า 0.50 ขึน้ไป ปรับปรุงแบบสอบถามตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญและคําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา ได้ข้อคําถาม จํานวน 136 ข้อ 

  2.1.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสมบูรณ์ไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่ม

ตัวอย่าง แล้วนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบับ โดยใช้ค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)6 ซึ่งผลการวิเคราะห์

ข้อมลูพบวา่ คา่ความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัมีคา่กบั .982  

   

 ขัน้ท่ี 3  เพ่ือยืนยนัความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุององค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ในขัน้ตอนนี ้ผู้ วิจยัได้นําร่างองค์ประกอบท่ีได้จากการวิเคราะห์ใน

ขัน้ตอนท่ี 2 มาตรวจสอบและเพิ่มความเช่ือถือของการสร้างรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยการนําเสนอ

ร่างองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งท่ีผู้ วิจัยได้พัฒนาจากข้อมูล

ทัง้หมดด้วยวิธีการประเมินในรูปแบบอ้างอิงผู้ทรงคณุวฒุิซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ โดย

นําเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการให้ผู้ ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาประเด็นด้านความถูกต้อง 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการนําไปใช้ประโยชน์ และให้ข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ เพ่ือ

ปรับปรุงให้ได้รูปแบบท่ีเหมาะสม ด้วยวิธีการชาติพนัธ์วรรณา Ethnographic Future Research : 

EFR โดยสร้างเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) จํานวน  1 ฉบบั ซึ่งประกอบด้วย 2 ตอน 

คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการของความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบ ตอนท่ี 2 เป็น

ข้อเสนอแนะและการวิจารณ์รูปแบบท่ีได้ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วนําไป

สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 5 คน 

 

                                                 
6Lee J. Cronbach, Essential of Psychological Testing, 3 rd ed. (New York : 

Harper & Row Publishers, 1974), 161. 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมลูครัง้นีผู้้ วิจยั ได้ดําเนินการเก็บข้อมลูโดย 

1. ผู้ วิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัศิลปากร เพ่ือออก

หนงัสือขอความร่วมมือจากผู้ เช่ียวชาญในการสมัภาษณ์ 

2. ผู้ วิจยัทําหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร เพ่ือออก

หนงัสือขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศกึษา เพ่ือทดลองเคร่ืองมือเพ่ือการวิจยั 

3. ผู้ วิจัยทําหนังสือคําร้องถึงบณัฑิตวิทยาลยั ผ่านทางภาควิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือออกหนังสือขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 205 

โรงเรียน เพ่ือดําเนินการเก็บข้อมลู 

4. ในการเก็บข้อมูลผู้ วิจัยได้ดําเนินการโดยส่งแบบสอบถามถึงผู้ บริหารสถานศึกษา 

จํานวน 205 โรงเรียน จํานวน 820 ฉบบั โดยการเก็บข้อมลูได้ดําเนินการ  ดงันี ้

4.1  การสมัภาษณ์ด้วยตนเอง 

  4.2  การสง่แบบสอบถามทางไปรษณีย์ 

  4.3  การเก็บข้อมลูด้วยตนเองจากสถานศกึษา 

  4.4  สํานกังานเขตและสํานกัการศกึษาเป็นผู้รวบรวมแบบสอบถามสง่กลบัคืนให้ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติท่ีิใช้ในการวิจัย 

 ในการวิเคราะห์ข้อมลูและสถิตท่ีิใช้ในการวิจยัครัง้นีมี้  ดงันี ้

1.  การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ ใช้การวิเคราะห์

ข้อมลูด้วยคา่ความถ่ี (frequency)  และคา่ร้อยละ (percentage)  

2. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการพฒันารูปแบบการบริหารงานวิชาการใช้สถิต ิดงันี ้

  2.1  การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้คา่ความถ่ี (frequency) 

และคา่ร้อยละ (percentage) 

  2.2  การวิเคราะห์ค่าระดบัความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามปลายปิดแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ใช้ค่าเฉล่ีย (x̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทัง้นีใ้นการ

วิเคราะห์ถือว่าค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ ให้ข้อมูลตกอยู่ในช่วง

พฤติกรรมใดก็แสดงว่าลักษณะการปฏิบัติท่ีตรงตามสภาพท่ีเป็นจริงแบบนัน้โดยผู้ วิจัยได้นํา          

คา่เฉล่ียไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ตามแนวคดิของ (Best)7 ซึง่มีรายละเอียด  ดงันี ้

                                                 
7John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey :  

Prentice-Hall Inc., 1970), 190. 
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  คา่เฉล่ีย 4.50– 5.00  แสดงวา่ พฤตกิรรมหรือกิจกรรมท่ีได้ปฏิบตั ิ

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

  คา่เฉล่ีย 3.50 – 4.49  แสดงวา่ พฤตกิรรมหรือกิจกรรมท่ีได้ปฏิบตั ิ

อยูใ่นระดบัมาก 

  คา่เฉล่ีย 2.50 – 3.49  แสดงวา่ พฤตกิรรมหรือกิจกรรมท่ีได้ปฏิบตั ิ

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

  คา่เฉล่ีย 1.50 – 2.49  แสดงวา่ พฤตกิรรมหรือกิจกรรมท่ีได้ปฏิบตั ิ

อยูใ่นระดบัน้อย 

  คา่เฉล่ีย 1.00 – 1.49  แสดงวา่ พฤตกิรรมหรือกิจกรรมท่ีได้ปฏิบตั ิ

อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

 

  สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากข้อคําถามปลายเปิด เก่ียวกับข้อเสนอแนะ

อ่ืนๆ ตอ่รูปแบบของการบริหารงานวิชาการใช้การวิเคราะห์เนือ้หา(content analysis) 

  2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ใช้

โปรแกรมสําเร็จรูป โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีสกดัองค์ประกอบ “PCA” (Principal Component 

Analysis) และหมนุแกนขององค์ประกอบแบบตัง้ฉาก (orthogonal  rotation) ด้วยวิธีการวาริแมกซ์  

(varimax rotation) ซึง่ถือเกณฑ์การเลือกตวัแปรท่ีเข้าอยู่ในองค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่ง โดยพิจารณา

จากคา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalue) ท่ีมากกว่า 1 และถือเอาคา่นํา้หนกัองค์ประกอบ 

(factor loading) ของตัวแปรแต่ละตัวขององค์ประกอบนัน้มีค่าตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ซึ่งเป็นค่า

นํา้หนกัท่ีมีนยัสําคญัในทางปฏิบตัิ (practically significant)8 มีตวัแปรแต่ละองค์ประกอบตัง้แต ่  

3 ตวัแปรขึน้ไปตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser)9 

 

 

 

                                                 
8Andrew  L. Comrey and Howard B. Lee,  A First  Course  in  Factor  Analysis,  

2 nd ed.  (New  Jersey : Lawrence  Erlbaum  Associates  Publishers, 1992), 625. 
9Kaiser, อ้างถึงใน Tabachnik G. Barbara and Linda S. Fidell, Using Multivariate 

Statistics (New York : Harper & Row, 1983), 411. 
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3. การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบของการบริหารงานวิชาการ ใช้

การวิเคราะห์ด้วยค่าความถ่ี (frequency) และร้อยละ (percentage) และการวิเคราะห์เนือ้หา 

(content analysis) 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ประกอบด้วย  Kaiser–Meyer–Olkin measure 

of sampling adequace (KMO) และ Bartlett's Test of  Sphericity ใช้วดัความเหมาะสมของ

ข้อมลูวา่เหมาะสมท่ีจะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ ซึ่งไคเซอร์และไรซ์ (Kaiser and Rice) 

ได้ทําการศกึษาคา่ KMO (Kaiser – Meyer – Olkin measure of sampling adequace) ในการวดั

ความเหมาะสมของข้อมูลว่าควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ และได้สรุปว่า         

ถ้าค่า KMO ≥ 0.8  แสดงว่าข้อมลูชุดนัน้สามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี นอกจากนี ้          

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s Sphericity Test              

มีนยัสําคญัทางสถิติ (sig 0.00 < 0.05) แสดงว่าเมทริกซ์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ 

มีความสมัพนัธ์กนั ดงันัน้ข้อมลูท่ีได้จงึมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบ10 

3.  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

สงักดักรุงเทพมหานครด้วยการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ(path analysis) ซึ่งพิจารณาจาก

คา่ Chi-Square คา่ Goodness-of-fit (GFI) และคา่ Root Mean Squared Residual (RMR) เพ่ือ

ศกึษาดคูวามสอดคล้องของรูปแบบสมมติฐานการวิจยัท่ีได้จากการศึกษาของผู้ วิจยักบัข้อมลูเชิง

ประจกัษ์  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งในการพิจารณาความสอดคล้องของรูปแบบสมมติฐาน   

การวิจยักบัข้อมลูเชิงประจกัษ์มีเกณฑ์ในการพิจารณาความสอดคล้อง  ดงันี ้11  

3.1 ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square : χ2) เป็นค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบความกลมกลืนของ

รูปแบบสมมติฐานการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการทดสอบรูปแบบต้องการให้ค่าสถิต ิ       

ไค-สแควร์ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ (p>.05) เพราะต้องการยืนยนัว่ารูปแบบสมมติฐานการวิจยักับ

ข้อมูลเชิงประจกัษ์ไม่แตกต่างกัน ถ้าค่าไค-สแควร์มีค่าสูงมากและมีนัยสําคญัทางสถิติแสดงว่า

ฟังก์ชัน่ความกลมกลืน มีคา่แตกตา่งจากศนูย์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ หรืออีกนยัหนึ่งคือรูปแบบ

สมมตฐิานการวิจยัยงัไมก่ลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

                                                 
10

 กลัยา วานิชย์บญัชา,  การวิเคราะห์ตัวสถติขัิน้สูงด้วย SPSS  (กรุงเทพฯ :  

บริษัทธรรมสาร จํากดั, 2550), 262 -  263. 
11นงลกัษณ์  วิรัชชยั, โมเดลลิสเรล สถติวิิเคราะห์สาํหรับการวิจัย, พิมพ์ครัง้ท่ี 3 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2542), 53-60. 
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 3.2 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness –of –Fit Index : GFI) เป็นดชันี

ท่ีใช้ในการเปรียบเทียบระดบัความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดล  ค่า GFI มีค่าอยู่

ระหว่าง 0 และ 1 คา่ดชันี GFI ท่ีเข้าใกล้ 1 แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

คา่ดชันี GFI ควรมีคา่มากกวา่ 0.90  

  3.3 ค่าดชันีวดัความกลมกลืนปรับแก้ (Adjusted Goodness-of –Fit Index : 

AGFI) เม่ือนําดชันี GFI มาปรับแก้ โดยคํานงึถึงขนาดขององศาอิสระ ซึ่งรวมทัง้จํานวนตวัแปรและ

ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งจะได้คา่ดชันี  AGFI ซึง่มีคณุสมบตัิเช่นเดียวกบัคา่ดชันี GFI โดยจะมีคา่อยู่

ระหว่าง 0 และ 1 ค่าดัชนี AGFI ท่ีเข้าใกล้ 1 แสดงว่า รูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจกัษ์ โดยคา่ AGFI ควรมีคา่สงูกวา่ .90 

  3.4 คา่ดชันีรากของค่าเฉล่ียกําลงัสองของส่วนเหลือ (Root  Mean Squared 

Residual: RMR)  เป็นดชันีท่ีใช้เปรียบเทียบระดบัความกลมกลืนของโมเดลสองโมเดล เฉพาะ

กรณีท่ีเป็นการเปรียบเทียบโดยใช้ข้อมลูชดุเดียวกนั  ถ้าคา่ดชันี RMR มีคา่อยู่ระหว่าง 0 และ 1 ถ้า

มีคา่ย่ิงเข้าใกล้ 0 และต่ํากวา่ 0.05 แสดงวา่รูปแบบมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

 3.5 ค่าดชันีรากมาตรฐานของค่าเฉล่ียกําลงัสองของส่วนเหลือ (Standardized 

Root Mean Squared Residual : SRMR) การแสดงขนาดของส่วนท่ีเหลือ โดยเฉล่ียจาก                

การเปรียบเทียบระดบัความกลมกลืนของรูปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าดชันี SRMR ควรมี    

คา่เข้าใกล้ 0 และไมเ่กิน 0.08 

 3.6 ค่าดชันีความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean 

Squared Error of Approximation : RMSEA) เป็นคา่สถิติจากข้อตกลงเบือ้งต้นเก่ียวกับค่า     

ไคสแควร์วา่โมเดลลิสเรลตามภาวะสนันิษฐานมีความเท่ียงตรงไม่สอดคล้องกบัความเป็นจริง และ

เม่ือเพิ่มพารามิเตอร์อิสระแล้วค่าสถิติมีค่าลดลง เน่ืองจากค่าสถิติตวันีข้ึน้อยู่กับประชากรและ    

ชัน้องศาอิสระ ค่าดชันี RMSEA จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยถ้าค่าดชันี RMSEA ต่ํากว่า .05 

แสดงว่า รูปแบบมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี (Good fit) ถ้าอยู่ระหว่าง       

.05 - .08 แสดงว่าพอใช้ได้ และถ้าอยู่ระหว่าง .08 - .10 แสดงว่าไม่คอ่ยดี (Mediocre) และถ้า

มากกวา่ .10 แสดงวา่ไมดี่เลย (Poor Fit) 
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 3.7 คา่ดชันีวดัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit) เป็นดชันีท่ีใช้

เปรียบเทียบโมเดลตามทฤษฎีหรือโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับโมเดลพืน้ฐาน (Baseline 

Model) ซึง่สว่นใหญ่จะใช้โมเดลท่ีตวัแปรในโมเดลไมมี่ความสมัพนัธ์กนั (Null Model) ดชันีในกลุ่ม

นี ้ได้แก่  

  3.7.1  คา่ดชันี NFI (Normed Fit Index) เป็นดชันีท่ีมีคา่อยู่ระหว่าง 0 ถึง 

1 ย่ิงมีค่าเข้าใกล้ 1 โมเดลท่ีทดสอบก็ย่ิงมีความกลมกลืนกับข้อมูล โดยค่า NFI ควรมีค่า             

ไมต่ํ่ากวา่ .90 

  3.7.2 คา่ดชันี IFI (Incremental Fit Index) เป็นดชันีท่ีนําเอาดชันี NFI 

มาปรับแก้ด้วยการนําเอาคา่ df มาปรับแก้เฉพาะตรงสว่นตวัหารของ NFI โดยคา่ย่ิงเข้าใกล้ 1 มาก 

โมเดลก็ย่ิงกลมกลืน โดยคา่ IFI ควรมีคา่ไมต่ํ่ากวา่ .90 

 3.7.3 ค่าดัชนี RFI (Relative fit Index) มีความหมายเช่นเดียวกับค่า 

NFI แตไ่มไ่ด้แสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ แสดงเพียงความมากน้อยของความกลมกลืน มีคา่อยู่ระหว่าง 

0 ถึง 1 โดยควรมีคา่ไม่ต่ํากว่า .90 แสดงว่า โมเดลตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกบัข้อมูลเชิง

ประจกัษ์ 

  3.7.4 คา่ดชันี CFI (Comparative Fit Index) เป็นดชันีท่ีมาปรับแก้ของ 

RFI เพ่ือให้ดชันีมีคา่อยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 โดยควรมีคา่ไมต่ํ่ากวา่ .90 

4.  การวิเคราะห์การยืนยนัรูปแบบท่ีเหมาะสมของความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุอง

องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครใช้คา่ความถ่ี (frequency)  

คา่ร้อยละ  (percentage)  และการวิเคราะห์เนือ้หา  (content  analysis) 
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สรุป 

 

 การวิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครัง้นี ้    

มีวัตถุประสงค์  คือ 1) เพ่ือทราบองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือทราบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร 

และ 3) เพ่ือทราบผลการยืนยนัรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร  

สําหรับวิธีดําเนินการวิจัยซึ่งผู้ วิจัยได้ดําเนินการตามขัน้ตอนใน 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ท่ี 1 

การค้นคว้าตวัแปรเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ขัน้ท่ี  2  

การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร และสร้าง

รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร และขัน้ท่ี 3 การยืนยนัรูปแบบ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาวิจัยครัง้นีใ้ช้โรงเรียน   

ในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยวิเคราะห์ ประชากร คือ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร            

ในปีการศกึษา 2554 จํานวน  436 โรงเรียน และได้กลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มแบบแบง่ประเภท 

(stratified random sampling) จํานวนทัง้สิน้ 205 โรงเรียน ผู้ ให้ข้อมูล คือ ผู้ อํานวยการ                     

รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิชาการ หวัหน้าฝ่ายวิชาการ และกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน รวมผู้ ให้

ข้อมูลรวมทัง้สิน้ 820 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบ              

ก่ึงโครงสร้าง(semi - structured interview) 2) แบบสอบถาม (questionnaires) และ                 

3) แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaires) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์

ข้อมลูใช้ความถ่ี (frequency) ร้อยละ (percentage) คา่เฉล่ีย (x̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ(Exploratory Factor Analysis) และการวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ(Path Analysis) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปและการวิเคราะห์เนือ้หา (content  

analysis)  
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บทท่ี 4 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 

 การวิจยัครัง้นีศ้ึกษา รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร 

โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (mixed methodology) ขัน้ตอนแรกเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ 

(qualitative research) และขัน้ตอนสุดท้ายเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) 

ผู้ วิจยัส่งแบบสอบถาม 205 โรงเรียน จํานวน 820 ฉบบั ได้รับคืน 205 โรงเรียน จํานวน 820 ฉบบั 

คิดเป็นร้อยละ 100 และใช้ตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกการนําเสนอข้อมูลออกเป็น 4 ตอน 

ดงันี ้

 ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมลูสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดั

กรุงเทพมหานคร 

  2.1  การวิเคราะห์ตวัแปรจากเอกสาร 

  2.2  การวิเคราะห์ตวัแปรจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 

  2.3   การวิเคราะห์ตวัแปรจากการศกึษาการบริหารงานวิชาการดีเดน่ของโรงเรียน

สงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 3 โรงเรียน 

 ตอนท่ี 3  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

สงักดักรุงเทพมหานคร 

 ตอนท่ี 4  การวิเคราะห์ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมลูสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การวิจยันีผู้้ วิจยัส่งแบบสอบถามท่ีมีข้อคําถาม 136 ข้อ ไปยงัโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 

จํานวน 205 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 ฉบบั รวมจํานวน 820 ฉบบั ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา

ครบและเป็นแบบสอบถามท่ีความสมบรูณ์ จํานวน 205 โรงเรียน จํานวน 820 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 

100 ผู้ วิจยันําแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์มาวิเคราะห์ผล ดงันี ้
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 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 205 โรงเรียน รวมทัง้สิน้ 820 คน เม่ือแยก

พิจารณาตามเพศ อายุ ระดบัการศกึษาสูงสดุ ตําแหน่ง ประสบการณ์ในการทํางาน และจํานวน

นักเรียนในโรงเรียน โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) และหาค่าร้อยละ(percentage) 

รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3  แสดงสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

1.  เพศ 

  1.1  ชาย 

  1.2  หญิง 

 

294 

526 

 

35.85 

64.15 

รวม 820 100.00 

2.  อาย ุ

  2.1  ต่ํากวา่ 30 ปี 

  2.2  31 – 40 ปี 

  2.3  41 – 50 ปี 

  2.4  51 ปีขึน้ไป 

 

23 

166 

247 

384 

 

2.80 

20.24 

30.12 

46.84 

รวม 820 100.00 

3. วฒุิการศกึษา 

   3.1  ต่ํากวา่ปริญญาตรี 

   3.2  ปริญญาตรี 

   3.3  ปริญญาโท 

   3.4  ปริญญาเอก 

   3.5  อ่ืน ๆ  

 

36 

328 

445 

4 

7 

 

4.40 

40.00 

54.27 

0.48 

0.85 

รวม 820 100.00 
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ตารางท่ี 3  แสดงสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตอ่) 

 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

4.  ตําแหนง่ 

  4.1  ผู้ อํานวยการ 

  4.2  รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

  4.3  หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 

  4.4  กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

205 

205 

205 

205 

 

25.00 

25.00 

25.00 

25.00 

รวม 820 100.00 

4.  ประสบการณ์ในการทํางาน 

  4.1  ไมเ่กิน 10 ปี 

  4.2  11 – 20 ปี 

  4.3  21 – 30 ปี 

  4.4  31 ปีขึน้ไป 

 

140 

218 

219 

243 

 

17.07 

26.59 

26.71 

29.63 

รวม 820 100.00 

5.  ประสบการณ์การทํางานในตําแหนง่ปัจจบุนั 

  5.1  ไมเ่กิน 5 ปี 

  5.2  6 – 10 ปี 

  5.3  11 – 15 ปี 

  5.4  15 ปีขึน้ไป 

 

285 

282 

140 

113 

 

34.76 

34.39 

17.07 

13.78 

รวม 820 100.00 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามรวมทัง้สิน้ 820 คน เป็นเพศชาย 294 คน คิด

เป็นร้อยละ 35.85  และเป็นเพศหญิง 526 คน คิดเป็นร้อยละ 64.15 ด้านอายพุบว่า ส่วนใหญ่อาย ุ

51 ปีขึน้ไปมีมากท่ีสดุ จํานวน 384 คน คิดเป็นร้อยละ 46.84 น้อยท่ีสุดอายุต่ํากว่า 30 ปี จํานวน 

23 คน คดิเป็นร้อยละ 2.80 ด้านวฒุิการศกึษาพบว่า ระดบัปริญญาโทมีมากท่ีสดุ จํานวน 442 คน 

คดิเป็นร้อยละ 54.27 น้อยท่ีสดุปริญญาเอก จํานวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 0.48 ด้านตําแหน่งพบว่า 

ผู้บริหาร จํานวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 เท่ากบัรองผู้ อํานวยการฝ่ายวิชาการ หวัหน้าฝ่าย

วิชาการ และกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ด้านประสบการณ์การทํางาน พบวา่ ทํางานมา    31 
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ปีขึน้ไปมีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63 น้อยท่ีสุดไม่เกิน 10 ปี จํานวน 

140 คน คิดเป็นร้อยละ 17.07 และด้านประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งปัจจุบัน พบว่า      

มากท่ีสดุไมเ่กิน 5 ปี จํานวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 34.39 น้อยท่ีสดุ 15 ปีขึน้ไป จํานวน 113 คน    

คดิเป็นร้อยละ 13.78  

 

ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

             2.1  การวิเคราะห์ตวัแปรจากเอกสารและงานวิจยั 

 เป็นการศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นเพ่ือพฒันาเคร่ืองมือ โดยศกึษาจากแนวคิด ทฤษฎีในเอกสาร

และงานวิจยั เพ่ือรวบรวมศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดั

กรุงเทพมหานครโดยยดึแนวคดิของ มิลเลอร์ (Miller)  เฟเบอร์และเชอร์รอน (Faber and Sherron)  

แคมเบลล์ บริดเจส และไนแตรนด์ (Campbell, Briges, and Nystrand ) บรูซ (Bruce) เซอร์จิโอ-

วานนี และคณะ (Sergiovanni and others) ออสติน และเรนโนลด์ (Austin and Reynolds)      

โซลิแมน (Soliman) คิมบร็อป และนันเนรี (Kimbrough and Nunnery) ฮอย และมิสเกล          

(Hoy and Miskel) ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์  กระทรวงศกึษาธิการ สํานกับริหารการศกึษาท้องถ่ิน 

และกรุงเทพมหานคร ซึง่สรุปสาระสําคญัได้ ดงันี ้
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ตารางท่ี 4  แสดงสรุปตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั  
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ศกึ
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ถิ่น
 

 

1 ผู้บริหาร หวัหน้าฝ่าย ครู และคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานร่วมกนั

วางแผน การบริหารงานวิชาการประจําปี 

        √ √  √ √ 

2 กําหนดนโยบายและแผนการบริหารงานวิชาการอยา่งชดัเจนสอดคล้องกบั 

พ.ร.บ. การศกึษาและจดุมุง่หมายหลกัสตูรของโรงเรียนทกุปี 

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ 

3 จดัให้มีแผนปฏิบตัิงานวิชาการท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันา

การศกึษาของโรงเรียน 

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ 

4 จดัการบริหารงานวชิาการตามหลกัการท่ีเหมาะสมกบัสภาพโรงเรียน   √ √    √ √ √ √ √ √ 

5 จดัการบริหารงานวชิาการโดยมกีารวางแผน การดําเนินการ การตรวจสอบ

และการแก้ไขปรับปรุง 

√  √ √  √  √ √ √ √ √ √ 

6 มอบหมายผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้านวิชาการตามความรู้ความสามารถ ความถนดั 

หรือประสบการณ์ 

√      √  √ √ √ √ √ 

7 สง่เสริมสนบัสนนุให้ครูปฏิบตัิงานวิชาการด้วยการทํางานเป็นทีม √   √  √ √    √ √  
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8 จดัให้มีระบบข้อมลูสารสนเทศ เก่ียวกบังานด้านวิชาการอยา่งเป็นปัจจบุนั √    √   √  √ √ √ √ 

9 จดัทํารายงานสรุปผลทางวชิาการของโรงเรียนอยา่งชดัเจนโดยการมีสว่น

ร่วมของครูทกุคน 

    √     √  √ √ 

10 นําข้อมลูท่ีได้จากปีท่ีผา่นมาเพ่ือเป็นข้อมลูในการพฒันางานวิชาการ √ √   √    √ √ √ √ √ 

11 ครูศกึษา วเิคราะห์หลกัสตูรหรือวเิคราะห์ผู้ เรียนก่อนนําไปจดัทํา 

แผนการจดัการเรียนรู้ 

√   √ √ √  √ √ √ √ √ √ 

12 ครูจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญั  √ √  √  √ √ √  √ √ √ 

13 สง่เสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยยดึตามหลกัสตูรของโรงเรียน √ √ √  √  √ √ √  √ √  

14 สนบัสนนุให้ครูได้สอนตามความรู้ความสามารถและความถนดั  √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ 

15 จดัให้มีการสอนเสริมเพ่ิมเติมแกน่กัเรียนท่ีต้องการพฒันาเพ่ิม √    √     √ √ √ √ 

16 ติดตาม นิเทศ และตรวจสอบการจดัการเรียนรู้ของครู √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ 
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ตารางท่ี 4 แสดงสรุปตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั (ตอ่) 
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17 การรายงานผลการจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียน ผู้ปกครอง ได้ทราบ √ √ √ √ √   √ √ √  √ √ 

18 จดัหาหรือพฒันาแหลง่เรียนรู้ในโรงเรียนเพ่ือใช้พฒันาการเรียนรู้ของ

นกัเรียน 

    √    √ √ √ √ √ 

19 จดัทําเอกสารเผยแพร่แหลง่การเรียนรู้ในโรงเรียนแก่สถานศกึษาในบริเวณ

ใกล้เคยีงหรือผู้สนใจทัว่ไป 

  √     √ √ √ √ √ √ 

20 สง่เสริมสนบัสนนุให้ครูใช้แหลง่การเรียนรู้ทัง้ในและนอกโรงเรียน 

ในการจดัการเรียนรู้ 

  √ √  √ √  √ √  √ √ 

21 สง่เสริม สนบัสนนุให้ครูจดัการเรียนรู้โดยครอบคลมุภมูิปัญญาท้องถ่ินจาก

ทัง้ในและนอกโรงเรียน 

     √   √ √  √ √ 

22 ติดตามและประเมินผลการใช้แหลง่เรียนรู้ทัง้ในและนอกโรงเรียน √  √ √  √  √ √ √ √ √ √ 

23 สาํรวจความต้องการใช้หนงัสอืแบบเรียนจากครู นกัเรียน ผู้ปกครองก่อน

การพิจารณาคดัเลอืกหนงัสอืมาใช้ 

 √ √  √   √  √ √ √ √ 
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ตารางท่ี 4 แสดงสรุปตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั (ตอ่) 
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24 ดําเนินการจดัหาหนงัสอืตามระเบียบ          √ √ √ √ 

25 มีการประชมุรับทราบสภาพปัญหาการใช้หนงัสอืแบบเรียนของแตล่ะปีเพ่ือ

การพิจารณาคดัเลอืกหนงัสอืแบบเรียนในปีตอ่ไป 

 √ √       √  √  

26 จดัทําแผนงาน โครงการนิเทศของโรงเรียนประจําทกุปี √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ 

27 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการหรือผู้ รับผิดชอบมีหน้าท่ีในการนิเทศการศกึษา

ของโรงเรียนอยา่งชดัเจน 

√ √   √   √ √ √ √ √ √ 

28 จดัการนิเทศการศกึษาในสถานศกึษาจดัให้สอดคล้องเหมาะสมกบั

หลกัสตูรของโรงเรียน 

 √ √ √ √    √ √ √ √ √ 

29 พฒันาให้ความรู้แกค่รูเร่ืองการนิเทศการศกึษา √ √ √  √   √ √ √ √ √ √ 

30 นิเทศ ติดตาม การผลติสือ่ กาจดัการเรียนรู้ของครูเป็นประจําตอ่เน่ือง √ √ √  √   √ √ √ √ √ √ 

31 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูอยา่งสมํา่เสมอ  √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ 

32 ประเมินผลการนิเทศการศกึษาในโรงเรียนประจําทกุปี √ √  √ √   √ √ √ √ √ √ 
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ตารางท่ี 4 แสดงสรุปตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั (ตอ่) 
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33 นําผลการนิเทศไปปรับปรุงพฒันาการปฏิบตังิานและการจดัการเรียน 

การสอนของครู  

 √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ 

34 การจดัทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานนิเทศภายในประจําปีการศกึษา √ √   √ √   √ √ √ √ √ 

35 จดัระบบการเทียบโอนผลการศกึษาท่ีสอดคล้องถกูต้องตามระเบียบใน

ปัจจบุนั 

  √     √ √ √ √ √ √ 

36 จดัทําคูม่ือและกําหนดระเบียบกฎเกณฑ์เป็นหลกัในการเทียบโอนผล

การศกึษากลุม่สาระการเรียนรู้ตามหลกัสตูรไว้อยา่งชดัเจน 

  √     √ √ √ √ √ √ 

37 จดัระบบการเทียบโอนผลการศกึษาท่ีสอดรับกบัทกุสถาบนัการศกึษาใน

ระดบัเดียวกนั 

  √     √ √ √ √ √ √ 

38 การจดัประชมุคณะครูและผู้ เก่ียวข้องเพ่ือวิเคราะห์หลกัสตูรร่วมกนัก่อน

จดัทําหลกัสตูรสถานศกึษา 

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ 
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ตารางท่ี 4 แสดงสรุปตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั (ตอ่) 
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39 จดัทําหลกัสตูรให้เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพความพร้อมของโรงเรียน

เป็นสาํคญั 

 √ √ √  √  √ √ √  √  

40 จดัแบง่ครูเป็นทีมในการจดัทําหลกัสตูรตามกลุม่สาระการเรียนรู้ √ √ √   √  √ √ √ √ √ √ 

41 การจดัอบรมสมัมนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการนําหลกัสตูร 

ไปใช้ 

√ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ 

42 จดัทําคูม่ือการใช้หลกัสตูรให้เพียงพอกบัความต้องการของครู  √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ 

43 จดัทําหลกัสตูรสถานศกึษาโดยได้รับรองจากคณะกรรมการสถานศกึษา 

ขัน้พืน้ฐาน 

         √  √ √ 

44 จดัให้มีการประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรให้ผู้ปกครองทราบ √ √   √ √  √ √ √   √ 

45 สง่เสริมให้มีการจดักิจกรรมนอกหลกัสตูรในทกุกลุม่สาระการเรียนรู้   √      √ √ √ √ √ 

46 มีการตรวจสอบทบทวนหลกัสตูร และประเมินผลการใช้หลกัสตูร √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ 
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47 นําผลจากการตรวจสอบทบทวน ติดตามประเมินผลมาปรับปรุงและพฒันา

หลกัสตูร 

 √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ 

48 ศกึษาวเิคราะห์ความพร้อมของครู โรงเรียน หรือความต้องการของนกัเรียน

เพ่ือเป็น แนวทางในการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

   √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

49 จดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนให้เหมาะสมตามความต้องการ หรือตามศกัยภาพ

ของผู้ เรียน 

   √   √  √ √  √ √ 

50 เปิดโอกาสให้ชมุชน ท้องถ่ินมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนของ

โรงเรียน 

       √ √ √ √ √ √ 

51 วดัประเมินผลการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนทกุภาคเรียนหรือทกุปีการศกึษา √  √     √  √  √  

52 จดัประชมุ ระดมความคิดเห็นร่วมกนัในการพฒันา ในการจดัการเรียนรู้ของ

แตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ 

√ √ √   √ √ √ √     

53 มีแผนงาน โครงการของโรงเรียนท่ีสง่เสริมการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร   √    √  √  √  √ √ 
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54 สง่เสริมให้ครูเข้ารับการอบรม เพ่ิมทกัษะเก่ียวกบัการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบันกัเรียน 

√ √ √ √  √ √ √ √     

55 สง่เสริมให้ครูจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนจดักิจกรรมเพ่ือพฒันากระบวนการคิด

ของนกัเรียนได้ด้วยตนเอง 

 √      √  √ √ √ √ 

56 ครูทกุคนมีสว่นร่วมในการจดัตารางเรียนของโรงเรียน              

57 จดัให้ครูได้สอนตรงตามสาขาวิชา หรือประสบการณ์ท่ีตนเองถนดั   √ √ √   √  √ √ √ √ 

58 สง่เสริมให้ครูจดัเนือ้หาสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัความสนใจ  

ความถนดั หรือความต้องการของนกัเรียน 

√ √  √ √   √ √ √ √ √ √ 

59 การสอดแทรกปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรมทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ √ √  √ √    √ √ √ √ √ 

60 สง่เสริม พฒันาครูในการค้นคว้า พฒันารูปแบบออกแบบการเรียนรู้ให้

เหมาะสมกบันกัเรียน 

√ √ √  √    √ √ √ √ √ 
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61 สร้างขวญักําลงัใจในรูปแบบตา่ง ๆ แก่ครูท่ีจดัการเรียนรู้แก่นกัเรียนได้อยา่ง

มีประสทิธิภาพ 

 √ √  √ √   √ √  √ √ 

62 ผู้ปกครอง ชมุชน หรือท้องถ่ินมีสว่นร่วมในการจดัการเรียนรู้แก่นกัเรียนใน

รูปแบบตา่ง ๆ 

     √   √ √ √ √ √ 

63 ประเมินผล สรุปผลการจดัการเรียนรู้และจดัทํารายงานแจ้งแก่ทกุฝ่ายได้

รับทราบ 

√  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ 

64 ศกึษา วิเคราะห์ ความจําเป็นในการใช้สือ่และเทคโนโลยีเพ่ือจดัการเรียนรู้  √       √  √ √ √ 

65 มีแผนงานหรือโครงการ การผลติสือ่การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

ของหลกัสตูร 

√ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ 

66 สนบัสนนุงบประมาณสาํหรับการผลติสือ่การเรียนรู้อยา่งเพียงพอ  √ √  √ √   √  √ √ √ 

67 จดัหาสือ่ เทคโนโลยี และนวตักรรมสาํหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู

แก่นกัเรียน 

√ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ 
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68 โรงเรียนให้ความสาํคญัตอ่การใช้เทคโนโลยี สือ่ และนวตักรรมตา่ง ๆ   √  √   √ √ √ √ √ √ 

69 ชมุชน ท้องถ่ินให้การสนบัสนนุด้านเทคโนโลยี และนวตักรรมสาํหรับ 

การเรียนรู้ของนกัเรียน 

     √   √     

70 ใช้สือ่ เทคโนโลยีให้เกิดประสทิธิผลอยา่งคุ้มคา่ตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน   √  √ √   √     

71 จดัหาสือ่การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการในแตล่ะกลุม่สาระ 

การเรียนรู้ 

√ √ √  √  √ √ √ √    

72 สง่เสริมให้ครูผลติสือ่ พฒันาสือ่และนวตักรรมการเรียนรู้ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ 

73 จดัเก็บสือ่ เทคโนโลยีเป็นระบบ สะดวกแก่การใช้  √ √  √   √ √ √ √ √ √ 

74 มีระบบการดแูลควบคมุ ป้องกนัการใช้สือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีไม่

เหมาะสมของนกัเรียน 

    √     √  √ √ 

75 ประเมินผลการพฒันาและการใช้สือ่นวตักรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา   √  √   √ √     

76 มีการจดัทําแผนงานโครงการแนะแนวในโรงเรียนอยา่งชดัเจนทกุปี     √     √ √ √ √ 
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77 จดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียน      √  √  √ √ √ √ 

78 แตง่ตัง้คณะกรรมการแนะแนวของโรงเรียนเป็นผู้ รับผิดชอบงานแนะแนว

ของโรงเรียน 

     √  √  √ √ √ √ 

79 ดําเนินกิจกรรมแนะแนว โดยความร่วมมือของทกุฝ่ายในสถานศกึษา           √ √ √ 

80 มีการประสานงานร่วมมือกนักบัองค์กรภายนอกในการแนะแนวทางเพ่ือ

พฒันานกัเรียนในด้านการศกึษาตอ่ 

     √  √  √ √ √ √ 

81 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทกุฝ่ายในการจดับริการแนะแนวแก่นกัเรียน     √    √ √ √ √ √ 

82 จดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพของสถานศกึษา  

โดยเช่ือมโยงกบัระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน 

   √ √     √ √ √ √ 

83 ติดตามและประเมินผลการแนะแนวการศกึษาในโรงเรียน   √   √  √  √ √ √ √ 

84 นําผลการประเมินหรือประสบการณ์ในการแลกเปลีย่นเรียนรู้มาปรับปรุง

แก้ไขพฒันาการแนะแนวของโรงเรียน 

     √ √ √  √ √ √ √ 
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85 กําหนดให้ครูทกุคนทําวจิยัในชัน้เรียน          √ √ √ √ 

86 สร้างความตระหนกัถงึความสาํคญัและประโยชน์ของการทําวิจยั 

ในชัน้เรียนแก่ครู 

√  √    √   √ √ √ √ 

87 ผู้บริหารและครูร่วมกนักําหนดมาตรการ เกณฑ์ หรือทิศทางในการจดัทํา

วิจยัในชัน้เรียน 

      √   √  √  

88 ติดตาม ดแูล ชว่ยเหลอืครูสาํหรับการทําวิจยัในชัน้เรียนท่ีเป็นประโยชน์

แก่นกัเรียน 

 √ √ √ √  √ √  √  √  

89 การเผยแพร่ผลงานวจิยัในชัน้เรียนของครูให้ผู้ปกครอง ผู้ เก่ียวข้อง หรือ

ผู้สนใจได้ทราบ 

  √    √   √  √  

90 โรงเรียนมีแผนงานโครงการวดัผลและประเมินผลทกุปี √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

91 ผู้บริหารเป็นผู้ นําในการดาํเนินงานด้านการวดัผลและประเมินผล

การศกึษา 

√  √ √ √    √     
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92 ครูทกุคนมีสว่นร่วมในการวางแผน การวดัผลและประเมินผลของ

โรงเรียน 

√  √  √ √  √ √ √ √ √  

93 โรงเรียนมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ ครู บคุลากรรับผิดชอบ 

ด้านการวดัผลและประเมินผลการศกึษาของโรงเรียน 

√ √ √ √ √    √ √ √ √ √ 

94 สถานศกึษาได้กําหนดระเบียบ แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการวดัผลและ

ประเมินผลของสถานศกึษาได้ถกูต้อง 

√ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ 

95 เปิดโอกาสให้ทกุฝ่ายมีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบั

แนวทางวิธีการวดัผล ประเมินผลหรือการสร้างแบบประเมินผู้ เรียน 

√  √ √ √ √   √ √ √ √ √ 

96 สง่เสริมให้ครูจดัทําแผนการวดัผลและประเมินผลแตล่ะรายวิชาให้

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษา หนว่ยการเรียนรู้ หรือสาระการเรียนรู้

ตามหลกัสตูร 

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

97 มีการพฒันาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการวดัผล ประเมินผลให้

เหมาะสมอยูเ่สมอ 

√ √ √  √ √  √ √ √ √ √  
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ตารางท่ี 4 แสดงสรุปตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั (ตอ่) 
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104 นําผลจากการประเมินใช้ในการวางแผนการบริหารงานวชิาการให้มี

ประสทิธิภาพในระยะตอ่ไป 

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ 

105 วางแผนการพฒันาคณุภาพการศกึษา ตามระบบการประกนัคณุภาพ

การศกึษาให้บรรลตุามเป้าหมายความสาํเร็จของสถานศกึษา 

 √   √ √  √ √ √  √ √ 

106 แตง่ตัง้คณะกรรมการ ผู้ รับผิดชอบด้านการประกนัคณุภาพภายในของ

โรงเรียนอยา่งชดัเจน 

     √  √ √ √  √  

107 กําหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสาํเร็จของสถานศกึษาตาม

มาตรฐานการศกึษาและตวัชีว้ดัของกรุงเทพมหานครและสาํนกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 

           √  

108 สร้างความเข้าใจในเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินของสาํนกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 

       √ √ √  √ √ 
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ตารางท่ี 4 แสดงสรุปตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั (ตอ่) 
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109 ประสานความร่วมมือกบัทกุฝ่ายในการปรับปรุงและพฒันาระบบประกนั

คณุภาพภายใน 

      √  √ √  √ √ 

110 ประสานความร่วมมือกบัโรงเรียนและหนว่ยงานอ่ืนในการปรับปรุงและ

พฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษาเพ่ือเป็นฐานในการพฒันาอยา่ง

ตอ่เน่ือง 

      √  √ √  √ √ 

111 ดําเนินการพฒันางานประเมินคณุภาพภายในเพ่ือปรับปรุงพฒันาอยา่ง

ตอ่เน่ือง 

 √   √   √ √ √  √ √ 

112 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน เพ่ือปรับปรุงพฒันา

อยา่งตอ่เน่ือง 

√    √   √  √  √ √ 

113 นําผลการติดตามและประเมินคณุภาพภายในและภายนอกเพ่ือปรับปรุง

พฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

       √  √ √ √ √ 

114 จดัทําสรุปรายงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนทกุปี √  √     √  √  √ √ 
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ตารางท่ี 4 แสดงสรุปตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั (ตอ่) 
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115 มีการเตรียมความพร้อมของครู นกัเรียนและสถานศกึษาให้พร้อมรับ 

การประเมิน 

      √  √ √  √ √ 

116 การจดัสภาพรับการประเมินตามสภาพเป็นจริง √  √ √    √      

117 สง่เสริมและสนบัสนนุให้ครู นกัเรียน มีสว่นร่วมในการรับการประเมิน

จากภายนอก 

  √     √  √  √  

118 สง่เสริมให้ประชาชนในชมุชน ท้องถ่ิน เข้ามามีสว่นร่วมในการจดั

กิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียน 

   √  √ √ √ √ √  √ √ 

119 จดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการมีสว่นร่วมกบัชมุชน   √   √ √ √ √ √  √ √ 

120 จดักิจกรรมเพ่ือพฒันาทกัษะวิชาชีพแก่ชมุชน      √ √ √      

121 สาํรวจความต้องการของบคุลากรในโรงเรียนในการพฒันาด้านวชิาการ √ √ √   √ √ √  √ √ √  

122 ประสานขอความร่วมมือ ความชว่ยเหลอืในการพฒันาวิชาการจาก

หนว่ยงานต้นสงักดั 

 √    √ √ √  √  √ √ 

 

195

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางท่ี 4 แสดงสรุปตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั (ตอ่) 
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123 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการพฒันาวชิาการระหวา่งโรงเรียน  √ √    √ √ √ √  √  

124 ร่วมมือในการพฒันางานวิชาการกบัองค์กรตา่ง ๆ ทัง้ภายในและนอก

โรงเรียน 

√ √    √ √  √ √  √  

125 ติดตามผลการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม       √ √ √ √  √  

126 ศกึษา วิเคราะห์นกัเรียน หรือค้นหาความเป็นเลศิของนกัเรียนเป็น

รายบคุคลด้วยเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย  

     √   √   √  

127 จดักลุม่นกัเรียนท่ีมคีวามเป็นเลศิแตล่ะด้าน      √   √   √  

128 จดัครูท่ีมคีวามสามารถเหมาะสมกบัการพฒันาความสามารถของ

นกัเรียนแตล่ะกลุม่ 

 √    √   √   √  

129 สง่เสริมพฒันาครูให้มีความสามารถพิเศษเหมาะสมกบัการพฒันา

นกัเรียน 

 √ √ √  √  √ √  √ √  

 

 

196

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางท่ี 4 แสดงสรุปตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั (ตอ่) 
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130 สนบัสนนุให้นกัเรียนมีโอกาสได้แสดงความสามารถด้วยวธีิการ

หลากหลายในเวทีตา่ง ๆ 

   √  √   √  √ √ √ 

131 การจดัทําข้อมลูของนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ √     √   √   √  

132 การจดัให้มกีารเรียนร่วมกนัได้สาํหรับนกัเรียนทกุระดบัความสามารถ 

ในวยัเดยีวกนั 

    √ √    √ √ √ √ 

133 ชีแ้จงทําความเข้าใจและพฒันานกัเรียนร่วมกนักบัผู้ปกครอง  √  √ √ √   √ √ √ √ √ 

134 การประสานงานกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันานกัเรียนอยา่งสมํา่เสมอ

ตอ่เน่ือง 

√  √   √    √ √  √ 

135 ตรวจสอบ และประเมินความก้าวหน้าของนกัเรียนเป็นรายบคุคล      √  √ √ √    

136 จดัให้มีระบบการสง่ตอ่นกัเรียนอยา่งเหมาะสม   √   √  √ √   √  
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 2.2  การวิเคราะห์ตวัแปรจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ วิจยัได้นําผลจากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของ 

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครมากําหนดเป็นกรอบคําถามของแบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (semi-structured interview) โดยได้ข้อสรุป ดงัตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5  แสดงตวัแปรท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ  
 

 

 

 

 

ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 

นา
งท

ยา
  ที

ปส
วุร

รณ
  

 ดร
.ว

ลัล
ภ 

 ส
วุร

รณ
ด ี

 นา
งนิ

นน
าท

 ช
ลติ

าน
นท์

 

 นา
ยอ

รร
ถพ

ร 
 ส

วุธั
นเ

ดช
า 

 ดร
. ว

ิชา
ญ

  เ
หรี

ยญ
วิไ

ลรั
ตน์

  

ดร
.จิ

รพ
นัธ์

  น
าม

ชว
ดั 

ดร
.อํ

าน
าจ

  ช
า่ง

เรี
ยน

 

ดร
.ส

นุนั
ท์ 

 ว
ชิร

มน
ตรี

 

นา
งช

ไม
ภคั

  ข
นัธ

ชว
นะ

 

1 ใช้กระบวนการหลกั PDCA ในการบริหารงานวิชาการและทกุองค์ประกอบงานด้านวิชาการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 ใช้การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 การบริหารงานวชิาการโดยเน้นการมีสว่นร่วมของครูและทกุฝ่าย √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4 ยดึหลกัการบริหารงานวชิาการแบบมีสว่นร่วมโดยไมป่ลอ่ยให้เป็นหน้าท่ีของรองผู้ อํานวยการหรือครูคนใดคนหนึง่ √ √ √  √ √ √ √ √ 

5 รูปแบบการบริหารงานวชิาการสง่ผลตอ่ระดบัคณุภาพนกัเรียน √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6 การจดัการบริหารงานวิชาการตามองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร √ √ √ √  √  √ √ 

7 การทําหลกัสตูรตามหลกัสตูรแกนกลางขัน้พืน้ฐานฯ √  √ √ √ √  √ √ 

8 ผู้บริหารหรือหนว่ยงานต้นสงักดัให้ความสาํคญัตอ่การบริหารงานด้านวชิาการ  √  √ √ √  √  
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ตารางท่ี 5 แสดงตวัแปรท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ (ตอ่) 
 

 

 

 

 

ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 

นา
งท

ยา
  ที

ปส
วุร

รณ
  

 ดร
.ว

ลัล
ภ 

 ส
วุร

รณ
ด ี

 นา
งนิ

นน
าท

 ช
ลติ

าน
นท์

 

 นา
ยอ

รร
ถพ

ร 
 ส

วุธั
นเ

ดช
า 

 ดร
. ว

ิชา
ญ

  เ
หรี

ยญ
วิไ

ลรั
ตน์

  

ดร
.จิ

รพ
นัธ์

  น
าม

ชว
ดั 

ดร
.อํ

าน
าจ

  ช
า่ง

เรี
ยน

 

ดร
.ส

นุนั
ท์ 

 ว
ชิร

มน
ตรี

 

นา
งช

ไม
ภคั

  ข
นัธ

ชว
นะ

 

9 รองผู้ อํานวยการหรือผู้ชว่ยผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ดแูล จดัการและควบคมุงานด้านการบริหารวิชาการ √ √ √ √ √  √   

10 ครูสอนตรงตามหลกัสตูรท่ีจดัทําขึน้ของโรงเรียน  √  √    √ √ 

11 การพฒันาครูเป็นเร่ืองสาํคญัต้องดําเนินการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12 หาวิธีปรับเปลีย่นกลวิธีในการจดัการเรียนรู้ของครูให้นา่สนใจ  √  √ √ √ √ √ √ 

13 การจดัทําหลกัสตูรให้เหมาะสมกบัโรงเรียนและท้องถ่ิน √ √  √ √  √ √ √ 

14 การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

15 การบริหารงานวชิาการตามองค์ประกอบทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครและปรับ

ให้เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน 

 √   √ √ √ √ √ 

16 การสง่เสริมทกัษะทางการจดัการเรียนรู้ของครูให้ทนัสมยัในปัจจบุนั  √  √  √  √  

17 การสง่เสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งหลากหลาย √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18 รูปแบบการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ควรมีลกัษณะเฉพาะของตนเองเพราะเป็น 

การปกครองสว่นท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางท่ี 5 แสดงตวัแปรท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ (ตอ่) 
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19 การบริหารงานวชิาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครเป็นรูปแบบการบริหารงานวชิาการท่ีเหมาะสม √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

20 การนิเทศติดตาม การประเมินผล เป็นขัน้ตอนการปฏิบตัิท่ีสาํคญั เป็นเคร่ืองมือตรวจวดัความสาํเร็จ 

ด้านการบริหารงานวชิาการ 

   √ √ √  √  

21 รูปแบบการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครควรมีลกัษณะตา่งจากสงักดัอ่ืน  

ตามความเหมาะสมของท้องถ่ินตนเอง 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

22 ผู้บริหารไมใ่ห้ความสาํคญักบัด้านบริหารงานวิชาการเทา่ท่ีควร     √ √ √ √ √ 

23 ผู้บริหารมีความเป็นนกัวชิาการน้อย     √ √ √ √ √ 

24 ลกัษณะของครู วิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ และสงัคมเปลีย่นไปมีผลตอ่การบริหารงานวิชาการและคณุภาพ 

ด้านวชิาการ 

 √  √ √ √ √ √ √ 

25 ครูยงัสอนด้วยวธีิการ ลกัษณะแบบเดิม √    √ √ √ √ √ 

26 ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสาํคญัด้านการบริหารงานวชิาการมากท่ีสดุ      √  √ √ 

27 แบง่ครูเป็นกลุม่หรือทีมงานด้านการบริหารงานวชิาการแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้  √  √ √ √ √ √ √ 

 

200

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางท่ี 5 แสดงตวัแปรท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ (ตอ่) 
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28 การปฏิบตัิงานของครูด้านวิชาการสามารถปฏิบตัิได้อยา่งเตม็ท่ี  √  √  √  √  

29 จดัทําหลกัสตูรของโรงเรียนและกลุม่สาระการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียน    √ √ √ √ √ √ 

30 ครูทกุคนมีสว่นร่วมในการจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษา √ √  √  √ √ √ √ 

31 ครูจดัทําแผนการเรียนรู้โดยยดึหลกัสตูรสถานศกึษา     √ √ √ √ √ 

32 ครูจดัทําแผนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกบัหลกัสตูร    √  √ √ √  

33 ครูร่วมวางแผนงานบริหารงานวิชาการของโรงเรียน √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

34 การปรับปรุงพฒันาหลกัสตูรทกุสิน้ปีการศกึษา  √  √  √  √ √ 

35 การจดัครูสอนตรงตามวฒุิหรือสาขาวิชาท่ีจบ √   √ √ √ √ √ √ 

36 ประชมุปรึกษาหารือฝ่ายวิชาการเป็นประจํา √ √   √ √ √ √ √ 

37 โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครมรูีปแบบการบริหารงานวชิาการคล้ายคลงึกบัสงักดัอ่ืน     √   √ √ 

38 สง่เสริมจดัทําหลกัสตูร จดัการเรียนรู้เน้นและสอดแทรกวถีิพทุธ วถีิธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

 

201

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางท่ี 5 แสดงตวัแปรท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ (ตอ่) 
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39 พฒันาครูให้จดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสาํคญั √   √  √ √ √ √ 

40 พฒันาครูจดัอบรมครูให้สามารถจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบันกัเรียน √   √ √ √ √ √  

41 สนบัสนนุครูให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้ได้ทกุคน √ √ √  √ √ √ √ √ 

42 จดับริการและการสง่เสริมเด็กท่ีมคีวามสามารถพิเศษ เฉพาะทาง √    √ √  √ √ 

43 สง่เสริมพฒันานกัเรียนตามความถนดัแตล่ะบคุคลหรือแตล่ะกลุม่  √ √ √ √ √ √ √ √ 

44 การปฏิบตัิงานวชิาการตามหลกัสตูรและนโยบายของต้นสงักดั √ √ √ √  √ √ √ √ 

45 วิเคราะห์สภาพปัญหาและความพร้อมของโรงเรียนเพ่ือจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษา √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

46 สาํรวจความต้องการสอนของครูก่อนเปิดภาคเรียน   √  √ √ √ √ √ 

47 จดัครูสอนตามความถนดัหรือประสบการณ์ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

48 ครูควรทําวิจยัในชัน้เรียนของครูทกุคนเพ่ือแก้ไขปัญหาของนกัเรียน √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

49 การจดัทําประกนัคณุภาพการศกึษาทัง้ภายในและภายนอกซึง่เป็นเร่ืองสาํคญัของโรงเรียนท่ีต้องดาํเนินการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางท่ี 5 แสดงตวัแปรท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ (ตอ่) 
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50 ผู้บริหารนิเทศการสอนของครูอยา่งสมํา่เสมอ    √ √ √ √ √ √ 

51 การนิเทศการสอนโดยผู้บริหาร หวัหน้าฝ่ายหรือคณะกรรมการสง่ผลดีตอ่คณุภาพวชิาการของนกัเรียน √ √  √ √ √ √ √ √ 

52 การประเมินผลเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีครูจะต้องมีความรู้ในเร่ืองการวดัผลท่ีถกูต้อง  √   √ √ √ √ √ 

53 จดัทําหลกัสตูรท่ีสอดคล้องกบัท้องถ่ิน √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

54 จดัการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัความต้องการของชมุชน ท้องถ่ิน √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

55 พฒันาครูให้สามารถจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสทิธิภาพ √ √  √  √  √ √ 

56 เน้นให้ครูวดัผล ประเมินผลนกัเรียนตามสภาพจริง √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

57 การสง่เสริมความร่วมมือของผู้ปกครองให้เห็นความสาํคญัและร่วมช่วยกนัดแูล สนใจ เอาใจใส ่ร่วมพฒันานกัเรียน

ร่วมกบัครูและโรงเรียน 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

58 การรายงานผลการพฒันานกัเรียนและแจ้งข้อมลูขา่วสารของนกัเรียน และโรงเรียนให้ผู้ปกครอง ชมุชน 

ได้ทราบเสมอ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางท่ี 5 แสดงตวัแปรท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ (ตอ่) 
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59 การติดตามตรวจสอบผลการพฒันาของนกัเรียนและโรงเรียนอยา่งตอ่เน่ือง √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

60 พฒันานกัเรียนทกุคนอยา่งตอ่เน่ือง ตามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล √ √ √ √  √   √ 
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 2.3  การวิเคราะห์ตวัแปรจากการศกึษาการบริหารงานวิชาการจากโรงเรียนดีเดน่สงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 3 โรงเรียน ผู้ วิจยัได้นําผลจากการวิเคราะห์

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครมากําหนดเป็นกรอบแนวคดิในการศกึษา โดยได้ข้อสรุป ดงัตารางท่ี 6 

 

ตารางท่ี 6  แสดงตวัแปรท่ีได้จากการศกึษาการบริหารงานวิชาการดีเดน่ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 3 โรงเรียน  
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1 ผู้บริหาร หวัหน้าฝ่าย ครู และคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานร่วมกนัวางแผน การบริหารงานวิชาการประจําปี √ √ √ 

2 กําหนดนโยบายและแผนการบริหารงานวิชาการอยา่งชดัเจนสอดคล้องกบั พ.ร.บ. การศกึษาและจดุมุง่หมายหลกัสตูรของโรงเรียนทกุปี √ √  

3 จดัให้มีแผนปฏิบตัิงานวิชาการท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาการศกึษาของโรงเรียน √ √ √ 

4 จดัการบริหารงานวชิาการตามหลกัการท่ีเหมาะสมกบัสภาพโรงเรียน √ √ √ 

5 จดัการบริหารงานวชิาการโดยมกีารวางแผน การดําเนินการ การตรวจสอบและการแก้ไขปรับปรุง √ √ √ 

6 มอบหมายผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้านวิชาการตามความรู้ความสามารถ ความถนดั หรือประสบการณ์ √ √ √ 

7 สง่เสริมสนบัสนนุให้ครูปฏิบตัิงานวิชาการด้วยการทํางานเป็นทีม √ √  

8 จดัให้มีระบบข้อมลูสารสนเทศ เก่ียวกบังานด้านวิชาการอยา่งเป็นปัจจบุนั √ √ √ 
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ตารางท่ี 6 แสดงตวัแปรท่ีได้จากการศกึษาการบริหารงานวิชาการดีเดน่ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 3 โรงเรียน (ตอ่) 
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9 จดัทํารายงานสรุปผลทางวชิาการของโรงเรียนอยา่งชดัเจนโดยการมีสว่นร่วมของครูทกุคน  √  

10 นําข้อมลูท่ีได้จากปีท่ีผา่นมาเพ่ือเป็นข้อมลูในการพฒันางานวิชาการ √ √ √ 

11 ครูศกึษา วเิคราะห์หลกัสตูรหรือวเิคราะห์ผู้ เรียนก่อนนําไปจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้ √ √ √ 

12 ครูจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญั √ √ √ 

13 สง่เสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยยดึตามหลกัสตูรของโรงเรียน √ √ √ 

14 สนบัสนนุให้ครูได้สอนตามความรู้ความสามารถและความถนดั √ √ √ 

15 จดัให้มีการสอนเสริมเพ่ิมเติมแกน่กัเรียนท่ีต้องการพฒันาเพ่ิม √ √ √ 

16 ติดตาม นิเทศ และตรวจสอบการจดัการเรียนรู้ของครู √ √ √ 

17 การรายงานผลการจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียน ผู้ปกครอง ได้ทราบ √ √ √ 

18 จดัหาหรือพฒันาแหลง่เรียนรู้ในโรงเรียนเพ่ือใช้พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน √ √ √ 

19 จดัทําเอกสารเผยแพร่แหลง่การเรียนรู้ในโรงเรียนแก่สถานศกึษาในบริเวณใกล้เคยีงหรือผู้สนใจทัว่ไป √ √ √ 

20 สง่เสริมสนบัสนนุให้ครูใช้แหลง่การเรียนรู้ทัง้ในและนอกโรงเรียนในการจดัการเรียนรู้ √ √ √ 
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ตารางท่ี 6 แสดงตวัแปรท่ีได้จากการศกึษาการบริหารงานวิชาการดีเดน่ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 3 โรงเรียน (ตอ่) 
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21 สง่เสริม สนบัสนนุให้ครูจดัการเรียนรู้โดยครอบคลมุภมูิปัญญาท้องถ่ินจากทัง้ในและนอกโรงเรียน √ √ √ 

22 ติดตามและประเมินผลการใช้แหลง่เรียนรู้ทัง้ในและนอกโรงเรียน √ √ √ 

23 สาํรวจความต้องการใช้หนงัสอืแบบเรียนจากครู นกัเรียน ผู้ปกครองก่อนการพิจารณาคดัเลอืกหนงัสอืมาใช้ √ √ √ 

24 ดําเนินการจดัหาหนงัสอืตามระเบียบ √ √ √ 

25 มีการประชมุรับทราบสภาพปัญหาการใช้หนงัสอืแบบเรียนของแตล่ะปีเพ่ือการพิจารณาคดัเลอืกหนงัสอืแบบเรียนในปีตอ่ไป √ √ √ 

26 จดัทําแผนงาน โครงการนิเทศของโรงเรียนประจําทกุปี √ √ √ 

27 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการหรือผู้ รับผิดชอบมีหน้าท่ีในการนิเทศการศกึษาของโรงเรียนอยา่งชดัเจน √ √ √ 

28 จดัการนิเทศการศกึษาในสถานศกึษาจดัให้สอดคล้องเหมาะสมกบัหลกัสตูรของโรงเรียน √ √ √ 

29 พฒันาให้ความรู้แกค่รูเร่ืองการนิเทศการศกึษา √ √ √ 

30 นิเทศ ติดตาม การผลติสือ่ กาจดัการเรียนรู้ของครูเป็นประจําตอ่เน่ือง √ √ √ 

31 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูอยา่งสมํา่เสมอ √ √ √ 

32 ประเมินผลการนิเทศการศกึษาในโรงเรียนประจําทกุปี √ √ √ 
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ตารางท่ี 6 แสดงตวัแปรท่ีได้จากการศกึษาการบริหารงานวิชาการดีเดน่ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 3 โรงเรียน (ตอ่) 
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33 นําผลการนิเทศไปปรับปรุงพฒันาการปฏิบตังิานและการจดัการเรียนการสอนของครู  √ √ √ 

34 การจดัทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานนิเทศภายในประจําปีการศกึษา √ √ √ 

35 จดัระบบการเทียบโอนผลการศกึษาท่ีสอดคล้องถกูต้องตามระเบียบในปัจจบุนั √ √ √ 

36 จดัทําคูม่ือและกําหนดระเบียบกฎเกณฑ์เป็นหลกัในการเทียบโอนผลการศกึษากลุม่สาระการเรียนรู้ตามหลกัสตูรไว้อยา่งชดัเจน √ √ √ 

37 จดัระบบการเทียบโอนผลการศกึษาท่ีสอดรับกบัทกุสถาบนัการศกึษาในระดบัเดียวกนั √ √ √ 

38 การจดัประชมุคณะครูและผู้ เก่ียวข้องเพ่ือวิเคราะห์หลกัสตูรร่วมกนัก่อนจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษา √ √ √ 

39 จดัทําหลกัสตูรให้เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพความพร้อมของโรงเรียนเป็นสาํคญั √ √ √ 

40 จดัแบง่ครูเป็นทีมในการจดัทําหลกัสตูรตามกลุม่สาระการเรียนรู้ √ √ √ 

41 การจดัอบรมสมัมนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการนําหลกัสตูรไปใช้ √ √ √ 

42 จดัทําคูม่ือการใช้หลกัสตูรให้เพียงพอกบัความต้องการของครู √ √  

43 จดัทําหลกัสตูรสถานศกึษาโดยได้รับรองจากคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน √ √ √ 
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ตารางท่ี 6 แสดงตวัแปรท่ีได้จากการศกึษาการบริหารงานวิชาการดีเดน่ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 3 โรงเรียน (ตอ่) 
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44 จดัให้มีการประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรให้ผู้ปกครองทราบ √ √ √ 

45 สง่เสริมให้มีการจดักิจกรรมนอกหลกัสตูรในทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ √ √ √ 

46 มีการตรวจสอบทบทวนหลกัสตูร และประเมินผลการใช้หลกัสตูร √ √ √ 

47 นําผลจากการตรวจสอบทบทวน ติดตามประเมินผลมาปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูร √ √ √ 

48 ศกึษาวเิคราะห์ความพร้อมของครู โรงเรียน หรือความต้องการของนกัเรียนเพ่ือเป็น แนวทางในการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน √ √ √ 

49 จดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนให้เหมาะสมตามความต้องการ หรือตามศกัยภาพของผู้ เรียน √ √ √ 

50 เปิดโอกาสให้ชมุชน ท้องถ่ินมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนของโรงเรียน √ √ √ 

51 วดัประเมินผลการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนทกุภาคเรียนหรือทกุปีการศกึษา √ √ √ 

52 จดัประชมุ ระดมความคิดเห็นร่วมกนัในการพฒันา ในการจดัการเรียนรู้ของแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ √ √ √ 

53 มีแผนงาน โครงการของโรงเรียนท่ีสง่เสริมการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร  √ √ √ 

54 สง่เสริมให้ครูเข้ารับการอบรม เพ่ิมทกัษะเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบันกัเรียน √ √ √ 

55 สง่เสริมให้ครูจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนจดักิจกรรมเพ่ือพฒันากระบวนการคิดของนกัเรียนได้ด้วยตนเอง √ √ √ 
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ตารางท่ี 6 แสดงตวัแปรท่ีได้จากการศกึษาการบริหารงานวิชาการดีเดน่ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 3 โรงเรียน (ตอ่) 
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56 ครูทกุคนมีสว่นร่วมในการจดัตารางเรียนของโรงเรียน  √  

57 จดัให้ครูได้สอนตรงตามสาขาวิชา หรือประสบการณ์ท่ีตนเองถนดั √ √ √ 

58 สง่เสริมให้ครูจดัเนือ้หาสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัความสนใจ ความถนดั หรือความต้องการของนกัเรียน √ √ √ 

59 การสอดแทรกปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรมทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ √ √ √ 

60 สง่เสริม พฒันาครูในการค้นคว้า พฒันารูปแบบออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบันกัเรียน √ √ √ 

61 สร้างขวญักําลงัใจในรูปแบบตา่ง ๆ แก่ครูท่ีจดัการเรียนรู้แก่นกัเรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ √ √ √ 

62 ผู้ปกครอง ชมุชน หรือท้องถ่ินมีสว่นร่วมในการจดัการเรียนรู้แก่นกัเรียนในรูปแบบตา่ง ๆ √ √ √ 

63 ประเมินผล สรุปผลการจดัการเรียนรู้และจดัทํารายงานแจ้งแก่ทกุฝ่ายได้รับทราบ √ √ √ 

64 ศกึษา วิเคราะห์ ความจําเป็นในการใช้สือ่และเทคโนโลยีเพ่ือจดัการเรียนรู้ √ √ √ 

65 มีแผนงานหรือโครงการ การผลติสือ่การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร √ √ √ 

66 สนบัสนนุงบประมาณสาํหรับการผลติสือ่การเรียนรู้อยา่งเพียงพอ √ √ √ 

67 จดัหาสือ่ เทคโนโลยี และนวตักรรมสาํหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูแก่นกัเรียน √ √ √ 
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ตารางท่ี 6 แสดงตวัแปรท่ีได้จากการศกึษาการบริหารงานวิชาการดีเดน่ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 3 โรงเรียน (ตอ่) 
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68 โรงเรียนให้ความสาํคญัตอ่การใช้เทคโนโลยี สือ่ และนวตักรรมตา่ง ๆ √ √ √ 

69 ชมุชน ท้องถ่ินให้การสนบัสนนุด้านเทคโนโลยี และนวตักรรมสาํหรับการเรียนรู้ของนกัเรียน √ √ √ 

70 ใช้สือ่ เทคโนโลยีให้เกิดประสทิธิผลอยา่งคุ้มคา่ตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน √ √ √ 

71 จดัหาสือ่การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ √ √ √ 

72 สง่เสริมให้ครูผลติสือ่ พฒันาสือ่และนวตักรรมการเรียนรู้ √ √ √ 

73 จดัเก็บสือ่ เทคโนโลยีเป็นระบบ สะดวกแก่การใช้ √ √ √ 

74 มีระบบการดแูลควบคมุ ป้องกนัการใช้สือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีไมเ่หมาะสมของนกัเรียน √ √ √ 

75 ประเมินผลการพฒันาและการใช้สือ่นวตักรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา √ √ √ 

76 มีการจดัทําแผนงานโครงการแนะแนวในโรงเรียนอยา่งชดัเจนทกุปี √ √ √ 

77 จดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียน √ √ √ 

78 แตง่ตัง้คณะกรรมการแนะแนวของโรงเรียนเป็นผู้ รับผิดชอบงานแนะแนวของโรงเรียน √ √ √ 

79 ดําเนินกิจกรรมแนะแนว โดยความร่วมมือของทกุฝ่ายในสถานศกึษา √ √ √ 
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ตารางท่ี 6 แสดงตวัแปรท่ีได้จากการศกึษาการบริหารงานวิชาการดีเดน่ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 3 โรงเรียน (ตอ่) 
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81 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทกุฝ่ายในการจดับริการแนะแนวแก่นกัเรียน √ √ √ 

82 จดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพของสถานศกึษา โดยเช่ือมโยงกบัระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน √ √ √ 

83 ติดตามและประเมินผลการแนะแนวการศกึษาในโรงเรียน   √ 

84 นําผลการประเมินหรือประสบการณ์ในการแลกเปลีย่นเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขพฒันาการแนะแนวของโรงเรียน √ √ √ 

85 กําหนดให้ครูทกุคนทําวจิยัในชัน้เรียน √ √ √ 

86 สร้างความตระหนกัถงึความสาํคญัและประโยชน์ของการทําวิจยัในชัน้เรียนแกค่รู √ √ √ 

87 ผู้บริหารและครูร่วมกนักําหนดมาตรการ เกณฑ์ หรือทิศทางในการจดัทําวิจยัในชัน้เรียน √ √ √ 

88 ติดตาม ดแูล ชว่ยเหลอืครูสาํหรับการทําวิจยัในชัน้เรียนท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัเรียน √ √ √ 

89 การเผยแพร่ผลงานวจิยัในชัน้เรียนของครูให้ผู้ปกครอง ผู้ เก่ียวข้อง หรือผู้สนใจได้ทราบ √ √  

92 ครูทกุคนมีสว่นร่วมในการวางแผน การวดัผลและประเมินผลของโรงเรียน √ √ √ 

93 โรงเรียนมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ ครู บคุลากรรับผิดชอบด้านการวดัผลและประเมินผลการศกึษาของโรงเรียน √ √ √ 

94 สถานศกึษาได้กําหนดระเบียบ แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลของสถานศกึษาได้ถกูต้อง √ √ √ 
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ตารางท่ี 6 แสดงตวัแปรท่ีได้จากการศกึษาการบริหารงานวิชาการดีเดน่ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 3 โรงเรียน (ตอ่) 
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95 เปิดโอกาสให้ทกุฝ่ายมีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัแนวทางวิธีการวดัผล ประเมินผลหรือการสร้างแบบประเมินผู้ เรียน √ √ √ 

96 สง่เสริมให้ครูจดัทําแผนการวดัผลและประเมินผลแตล่ะรายวิชาให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษา หนว่ยการเรียนรู้ หรือสาระการเรียนรู้ตามหลกัสตูร √ √ √ 

97 มีการพฒันาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการวดัผล ประเมินผลให้เหมาะสมอยูเ่สมอ √ √ √ 

98 ครูให้ความสาํคญักบัการวดัผลและประเมินผลเพ่ือทราบคณุภาพของนกัเรียน √ √ √ 

99 จดัสรรทรัพยากร หรือจดัหาสารสนเทศ สนบัสนนุการดําเนินการวดัผลประเมินอยา่งเพียงพอ √ √ √ 

100 สง่เสริมให้ครูดําเนินการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  √ √ √ 

101 การสง่เสริมสนบัสนนุบคุลากรเข้ารับการอบรมการวดัผลประเมินผลอยา่งสมํ่าเสมอ √ √ √ 

102 การจดัทําระบบเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัการวดัผลประเมินผลอยา่งเป็นปัจจบุนั √ √ √ 

103 การรายงานผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ผู้ปกครองทราบเมื่อสิน้ปีการศกึษา √ √ √ 

104 นําผลจากการประเมินใช้ในการวางแผนการบริหารงานวชิาการให้มีประสทิธิภาพในระยะตอ่ไป √ √ √ 

105 วางแผนการพฒันาคณุภาพการศกึษา ตามระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาให้บรรลตุามเป้าหมายความสาํเร็จของสถานศกึษา √ √ √ 

106 แตง่ตัง้คณะกรรมการ ผู้ รับผิดชอบด้านการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนอยา่งชดัเจน √ √ √ 
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ตารางท่ี 6 แสดงตวัแปรท่ีได้จากการศกึษาการบริหารงานวิชาการดีเดน่ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 3 โรงเรียน (ตอ่) 
 

 

 

 

 

ข้อ 
 

 

 

 

 

 

 

รายการ 

โร
งเ

รีย
นบ้

าน
บา

งก
ะปิ

 

   โร
งเ

รีย
นว

ดัต
ะก

ลํา่
 

 โร
งเ

รีย
นม

ธัย
มส

วุิท
ย์เ

สรี
อน

สุร
ณ์

 

 

107 กําหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสาํเร็จของสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาและตวัชีว้ดัของกรุงเทพมหานครและสาํนกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 

√ √ √ 

108 สร้างความเข้าใจในเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา √ √ √ 

109 ประสานความร่วมมือกบัทกุฝ่ายในการปรับปรุงและพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายใน √ √ √ 

110 ประสานความร่วมมือกบัโรงเรียนและหนว่ยงานอ่ืนในการปรับปรุงและพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษาเพ่ือเป็นฐานในการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง √ √ √ 

111 ดําเนินการพฒันางานประเมินคณุภาพภายในเพ่ือปรับปรุงพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง √ √ √ 

112 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน เพ่ือปรับปรุงพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง √ √ √ 

113 นําผลการติดตามและประเมินคณุภาพภายในและภายนอกเพ่ือปรับปรุงพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา √ √ √ 

114 จดัทําสรุปรายงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนทกุปี √ √ √ 

115 มีการเตรียมความพร้อมของครู นกัเรียนและสถานศกึษาให้พร้อมรับการประเมิน √ √ √ 

116 การจดัสภาพรับการประเมินตามสภาพเป็นจริง √ √ √ 

117 สง่เสริมและสนบัสนนุให้ครู นกัเรียน มีสว่นร่วมในการรับการประเมินจากภายนอก √ √ √ 
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ตารางท่ี 6 แสดงตวัแปรท่ีได้จากการศกึษาการบริหารงานวิชาการดีเดน่ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 3 โรงเรียน (ตอ่) 
 

 

 

 

 

ข้อ 
 

 

 

 

 

 

 

รายการ 

โร
งเ

รีย
นบ้

าน
บา

งก
ะปิ

 

   โร
งเ

รีย
นว

ดัต
ะก

ลํา่
 

 โร
งเ

รีย
นม

ธัย
มส

วุิท
ย์เ

สรี
อน

สุร
ณ์

 

 

118 สง่เสริมให้ประชาชนในชมุชน ท้องถ่ิน เข้ามามีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมทางวชิาการของโรงเรียน √ √ √ 

119 จดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการมีสว่นร่วมกบัชมุชน √ √ √ 

120 จดักิจกรรมเพ่ือพฒันาทกัษะวิชาชีพแก่ชมุชน √ √ √ 

121 สาํรวจความต้องการของบคุลากรในโรงเรียนในการพฒันาด้านวชิาการ √ √ √ 

122 ประสานขอความร่วมมือ ความชว่ยเหลอืในการพฒันาวิชาการจากหนว่ยงานต้นสงักดั √ √ √ 

123 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการพฒันาวชิาการระหวา่งโรงเรียน √ √ √ 

124 ร่วมมือในการพฒันางานวิชาการกบัองค์กรตา่ง ๆ ทัง้ภายในและนอกโรงเรียน √ √ √ 

125 ติดตามผลการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม √ √ √ 

126 ศกึษา วิเคราะห์นกัเรียน หรือค้นหาความเป็นเลศิของนกัเรียนเป็นรายบคุคลด้วยเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย  √  √ 

127 จดักลุม่นกัเรียนท่ีมคีวามเป็นเลศิแตล่ะด้าน √ √ √ 

128 จดัครูท่ีมคีวามสามารถเหมาะสมกบัการพฒันาความสามารถของนกัเรียนแตล่ะกลุม่ √ √ √ 

129 สง่เสริมพฒันาครูให้มีความสามารถพิเศษเหมาะสมกบัการพฒันานกัเรียน √ √ √ 
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130 สนบัสนนุให้นกัเรียนมีโอกาสได้แสดงความสามารถด้วยวธีิการหลากหลายในเวทีตา่ง ๆ √ √ √ 

131 การจดัทําข้อมลูของนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ √   

132 มีการจดัให้มีการเรียนร่วมกนัได้สาํหรับนกัเรียนทกุระดบัความสามารถในวยัเดยีวกนั √ √ √ 

133 ชีแ้จงทําความเข้าใจและพฒันานกัเรียนร่วมกนักบัผู้ปกครอง √ √ √ 

134 การประสานงานกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันานกัเรียนอยา่งสมํา่เสมอตอ่เน่ือง √ √ √ 

135 ตรวจสอบ และประเมินความก้าวหน้าของนกัเรียนเป็นรายบคุคล  √  

136 จดัให้มีระบบการสง่ตอ่นกัเรียนอยา่งเหมาะสม √ √ √ 

137 การจดัทําหลกัสตูรท่ีสอดคล้องกบับริบทของโรงเรียน √ √ √ 

138 การบริหารงานวชิาการให้เหมาะสมกบัโรงเรียนของตนเอง สอดคล้องกบัความต้องการของชมุชน √ √ √ 

139 ประยกุต์ลกัษณะการบริหารงานวิชาการใช้ให้เหมาะสม √ √ √ 

140 รูปแบบการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครควรมีลกัษณะเฉพาะของแตพื่น้ท่ีในกรุงเทพมหานคร √ √ √ 
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เน่ืองจากข้อมูลท่ีได้จากการสังเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ และจาก

การศกึษาการบริหารงานวิชาการดีเด่นของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 โรงเรียน มี   

ความสอดคล้องกนัหลายประเด็น ผู้ วิจยัจึงได้นํามาบรูณาการเข้าด้วยกนั และนํามาจดัทําเป็นข้อ

คําถามได้ 150 ข้อ และเม่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา โดยผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 5 คน และหา

คา่ดชันีความสอดคล้องตามวตัถปุระสงค์ (index of item-objective congruence : IOC) ของ

เคร่ืองมือวิจัย พบว่า มีหลายข้อท่ีได้ค่าดัชนีความสอดคล้องต่ํากว่า 0.50 จึงตัดออกและ

ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอให้ปรับแก้ไขข้อคําถามบางข้อ ผู้ วิจัยได้ดําเนินการปรับแก้ จนกระทั่งได้      

ข้อคําถามรวมทัง้สิน้ 136 ข้อ ซึ่งหลังจากนําไปทดลองใช้กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง     

จํานวน 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้ อํานวยการ รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน รวมจํานวน 32 คน และหาค่า        

ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 

(Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .982 ดงันัน้แบบสอบถาม

ดงักลา่วจงึมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปใช้เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 

 

 2.3  การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

โดยดําเนินการตามขัน้ตอน  ดงันี ้

  2.3.1  การวิเคราะห์ตวัแปรเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัด

กรุงเทพมหานคร ในการวิเคราะห์ตวัแปรเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดั

กรุงเทพมหานคร ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์จากค่าเฉล่ีย (x̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนํา

คา่เฉล่ียท่ีได้มาเทียบกบัเกณฑ์ตามแนวคดิของเบสท์ (Best) รายละเอียด  ดงัตารางท่ี 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางท่ี 7  แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบ 

     การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

          n = 205 

ข้อ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สงักดักรุงเทพมหานคร 

คา่เฉล่ีย 

(x̄) 

สว่น

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

1 ผู้บริหาร หวัหน้าฝ่าย ครู และผู้ เก่ียวข้องร่วมกนั

วางแผน การบริหารงานวิชาการประจําปี 
4.53 .600 มากท่ีสดุ 

2 กําหนดแผนการบริหารงานวิชาการสอดคล้องกบั 

พระราชบญัญตัิการศกึษาหรือจดุหมายของหลกัสตูร

สถานศกึษา 

4.60 .573 
มากท่ีสดุ 

3 จดัให้มีแผนปฏิบตังิานวิชาการท่ีสอดคล้องกบั

เป้าหมายการพฒันาการศกึษาของโรงเรียน 
4.58 .569 มากท่ีสดุ 

4 จดัการบริหารงานวิชาการตามหลกัการท่ีเหมาะสมกบั

สภาพโรงเรียน 
4.60 1.480 มากท่ีสดุ 

5 จดัการบริหารงานวิชาการโดยมีการวางแผน  

การดําเนินการ การตรวจสอบและการแก้ไขปรับปรุง

อยา่งเป็นระบบ 

4.38 .603 
มาก 

6 มอบหมายผู้ปฏิบตัหิน้าท่ีด้านวิชาการตามความรู้

ความสามารถ ความถนดั หรือประสบการณ์ 
4.47 .585 มาก 

7 สง่เสริมสนบัสนนุให้ครูปฏิบตังิานวิชาการด้วย 

การทํางานเป็นทีม 
4.54 .601 มากท่ีสดุ 

8 จดัให้มีระบบข้อมลูสารสนเทศ เก่ียวกบังาน 

ด้านวิชาการอยา่งเป็นปัจจบุนั 
4.38 .634 มาก 

9 จดัทํารายงานสรุปผลทางวิชาการของโรงเรียน 

โดยการมีสว่นร่วมของครูทกุคน 
4.44 .613 มาก 

10 นําข้อมลูท่ีได้จากปีท่ีผา่นมาเพ่ือเป็นข้อมลู 

ในการพฒันางานวิชาการ 
4.38 .621 มาก 
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ตารางท่ี 7  แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบ 

     การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร (ตอ่) 
 

ข้อ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สงักดักรุงเทพมหานคร 

คา่เฉล่ีย 

(x̄) 

สว่น

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

11 ครูศกึษา วิเคราะห์หลกัสตูรหรือวิเคราะห์ผู้ เรียนก่อน

นําไปจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้ 
4.41 .633 มาก 

12 ครูจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็น

สําคญั 
4.44 .605 มาก 

13 สง่เสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยยึด 

ตามหลกัสตูรของโรงเรียน 
4.57 .552 มากท่ีสดุ 

14 สนบัสนนุให้ครูได้สอนตามความรู้ความสามารถหรือ

ความถนดั 
4.51 .602 มากท่ีสดุ 

15 จดัให้มีการสอนเสริมเพิ่มเติมแก่นกัเรียนท่ีจําเป็นต้อง

พฒันาเพิ่ม 
4.47 1.550 มาก 

16 ตดิตาม นิเทศ และตรวจสอบผลของการจดั 

การเรียนรู้ของครู 
4.44 .621 มาก 

17 การรายงานผลการจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียน ผู้ปกครอง 

ได้ทราบ 
4.52 .596 มากท่ีสดุ 

18 จดัหาหรือพฒันาแหลง่เรียนรู้ในโรงเรียนเพ่ือใช้

พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน 
4.37 .698 มาก 

19 จดัทําเอกสารเผยแพร่แหลง่การเรียนรู้ในโรงเรียนแก่

สถานศกึษาในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้สนใจทัว่ไป 
4.07 .732 มาก 

20 สง่เสริมสนบัสนนุให้ครูใช้แหลง่การเรียนรู้ทัง้ในและ

นอกโรงเรียนในการจดัการเรียนรู้ 
4.41 .654 มาก 

21 สง่เสริม สนบัสนนุให้ครูจดัการเรียนรู้โดยครอบคลมุ 

ภมูิปัญญาท้องถ่ินจากทัง้ในและนอกโรงเรียน 
4.31 .646 มาก 
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ตารางท่ี 7  แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบ 

     การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร (ตอ่) 
 

ข้อ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สงักดักรุงเทพมหานคร 

คา่เฉล่ีย 

(x̄) 

สว่น

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

22 ตดิตามและประเมินผลการใช้แหลง่เรียนรู้ทัง้ในและ

นอกโรงเรียน 
4.10 .698 มาก 

23 สํารวจความต้องการใช้หนงัสือแบบเรียนจากครู 

นกัเรียน ผู้ปกครองก่อนการพิจารณาคดัเลือกหนงัสือ

มาใช้ 

4.22 .740 

 

มาก 

24 ดําเนินการจดัหาหนงัสือตามระเบียบ 4.46 .716 มาก 

25 มีการประชมุรับทราบสภาพปัญหาการใช้หนงัสือ

แบบเรียนของแตล่ะปีเพ่ือการพิจารณาคดัเลือกหนงัสือ

แบบเรียนในปีตอ่ไป 

4.26 .774 

 

มาก 

26 จดัทําแผนงาน หรือโครงการนิเทศของโรงเรียนเป็น

ประจําทกุปี 
4.60 .596 มากท่ีสดุ 

27 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการหรือผู้ รับผิดชอบ 

ในการนิเทศการศกึษาของโรงเรียนอยา่งชดัเจน 
4.60 .566 มากท่ีสดุ 

28 จดัการนิเทศการศกึษาในสถานศกึษาจดัให้สอดคล้อง

เหมาะสมกบัหลกัสตูรของโรงเรียน 
4.54 .586 มากท่ีสดุ 

29 พฒันาให้ความรู้แก่ครูเร่ืองการนิเทศการศกึษา 4.38 .627 มาก 

30 นิเทศ ตดิตามในการจดัการเรียนรู้ของครูเป็นประจํา

ตอ่เน่ือง 
4.45 .645 มาก 

31 การประเมินผลการปฏิบตังิานด้านการจดัการเรียนรู้

ของครูอยา่งสม่ําเสมอ 
4.44 .629 มาก 

32 ประเมินผลการนิเทศการศกึษาในโรงเรียนเป็นประจํา

ทกุปี 
4.49 .620 มาก 
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ตารางท่ี 7  แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบ 

     การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร (ตอ่) 
 

ข้อ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สงักดักรุงเทพมหานคร 

คา่เฉล่ีย 

(x̄) 

สว่น

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

33 นําผลการนิเทศไปปรับปรุงพฒันาการปฏิบตังิานและ

การจดัการเรียนการสอนของครู  
4.40 .614 มาก 

34 การจดัทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานนิเทศภายใน

ประจําปีการศกึษา 
4.48 .630 มาก 

35 จดัระบบการเทียบโอนผลการศกึษาท่ีสอดคล้อง

ถกูต้องตามระเบียบในปัจจบุนั 
4.31 1.913 มาก 

36 จดัทําคูมื่อและกําหนดระเบียบกฎเกณฑ์เป็นหลกัใน

การเทียบโอนผลการศกึษากลุม่สาระการเรียนรู้ตาม

หลกัสตูรไว้อยา่งชดัเจน 

4.09 .860 

 

มาก 

37 จดัระบบการเทียบโอนผลการศกึษาท่ีสอดรับกบัทกุ

สถาบนัการศกึษาในระดบัเดียวกนั 
4.09 .850 มาก 

38 การจดัประชมุคณะครูและผู้ เก่ียวข้องเพ่ือวิเคราะห์

หลกัสตูรร่วมกนัก่อนจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษา 
4.48 .639 มาก 

39 จดัทําหลกัสตูรให้เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพ 

ความพร้อมของโรงเรียนเป็นสําคญั 
4.60 1.528 มากท่ีสดุ 

40 จดัแบง่ครูเป็นกลุม่ในการจดัทําหลกัสตูรตาม 

กลุม่สาระการเรียนรู้ 
4.67 .532 มากท่ีสดุ 

41 การจดัอบรมสมัมนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัการนําหลกัสตูรไปใช้ 
4.68 .539 มากท่ีสดุ 

42 จดัทําคูมื่อการใช้หลกัสตูรให้เพียงพอกบัความต้องการ

ของครู 
4.45 .630 มาก 

43 จดัทําหลกัสตูรสถานศกึษาโดยได้รับการรับรองจาก

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
4.64 .534 มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 7  แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบ 
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(S.D.) 

ระดบั 

44 จดัให้มีการประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรให้ผู้ปกครองทราบ 4.27 .682 มาก 

45 สง่เสริมให้มีการจดักิจกรรมนอกหลกัสตูร  

ในทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 
4.34 .690 มาก 

46 มีการตรวจสอบทบทวนหลกัสตูร และประเมินผล 

การใช้หลกัสตูร 
4.50 .614 มากท่ีสดุ 

47 นําผลจากการตรวจสอบทบทวน ตดิตามประเมินผล

มาปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูร 
4.46 .613 มาก 

48 ศกึษาวิเคราะห์ความพร้อมของครู โรงเรียน  

หรือความต้องการของนกัเรียนเพ่ือเป็นแนวทาง 

ในการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

4.38 .631 

 

มาก 

49 จดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนให้เหมาะสมตาม 

ความต้องการหรือตามศกัยภาพของผู้ เรียน 
4.44 .591 มาก 

50 เปิดโอกาสให้ชมุชน ท้องถ่ินมีสว่นร่วมในการ 

จดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนของโรงเรียน 
4.21 .708 มาก 

51 วดัประเมินผลการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

ทกุภาคเรียนหรือทกุปีการศกึษา 
4.61 .534 มากท่ีสดุ 

52 จดัประชมุ ระดมความคิดเห็นร่วมกนัในการพฒันา 

การจดัการเรียนรู้ของแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ 
4.47 .620 มาก 

53 มีแผนงาน โครงการของโรงเรียนท่ีสง่เสริมการจดั

กิจกรรมเสริมหลกัสตูร  
4.50 .600 มากท่ีสดุ 

54 สง่เสริมให้ครูเข้ารับการอบรม เพิ่มทกัษะเก่ียวกบั 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบันกัเรียน 
4.63 .548 มากท่ีสดุ 
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55 สง่เสริมให้ครูจดักิจกรรมเพ่ือพฒันากระบวนการคดิ

ของนกัเรียนได้ด้วยตนเอง  
4.52 .583 มากท่ีสดุ 

56 ครูทกุคนมีสว่นร่วมในการจดัตารางเรียนของโรงเรียน 4.41 .683 มาก 

57 จดัให้ครูได้สอนตรงตามสาขาวิชาหรือประสบการณ์ 

ท่ีตนเองถนดั 
4.50 .598 มากท่ีสดุ 

58 สง่เสริมให้ครูจดัเนือ้หาสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้อง

กบัความสนใจ ความถนดั หรือ 

ความต้องการของนกัเรียน 

4.51 .596 

 

มากท่ีสดุ 

59 การสอดแทรกปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรมทกุ 

กลุม่สาระการเรียนรู้ 
4.67 .523 มากท่ีสดุ 

60 สง่เสริม พฒันาครูในการค้นคว้า พฒันารูปแบบ

ออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบันกัเรียน 
4.58 .544 มากท่ีสดุ 

61 การสร้างขวญักําลงัใจในรูปแบบตา่ง ๆ แก่ครูท่ีจดั 

การเรียนรู้แก่นกัเรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.54 1.854 มากท่ีสดุ 

62 ผู้ปกครอง ชมุชน หรือท้องถ่ินมีสว่นร่วม 

ในการจดัการเรียนรู้แก่นกัเรียนในรูปแบบตา่ง ๆ 
4.06 .729 มาก 

63 ประเมินผล สรุปผลการจดัการเรียนรู้และจดัทํา

รายงานแจ้งแก่ทกุฝ่ายได้รับทราบ  
4.35 .643 มาก 

64 ศกึษา วิเคราะห์ ความจําเป็นในการใช้ส่ือและ

เทคโนโลยีเพ่ือจดัการเรียนรู้ 
4.30 .623 มาก 

65 มีแผนงานหรือโครงการ การผลิตส่ือการเรียนรู้ 

ท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
4.51 .586 มากท่ีสดุ 
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66 สนบัสนนุงบประมาณสําหรับการผลิตส่ือการเรียนรู้

อยา่งเพียงพอ 
4.49 .604 มาก 

67 จดัหาส่ือ เทคโนโลยี และนวตักรรมสําหรับการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ของครูแก่นกัเรียนอยา่งเหมาะสม 
4.43 .617 มาก 

68 โรงเรียนให้ความสําคญัตอ่การใช้เทคโนโลยี ส่ือ และ

นวตักรรมตา่ง ๆ 
4.51 .588 มากท่ีสดุ 

69 ชมุชน ท้องถ่ินให้การสนบัสนนุด้านเทคโนโลยีและ

นวตักรรมสําหรับการเรียนรู้ของนกัเรียน 
4.11 .739 มาก 

70 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิผลอยา่งคุ้มคา่ตอ่ 

การเรียนรู้ของนกัเรียน 
4.31 .630 มาก 

71 จดัหาส่ือการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ 

ในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ 
4.37 .634 มาก 

72 สง่เสริมให้ครูผลิตส่ือ พฒันาส่ือและนวตักรรม 

การเรียนรู้ 
4.57 .571 มากท่ีสดุ 

73 จดัเก็บส่ือ เทคโนโลยีเป็นระบบ สะดวกแก่การใช้  4.19 .701 มาก 

74 มีระบบการดแูลควบคมุ ป้องกนัการใช้ส่ือ นวตักรรม

และเทคโนโลยีท่ีไมเ่หมาะสมของนกัเรียน 
4.22 .725 มาก 

75 ประเมินผลการพฒันาและการใช้ส่ือนวตักรรม 

เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 
4.15 .712 มาก 

76 มีการจดัทําแผนงานโครงการแนะแนวในโรงเรียนอยา่ง

ชดัเจนทกุปี 
4.30 .686 มาก 
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77 จดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายใน

โรงเรียน 
4.25 .685 มาก 

78 แตง่ตัง้คณะกรรมการแนะแนวของโรงเรียนเป็น

ผู้ รับผิดชอบงานแนะแนวของโรงเรียน 
4.34 .725 มาก 

79 ดําเนินกิจกรรมแนะแนว โดยความร่วมมือของทกุฝ่าย

ในโรงเรียน 
4.34 .687 มาก 

80 มีการประสานงานร่วมมือกนักบัองค์กรภายนอก 

ในการแนะแนวทางเพ่ือพฒันานกัเรียนในด้าน

การศกึษาตอ่ 

4.39 .684 

 

มาก 

81 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทกุฝ่ายในการจดับริการ

แนะแนวแก่นกัเรียน 
4.30 .686 มาก 

82 จดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพของ

สถานศกึษา โดยเช่ือมโยงกบัระบบดแูลชว่ยเหลือ

นกัเรียน 

4.25 .645 

 

มาก 

83 ตดิตามและประเมินผลการแนะแนวการศกึษา 

ในโรงเรียน 
4.28 .670 มาก 

84 นําผลการประเมินหรือประสบการณ์ในการแลกเปล่ียน

เรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขพฒันาการแนะแนวของ

โรงเรียน 

4.36 1.570 

 

มาก 

85 กําหนดให้ครูทกุคนทําวิจยัในชัน้เรียน 4.67 .543 มากท่ีสดุ 

86 สร้างความตระหนกัถึงความสําคญัและประโยชน์ของ

การทําวิจยัในชัน้เรียนแก่ครู 
4.63 .540 มากท่ีสดุ 
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87 ผู้บริหารและครูร่วมกันกําหนดมาตรการ เกณฑ์ หรือ

ทิศทางในการจดัทําวิจยัในชัน้เรียน 
4.58 1.830 มากท่ีสดุ 

88 ตดิตาม ดแูล ชว่ยเหลือครูสําหรับการทําวิจยั 

ในชัน้เรียนท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัเรียน 
4.36 .646 มาก 

89 การเผยแพร่ผลงานวิจยัในชัน้เรียนของครูให้ผู้ปกครอง 

ผู้ เก่ียวข้อง หรือผู้สนใจได้ทราบ 
4.17 .737 มาก 

90 โรงเรียนมีแผนงานโครงการด้านการวดัผลและ

ประเมินผลทกุปี 
4.54 .609 มากท่ีสดุ 

91 ผู้บริหารเป็นผู้ นําในการดําเนินงานด้านการวดัผลและ

ประเมินผลการศกึษา 
4.50 .638 มากท่ีสดุ 

92 ครูทกุคนมีสว่นร่วมในการวางแผน การวดัผลและ

ประเมินผลของโรงเรียน 
4.53 .579 มากท่ีสดุ 

93 โรงเรียนมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ ครู บคุลากร

รับผิดชอบด้านการวดัผลและประเมินผลการศกึษา

ของโรงเรียน 

4.60 .548 

 

มากท่ีสดุ 

94 สถานศกึษาได้กําหนดระเบียบ แนวปฏิบตัเิก่ียวกบั 

การวดัผลและประเมินผลของโรงเรียนได้ถกูต้อง 
4.58 .565 มากท่ีสดุ 

95 เปิดโอกาสให้ทกุฝ่ายมีสว่นร่วมในการแสดง 

ความคดิเห็นเก่ียวกบัแนวทางวิธีการวดัผล ประเมินผล

หรือการสร้างแบบประเมินผู้ เรียน 

4.50 .600 

 

มากท่ีสดุ 

96 สง่เสริมให้ครูจดัทําแผนการวดัผลและประเมินผล 

แตล่ะรายวิชาให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษา  

หนว่ยการเรียนรู้ หรือสาระการเรียนรู้ตามหลกัสตูร 

4.51 .604 

 

มากท่ีสดุ 
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97 มีการพฒันาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการวดัผล 

ประเมินผลให้เหมาะสมอยูเ่สมอ 
4.49 .596 มาก 

98 ครูให้ความสําคญักบัการวดัผลและประเมินผลเพ่ือ

ทราบคณุภาพของผู้ เรียน 
4.54 .576 มากท่ีสดุ 

99 จดัสรรทรัพยากร หรือจดัหาสารสนเทศ สนบัสนนุ 

การดําเนินการวดัผลและประเมินผลอยา่งเพียงพอ 
4.45 .584 มาก 

100 สง่เสริมให้ครูดําเนินการวดัผลและประเมินผล 

การเรียนรู้ตามสภาพจริง 
4.67 2.070 มากท่ีสดุ 

101 การสง่เสริมสนบัสนนุบคุลากรเข้ารับการอบรม 

การวดัผลและประเมินผลอย่างสม่ําเสมอ 
4.50 .590 มากท่ีสดุ 

102 การจดัทําระบบเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบั 

การวดัผลและประเมินผลอย่างเป็นปัจจบุนั 
4.49 .579 มาก 

103 การรายงานผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ผู้ปกครอง

ทราบเม่ือสิน้ปีการศกึษา 
4.67 .504 มากท่ีสดุ 

104 นําผลจากการประเมินใช้ในการวางแผน 

การบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพในระยะ

ตอ่ไป 

4.49 .569 

 

มาก 

105 วางแผนการพฒันาคณุภาพการศกึษา ตามระบบ 

การประกนัคณุภาพการศกึษาให้บรรลตุามเป้าหมาย

ความสําเร็จของสถานศกึษา 

4.58 .561 

 

มากท่ีสดุ 

106 แต่งตัง้คณะกรรมการ ผู้ รับผิดชอบด้านการประกัน

คณุภาพภายในของโรงเรียนอยา่งชดัเจน 
4.61 .554 มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 7  แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบ 

     การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร (ตอ่) 
 

ข้อ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สงักดักรุงเทพมหานคร 

คา่เฉล่ีย 

(x̄) 

สว่น

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

107 กําหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสําเร็จของ

สถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาและตวัชีว้ดัของ

กรุงเทพมหานครและสํานกังานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคณุภาพการศกึษา 

4.61 .547 

 

มากท่ีสดุ 

108 สร้างความเข้าใจในเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คณุภาพการศกึษา 

4.59 .573 

 

มากท่ีสดุ 

109 ประสานความร่วมมือกบัทกุฝ่ายในการปรับปรุงและ

พฒันาระบบประกนัคณุภาพภายใน 
4.56 .615 มากท่ีสดุ 

110 ประสานความร่วมมือกบัโรงเรียนและหนว่ยงานอ่ืนใน

การปรับปรุงและพฒันาระบบประกนัคณุภาพ

การศกึษาเพ่ือเป็นฐานในการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

4.50 .614 

 

มากท่ีสดุ 

111 ดําเนินการพฒันางานประเมินคณุภาพภายในเพ่ือ

ปรับปรุงพฒันาอย่างตอ่เน่ือง 
4.53 .566 มากท่ีสดุ 

112 ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน  

เพ่ือปรับปรุงพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 
4.55 .573 มากท่ีสดุ 

113 นําผลการตดิตามและประเมินคณุภาพภายในและ

ภายนอกเพ่ือปรับปรุงพฒันาระบบประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศกึษา 

4.58 .566 

 

มากท่ีสดุ 

114 จดัทําสรุปรายงานการประกนัคณุภาพภายในของ

โรงเรียนทกุปี 
4.67 .530 มากท่ีสดุ 

115 มีการเตรียมความพร้อมของครู นกัเรียนและ

สถานศกึษาให้พร้อมรับการประเมิน 
4.65 .521 มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 7  แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบ 

     การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร (ตอ่) 
 

ข้อ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สงักดักรุงเทพมหานคร 

คา่เฉล่ีย 

(x̄) 

สว่น

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

116 การจดัสภาพรับการประเมินตามสภาพจริง 4.58 .538 มากท่ีสดุ 

117 สง่เสริมและสนบัสนนุให้ครู นกัเรียน มีส่วนร่วมใน 

การรับการประเมินจากภายนอก 
4.64 .519 มากท่ีสดุ 

118 สง่เสริมให้ประชาชนในชมุชน ท้องถ่ิน เข้ามามี 

สว่นร่วมในการจดักิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียน 
4.40 .619 มาก 

119 จดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการมีสว่นร่วมกบัชมุชน 4.40 .654 มาก 

120 จดักิจกรรมเพ่ือพฒันาทกัษะวิชาชีพแก่ชมุชน 4.13 .808 มาก 

121 สํารวจความต้องการของบคุลากรในโรงเรียน 

ในการพฒันาด้านวิชาการ 
4.46 .617 มาก 

122 ประสานขอความร่วมมือ ความชว่ยเหลือใน 

การพฒันาวิชาการจากหนว่ยงานต้นสงักดั 
4.42 .625 มาก 

123 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ

ระหวา่งโรงเรียน 
4.37 .628 มาก 

124 ร่วมมือในการพฒันางานวิชาการกบัองค์กรตา่ง ๆ  

ทัง้ภายในและนอกโรงเรียน 
4.44 2.099 มาก 

125 ตดิตามผลการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือเพ่ือให้

เกิดผลเป็นรูปธรรม 
4.17 .697 มาก 

126 ศกึษา วิเคราะห์นกัเรียน หรือค้นหาความเป็นเลิศ 

ของนกัเรียนเป็นรายบคุคลด้วยเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย 
4.18 .722 มาก 

127 จดักลุม่นกัเรียนท่ีมีความเป็นเลิศแตล่ะด้าน 4.16 1.608 มาก 

128 จดัครูท่ีมีความสามารถเหมาะสมกบัการพฒันา 

ความสามารถของนกัเรียนแตล่ะกลุม่ 
4.19 .756 มาก 
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ตารางท่ี 7  แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบ 

     การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร (ตอ่) 
 

ข้อ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สงักดักรุงเทพมหานคร 

คา่เฉล่ีย 

(x̄) 

สว่น

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

129 สง่เสริมพฒันาครูให้มีความสามารถพิเศษเหมาะสม

กบัการพฒันานกัเรียน 
4.32 .680 มาก 

130 สนบัสนนุให้นกัเรียนมีโอกาสได้แสดงความสามารถ

ด้วยวิธีการหลากหลายในเวทีตา่ง ๆ 
4.35 .671 มาก 

131 การจดัทําข้อมลูของนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ 4.13 .769 มาก 

132 การจดัให้มีการเรียนร่วมกนัได้สําหรับนกัเรียน 

ทกุระดบัความสามารถในวยัเดียวกนั 
4.29 .716 มาก 

133 ชีแ้จงทําความเข้าใจและพฒันานกัเรียนร่วมกนักบั

ผู้ปกครอง 
4.32 .679 มาก 

134 การประสานงานกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา

นกัเรียนอยา่งสม่ําเสมอตอ่เน่ือง 
4.35 .653 มาก 

135 ตรวจสอบ และประเมินความก้าวหน้าของนกัเรียน

เป็นรายบคุคล 
4.18 .761 มาก 

136 จดัให้มีระบบการสง่ตอ่นกัเรียนอย่างเหมาะสม 4.16 .754 มาก 

 

จากตารางท่ี 7 พบวา่ โดยภาพรวมข้อคําถามทัง้ 136 ข้อ มีคา่เฉล่ีย (x̄) อยู่ระหว่าง 4.07 – 

4.68 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง .521 – 2.099 แสดงว่า ผู้ ให้ข้อมลูมี          ความ

คดิเห็นเก่ียวกบัคา่ระดบัของตวัแปรโดยเฉล่ียตัง้แตร่ะดบัมากถึงมากท่ีสดุ โดยมีตวัแปรท่ีมีคา่เฉล่ีย  

(x̄) มากท่ีสุด คือตัวแปรท่ี 41 การจัดอบรมสัมมนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการนํา

หลกัสตูรไปใช้ มีคา่เฉล่ีย (x̄) 4.68 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) .539 แสดงว่าผู้ ให้ข้อมลูมีความ

คดิเห็นแตกตา่งกนัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมามีคา่เฉล่ียเท่ากนัมีจํานวน 6 ตวัแปร คือ      ตวัแปรท่ี 

40 จดัแบ่งครูเป็นกลุ่มในการจัดทําหลกัสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคา่เฉล่ีย (x̄) 4.67 ส่วน
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) .532 ตวัแปรท่ี 59 การสอดแทรกปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรมทกุ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ มีคา่เฉล่ีย (x̄) 4.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) .523 ตวัแปรท่ี 85 กําหนดให้

ครูทุกคนทําวิจยัในชัน้เรียน มีค่าเฉล่ีย (x̄) 4.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) .543  ตวัแปรท่ี 

100 ส่งเสริมให้ครูดําเนินการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีค่าเฉล่ีย (x̄) 4.67 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.070 ตวัแปรท่ี 103 การรายงานผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้

ผู้ปกครองทราบเม่ือสิน้ปีการศกึษา มีคา่เฉล่ีย (x̄) 4.67ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) .504 และ

ตวัแปรท่ี 114 จดัทําสรุปรายงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนทกุปี มีคา่เฉล่ีย (x̄) 4.67 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) .530 และตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ตวัแปรท่ี 19 จดัทํา

เอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนแก่สถานศึกษาในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ สนใจทั่วไป    

มีค่าเฉล่ีย (x̄) 4.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) .732  แสดงว่า ผู้ ให้ข้อมูลมีความคิดเห็น

แตกตา่งกนัมาก เม่ือพิจารณาจํานวนระดบัของข้อเท็จจริง พบวา่ ข้อเท็จริงอยู่ในระดบัมาก จํานวน 

81 ข้อ คดิเป็นร้อยละ 59.56 และระดบัมากท่ีสดุ 55 ข้อ คดิเป็นร้อยละ 40.44  

 

           2.3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) โดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูป ข้อตกลงเบือ้งต้นท่ีสําคญั คือ การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์

องค์ประกอบ 

 การตรวจสอบจํานวนแบบสอบถามท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบนัน้    

โคมเรย์ และลี (Comrey and Lee) เสนอแนวทางในการพิจารณาจํานวนตวัอย่างท่ีเพียงพอต่อ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบว่า จํานวนตวัอย่าง 50 ตวัอย่าง ไม่เหมาะสมอย่างย่ิง จํานวนตวัอย่าง 

100 ตวัอย่าง ไม่เหมาะสม จํานวนตวัอย่าง  200 ตวัอย่าง พอใช้ จํานวนตวัอย่าง 300 ตวัอย่าง    

ดี จํานวนตวัอย่าง 500 ตวัอย่าง ดีมาก และจํานวนตวัอย่างมากกว่า 1000 ตวัอย่าง ดีท่ีสดุ ซึ่ง

สอดคล้องกับ ทาบาชนิค และไฟเดล (Tabachnick and Fidel) ท่ียืนยันว่า การวิเคราะห์

องค์ประกอบ ต้องมีตวัอย่างจํานวนอย่างน้อย 300 ตวัอย่าง ซึ่งงานวิจัยนีเ้ก็บแบบสอบถามได้ 

จํานวน 820 ฉบบั จงึมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบตอ่ไป 

 

 

 

231

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 นอกจากนัน้ยังมีการตรวจสอบโดยใช้สถิติทดสอบ ซึ่งในท่ีนีใ้ช้การตรวจสอบโดยสถิต ิ   

ตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนัโดยพิจารณาจากคา่ KMO and Bartlett’s Test โดยคา่ Kaiser-Meyer-

Olkin Measure of Sampling Adequacy (MSA) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบ Bartlett’s 

Test of Sphericity ใช้ทดสอบตวัแปรต่าง ๆ ว่ามีความสมัพนัธ์กันหรือไม่ จากการวิเคราะห์

องค์ประกอบ ได้ผล  ดงัตารางท่ี 8 

 

ตารางท่ี 8  แสดงคา่ KMO-Meyer-Olkin and Bartlett’s Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .975 

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 102955.671 

 Df 9180 

 Sig .000 

 

 จากตารางท่ี 8 ผลการทดสอบ ค่า KMO ของข้อมูลชุดท่ีเก็บได้จากการวิจัย ได้เท่ากับ      

.975 ซึ่ง ไคเซอร์ และไรซ์ (Kaiser and Rice) ได้ทําการศึกษาค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin 

measure of sampling adequace) ในการวดัความเหมาะสมของข้อมูลว่าควรใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ และได้สรุปว่า ถ้าคา่ KMO ≥ 0.8 แสดงว่าข้อมลูชดุนัน้สามารถใช้           

การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี ดังนัน้ข้อมูลชุดนีจ้ึงมีความเหมาะสมท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์

องค์ประกอบได้ดี การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s 

Sphericity Test มีนยัสําคญัทางสถิติ (sig 0.00 < 0.05) แสดงว่าเมทริกซ์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์

ของตวัแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน ดงันัน้ข้อมูลท่ีได้จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห์

องค์ประกอบตอ่ไป 

 การวิเคราะห์ในขัน้ตอนนีใ้ช้การสกดัองค์ประกอบ (factor extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์

องค์ประกอบหลกั (Principal Component Analysis : PCA) ด้วยการหมุนแกนแบบตัง้ฉาก 

(orthogonal rotation) และการหมนุแกนองค์ประกอบด้วยวิธีวาริแมกซ์ (varimax rotation) โดย

ข้อตกลงเบือ้งต้น ในการศึกษาครัง้นีใ้ช้เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบดังนี ้1)  มีค่านํา้หนัก

องค์ประกอบตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ตามท่ี แฮร์ และคณะ(Hair and others) กล่าวว่า นํา้หนัก

องค์ประกอบท่ี0.50 ขึน้ไปเป็นคา่นํา้หนกัท่ีมีนยัสําคญัในทางปฏิบตัิ (practically significant) 2) มี

คา่ไอเก็น (eigenvalues) มากกว่า 1 ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser’s criterion) และ 3) มีตวัแปร
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อธิบายองค์ประกอบ 3 ตัวขึน้ไป (Hatcher) เ ม่ือพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว ได้จํานวน

องค์ประกอบและคา่ความแปรปรวนของตวัแปร  ดงัตารางท่ี 9 

ตารางท่ี 9  แสดงองค์ประกอบ คา่ไอเก็น คา่ร้อยละของความแปรปรวน คา่ร้อยละของ 

ความแปรปรวนสะสมองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดั 

สงักดักรุงเทพมหานคร 
 

องค์ประกอบ 

(component) 

Rotation Sums of Squared Loadings 

คา่ความแปรปรวนของ 

ตวัแปร (eigenvalues) 

คา่ความแปรปรวน 

ร้อยละ (% of variance) 

คา่ความแปรปรวนสะสม 

ร้อยละ (cumulative %) 

1 25.300 18.603 18.603 

2 13.492 9.920 28.524 

3 9.358 6.881 35.404 

4 7.534 5.540 40.944 

5 4.607 3.388 44.332 

6 4.043 2.972 47.304 

7 3.254 2.393 49.697 

8 3.153 2.319 52.016 

9 3.097 2.277 54.293 

10 2.728 2.006 56.298 

11 2.585 1.901 58.199 

12 2.305 1.695 59.894 

13 2.080 1.529 61.423 

14 1.629 1.198 62.621 

15 1.475 1.084 63.705 

16 1.452 1.068 64.773 

17 1.403 1.032 65.804 

18 1.400 1.029 66.834 

19 1.359 .999 67.833 

20 1.296 .953 68.785 

21 1.272 .935 69.721 
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จากตาราง ท่ี  9  แสดงจํานวนองค์ประกอบการบริหารงานของโรง เ รียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร พบว่า องค์ประกอบท่ีมีค่าไอเก็นมากกว่า 1 มี 21 องค์ประกอบ เม่ือหมุนแกน

แล้วอธิบายความแปรปรวนได้ทัง้หมดร้อยละ 69.721 แต่เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์การคดัเลือก

องค์ประกอบท่ีมีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป มีคา่ไอเก็น (eigenvalues) มากกว่า 1 

และมีตวัแปรอธิบายองค์ประกอบ 3 ตวัขึน้ไป พบว่า มีเพียง 6 องค์ประกอบท่ีมีคณุสมบตัิเป็นไป

ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด คือ องค์ประกอบท่ี 1 – 4 องค์ประกอบท่ี 7 และองค์ประกอบท่ี 10 แตสํ่าหรับ

องค์ประกอบอ่ืน ๆ อีก 15 องค์ประกอบขาดคุณสมบตัิตามเกณฑ์จึงไม่เข้าข่ายการวิจยั สําหรับ

องค์ประกอบท่ีมีคุณสมบตัิตามเกณฑ์ 6 องค์ประกอบ เม่ือหมุนแกนแล้วองค์ประกอบท่ี 1 มีค่า   

ไอเก็นสูงสุดเท่ากับ 25.300 สามารถอธิบายความแปรปรวนทัง้หมดได้ร้อยละ 18.603 

องค์ประกอบท่ี 2 มีค่าไอเก็น 13.492 สามารถอธิบายความแปรปรวนทัง้หมดได้ร้อยละ 9.920 

องค์ประกอบท่ี 3 มีคา่ไอเก็น 9.358 สามารถอธิบายความแปรปรวนทัง้หมดได้ร้อยละ 6.881 และ

องค์ประกอบอ่ืน ๆ มีค่าไอเก็นและความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนทัง้หมดค่อย ๆ 

ลดลงตามลําดบั  องค์ประกอบท่ีมีคณุสมบตัิเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดคือ องค์ประกอบท่ี 1 – 4 

องค์ประกอบท่ี 7 และองค์ประกอบท่ี 10 พบวา่ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ทัง้หมด 56.298 

 นอกจากนีนํ้า้หนกัองค์ประกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแตล่ะองค์ประกอบหลงัหมนุแกน

แสดงไว้ในตารางท่ี 10 

 

ตารางท่ี 10 แสดงคา่นํา้หนกัองค์ประกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแตล่ะองค์ประกอบหลงัหมนุแกน 

 

 

ตวัแปร 

คา่นํา้หนกัองค์ประกอบ 

กลุม่ท่ี 1 กลุม่ท่ี 2 กลุม่ท่ี 3 กลุม่ท่ี 4 กลุม่ท่ี 5 กลุม่ท่ี 6 

A107 .823      

A108 .771      

A115 .766      

A106 .754      

A109 .742      

A114 .741      

A117 .739      
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ตารางท่ี 10 แสดงคา่นํา้หนกัองค์ประกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแตล่ะองค์ประกอบหลงัหมนุแกน  

      (ตอ่) 
 

 

ตวัแปร 

ค่านํา้หนกัองค์ประกอบ 

กลุม่ท่ี 1 กลุม่ท่ี 2 กลุม่ท่ี 3 กลุม่ท่ี 4 กลุม่ท่ี 5 กลุม่ท่ี 6 

A105 .719      

A116 .711      

A86 .702      

A85 .699      

A112 .679      

A110 .668      

A111 .666      

A94 .657      

A113 .654      

A103 .641      

A98 .634      

A93 .620      

A95 .608      

A96 .607      

A43 .607      

A128  .762     

A135  .758     

A131  .755     

A136  .741     

A129  .715     

A126  .692     

A130  .659     

A133  .634     

A132  .625     

A134  .614     
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ตารางท่ี 10 แสดงคา่นํา้หนกัองค์ประกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแตล่ะองค์ประกอบหลงัหมนุแกน  

      (ตอ่) 

 

 

ตวัแปร 

คา่นํา้หนกัองค์ประกอบ 

กลุม่ท่ี 1 กลุม่ท่ี 2 กลุม่ท่ี 3 กลุม่ท่ี 4 กลุม่ท่ี 5 กลุม่ท่ี 6 

A30   .692    

A32   .677    

A34   .648    

A31   .629    

A79    .676   

A83    .672   

A81    .668   

A78    .666   

A80    .664   

A77    .645   

A82    .634   

A2     .644  

A1     .629  

A3     .616  

A23      .686 

A24      .648 

A25      .632 

 

จากตารางท่ี 10 พบว่า องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครมี 6 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1 จํานวน 22  ตวัแปร องค์ประกอบท่ี 2 

จํานวน 10 ตัวแปร องค์ประกอบท่ี 3 จํานวน 4 ตัวแปร องค์ประกอบท่ี 4 จํานวน 7 ตัวแปร 

องค์ประกอบท่ี 5 จํานวน 3 ตวัแปร และองค์ประกอบท่ี 6 จํานวน 3 ตวัแปร 
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 ในการเรียกช่ือองค์ประกอบท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ท่ีกําหนดเพ่ือความสะดวก ผู้ วิจยัได้

ตัง้ช่ือแตล่ะองค์ประกอบดงัตารางท่ี 11 และมีรายละเอียดแตล่ะองค์ประกอบดงัตารางท่ี 12 - 17 

 

ตารางท่ี 11  แสดงองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

 

ลําดบัท่ี องค์ประกอบ จํานวนตวัแปร คา่นํา้หนกัองค์ประกอบ 

1 องค์ประกอบท่ี 1 22 .607 - .823 

2 องค์ประกอบท่ี 2 10 .614 - .762 

3 องค์ประกอบท่ี 3 4 .629 - .692 

4 องค์ประกอบท่ี 4 7 .634 - .676 

5 องค์ประกอบท่ี 5 3 .616 - .644 

6 องค์ประกอบท่ี 6 3 .632 - .686 

รวม 49 .607 -.823 

 

 จากตารางท่ี 11  พบว่า องค์ประกอบท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกําหนดมีจํานวน             

6 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบท่ี 1 มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 22 ตัวแปร               

มีค่านํา้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .607 - .823 องค์ประกอบท่ี 2  มีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบาย

องค์ประกอบ  10 ตวัแปร มีค่านํา้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .614 - .762 องค์ประกอบท่ี 3        

มีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 4 ตวัแปร มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .629 - .692 

องค์ประกอบท่ี 4  มีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 7 ตวัแปร มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบอยู่

ระหว่าง .634 - .676 องค์ประกอบท่ี 5  มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 3 ตัวแปร              

มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .616 - .644 และองค์ประกอบท่ี 6  มีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบาย

องค์ประกอบ 3 ตวัแปร มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง .632 - .686 
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ตารางท่ี 12  แสดงองค์ประกอบท่ี 1 

 

ตัวแปร ข้อความ นํา้หนัก

องค์ประกอบ 

107 กําหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสําเร็จของสถานศกึษา

ตามมาตรฐานการศกึษาและตวัชีว้ดัของกรุงเทพมหานครและ

สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 

.823 

108 สร้างความเข้าใจในเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินของ

สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 
.771 

115 มีการเตรียมความพร้อมของครู นกัเรียนและสถานศกึษาให้พร้อม

รับการประเมิน 
.766 

106 แตง่ตัง้คณะกรรมการ ผู้ รับผิดชอบด้านการประกนัคณุภาพภายใน

ของโรงเรียนอยา่งชดัเจน 
.754 

109 ประสานความร่วมมือกบัทกุฝ่ายในการปรับปรุงและพฒันาระบบ

ประกนัคณุภาพภายใน 
.742 

114 จดัทําสรุปรายงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนทกุปี .741 

117 สง่เสริมและสนบัสนนุให้ครู นกัเรียน มีส่วนร่วมในการรับ 

การประเมินจากภายนอก 
.739 

105 วางแผนการพฒันาคณุภาพการศกึษา ตามระบบการประกนั

คณุภาพการศกึษาให้บรรลตุามเป้าหมายความสําเร็จของ

สถานศกึษา 

.719 

116 การจดัสภาพรับการประเมินตามสภาพจริง .711 

86 สร้างความตระหนกัถึงความสําคญัและประโยชน์ของการทําวิจยั 

ในชัน้เรียนแก่ครู 
.702 

85 กําหนดให้ครูทกุคนทําวิจยัในชัน้เรียน .699 

112 ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน เพ่ือปรับปรุงพฒันา

อยา่งตอ่เน่ือง 
.679 
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ตารางท่ี 12  แสดงองค์ประกอบท่ี 1 (ตอ่) 

 

ตัวแปร ข้อความ นํา้หนัก

องค์ประกอบ 

110 ประสานความร่วมมือกบัโรงเรียนและหนว่ยงานอ่ืนในการปรับปรุง

และพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษาเพ่ือเป็นฐานใน 

การพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

.668 

111 ดําเนินการพฒันางานประเมินคณุภาพภายในเพ่ือปรับปรุงพฒันา

อยา่งตอ่เน่ือง 
.666 

94 สถานศกึษาได้กําหนดระเบียบ แนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการวดัผลและ

ประเมินผลของโรงเรียนได้ถกูต้อง 
.657 

113 นําผลการตดิตามและประเมินคณุภาพภายในและภายนอกเพ่ือ

ปรับปรุงพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
.654 

103 การรายงานผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ผู้ปกครองทราบเม่ือสิน้ 

ปีการศกึษา 
.641 

98 ครูให้ความสําคญักบัการวดัผลและประเมินผลเพ่ือทราบคณุภาพ

ของผู้ เรียน 
.634 

93 โรงเรียนมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ ครู บคุลากรรับผิดชอบด้าน 

การวดัผลและประเมินผลการศกึษาของโรงเรียน 
.620 

95 เปิดโอกาสให้ทกุฝ่ายมีสว่นร่วมในการแสดง 

ความคดิเห็นเก่ียวกบัแนวทางวิธีการวดัผล ประเมินผลหรือ 

การสร้างแบบประเมินผู้ เรียน 

.608 

96 สง่เสริมให้ครูจดัทําแผนการวดัผลและประเมินผลแตล่ะรายวิชาให้

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษา หนว่ยการเรียนรู้ หรือ 

สาระการเรียนรู้ตามหลกัสตูร 

.607 

43 จดัทําหลกัสตูรสถานศกึษาโดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
.607 

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 

คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

25.300 

18.603 
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จากตารางท่ี 12  พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจํานวน 22 ตวัแปร 

หลงัหมนุแกนมีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .607 - .823 มีคา่

ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากับ 25.300 และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 18.603 ซึ่ง

เม่ือเทียบคา่ความแปรปรวนของตวัแปรกบัองค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความสําคญั

เป็นอนัดบั 1 กล่าวคือ ตวัแปรทัง้ 22 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสุด 

และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ตวัแปร “กําหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสําเร็จ

ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตวัชีว้ดัของกรุงเทพมหานครและสํานกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา”  มีค่านํา้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสุดคือ .823 สําหรับ 

ตัวแปร “จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้

พืน้ฐาน” พบว่า มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบน้อยท่ีสดุ คือ .607 และผู้ วิจยัได้ตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้่า         

“การประกนัคณุภาพการศกึษา” 
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ตารางท่ี 13  แสดงองค์ประกอบท่ี 2 

 

ตัวแปร ข้อความ นํา้หนัก

องค์ประกอบ 

128 จดัครูท่ีมีความสามารถเหมาะสมกบัการพฒันาความสามารถของ

นกัเรียนแตล่ะกลุม่ 
.762 

135 ตรวจสอบ และประเมินความก้าวหน้าของนกัเรียนเป็นรายบคุคล .758 

131 การจดัทําข้อมลูของนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ .755 

136 จดัให้มีระบบการสง่ตอ่นกัเรียนอย่างเหมาะสม .741 

129 สง่เสริมพฒันาครูให้มีความสามารถพิเศษเหมาะสมกบัการพฒันา

นกัเรียน 
.715 

126 ศกึษา วิเคราะห์นกัเรียน หรือค้นหาความเป็นเลิศ 

ของนกัเรียนเป็นรายบคุคลด้วยเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย 
.692 

130 สนบัสนนุให้นกัเรียนมีโอกาสได้แสดงความสามารถด้วยวิธีการ

หลากหลายในเวทีตา่ง ๆ 
.659 

133 ชีแ้จงทําความเข้าใจและพฒันานกัเรียนร่วมกนักบัผู้ปกครอง .634 

132 มีการจดัให้มีการเรียนร่วมกนัได้สําหรับนกัเรียนทกุระดบั

ความสามารถในวยัเดียวกนั 
.625 

134 การประสานงานกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันานกัเรียนอยา่ง

สม่ําเสมอตอ่เน่ือง 
.614 

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 

คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

13.492 

9.920 

 

 จากตารางท่ี 13  พบว่า องค์ประกอบท่ี 2 อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจํานวน 10 ตวัแปร 

หลงัหมนุแกนมีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .614 - .762 มีคา่

ความแปรปรวนของตวัแปรเทา่กบั 13.492 และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 9.920 ซึ่งเม่ือ

เทียบคา่ความแปรปรวนของตวัแปรกบัองค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความสําคญัเป็น

อนัดบั 2 กล่าวคือ ตวัแปรทัง้ 10 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสดุ และ

เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวแปร “จัดครูท่ีมีความสามารถเหมาะสมกับการพัฒนา  
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ความสามารถของนักเรียนแต่ละกลุ่ม” มีค่านํา้หนักองค์ประกอบมากท่ีสุดคือ .762 สําหรับ         

ตัวแปร “การประสานงานกับผู้ ท่ีเ ก่ียวข้องกับการพัฒนานักเรียนอย่างสม่ําเสมอต่อเน่ือง”        

พบว่า มีค่านํา้หนักองค์ประกอบน้อยท่ีสุด คือ .614 และผู้ วิจัยได้ตัง้ ช่ือองค์ประกอบนีว้่า         

“การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน” 

 

ตารางท่ี 14  แสดงองค์ประกอบท่ี 3 

 

ตัวแปร ข้อความ นํา้หนัก

องค์ประกอบ 

30 นิเทศ ตดิตามในการจดัการเรียนรู้ของครูเป็นประจําตอ่เน่ือง .692 

32 ประเมินผลการนิเทศการศกึษาในโรงเรียนเป็นประจําทกุปี .677 

34 การจดัทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานนิเทศภายในประจํา 

ปีการศกึษา 
.648 

31 การประเมินผลการปฏิบตังิานด้านการจดัการเรียนรู้ของครู 

อยา่งสม่ําเสมอ 
.629 

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 

คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

9.358 

6.881 

 

จากตารางท่ี 14  พบวา่ องค์ประกอบท่ี 3 อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจํานวน 4 ตวัแปร หลงั

หมุนแกนมีค่านํา้หนักตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .629 - .692 มีค่า         

ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 9.358 และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 6.881 ซึ่งเม่ือ

เทียบคา่ความแปรปรวนของตวัแปรกบัองค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความสําคญัเป็น

อนัดบั 3 กล่าวคือ ตวัแปรทัง้ 4 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสุด และ

เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตวัแปร “นิเทศ ติดตามในการจดัการเรียนรู้ของครูเป็นประจํา

ต่อเ น่ือง” มีค่านํา้หนักองค์ประกอบมากท่ีสุดคือ .692 สําหรับตัวแปร “การประเมินผล              

การปฏิบตังิานด้านการจดัการเรียนรู้ของครูอย่างสม่ําเสมอ” พบว่า มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบน้อย

ท่ีสดุ คือ .629 และผู้ วิจยัได้ตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้า่ “การนิเทศการศกึษา” 
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ตารางท่ี 15  แสดงองค์ประกอบท่ี 4 

 

ตัวแปร ข้อความ นํา้หนัก

องค์ประกอบ 

79 ดําเนินกิจกรรมแนะแนว โดยความร่วมมือของทกุฝ่ายในโรงเรียน .676 

83 ตดิตามและประเมินผลการแนะแนวการศกึษาในโรงเรียน .672 

81 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทกุฝ่ายในการจดับริการแนะแนว 

แก่นกัเรียน 
.668 

78 แตง่ตัง้คณะกรรมการแนะแนวของโรงเรียนเป็นผู้ รับผิดชอบงาน 

แนะแนวของโรงเรียน 
.666 

80 มีการประสานงานร่วมมือกนักบัองค์กรภายนอกในการแนะแนวทาง 

เพ่ือพฒันานกัเรียนในด้านการศกึษาตอ่ 
.664 

77 จดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียน .645 

82 จดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพของสถานศกึษา  

โดยเช่ือมโยงกบัระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 
.634 

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 

คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

7.534 

5.540 

 

 จากตารางท่ี 15  พบวา่ องค์ประกอบท่ี 4 อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจํานวน 7 ตวัแปร หลงั

หมุนแกนมีค่านํา้หนักตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .634 - .676 มีค่า  

ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 7.534 และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 5.540 ซึ่งเม่ือ

เทียบคา่ความแปรปรวนของตวัแปรกบัองค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความสําคญัเป็น

อนัดบั 4 กล่าวคือ ตวัแปรทัง้ 7 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสุด และ

เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ตวัแปร “ดําเนินกิจกรรมแนะแนวโดยความร่วมมือของทกุฝ่าย

ในโรง เ รียน ” มีค่า นํ า้หนักองค์ประกอบมาก ท่ีสุด คือ .676 สําห รับตัวแปร “จัดระบบ                   

การแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพของสถานศกึษาโดยเช่ือมโยงกบัระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน” 

พบว่า มีค่านํา้หนักองค์ประกอบน้อยท่ีสุด คือ .634 และผู้ วิจัยได้ตัง้ ช่ือองค์ประกอบนีว้่า         

“การแนะแนวการศกึษา” 
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ตารางท่ี 16  แสดงองค์ประกอบท่ี 5 

 

ตัวแปร ข้อความ นํา้หนัก

องค์ประกอบ 

2 กําหนดแผนการบริหารงานวิชาการสอดคล้องกบั พระราชบญัญตัิ

การศกึษาหรือจดุหมายของหลกัสตูรสถานศกึษา 
.644 

1 ผู้บริหาร หวัหน้าฝ่าย ครู และผู้ เก่ียวข้องร่วมกนัวางแผน  

การบริหารงานวิชาการประจําปี 
.629 

3 จดัให้มีแผนปฏิบตังิานวิชาการท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันา

การศกึษาของโรงเรียน 
.616 

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 

คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

3.254 

2.393 

 

 จากตารางท่ี 16  พบวา่ องค์ประกอบท่ี 5 อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจํานวน 3 ตวัแปร หลงั

หมุนแกนมีค่านํา้หนักตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .616 - .644 มีค่า  

ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 3.254 และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 2.393 ซึ่งเม่ือ

เทียบคา่ความแปรปรวนของตวัแปรกบัองค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความสําคญัเป็น

อนัดบั 5 กล่าวคือ ตวัแปรทัง้ 3 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสุด และ

เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตวัแปร “กําหนดแผนการบริหารงานวิชาการสอดคล้องกับ 

พระราชบญัญัติการศึกษาหรือจุดหมายของหลกัสตูรสถานศึกษา” มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบมาก

ท่ีสดุคือ .644 สําหรับตวัแปร “จดัให้มีแผนปฏิบตัิงานวิชาการท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันา

การศึกษาของโรงเรียน” พบว่า มีค่านํา้หนักองค์ประกอบน้อยท่ีสุด คือ .616 และผู้ วิจัยได้ตัง้ช่ือ

องค์ประกอบนีว้า่ “การมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา” 
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ตารางท่ี 17  แสดงองค์ประกอบท่ี 6 

 

ตัวแปร ข้อความ นํา้หนัก

องค์ประกอบ 

23 สํารวจความต้องการใช้หนงัสือแบบเรียนจากครู นกัเรียน ผู้ปกครอง

ก่อนการพิจารณาคดัเลือกหนงัสือมาใช้ 
.686 

24 ดําเนินการจดัหาหนงัสือตามระเบียบ .648 

25 มีการประชมุรับทราบสภาพปัญหาการใช้หนงัสือแบบเรียนของ 

แตล่ะปีเพ่ือการพิจารณาคดัเลือกหนงัสือแบบเรียนในปีตอ่ไป 
.632 

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 

คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

2.728 

2.006 

 

 จากตารางท่ี 17  พบวา่ องค์ประกอบท่ี 6 อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจํานวน 3 ตวัแปร หลงั

หมุนแกนมีค่านํา้หนักตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .632 - .686 มีค่า  

ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 2.728 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 2.006 ซึ่งเม่ือ

เทียบคา่ความแปรปรวนของตวัแปรกบัองค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความสําคญัเป็น

อนัดบั 6 กล่าวคือ ตวัแปรทัง้ 3 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสุด และ

เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตวัแปร “สํารวจความต้องการใช้หนังสือแบบเรียนจากครู 

นกัเรียน ผู้ปกครองก่อนการพิจารณาคดัเลือกหนงัสือมาใช้” มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุคือ 

.686 สําหรับตวัแปร “มีการประชมุรับทราบสภาพปัญหาการใช้หนงัสือแบบเรียนของแต่ละปีเพ่ือ

การพิจารณาคดัเลือกหนงัสือแบบเรียนในปีตอ่ไป” พบว่า มีค่านํา้หนกัองค์ประกอบน้อยท่ีสุด คือ 

.632 และผู้ วิจยัได้ตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้า่ “ส่ือการเรียนการสอน” 

 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) เพ่ือสกดัตวัแปร

ให้เหลือตัวแปรประกอบท่ีสําคัญโดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์ภาวะน่าจะเป็นสูงสุด 

(Maximum Likelihood) เพ่ือให้ได้ตวัแปรท่ีสําคญั ซึ่งปรากฏว่าได้องค์ประกอบการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมาทัง้หมด 6 องค์ประกอบ ผู้ วิจัยจึงได้สรุป

องค์ประกอบได้ดงัแผนภมูิท่ี 8 
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แผนภมูิท่ี 8  แสดงองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

          

 จากแผนภูมิท่ี 8  อธิบายได้ว่า องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 1.  องค์ประกอบ “การประกนัคณุภาพการศกึษา” ประกอบด้วย 22 องค์ประกอบย่อย คือ 

(1) กําหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสําเร็จของสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาและ

ตัวชีว้ัดของกรุงเทพมหานครและสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา       

(2) สร้างความเข้าใจในเร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคณุภาพการศกึษา (3) มีการเตรียมความพร้อมของครู นกัเรียนและสถานศกึษาให้พร้อม

รับการประเมิน (4) แตง่ตัง้คณะกรรมการ ผู้ รับผิดชอบด้านการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียน

อยา่งชดัเจน (5) ประสานความร่วมมือกบัทกุฝ่ายในการปรับปรุงและพฒันาระบบประกนัคณุภาพ

ภายใน (6) จัดทําสรุปรายงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนทุกปี (7) ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ครู นกัเรียน มีส่วนร่วมในการรับการประเมินจากภายนอก (8) วางแผนการพฒันา

องค์ประกอบการบริหาร  งาน

วิชาการของโรงเรียนสังกดั

กรุงเทพมหานคร 

2. การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 
ของนักเรียน 

6. ส่ือการเรียน 
การสอน 

1.  การประกันคุณภาพการศึกษา 

3. การนิเทศ

การศึกษา 

5. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 4. การแนะแนวการศึกษา 
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คณุภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคณุภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายความสําเร็จ

ของสถานศึกษา (9) การจัดสภาพรับการประเมินตามสภาพจริง (10) สร้างความตระหนกัถึง

ความสําคญัและประโยชน์ของการทําวิจยัในชัน้เรียนแก่ครู (11) กําหนดให้ครูทกุคนทําวิจยัในชัน้

เรียน (12) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง    

(13) ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนและหน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุงและพฒันาระบบประกัน

คณุภาพการศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการพฒันาอย่างต่อเน่ือง (14) ดําเนินการพัฒนางานประเมิน

คณุภาพภายในเพ่ือปรับปรุงพฒันาอย่างตอ่เน่ือง (15) สถานศกึษาได้กําหนดระเบียบ แนวปฏิบตัิ

เก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนได้ถูกต้อง (16) นําผลการติดตามและประเมิน

คุณภาพภายในและภายนอกเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      

(17) สถานศกึษาได้กําหนดระเบียบ แนวปฏิบตัิเก่ียวกับการวดัผลและประเมินผลของโรงเรียนได้

ถูกต้อง (18) ครูให้ความสําคัญกับการวัดผลและประเมินผลเพ่ือทราบคุณภาพของผู้ เรียน        

(19) โรงเรียนมีการแต่งตัง้คณะกรรมการ ครู บุคลากรรับผิดชอบด้านการวดัผลและประเมินผล

การศึกษาของโรงเรียน (20) เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

แนวทางวิธีการวัดผล ประเมินผลหรือการสร้างแบบประเมินผู้ เรียน (21) ส่งเสริมให้ครูจัดทํา

แผนการวดัผลและประเมินผลแตล่ะหนว่ยการเรียนรู้ หรือสาระการเรียนรู้ตามหลกัสตูร (22) จดัทํา

หลกัสตูรสถานศกึษาโดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

2.  องค์ประกอบ “การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน” ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบย่อย 

คือ (1) จัดครูท่ีมีความสามารถเหมาะสมกับการพัฒนาความสามารถของนักเรียนแต่ละกลุ่ม      

(2) ตรวจสอบ และประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคล (3) การจัดทําข้อมูลของ

นกัเรียนอย่างเป็นระบบ (4) จดัให้มีระบบการส่งตอ่นกัเรียนอย่างเหมาะสม (5) ส่งเสริมพฒันาครู

ให้มีความสามารถพิเศษเหมาะสมกบัการพฒันานกัเรียน (6) ศกึษา วิเคราะห์นกัเรียน หรือค้นหา

ความเป็นเลิศของนกัเรียนเป็นรายบุคคลด้วยเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย (7) สนับสนุนให้นกัเรียนมี

โอกาสได้แสดงความสามารถด้วยวิธีการหลากหลายในเวทีต่าง ๆ (8) ชีแ้จงทําความเข้าใจและ

พฒันานกัเรียนร่วมกันกับผู้ปกครอง (9) การจดัให้มีการเรียนร่วมกันได้สําหรับนกัเรียนทุกระดบั

ความสามารถในวยัเดียวกัน  (10) การประสานงานกับผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันานกัเรียนอย่าง

สม่ําเสมอตอ่เน่ือง  
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3.  องค์ประกอบ “การนิเทศการศกึษา” ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ (1) นิเทศ ติดตามใน

การจดัการเรียนรู้ของครูเป็นประจําต่อเน่ือง  (2) ประเมินผลการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนเป็น

ประจําทุกปี (3) การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานนิเทศภายในประจําปีการศึกษา           

(4) การประเมินผลการปฏิบตังิานด้านการจดัการเรียนรู้ของครูอยา่งสมําเสมอ 

 4.  องค์ประกอบ “การแนะแนวการศึกษา” ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบย่อย คือ (1) ดําเนิน

กิจกรรมแนะแนว โดยความร่วมมือของทกุฝ่ายในโรงเรียน (2) ติดตามและประเมินผลการแนะแนว

การศกึษาในโรงเรียน  (3) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทกุฝ่ายในการจดับริการแนะแนวแก่นกัเรียน 

(4) แต่งตัง้คณะกรรมการแนะแนวของโรงเรียนเป็นผู้ รับผิดชอบงานแนะแนวของโรงเรียน           

(5)  มีการประสานงานร่วมมือกนักบัองค์กรภายนอกในการแนะแนวทางเพ่ือพฒันานกัเรียนในด้าน

การศึกษาต่อ (6) จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียน (7) จัดระบบ    

การแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพของสถานศกึษาโดยเช่ือมโยงกบัระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน 

5. องค์ประกอบ “การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ        

(1) กําหนดแผนการบริหารงานวิชาการสอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศกึษาหรือจดุหมายของ

หลกัสตูรสถานศกึษา (2)  ผู้บริหาร หวัหน้าฝ่าย ครู และผู้ เก่ียวข้องร่วมกนัวางแผน การบริหารงาน

วิชาการประจําปี (3) จดัให้มีแผนปฏิบตังิานวิชาการท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาการศกึษา

ของโรงเรียน 

6.  องค์ประกอบ “ส่ือการเรียนการสอน” ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ (1) สํารวจความ

ต้องการใช้หนังสือแบบเรียนจากครู นกัเรียน ผู้ปกครองก่อนการพิจารณาคดัเลือกหนงัสือมาใช้  

(2) ดําเนินการจดัหาหนังสือตามระเบียบ (3) มีการประชุมรับทราบสภาพปัญหาการใช้หนงัสือ

แบบเรียนของแตล่ะปีเพ่ือการพิจารณาคดัเลือกหนงัสือแบบเรียนในปีตอ่ไป  
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์เพ่ือทราบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของ 

 โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ (factor analysis) ท่ีได้นําเสนอแล้ว

ข้างต้นนัน้ พบว่า องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 49 ตวัแปร ดงัตอ่ไปนี ้

 

  F1 การประกนัคณุภาพการศกึษา (quality assurance) 

  F2 การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน (potential learning  

development of student) 

  F3 การนิเทศการศกึษา (supervision) 

  F4 การแนะแนวการศกึษา (guidance) 

  F5 การมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา (educational participation) 

  F6 ส่ือการเรียนการสอน (instructional media) 

 

 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครท่ีสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงตรรกะโดยมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีสนบัสนนุ

ความสมัพนัธ์เชิงตรรกะองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร   

ท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่กนั ผู้ วิจยัได้ดําเนินการวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิท่ี 9  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของ 

              นกัเรียนกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

องค์ประกอบด้าน 

การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 

F2 

องค์ประกอบด้าน 

การประกนัคณุภาพการศกึษา 

F1 
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ผลการศึกษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายท่านท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์ระหว่าง

องค์ประกอบด้านการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนกับการประกันคณุภาพการศึกษา 

ได้แก่ เดวิด (David) พบว่า การปรับปรุงงานวิชาการของครูช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง      

การเรียนสูงขึน้ ทัง้นีเ้พราะการปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดของครูในด้านการเรียนการสอน การให้ความเสมอ

ภาคทางการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยครูต้องพฒันาและหาวิธีการท่ีดีท่ีสดุเพ่ือนําไปสู่การมีคณุภาพใน  

การเรียนการสอนในชัน้เ รียนของตน ส่วนอาดัม (Adam) พบว่า การปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการ

ดําเนินงานวิชาการ ได้แก่  การกระจายอํานาจให้ผู้ เก่ียวข้องมีส่วนร่วม นโยบายการศึกษาต้อง

ชัดเจน มีการทดสอบระดับชาติ การได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน การพัฒนาการเรียน     

การสอน ผู้ บริหารส่งเสริมและสนับสนุน บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการเรียนการสอน 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การเรียนการสอนยึดผู้ เรียนเป็นสําคัญและการสร้าง      

ความเข้มแข็งให้ชุมชน ชูศรี  ถนอมกิจ พบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามี

ความคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ โดยมีลกัษณะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้

ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ พบว่า มีความจําเป็นท่ีจะต้องพฒันาคณุภาพการศกึษา โดยจะต้องเร่ิมจากสถานศกึษา

ทกุแหง่ดําเนินการพฒันาคณุภาพการศกึษาของตนเอง ในการพฒันาคณุภาพของสถานศกึษานัน้

จะต้องมีการประกันคุณภาพภายในผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหารและการจัดการเรียน    

การสอนตามปกติของสถานศึกษาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือทําให้

เด็กไทยเป็นคนดี มีความสามารถและมีความสุข จะได้ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้มีสันต ิ             

มีสิ่งแวดล้อมดีขึน้ เศรษฐกิจมัน่คง สามารถร่วมมือและแข่งขนักบัประเทศอ่ืน ๆ ได้อย่างมีศกัดิ์ศรี

ในสังคมโลกต่อไป และกรมวิชาการเสนอแนะว่า ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

สถานศึกษาคือ งานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติอยู่  นํามาจัดให้เป็นระบบท่ีชัดเจน เ พ่ือให้เกิด             

การปฏิบตัิงานท่ีได้มาตรฐาน เช่ือถือได้ สม่ําเสมอและพฒันาตอ่เน่ือง สร้างความมัน่ใจต่อสงัคม 

ได้ว่า สถานศึกษามีศกัยภาพในการจดัการศกึษา รายงานตอ่สาธารณชนได้ว่า ผู้ เรียนทกุคนของ

สถานศกึษาได้รับการเรียนรู้หรือไม่ เพียงใด ใช้วิธีการใดในการพฒันาผู้ เรียนและทราบได้อย่างไร

ว่าผู้ เรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้ตลอดจนต้องมีการเปล่ียนแปลงอะไรอีกบ้าง เพ่ือให้ผู้ เรียนทุกคนมี

ผลสัมฤทธ์ิท่ีเขยิบสูงขึน้ สามารถบรรลุผลตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนดให้สูงขึน้ตาม

ศักยภาพของผู้ เ รียนเช่นกัน ฉะนัน้การประกันคุณภาพการศึกษาก็จะต้องประกันในสิ่ง ท่ี

สถานศกึษาดําเนินการ 
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 สรุป จากข้อสนบัสนนุท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน

การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน ผู้ วิจยัจึงได้กําหนดสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหว่าง

องค์ประกอบด้านการพัฒนาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนมีอิทธิพลต่อการประกันคุณภาพ

การศกึษาในการศกึษาครัง้นี ้

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิท่ี 10  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านการนิเทศการศกึษากบัการประกนั 

        คณุภาพการศกึษา 

 

 ผลการศึกษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายท่านท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์ระหว่าง

องค์ประกอบด้านการนิเทศการศกึษากบัการประกนัคณุภาพการศกึษา ได้แก่ การนิเทศการศกึษา

เป็นองค์ประกอบสําคญัของการพฒันาคณุภาพของครูให้มีประสิทธิภาพในด้านการจดัการเรียน

การสอน ดงัท่ี ครูซ (Cruz) ได้ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการทํางานของสงัคมในการนิเทศการศึกษา 

พบว่า ในปัจจุบนัการปรับปรุงคณุภาพการเรียนการสอนและการผลิตครู ได้รับความสนใจจาก   

นักการศึกษานักวิชาการและผู้ กําหนดนโยบายสาธารณะ มาตรฐานทางวิชาชีพ การกําหนด

โปรแกรมใหม่ รูปแบบใหม่ของการประเมินผล เงินเดือนท่ีสูงขึน้ การลดบรรยากาศทํางาน ระบบ

ราชการเป็นการพยายามนัง่เผชิญหน้ากบัอาชีพสอนซึง่อยูร่ะยะของการปรับเปล่ียนระบบเดิม ฮอย 

และมิสเกล (Hoy and Miskel) ได้ศกึษาวิจยัและพบว่า โรงเรียนท่ีมีคณุภาพและมีประสิทธิผลควร

ประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ด้านปัจจยั 2) ด้านกระบวนการ และ 3) ด้านผลท่ีได้รับ 

ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบ ประสาน  ลกัษณาวงศ์ ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างทกัษะการนิเทศ

การศกึษาของผู้บริหารกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในโรงเรียน สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่า 1) การนิเทศการศึกษาของผู้ บริหารอยู่ในระดับมาก     

การประกนัคณุภาพภายในโรงเรียนอยู่ในระดบัมาก ความสมัพนัธ์ระหว่างการนิเทศของผู้บริหาร

กับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก สํานักงานมาตรฐาน

องค์ประกอบด้าน 

การนิเทศการศกึษา 

F3 

องค์ประกอบด้าน 

การประกนัคณุภาพการศกึษา 

F1 
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การศกึษา (Office for Standard in Education) ได้ศกึษาวิจยัการตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 

พบว่า ควรดําเนินการตรวจสอบคณุภาพการศึกษาเพ่ือปรับปรุงคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

โดยในการศึกษาวิจัยครัง้นีใ้ช้หลักการประเมินท่ีสามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม

หลักการประเมินผลทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกําหนดมาตรฐานการประเมิน      

4 ประการ คือ 1) ด้านความมีประโยชน์ 2) ด้านความเป็นไปได้ 3) ด้านความเหมาะสม และ       

4) ด้านความถกูต้อง และ ศริิพงษ์  องัศจุินดา ได้ศกึษากระบวนการนิเทศในโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับ

การรับรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษา พบว่า กระบวนการนิเทศตามแนวคิดของแฮร์ริส (Harris) 

อยู่ในระดบัมากทัง้ 6 ขัน้ตอน และแนวทางการเสริมสร้างกระบวนการนิเทศ โรงเรียนศกึษาสภาพ

ปัญหาแล้วร่วมกนัจดัทํา SWOT Analized จดัลําดบัความสําคญัของปัญหาท่ีจะต้องจดัการนิเทศ 

โดยร่วมงานกนัเป็นทีม ออกแบบวิธีการทํางานโดยใช้กระบวนการ PDCA จดัสรรทรัพยากรตา่ง ๆ 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประสานงานเพ่ือความสําเร็จด้วยกระบวนการประสานคน เวลา วสัดุ

อปุกรณ์ และมีการอํานวยการท่ีจะผลกัดนัให้เกิดการปฏิบตัิงานตามเป้าหมาย เพ่ือเป็นแนวทางใน

การปฏิบตังิาน 

 สรุป จากข้อสนบัสนนุท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน

การนิเทศการศกึษากบัการประกนัคณุภาพการศกึษา ผู้ วิจยัจึงได้กําหนดสมมติฐานความสมัพนัธ์

ระหว่างองค์ประกอบด้านการนิเทศการศึกษามีอิทธิพลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา            

ในการศกึษาครัง้นี ้

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิท่ี 11  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านการนิเทศการศกึษากบัการพฒันา 

         ศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 

 ผลการศึกษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายท่านท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์ระหว่าง

องค์ประกอบด้านการนิเทศการศึกษากับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่  

องค์ประกอบด้าน 

การนิเทศการศกึษา 

F3 

องค์ประกอบด้าน 

การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 

F2 
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แมคอิลแวน (Mcillvan) พบว่า การเป็นผู้บริหารทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสามารถนิเทศ

งานวิชาการได้และส่งผลโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใน

ทิศทางท่ีดีขึน้ สอดคล้องกับ กลิคแมน (Glickman) พบว่า การนิเทศภายในสถานศกึษาจะสําเร็จ

ลงได้อยา่งมีประสิทธิภาพตามจดุหมายต้องมีหลกัการสําคญัประการหนึ่งท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จ

ก็คือ มีเป้าหมายสําคัญในการนิเทศ คือ การส่งเสริม สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือครูใน

โรงเรียนให้ประสบความสําเร็จในการปฎิบัติภารกิจหลัก คือ การสอนหรือ การสร้างเสริม

พฒันาการของนกัเรียนทกุด้านให้เต็มตามวยัและเต็มศกัยภาพ โดยมีหลกัสตูรเป็นกรอบกํากบัใน

การจดักิจกรรมการเรียนการสอน แกรนท์และพายชาวเวสท์ (Grant and Piechowest) ได้

ศกึษาวิจยัเร่ือง ความเข้าใจในการเรียนรู้ภาษาท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางของชาวจีน ในเขตเมือง

บอสตัน พบว่า ความแตกต่างระหว่างผู้ เรียนภาษาท่ีเป็นชาวจีนนัน้มีผลกระทบต่อการเรียน

ภาษาองักฤษ และแตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ส่วนความยากท่ีมีตอ่การเรียนรู้ทกัษะ

พืน้ฐานทัง้ 4 นัน้ พบว่า ทักษะการพูดเป็นสิ่งท่ียากท่ีสุดสําหรับชาวจีน รองลงมาคือ การฟัง      

การเขียน สําหรับทกัษะท่ีมีความยากน้อยท่ีสดุสําหรับชาวจีนคือ ทกัษะการอ่าน มาเชียล (Maciel) 

ได้ศกึษา พฤติกรรมผู้บริหารในโรงเรียนประถมศกึษา โดยทําการสํารวจประสิทธิภาพของโรงเรียน 

ความสําเร็จของนกัเรียนและพฤตกิรรมของผู้บริหารวา่มีความสมัพนัธ์กนัอย่างไร พบว่า พฤติกรรม

ผู้บริหารในการบริหารงานวิชาการได้แก่ การสนบัสนนุการเรียนการสอน การนิเทศ วิสยัทศัน์และ

การทุ่มเทในการทํางานมีความสัมพันธ์กับความสําเร็จของนักเรียนอย่างมีนัยสําคัญ และ

พฤติกรรมผู้ บริหารมีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีวัดด้วยความสําเร็จของนักเรียน และ 

กาญจนา  เชยชิด ศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานตามมาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียน

ประถมศึกษาท่ีนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิอยู่ในโรงเรียน 10 อนัดบัแรก และโรงเรียน 10 อนัดบัสุดท้าย 

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พบว่า การนิเทศภายในโรงเรียนเป็น

กระบวนการท่ีสําคัญและจําเป็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาให้ดีขึน้ได้เพราะเป็น       

การแก้ปัญหาท่ีเป็นระบบระหว่างผู้ นิเทศและผู้ รับการนิเทศเพ่ือสัมฤทธิผลทางการเรียนของ

นกัเรียนสงูขึน้ 

 สรุป จากข้อสนบัสนนุท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน

การนิเทศการศกึษากบัการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน ผู้ วิจยัจึงได้กําหนดสมมติฐาน

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการนิเทศการศึกษามีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพ    

การเรียนรู้ของนกัเรียนในการศกึษาครัง้นี ้
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แผนภมูิท่ี 12  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านการนิเทศการศกึษากบัการแนะแนว 

         การศกึษา 

 

ผลการศึกษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายท่านท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์ระหว่าง

องค์ประกอบด้านการนิเทศการศกึษากบัการแนะแนวการศกึษา ได้แก่ วิลเล่ียม (William) ได้วิจยั

เร่ือง กลยุทธ์การใช้การนิเทศภายในโรงเรียนและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรใน

โรงเรียน ในเขตโรงเรียน K-12 รัฐแคลิฟอร์เนีย พบว่า 1) ผู้บริหารและครูขาดความสัมพันธ์และ

ความเข้าใจอนัดีตอ่กนัในเร่ืองการนิเทศภายในโรงเรียน 2) ครูผู้สอนมีความเห็นว่า ผู้บริหารไม่คอ่ย

มีการสังเกตการสอนและเย่ียมชมอย่างเป็นทางการแต่ผู้บริหารโรงเรียนมีความเห็นว่าได้สงัเกต 

การสอนและเย่ียมชมห้องเรียนอยู่เป็นประจํา ไวส์ (Wiles) พบว่า การนิเทศเป็นการแนะนําซึ่งกัน

และกัน วางแผนร่วมกัน ปรึกษาหารือกัน เพ่ือหาทางปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึน้ เบอร์ตนั 

และบรูคเนอร์ (Burton and Brueckner) พบว่า การนิเทศเป็นการบริการทางวิชาการท่ีมี

จดุมุ่งหมายเพ่ือการศกึษาและการปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนท่ีมีผลตอ่ความเจริญก้าวหน้า

และการพฒันาเด็ก และ ธีระพงธ์  ศรีโพธ์ิ พบว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีเกิดจาก

ความร่วมมือของคณะครู บคุลากรทางการศกึษา โดยการแนะนําให้คําปรึกษาหารือช่วยเหลือและ

เสริมสร้างขวญักําลงัใจให้ผู้ ท่ีได้รับการแนะนําได้พฒันาความรู้ความสามารถ ให้สามารถปฏิบตัิ

ภารกิจทางด้านการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นําความรู้ท่ีได้รับไปบูรณาการใช้เพ่ือ  

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แก่นกัเรียน 

 สรุป จากข้อสนบัสนนุท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน

การนิเทศการศกึษากบัการแนะแนวการศกึษา ผู้ วิจยัจึงได้กําหนดสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหว่าง

องค์ประกอบด้านการนิเทศการศกึษามีอิทธิพลตอ่การแนะแนวการศกึษาในการศกึษาครัง้นี ้

 

 

องค์ประกอบด้าน 

การนิเทศการศกึษา 

F3 

องค์ประกอบด้าน 

การแนะแนวการศกึษา 

F4 
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แผนภมูิท่ี 25  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านการนิเทศการศกึษากบั 

        การมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

 

 ผลการศึกษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายท่านท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์ระหว่าง

องค์ประกอบด้านการนิเทศการศึกษากับการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ได้แก่ เบอร์ตนัและ 

บรูคเนอร์ (Burton and Brueckner) พบว่า หลกัการนิเทศการศกึษาประการหนึ่งท่ีสําคญัก็คือ  

การนิเทศการศึกษาควรเป็นประชาธิปไตยจะต้องเคารพในความแตกต่างของบุคคลเป็น        

ความร่วมมือร่วมใจกันในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ควรเป็นการสร้างสรรค์   

การแสวงหาความพิเศษของบุคคลและเปิดโอกาสให้ได้แสดงออกและพัฒนาความสามารถ

เหล่านัน้อย่างเต็มท่ีร่วมกัน ส่วน มุรานกิ (Murangi) พบว่า การนิเทศการศึกษาในนามิเบีย

จดุหมายหลกัสําคญัท่ีสุดสําหรับครูคือ การได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจดัการเรียนการสอน 

ครูมีความรู้สึกต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะ เทคนิคการนิเทศการสอน ครูและ        

ผู้นิเทศรู้สึกว่าการนิเทศมีความจําเป็น แนวคิดในการศึกษาและบทบาทในการนิเทศในนามิเบีย    

มีการปรับเปล่ียนด้านปรัชญา สมัยก่อนมีนโยบายควบคุมครูซึ่งปัจจุบนัเป็นแบบประชาธิปไตย 

การนิเทศเป็นความต้องการของการปฎิรูปการศกึษา การนิเทศจะเป็นส่วนช่วยปรับปรุงการศกึษา 

ผู้ นิเทศเป็นผู้ คอยแนะนําเสนอแนวคิดใหม่รวมทัง้ประเมินผลการทํางานของครูด้วย  เจอรัน 

(Jeran) พบว่า ผู้บริหารต้องมีความสามารถด้านการจัดการในการทํางาน รู้จักจัดกลุ่มในการ

ทํางานและประเมินผลในการทํางาน ทัง้ท่ีเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม รวมทัง้ต้องมีการพบปะ

เพ่ือนครูเป็นประจําเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในการเรียนการสอน แมคเกอร์เรย์ 

(Mcgorray)ได้ศึกษาเก่ียกับผู้ นําในบทบาทผู้บริหารการเรียนการสอน การทดสอบประสิทธิผล  

การใช้โปรแกรมทางภาษา ซึ่งเป็นการวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียนซึ่งถือว่าเป็นการนิเทศอย่างหนึ่ง 

การท่ีผู้บริหารเข้าไปมีส่วนร่วมในการวิจยัปฏิบตัิการ จะทําให้ตวัผู้บริหารเองมีความรู้และถือว่าได้

มีการนิเทศด้วย และ อเนโล (Anello) ได้ศกึษาเร่ือง พฤติกรรมและทศันคติของครูและครูใหญ่ท่ีมี

องค์ประกอบด้าน 

การนิเทศการศกึษา 

F3 

องค์ประกอบด้าน 

การมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

F5 
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ต่อประสิทธิภาพของการนิเทศในโรงเรียนประถมศึกษาสปริงฟิลด์ รัฐแมสซาจูเสตต์ พบว่า 

ผู้บริหารโรงเรียนรับรู้วา่ตนเองสามารถทําการนิเทศภายในโรงเรียนของตนได้ 

 สรุป จากข้อสนบัสนนุท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน

การนิเทศการศึกษากับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ผู้ วิจัยจึงได้กําหนดสมมติฐาน

ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการนิเทศการศกึษามีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการจดั

การศกึษาในการศกึษาครัง้นี ้

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิท่ี 14  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านการนิเทศการศกึษากบั 

        ส่ือการเรียนการสอน 

 

ผลการศึกษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายท่านท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์ระหว่าง

องค์ประกอบด้านการนิเทศการศึกษากับส่ือการเรียนการสอน ได้แก่ แฮร์ริส (Harris) พบว่า 

ลกัษณะงานของการนิเทศการศกึษาอย่างหนึ่งท่ีสําคญัก็คือ งานจดัหาวสัดอุุปกรณ์ ส่ือการเรียน

การสอน ได้แก่  การเลือกสรรวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมท่ีจะใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 

ตรวจสอบ ประเมิน จัดทํา และอ่ืน ๆ  เพ่ือการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมสําหรับการเรียน    

การสอน โกลแฮมเมอร์ และคณะ (Goldhammer and others) พบว่า การนิเทศการศึกษาเป็น

ลกัษณะงานท่ีมอบหมายให้ครูหรือผู้นิเทศท่ีจะกระตุ้นให้ครูหรือครูแนะแนว ในสถานศึกษาได้มี

การพัฒนาในการท่ีจะนําวิธีการสอน ส่ือการเรียนการสอนมาใช้โดยเน้นถึงทักษะในการ

ตดิตอ่ส่ือสารปัจจบุนั เป็นการพยายามท่ีจะช่วยเหลือครูแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนและสร้าง

บรรยากาศท่ีดีระหว่างครูและนกัเรียน  ส่วน อดมั และดิคกี ้(Adams and Dickey) เสนอแนะว่า 

การนิเทศการศึกษามิได้เพ่งเล็งเฉพาะ ตวัครูโดยท่ีเห็นว่า ครูยงัไม่ได้ทําหน้าท่ีโดยสมบรูณ์ในด้าน

การสอนและวิธีสอนเทา่นัน้ ยงัได้เพง่เล็งไปถึงองค์ประกอบทัง้หมดท่ีมีผลตอ่การเรียนการสอน เช่น 

องค์ประกอบด้าน 

การนิเทศการศกึษา 

F3 

องค์ประกอบด้าน 

สือ่การเรียนการสอน 

F6 
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นโยบายและจดุมุ่งหมายของการให้การศกึษา ส่ือ วสัดอุุปกรณ์การสอน สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อ

การสอนของครู และการเรียนของนกัเรียน สิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีเ้ป็นงานนิเทศการศกึษา  

 สรุป จากข้อสนบัสนนุท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน

การนิเทศการศึกษากับส่ือการเรียนการสอน ผู้ วิจยัจึงได้กําหนดสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหว่าง

องค์ประกอบด้านการนิเทศการศกึษามีอิทธิพลตอ่ส่ือการเรียนการสอนในการศกึษาครัง้นี ้

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิท่ี 15  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านการแนะแนวการศกึษากบัการประกนั 

         คณุภาพการศกึษา 

 

ผลการศึกษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายท่านท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์ระหว่าง

องค์ประกอบด้านการแนะแนวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ แซนดีน (Sandeen) ได้

ศึกษาทัศนะของผู้บริหารงานกิจการนักเรียนท่ีมีต่อโมเดล AISP พบว่า การใช้วิธีการประเมิน

ปัญหาของนกัเรียนช่วยให้ผู้บริหารสามารถใช้มาเป็นข้อมลูในการดําเนินงานในหน่วยงานได้เป็น

อย่างดี เพราะข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้มาจากสภาพปัญหาของนักเรียนจะเป็นตวัช่วยให้ผู้บริหารงาน

กิจการนกัเรียนและคณะทํางานเกิดความมัน่ใจมากขึน้เก่ียวกบัการตดัสินใจให้ความช่วยเหลือหรือ

แก้ไขปัญหาของนักเรียนท่ีอาจเกิดขึน้ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นข้อดีท่ีจะส่งเสริมให้การช่วยเหลือ

นกัเรียนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ กุ๊ ก และแบนนิง (Kuk and Banning) ได้ทําการวิจัย

เก่ียวกับการออกแบบโครงสร้างองค์กรในการบริหารงานกิจการนักเรียน โดยความสามารถของ 

ผู้บริหารงานกิจการนักเรียน พบว่า มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้เล็กน้อยในการวางโครงสร้างของ

องค์กรในการบริหารงานกิจการนักเ รียน โดยยังมีการรักษาโครงสร้างท่ีประกอบไปด้วย

ปัจจัยพืน้ฐานเดิม ๆ ท่ีก่อให้เกิดผลท่ีสอดคล้องกับภารกิจงานท่ีวางไว้ ซึ่งมีปัจจัยทางด้าน

งบประมาณเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางโครงสร้างขององค์กรในการบริหารงานกิจการ

นกัเรียน แตใ่นความเป็นจริงแล้วควรท่ีจะมีการสร้างโครงสร้างขององค์กรในการบริหารงานกิจการ

องค์ประกอบด้าน 

การแนะแนวการศกึษา 

F4 

องค์ประกอบด้าน 

การประกนัคณุภาพการศกึษา 

F1 
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นกัเรียนให้เหมาะสมกบัยทุธศาสตร์และปรับให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม กระทรวงศกึษาธิการ พบว่า 

ในสภาพการณ์ปัจจุบันบุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการแนะแนว ซึ่งเป็นปัจจัย

สําคัญประการหนึ่งท่ีไม่เอือ้ให้สถานศึกษาดําเนินงานแนะแนวได้ดี  อันจะส่งผลต่อการจัด        

การเรียนรู้และการพฒันาผู้ เรียน และ ธีระพร  อายวุัฒน์ พบว่า การแนะแนวในสถานศึกษามี

ความสําคญัเพราะนอกจากจะชว่ยแก้ปัญหาให้ผู้ เรียนรอบด้านแล้วยงัช่วยให้การจดัการศกึษาของ

โรงเรียนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  

 สรุป จากข้อสนบัสนนุท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน

การแนะแนวการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ วิจัยจึงได้กําหนดสมมติฐาน

ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านการแนะแนวมีอิทธิพลตอ่การประกนัคณุภาพการศกึษาใน

การศกึษาครัง้นี ้

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิท่ี 16  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านการแนะแนวการศกึษากบัการพฒันา 

         ศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 

 ผลการศึกษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายท่านท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์ระหว่าง

องค์ประกอบด้านการแนะแนวการศึกษากับการพัฒนาศกัยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่   

แซนดีน (Sandeen) ได้ศึกษาทัศนะของผู้บริหารงานกิจการนักเรียนท่ีมีต่อโมเดล AISP พบว่า   

การใช้วิธีการประเมินปัญหาของนกัเรียนชว่ยให้ผู้บริหารสามารถใช้มาเป็นข้อมลูในการดําเนินงาน

ในหนว่ยงานได้เป็นอยา่งดี เพราะข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีได้มาจากสภาพปัญหาของนกัเรียนจะเป็นตวัช่วย

ให้ผู้บริหารงานกิจการนักเรียนและคณะทํางานเกิดความมัน่ใจมากขึน้เก่ียวกับการตดัสินใจให้

ความชว่ยเหลือหรือแก้ไขปัญหาของนกัเรียนท่ีอาจเกิดขึน้ในด้านตา่ง ๆ ซึ่งจะเป็นข้อดีท่ีจะส่งเสริม

ให้การช่วยเหลือนกัเรียนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทินล์เลย์ และแฮริส (Tinley & Haris) 

พบว่า นกัเรียนมีความต้องการครูแนะแนวท่ีมีประสบการณ์ มีความจริงใจ มีความเช่ียวชาญและ

องค์ประกอบด้าน 

การแนะแนวการศกึษา 

F4 

องค์ประกอบด้าน 

การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 

F2 
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เช่ือถือได้ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธีระพร  อายุวัฒน์ พบว่า         

การแนะแนวการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีครูให้ความรู้ความเข้าใจแก่นกัเรียนทัง้ในด้านเก่ียวกับ

การศึกษา การอาชีพและด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล ซึ่งทําให้นักเรียนสามารถเลือกแนวทาง

การศกึษา ปรับปรุงพฤติกรรมของตนได้เหมาะสมกบัความถนดัและความสามารถทางสติปัญญา

ของตน ทัง้นี เ้ พ่ือเป็นการป้องกันความล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดในการเรียนของนักเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า เป้าหมายของการแนะแนวการศึกษาประกอบด้วย การส่งเสริม

สมรรถภาพทางการเรียนให้ประสบความสําเร็จ ส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัวางแผนด้านการศกึษาเป็น

ปัจจบุนัและอนาคตอยา่งมีประสิทธิภาพ ชว่ยเหลือนกัเรียนสามารถปรับตวัทางด้านการเรียนอย่าง

ดี และส่งเสริมลกัษณะนิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียนแก่นกัเรียนเพ่ือให้มีความก้าวหน้าทางด้านการเรียนและ

ชีวิต และภิญโญ  จันทร์วงศ์ พบว่า การแนะแนวเป็นการส่งเสริมและพฒันาความสามารถของ

ผู้ เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบคุคล สามารถค้นพบและพฒันาศกัยภาพของตน 

เสริมสร้างทกัษะชีวิต วฒุิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงปัญญา และการสร้างสมัพนัธ์ท่ีดี ซึ่ง

ผู้สอนทุกคนต้องทําหน้าท่ีแนะแนวให้คําปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาและการพฒันาตนเองสู่โลก

อาชีพและการมีงานทํา 

 สรุป จากข้อสนบัสนนุท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน

การแนะแนวกับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ วิจัยจึงได้กําหนดสมมติฐาน

ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการแนะแนวมีอิทธิพลต่อการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้

ของนกัเรียนในการศกึษาครัง้นี ้

  

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิท่ี 17  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านการมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษากบั 

        การประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

องค์ประกอบด้าน 

การมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

F5 

องค์ประกอบด้าน 

การประกนัคณุภาพการศกึษา 

F1 

259

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ผลการศึกษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายท่านท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์ระหว่าง

องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่         

คอลเวล และสปิงคส์ (Caldwell and Spinks) ได้ศึกษาเก่ียวกับคณุลกัษณะของการบริหาร

โรงเ รียนท่ีมีประสิทธิผล ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) เน้นการเรียนการสอน                 

2) ความสามารถในการรับการตรวจสอบได้ 3) การมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม และ 4) การมี

แผนงานเพ่ือพฒันาวิชาชีพผู้บริหารและครู ฮอล์ท และไฮท์ (Holt and Hinds) พบว่า องค์ประกอบ

สําคญัท่ีจะสง่ผลตอ่ความมีคณุภาพของสถานศกึษาว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 กลุ่มใหญ่ คือ 

1) องค์ประกอบด้านการมีจดุมุ่งหมายร่วมกนั ประกอบด้วยการมีจดุหมายท่ีชดัเจน การมีคา่นิยม

และความเช่ือร่วมและการมีภาวะผู้ นําทางด้านการเรียนการสอน 2) องค์ประกอบด้านบรรยากาศ

การเรียนรู้ ประกอบด้วยการมีส่วนเก่ียวข้องและความรับผิดชอบของนกัเรียน สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ การยอมรับและการมีสิ่งจูงใจ พฤติกรรมทางกายภาพ การยอมรับและการมีสิ่งจูงใจ

พฤติกรรมในทางบวกของนักเ รียน การได้ รับการสนับสนุนจากชุมชน และผู้ ปกครอง                    

3)  องค์ประกอบด้านการเ รียนรู้ ประกอบด้วย หลักสูตร การสอน การพัฒนาบุคลากร             

ความคาดหวงัในความสําเร็จสูง และการติดตามความก้าวหน้าของนกัเรียนอย่างสม่ําเสมอ กรีน 

(Green) ได้ศึกษาการรับรู้ของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่ียวกับคุณลักษณะของโรงเรียนท่ีมี

ประสิทธิผลตามธรรมนูญของโรงเรียนในรัฐเท็กซสั พบว่า คณุลกัษณะของธรรมนูญโรงเรียนท่ีมี

ประสิทธิผลท่ีครู ผู้ปกครองและนักเรียนเห็นร่วมกัน ได้แก่ การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและ

เรียบร้อย มีการจดับรรยากาศเชิงบวก ครู และผู้ปกครองเห็นว่าโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลต้องเป็น

โรงเรียนท่ีครูมีภาวะผู้ นํา มีการกําหนดพนัธกิจท่ีชดัเจน มีการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้สงูเฉพาะ

ผู้ปกครองและนักเรียนเห็นด้วยกับการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในโรงเรียน ศิริกาญจน์  โกสุมภ์ 

ทําการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนเพ่ือการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน สิ่งท่ี

สําคญัท่ีสุดท่ีเป็นสิ่งกําหนดกระบวนการและแบบแผนของการมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียน 

ในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีสําคญัท่ีสดุ คือ การกําหนดเป้าหมายและความหมายของการมี

ส่วนร่วมตรงกันระหว่างผู้ ท่ี เ ก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในชุมชน ผู้ บ ริหาร โรงเ รียน 

คณะกรรมการโรงเรียน คณะครูและผู้ปกครองนกัเรียน วิสุทธ์ิ  วิจิตรพชัราภรณ์ ศึกษาเก่ียวกับ  

การกระจายอํานาจตามแนวทางพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการนําชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ บริหารโรงเรียนควรบริหาร

โรงเรียนแบบการมีส่วนร่วมของผู้ เก่ียวข้องโดยมีการกระจายอํานาจไปยงับุคคลท่ีเก่ียวข้องตาม
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อํานาจหน้าท่ี ท่ีกฏหมายกําหนดหรือระเบียบปฏิบตัิท่ีโรงเรียนกําหนด เช่น ครูผู้สอน หวัหน้าฝ่าย

วิชาการ หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ตา่ง ๆ โดยทกุฝ่ายร่วมกนัเสนอแนะวิธีการหรือแนวทางปฏิบตัิ

ในการแก้ปัญหาและพฒันาว่าจะมีการดําเนินงานแก้ปัญหาและพฒันาอย่างไรบ้าง ใครทําหน้าท่ี

อะไร ทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องมาจากแหลง่ใดบ้าง  อําพร  สนุทรธรรม พบว่า การมีส่วนร่วมของชมุชน

ในงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แนวทางให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการ

ปฏิบตังิานวิชาการในโรงเรียนประถมศกึษา พบวา่มีแนวทางดงันี ้แนวทางการมีส่วนร่วมของชมุชน

ตอ่การปฏิบตัิงานวิชาการซึ่งประกอบด้วย การร่วมคิด การร่วมวางแผน การร่วมปฏิบตัิ การร่วม

ประเมินผลและการร่วมกนัรับผลประโยชน์ ในงานวิชาการด้านงานหลกัสตูรและการนําหลกัสตูรไป

ใช้ ด้านงานวัสดปุระกอบหลักสูตร และส่ือการเรียนการสอน ด้านการเรียนการสอน ด้านวดัผล

ประเมินผล ด้านงานห้องสมดุ ด้านงานนิเทศภายในและด้านงานการอบรมทางวิชาการอยู่ในระดบั

ปานกลาง เพราะคณะกรรมการห้องเรียนส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษาอยู่ในระดบัประถมศึกษา 

ซึ่งถือว่าพืน้ฐานความรู้ค่อนข้างต่ํา ทําให้ไม่กล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็น สุชาติ  คงเจริญ ศึกษา

ความสามารถในการบริหารตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนสงักัด

สํานกังานการประถมศึกษาจังหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า ด้านการประสานความร่วมมือเพ่ือพฒันา

คุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก ไพฑูรย์  จันตะเภา พบว่า มีการประสานงานด้าน  

ความร่วมมือของทกุฝ่ายเพ่ือพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดบัมาก อภิชยั  

กลุชา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้องพฒันาการเรียนการสอนให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจมากขึน้ 

สร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ปกครองให้มากขึน้ ให้ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการจดัการเรียนการสอนมาก

ขึน้ จดัคณะทํางานผู้ปกครองเข้ามาช่วยในการจดัการศึกษาของโรงเรียน มีการประชุมให้ความรู้

ด้านการจดัการเรียนการสอนแก่ผู้ปกครองให้มากขึน้ และวสนัต์  สวุรรณสว่าง พบว่า โรงเรียนควร

วางกรอบการพัฒนา ส่งเสริม จูงใจและสนับสนุนให้ผู้ เ ก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเห็น

ความสําคญัของการพฒันาการศกึษา สร้างจิตสํานกึให้ผู้ เก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษา สร้างความ

ตระหนกัให้เห็นประโยชน์ของการจดัการศกึษา 

 สรุปจากข้อสนบัสนนุท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน

การมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษากบัการประกนัคณุภาพการศกึษา ผู้ วิจยัจึงได้กําหนดสมมติฐาน

ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษามีอิทธิพลตอ่การประกนั

คณุภาพการศกึษาในการศกึษาครัง้นี ้
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แผนภมูิท่ี 18  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านการมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษากบั 

        การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 

ผลการศึกษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายท่านท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์ระหว่าง

องค์ประกอบด้านการมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษากบัการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 

ได้แก่ วิลเบอร์ บี บรุ๊คโอเวอร์ (Wilbur B. Brookover) และพิษณุ  ก่อเกียรติยากลุ พบว่า ในการ

บริหารจดัการศึกษา ควรให้กลุ่มผู้ นําในชุมชนให้ข้อเสนอแนะในการบริหารและการจดัการศึกษา 

ควรมีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษาอย่างแท้จริงและควรให้ชุมชน 

ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และผู้ นําชมุชนมีส่วนร่วมในการพฒันาคณุภาพ

การจดัการศกึษาตามความต้องการของท้องถ่ิน ตามศกัยภาพและความสมคัรใจ ฮอล์ท และไฮท์ 

(Holt and Hinds) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบสําคญัท่ีจะส่งผลตค่วามมีคณุภาพของสถานศกึษาว่า 

ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1) องค์ประกอบด้านการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 

ประกอบด้วยการมีจุดหมายท่ีชัดเจน การมีค่านิยมและความเช่ือร่วมกันและการมีภาวะผู้ นํา

ทางด้านการเรียนการสอน 2) องค์ประกอบด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ประกอบด้วยการมีส่วน

เก่ียวข้องและความรับผิดชอบของนักเรียน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การยอมรับและการมี

สิ่งจูงใจพฤติกรรมทางกายภาพ การยอมรับและการมีสิ่งจูงใจพฤติกรรมในทางบวกของนกัเรียน 

การได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและผู้ปกครอง 3) องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

หลักสูตร การสอน การพัฒนาบุคลากร ความคาดหวังในความสําเร็จสูง และการติดตาม

ความก้าวหน้าของนกัเรียนอย่างสม่ําเสมอ มลัฟอร์ด เคนเดล และเคนเดล (Mulford, Kendell, 

and Kendell) ได้ศึกษาเก่ียวกับการปฏิบตัิการด้านการบริหารและการเรียนรู้ของนกัเรียนกับ       

การสงัเกตของโรงเรียนและการกระทําของครู พบว่า โรงเรียนท่ีให้ครูมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดย

การทํางานเป็นกลุม่ ร่วมมือกนัทํางานโดยให้ระยะเวลาท่ีเหมาะสม จะมีผลตอ่การรับรู้ของนกัเรียน

ในเชิงบวกต่อโรงเรียนและครู และส่งผลดีต่อความสมัพนัธ์และการกระทํามากกว่าการตดัสินใจ

องค์ประกอบด้าน 

การมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

F5 

องค์ประกอบด้าน 

การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 

F2 
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จากระดบัสูงลงมา นอกจากนี ้การวิจยัยงัพบว่า แรงเสริมท่ีมีผลกระทบตอ่ความกดดนัของครูใน

โรงเรียนคือ การขาดการสนับสนุนด้านการจัดการ มีผู้ นําท่ีไม่เหมาะสมซึ่งจะทําให้นักเรียนมี

ทัศนคติท่ีไม่ดี ชูศรี  ถนอมกิจ พบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความ

คล้ายคลึงกนัเป็นส่วนใหญ่ โดยมีลกัษณะเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาให้ผู้ เรียนมี

ความรู้ ความสามารถและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยังเป็นตัวบ่งชีท่ี้สําคัญแสดงให้เห็นถึง

ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของสถานศกึษา และต้องบริหารจดัการโดยให้ผู้ เก่ียวข้องกบัการจดั

การศึกษาของโรงเรียนมีส่วนร่วมด้วย อัจฉรีย์  เสมา พบว่า นโยบายด้านการจัดการศึกษาเป็น

นโยบายท่ีมีความสําคญัมาก เน่ืองจากการศกึษาถือว่าเป็นปัจจยัหลกัในการโน้มนําประเทศไปใน

ทิศทางท่ีพึงประสงค์ นโยบายด้านการศึกษาถือว่าทําหน้าท่ีเป็นตวักําหนดระบบการศึกษาท่ีทํา

หน้าท่ีในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณลักษณะท่ีตรงตามความต้องการของสังคม ดังนัน้

นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาจงึจดัวา่เป็นนโยบายท่ีมีกระบวนการท่ีสําคญัตอ่สงัคมและ

ประเทศชาติเป็นอย่างย่ิง รัฐจึงจําเป็นต้องกําหนดให้ชุมชนและท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา โดยการกระจายอํานาจจากส่วนกลางให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีส่วนร่วม และ     

อภิชยั  กลุชา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้องพฒันาการเรียนการสอนให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ

มากขึน้ สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองให้มากขึน้ ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน  

การสอนมากขึน้ จัดคณะทํางานโดยให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยในการจัดการศึกษาของโรงเรียน                 

มีการประชมุให้ความรู้ด้านการจดัการเรียนการสอนแก่ผู้ปกครองให้มากขึน้  

 สรุป จากข้อสนบัสนนุท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ วิจัยจึงได้

กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามี

อิทธิพลตอ่การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนในการศกึษาครัง้นี ้

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิท่ี 19  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านการมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษากบั 

        ส่ือการเรียนการสอน 

องค์ประกอบด้าน 

การมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

F5 

องค์ประกอบด้าน 

สือ่การเรียนการสอน 

F6 
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ผลการศึกษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายท่านท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์ระหว่าง

องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษากับส่ือการเรียนการสอน ได้แก่ โคเฮน และ

อพัฮอฟท์ (Cohen and Uphoff) พบว่า องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมท่ีสําคญัด้านหนึ่ง คือ      

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ ตดัสินใจในการให้ทรัพยากรสนบัสนุนโครงการ และ   

การร่วมมือกับองค์กรหรือกลุ่มกิจกรรมเป็นการเฉพาะ ประเสริฐ  ลาวณัย์วิสุทธ์ิ พบว่า ในการ

ดําเนินงานวิชาการของโรงเรียน ควรมีการจดัประชุมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ นําวิทยากรท่ีมีความรู้

ในการบริหารงานวิชาการมาให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาของโรงเรียน และโรงเรียน

ควรใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียนนอกจากนีค้วรมีการสร้างเครือข่ายครูและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืน ตลอดจนองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชนในการจัดการศกึษา 

และวสนัต์  นาวเหนียว พบว่า ส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นปัจจยัท่ีสําคญัอีก

ประการหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

หน่วยงานทางการศกึษาในระดบัสงู ควรให้การสนบัสนนุส่งเสริมด้านเทคโนโลยีทางการศกึษาแก่

โรงเรียนในสงักัดอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ทัง้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการศึกษา ส่ือ 

อปุกรณ์ท่ีทนัสมยัตลอดจนการประสานความร่วมมือกบัชมุชนและหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน

ให้ความร่วมมือกนัในการนําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการพฒันาการจดัการศกึษา 

 สรุป จากข้อสนบัสนนุท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับส่ือการเรียนการสอน ผู้ วิจัยจึงได้กําหนดสมมติฐาน

ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านการมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษามีอิทธิพลตอ่ส่ือการเรียน

การสอนในการศกึษาครัง้นี ้

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิท่ี 20  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านส่ือการเรียนการสอนกบั 

        การประกนัคณุภาพการศกึษา 

องค์ประกอบด้าน 

สือ่การเรียนการสอน 

F6 

องค์ประกอบด้าน 

การประกนัคณุภาพการศกึษา 

F1 
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ผลการศึกษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายท่านท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์ระหว่าง

องค์ประกอบด้านส่ือการเรียนการสอนกับการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ บาร์บาร่า 

(Barbara) พบวา่ แนวปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการศกึษา นัน่คือ การใช้ส่ือ 

เทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน การเพิ่มทกัษะทางการสอนให้ครู โรงเรียนให้การสนบัสนุน

และสง่เสริมด้านทรัพยากร งบประมาณเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนอยู่เสมอ บาร์เน็ทท์ (Barnett) 

ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนกัเรียนเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร  

งานวิชาการ พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการของ              

การบริหารงานวิชาการ ข้อมลูรายบคุคลในระดบัลกึจะถกูนําไปรวบรวมท่ีสํานกังานบริหารวิชาการ 

ทําให้ผู้ปฏิบตัิงานฝ่ายวิชาการสามารถเรียกใช้ข้อมลูตา่ง ๆ ทําให้มีความตัง้ใจและร่วมมือในการ

ทํางาน ชศูรี  ถนอมกิจ พบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความคล้ายคลึง

กันเป็นส่วนใหญ่ โดยมีลักษณะเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาให้ผู้ เรียนมีความรู้ 

ความสามารถและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ และยงัเป็นตวับง่ชีท่ี้สําคญัแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จ

หรือความล้มเหลวของสถานศึกษา และต้องบริหารจดัการโดยให้ผู้ เก่ียวข้องกับการจดัการศกึษา

ของโรงเรียนมีส่วนร่วมด้วย วรกาญจน์  สุขสดเขียว พบว่า การขาดแคลนงบประมาณของ

สถานศึกษาจะทําให้เกิดปัญหาต่อเน่ืองหลายประการ เช่น ปัญหานักเรียนออกกลางคนั ปัญหา

นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและปัญหาการขาดแคลนอาคารสถานท่ี ส่ือการเรียนการสอน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น

ปัญหาท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทัง้สิน้ อัจฉรีย์  เสมา พบว่า หากผู้ ปกครอง 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผู้ นําชุมชน สมาคมศิษย์เก่า หน่วยงานหรือองค์กรเอกชน

ของชุมชนอยู่ในสภาวะท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดี ย่อมส่งผลต่อการให้การสนับสนุนด้าน

งบประมาณต่าง ๆ และทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในส่วนของ

กระทรวงศึกษาธิการเม่ือได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างพอเพียง ก็สามารถท่ีจะ

จดัสรรงบประมาณให้กบัโรงเรียนได้อย่างเต็มท่ีเช่นกนั และเศรษฐกิจก่อให้เกิดประโยชน์ไม่เฉพาะ

ตอ่การจดัการศกึษาเท่านัน้ แตย่งัประโยชน์ให้สงัคมโดยรวมอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในกรณีท่ี

รัฐจดัการศกึษาให้โดยท่ีผู้ปกครองหรือผู้ เรียน ไม่ต้องเสียคา่ใช้จ่าย  ใด ๆ ทัง้สิน้ ทําให้ประชากรวยั

เรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน วสันต์  นาวเหนียว พบว่า ส่ือนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศกึษาเป็นปัจจยัท่ีสําคญัอีกประการหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมให้การจดัการศกึษาของ

สถานศึกษามีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ หน่วยงานทางการศึกษาในระดบัสูง ควรให้การสนบัสนุน
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สง่เสริมด้านเทคโนโลยีทางการศกึษาแก่โรงเรียนในสงักดัอย่างจริงจงัและตอ่เน่ือง ทัง้คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการศึกษา ส่ือ อุปกรณ์ท่ีทนัสมัยตลอดจนการประสานความร่วมมือกับ

ชุมชนและหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือกันในการนําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ       

การพฒันาการจดัการศกึษา และ ส่งเสริม  จลุกะเศียน พบว่า คอมพิวเตอร์ช่วยให้การทํางานของ

โรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึน้และสว่นมากนํามาใช้ในงานวิชาการ 

 สรุป จากข้อสนบัสนนุท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน

ส่ือการเรียนการสอนกับการการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ วิจัยจึงได้กําหนดสมมติฐาน

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านส่ือการเรียนการสอนมีอิทธิพลต่อการประกันคุณภาพ

การศกึษาในการศกึษาครัง้นี ้

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิท่ี 21  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านส่ือการเรียนการสอนกบัการพฒันา 

        ศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 

 ผลการศึกษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายท่านท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์ระหว่าง

องค์ประกอบด้านส่ือการเรียนการสอนกับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่      

บาร์บาร่า (Barbara) พบว่า แนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา      

นัน่คือ การใช้ส่ือ เทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน การเพิ่มทกัษะทางการสอนให้ครู โรงเรียน

ให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านทรัพยากร งบประมาณเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอ     

อลัฮาจาลาน (Al-Hajailan) พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนสูงขึน้ และ

หนังสือเรียนเป็นหนึ่งปัจจัยหลักท่ีส่งผลถึงผลสัมฤทธ์ิ สมิท (Smith) พบว่า ผู้ ท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อ  

การอ่านจะให้เวลาในการอ่านสิ่งพิมพ์ท่ีหลากหลายเพ่ือประโยชน์ในการเพิ่มความรู้และ

ประสบการณ์ให้ชีวิต มนัดี (Mondy) ได้สํารวจ การบริหารงานคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในโรงเรียน

ของรัฐเท็กซัส พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ในการจดัการเรียนการสอน การสอนซ่อมเสริมและใช้ในการ

องค์ประกอบด้าน 

สือ่การเรียนการสอน 

F6 

องค์ประกอบด้าน 

การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 

F2 
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คํานวณวัสดุอุปกรณ์ ลูชาล์เทล (Luchastel)ได้ศึกษารูปแบบการสอนบนเว็บสําหรับนักเรียน 

พบวา่ ผู้ เรียนและผู้สอนสามารถเสนอความคดิเห็นโดยใช้เว็บในการปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างนกัเรียน

และครู และในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งคํานึงถึงความแตกตา่งระหว่างนกัเรียนการวิเคราะห์

กิจกรรม การสร้างทีมความรู้ และการส่ือสารแบบยุคโลกาภิวตัน์ วรกาญจน์  สุขสดเขียว พบว่า 

การขาดแคลนงบประมาณของสถานศกึษาจะทําให้เกิดปัญหาตอ่เน่ืองหลายประการ เช่น ปัญหา

นักเรียนออกกลางคัน ปัญหานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน        

ปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษาและปัญหาการขาดแคลนอาคารสถานท่ี      

ส่ือการเรียนการสอน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา            

วรารักษ์  พัฒนาเกียรติพงษ์ พบว่า ส่ือสิ่งพิมพ์ 6 ประเภทท่ีนักเรียนนํามาอ่านเป็นการพัฒนา

ความรู้ในการเรียนและการทํางาน รวมทัง้เป็นการได้ความรู้เพิ่มเติมและมีความเพลิดเพลิน   

วสนัต์ นาวเหนียว พบว่า ส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาเป็นปัจจยัท่ีสําคญัอีกประการ

หนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ หน่วยงาน

ทางการศกึษาในระดบัสงู ควรให้การสนบัสนนุส่งเสริมด้านเทคโนโลยีทางการศกึษาแก่โรงเรียนใน

สงักัดอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ทัง้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการศึกษา ส่ือ อุปกรณ์ท่ี

ทันสมัยตลอดจนการประสานความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนให้   

ความร่วมมือกนัในการนําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการพฒันาการจดัการศกึษา  

 สรุป จากข้อสนบัสนนุท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน

ส่ือการเรียนการสอนกบัการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน ผู้ วิจยัจึงได้กําหนดสมมติฐาน

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านส่ือการเรียนการสอนมีอิทธิพลต่อการพฒันาศกัยภาพ   

การเรียนรู้ของนกัเรียนในการศกึษาครัง้นี ้

 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครท่ีสอดคล้องกบัข้อมลูตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีสนบัสนนุความสมัพนัธ์เชิงตรรกะ

ขององค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีมีอิทธิพลต่อกัน 

แสดงเป็นแผนภมูิได้ ดงันี ้
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แผนภมูิท่ี 22  แสดงรูปแบบตัง้ต้นความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของ 

                   โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 จากแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

สงักดักรุงเทพมหานครท่ีมีอิทธิพลต่อกันซึ่งได้จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผลจาก

การศึกษา พบว่า องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร            

มีความสมัพันธ์เชิงตรรกะทัง้ 6 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบทุกตวัมีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อ

องค์ประกอบการประกนัคณุภาพการศกึษา พบวา่ องค์ประกอบท่ี 1 การประกนัคณุภาพการศกึษา 

ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน การนิเทศการศึกษา         

การแนะแนวการศกึษา การมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา และส่ือการเรียนการสอน องค์ประกอบ

ท่ี 2 การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน มีอิทธิพลตอ่การประกนัคณุภาพการศึกษา และ

ได้รับอิทธิพลโดยตรงจาก การนิเทศการศกึษา การแนะแนวการศกึษา การมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา และส่ือการเรียนการสอน องค์ประกอบท่ี 3 การนิเทศการศึกษา มีอิทธิพลต่อ           

การประกนัคณุภาพการศกึษา การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน การแนะแนวการศกึษา 

F3 

F4 

F5 

F6 

F1 

F2 

F1    การประกนัคณุภาพการศกึษา 

F2    การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 

F3    การนิเทศการศกึษา 

F4    การแนะแนวการศกึษา 

F5    การมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

F6    ส่ือการเรียนการสอน 
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การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และส่ือการเรียนการสอน องค์ประกอบท่ี 4 การแนะแนว

การศกึษา มีอิทธิพลตอ่การประกนัคณุภาพการศกึษา  การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 

องค์ประกอบท่ี 5 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีอิทธิพลตอ่การประกันคณุภาพการศกึษา 

การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน ส่ือการเรียนการสอน และได้รับอิทธิพลโดยตรงจาก

การนิเทศการศกึษา และองค์ประกอบท่ี 6 ส่ือการเรียน  การสอน มีอิทธิพลตอ่การประกนัคณุภาพ

การศึกษา การพัฒนาศกัยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน และได้รับอิทธิพลโดยตรงจากการนิเทศ

การศกึษา และการมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา  

 นอกจากนีเ้พ่ือให้ได้รูปแบบความสัมพันธ์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของ 

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุองค์ประกอบ                  

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์     

โดยพิจารณาความสอดคล้องของโมเดล  ดงันี ้

 1.  คา่ Chi – Square : ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล 

 2.  คา่ Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

 3.  คา่ Goodness – of – fit indices : GFI และ AGFI 

 4.  คา่ Root Mean Squared Residual : คา่ดชันีรากของคา่เฉล่ียกําลงัสองของส่วนเหลือ 

(RMR) 

 5.  คา่ Comparative fit : ดชันีเปรียบเทียบโมเดลพืน้ฐานกบัโมเดลตามทฤษฎี / ตาม

สมมตฐิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

269

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ตารางท่ี 18  แสดงคา่สถิตวิดัความสอดคล้องความกลมกลืนระหว่างโมเดลและข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

 

ค่าสถติิ ค่า เกณฑ์ความสอดคล้องความกลมกลืน

ระหว่างโมเดลและข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ไค – สแควร์ (χ2) 0.426 

(P = 0.514) 

แตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ยอมรับ

สมมตฐิานหลกัวา่โมเดลตามทฤษฎีมี 

ความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ดชันีความกลมกลืน 

(Goodness of fit : GFI) 

1.00 มีค่าเข้าใกล้ 1 โมเดลมีความสอดคล้องกับ

ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

Adjusted Goodness of fit 

(AGFI) 

0.996 มีค่าเข้าใกล้ 1 โมเดลมีความสอดคล้องกับ

ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

Relative Fit Index (RFI) 0.999 มีค่าเข้าใกล้ 1 โมเดลมีความสอดคล้องกับ

ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

Root Mean Squared 

Residual : RMR 

0.000783 มีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1 หมายถึง โมเดลมี

ความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

Largest Standardized 

Residual 

0.002 มีคา่ไมเ่กิน 0.08 โมเดลสอดคล้องกบัข้อมลู

เชิงประจกัษ์ 

Root Mean Square Error of  

Approximation (RMSEA) 

0.0 มีค่าระหว่าง 0 – 0.05 หมายถึง โมเดลมี

ความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

 

 จากตารางท่ี 18  พบว่า ค่าไค – สแควร์ (Chi – Square : χ2) มีค่าเท่ากับ 0.426             

(P = 0.514) แสดงให้เห็นความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ หมายถึง รูปแบบความสมัพนัธ์

ขององค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครมีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนีย้ังสามารถพิจารณาค่าดชันีวัดความสอดคล้องอ่ืน ๆ ได้อีก เช่น 

Goodness of fit Index (GFI) และ Adjusted Goodness of fit Index (AGFI) มีคา่เข้าใกล้ 1 คือ 

คา่ GFI = 1.00 และคา่ AGFI = 0.996 คา่ Root Mean Squared Residual (RMR) มีคา่เท่ากบั 

0.000783 และคา่ Standardized Root Mean Square Residual (standardized RMR) มีคา่เข้า

ใกล้  0 และไม่ เ กิน 0.08 ซึ่งในท่ีนี มี้ค่าเท่ากับ 0.002 แสดงให้เห็นว่า  รูปแบบโมเดลมี              
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ความสอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจกัษ์ คา่ดชันี Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA) มีคา่เทา่กบั 0.0 ซึง่มีคา่ระหวา่ง 0 – 0.05 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิง

ประจกัษ์ในระดบัดี 

 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

สงักดักรุงเทพมหานครท่ีสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์มีรูปแบบ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิท่ี 23  แสดงรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตอุงค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของ 

         โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครท่ีสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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จากแผนภูมิท่ี 23 สามารถอธิบายได้ว่า ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบ               

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์          

มีความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้ 6 องค์ประกอบ โดยมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม ดงันี ้

 1. องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่การประกันคณุภาพการศกึษา (F1) ประกอบด้วย 

การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน (F2) การนิเทศการศกึษา (F3) การแนะแนวการศกึษา 

(F4) การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา (F5) และส่ือการเรียนการสอน (F6) มีค่าเท่ากับ 0.23, 

0.34, 0.38, 0.34 และ 0.11 ตามลําดบัและเม่ือพิจารณาองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อ

องค์ประกอบอ่ืน ๆ มีดงันี ้

  1.1 การนิเทศการศกึษา (F3) มีอิทธิพลทางตรงตอ่การแนะแนวการศกึษา (F4)  

การมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา (F5) และส่ือการเรียนการสอน (F6) มีคา่เท่ากบั 0.91, 0.57 และ 

0.41 ตามลําดบั 

  1.2 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (F5) มีอิทธิพลทางตรงต่อส่ือการเรียน   

การสอน (F6) มีคา่เทา่กบั 0.17 

 2. เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางอ้อม พบว่า มีองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมตอ่การประกนั

คณุภาพการศกึษา (F1) ดงันี ้ 

  2.1 การนิเทศการศกึษา (F3) มีอิทธิพลทางอ้อมตอ่การประกนัคณุภาพการศกึษา 

(F1) โดยสง่ผา่นการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน (F2) มีคา่เทา่กบั (0.23)(0.23) = 0.05 

  2.2 การแนะแนวการศกึษา (F4) มีอิทธิพลทางอ้อมตอ่การประกนัคณุภาพ

การศกึษา (F1) โดยสง่ผา่นการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน (F2) มีคา่เทา่กบั 

(0.67)(0.23) = 0.15 

  2.3 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (F5) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการประกัน

คณุภาพการศกึษา (F1)  โดยส่งผ่านการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน (F2)  มีคา่เท่ากบั 

(0.14) (0.23) = 0.03 

  2.4 ส่ือการเรียนการสอน (F6) มีอิทธิพลทางอ้อมตอ่การประกนัคณุภาพ

การศกึษา (F1) โดยสง่ผา่นการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน (F2) มีคา่เทา่กบั 

(0.28)(0.23) = 0.06 

 3. อิทธิพลรวมของตวัแปรท่ีมีผลตอ่การประกนัคณุภาพการศกึษา (F1) ได้จากผลบวกของ

อิทธิพลทางตรงกบัอิทธิพลทางอ้อมทัง้หมด ดงันี ้
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  3.1 อิทธิพลรวมของการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน (F2) การนิเทศ

การศึกษ (F3) การแนะแนวการศึกษา (F4) การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา (F5) และส่ือการ

เรียนการสอน (F6) ท่ีมีผลต่อการประกนัคณุภาพการศกึษา (F1) มีคา่เท่ากับ (0.23) + (0.05) + 

(0.15) + (0.03) + (0.06) = 0.52 

  3.2 อิทธิพลรวมของการนิเทศการศกึษา (F3) การแนะแนวการศกึษา (F4) การมี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา (F5) และส่ือการเรียนการสอน (F6) ท่ีมีผลทางอ้อมต่อการประกัน

คณุภาพการศกึษา (F6) โดยส่งผ่านการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน (F2) มีคา่เท่ากับ 

(0.05) + (0.15) + (0.03) + (0.06) = 0.29 

 4. เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตอุงค์ประกอบการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครท่ีสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์กับรูปแบบตัง้ต้น

ความสมัพนัธ์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครท่ีสอดคล้อง

กบัแนวคดิทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบวา่ มีความสอดคล้องกนั 

 

ตอนท่ี 3 การยืนยันรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ขัน้ตอนนีเ้ป็นการนําผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ

และรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีได้สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ

เพ่ือตรวจสอบยืนยันในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องเชิงทฤษฎี และ          

การใช้ประโยชน์ได้จริง โดยวิธีการชาตพินัธุ์วรรณา (Ethnographic future research : EFR)  

การวิเคราะห์คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ และความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือยืนยนั   ความ

เหมาะสม 
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ตารางท่ี 19  แสดงคา่ความถ่ีและร้อยละของข้อมลูของความคดิเห็นจากผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่  

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้อง และการใช้ประโยชน์ได้จริง 

ขององค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

 

องค์ประกอบ 

การบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน

สังกัด

กรุงเทพมหานคร 

ความคิดเหน็ผู้เช่ียวชาญ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง การใช้

ประโยชน์ได้ 

จาํนวน ร้อย

ละ 

จาํนวน ร้อย

ละ 

จาํนวน ร้อย

ละ 

จาํนวน ร้อย

ละ 

การประกนัคณุภาพ

การศกึษา 
5 100 5 100 5 100 5 100 

การพฒันาศกัยภาพ 

การเรียนรู้ของนกัเรียน 
5 100 5 100 5 100 5 100 

การนิเทศการศกึษา 5 100 5 100 5 100 5 100 

การแนะแนวการศกึษา 5 100 5 100 5 100 5 100 

การมีสว่นร่วในการจดั

การศกึษา 
5 100 5 100 5 100 5 100 

ส่ือการเรียนการสอน 5 100 5 100 5 100 5 100 

รวม 5 100 5 100 5 100 5 100 

  

 จากตารางท่ี 19  พบว่า ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของ 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ว่าองค์ประกอบท่ีได้จากการวิจัยมี

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ จํานวน 5 คน   

คดิเป็นร้อยละ 100 

 อนึ่งจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่านนัน้ มีประเด็นน่าสนใจท่ีผู้ เช่ียวชาญได้เสนอ

ความคดิเห็นประกอบไว้ ดงันี ้

 ด้านความเหมาะสมขององค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเ รียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ทัง้ 6 องค์ประกอบนัน้ ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า องค์ประกอบ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสม เน่ืองจาก เม่ือ

พิจารณาทัง้ 6 องค์ประกอบ พบว่า มีความเหมาะสมเพราะครอบคลุมปัจจัยท่ีจําเป็นในการ
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บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ซึง่ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครให้

ประสบความสําเร็จนัน้ จะต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ  องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครมีความเหมาะสม เน่ืองจากในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

นัน้ เป้าหมายสูงสุดของการพฒันาโรงเรียนก็คือการพฒันานกัเรียนให้เป็นนกัเรียนท่ีมีคณุภาพมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ซึ่งการจะพัฒนาให้นักเรียนเป็นนักเรียนท่ีมีคุณภาพได้จะต้อง

ดําเนินการ มีกระบวนการท่ีจะพฒันาหลายประการ ประกอบด้วย การประกนัคณุภาพการศึกษา

ของทกุโรงเรียนหรือสถานศกึษา ซึ่งเพ่ือเป็นการรับประกันว่า โรงเรียนจะเป็นสถานท่ีผลิตผลผลิต

คือนักเรียนท่ีมีคุณภาพออกมา การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโดยประกอบด้วย

กระบวนการและกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ต่าง ๆ มากมายท่ีจะนํามาใช้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการ

พฒันานกัเรียนให้มีความรู้ความสามารถออกสู่สงัคมอย่างมีคณุภาพ เป็นท่ีต้องการและยอมรับ

ของสังคม การนิเทศการศึกษา นับว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญตัวหนึ่งท่ีเป็นเคร่ืองมือสําหรับ      

การชีแ้นะ แนะนําทุกอย่างแก่ ครู นกัเรียน และโรงเรียนเพ่ือนําไปสู่การจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันา

นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงได้ สอดคล้องกับการแนะแนว

การศึกษาท่ีจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีควรจะต้องจัดให้เป็นกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีโรงเรียนควร

ดําเนินการการแนะแนวการศกึษา จะช่วยพฒันานกัเรียนด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม การศกึษาต่อ 

รวมถึงการพฒันาตนเองด้านอาชีพของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี การมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา 

เป็นองค์ประกอบในรูปแบบการบริหารงานวิชาการท่ีสําคญัมากในโรงเรียนปัจจบุนั ท่ีจําเป็นอย่าง

ย่ิงท่ีโรงเรียนจะพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพด้าน

วิชาการท่ีดี มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู นกัเรียนมีความรู้ความสามารถ มีศกัยภาพการเรียนรู้ตาม

ความสามรถของแต่ละบุคคล ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมจัด

การศึกษา ให้การสนับสนุนส่งเสริมในทุกด้านในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ การมีส่วน

ร่วมในการวางแผน กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน การสนับสนุนด้านทุน วัสดุ

อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน การมีส่วนร่วมในการประเมิน ตรวจสอบการจัด   

การเ รียนรู้  การบริหารจัดการสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด สอดคล้องกับ            

ความต้องการของท้องถ่ิน ส่ือการเรียนการสอน เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่ง ท่ี สําคัญของ              

การบริหารงานวิชาการ เป็นเคร่ืองมือช่วยและใช้สําหรับการจดัการเรียนรู้ของครูและนกัเรียนท่ีจะ

นําไปสูก่ารเกิดการเรียนรู้ ช่วยในการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนอย่างมาก โดยเฉพาะ

ในปัจจุบนัส่ือการเรียนการสอน ได้แก่ ส่ือการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษารวมถึง

แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ควรได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย น่าสนใจ ใช้ในการพัฒนานักเรียนให้เกิด      
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การเรียนรู้เหมาะสมกับนักเรียนและผู้ ใช้เป็นสําคัญ การบริหารงานวิชาการท่ีประกอบด้วย

องค์ประกอบ  ต่าง ๆ ทัง้หมดนับว่ามีความถูกต้องเหมาะสมเพราะเป็นองค์ประกอบท่ีล้วนจะ

นําไปสู่การบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิผล สามารถพัฒนานักเรียนของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครให้มีความสามารถในการเรียนรู้ มีคณุภาพ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีได้ เป็น

รูปแบบท่ีมีความเหมาะสมกับโรงเรียนของสงักัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงท่ีมีลกัษณะ

การปกครองสว่นท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ  

ด้านความเป็นไปได้ขององค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ทัง้ 6 องค์ประกอบนัน้ ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า องค์ประกอบ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร เป็นไปได้ตามมาตรฐานและเกณฑ์ท่ี

กําหนดเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาโรงเรียน มีแนวทางเพ่ือการพัฒนานักเรียนให้เป็น

นกัเรียนท่ีมีคณุภาพมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูด้วยกระบวนการ เคร่ืองมือท่ีมีความพร้อม ได้รับ

การสนบัสนุนจากทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน ครูมีการจดัการเรียนรู้เพ่ือการพฒันานกัเรียนให้มีความรู้

ความสามารถเตม็ตามศกัยภาพของนกัเรียนแตล่ะคนโดยได้รับการแนะนําชีแ้นะการจดัการศกึษา

โดยใช้การนิเทศการศึกษาและการแนะแนวเป็นเคร่ืองมือช่วยในการสนับสนุน ให้การช่วยเหลือ

เพ่ือให้การพัฒนาด้านวิชาการแก่นักเรียนและโรงเรียนได้อย่างถูกทาง พัฒนาด้านการจัด         

การเรียนรู้ของครู และบุคลากรด้านการศึกษา พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถตรงและ

เหมาะสมสําหรับการพฒันาความรู้แก่นกัเรียนสอดคล้องตามความต้องการของนกัเรียน สนบัสนนุ

ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เปิดโอกาสให้ชุมชน ท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วม ให้การ

สนบัสนนุส่ือการเรียนการสอนท่ีจําเป็นแก่โรงเรียนเพ่ือใช้สําหรับการจดัการศกึษาท่ีมีคณุภาพอย่าง

พร้อมสมบูรณ์ มีการประเมินและตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ ต่อเน่ืองเพ่ือการพัฒนาท่ีมี

ประสิทธิภาพ นกัเรียนมีคณุภาพด้านวิชาการท่ีดี มีความรู้ความสามารถ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

สงู การบริหารงานวิชาการท่ีประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ นบัว่ามีความเป็นไปได้ในการนํามาใช้

เป็นรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ไม่ควรขาดองค์ประกอบใด

ไปเพราะเป็นองค์ประกอบท่ีล้วนจะนําไปสูก่ารบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถพฒันา

นกัเรียนโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครให้มีความสามารถในการเรียนรู้ มีคณุภาพ มีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีดีได้อย่างแน่นอนถ้านํารูปแบบการบริหารงานวิชาการนีไ้ปปรับใช้และดําเนินการ

อย่างจริงจัง ซึ่งรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนัน้อาจ

ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีนอกเหนือจากองค์ประกอบท่ีกล่าวมาได้โดยอาจแบง่แยกรายละเอียด

ปลีกยอ่ยออกไปอีกตามความเหมาะสมของแตล่ะโรงเรียนของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครท่ี
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อาจแตกต่างกันในเร่ืองลกัษณะท่ีตัง้ วฒันธรรมของโรงเรียนแต่ละพืน้ท่ี ขนาดโรงเรียน ลกัษณะ

ของชมุชนท้องถ่ิน รวมถึงนโยบาย รูปแบบของผู้บริหารโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร  ซึ่งควรมี

การศึกษาวิจัยถึงผลของการดําเนินการถ้ามีการนํามาใช้จริงเพ่ือทราบถึงประสิทธิผลของ          

การนํามาใช้วา่ได้ผลดีมากน้อยอยา่งไร 

 ด้านความถูกต้องขององค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเ รียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ทัง้ 6 องค์ประกอบนัน้ ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า องค์ประกอบ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีความถูกต้องในระดับมากท่ีสุด 

ถึงแม้ว่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามคู่มือการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้แบ่งการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครออกเป็น 9 งานก็ตาม งานวิจยัในครัง้นีส้อดคล้องกบัการบริหารงานวิชาการของ

โรงเ รียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกประการแต่แตกต่างกันตรงการตัง้ ช่ือองค์ประกอบ                

การบริหารงานวิชาการบางองค์ประกอบท่ีมีช่ือแตกต่างกันแต่เนือ้หา รายละเอียดส่วนใหญ่

สอดคล้องกนั ดงันัน้องค์ประกอบท่ีนําเสนอมานัน้ถือว่ามีความถกูต้องและครอบคลมุ  เพราะมีทัง้

ประเด็นท่ีเก่ียวกับทุกฝ่าย เช่น โรงเรียน ครู นกัเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ท้องถ่ิน ซึ่งเป้าหมาย

สงูสุดก็คือ การประกันคณุภาพการศึกษาท่ีโรงเรียนจะต้องดําเนินการจดัการศึกษาเพ่ือไปสู่การมี

คณุภาพของสถานศกึษาในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างย่ิงการพฒันานกัเรียนท่ีเป็นผลผลิตในการจดั

การศกึษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานการศกึษาตามท่ีได้ร่วมกนักําหนด  

 ด้านการใช้ประโยชน์ขององค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ทัง้ 6 องค์ประกอบนัน้ ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า องค์ประกอบ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ เน่ืองจาก 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครนัน้ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้กับ  

การบริหารงานวิชาการของทุกสถานศึกษาและทุกสังกัด โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยแล้ว นับว่าเป็นการวิจัยท่ีทําการศึกษาและได้ข้อมูล             

ผลการศึกษาตรงกับความเป็นจริงในด้านการบริหารงานวิชาการของโรง เ รียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร การประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นหลกัประกนัท่ีทกุองค์กรทางการศกึษาจะต้อง

มีเพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจแก่ผู้มารับบริการทางการศึกษาว่าจะได้รับบริการท่ีมีคณุภาพดี มี

ประสิทธิภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยแนวทาง วิธีการดําเนินการ ตัวชีว้ัด 

มาตรฐานท่ีกําหนดถึงคณุภาพของการจดัการศึกษาทุกด้าน เพ่ือการดําเนินการและการปฏิบตัิท่ี

นําไปสู่การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน    
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การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และส่ือการเรียน

การสอน ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครท่ีแต่ละโรงเ รียนได้ดําเนินการ และปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง ซึ่งดูได้จากผล            

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติของนักเรียนในปีการศึกษา 2553 ท่ีผ่านมา พบว่า 

นกัเรียนโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครโดยภาพรวมมีผลการประเมินคณุภาพการศกึษาระดบัชาติ

ในระดับท่ีผ่านเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้เม่ือเปรียบเทียบกับผล       

การประเมินโดยภาพรวมของทัง้ประเทศ โรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครมีการดําเนินการด้าน   

การบริหารงานวิชาการท่ีมีรูปแบบของตนเองท่ีแตกต่างจากการบิรหารงานวิชาการของสํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการในเ ร่ืองของการแบ่งงานด้าน              

การบริหารงานวิชาการ แต่จะมีความคล้ายคลึงกันในเร่ืองรายละเอียดขอบข่ายงานของ           

การบริหารงานวิชาการ ดงันัน้รูปแบบการบริหารงานวิชาการท่ีได้จากการศึกษาครัง้นีถื้อว่าเป็น

รูปแบบการบริหารงานวิชาการท่ีดี มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครและปรับใช้ได้กับโรงเรียนในทกุสงักัดเพ่ือการพฒันา

ด้านวิชาการให้มีคณุภาพได้ 
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ตารางท่ี 20  การตรวจสอบยืนยนัความสมัพนัธ์เชิงสาเหตอุงค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ 

                  ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

 

ความสัมพันธ์ 

ความคิดเหน็ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความ

ถูกต้อง 

การใช้

ประโยชน์ได้ 

เหมาะ 

สม 

ไม่

เหมาะ 

สม 

เป็น 

ไป 

ได้ 

เป็น 

ไป

ไม่ได้ 

ถูก 

ต้อง 

ไม่

ถูก 

ต้อง 

เป็น

ประ 

โยชน์ 

ไม่

เป็น

ประ 

โยชน์ 

 

ความสัมพันธ์ 

เชิงสาเหตุของ

องค์ประกอบการ

บริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

 

5 - 5 - 5 - 5 - 

 

จากการยืนยนัความสมัพนัธ์เชิงสาเหตอุงค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

สงักัดกรุงเทพมหานครจากผู้ เช่ียวชาญ พบว่า ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน

ว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีความชัดเจน เพราะมี     

ตวัแปรต้น ตวัแปรตามท่ีส่งผลต่อกัน เข้าใจได้โดยง่าย และมีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ 

และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ เน่ืองจากเม่ือพิจารณาองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ        

การเรียนรู้ของนักเรียน การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัด

การศกึษา และส่ือการเรียนการสอน แล้วพบว่า มีความครอบคลมุสําหรับการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครทกุด้าน และองค์ประกอบท่ีนําเสนอมานัน้เป็นปัจจยัสําคญัใน

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกัน 

โดยเป้าหมายสูงสุดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและทุกสถานศึกษาก็คือการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาจะมีคุณภาพได้นัน้ก็คือ การแสดงถึงการมี
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คณุภาพทางการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยมีผลมาจากการมีการนิเทศการศึกษา และการแนะแนว

การศกึษา เป็นเคร่ืองมือชว่ยในการพฒันา แนะนํา และตรวจสอบการจดัการศกึษาโดยอาศยัการมี

ส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการจัดการศึกษา ได้แก่ การมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา 

นกัเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน วดั ชมุชนและท้องถ่ิน ทกุฝ่ายมีบทบาท

สําคญัและมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษาของโรงเรียน ให้การสนบัสนนุและร่วมพฒันา ตรวจสอบ

ผลการพฒันาคณุภาพในการจดัการศึกษาของโรงเรียน และการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของ

นกัเรียน การจดัการเรียนรู้ท่ีมีคณุภาพของครู ส่งผลต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีคณุภาพ

นัน้ต้องอาศยัเคร่ืองมือท่ีสําคญัอีกสิ่งหนึ่งก็คือ ส่ือการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องเป็นส่ือการเรียน  

การสอน นวตักรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา รวมถึงแหล่งเรียนรู้ตา่ง ๆ ท่ีมีความทนัสมยั น่าสนใจ 

มีความเหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทุกองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครท่ี

กล่าวมามีความสัมพันธ์กันทัง้หมด ดังนัน้ผู้ บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้ นําในการบริหารงาน

วิชาการ จะต้องอาศยัหลกัคิดและทฤษฎีในการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนางานวิชาการของ

โรงเรียนให้มีการพฒันา ประสบความสําเร็จ พฒันาและผลิตผลผลิตคือนกัเรียนท่ีมีคณุภาพออกสู่

สงัคม  
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บทท่ี 5 

 

สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อมเสนอแนะ 

 

 

 การวิจยัครัง้นีศ้ึกษา รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร 

โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (mixed methodology) ขัน้ตอนแรกเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ 

(qualitative research) และขัน้ตอนสุดท้ายเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research)  

โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เ พ่ือทราบองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือทราบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร   

3) เพ่ือทราบผลการยืนยันรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 436 โรงเรียน และ

กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 205 โรงเรียน โดยผู้ ให้ข้อมูลประกอบด้วย 

ผู้ อํานวยการ รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิชาการ หวัหน้าฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการสถานศึกษา  

ขัน้พืน้ฐาน จํานวน 820 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นแบบจัดอันดับ

คณุภาพของลิเคอร์ท (Likert) การดําเนินการวิจยัประกอบด้วยขัน้ตอนตา่ง ๆ ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การกําหนดตัวแปรท่ีเก่ียวข้องในการวิจัย เป็นการทบทวนวรรณกรรมท่ี

เก่ียวข้องกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทัง้ในและต่างประเทศโดยการวิเคราะห์

เนือ้หา (content analysis) การเก็บรวบรวมข้อมลูจากการศกึษาการบริหารงานวิชาการดีเดน่ของ

โรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวดัตะกล่ํา สํานกังานเขตประเวศ 

โรงเรียนบ้านบางกะปิ สํานกังานเขตบางกะปิ และโรงเรียนมธัยมสวิุทย์เสรีอนสุรณ์ สํานกังานเขต

ประเวศ เพ่ือให้ได้ตวัแปรท่ีต้องการศึกษาแล้วจึงนําผลท่ีได้ไปพฒันาเป็นแบบสมัภาษณ์แบบก่ึง

โครงสร้าง (semi-structured interview) หลังจากนัน้นําแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างไป

สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 9 คน ทําการวิเคราะห์เนือ้หาท่ีได้จากการสมัภาษณ์ ได้ตวัแปรท่ีเป็น

องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 136 ตวัแปร  
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 ขัน้ตอนท่ี 2  การเก็บรวบรวมข้อมูลในขัน้ตอนของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และ

พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยการนําเอาตวัแปรท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 1 มาสร้างเป็น

แบบสอบถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นแบบจดัอนัดบัคณุภาพของลิเคอร์ท (Likert) และปรับแก้

ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วนําแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน 

พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (content validity) นําผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาคา่ดชันี

ความสอดคล้องตามวตัถปุระสงค์ (Index of Item – Objective Congruence : IOC) เลือกข้อ

คําถามท่ี มีค่า  IOC ท่ีมากกว่า  0.50 ขึ น้ ไป และปรับปรุงแบบสอบถาม ไ ด้ คําถามท่ี มี              

ความเหมาะสม 136 ข้อ หลงัจากนัน้นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่

กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้ อํานวยการ รองผู้ อํานวยการ

ฝ่ายวิชาการ หวัหน้าฝ่ายวิชาการ และกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน รวม 32 คน นําผลท่ีได้มา

หาค่าความเช่ือมั่น (reliability) โดยวิธีสมัประสิทธ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha 

coefficient) ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั .982 และได้แบบสอบถามเพ่ือใช้

เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 205 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย 

ผู้ อํานวยการ รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และกรรมการสถานศึกษา         

ขัน้พืน้ฐาน รวม 820 คน ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาทัง้หมดครบถ้วน 205 โรงเรียน จํานวน 

820 ฉบบั เป็นแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ทัง้หมด คิดเป็นร้อยละ 100 นําแบบสอบถามท่ีมี     

ความสมบรูณ์มาทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) แปลผล

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสรุปองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร หลังจากนัน้ทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (path analysis) ได้

องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 องค์ประกอบ 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบในครัง้ท่ี 1 แล้วนําองค์ประกอบท่ีได้ทัง้ 6 

องค์ประกอบในขัน้ตอนท่ี 2 มาสรุปเป็นร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

 ขัน้ตอนท่ี 3 การตรวจสอบและสร้างรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ความ

คดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ  ตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้อง

และการใช้ประโยชน์ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครด้วย

วิธีการชาติพนัธุ์วรรณา (Ethnographic Future Research : EFR) โดยใช้ผู้บริหารระดบันโยบายท่ี

มีความเช่ียวชาญเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและคุณภาพของการบริหารงานวิชาการและ

ผู้ อํานวยการสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้ปฏิบตัิงานในโรงเรียนท่ีได้รับการยอมรับมีความสามารถใน    
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การบริหารงานวิชาการจนประสบความสําเร็จ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง 

(purposive sampling) รวม 5 คน โดยแบง่ออกเป็น ผู้บริหารระดบันโยบาย 2 คน และอํานวยการ

สถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้ ปฏิบัติงานในโรงเรียน จํานวน 3 คน ผลการพิจารณาพบว่า รูปแบบ          

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีได้มีความเป็นไปได้ ความถูกต้อง 

ความเหมาะสม และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

 4.  การวิเคราะห์ปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ   

 ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจยัได้สรุปข้อคิดเห็น ข้อวิจารณ์ และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิท่ีได้มา

ปรับปรุงองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือให้ได้รูปแบบท่ีเหมาะสม มีความเป็นไปได้ ความถกูต้อง และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ตามความคดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การหาค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ 

(percentage) ค่าเฉล่ีย (arithmetic mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)     

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์

เชิงสาเหต ุ(path analysis) และการวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

 การวิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ข้อ

ค้นพบ  ดงันี ้

 1. องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบเรียงตามนํา้หนกัองค์ประกอบท่ีได้จากมากไปน้อย คือ การประกัน

คณุภาพการศกึษา การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน การนิเทศการศึกษา การแนะแนว

การศกึษา การมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา และส่ือการเรียนการสอน 

  1.1 องค์ประกอบท่ี 1 “การประกันคุณภาพการศึกษา” มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบาย

องค์ประกอบ 22 ตวัแปร มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .607 - .823 มีคา่

ความแปรปรวนเท่ากับ 25.300 และค่า ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 18.603 เ ป็น

องค์ประกอบท่ีมีความสําคญัเป็นอนัดบัท่ี 1 และจดัเรียงลําดบัตวัแปรตามคา่นํา้หนกัองค์ประกอบ 

(factor loading) ในองค์ประกอบท่ี 1 จํานวน 22 ตวัแปร ได้ดงันี ้
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  1.1.1 กําหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการศกึษาและตวัชีว้ดัของกรุงเทพมหานครและสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คณุภาพการศกึษา 

1.1.2  สร้างความเข้าใจในเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินของสํานกังาน 

รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา  

1.1.3 มีการเตรียมความพร้อมของครู นกัเรียนและสถานศกึษาให้พร้อมรับ 

การประเมิน 

1.1.4  แตง่ตัง้คณะกรรมการ ผู้ รับผิดชอบด้านการประกนัคณุภาพภายในของ 

โรงเรียนอยา่งชดัเจน  

1.1.5 ประสานความร่วมมือกบัทกุฝ่ายในการปรับปรุงและพฒันาระบบประกนั 

คณุภาพภายใน  

1.1.6  จดัทําสรุปรายงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนทกุปี  

1.1.7  สง่เสริมและสนบัสนนุให้ครู นกัเรียน มีสว่นร่วมในการรับการประเมินจาก 

ภายนอก  

1.1.8  วางแผนการพฒันาคณุภาพการศกึษา ตามระบบการประกนัคณุภาพ 

การศกึษาให้บรรลตุามเป้าหมายความสําเร็จของสถานศกึษา  

1.1.9  การจดัสภาพรับการประเมินตามสภาพจริง  

1.1.10 สร้างความตระหนกัถึงความสําคญัและประโยชน์ของการทําวิจยัในชัน้ 

เรียนแก่ครู  

1.1.11 กําหนดให้ครูทกุคนทําวิจยัในชัน้เรียน  

1.1.12  ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน เพ่ือปรับปรุงพฒันาอยา่ง 

ตอ่เน่ือง  

1.1.13  ประสานความร่วมมือกบัโรงเรียนและหนว่ยงานอ่ืนในการปรับปรุงและ 

พฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษาเพ่ือเป็นฐานในการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง  

1.1.14  ดําเนินการพฒันางานประเมินคณุภาพภายในเพ่ือปรับปรุงพฒันาอย่าง 

ตอ่เน่ือง  

1.1.15 สถานศกึษาได้กําหนดระเบียบ แนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการวดัผลและ 

ประเมินผลของโรงเรียนได้ถกูต้อง  
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1.1.16  นําผลการตดิตามและประเมินคณุภาพภายในและภายนอกเพ่ือปรับปรุง 

พฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  

1.1.17 สถานศกึษาได้กําหนดระเบียบ แนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการวดัผลและ 

ประเมินผลของโรงเรียนได้ถกูต้อง  

1.1.18  ครูให้ความสําคญักบัการวดัผลและประเมินผลเพ่ือทราบคณุภาพของ 

ผู้ เรียน  

1.1.19 โรงเรียนมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ ครู บคุลากรรับผิดชอบด้าน 

การวดัผลและประเมินผลการศกึษาของโรงเรียน  

1.1.20  เปิดโอกาสให้ทกุฝ่ายมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั 

แนวทางวิธีการวดัผล ประเมินผลหรือการสร้างแบบประเมินผู้ เรียน  

1.1.21 สง่เสริมให้ครูจดัทําแผนการวดัผลและประเมินผลแตล่ะหน่วยการเรียนรู้ 

 หรือสาระการเรียนรู้ตามหลกัสตูร  

1.1.22  จดัทําหลกัสตูรสถานศกึษาโดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

   

1.2  องค์ประกอบท่ี 2 “การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน” มีจํานวนตวัแปรท่ี

อธิบายองค์ประกอบ 10 ตัวแปร มีค่านํา้หนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง          

.614 - .762 มีคา่ความแปรปรวนเท่ากบั 13.492 และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 9.920 

เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคัญเป็นอันดับท่ี 2 และจัดเรียงลําดับตัวแปรตามค่านํา้หนัก

องค์ประกอบ (factor loading) ในองค์ประกอบท่ี 2 จํานวน 10 ตวัแปร ได้ดงันี ้

1.2.1  จดัครูท่ีมีความสามารถเหมาะสมกบัการพฒันาความสามารถของ 

นกัเรียนแตล่ะกลุม่  

1.2.2   ตรวจสอบ และประเมินความก้าวหน้าของนกัเรียนเป็นรายบคุคล  

1.2.3   การจดัทําข้อมลูของนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ  

1.2.4   จดัให้มีระบบการสง่ตอ่นกัเรียอยา่งเหมาะสม  

1.2.5  สง่เสริมพฒันาครูให้มีความสามารถพิเศษเหมาะสมกบัการพฒันานกัเรียน 

1.2.6  ศกึษา วิเคราะห์นกัเรียน หรือค้นหาความเป็นเลิศของนกัเรียนเป็น 

รายบคุคลด้วยเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย  
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1.2.7 สนบัสนนุให้นกัเรียนมีโอกาสได้แสดงความสามารถด้วยวิธีการหลากหลาย 

ในเวทีตา่ง ๆ  

1.2.8  ชีแ้จงทําความเข้าใจและพฒันานกัเรียนร่วมกนักบัผู้ปกครอง  

1.2.9  การจดัให้มีการเรียนร่วมกนัได้สําหรับนกัเรียนทกุระดบัความสามารถใน 

วยัเดียวกนั   

1.2.10  การประสานงานกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันานกัเรียนอยา่งสม่ําเสมอ 

ตอ่เน่ือง  

  

1.3  องค์ประกอบท่ี 3 “การนิเทศการศึกษา” มีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 4   

ตวัแปร มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .629 - .692 มีคา่ความแปรปรวน

เท่ากบั 9.358 และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 6.881 เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญั

เป็นอันดับท่ี 3 และจัดเรียงลําดับตัวแปรตามค่านํา้หนักองค์ประกอบ (factor loading) ใน

องค์ประกอบท่ี 3 จํานวน 4 ตวัแปร ได้ดงันี ้

1.3.1 นิเทศ ตดิตามในการจดัการเรียนรู้ของครูเป็นประจําตอ่เน่ือง   

1.3.2  ประเมินผลการนิเทศการศกึษาในโรงเรียนเป็นประจําทกุปี  

1.3.3  การจดัทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานนิเทศภายในประจําปีการศึกษา 

1.3.4  การประเมินผลการปฏิบตงิานด้านการจดัการเรียนรู้ของครูอยา่งสม่ําเสมอ 

 

1.4  องค์ประกอบท่ี 4 “การแนะแนวการศกึษา” มีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 7 

ตวัแปร มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .634 - .676 มีคา่ความแปรปรวน

เท่ากบั 7.534 และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 5.540 เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญั

เป็นอันดับท่ี 4และจัดเรียงลําดับตัวแปรตามค่านํา้หนักองค์ประกอบ (factor loading) ใน

องค์ประกอบท่ี 4 จํานวน 7  ตวัแปร ได้ดงันี ้

  1.4.1  ดําเนินกิจกรรมแนะแนว โดยความร่วมมือของทกุฝ่ายในโรงเรียน  

1.4.2  ตดิตามและประเมินผลการแนะแนวการศกึษาในโรงเรียน   

1.4.3  สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกฝ่ายในการจดับริการแนะแนวแก่นักเรียน 

1.4.4  แตง่ตัง้คณะกรรมการแนะแนวของโรงเรียนเป็นผู้ รับผิดชอบงานแนะแนว 

ของโรงเรียน  
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1.4.5  มีการประสานงานร่วมมือกนักบัองค์กรภายนอกในการแนะแนวทางเพ่ือ 

พฒันานกัเรียนในด้านการศกึษาตอ่  

1.4.6  จดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียน 

  

1.4.7  จดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพของสถานศกึษา โดย 

เช่ือมโยงกบัระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน 

 

1.5  องค์ประกอบท่ี 5 “การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” มีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบาย

องค์ประกอบ 3 ตวัแปร มีค่านํา้หนกัองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .616 - .644 มีค่า

ความแปรปรวนเทา่กบั 3.254 และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 2.393 เป็นองค์ประกอบท่ี

มีความสําคัญเป็นอันดับท่ี 5 และจัดเรียงลําดับตัวแปรตามค่านํา้หนักองค์ประกอบ (factor 

loading) ในองค์ประกอบท่ี 5 จํานวน 3  ตวัแปร ได้ดงันี ้

1.5.1  กําหนดแผนการบริหารงานวิชาการสอดคล้องกบัพระราชบญัญัติ 

การศกึษาแหง่ชาตหิรือจดุหมายของหลกัสตูรสถานศกึษา  

1.5.2  ผู้บริหาร หวัหน้าฝ่าย ครู และผู้ เก่ียวข้องร่วมกนัวางแผน การบริหารงาน 

วิชาการประจําปี  

1.5.3 จดัให้มีแผนปฏิบตังิานวิชาการท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันา 

การศกึษาของโรงเรียน 

 

1.6  องค์ประกอบท่ี 6 “ส่ือการเรียนการสอน” มีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 3  

ตวัแปร มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .632 - .686 มีคา่ความแปรปรวน

เท่ากบั 2.728 และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 2.006 เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญั

เป็นอันดับท่ี 6และจัดเรียงลําดับตัวแปรตามค่านํา้หนักองค์ประกอบ (factor loading) ใน

องค์ประกอบท่ี 5 จํานวน 3  ตวัแปร ได้ดงันี ้

1.6.1  สํารวจความต้องการใช้หนงัสือแบบเรียนจากครู นกัเรียน ผู้ปกครองก่อน 

การพิจารณาคดัเลือกหนงัสือมาใช้  

1.6.2  ดําเนินการจดัหาหนงัสือตามระเบียบ  

1.6.3  มีการประชมุรับทราบสภาพปัญหาการใช้หนงัสือแบบเรียนของแตล่ะปีเพ่ือ 

การพิจารณาคดัเลือกหนงัสือแบบเรียนในปีตอ่ไป  
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2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร  

ผลจากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พบว่า ตัวแปรต้นมี 5 

องค์ประกอบ คือ การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน การนิเทศการศึกษา การแนะแนว

การศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และส่ือการเรียนการสอน ส่วนตัวแปรตาม คือ     

การประกันคุณภาพการศึกษา เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 การประกัน

คุณภาพการศึกษา ได้รับอิทธิพลโดยตรงจาก การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน         

การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และส่ือการเรียน

การสอน องค์ประกอบท่ี 2 การพัฒนาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน มีอิทธิพลต่อการประกัน

คุณภาพการศึกษา และได้รับอิทธิพลโดยตรงจาก การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา  

การมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา และส่ือการเรียนการสอน องค์ประกอบท่ี 3 การนิเทศการศกึษา 

มีอิทธิพลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเ รียน             

การแนะแนวการศกึษา การมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา และส่ือการเรียนการสอน องค์ประกอบ

ท่ี 4 การแนะแนวการศกึษา มีอิทธิพลตอ่ การประกนัคณุภาพการศึกษา และการพฒันาศกัยภาพ         

การเรียนรู้ของนักเรียน องค์ประกอบท่ี 5 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีอิทธิพลต่อ          

การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน และส่ือการเรียน      

การสอน และได้รับอิทธิพลโดยตรงจากการนิเทศการศึกษา และองค์ประกอบท่ี 6 ส่ือการเรียน  

การสอน มีอิทิพลต่อการประกันคุณภาพการศกึษา การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 

และได้รับอิทธิพลโดยตรงจากการนิเทศการศกึษา และการมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

นอกจากนัน้วิเคราะห์ความสอดคล้องความกลมกลืนระหว่างโมเดลและข้อมูลเชิง

ประจกัษ์ พบวา่ คา่ไค – สแควร์ (Chi – Square : χ2) มีคา่เท่ากบั 0.426 (P = 0.514) แสดงให้เห็น

ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายถึง รูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ        

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

นอกจากนีย้งัสามารถพิจารณาคา่ดชันีวดัความสอดคล้องอ่ืน ๆ ได้อีก เช่น Goodness of fit Index 

(GFI) และ Adjusted Goodness of fit Index (AGFI) มีคา่เข้าใกล้ 1 คือ คา่ GFI = 1.00 และ   

คา่ AGFI = 0.996 คา่ Root Mean Squared Residual (RMR) มีคา่เท่ากบั 0.000783 และ       

คา่ Standardized Root Mean Square Residual (standardized RMR) มีคา่เข้าใกล้ 0 และไม่

เกิน 0.000783 ซึ่งในท่ีนีมี้ค่าเท่ากับ 0.002 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบโมเดลมีความสอดคล้องกับ

ข้อมลูเชิงประจกัษ์ คา่ดชันี Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) มีคา่เท่ากบั 

0.0 ซึง่มีคา่ระหวา่ง 0 – 0.05 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ในระดบัดี 

288

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
 
 
 

 3.  รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

      จากการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ขององค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) การประกนัคณุภาพการศกึษา 

2) การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 3) การนิเทศการศึกษา 4) การแนะแนวการศึกษา 

5) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ 6) ส่ือการเรียนการสอน ซึ่งแสดงเป็นแผนภูมิของ

รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ได้ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิท่ี 24  แสดงรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
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การอภปิรายผล 

 

 ผลจากการวิจยัครัง้นี ้มีประเด็นสําคญัท่ีค้นพบจากรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร และสามารถนํามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ได้

ดงันี ้

 1.  องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยั 

พบว่า องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 6 

องค์ประกอบ เรียงตามนํา้หนกัองค์ประกอบ ดงันี ้1) การประกนัคณุภาพการศกึษา 2) การพฒันา

ศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 3)  การนิเทศการศกึษา 4) การแนะแนวการศกึษา 5) การมีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษา และ 6) ส่ือการเรียนการสอน ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวสอดคล้องกับ

สมมติฐานของการวิจัย ทัง้ นีก้ารบริหารงานวิชาการของโรงเ รียนเป็นการบริหารงานท่ีมี

ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนท่ีต้องให้ความสําคัญ โรงเรียนเป็นองค์กรท่ีจัดอยู่ใน

ประเภทองค์กรระบบเปิด ดงันัน้กระบวนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนจึงต้องสัมพันธ์กับ

สภาพสงัคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะในสภาพปัจจบุนัของกระแสโลกาภิวตัน์

และการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครนัน้ถือว่าเป็นโรงเรียนของรัฐตัง้อยู่ใน

เมืองหลวงของประเทศไทย สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนจึงต้องเปล่ียนแปลงตามไป

ด้วย โรงเรียนต้องปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพ่ือผลิตนักเรียนให้ได้มาตรฐาน  

และมีคณุภาพตามความคาดหวงัของสงัคมในปัจจบุนั โดยความคาดหวงันีย้่อมขึน้อยู่กบัรูปแบบ

การบริหารงานวิชาการท่ีมีคณุภาพของโรงเรียนเป็นสําคญั ดงัผลการวิจยัท่ีได้ทัง้ 6 องค์ประกอบ

ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในเร่ืองของลําดับความสําคัญขององค์ประกอบตามความคิดเห็น     

ของกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบตามหลกัการแนวคิด ทฤษฎีของ เฟเบอร์

และเชอร์รอน (Faber and Sherron)  แบง่รูปแบบการบริหารงานวิชาการออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่  

1) การกําหนดจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 2) การจดัเนือ้หาของหลกัสตูร 3) การจดัอปุกรณ์การสอน 

4) การนิเทศการสอน 5) การส่งเสริมครูประจําการในด้านความรู้ มีความสอดคล้องบางส่วนกับ

แนวคิดของแคมเบลล์ บริดเจส และไนแตรนด์ (Campbell, Briges and Nystrand ) แบง่รูปแบบ

การบริหารงานวิชาการออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) การกําหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะของสถานศึกษา     

2) การกําหนดโปรแกรมการเรียน การสอนให้บรรลตุามจดุมุ่งหมาย 3) การพฒันาและนําหลกัสตูร

ของชาตไิปใช้ 4) การเลือกใช้และเตรียมอปุกรณ์และส่ือการเรียน  5) การประเมินผลการสอน ตา่ง

จาก เซอร์จิโอวานนีและคณะ (Sergiovanni and others) ได้แบง่รูปแบบการบริหารงานวิชาการไว้ 
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5  ประการ ได้แก่ 1) การตัง้ปรัชญาการศึกษาขึน้มาและตัง้วตัถุประสงค์ในการบริหารงานเพ่ือให้

บรรลุปรัชญาการศึกษานัน้  2) จัดทําโครงการเพ่ือให้การบริหารบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ       

3) จดัให้มีการประเมินผลหลกัสูตรและการเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ 4) สร้างบรรยากาศใน

โรงเรียนให้พร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลง 5) จัดหาวัสดุเพ่ือการเรียนการสอนให้เพียงพอ  

สอดคล้องกบั ออสติน และเรนโนลด์  (Austin and Reynolds) ท่ีได้ระบถึุงความมีประสิทธิผลของ

สถานศึกษาโดยจะต้องประกอบด้วยการบริหารงานวิชาการท่ีเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ คือ                     

1) การจัดระบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน 2) การพัฒนาบุคลากรด้านการสอน             

3) การจัดการเวลาเรียนท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด 4) ความเป็นเลิศทางวิชาการท่ีได้รับการยอมรับ      

5) การมีส่วนร่วมและการสนบัสนนุจากผู้ปกครอง 6) การวางแผนร่วมกัน  เช่นเดียวกบั คิมบร็อป

และนนัเนรี (Kimbrough and Nunnery) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการประกอบด้วย 6 งาน 

ได้แก่ 1) การกําหนดนโยบายและหลกัการให้ชดัเจน 2) การกําหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา     

3) การจัดระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 4) การจัดองค์การของการเรียน      

การสอน 5) การประเมินผล 6) การจดัหาสิ่งสนบัสนนุการเรียนการสอน สอดคล้องกับ ฮอยและ   

มิสเกล  (Hoy and Miskel) ได้กล่าวถึงปัจจยัท่ีสถานศกึษามีคณุภาพประกอบด้วยการบริหารงาน

วิชาการ ท่ีมีความสําคัญในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) การมุ่งเน้นทางด้านวิชาการ 2) มุ่งสัมฤทธ์ิผล      

3)หลกัสตูรมีคณุภาพและให้โอกาสในการเรียนรู้ 4) การจดับรรยากาศของโรงเรียน 5) บรรยากาศ

ในชัน้เรียน  6) การมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาของผู้ปกครอง 7) ศกัยภาพในการประเมิน  

8) การใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 9) การมีรูปแบบการจดัการเรียนการสอน 10) มี

การพฒันาปรับการจดัการเรียนการสอน 11) มีการเรียนรู้อย่างอิสระ 12) การให้ข้อมูลย้อนกลบั 

สอดคล้องกับ ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ ได้แบ่งการบริหารงานวิชาการว่าเป็นงานท่ีเก่ียวข้องใน

ด้านวิชาการ 14  ด้าน ได้แก่ 1) งานควบคุมดูแลหลักสูตร 2) การสอน 3) อุปกรณ์การสอน          

4) การจดัการเรียน 5) คูมื่อครู 6) การจดัชัน้เรียน 7) การจดัครูเข้าสอน 8) การปรับปรุงการเรียน

การสอน 9) การฝึกอบรมครู 10) การนิ เทศการศึกษา 11) การเผยแพร่ผลงานวิชาการ               

12) การวดัผลการศกึษา 13) การศึกษาวิจยั 14) การประเมินมาตรฐานสถานศกึษาเพ่ือปรับปรุง

คุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษาสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีได้จําแนก        

การบริหารงานวิชาการออกเป็น 12 ด้าน คือ 1) การพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ 3) การวดัผลประเมินผลและการเทียบโอนประสบการณ์ 4) การวิจยัเพ่ือพฒันา

คณุภาพการศึกษา  5) การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพฒันาแหล่ง

การเรียนรู้ 7) การนิเทศการศกึษา 8) การแนะแนวการศกึษา 9) การพฒันาระบบประกนัคณุภาพ
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ภายในสถานศกึษา 10) การสง่เสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชมุชน 11) การประสานความร่วมมือใน

การพฒันาวิชาการกบัสถานศกึษาและองค์การอ่ืน 12) การส่งเสริมสนบัสนนุงานวิชาการแก่บคุคล 

ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา สอดคล้องบางส่วนกับสํานกับริหาร

การศกึษาท้องถ่ิน กรมการปกครองได้แบง่การบริหารงานวิชาการออกเป็น 7 ด้าน คือ 1) แผนงาน

โครงการ 2) ส่ือการเรียนการสอน 3)  ตารางสอน 4)  การวดัผลและประเมินผล 5) การสอนซ่อม

เสริม 6) การนิเทศภายในโรงเ รียน 7)ห้องสมุด และสอดคล้องกับกรุงเทพมหานครแบ่ง             

การบริหารงานวิชาการออกเป็น 9 ด้าน คือ 1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การบริหารจัดการ

หลกัสตูรระดบัสถานศกึษา 3) การบริหารจดัการเรียนรู้ 4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน  

5) การวัดผลประเมินผลการเรียน 6) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้          

7) การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษา 8) การให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ทางวิชาการ 9) การประกนัคณุภาพการศกึษากบังานวิชาการ 

 นอกจากนีจ้ากการศึกษางานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ดงันี ้สอดคล้องกบั สมิท (Smith) วิจยั

เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้ บริหารทางวิชาการของผู้ บริหารโรงเรียนกับระบบการจัด

องค์กรของสถานศกึษา พบวา่ ระดบัความเป็นผู้ นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนสมัพนัธ์

กับผลสําเร็จของการจัดระบบองค์การของสถานศึกษา สอดคล้องกับ บุชชี (Buzzi) ได้ศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพของโรงเรียนกบัความเป็นผู้ นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  

ประถมศึกษา รัฐคอนเนคติคสั  ผลการวิจัยพบว่า  องค์ประกอบความเป็นผู้ นําทางวิชาการของ

ผู้ บริหารมีความสัมพันธ์กับความมีประสิทธิภาพของโรงเรียนและเป็นตัวนําทํานายความมี

ประสิทธิภาพของโรงเรียนด้วย  สมัพนัธ์กับ เดวิส (Davis) ศกึษาวิจยัพฤติกรรมผู้ นําของผู้บริหาร

และผลท่ีมีต่อการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พบว่า พฤติกรรม 4 ด้าน คือ   

การเน้นสมัฤทธ์ิผล การจดับรรยากาศความเป็นระเบียบเรียบร้อย การประเมินผลความก้าวหน้า

ของนกัเรียนอย่างสม่ําเสมอและการสนบัสนุนได้รับการรับรู้จากกลุ่มครูว่าเป็นพฤติกรรมของผู้ นํา

ของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการปรับปรุงโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ พรเชฎฐ์  คงปัตถา  

ได้ศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร

ส่วนใหญ่มีการจัดการควบคุม ติดตามและพัฒนาการบริหารงานวิชาการทัง้  8 ด้าน คือ               

1) ด้านการวางแผนงานทางวิชาการ 2) ด้านหลกัสูตรและเอกสารประกอบหลกัสูตร การติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลการใช้หลักสูตร 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน 4) ด้านการนิเทศ

292

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
 
 
 

การศึกษา 5) ด้านกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 6) ด้านวสัดอุุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน 7) ด้าน

ห้องสมดุ 8) ด้านการวดัผลและประเมินผล จากผลการวิจยั พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนขยายโอกาสของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร คือ บุคลากรของโรงเรียนเข้าใจ

กระบวนการปฏิบัติงานวิชาการไม่ตรงกัน ครูบางคนไม่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนให้

สอดคล้องกบัหลกัสตูร โรงเรียนขาดการนิเทศการสอนอย่างสม่ําเสมอ ขาดสถานท่ีท่ีเหมาะสมใน

การจดักิจกรรม ขาดงบประมาณในการจดัทําเอกสารประกอบหลกัสตูรและหนงัสือตํารา และขาด

เคร่ืองมือวัดผลประเมินผลท่ีได้มาตรฐาน   สอดคล้องกับสุณี  ทรัพย์ประเสริฐ ได้ศึกษาเร่ือง       

การประเมินคุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการของผู้ บริหาร

สถานศึกษา สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี โดยศึกษา 5 ด้าน คือ 1) ด้านหลักสูตรและ    

การบริหารหลกัสูตร 2) ด้านการจดัการเรียนการสอน 3) ด้านการนิเทศภายใน 4) ด้านการวดัและ             

การประเมินผลการศึกษา 5) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 1) ด้าน

ความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาโดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดบัมาก 2) ผู้บริหารท่ีมีคณุวฒุิตา่งกนัมีคณุลกัษณะด้านความรู้ความสามารถในการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) ผู้ บริหารท่ีมีประสบการณ์ใน     

การทํางานต่างกนัมีคณุลกัษณะด้านความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการโดยรวมด้าน

หลกัสตูรและการบริหารหลกัสตูรและด้านการจดัการเรียนการสอนแตกตา่งกนั ส่วนด้านการนิเทศ

ภายในและด้านการวดัและประเมินผลการศกึษาและด้านการประกันคณุภาพการศกึษาแตกตา่ง

กัน และการเปรียบเทียบคุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาโดยวฒุิการศกึษาร่วมกับประสบการณ์ในการทํางานพบว่าไม่แตกตา่งกัน นอกจากนี ้

ยังสอดคล้องกับ ฐปนรรฆ์  ชุติชัยวิวัฒน์กุล ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่าง

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของ

สถานศกึษาในทกุด้าน อยู่ในระดบัมาก ด้านท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ ได้แก่ ด้านการพฒันาระบบประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านวัดผล

ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการแนะแนวการศกึษา ด้านการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ด้าน           

การส่งเสริมและสนบัสนนุงานวิชาการแก่บคุคล ครอบครัวและองค์กร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ี

จัดการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการส่งเสริม

ความรู้ด้านวิชาการ และสอดคล้องกับ ชศูรี  ถนอมกิจ ได้ทําการวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่าง
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การบริหารงานวิชาการของผู้ บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาชลบรีุ พบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษามีความคล้ายคลึงกนัเป็น

ส่วนใหญ่ โดยมีลักษณะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้ผู้ เ รียนมีความรู้ 

ความสามารถและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ และยงัเป็นตวับ่งชีท่ี้สําคญัแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จ

หรือความล้มเหลวของสถานศกึษา 

 

 เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบ พบวา่ 

 1.  องค์ประกอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญั

เป็นอันดบั 1 เม่ือพิจารณาข้อคําถามประกอบด้วยลกัษณะต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้(1) กําหนดเกณฑ์ 

การประเมินเป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชีว้ัดของ

กรุงเทพมหานครและสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2) สร้าง      

ความเข้าใจในเร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (3) มีการเตรียมความพร้อมของครู นักเรียนและสถานศึกษาให้พร้อมรับ     

การประเมิน (4) แต่งตัง้คณะกรรมการ ผู้ รับผิดชอบด้านการประกันคณุภาพภายในของโรงเรียน

อยา่งชดัเจน (5) ประสานความร่วมมือกบัทกุฝ่ายในการปรับปรุงและพฒันาระบบประกนัคณุภาพ

ภายใน (6) จัดทําสรุปรายงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนทุกปี (7) ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ครู นกัเรียน มีส่วนร่วมในการรับการประเมินจากภายนอก (8) วางแผนการพฒันา

คณุภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคณุภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายความสําเร็จ

ของสถานศึกษา (9) การจัดสภาพรับการประเมินตามสภาพจริง (10) สร้างความตระหนักถึง

ความสําคญัและประโยชน์ของการทําวิจยัในชัน้เรียนแก่ครู (11) กําหนดให้ครูทกุคนทําวิจยัในชัน้

เรียน (12) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง    

(13) ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนและหน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุงและพฒันาระบบประกัน

คณุภาพการศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการพฒันาอย่างต่อเน่ือง (14) ดําเนินการพัฒนางานประเมิน

คณุภาพภายในเพ่ือปรับปรุงพฒันาอย่างตอ่เน่ือง (15) สถานศกึษาได้กําหนดระเบียบ แนวปฏิบตัิ

เก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนได้ถูกต้อง (16) นําผลการติดตามและประเมิน

คุณภาพภายในและภายนอกเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      

(17) การรายงานผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ผู้ ปกครองทราบเม่ือสิน้ปีการศึกษา (18) ครูให้

ความสําคญักบัการวดัผลและประเมินผลเพ่ือทราบคณุภาพของผู้ เรียน (19) โรงเรียนมีการแตง่ตัง้

คณะกรรมการ ครู บุคลากรรับผิดชอบด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน     
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(20) เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางวิธีการวัดผล 

ประเมินผลหรือการสร้างแบบประเมินผู้ เ รียน (21) ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการวัดผลและ

ประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนรู้ หรือสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร (22) จัดทําหลักสูตร

สถานศกึษาโดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

 องค์ประกอบนีป้ระกอบด้วยตวัแปรท่ีมีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) 

อยู่ระหว่าง .607 - .823 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 25.300 และค่าร้อยละของ    

ความแปรปรวนเท่ากับ 18.603 ซึ่งอธิบายถึงความสอดคล้องหรือความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้ 22 

ตวัในองค์ประกอบท่ี 1 แสดงให้เห็นวา่ ผู้ให้ข้อมลูรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดั

กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน แสดงว่าตวัแปรทัง้ 22    

ตวัแปรสามารถจัดอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบท่ี 1 การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งอธิบายได้ว่า 

หมายถึง กระบวนการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาท่ีเป็นระบบและกลไกในการควบคมุ 

ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคณุภาพตามดชันีบง่ชีท่ี้กําหนดเพ่ือ

เป็นหลักประกันให้กับผู้ รับบริการการศึกษา ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง และสาธารณชนได้มั่นใจว่า

สถานศกึษานัน้ ๆ สามารถให้ผลผลิตทางการศกึษาท่ีมีคณุภาพอย่างมีประสิทธิผลตามมาตรฐาน

ท่ีกําหนด และมีการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง องค์ประกอบนีส้อดคล้องกบัผลการวิจยั ดงันี ้สํานกังาน

มาตรฐานการศกึษา (Office for standard for Education) และคณะกรรมการการศกึษาแคลการี 

(Calgary Board of Education) ได้ศึกษาวิจัยการตรวจสอบคณุภาพการศึกษาพบว่า ควร

ดําเนินการตรวจสอบคณุภาพการศกึษาเพ่ือปรับปรุงคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง โดยในการ

ศึกษาวิจัยครัง้นีใ้ช้หลักการประเมินท่ีสามารถนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ

ประเมินผลทางการศกึษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกําหนดมาตรฐานการประเมิน 4 ประการ 

คือ 1) ด้านความมีประโยชน์ 2) ด้านความเป็นไปได้ 3) ด้านความเหมาะสมและ 4) ด้านความถูก

ต้อง นอกจากนีแ้ล้วยงัสอดคล้องกบัฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ท่ีได้ศกึษาวิจยัและพบ 

โรงเรียนท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิผลควรประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ด้านปัจจัย    

2) ด้านกระบวนการ และ 3) ด้านผลท่ีได้รับ ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบ อีกทัง้สอดคล้องกบัลิสตนั 

(Liston) ท่ีได้ศึกษารูปแบบโรงเรียนท่ีมีคุณภาพว่าจะต้องมีการประเมินและทบทวนกิจกรรมทุก

กิจกรรม เพ่ือค้นหาว่ามีสิ่งใดต้องปรับปรุงเพ่ือการสร้างความเช่ือถือได้ สอดคล้องกับ คตัเตนท์ 

(Cuttence) ท่ีได้กล่าวถึงการตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศึกษาในประเทศออสเตรเลียว่ามี

จดุเน้นท่ีการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน และ ฮอล์ท และไฮท์ (Holt and Hinds) ได้กล่าวถึง

องค์ประกอบสําคญัท่ีจะส่งผลต่ความมีคณุภาพของสถานศึกษาว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 
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กลุ่มใหญ่ คือ 1) องค์ประกอบด้านการมีจดุมุ่งหมายร่วมกนั ประกอบด้วยการมีจดุหมายท่ีชดัเจน 

การมีคา่นิยมและความเช่ือร่วมกนัและการมีภาวะผู้ นําทางด้านการเรียนการสอน 2) องค์ประกอบ

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ประกอบด้วยการมีส่วนเก่ียวข้องและความรับผิดชอบของนักเรียน 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การยอมรับและการมีสิ่งจงูใจพฤตกิรรมทางกายภาพ การยอมรับและ

การมีสิ่งจูงใจพฤติกรรมในทางบวกของนกัเรียน การได้รับการสนบัสนุนจากชมุชนและผู้ปกครอง                    

3) องค์ประกอบด้านการเ รียนรู้ ประกอบด้วย หลักสูตร การสอน การพัฒนาบุคลากร             

ความคาดหวงัในความสําเร็จสงู และการตดิตามความก้าวหน้าของนกัเรียนอยา่งสม่ําเสมอ  

2.  องค์ประกอบด้านการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นองค์ประกอบท่ี

มีความสําคญัเป็นอนัดบั 2 เม่ือพิจารณาข้อคําถามประกอบด้วยลกัษณะตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้(1) จดั

ครูท่ีมีความสามารถเหมาะสมกับการพฒันาความสามารถของนกัเรียนแตล่ะกลุ่ม (2) ตรวจสอบ 

และประเมินความก้าวหน้าของนกัเรียนเป็นรายบุคคล (3) การจดัทําข้อมลูของนกัเรียนอย่างเป็น

ระบบ (4) จดัให้มีระบบการสง่ตอ่นกัเรียนอย่างเหมาะสม (5) ส่งเสริมพฒันาครูให้มีความสามารถ

พิเศษเหมาะสมกับการพฒันานกัเรียน (6) ศึกษา วิเคราะห์นกัเรียน หรือค้นหาความเป็นเลิศของ

นักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย (7) สนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสได้แสดง

ความสามารถด้วยวิธีการหลากหลายในเวทีต่าง ๆ (8) ชีแ้จงทําความเข้าใจและพัฒนานกัเรียน

ร่วมกนักบัผู้ปกครอง (9) การจดัให้มีการเรียนร่วมกันได้สําหรับนกัเรียนทกุระดบัความสามารถใน

วยัเดียวกนั  (10) การประสานงานกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันานกัเรียนอยา่งสม่ําเสมอตอ่เน่ือง  

องค์ประกอบนีป้ระกอบด้วยตวัแปรท่ีมีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) 

อยู่ระหว่าง .614 - .762 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 13.492 และค่าร้อยละของ    

ความแปรปรวนเท่ากับ 9.920 ซึ่งอธิบายถึงความสอดคล้องหรือความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้ 10 

ตวัในองค์ประกอบท่ี 2 แสดงให้เห็นวา่ ผู้ให้ข้อมลูรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดั

กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน แสดงว่าตวัแปรทัง้ 10    

ตวัแปรสามารถจัดอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบท่ี  2 การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่ง

อธิบายได้ว่า หมายถึง การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา  

การเกิดการเรียนรู้ของนกัเรียนให้มีความรู้ความสามารถเตม็ตามศกัยภาพของนกัเรียนแตล่ะบคุคล

องค์ประกอบนีส้อดคล้องกบัผลการวิจยั ดงันี ้แมคอิลแวน (Mcillvan) พบว่า การเป็นผู้บริหารทาง

วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสามารถนิเทศงานวิชาการได้และส่งผลโดยตรงตอ่การเปล่ียนแปลง

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในทิศทางท่ีดีขึน้ กลิคแมน (Glickman) พบว่า การนิเทศ

ภายในสถานศกึษาจะสําเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพตามจดุหมายต้องมีหลกัการสําคญัประการ
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หนึ่งท่ีจะนําไปสู่ความเร็จ ก็คือ มีเป้าหมายสําคญัในการนิเทศ คือ การส่งเสริม สนบัสนุนหรือให้

ความช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้ประสบความสําเร็จในการปฎิบตัิภารกิจหลกั คือ การสอนหรือ 

การสร้างเสริมพฒันาการของนกัเรียนทกุด้านให้เต็มตามวยัและเต็มศกัยภาพ โดยมีหลกัสตูรเป็น

กรอบกํากับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เดวิด (David) 

พบว่า การปรับปรุงงานวิชาการของครูช่วยให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ ทัง้นีเ้พราะ

การปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุของครูในด้านการเรียนการสอน การให้ความเสมอภาคทางการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

การใช้ส่ือ เทคโนโลยีในการเรียนการสอน โดยครูต้องพฒันาและหาวิธีการท่ีดีท่ีสดุเพ่ือนําไปสู่การมี

คณุภาพในการเรียนการสอนในชัน้เรียนของตน สอดคล้องกับงานวิจยัของ บาร์บาร่า (Barbara) 

พบวา่ แนวปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการศกึษา นัน่คือ การใช้ส่ือ เทคโนโลยี

ในการจดัการเรียนการสอน การเพิ่มทกัษะทางการสอนให้ครู โรงเรียนให้การสนบัสนนุและส่งเสริม

ด้านทรัพยากร งบประมาณเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอ สัมพันธ์กับ อัลฮาจาลาน       

(Al-Hajailan) พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนสงูขึน้ และหนงัสือเรียนเป็น

หนึ่งในปัจจัยหลักท่ีส่งผลถึงผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการจึงควรปรับปรุงส่ือ 

แบบเรียนให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึน้ สอดคล้องกับ ชูศรี  ถนอมกิจ พบว่า การบริหารงาน

วิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษามีความคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ โดยมีลักษณะเก่ียวกับ      

การจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถ และเกิดประสิทธิภาพสงูสุด  

และสอดคล้องกบัศกึษาของ ธีระพร  อายวุฒัน์ พบวา่ การแนะแนวการศกึษาเป็นกระบวนการท่ีครู

ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นกัเรียนทัง้ในด้านเก่ียวกับการศึกษา การอาชีพและด้านพฤติกรรมส่วน

บคุคล ซึง่ทําให้นกัเรียนสามารถเลือกแนวทางการศกึษาปรับปรุงพฤติกรรมของตนได้เหมาะสมกบั

ความถนดัและความสามารถทางสติปัญญาของตน ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการป้องกันความล้มเหลวเหลว

หรือข้อผิดพลาดในการเรียนของนกัเรียน 

3.  องค์ประกอบด้านการนิเทศการศึกษา เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญัเป็นอนัดบั 

3 เม่ือพิจารณาข้อคําถามประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ ดงัต่อไปนี  ้ (1) นิเทศ ติดตามในการจัด   

การเรียนรู้ของครูเป็นประจําตอ่เน่ือง (2) ประเมินผลการนิเทศการศกึษาในโรงเรียนเป็นประจําทกุ

ปี (3) การจดัทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานนิเทศภายในประจําปีการศกึษา (4) การประเมินผล

การปฏิบตังิานด้านการจดัการเรียนรู้ของครูอยา่งสมํ่าเสมอ 

องค์ประกอบนีป้ระกอบด้วยตวัแปรท่ีมีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) 

อยู่ระหว่าง .629 - .692 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 9.358 และค่าร้อยละของ      

ความแปรปรวนเท่ากบั 6.881 ซึ่งอธิบายถึงความสอดคล้องหรือความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้ 4 ตวั
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ในองค์ประกอบท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ ให้ข้อมูลรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัด

กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน แสดงว่าตัวแปรทัง้ 4      

ตวัแปรสามารถจัดอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบท่ี  3 การนิเทศการศึกษา ซึ่งอธิบายได้ว่า หมายถึง   

การดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ของบคุลากรในสถานศกึษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน จดุหมายเพ่ือ

พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเช่ือมั่น สามารถพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน     

การสอนเพ่ือให้สถานศึกษามีคณุภาพมาตรฐานด้านการจดัการศึกษา ด้วยความร่วมมือจากทุก

ฝ่าย องค์ประกอบนีส้อดคล้องกับผลการวิจัย ดงันี ้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ครูซ (Cruz) ได้

ศกึษาเก่ียวกบัรูปแบบการทํางานของสงัคมในการนิเทศการศกึษา พบว่า ในปัจจุบนัการปรับปรุง

คุณภาพการเรียนการสอนและการผลิตครู ได้รับความสนใจจากนักการศึกษานักวิชาการและ        

ผู้ กําหนดนโยบายสาธารณะ มาตรฐานทางวิชาชีพ การกําหนดโปรแกรมใหม่ รูปแบบใหม่ของ   

การประเมินผล เงินเดือนท่ีสงูขึน้ การลดบรรยากาศทํางาน สอดคล้องกบั เบอร์ตนัและบรูคเนอร์ 

(Burton and Brueckner) พบว่า หลกัการนิเทศการศึกษาประการหนึ่งท่ีสําคญัก็คือ การนิเทศ

การศกึษาควรเป็นประชาธิปไตยจะต้องเคารพในความแตกตา่งของบคุคลเป็นความร่วมมือร่วมใจ

กนัในการดําเนินงานเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน ควรเป็นการสร้างสรรค์ การแสวงหาความพิเศษ

ของบุคคลและเปิดโอกาสให้ได้แสดงออกและพัฒนาความสามารถเหล่านัน้อย่างเต็มท่ีร่วมกัน    

สอดคล้องกบั กลิคแมน และคณะ (Glickman and others) พบว่า การนิเทศภายในสถานศกึษา

จะสําเร็จลงได้ประสิทธิภาพตามจดุหมายต้องมีหลกัการสําคญัประการหนึ่งท่ีจะนําไปสู่ความเร็จ  

ก็คือ มีเป้าหมายสําคัญในการนิเทศ คือ การส่งเสริม สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือครูใน

โรงเรียนให้ประสบความสําเร็จในการปฎิบตัภิารกิจหลกั คือ การสอนหรือการสร้างเสริมพฒันาการ

ของนักเรียนทุกด้านให้เต็มตามวัยและเต็มศกัยภาพ โดยมีหลักสูตรเป็นกรอบกํากับในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน สว่น มรุานกิ (Murangi) พบวา่ การนิเทศการศกึษาในนามิเบียจดุหมาย

หลักสําคัญท่ีสุดสําหรับครูคือ การได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน ครูมี

ความรู้สึกต้องการความช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะ เทคนิคการนิเทศการสอน ครูและผู้นิเทศ

รู้สึกว่า การนิเทศมีความจําเป็น แนวคิดในการศึกษาและบทบาทในการนิเทศในนามิเบีย                        

มีการปรับเปล่ียนด้านปรัชญา สมัยก่อนมีนโยบายควบคุมครูซึ่งปัจจุบนัเป็นแบบประชาธิปไตย 

การนิเทศเป็นความต้องการของการปฎิรูปการศกึษา การนิเทศจะเป็นส่วนช่วยปรับปรุงการศกึษา 

ผู้นิเทศเป็นผู้คอยแนะนําเสนอแนวคิดใหม่รวมทัง้ประเมินผลการทํางานของครูด้วย นอกจากนี ้  

ผลการศึกษาของ มาเชียล (Maciel) พบว่า พฤติกรรมผู้บริหารในการบริหารงานวิชาการได้แก่  

การสนบัสนนุการเรียนการสอน การนิเทศ วิสยัทศัน์และการทุ่มเทในการทํางานมีความสมัพนัธ์กบั
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ความสําเร็จของนกัเรียนอย่างมีนยัสําคญั และพฤติกรรมผู้บริหารมีผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียน

ท่ีวดัด้วยความสําเร็จของนกัเรียน สอดคล้องกบั แมคเกอร์เรย์ (Mcgorray) ได้ศกึษาเก่ียวกบัผู้ นํา

ในบทบาทผู้บริหารการเรียนการสอน การทดสอบประสิทธิผลการใช้โปรแกรมทางภาษา ซึ่งเป็น

การวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียนซึ่งถือว่าเป็นการนิเทศอย่างหนึ่ง การท่ีผู้บริหารเข้าไปมีส่วนร่วมใน

การวิจัยปฏิบตัิการ จะทําให้ตวัผู้บริหารเองมีความรู้และถือว่าได้มีการนิเทศด้วย สอดคล้องกับ  

อเนโล (Anello) ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนรับรู้ว่าตนเองสามารถทําการนิเทศภายใน

โรงเรียนของตนได้ ส่วน  ศิริพงษ์  องัศจุินดา ได้ศกึษากระบวนการนิเทศในโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับ        

การรับรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษา พบว่า กระบวนการนิเทศตามแนวคิดของแฮร์ริส (Harris) 

อยู่ในระดบัมากทัง้ 6 ขัน้ตอน และแนวทางการเสริมสร้างกระบวนการนิเทศ โรงเรียนศกึษาสภาพ

ปัญหาแล้วร่วมกนัจดัทํา SWOT Analized จดัลําดบัความสําคญัของปัญหาท่ีจะต้องจดัการนิเทศ 

โดยร่วมงานกนัเป็นทีม ออกแบบวิธีการทํางานโดยใช้กระบวนการ PDCA จดัสรรทรัพยากรตา่ง ๆ 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประสานงานเพ่ือความสําเร็จด้วยกระบวนการประสานคน เวลา วสัดุ

อปุกรณ์ และมีการอํานวยการท่ีจะผลกัดนัให้เกิดการปฏิบตัิงานตามเป้าหมาย เพ่ือเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กาญจนา  เชยชิด พบว่า การนิเทศภายใน

โรงเรียนเป็นกระบวนการท่ีสําคญัและจําเป็นตอ่การพฒันาประสิทธิภาพการศกึษาให้ดีขึน้ได้เพราะ

เป็นการแก้ปัญหาท่ีเป็นระบบระหว่างผู้นิเทศและผู้ รับการนิเทศเพ่ือสมัฤทธิผลทางการเรียนของ

นกัเรียนสงูขึน้ 

4.  องค์ประกอบด้านการแนะแนวการศึกษา เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญัเป็น

อันดบั 4 เม่ือพิจารณาข้อคําถามประกอบด้วยลกัษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ (1) ดําเนินกิจกรรม     

แนะแนว โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายในโรงเรียน (2) ติดตามและประเมินผลการแนะแนว

การศกึษาในโรงเรียน  (3) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทกุฝ่ายในการจดับริการแนะแนวแก่นกัเรียน 

(4) แต่งตัง้คณะกรรมการแนะแนวของโรงเรียนเป็นผู้ รับผิดชอบงานแนะแนวของโรงเรียน           

(5) มีการประสานงานร่วมมือกนักบัองค์กรภายนอกในการแนะแนวทางเพ่ือพฒันานกัเรียนในด้าน

การศึกษาต่อ (6) จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียน (7) จัดระบบ     

การแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพของสถานศกึษา โดยเช่ือมโยงกบัระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน 

องค์ประกอบนีป้ระกอบด้วยตวัแปรท่ีมีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading)         

อยู่ระหว่าง .634 - .676 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 7.534 และค่าร้อยละของ      

ความแปรปรวนเท่ากบั 5.540 ซึ่งอธิบายถึงความสอดคล้องหรือความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้ 7 ตวั

ในองค์ประกอบท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า ผู้ ให้ข้อมูลรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัด
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กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน แสดงว่าตัวแปรทัง้ 7      

ตวัแปรสามารถจัดอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบท่ี 4 การแนะแนวการศึกษา ซึ่งอธิบายได้ว่า หมายถึง 

กระบวนการท่ีครูและผู้ ท่ีเก่ียวข้องร่วมกันให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนทัง้ในด้านเก่ียวกับ

การศึกษา การอาชีพ และด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล ซึ่งทําให้นกัเรียนมีแนวทางในการพัฒนา

ตนเองทัง้ด้านการเรียน พฤติกรรมและอาชีพได้เหมาะสมกบัตนเอง โดยการแนะแนวถือว่าเป็น

กระบวนการท่ีช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ เรียนรอบด้าน องค์ประกอบนีส้อดคล้องกับผลการวิจัย ดังนี ้       

ธีระพร  อายุวฒัน์ พบว่า การแนะแนวการศกึษาเป็นกระบวนการท่ีครูให้ความรู้ความเข้าใจแก่

นกัเรียนทัง้ในด้านเก่ียวกับการศึกษา การอาชีพและด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล ซึ่งทําให้นกัเรียน

สามารถเลือกแนวทางการศึกษาปรับปรุงพฤติกรรมของตนได้เหมาะสมกับความถนัดและ

ความสามารถทางสติปัญญาของตน ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการป้องกันความล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดใน

การเรียนของนกัเรียน สอดคล้องกบั คอตเติล และดาวน์นี (Cottle & Dornie) ได้ให้ข้อเสนอแนะ

จากการวิจยัว่า ปัจจยัอย่างน้อยท่ีสุดประการหนึ่งท่ีทําให้ผู้ ทํางานแนะแนวได้รับความสําเร็จใน

หน้าท่ีของตน นั่นก็คือ ความรู้และประสบการณ์ในการทํางานของผู้ แนะแนว ย่ิงผู้ แนะแนวมี

ประสบการณ์มากก็ย่ิงมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึน้เท่านัน้  ทินล์เลย์ และแฮริส (Tinley & 

Haris) ศึกษาเก่ียวกับความคาดหวงัของนกัเรียนท่ีมีต่อครูแนะแนว สรุปได้ว่า นักเรียนมีความ

ต้องการครูแนะแนวท่ีมีประสบการณ์ มีความจริงใจ มีความเช่ียวชาญและเช่ือถือได้ ส่วนแซนดีน 

(Sandeen) ได้ศึกษาทัศนะของผู้บริหารงานกิจการนกัเรียนท่ีมีต่อโมเดล AISP พบว่า การใช้

วิธีการประเมินปัญหาของนักเรียนช่วยให้ผู้บริหารสามารถใช้มาเป็นข้อมูลในการดําเนินงานใน

หนว่ยงานได้เป็นอยา่งดี เพราะข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีได้มาจากสภาพปัญหาของนกัเรียนจะเป็นตวัช่วยให้

ผู้ บริหารงานกิจการนักเรียนและคณะทํางานเกิดความมั่นใจมากขึน้เก่ียวกับการตัดสินใจให้   

ความชว่ยเหลือหรือแก้ไขปัญหาของนกัเรียนท่ีอาจเกิดขึน้ในด้านตา่ง ๆ ซึ่งจะเป็นข้อดีท่ีจะส่งเสริม

ให้การชว่ยเหลือนกัเรียนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีผ้ลการวิจยัของ กุ๊กและแบนนิง 

(Kuk and Banning) พบว่า มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้เล็กน้อยในการวางโครงสร้างขององค์กรใน

การบริหารงานกิจการนกัเรียน โดยยงัมีการรักษาโครงสร้างท่ีประกอบไปด้วยปัจจยัพืน้ฐานเดิม ๆ 

ท่ีก่อให้เกิดผลท่ีสอดคล้องกบัภารกิจงานท่ีวางไว้ ซึ่งมีปัจจยัทางด้านงบประมาณเป็นปัจจยัหลกัท่ี

มีอิทธิพลต่อการวางโครงสร้างขององค์กรในการบริหารงานกิจการนักเรียน แต่ในความเป็นจริง

แล้วควรท่ีจะมีการสร้างโครงสร้างขององค์กรในการบริหารงานกิจการนกัเรียนให้เหมาะสมกับ

ยทุธศาสตร์และปรับให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม สอดคล้องกบั แซนดีน (Sandeen) ได้ศึกษาทศันะ

ของผู้บริหารงานกิจการนักเรียนท่ีมีต่อโมเดล AISP พบว่า การใช้วิธีการประเมินปัญหาของ
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นักเรียนช่วยให้ผู้บริหารสามารถใช้มาเป็นข้อมูลในการดําเนินงานในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 

เพราะข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้มาจากสภาพปัญหาของนักเรียนจะเป็นตวัช่วยให้ผู้บริหารงานกิจการ

นกัเรียนและคณะทํางานเกิดความมัน่ใจมากขึน้เก่ียวกบัการตดัสินใจให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไข

ปัญหาของนกัเรียนท่ีอาจเกิดขึน้ในด้านตา่ง ๆ ซึ่งจะเป็นข้อดีท่ีจะส่งเสริมให้การช่วยเหลือนกัเรียน

ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสัมพันธ์กับผลการวิจัยของ ชัยรัตน์  แก้วแสนสุข พบว่า       

การดําเนินงานแนะแนวโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลําดบัจากมากไปหา

น้อย คือ ด้านบริหารสารสนเทศ ด้านบริหารติดตามผล ด้านบริการให้คําปรึกษา ด้านบริการ

รวบรวมข้อมลูนกัเรียนรายบคุคล และด้านบริการจดัวางตวับคุคล  

5.  องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป็นองค์ประกอบท่ีมี

ความสําคัญเป็นอันดับ 5 เม่ือพิจารณาข้อคําถามประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้          

(1) กําหนดแผนการบริหารงานวิชาการสอดคล้องกับ พระราชบญัญัติการศกึษาหรือจดุหมายของ

หลกัสตูรสถานศกึษา (2)  ผู้บริหาร หวัหน้าฝ่าย ครู และผู้ เก่ียวข้องร่วมกนัวางแผน การบริหารงาน

วิชาการประจําปี (3) จดัให้มีแผนปฏิบตังิานวิชาการท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาการศกึษา

ของโรงเรียน 

องค์ประกอบนีป้ระกอบด้วยตวัแปรท่ีมีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) 

อยู่ระหว่าง .616 - .644 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 3.254 และค่าร้อยละของ      

ความแปรปรวนเท่ากบั 2.393 ซึ่งอธิบายถึงความสอดคล้องหรือความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้ 3 ตวั

ในองค์ประกอบท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ ให้ข้อมูลรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัด

กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน แสดงว่าตัวแปรทัง้           

3 ตวัแปรสามารถจดัอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบท่ี  5 การมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา ซึ่งอธิบายได้

ว่า หมายถึง การท่ีทุกฝ่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมวางแผน กําหนดนโยบาย ดําเนินการ 

ตรวจสอบ สง่เสริม พฒันา ช่วยแก้ไข ปรับปรุง สนบัสนนุส่งเสริมเพ่ือการพฒันาสถานศกึษาในทกุ

ด้าน องค์ประกอบนีส้อดคล้องกบัผลการวิจยั ดงันี ้สอดคล้องกบั คอลเวล และสปิงคส์ (Caldwell 

and Spinks) ได้ศกึษาเก่ียวกบัคณุลกัษณะของการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ซึ่งประกอบด้วย 

4 องค์ประกอบ คือ 1) เน้นการเรียนการสอน 2) ความสามารถในการรับการตรวจสอบได้ 3) การมี

ส่วนร่วมอย่างเหมาะสม และ 4) การมีแผนงานเพ่ือพฒันาวิชาชีพผู้บริหารและครู สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ กรีน (Green) พบว่า คุณลักษณะของธรรมนูญโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลท่ีครู 

ผู้ปกครองและนกัเรียนเห็นร่วมกัน ได้แก่ การจดัสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเรียบร้อย มีการจัด

บรรยากาศเชิงบวก ครู และผู้ปกครองเห็นว่าโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลต้องเป็นโรงเรียนท่ีครูมีภาวะ
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ผู้ นํา มีการกําหนดพนัธกิจท่ีชดัเจน มีการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้สงูโดยเฉพาะผู้ปกครองและ

นกัเรียนเห็นด้วยกับการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในโรงเรียน สอดคล้องกับ มลัฟอร์ด เคนเดล และ

เคนเดล(Mulford, Kendell, and Kendell) พบว่า โรงเรียนท่ีให้ครูมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดย

การทํางานเป็นกลุม่ ร่วมมือกนัทํางานโดยให้ระยะเวลาท่ีเหมาะสม จะมีผลตอ่การรับรู้ของนกัเรียน

ในเชิงบวกต่อโรงเรียนและครู และส่งผลดีต่อความสมัพนัธ์และการกระทํามากกว่าการตดัสินใจ

จากระดบัสูงลงมา นอกจากนี ้การวิจยัยงัพบว่า แรงเสริมท่ีมีผลกระทบตอ่ความกดดนัของครูใน

โรงเรียนคือ  การขาดการสนับสนุนด้านการจัดการ มีผู้ นําท่ีไม่เหมาะสมซึ่งจะทําให้นักเรียนมี

ทศันคติท่ีไม่ดี สอคล้องกับงานวิจัยของ ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ เร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนและ

โรงเรียนเพ่ือการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สิ่งสําคญัท่ีสดุท่ีเป็นสิ่งกําหนดกระบวนการและแบบแผน

ของการมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีสําคัญท่ีสุดคือ          

การกําหนดเป้าหมายและความหมายของการมีส่วนร่วมตรงกันระหว่างผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัด

การศกึษาในชมุชน คือ ผู้ นําชมุชน ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน คณะครูและผู้ปกครอง

นกัเรียน และงานวิจยัของ อําพร  สนุทรธรรม ได้ศกึษาวิจยัเร่ืองแนวทางการให้ชมุชนมีส่วนร่วมตอ่

การปฏิบตังิานวิชาการในโรงเรียนประถมศกึษา พบวา่ การมีสว่นร่วมของชมุชนในงานวิชาการโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แนวทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนต่องานวิชาการ

ประกอบด้วย การร่วมคิด การร่วมวางแผน การร่วมปฏิบตัิ การร่วมประเมินผลและการร่วมกันใช้

ผลประโยชน์ ในงานวิชาการด้านงานหลักสูตรและการนําหลกัสูตรไปใช้ ด้านงานวสัดปุระกอบ

หลกัสตูร และส่ือการเรียนการสอน ด้านการเรียนการสอน ด้านวดัผลประเมินผล ด้านงานห้องสมดุ 

ด้านงานนิเทศภายในและด้านการศกึษาอยู่ในระดบัประถมศกึษา ซึ่งถือว่าพืน้ฐานความรู้คา่นข้าง

ต่ํา ทําให้ไม่กล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็น สอดคล้องกับการศึกษาของ วราวุธ  คําภูษา พบว่า      

การดําเนินงานในด้านการจัดทําแผนโครงการส่งเสริมวิชาการชุมชน การเช่ือมโยงเครือข่าย

วิชาการของกลุ่มโรงเรียนเพ่ือบริการชมุชน การแสวงหาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในกลุ่ม และ

การเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียนอยู่ในระดบัมาก ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาก็คือควร

จดับริการและหมุนเวียนให้โรงเรียนภายในกลุ่มใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีการปรึกษาหารือกันอยู่

เสมอ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุชาติ  คงเจริญ ได้ศึกษาความสามารถในการบริหารตาม

เกณฑ์มาตรฐานการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนสงักดัสํานกังานการประถมศกึษาจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา พบว่า ด้านการประสานความร่วมมือเพ่ือพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาอยู่ในระดบั

มาก และสอดคล้องผลการวิจยัของ ไพฑรูย์  จนัตะเภา พบว่า มีการประสานงานด้านความร่วมมือ

ของทกุฝ่ายเพ่ือพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก  
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6.  องค์ประกอบด้านส่ือการเรียนการสอน เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคัญเป็น

อนัดบั 6 เม่ือพิจารณาข้อคําถามประกอบด้วยลกัษณะตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ (1) สํารวจความต้องการ

ใช้หนังสือแบบเรียนจากครู นักเรียน ผู้ ปกครองก่อนการพิจารณาคัดเลือกหนังสือมาใช้              

(2) ดําเนินการจดัหาหนังสือตามระเบียบ (3) มีการประชุมรับทราบสภาพปัญหาการใช้หนงัสือ

แบบเรียนของแตล่ะปีเพ่ือการพิจารณาคดัเลือกหนงัสือแบบเรียนในปีตอ่ไป  

องค์ประกอบนีป้ระกอบด้วยตวัแปรท่ีมีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) 

อยู่ระหว่าง .607 - .823 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 2.728 และค่าร้อยละของ      

ความแปรปรวนเท่ากบั 2.006 ซึ่งอธิบายถึงความสอดคล้องหรือความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้ 3 ตวั

ในองค์ประกอบท่ี 6 แสดงให้เห็นว่า ผู้ ให้ข้อมูลรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัด

กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน แสดงว่าตัวแปรทัง้ 3      

ตวัแปรสามารถจดัอยูใ่นกลุม่องค์ประกอบท่ี 6 ส่ือการเรียนการสอน ซึ่งอธิบายได้ว่า หมายถึง วสัด ุ

อปุกรณ์ นวตักรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสิ่งต่าง ๆ ท่ีมีบทบาทในการจดัการเรียนการสอน 

เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้เนือ้หาและ

เกิดทักษะกระบวนการและความรู้สึกนึกคิดอันจะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบนี ้

สอดคล้องกบัผลการวิจยั ดงันี ้สอดคล้องกบั บาร์บาร่า (Barbara) ผลการวิจยัพบว่า แนวปฏิบตัิท่ี

ดีท่ีสุดในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา คือ การใช้ส่ือ เทคโนโลยีในการจดัการเรียน  

การสอน การเพิ่มทกัษะทางการสอนให้ครู โรงเรียนให้การสนบัสนุนและส่งเสริมด้านทรัพยากร 

งบประมาณเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอ สอดคล้องกับ บาร์เน็ทท์ (Barnett) พบว่า 

เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการจดัการของการบริหารงานวิชาการ 

ข้อมลูรายบคุคลในระดบัลึกจะถกูนําไปรวบรวมท่ีสํานกังานบริหารวิชาการ ทําให้ผู้ปฏิบตัิงานฝ่าย

วิชาการสามารถเรียกใช้ข้อมูลต่าง ๆ ทําให้มีความตัง้ใจและร่วมมือในการทํางาน ส่วนลชูาล์เทล 

(Luchastel) ได้ศึกษารูปแบบการสอนบนเว็บสําหรับนกัเรียน พบว่า ผู้ เรียนและผู้สอนสามารถ

เสนอความคดิเห็นโดยใช้เว็บในการปฏิสมัพนัธ์กนัระหวา่งนกัเรียนและครู และในกระบวนการเรียน

การสอน ซึง่คํานงึถึงความแตกตา่งระหวา่งนกัเรียนการวิเคราะห์กิจกรรม การสร้างทีมความรู้ และ

การส่ือสารแบบยคุโลกาภิวตัน์ สมัพนัธ์กบัผลการวิจยัของ สมิท (Smith) พบว่า ผู้ ท่ีมีทศันคติท่ีดีตอ่

การอ่านจะให้เวลาในการอ่านสิ่งพิมพ์ท่ีหลากหลายเพ่ือประโยชน์ในการเพิ่มความรู้และ

ประสบการณ์ให้ชีวิต สอดคล้องกบั มนัดี (Mondy) ได้สํารวจการบริหารงานคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ในโรงเรียนของรัฐเท็กซสั พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ในการจดัการเรียนการสอน การสอนซ่อมเสริมและใช้

ในการคํานวณวสัดอุปุกรณ์ สอดคล้องกบั ลชูาล์เทล (Luchastel) ได้ศกึษารูปแบบการสอนบนเว็บ
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สําหรับนกัเรียนสิ่งท่ีน่าสนใจคือ ผู้ เรียนและผู้สอนสามารถเสนอความคิดเห็นโดยใช้เว็บในการปฎิ

สมัพนัธ์กันระหว่างนกัเรียนและครู และในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งคํานึงถึงความแตกต่าง

ระหวา่งนกัเรียน การวิเคราะห์กิจกรรม การสร้างทีมความรู้และการส่ือสารแบบยคุโลกาภิวตัน์ ส่วน 

สง่เสริม จลุกะเศียน พบวา่ คอมพิวเตอร์ช่วยให้การทํางานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึน้และ

ส่วนมากนํามาใช้ในงานวิชาการ  วรารักษ์  พัฒนาเกียรติพงษ์ พบว่า ส่ือสิ่งพิมพ์ 6 ประเภทท่ี

นกัศึกษานํามาอ่านเป็นการพฒันาความรู้ในการเรียนและการทํางาน รวมทัง้เป็นการได้ความรู้

เพิ่มเติมและมีความเพลิดเพลิน สอดคล้องกับ อาจารี  แดงอ่อน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนควรมี    

การวิเคราะห์หนงัสือเพ่ือทําการคดัเลือกหนงัสือเรียนร่วมกับผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทัง้ครูและนกัเรียน

เพ่ือนําไปใช้ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และสามารถสง่เสริมให้มีนิสยัรักการอ่านเกิดขึน้ ส่วน 

วรกาญจน์  สุขสดเขียว พบว่า การขาดแคลนงบประมาณของสถานศึกษาจะทําให้เกิดปัญหา

ตอ่เน่ืองหลายประการ เช่น ปัญหานกัเรียนออกกลางคนั ปัญหานกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษาและปัญหาการขาด

แคลนอาคารสถานท่ี ส่ือการเรียนการสอน ซึง่ล้วนแล้วแตเ่ป็นปัญหาท่ีส่งผลตอ่การพฒันาคณุภาพ

การศึกษาทัง้สิน้ และสอดคล้องกับ วสันต์  นาวเหนียว ผลการศึกษาพบว่า ส่ือนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศกึษาเป็นปัจจยัท่ีสําคญัอีกประการหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมให้การจดัการศกึษาของ

สถานศึกษามีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ หน่วยงานทางการศึกษาในระดบัสูง ควรให้การสนบัสนุน

สง่เสริมด้านเทคโนโลยีทางการศกึษาแก่โรงเรียนในสงักดัอย่างจริงจงัและตอ่เน่ือง ทัง้คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการศึกษา ส่ือ อุปกรณ์ท่ีทนัสมัยตลอดจนการประสานความร่วมมือกับ

ชุมชนและหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือกันในการนําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ       

การพฒันาการจดัการศกึษา  

 

2.  รูปแบบบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จากข้อค้นพบ

ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบด้วย

องค์ประกอบท่ีสําคญัจํานวน 6 องค์ประกอบ คือ 1) การประกนัคณุภาพการศกึษา 2) การพฒันา

ศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 3)  การนิเทศการศกึษา 4)  การแนะแนวการศกึษา 5) การมีส่วน

ร่วมในการจดัการศกึษา และ 6) ส่ือการเรียนการสอน ซึ่งพิจารณาในภาพรวมพบว่า เป็นรูปแบบท่ี

มุ่งเน้นเร่ืองคณุภาพการศกึษา เป้าหมายปลายทางของทุกองค์ประกอบจะเป็นไปเพ่ือการพฒันา

คุณภาพด้านวิชาการของนักเรียน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะกระแสการเปล่ียนแปลงของกระแส         

โลกาภิวัตน์ท่ีทําให้สภาพแวดล้อมของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
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กรุงเทพมหานครท่ีเปล่ียนแปลงไป และมีผลถึงความกดดันท่ีมีต่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง      

การเรียนของนกัเรียนหรือคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาท่ีกําหนด โรงเรียนซึ่งเป็นองค์กรระบบ

เปิดต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานวิชาการและยืดหยุ่นเพ่ือความอยู่รอดและความมี

ประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการให้มีคุณภาพของโรงเรียนให้คงอยู่ได้ โรงเรียนจะต้อง

ตระหนกัถึงบริบทของสงัคมท่ีนกัเรียนได้สมัผสัในปัจจบุนัอยู่ตลอดเวลา เพ่ือพฒันาคณุภาพของ

การบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกบัเป้าหมาย มาตรฐาน และความต้องการของนกัเรียนและ

ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องซึ่งส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพและความสําเร็จด้านการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียน  

อย่างไรก็ตาม เง่ือนไขของความสําเร็จในการนํารูปแบบการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครไปใช้หรือนําไปประยกุต์ให้มีความเหมาะสมในแตล่ะโรงเรียน แตล่ะ

พืน้ท่ี แตล่ะขนาดของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร มีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้บริหารโรงเรียน

ต้องศึกษาแนวทางดงักล่าวให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจน โดยเฉพาะรูปแบบความสําเร็จท่ีผู้ วิจัย

กล่าวถึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัจจยัความสําเร็จของการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ แต่

ยงัคงมีอีกหลายรูปแบบหรือหลายองค์ประกอบท่ีเป็นปัจจยัของแตล่ะโรงเรียนมีสภาพทัง้คล้ายคลึง

กันและแตกต่างกันอย่างสิน้เชิง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องพยายามค้นหาปัจจยัต่าง ๆ 

เหล่านัน้โดยสามารถศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จของการบริหารการศึกษา วิเคราะห์

เปรียบเทียบการจดัการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพของประเทศท่ีได้รับการยอมรับว่าระบบการศกึษามี

คุณภาพโดยเฉพาะการศึกษาระบบการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประเทศกลุ่มประชาคม

อาเซียนท่ีได้รับการจดัอนัดบัว่ามีคณุภาพสูงกว่าไทย เช่น สิงคโปร์ เม่ือทราบว่ามีปัจจยัใดบ้างท่ี

เก่ียวข้องกบัความสําเร็จของการบริหารการศกึษาและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ปัจจยั

ใดบ้างท่ีอาจมีสว่นสง่ผลให้การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนล้มเหลวหรือไม่ประสบความสําเร็จ

เท่าท่ีควร ผู้ บริหารโรงเรียนควรหลีกเล่ียงหรือหาวิธีทําให้ปัจจัยนัน้หมดไป การบริหารจัดการ

การศึกษาและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนจึงจะมีประสิทธิภาพ ประสบความสําเร็จตาม

แผนและเป้าหมายท่ีทกุฝ่ายได้ร่วมกนักําหนดไว้ มีคณุภาพเทา่เทียมกบัอารยประเทศ 
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3. ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด 

กรุงเทพมหานคร   การยืนยนัและตรวจสอบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตโุดยวิธีการชาติพนัธ์วรรณา 

Ethnographic  Future  Research : EFR โดยให้ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน  5  ท่าน ได้พิจารณาประเด็น

ความถกูต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการใช้ประโยชน์ได้จริง ผลการตรวจสอบ พบว่า 

ผู้ เช่ียวชาญทกุท่านมีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนัว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ การประกนัคณุภาพการศกึษา 

การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน การนิเทศการศกึษา การแนะแนวการศกึษา การมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา และส่ือการเรียนการสอน และมีความเห็นว่ารูปแบบการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร มีความชดัเจน เพราะมีตวัแปรต้น ตวัแปรตามท่ีส่งผลตอ่กนั เข้าใจ

ได้โดยง่าย และง่ายต่อการปฏิบตัิ เป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสม เป็นไปได้ มีความถูกต้อง และ

นําไปใช้ประโยชน์เป็นรูปแบบการบริหางานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้จริง

ตอ่ไป นอกจากนี ้ผู้ เช่ียวชาญยงัได้ให้ความคดิเห็นเพิ่มเตมิวา่ เม่ือได้พิจารณาองค์ประกอบรูปแบบ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครแล้ว พบว่า มีความครอบคลุม

องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการซึง่เป็นปัจจยัสําคญัในการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ

ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร และแตล่ะปัจจยัมีความสมัพนัธ์ซึ่งกันและกนั เป้าหมายหลกั

ของการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการก็คือ การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   

ทุกด้านให้ได้มาตรฐานตามท่ีร่วมกันกําหนดและมุ่งเน้นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพวิชาการของ

นกัเรียนให้เป็นนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้ได้เต็มตามศกัยภาพของตนเอง มีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนรู้ท่ีดี โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในทุกด้าน มีการช่วยเหลือ

ส่งเสริมและมีกระบวนการเพ่ือการพัฒนาให้ตรงจุด มีการตรวจสอบ ติดตามอย่างต่อเน่ือง 

ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบคุคลสําคญัในโรงเรียนท่ีจะต้องเป็นผู้ นําและศกึษา มีหลกัคิดและทฤษฎีใน

การบริหารงานวิชาการ ร่วมมือกบัครูและทกุฝ่ายในการพฒันาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือพฒันานกัเรียนให้มีคณุภาพ มีความรู้ความสามารถ มีผลการเรียนรู้ท่ีดี โดย

เน้นผลท่ีเกิดขึน้กับนักเรียนเป็นสําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ ออสตินและเรนโนลด์ (Austin and 

Reynolds) พบวา่ ความมีประสิทธิผลของสถานศกึษาจะต้องประกอบด้วยการบริหารงานวิชาการ

ท่ีเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ คือ 1) การจัดระบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน 2) การพฒันา

บคุลากรด้านการสอน 3) การจดัการเวลาเรียนท่ีเกิดประโยชน์สงูสดุ 4) ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ท่ีได้รับการยอมรับ 5) การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 6) การวางแผนร่วมกัน 

สอดคล้องกบัการศกึษาของ ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel) พบว่า โรงเรียนท่ีมีคณุภาพและมี
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ประสิทธิผลควรประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ด้านปัจจยั 2) ด้านกระบวนการ และ    

3) ด้านผลท่ีได้รับ ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบ และยงัได้ให้ข้อเสนอแนะอีกว่าแนวปฏิบตัิท่ีดี ควร

อธิบายสภาพหรือแนวทางกว้างแต่จะไม่ระบุรายละเอียดมากเกินไป สัมพันธ์กับสํานักงาน

มาตรฐานการศกึษา (Office for Standard in Education) ได้ศกึษาวิจยัการตรวจสอบคณุภาพ

การศกึษา พบวา่ ควรดําเนินการตรวจสอบคณุภาพการศกึษาเพ่ือปรับปรุงคณุภาพการศกึษาอย่าง

ตอ่เน่ือง โดยในการศกึษาวิจยัครัง้นีใ้ช้หลกัการประเมินท่ีสามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามหลกัการประเมินผลทางการศกึษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกําหนดมาตรฐานการประเมิน      

4 ประการ คือ 1) ด้านความมีประโยชน์ 2) ด้านความเป็นไปได้ 3) ด้านความเหมาะสม และ          

4) ด้านความถกูต้อง สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ชศูรี  ถนอมกิจ พบว่า การบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศกึษามีความคล้ายคลงึกนัเป็นสว่นใหญ่ โดยมีลกัษณะเก่ียวกบัการจดัการเรียน

การสอนเพ่ือพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยังเป็น      

ตัวบ่งชีท่ี้สําคัญแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จหรือความล้มเหลวของสถานศึกษา ท่ีสําคัญคือ 

ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีภาวะผู้ นําและต้องบริหารจดัการโดยให้ผู้ เก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาของ

โรงเรียนมีส่วนร่วมด้วย สอดคล้องกับ วสนัต์  นาวเหนียว พบว่า การตรวจสอบโดยใช้ผู้ เช่ียวชาญ

ตรวจสอบแนวทางการจัดการท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนในฝัน นับว่าเป็นการตรวจสอบข้อมูลเชิง

ประจกัษ์ ผลลพัธ์ท่ีได้จึงเช่ือได้ว่า แนวทางการจดัการท่ีเป็นเลิศท่ีพบนัน้เป็นแนวทางท่ีมีความตรง 

มีความเหมาะสมกับสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็กเน่ืองจากผ่านการประเมินจากผู้ มีส่วน

เก่ียวข้อง และสอดคล้องกบัแนวคิดของผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ท่ีได้ให้ความเห็นพ้องสอดคล้อง

กนัยืนยนัวา่ รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครท่ีได้จากการศกึษา

ครัง้นี ้เป็นรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครท่ีมีความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้ ความถูกต้องและการใช้ประโยชน์ได้จริงในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

สงักัดกรุงเทพมหานคร และยงัให้ความคิดเพิ่มเติมถึงการนํารูปแบบการบริหารงานวิชาการท่ีได้

จากการวิจยัในครัง้นีไ้ปปรับใช้ในโรงเรียน ควรปรับประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน

นัน้ด้วยเป็นสําคญั เพราะบริบทของแต่ละโรงเรียนอาจมีทัง้ความเหมือนและความแตกต่างกัน 

ดงันัน้ การจะนํารูปแบบการบริหารงานวิชาการใดไปใช้จึงควรเลือกและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทําให้ รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเ รียนสังกัด

กรุงเทพมหานครเป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสม เป็นไปได้ ถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้จริง เป็น

รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครท่ีมุง่เน้นการพฒันานกัเรียนให้มี 
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คุณภาพด้านวิชาการสูงขึน้ได้อย่างแท้จริง นักเรียนได้รับการพัฒนาเป็นนักเรียนท่ีมีคุณภาพ 

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

ตอ่ไป  

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 

 จากผลการวิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครมี

ความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ดังนัน้เพ่ือให้

การศกึษาเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครมีการพฒันา

อยา่งตอ่เน่ือง ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะ  ดงัตอ่ไปนี ้

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะเพ่ือนําผลการศกึษาไปใช้ประโยชน์ในการพฒันา

คณุภาพด้านวิชาการในวงกว้าง คือ 

1. ผู้ อํานวยการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ควรนํารูปแบบ            

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผลท่ีได้จากการวิจยัครัง้นี ้ไปเป็น

นวตักรรมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพโดยปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริบท

ของโรงเรียนเพ่ือพฒันาให้โรงเรียนมีคณุภาพวิชาการท่ีดีตอ่ไป เพราะโรงเรียนท่ีมีคณุภาพวิชาการ

ท่ีดีจะเป็นตวัชีว้ดัความสําเร็จของการจดัการศกึษาท่ีมีคณุภาพของโรงเรียน 

 2. ผู้ มีส่วนเ ก่ียวข้องในระดับสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ควรนํารูปแบบ              

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจยัครัง้นี ้

โดยประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) การประกันคณุภาพการศึกษา 2) การพฒันาศกัยภาพ

การเรียนรู้ของนกัเรียน 3) การนิเทศการศึกษา 4) การแนะแนว 5) การมีส่วนร่วมในการร่วมจัด

การศกึษา และ 6) ส่ือการเรียนการสอน ไปเป็นตวัชีว้ดัถึงการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ

ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร นัน่หมายถึง องค์ประกอบอ่ืนท่ีไม่ได้เป็นข้อค้นพบของรูปแบบ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครในการวิจยัครัง้นี ้อาจเป็นองค์ประกอบ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีมีการนํามาใช้ในการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครแตย่งัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร จําเป็นต้องหาวิธีการ

พฒันาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอ่ไป 

308

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
 
 
 

 3.ผู้ มีส่วนเ ก่ียวข้องในระดับสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ควรนํารูปแบบ              

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผลจากการวิจัยครัง้นีไ้ปเป็น

นวัตกรรมและเป็นรูปแบบในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีมี

คุณภาพย่ิงขึน้ไปในอนาคต ทัง้นีค้วรนํารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครเผยแพร่ต่อองค์กรทางการศึกษาสงักัดอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและสนใจเพ่ือเป็นอีกหนึ่ง

ทางเลือกตอ่ไป 

 4.ผู้ มีส่วนเ ก่ียวข้องในระดับสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ควรนํารูปแบบ              

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครท่ีได้จากการวิจยัครัง้นี ้เป็นส่วนหนึ่ง 

ของแผนด้านการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียนโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพเท่าเทียมกับนานาประเทศและมีความพร้อมสําหรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนได้อยา่งภาคภมูิ 

 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

 1. การศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพใน

โรงเรียนสงักดัอ่ืน ๆ ของไทย และประเทศในกลุม่ประชาคมอาเซียน 

 2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการนํารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครท่ีได้ครัง้นีไ้ปทดลองใช้กบัโรงเรียนในสงักดัอ่ืนและเปรียบเทียบผลการพฒันา 

 3. ควรมีการศกึษาวิจยัเชิงสหสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

สงักัดกรุงเทพมหานครกับรูปแบบการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือนําไปสู่การค้นพบนวตักรรมใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาโรงเรียนให้มีคณุภาพทุกด้าน 

เทา่เทียมหรือสงูกวา่ประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะประเทศในกลุม่ประชาคมอาเซียน 
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6. ดร. จิระพนัธ์  นามชวดั   
         ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิเวศน์ 

7.  ดร.อ านาจ  ชา่งเรียน    
           ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมประชานิเวศน์ 

8. นางชไมภคั   ขนัธชวนะ   
         ผู้อ านวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนวดัตะกล ่า 

9. ดร.สนุนัท์  วชิรมนตรี    
        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางกะปิ 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เร่ือง “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” 
 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือรวบรวมข้อมูลเบือ้งต้นส าหรับการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย เร่ือง “รูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร” 
 

กรอบค าถามในการสัมภาษณ์ 
 1.  ในทัศนะของท่าน ท่านคิดว่ารูปแบบการบริหารงานวิชาการส่งผลต่อระดับคุณภาพผู้ เรียน
โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร มากน้อย อยา่งไร 

 2.  ท่านคิดอย่างไรเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีแบ่ง
ออกเป็น 5  องค์ประกอบใหญ่ คือ   

1) การบริหารงานวิชาการ   
2) การพฒันาพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
3) การพฒันากระบวนการเรียนรู้   
4) การประกนัคณุภาพการศกึษา   
5) การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 3. แนวทางในการด าเนินการให้โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครมีการบริหารงานวิชาการท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท าให้ผลงานด้านวิชาการของโรงเรียนมีคณุภาพ ควรจะท าอยา่งไร 

4. รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครน่าจะมีรูปแบบท่ีคล้ายคลงึหรือ
แตกตา่งจากรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
อยา่งไร ประเดน็ใดบ้าง 
 5. ความคดิเห็นอ่ืน ๆ 
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ภาคผนวก  ข 

   หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือและ 
      รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒติรวจเคร่ืองมือวิจัย 
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              ท่ี ศธ 0520.203.2/493                 ภาควิชาการบริหารการศกึษา   
                                                                                     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
                                                                                     พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 
       

                                                            19    สิงหาคม  2554 
 

เร่ือง   ขอความอนเุคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวิจยั 
 

เรียน   รองศาสตราจารย์ ดร. ประกอบ  คณุารักษ์ 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย   แบบสอบถาม จ านวน  1  ชดุ 
 

                 ด้วยนางสาววิภา  ทองหง า  รหัสนักศึกษา  51252708  นักศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ได้รับ
อนุมัติให้ท าดุษฎีนิพนธ์เร่ือง “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”  ในการนี ้ 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา  ใคร่ขอความอนเุคราะห์จากท่านใน    การตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือ
ซึง่ได้แนบมาพร้อมกบัหนงัสือฉบบันีแ้ล้ว 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  ภาควิชาการบริหารการศกึษาขอขอบพระคณุในการให้      ความ
อนเุคราะห์ของทา่นมา  ณ  โอกาสนีด้้วย 
 
                    ขอแสดงความนบัถือ 

            
 

                                                            (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อินทร์รักษ์) 
     หวัหน้าภาควิชาการบริหารการศกึษา 

 

งานธุรการ 
โทรศพัท์ /โทรสาร  0-3421-9136 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
 

1.   รศ.ดร. ประกอบ   คณุารักษ์ 
ภาควิชาการบริหารการศกึษา 

             มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
2.   ผศ.ดร. อ้อมเดือน  สดมณี     

สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3.   ดร. สวุิทย์   มลูค า 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสมทุรปราการ เขต 2 

4.   ดร.มิ่งขวญั  กิตตวิรรณกร 
หวัหน้ากลุม่งานนิเทศการศกึษา 5  
ส านกัการศกึษา  กรุงเทพมหานคร 

5. ดร. ผกาวรรณ  นนัทวิชิต 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัราษฎร์บ ารุง 

      ส านกังานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก  ค 

  หนังสือทดลองเคร่ืองมือและรายช่ือโรงเรียนทดลองเคร่ืองมือ 
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              ท่ี ศธ 0520.203.2/517                 ภาควิชาการบริหารการศกึษา   
                                                                                     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร                                          
                 พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 

                    25    สิงหาคม  2554 

เร่ือง  ขอทดลองเคร่ืองมือ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองกลนัตนั (มีสวุรรณอนสุรณ์) 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย  แบบสอบถาม  จ านวน  4  ชดุ 
 

                    ด้วยนางสาววิภา   ทองหง า  รหสันกัศึกษา  51252708  นกัศึกษาระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑิต  
สาขาการบริหารการศกึษา  ภาควิชาการบริหารการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ได้รับ
อนมุตัใิห้ท าดษุฎีนิพนธ์เร่ือง  “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร” 
 

 ในการนี ้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร         ขอ
ความอนเุคราะห์ให้นางสาววิภา   ทองหง า  ท าการทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือในสถานศกึษาของท่าน  
เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการวิจยักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป   
 

  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนเุคราะห์ จกัเป็นพระคณุยิ่ง  
 
                    ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                               
 
                                                          (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อินทร์รักษ์) 

     หวัหน้าภาควิชาการบริหารการศกึษา 
งานธุรการ 
โทรศพัท์ /โทรสาร  0-3421-9136 
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รายช่ือโรงเรียนท่ีทดลองเคร่ืองมือ 
 

1.  โรงเรียนคลองมะขามเทศ   ส านกังานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 
2.  โรงเรียนงามมานะ (แผน-ทบัอทุิศ)  ส านกังานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
3.  โรงเรียนคลองกลนัตนั (มีสวุรรณอนสุรณ์) ส านกังานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
4.  โรงเรียนวดักระทุม่เสือปลา   ส านกังานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 
5.  โรงเรียนวดับงึบวั    ส านกังานเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
6.  โรงเรียนคลองปักหลกั    ส านกังานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
7.  โรงเรียนแก่นทองอปุถมัภ์   ส านกังานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
8.  โรงเรียนมธัยมสวุิทย์เสรีอนสุรณ์  ส านกังานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก  ง 

   การวิเคราะห์ความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือวิจัย 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 
          Mean           Std Dev     Cases 
 

1.        A1             4.5313          .6713        32.0 
2.        A2             4.5625          .6189        32.0 
3.        A3             4.4688          .6214        32.0 
4.        A4             4.5938          .6148        32.0 
5.        A5             4.2813          .6342        32.0 
6.        A6             4.5313          .6214        32.0 
7.        A7             4.5000          .7184        32.0 
8.        A8             4.3438          .7453        32.0 
9.        A9             4.3750          .6599        32.0 
10.     A10            4.3438          .6016        32.0 
11.     A11            4.2500          .5680        32.0 
12.     A12            4.1563          .6773        32.0 
13.     A13            4.4063          .6148        32.0 
14.     A14            4.3438          .7874        32.0 
15.     A15            4.1250          .6599        32.0 
16.     A16            4.2188          .6591        32.0 
17.     A17            4.2500          .7620        32.0 
18.     A18            4.2500          .7184        32.0 
19.     A19            3.9688          .6949        32.0 
20.     A20            4.2500          .8424        32.0 
21.     A21            4.1875          .7803        32.0 
22.     A22            4.0000          .8032        32.0 
23.     A23            4.0625          .6189        32.0 
24.     A24            4.4688          .5671        32.0 
25.     A25            4.1250          .7071        32.0 
26.     A26            4.5000          .6720        32.0 
 
 

340

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 

 

        Mean           Std Dev     Cases 
 
27.     A27            4.5000          .7184        32.0 
28.     A28            4.4375          .6189        32.0 
29.     A29            4.3750          .6599        32.0 
30.     A30            4.2813          .7289        32.0 
31.     A31            4.2188          .6591        32.0 
32.     A32            4.3750          .7071        32.0 

 

 

   R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
         N of Cases =        32.0 
 

                                                   N of 
Statistics for       Mean     Variance    Std Dev    Variables 

            Scale       138.2813    310.7248    17.6274         32 
 

Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 
                            4.3213     3.9688     4.5938           .6250      1.1575      .0275 

 
Reliability Coefficients    32 items 

 
Alpha =   .9827           Standardized item alpha =   .9831 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 

 
        Scale            Scale                Corrected 
        Mean            Variance           Item-             Alpha 
       if Item            if Item               Total              if Item 
       Deleted         Deleted            Correlation    Deleted 

 
A1           597.7695      3368.9810        .5803           .9831 
A2           597.6976      3369.2759        .6032           .9831 
A3           597.7134      3366.5734        .6486           .9831 
A4           597.7000      3367.0576        .2357           .9837 
A5           597.9146      3362.2589        .6736           .9831 
A6           597.8256      3369.4213        .5883           .9831 
A7           597.7573      3364.8531        .6385           .9831 
A8           597.9159      3358.3409        .6934           .9831 
A9           597.8585      3362.4879        .6589           .9831 
A10          597.9146      3363.3505        .6385           .9831 
A11          597.8902      3362.6595        .6358           .9831 
A12          597.8598      3365.4003        .6262           .9831 
A13          597.7305      3371.1983        .5965           .9831 
A14          597.7915      3367.0126        .6060           .9831 
A15          597.8268      3367.3204        .2223           .9837 
A16          597.8585      3362.0410        .6566           .9831 
A17          597.7756      3368.3037        .5939           .9831 
A18          597.9293      3361.0573        .5955           .9831 
A19          598.2280      3360.8380        .5695           .9831 
A20          597.8890      3356.8167        .6926           .9831 
A21          597.9878      3357.8289        .6880           .9831 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 

 
         Scale            Scale                Corrected 
        Mean            Variance           Item-             Alpha 
       if Item            if Item               Total              if Item 
       Deleted         Deleted             Correlation    Deleted 

 
A22          598.1927      3358.4634        .6276           .9831 
A23          598.0793      3358.5615        .5905           .9831 
A24          597.8415      3357.8942        .6187           .9831 
A25          598.0354      3354.6471        .6076           .9831 
A26          597.6988      3362.1643        .6829           .9831 
A27          597.6963      3365.2569        .6720           .9831 
A28          597.7573      3361.8372        .6991           .9831 
A29          597.9134      3357.9180        .7075           .9831 
A30          597.8488      3357.3471        .6950           .9831 
A31          597.8573      3358.6841        .6946           .9831 
A32          597.8037      3359.3765        .6950           .9831 
A33          597.9000      3356.5272        .7429           .9830 
A34          597.8183      3358.9572        .6902           .9831 
A35          597.9902      3344.9743        .2761           .9839 
A36          598.2073      3349.2488        .6003           .9831 
A37          598.2122      3351.6106        .5830           .9831 
A38          597.8146      3357.6848        .6968           .9831 
A39          597.7000      3363.9221        .2453           .9837 
A40          597.6293      3372.5217        .5975           .9831 
A41          597.6171      3366.9594        .6785           .9831 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 

 
        Scale            Scale                Corrected 
        Mean            Variance           Item-             Alpha 
      if Item            if Item               Total              if Item 
       Deleted         Deleted             Correlation    Deleted 

 
A42          597.8427      3364.2963        .6159           .9831 
A43          597.6585      3367.8662        .6713           .9831 
A44          598.0305      3360.5033        .6169           .9831 
A45          597.9585      3356.2205        .6634           .9831 
A46          597.8024      3354.4347        .7718           .9830 
A47          597.8415      3354.4290        .7739           .9830 
A48          597.9146      3357.6948        .7064           .9831 
A49          597.8585      3363.2278        .6733           .9831 
A50          598.0829      3360.3277        .5959           .9831 
A51          597.6890      3371.1547        .6176           .9831 
A52          597.8256      3356.4567        .7367           .9830 
A53          597.7988      3362.6103        .6717           .9831 
A54          597.6707      3368.2284        .6478           .9831 
A55          597.7780      3362.3243        .6956           .9831 
A56          597.8878      3366.3366        .5413           .9831 
A57          597.7951      3371.2571        .5487           .9831 
A58          597.7854      3363.6169        .6618           .9831 
A59          597.6293      3371.9015        .6185           .9831 
A60          597.7195      3364.9005        .7061           .9831 
A61          597.7598      3352.9105        .2486           .9839 
A62          598.2390      3359.5618        .5873           .9831 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 

 
        Scale            Scale                Corrected 
        Mean            Variance           Item-               Alpha 
       if Item            if Item              Total                if Item 
      Deleted         Deleted           Correlation      Deleted 

 
A63          597.9463      3360.4464        .6552           .9831 
A64          597.9976      3358.9499        .6974           .9831 
A65          597.7841      3361.5272        .7047           .9831 
A66          597.8061      3362.1394        .6740           .9831 
A67          597.8646      3358.0439        .7179           .9830 
A68          597.7915      3360.7831        .7130           .9831 
A69          598.1829      3361.7858        .5530           .9831 
A70          597.9878      3357.8558        .7047           .9831 
A71          597.9293      3358.6519        .6900           .9831 
A72          597.7317      3364.0745        .6837           .9831 
A73          598.1110      3356.3112        .6516           .9831 
A74          598.0768      3350.8476        .6947           .9830 
A75          598.1463      3352.4035        .6890           .9830 
A76          597.9951      3355.5800        .6757           .9831 
A77          598.0500      3356.1159        .6691           .9831 
A78          597.9537      3355.7536        .6359           .9831 
A79          597.9573      3357.3376        .6525           .9831 
A80          597.9085      3358.3372        .6425           .9831 
A81          597.9988      3356.9560        .6576           .9831 
A82          598.0463      3358.2494        .6835           .9831 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 

 
        Scale             Scale               Corrected 
        Mean            Variance          Item-               Alpha 
       if Item            if Item             Total                if Item 
       Deleted         Deleted           Correlation      Deleted 
 
A83          598.0220      3355.6821        .6904           .9831 
A84          597.9415      3358.1626        .2697           .9837 
A85          597.6268      3373.4821        .5703           .9831 
A86          597.6671      3365.9757        .6932           .9831 
A87          597.7171      3357.9711        .2283           .9839 
A88          597.9329      3355.5449        .7181           .9830 
A89          598.1293      3355.1628        .6327           .9831 
A90          597.7610      3359.4739        .7064           .9831 
A91          597.7976      3354.9284        .7363           .9830 
A92          597.7646      3359.0911        .7500           .9830 
A93          597.6951      3364.8666        .7002           .9831 
A94          597.7146      3362.8025        .7113           .9831 
A95          597.8024      3359.3626        .7187           .9831 
A96          597.7854      3356.6743        .7526           .9830 
A97          597.8098      3354.8868        .7892           .9830 
A98          597.7585      3357.9319        .7708           .9830 
A99          597.8463      3357.4440        .7678           .9830 
A100         597.6232      3362.3865        .1793           .9843 
A101         597.7976      3363.1995        .6749           .9831 
A102         597.8110      3360.5979        .7264           .9831 
A103         597.6244      3374.0126        .6050           .9831 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 

 
        Scale            Scale               Corrected 
        Mean            Variance          Item-               Alpha 
       if Item            if Item              Total                if Item 
       Deleted         Deleted           Correlation      Deleted 

 
A104         597.8122      3360.1430        .7472           .9830 
A105         597.7195      3363.5989        .7036           .9831 
A106         597.6915      3364.6996        .6952           .9831 
A107         597.6866      3364.3815        .7101           .9831 
A108         597.7122      3360.7718        .7317           .9831 
A109         597.7354      3358.5685        .7123           .9831 
A110         597.7963      3358.3822        .7159           .9830 
A111         597.7720      3359.3606        .7626           .9830 
A112         597.7512      3360.3410        .7379           .9830 
A113         597.7195      3360.9054        .7395           .9831 
A114         597.6293      3372.5022        .6005           .9831 
A115         597.6476      3368.2480        .6810           .9831 
A116         597.7134      3367.4037        .6729           .9831 
A117         597.6573      3368.4111        .6809           .9831 
A118         597.8939      3359.5504        .6943           .9831 
A119         597.9024      3359.5656        .6563           .9831 
A120         598.1646      3357.5248        .5506           .9831 
A121         597.8378      3359.8967        .6914           .9831 
A122         597.8793      3356.9341        .7240           .9830 
A123         597.9268      3358.8469        .6932           .9831 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 

 

        Scale            Scale                Corrected 
        Mean            Variance           Item-              Alpha 
       if Item            if Item               Total               if Item 
      Deleted         Deleted            Correlation     Deleted 

 

A124         597.8585      3356.4781        .2008           .9842 
A125         598.1280      3352.4488        .7040           .9830 
A126         598.1207      3350.9024        .6971           .9830 
A127         598.1378      3350.0384        .3067           .9837 
A128         598.1037      3349.6461        .6799           .9830 
A129         597.9756      3352.3755        .7221           .9830 
A130         597.9476      3353.6273        .7162           .9830 
A131         598.1720      3350.0449        .6639           .9831 
A132         598.0037      3353.7350        .6687           .9831 
A133         597.9732      3354.0090        .7024           .9830 
A134         597.9427      3353.7073        .7345           .9830 
A135         598.1146      3348.5192        .6882           .9830 
A136         598.1341      3349.4301        .6840           .9830 

 

Intraclass Correlation Coefficients 
Two-Way Mixed Effects Model (Consistency Definition) 
ICC     95% Confidence Interval 
Measure             Value    Lower Bound    Upper Bound    F-Value    Sig. 
Single Rater      .3015       .2816                  .3233             59.7091   .0000 
Average of Raters*  .9833     .9816     .9848      59.7091   .0000 
Degrees of freedom for F-tests are 819 and 110565. Test Value = 0. 
Reliability Coefficients 
N of Cases =    820.0                    N of Items =136 
Alpha =    .9833 
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ภาคผนวก  จ 

      เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
............................................................................. 

 
 

ค าชีแ้จง 

 1.  แบบสอบถามฉบบันี ้ส าหรับผู้ อ านวยการโรงเรียน รองผู้ อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ และคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน 

 2. แบบสอบถามฉบับนีจ้ัดท าขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบ           
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบค าถาม
ตามความเป็นจริงท่ีปรากฏในโรงเรียนของทา่น ซึ่งค าตอบเหลา่นีจ้ะไมมี่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงานของท่าน
แตป่ระการใด 

 3.  แบบสอบถามนีมี้ 2 ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1  เป็นข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2  เป็นข้อมลูเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดั 

     กรุงเทพมหานคร 

 
 

         ขอขอบพระคณุในความกรุณาด้วยดี 

 
 

         นางสาววิภา    ทองหง า 

      ภาควิชาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวิทยาลยั 

         มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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ตอนที่ 1  ข้อมลูทัว่ไป 

ค าชีแ้จง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย √  ใน  (   )  หน้าข้อความท่ีตรงกบัสถานภาพของทา่น 
 
ข้อ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจยั 
1. เพศ 

             (   )  ชาย                            (   )  หญิง 
 

 

2. อาย ุ
             (   )  ต ่ากวา่ 30 ปี               (   )  31 – 40 ปี 
             (   )  41 - 50 ปี                   (   )  51 ปีขึน้ไป 
 

 

3. วฒุิการศกึษา 
             (   )  ต ่ากวา่ปริญญาตรี       (   )  ปริญญาตรี 
             (   )  ปริญญาโท                 (   )  ปริญญาเอก 
             (   )  อ่ืน ๆ (โปรดระบ.ุ.....................................................) 
 

 

4. สถานภาพ 
             (   )  ผู้อ านวยการ               (   )  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
             (   )  หวัหน้าฝ่ายวิชาการ    (   )  คณะกรรมการสถานศกึษาฯ 
 

 

5 ประสบการณ์ในการท างาน 
             (   )  ไมเ่กิน  10 ปี              (   )  11 – 20 ปี 
             (   )  21 – 30 ปี                  (   )  31  ปีขึน้ไป 
 

 

6 ประสบการณ์ในการท างานในต าแหนง่ปัจจบุนั 
             (   )  ไมเ่กิน  5 ปี              (   )  6 – 10 ปี 
             (   )  11 – 15 ปี                (   )  15  ปีขึน้ไป 
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ตอนท่ี 2  ข้อมูลด้านรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จง :  แบบสอบถามข้อมลูรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 136 ข้อ 
แตล่ะข้อเป็นแบบมาตรประมาณคา่  5  ระดบั ให้ทา่นท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในชอ่งท่ีตรงกบั 

    สภาพท่ีเป็นจริง โดยพิจารณาดงันี ้
      ระดบั  5  หมายถึง   พฤตกิรรมหรือกิจกรรมท่ีได้ปฏิบตัิตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสดุ 
      ระดบั  4  หมายถึง   พฤตกิรรมหรือกิจกรรมท่ีได้ปฏิบตัิตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงมาก 
     ระดบั  3  หมายถึง   พฤตกิรรมหรือกิจกรรมท่ีได้ปฏิบตัิตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงปานกลาง 
     ระดบั  2  หมายถึง   พฤตกิรรมหรือกิจกรรมท่ีได้ปฏิบตัิตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงน้อย 
      ระดบั  1  หมายถึง   พฤตกิรรมหรือกิจกรรมท่ีได้ปฏิบตัิตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงน้อยท่ีสดุ 
 

ข้อ รายการ การปฏิบตัิ 
5 4 3 2 1 

1 ผู้บริหาร หวัหน้าฝ่าย ครู และผู้ เก่ียวข้องร่วมกนั
วางแผน การบริหารงานวิชาการประจ าปี 

     

2 ก าหนดแผนการบริหารงานวิชาการสอดคล้องกบั 
พ.ร.บ. การศกึษาหรือจดุหมายของหลกัสตูร
สถานศกึษา 

     

3 จดัให้มีแผนปฏิบตังิานวิชาการท่ีสอดคล้องกบั
เป้าหมายการพฒันาการศกึษาของโรงเรียน 

     

4 จดัการบริหารงานวิชาการตามหลกัการท่ี
เหมาะสมกบัสภาพโรงเรียน 

     

5 จดัการบริหารงานวิชาการโดยมีการวางแผน  
การด าเนินการ การตรวจสอบและการแก้ไข
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 

     

6 มอบหมายผู้ปฏิบตัหิน้าท่ีด้านวิชาการตามความรู้
ความสามารถ ความถนดั หรือประสบการณ์ 

     

7 สง่เสริมสนบัสนนุให้ครูปฏิบตังิานวิชาการด้วย 
การท างานเป็นทีม 

     

8 จดัให้มีระบบข้อมลูสารสนเทศ เก่ียวกบังาน 
ด้านวิชาการอยา่งเป็นปัจจบุนั 
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ข้อ รายการ การปฏิบตัิ 
5 4 3 2 1 

9 จดัท ารายงานสรุปผลทางวิชาการของโรงเรียน 
โดยการมีสว่นร่วมของครูทกุคน 

     

10 น าข้อมลูท่ีได้จากปีท่ีผา่นมาเพ่ือเป็นข้อมลู 
ในการพฒันางานวิชาการ 

     

11 ครูศกึษา วิเคราะห์หลกัสตูรหรือวิเคราะห์ผู้ เรียน
ก่อนน าไปจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 

     

12 ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั 

     

13 สง่เสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยยึด 
ตามหลกัสตูรของโรงเรียน 

     

14 สนบัสนนุให้ครูได้สอนตามความรู้ความสามารถ
หรือความถนดั 

     

15 จดัให้มีการสอนเสริมเพิ่มเติมแก่นกัเรียนท่ี
จ าเป็นต้องพฒันาเพิ่ม 

     

16 ตดิตาม นิเทศ และตรวจสอบผลของการจดั 
การเรียนรู้ของครู 

     

17 การรายงานผลการจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียน 
ผู้ปกครอง ได้ทราบ 

     

18 จดัหาหรือพฒันาแหลง่เรียนรู้ในโรงเรียนเพ่ือใช้
พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน 

     

19 จดัท าเอกสารเผยแพร่แหลง่การเรียนรู้ในโรงเรียน
แก่สถานศกึษาในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้สนใจ
ทัว่ไป 

     

20 สง่เสริมสนบัสนนุให้ครูใช้แหลง่การเรียนรู้ทัง้ใน
และนอกโรงเรียนในการจดัการเรียนรู้ 

     

21 สง่เสริม สนบัสนนุให้ครูจดัการเรียนรู้โดย
ครอบคลมุภมูิปัญญาท้องถ่ินจากทัง้ในและ 
นอกโรงเรียน 
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ข้อ รายการ การปฏิบตัิ 
5 4 3 2 1 

22 ตดิตามและประเมินผลการใช้แหลง่เรียนรู้ทัง้ใน
และนอกโรงเรียน 

     

23 ส ารวจความต้องการใช้หนงัสือแบบเรียนจากครู 
นกัเรียน ผู้ปกครองก่อนการพิจารณาคดัเลือก
หนงัสือมาใช้ 

     

24 ด าเนินการจดัหาหนงัสือตามระเบียบ      
25 มีการประชมุรับทราบสภาพปัญหาการใช้หนงัสือ

แบบเรียนของแตล่ะปีเพ่ือการพิจารณาคดัเลือก
หนงัสือแบบเรียนในปีตอ่ไป 

     

26 จดัท าแผนงาน หรือโครงการนิเทศของโรงเรียนเป็น
ประจ าทกุปี 

     

27 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการหรือผู้ รับผิดชอบ 
ในการนิเทศการศกึษาของโรงเรียนอยา่งชดัเจน 

     

28 จดัการนิเทศการศกึษาในสถานศกึษาจดัให้
สอดคล้องเหมาะสมกบัหลกัสตูรของโรงเรียน 

     

29 พฒันาให้ความรู้แก่ครูเร่ืองการนิเทศการศกึษา      
30 นิเทศ ตดิตามในการจดัการเรียนรู้ของครูเป็น

ประจ าตอ่เน่ือง 
     

31 การประเมินผลการปฏิบตังิานด้านการจดัการ
เรียนรู้ของครูอยา่งสม ่าเสมอ 

     

32 ประเมินผลการนิเทศการศกึษาในโรงเรียนเป็น
ประจ าทกุปี 

     

33 น าผลการนิเทศไปปรับปรุงพฒันาการปฏิบตังิาน
และการจดัการเรียนการสอนของครู  

     

34 การจดัท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานนิเทศ
ภายในประจ าปีการศกึษา 

     

35 จดัระบบการเทียบโอนผลการศกึษาท่ีสอดคล้อง
ถกูต้องตามระเบียบในปัจจบุนั 
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36 จดัท าคูมื่อและก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์เป็นหลกั

ในการเทียบโอนผลการศกึษากลุม่สาระการเรียนรู้
ตามหลกัสตูรไว้อยา่งชดัเจน 

     

37 จดัระบบการเทียบโอนผลการศกึษาท่ีสอดรับกบั
ทกุสถาบนัการศกึษาในระดบัเดียวกนั 

     

38 การจดัประชมุคณะครูและผู้ เก่ียวข้องเพ่ือวิเคราะห์
หลกัสตูรร่วมกนัก่อนจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา 

     

39 จดัท าหลกัสตูรให้เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพ
ความพร้อมของโรงเรียนเป็นส าคญั 

     

40 จดัแบง่ครูเป็นกลุม่ในการจดัท าหลกัสตูรตาม 
กลุม่สาระการเรียนรู้ 

     

41 การจดัอบรมสมัมนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัการน าหลกัสตูรไปใช้ 

     

42 จดัท าคูมื่อการใช้หลกัสตูรให้เพียงพอกบั 
ความต้องการของครู 

     

43 จดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาโดยได้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

     

44 จดัให้มีการประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรให้ผู้ปกครอง
ทราบ 

     

45 สง่เสริมให้มีการจดักิจกรรมนอกหลกัสตูร  
ในทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 

     

46 มีการตรวจสอบทบทวนหลกัสตูร และประเมินผล
การใช้หลกัสตูร 

     

47 น าผลจากการตรวจสอบทบทวน ติดตามประเมินผล
มาปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูร 

     

48 ศกึษาวิเคราะห์ความพร้อมของครู โรงเรียน  
หรือความต้องการของนกัเรียนเพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
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49 จดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนให้เหมาะสมตาม 

ความต้องการหรือตามศกัยภาพของผู้ เรียน 
     

50 เปิดโอกาสให้ชมุชน ท้องถ่ินมีสว่นร่วมในการ 
จดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนของโรงเรียน 

     

51 วดัประเมินผลการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
ทกุภาคเรียนหรือทกุปีการศกึษา 

     

52 จดัประชมุ ระดมความคิดเห็นร่วมกนัในการพฒันา
ในการจดัการเรียนรู้ของแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ 

     

53 มีแผนงาน โครงการของโรงเรียนท่ีสง่เสริมการจดั
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร  

     

54 สง่เสริมให้ครูเข้ารับการอบรม เพิ่มทกัษะเก่ียวกบั
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบันกัเรียน 

     

55 สง่เสริมให้ครูจดักิจกรรมเพื่อพฒันากระบวนการ
คดิของนกัเรียนได้ด้วยตนเอง  

     

56 ครูทกุคนมีสว่นร่วมในการจดัตารางเรียนของ
โรงเรียน 

     

57 จดัให้ครูได้สอนตรงตามสาขาวิชา  
หรือประสบการณ์ท่ีตนเองถนดั 

     

58 สง่เสริมให้ครูจดัเนือ้หาสาระการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกบัความสนใจ ความถนดั หรือ 
ความต้องการของนกัเรียน 

     

59 การสอดแทรกปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรมทกุ 
กลุม่สาระการเรียนรู้ 

     

60 สง่เสริม พฒันาครูในการค้นคว้า พฒันารูปแบบ
ออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบันกัเรียน 

     

61 การสร้างขวญัก าลงัใจในรูปแบบตา่ง ๆ แก่ครูท่ี
จดัการเรียนรู้แก่นกัเรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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62 ผู้ปกครอง ชมุชน หรือท้องถ่ินมีสว่นร่วม 

ในการจดัการเรียนรู้แก่นกัเรียนในรูปแบบตา่ง ๆ 
     

63 ประเมินผล สรุปผลการจดัการเรียนรู้และจดัท า
รายงานแจ้งแก่ทกุฝ่ายได้รับทราบ  

     

64 ศกึษา วิเคราะห์ ความจ าเป็นในการใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีเพ่ือจดัการเรียนรู้ 

     

65 มีแผนงานหรือโครงการ การผลิตส่ือการเรียนรู้ 
ท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 

     

66 สนบัสนนุงบประมาณส าหรับการผลิต 
ส่ือการเรียนรู้อยา่งเพียงพอ 

     

67 จดัหาส่ือ เทคโนโลยี และนวตักรรมส าหรับ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูแก่นกัเรียนอยา่ง
เหมาะสม 

     

68 โรงเรียนให้ความส าคญัตอ่การใช้เทคโนโลยี ส่ือ 
และนวตักรรมตา่ง ๆ 

     

69 ชมุชน ท้องถ่ินให้การสนบัสนุนด้านเทคโนโลยีและ
นวตักรรมส าหรับการเรียนรู้ของนกัเรียน 

     

70 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิผลอยา่งคุ้มคา่ตอ่
การเรียนรู้ของนกัเรียน 

     

71 จดัหาส่ือการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ
ในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ 

     

72 สง่เสริมให้ครูผลิตส่ือ พฒันาส่ือและนวตักรรม 
การเรียนรู้ 

     

73 จดัเก็บส่ือ เทคโนโลยีเป็นระบบ สะดวกแก่การใช้       
74 มีระบบการดแูลควบคมุ ป้องกนัการใช้ส่ือ 

นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีไมเ่หมาะสมของ
นกัเรียน 
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75 ประเมินผลการพฒันาและการใช้ส่ือนวตักรรม 
เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 

     

76 มีการจดัท าแผนงานโครงการแนะแนวในโรงเรียน
อยา่งชดัเจนทกุปี 

     

77 จดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ
ภายในโรงเรียน 

     

78 แตง่ตัง้คณะกรรมการแนะแนวของโรงเรียนเป็น
ผู้ รับผิดชอบงานแนะแนวของโรงเรียน 

     

79 ด าเนินกิจกรรมแนะแนว โดยความร่วมมือของทกุ
ฝ่ายในโรงเรียน 

     

80 มีการประสานงานร่วมมือกนักบัองค์กรภายนอก 
ในการแนะแนวทางเพ่ือพฒันานกัเรียนในด้าน
การศกึษาตอ่ 

     

81 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทกุฝ่ายใน 
การจดับริการแนะแนวแก่นกัเรียน 

     

82 จดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพของ
สถานศกึษา โดยเช่ือมโยงกบัระบบดแูลชว่ยเหลือ
นกัเรียน 

     

83 ตดิตามและประเมินผลการแนะแนวการศกึษา 
ในโรงเรียน 

     

84 น าผลการประเมินหรือประสบการณ์ 
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไข 
พฒันาการแนะแนวของโรงเรียน 

     

85 ก าหนดให้ครูทกุคนท าวิจยัในชัน้เรียน      
86 สร้างความตระหนกัถึงความส าคญัและประโยชน์

ของการท าวิจยัในชัน้เรียนแก่ครู 
     

87 ผู้บริหารและครูร่วมกนัก าหนดมาตรการ เกณฑ์ 
หรือทิศทางในการจดัท าวิจยัในชัน้เรียน 
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88 ตดิตาม ดแูล ชว่ยเหลือครูส าหรับการท าวิจยั 
ในชัน้เรียนท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัเรียน 

     

89 การเผยแพร่ผลงานวิจยัในชัน้เรียนของครูให้
ผู้ปกครอง ผู้ เก่ียวข้อง หรือผู้สนใจได้ทราบ 

     

90 โรงเรียนมีแผนงานโครงการด้านการวดัผลและ
ประเมินผลทกุปี 

     

91 ผู้บริหารเป็นผู้น าในการด าเนินงานด้านการวดัผล
และประเมินผลการศกึษา 

     

92 ครูทกุคนมีสว่นร่วมในการวางแผน การวดัผลและ
ประเมินผลของโรงเรียน 

     

93 โรงเรียนมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ ครู บคุลากร
รับผิดชอบด้านการวดัผลและประเมินผล
การศกึษาของโรงเรียน 

     

94 สถานศกึษาได้ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบตัเิก่ียวกบั
การวดัผลและประเมินผลของโรงเรียนได้ถกูต้อง 

     

95 เปิดโอกาสให้ทกุฝ่ายมีสว่นร่วมในการแสดง 
ความคดิเห็นเก่ียวกบัแนวทางวิธีการวดัผล 
ประเมินผลหรือการสร้างแบบประเมินผู้ เรียน 

     

96 สง่เสริมให้ครูจดัท าแผนการวดัผลและประเมินผล
แตล่ะรายวิชาให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษา 
หนว่ยการเรียนรู้ หรือสาระการเรียนรู้ตามหลกัสตูร 

     

97 มีการพฒันาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการวดัผล 
ประเมินผลให้เหมาะสมอยูเ่สมอ 

     

98 ครูให้ความส าคญักบัการวดัผลและประเมินผล
เพ่ือทราบคณุภาพของผู้ เรียน 

     

99 จดัสรรทรัพยากร หรือจดัหาสารสนเทศ สนบัสนนุ 
การด าเนินการวดัผลและประเมินผลอยา่งเพียงพอ 
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100 สง่เสริมให้ครูด าเนินการวดัผลและประเมินผล 
การเรียนรู้ตามสภาพจริง 

     

101 การสง่เสริมสนบัสนนุบคุลากรเข้ารับการอบรม 
การวดัผลและประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ 

     

102 การจดัท าระบบเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบั 
การวดัผลและประเมินผลอย่างเป็นปัจจบุนั 

     

103 การรายงานผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ผู้ปกครอง
ทราบเม่ือสิน้ปีการศกึษา 

     

104 น าผลจากการประเมินใช้ในการวางแผน 
การบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพในระยะ
ตอ่ไป 

     

105 วางแผนการพฒันาคณุภาพการศกึษา ตามระบบ
การประกนัคณุภาพการศกึษาให้บรรลตุาม
เป้าหมายความส าเร็จของสถานศกึษา 

     

106 แตง่ตัง้คณะกรรมการ ผู้ รับผิดชอบด้านการประกนั
คณุภาพภายในของโรงเรียนอยา่งชดัเจน 

     

107 ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จ
ของสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาและ
ตวัชีว้ดัของกรุงเทพมหานครและส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 

     

108 สร้างความเข้าใจในเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินของส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพการศกึษา 

     

109 ประสานความร่วมมือกบัทกุฝ่ายในการปรับปรุง
และพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายใน 
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110 ประสานความร่วมมือกบัโรงเรียนและหนว่ยงาน
อ่ืนในการปรับปรุงและพฒันาระบบประกนั
คณุภาพการศกึษาเพ่ือเป็นฐานในการพฒันาอย่าง
ตอ่เน่ือง 

     

111 ด าเนินการพฒันางานประเมินคณุภาพภายในเพ่ือ
ปรับปรุงพฒันาอย่างตอ่เน่ือง 

     

112 ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
เพ่ือปรับปรุงพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

     

113 น าผลการตดิตามและประเมินคณุภาพภายในและ
ภายนอกเพ่ือปรับปรุงพฒันาระบบประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 

     

114 จดัท าสรุปรายงานการประกนัคณุภาพภายในของ
โรงเรียนทกุปี 

     

115 มีการเตรียมความพร้อมของครู นกัเรียนและ
สถานศกึษาให้พร้อมรับการประเมิน 

     

116 การจดัสภาพรับการประเมินตามสภาพจริง      
117 สง่เสริมและสนบัสนนุให้ครู นกัเรียน มีส่วนร่วมใน

การรับการประเมินจากภายนอก 
     

118 สง่เสริมให้ประชาชนในชมุชน ท้องถ่ิน เข้ามามี
สว่นร่วมในการจดักิจกรรมทางวิชาการของ
โรงเรียน 

     

119 จดักิจกรรมเพื่อสง่เสริมการมีสว่นร่วมกบัชมุชน      
120 จดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะวิชาชีพแก่ชมุชน      
121 ส ารวจความต้องการของบคุลากรในโรงเรียน 

ในการพฒันาด้านวิชาการ 
     

122 ประสานขอความร่วมมือ ความชว่ยเหลือ 
ในการพฒันาวิชาการจากหนว่ยงานต้นสงักดั 
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ข้อ รายการ การปฏิบตัิ 

5 4 3 2 1 
123 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ

ระหวา่งโรงเรียน 
     

124 ร่วมมือในการพฒันางานวิชาการกบัองค์กรตา่ง ๆ 
ทัง้ภายในและนอกโรงเรียน 

     

125 ตดิตามผลการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือเพ่ือให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม 

     

126 ศกึษา วิเคราะห์นกัเรียน หรือค้นหาความเป็นเลิศ 
ของนกัเรียนเป็นรายบคุคลด้วยเคร่ืองมือท่ี
หลากหลาย 

     

127 จดักลุม่นกัเรียนท่ีมีความเป็นเลิศแตล่ะด้าน      
128 จดัครูท่ีมีความสามารถเหมาะสมกบัการพฒันา

ความสามารถของนกัเรียนแตล่ะกลุม่ 
     

129 สง่เสริมพฒันาครูให้มีความสามารถพิเศษ
เหมาะสมกบัการพฒันานกัเรียน 

     

130 สนบัสนนุให้นกัเรียนมีโอกาสได้แสดง
ความสามารถด้วยวิธีการหลากหลายในเวทีตา่ง ๆ 

     

131 การจดัท าข้อมลูของนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ      
132 การจดัให้มีการเรียนร่วมกนัได้ส าหรับนกัเรียน 

ทกุระดบัความสามารถในวยัเดียวกนั 
     

133 ชีแ้จงท าความเข้าใจและพฒันานกัเรียนร่วมกนักบั
ผู้ปกครอง 

     

134 การประสานงานกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา
นกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอตอ่เน่ือง 

     

135 ตรวจสอบ และประเมินความก้าวหน้าของนกัเรียน
เป็นรายบคุคล 

     

136 จดัให้มีระบบการสง่ตอ่นกัเรียนอย่างเหมาะสม      
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ภาคผนวก  ฉ 

   หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล 
       และรายช่ือโรงเรียนในการเก็บข้อมูล 
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              ท่ี ศธ 0520.107(นฐ)/ 8376                  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร   
                   พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 

                         28    พฤศจิกายน  2554 

เร่ือง  ขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก        

 
           ด้วย นางสาววิภา   ทองหง า  นกัศกึษาระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาการบริหาร

การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ก าลังท า
วิทยานิพนธ์เร่ือง  “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร” มีความประสงค์
จะขอเก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หวัหน้าฝ่ายวิชาการ
และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในโรงเรียนของท่าน เพ่ือประกอบการท าวิทยานิพนธ์      
ในการนี ้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดแจ้ง           
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หวัหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทราบ 
เพ่ือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้แก่นักศึกษาตามความเหมาะสม สามารถติดต่อ  
โดยตรงท่ีเบอร์ 080-0742697 
 

   จงึเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนเุคราะห์  จกัขอบพระคณุยิ่ง  
 
                      ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                               
 
                                                          (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศริิธรรม) 

         รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ฝ่ายวิชาการและวิจยั 
             รักษาราชการแทน คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

งานธุรการ 
โทรศพัท์ /โทรสาร  0-3421-9136 
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รายช่ือโรงเรียนท่ีขอเก็บข้อมูล 
 

ล าดบัท่ี ช่ือโรงเรียน สงักดัส านกังานเขต 

1 โรงเรียนวดัตรีทศเทพ พระนคร 

2 โรงเรียนวดัสทุศัน์ พระนคร 

3 โรงเรียนวดัราชบรูณะ พระนคร 

4 โรงเรียนวดัใหมอ่มตรส พระนคร 

5 โรงเรียนวดัคณิกาผล ป้อมปราบศตัรูพา่ย 

6 โรงเรียนวดัปทมุคงคา ป้อมปราบศตัรูพา่ย 

7 โรงเรียนวดัสมัพนัธวงศ์ สมัพนัธวงศ์ 

8 โรงเรียนวดัราชผาตกิาราม ดสุิต 

9 โรงเรียนวดัเทวราชกญุชร ดสุิต 

10 โรงเรียนวดัสมัณานมับริหาร ดสุิต 

11 โรงเรียนวดัมว่งแค บางรัก 

12 โรงเรียนวดัสวนพล ู บางรัก 

13 โรงเรียนวดัแก้วแจม่ฟ้า บางรัก 

14 โรงเรียนวดัชยัมงคล ปทมุวนั 

15 โรงเรียนวดัคลองใหม่ ยานนาวา 

16 โรงเรียนวดัจนัทร์นอก บางคอแหลม 

17 โรงเรียนวดับางโคลน่อก บางคอแหลม 

18 โรงเรียนวดัประชาศรัทธาธรรม บางซ่ือ 

19 โรงเรียนสเุหร่าวงัใหญ่ บางกะปิ 

20 โรงเรียนประสานสามคัคี (บ้านทบัยาว) ลาดกระบงั 

21 โรงเรียนวดัขมุทอง ลาดกระบงั 

22 โรงเรียนต าบลขมุทอง (ประชาอทุิศ) ลาดกระบงั 

23 โรงเรียนขมุทอง (เพชรทองค าอปุถมัภ์) ลาดกระบงั 

24 โรงเรียนสเุหร่าล านายโส ลาดกระบงั 

25 โรงเรียนแดงเป้า (สิงสขุบรูณะ) ลาดกระบงั 
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ล าดบัท่ี ช่ือโรงเรียน สงักดัส านกังานเขต 

26 โรงเรียนสเุหร่าบ้านเกาะ หนองจอก 

27 โรงเรียนสเุหร่าศาลาแดง หนองจอก 

28 โรงเรียนสามแยกทา่ไข่ หนองจอก 

29 โรงเรียนหลวงแพง่  (บ ารุงรัฐกิจ) หนองจอก 

30 โรงเรียนนิลราษฎร์อปุถมัภ์ หนองจอก 

31 โรงเรียนสเุหร่าอีรัว้ หนองจอก 

32 โรงเรียนวดัแสนเกษม หนองจอก 

33 โรงเรียนวดัใหมเ่จริญราษฎร์ หนองจอก 

34 โรงเรียนวดัสีชมพ ู หนองจอก 

35 โรงเรียนล าเจดีย์ หนองจอก 

36 โรงเรียนวดัใหมก่ระทุม่ล้ม หนองจอก 

37 โรงเรียนผลลีรุ่งเรือง หนองจอก 

38 โรงเรียนคลองสอง หนองจอก 

39 โรงเรียนคารีอปุถมัภ์ หนองจอก 

40 โรงเรียนสเุหร่านาตบั หนองจอก 

41 โรงเรียนศิริวงัวิทยาคาร หนองจอก 

42 โรงเรียนวดัอู่ตะเภา หนองจอก 

43 โรงเรียนล าผกัชี หนองจอก 

44 โรงเรียนวดัพิชยั บึง่กุ่ม 

45 โรงเรียนบ้านแบนชะโด คลองสามวา 

46 โรงเรียนวดัสขุใจ คลองสามวา 

47 โรงเรียนสเุหร่าเกาะขนุเณร คลองสามวา 

48 โรงเรียนสเุหร่าคลองส่ี คลองสามวา 

49 โรงเรียนสเุหร่าทบัช้าง ประเวศ 

50 โรงเรียนสเุหร่าศาลาลอย ประเวศ 

51 โรงเรียนสเุหร่าบ้านม้า ประเวศ 
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ล าดบัท่ี ช่ือโรงเรียน สงักดัส านกังานเขต 

52 โรงเรียนวดัประยรุวงค์ ธนบรีุ 

53 โรงเรียนวดัขนุจนัทร์ ธนบรีุ 

54 โรงเรียนวดักลัยาณมิตร ธนบรีุ 

55 โรงเรียนวดัราชคฤห์ ธนบรีุ 

56 โรงเรียนวดัใหมย่ายนุ้ย ธนบรีุ 

57 โรงเรียนวดัราชวรินทร์ ธนบรีุ 

58 โรงเรียนบางสะแกนอก ธนบรีุ 

59 โรงเรียนวดัทองธรรมชาติ คลองสาน 

60 โรงเรียนวดัทองนพคณุ คลองสาน 

61 โรงเรียนวดัพิชยัญาติ คลองสาน 

62 โรงเรียนวดัใหมพ่ิเรนทร์ บางกอกใหญ่ 

63 โรงเรียนวดัดีดวด บางกอกใหญ่ 

64 โรงเรียนวดัมกฏุกษัตริยาราม พระนคร 

65 โรงเรียนราชบพิธ พระนคร 

66 โรงเรียนวดัสิตาราม ป้อมปราบศตัรูพา่ย 

67 โรงเรียนวดัจนัทร์สโมสร ดสุิต 

68 โรงเรียนวดัใหมช่อ่งลม ห้วยขวาง 

69 โรงเรียนวดัพระยายงั ราชเทวี 

70 โรงเรียนวดัทศันารุณสนุทริการาม ราชเทวี 

71 โรงเรียนวดัสามคัคีธรรม วงัทองหลาง 

72 โรงเรียนวดัหวัล าโพง บางรัก 

73 โรงเรียนปทมุวนั ปทมุวนั 

74 โรงเรียนวดัปริวาศ ยานนาวา 

75 โรงเรียนวดัคลองภมูิ ยานนาวา 

76 โรงเรียนบางจาก (นาคเผ่ือนอนสุรณ์) พระโขนง 

77 โรงเรียนวดัลาดบวัขาว บางคอแหลม 
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ล าดบัท่ี ช่ือโรงเรียน สงักดัส านกังานเขต 

78 โรงเรียนวดัสะพาน คลองเตย 

79 โรงเรียนสเุหร่าใหม่ สวนหลวง 

80 โรงเรียนหวัหมาก สวนหลวง 

81 โรงเรียนวดัทองใน สวนหลวง 

82 โรงเรียนสเุหร่าบางมะเขือ วฒันา 

83 โรงเรียนสเุหร่าสามอิน วฒันา 

84 โรงเรียนวดัเทวสนุทร จตัจุกัร 

85 โรงเรียนบ้านลาดพร้าว จตัจุกัร 

86 โรงเรียนวดัประดูธ่รรมาธิปัตย์ บางซ่ือ 

87 โรงเรียนวดัเลียบราษฎร์บ ารุง บางซ่ือ 

88 โรงเรียนออเงิน สายไหม 

89 โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธ์ิ สายไหม 

90 โรงเรียนไขศรีปราโมชอนสุรณ์ บางกะปิ 

91 โรงเรียนสเุหร่าคลองจัน่ บางกะปิ 

92 โรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง) บางกะปิ 

93 โรงเรียนสเุหร่าหวัหมากน้อย บางกะปิ 

94 โรงเรียนคลองสองต้นนุน่ มีนบรีุ 

95 โรงเรียนวงัเล็กวิทยานสุรณ์ (คลองส่ี) มีนบรีุ 

96 โรงเรียนวดัทองสมัฤทธ์ิ มีนบรีุ 

97 โรงเรียนวดัแสนสขุ มีนบรีุ 

98 โรงเรียนวดัใหมล่ านกแขวก มีนบรีุ 

99 โรงเรียนสเุหร่าบางชนั มีนบรีุ 

100 โรงเรียนสเุหร่าใหม่ หนองจอก 

101 โรงเรียนวดัพระยาปลา หนองจอก 

102 โรงเรียนวดัล าต้อยติง่ หนองจอก 

103 โรงเรียนสเุหร่าทบัช้างคลองบน สะพานสงู 
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ล าดบัท่ี ช่ือโรงเรียน สงักดัส านกังานเขต 

104 โรงเรียนวดัลาดบวัขาว สะพานสงู 

105 โรงเรียนกลางคลองสอง คลองสามวา 

106 โรงเรียนวดัพระยาสเุรนทร์ คลองสามวา 

107 โรงเรียนวดัล ากระดาน คลองสามวา 

108 โรงเรียนวดัศรีสกุ (แย้มเยือ้นอปุถมัภ์) คลองสามวา 

109 โรงเรียนสเุหร่าสามวา คลองสามวา 

110 โรงเรียนอยูเ่ป็นสขุอนสุรณ์ ประเวศ 

111 โรงเรียนสเุหร่าทางควาย ประเวศ 

112 โรงเรียนสเุหร่าบงึหนองบอน ประเวศ 

113 โรงเรียนคชเผือกอนสุรณ์ ประเวศ 

114 โรงเรียนวดัดาวคะนอง ธนบรีุ 

115 โรงเรียนวดัเวฬชุิณ ธนบรีุ 

116 โรงเรียนกนัตทาราราม ธนบรีุ 

117 โรงเรียนวดัโพธินิมิตร ธนบรีุ 

118 โรงเรียนวดัประดูฉิ่มพลี บางกอกใหญ่ 

119 โรงเรียนวดัวิเศษการ บางกอกน้อย 

120 โรงเรียนวดัสวุรรณาราม บางกอกน้อย 

121 โรงเรียนวดัมะลิ บางกอกน้อย 

122 โรงเรียนวดัดสุิตาราม บางกอกน้อย 

123 โรงเรียนชมุทางตลิ่งชนั ตลิ่งชนั 

124 โรงเรียนวดัโพธ์ิ (ราษฎร์ผดงุผล) ตลิ่งชนั 

125 โรงเรียนวดัอินทราวาส ตลิ่งชนั 

126 โรงเรียนวดัรัชฎาธิฐาน ตลิ่งชนั 

127 โรงเรียนวดัไผต่นั พญาไท 

128 โรงเรียนประชาราษฎร์บ าเพ็ญ ห้วยขวาง 
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ล าดบัท่ี ช่ือโรงเรียน สงักดัส านกังานเขต 

129 โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ห้วยขวาง 

130 โรงเรียนสามเสนนอก ห้วยขวาง 

131 โรงเรียนวิชทูิศ ห้วยขวาง 

132 โรงเรียนวิชากร ห้วยขวาง 

133 โรงเรียนวดัปทมุวนาราม ปทมุวนั 

134 โรงเรียนปลกูจิต ปทมุวนั 

135 โรงเรียนวดัดอกไม้ ยานนาวา 

136 โรงเรียนวดัชอ่งลม ยานนาวา 

137 โรงเรียนวดัชอ่งนนทรี ยานนาวา 

138 โรงเรียนวดัธรรมมงคล (หลวงพอ่วิริยงัค์อปุถมัภ์) พระโขนง 

139 โรงเรียนวดัไผเ่งินโชตนาราม บางคอแหลม 

140 โรงเรียนวดัราชสิงขร บางคอแหลม 

141 โรงเรียนศนูย์รวมน า้ใจ คลองเตย 

142 โรงเรียนวดัปากบอ่ สวนหลวง 

143 โรงเรียนมธัยมนาคนาวาอปุถมัภ์ สวนหลวง 

144 โรงเรียนวดัธาตทุอง วฒันา 

145 โรงเรียนวิจิตวิทยา วฒันา 

146 โรงเรียนสวสัดีวิทยา วฒันา 

147 โรงเรียนวดับางนาใน บางนา 

148 โรงเรียนผอ่งพลอยอนสุรณ์ บางนา 

149 โรงเรียนรุ่งเรืองอปุถมัภ์ บางนา 

150 โรงเรียนอ านวยกนกศริิอนสุรณ์ บางนา 

151 โรงเรียนเพีย้นพินอนสุรณ์ บางนา 

152 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ บางเขน 

153 โรงเรียนวดัดอนเมือง (ทหารอากาศอทุิศ) ดอนเมือง 

154 โรงเรียนวดัเวฬวุนาราม (สินทรัพย์อนสุรณ์) ดอนเมือง 
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ล าดบัท่ี ช่ือโรงเรียน สงักดัส านกังานเขต 

155 โรงเรียนประชาอทุิศ (จนัทาบอนสุรณ์) ดอนเมือง 

156 โรงเรียนวดัเสมียนนารี จตัจุกัร 

157 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช จตัจุกัร 

158 โรงเรียนเสนานิคม จตัจุกัร 

159 โรงเรียนประชานิเวศน์ จตัจุกัร 

160 โรงเรียนมธัยมประชานิเวศน์ จตัจุกัร 

161 โรงเรียนวดัลาดปลาเค้า ลาดพร้าว 

162 โรงเรียนเพชรถนอม (คลองเสือน้อย) ลาดพร้าว 

163 โรงเรียนวดัสร้อยทอง บางซ่ือ 

164 โรงเรียนวดัหลกัส่ี (ทองใบ ทิวารี) หลกัส่ี 

165 โรงเรียนเคหะทุง่สองห้องวิทยา 1 หลกัส่ี 

166 โรงเรียนการเคหะท่าทราย หลกัส่ี 

167 โรงเรียนสายไหม สายไหม 

168 โรงเรียนวดัเกาะสวุรรณาราม สายไหม 

169 โรงเรียนวดัหนองใหญ่ สายไหม 

170 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั สายไหม 

171 โรงเรียนประชานกุลู สายไหม 

172 โรงเรียนวดัราษฎ์นิยมธรรม สายไหม 

173 โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ สายไหม 

174 โรงเรียนวดัเทพลีลา บางกะปิ 

175 โรงเรียนวดัศรีบญุเรือง บางกะปิ 

176 โรงเรียนบ้านบางกะปิ บางกะปิ 

177 โรงเรียนมธัยมบ้านบางกะปิ บางกะปิ 

178 โรงเรียนสเุหร่าทรายกองดนิ มีนบรีุ 

179 โรงเรียนนาหลวง ทุง่ครุ 

180 โรงเรียนวดัปลกูศรัทธาธรรม ลาดกระบงั 

371

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ล าดบัท่ี ช่ือโรงเรียน สงักดัส านกังานเขต 

181 โรงเรียนวดัพลมานีย์ ลาดกระบงั 

182 โรงเรียนวดัลานบญุ ลาดกระบงั 

183 โรงเรียนวดัปากบงึ ลาดกระบงั 

184 โรงเรียนเคหะชมุชนลาดกระบงั ลาดกระบงั 

185 โรงเรียนสวุิทย์เสรีอนสุรณ์ ประเวศ 

186 โรงเรียนวดัสร้อยทอง  บางซ่ือ 

187 โรงเรียนวดับณุยประดษิฐ์ บางแค 

188 โรงเรียนการเคหะท่าทราย หลกัส่ี 

189 โรงเรียนวดัเฉวตฉตัร คลองสาน 

190 โรงเรียนวดัสทุธาราม คลองสาน 

191 โรงเรียนวดัทองเพลง คลองสาน 

192 โรงเรียนวดัสวุรรณ บางกอกใหญ่ 

193 โรงเรียนทา่พระ บางกอกใหญ่ 

194 วดัยางสทุธาราม บางกอกน้อย 

195 โรงเรียนพระยามนธาตรุาชศรีพิจิตร์ บางบอน 

196 โรงเรียนวดับางบอน บางบอน 

197 โรงเรียนวดับางสะแกใน ธนบรีุ 

198 โรงเรียนฉิมพลี ตลิ่งชนั 

199 โรงเรียนวดัโพธ์ิทอง จอมทอง 

200 โรงเรียนวดัสีสกุ จอมทอง 

201 โรงเรียนวดัหนองแขม หนองแขม 

202 โรงเรียนวดัอดุมรังสี หนองแขม 

203 โรงเรียนบางขนุเทียนศกึษา บางขนุเทียน 

204 โรงเรียนวดัสะแกงาม บางขนุเทียน 

205 โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนกุลูวิทยา) บางขนุเทียน 
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ภาคผนวก  ช 

   หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบ 
ความสอดคล้องและยืนยันรูปแบบการวิจัย รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
และแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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              ท่ี ศธ 0520.203.2/052                 ภาควิชาการบริหารการศกึษา   
                                                                                     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
                                                                                     พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 
       

                                                             31    มกราคม  2555 
 

เร่ือง   ขอความอนเุคราะห์เป็นผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบความสอดคล้องและยืนยนัรูปแบบงานวิจยั 
 

เรียน   ดร. กาญจนา  โพธิวิชยานนท์ 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย   แบบสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ  จ านวน  1  ฉบบั 
 

                 ด้วยนางสาววิภา  ทองหง า  รหัสนักศึกษา  51252708  นักศึกษาระดบัปริญญาดุษฎี
บณัฑิต  สาขาการบริหารการศกึษา ภาควิชาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  ได้รับอนุมัติให้ท าดุษฎีนิพนธ์เร่ือง “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร”  ในการนี ้ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็น
ผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบความสอดคล้องและยืนยนัรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดั
กรุงเทพมหานคร เพ่ือประโยชน์ในการวิจยัตอ่ไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบพระคณุในการให้      
ความอนเุคราะห์ของทา่นมา  ณ  โอกาสนีด้้วย 
 
                    ขอแสดงความนบัถือ 

            
 

                                                            (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อินทร์รักษ์) 
     หวัหน้าภาควิชาการบริหารการศกึษา 

 

งานธุรการ 
โทรศพัท์ /โทรสาร  0-3421-9136 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบความสอดคล้องและยืนยันรูปแบบงานวิจัย 
 
1.  ดร. กาญจนา  โพธิวิชยานนท์            ศกึษานิเทศก์ ส านกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร 
2.  นางฉวีวรรณ  ธรรมิกานนท์            ศกึษานิเทศก์เช่ียวชาญ ส านกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร 
3.  ดร. อณิยา  นชุส าเนียง            ผู้อ านวยการสถานศกึษา โรงเรียนประชานิเวศน์ 
               ส านกังานเขตจตัจุกัร กรุงเทพมหานคร 
4.  ดร. ปรีดาวรรณ  อินทวิมลศรี            ผู้อ านวยการสถานศกึษา โรงเรียนวดัลาดปลาเค้า 
               ส านกังานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
5.  นางดวงหทยั  เปล่ียนดี            ผู้อ านวยการสถานศกึษา วิทยฐานะผู้อ านวยการเช่ียวชาญ  

           โรงเรียนวดัสะแกงาม ส านกังานเขตบางขนุเทียน  
           กรุงเทพมหานคร 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือประกอบการพิจารณารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

 

ค าชีแ้จง 

  แบบสมัภาษณ์นี ้เป็นแบบสมัภาษณ์ในขัน้ตอนของการตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีอยู่ใน ขัน้ตอนท่ีมี
ความส าคญัยิ่งต่อการวิจัย ก่อนการสรุปผลการวิจัย กล่าวคือ เป็นขัน้ตอนการตรวจสอบรูปแบบ   
โดยผู้ วิจยัก าหนดกรอบการตรวจสอบรูปแบบ 4 ด้าน คือ ความเหมาะสม (propriety standards) 
ความเป็นไปได้ (feasibility standards) ความถกูต้อง (accuracy standards) และการใช้ประโยชน์
ได้ (utility standards) หลงัจากท่ีท่านได้ศกึษารายละเอียดประกอบการพิจารณาแล้ว ผู้วิจยัใคร่ขอ
ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของทา่นเพ่ือยืนยนัองค์ประกอบและความสอดคล้องของความสมัพนัธ์
เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งการให้
ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตอ่การน าเสนอรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีเหมาะสม จะท าให้เกิดความมั่นใจส าหรับผู้ มี         
ความสนใจจะน ารูปแบบนีไ้ปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและส่งผลต่อการบ ริหาร
สถานศกึษาตอ่ไป 

 

  ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุอยา่งสงูท่ีทา่นได้กรุณาให้ความอนเุคราะห์ในการวิจยั
ครัง้นี ้หากทา่นต้องการข้อมลูเพิ่มเตมิ ขอความกรุณาติดตอ่ได้ท่ี 080-074-2697 
 

 

                             นางสาววิภา  ทองหง า 
นกัศกึษาปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

              ภาควิชาการบริหารการศกึษา  มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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          แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒเิพ่ือประกอบการตรวจสอบ 

      “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร” 
                     (     The Model of Academic Administration in Bangkok Metropolitan Administration School 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตอนที่ 1 ข้อมลูพืน้ฐาน 

 ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 ต าแหน่ง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 สถานที่ท างาน_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ค าชีแ้จง 

 ภายหลังจากท่ีท่านได้พิจารณาองค์ประกอบ และความสัมพัน ธ์ เชิ งสาเหตุของ                
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครฉบบัร่างท่ีผู้วิจยัได้สร้างขึน้ ในฐานะท่ีท่าน
เป็นผู้ทรงคณุวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองดงักล่าว ท่านมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบ
ของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครอยา่งไรบ้าง 
 

ตอนที่ 2  แบบแสดงความคิดเห็นด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้อง และ 

การน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

  โปรดพิจารณาองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร  
ท่ีผู้วิจยัได้ศกึษาและค้นพบ จ านวน 6 องค์ประกอบ คือ 
 

 องค์ประกอบท่ี 1  การประกนัคณุภาพการศกึษา (F1) 
 องค์ประกอบท่ี 2  การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน (F2) 
 องค์ประกอบท่ี 3  การนิเทศการศกึษา (F3) 
 องค์ประกอบท่ี 4  การแนะแนว (F4) 
 องค์ประกอบท่ี 5  การมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา (F5) 
 องค์ประกอบท่ี 6  ส่ือการเรียนการสอน (F6) 
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 โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่งท่ีทา่นมีความเห็นตอ่องค์ประกอบรูปแบบตอ่ไปนี  ้

 

องค์ประกอบ          
การบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ความคดิเห็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้อง การใช้ประโยชน์ 
เหมาะ 
สม 

ไม่
เหมาะ 
สม 

เป็นไป 
ได้ 

เป็นไป
ไม่ได้ 

ถกู 
ต้อง 

ไม่ถกู 
ต้อง 

เป็น
ประ 
โยชน์ 

ไม่เป็น
ประ 
โยชน์ 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

        

การพัฒนาศักยภาพ 
การเรียนรู้ของนักเรียน 

        

การนิเทศการศึกษา         
การแนะแนว         
การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

        

สื่อการเรียนการสอน         
 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 

 1. จากองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่านมี
ความคิดเห็นว่าองค์ประกอบท่ีน ามาเสนอนัน้มีความเหมาะสม (propriety standards) มากน้อย
เพียงใด เพราะเหตใุด 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
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 2. จากองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่านมี
ความคิดเห็นว่าองค์ประกอบท่ีน ามาเสนอนัน้มีความเป็นไปได้ ( feasibility standards) มากน้อย
เพียงใด เพราะเหตใุด 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 

 3. จากองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่านมี
ความคดิเห็นวา่องค์ประกอบท่ีน ามาเสนอนัน้มีความถกูต้องครอบคลมุ (accuracy standards) มาก
น้อยเพียงใด เพราะเหตใุด 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
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4. จากองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ท่านมีความคิดเห็น
ว่าองค์ประกอบท่ีน ามาเสนอนัน้มีความเป็นประโยชน์ (utility standards) มากน้อยเพียงใด เพราะ
เหตใุด 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
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ตอนที่ 3  แบบแสดงความคิดเห็นด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้องครอบคลมุ และ
การน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่งท่ีทา่นมีความเห็นตอ่องค์ประกอบรูปแบบตอ่ไปนี  ้

 

 

ความคดิเห็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้อง การใช้ประโยชน์ 
เหมาะ 
สม 

ไม่
เหมาะ 
สม 

เป็นไป 
ได้ 

เป็นไป
ไม่ได้ 

ถกู 
ต้อง 

ไม่ถกู 
ต้อง 

เป็น
ประ 
โยชน์ 

ไม่เป็น
ประ 
โยชน์ 

 
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ
ขององค์ประกอบการ
บริหารงานวชิาการของ

โรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานคร 

 

        

 

F1 การประกนัคณุภาพการศกึษา 
F2 การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้

ของนกัเรียน 
F3 การนิเทศการศกึษา 
F4 การแนะแนว 
F5 การมีสว่นร่วมในการจดั 

การเรียนรู้ 
F6 สือ่การเรียนการสอน 
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ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 

 1. จากรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุององค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีได้น าเสนอ ทา่นมีความคดิเห็นว่า ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุององค์ประกอบ
ทัง้ 6 องค์ประกอบ มีความเหมาะสมกนัหรือไม ่เพียงใด เพราะเหตใุด 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
 2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิจากรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุององค์ประกอบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีได้น าเสนอ 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 

   ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเป็นอย่างสูงท่ีได้เสียสละ
เวลาอันมีค่าในการแสดความคิดเหน็ต่อรูปแบบการวิจัยในครัง้นี ้
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ประวัตผู้ิวิจัย 
 
ช่ือ – ช่ือสกลุ  นางสาววิภา   ทองหง า 
สถานท่ีอยูปั่จจบุนั 5/5 ซอย  70  แยก 7 – 1  หมูบ้่านเสรีอ่อนนชุ  แขวงประเวศ 
   เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  10250 
สถานท่ีท างานปัจจบุนั โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา  แขวงทบัยาว  เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

สงักดัส านกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร   

ประวตัิการศกึษา 
 พ.ศ. 2528  ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา  

จงัหวดัพิษณโุลก 
 พ.ศ. 2531  มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนนาบวัวิทยา จงัหวดัพิษณุโลก 
 พ.ศ. 2533  มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก 
 พ.ศ. 2536  ศลิปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) สาขาภาษาองักฤษ  

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 พ.ศ. 2547  การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาจิตวิทยาแนะแนว  
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 พ.ศ. 2550  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาบริหารการศกึษา  

มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2551  ศกึษาตอ่ระดบัปริญญาปรัชญาดษุฏีบณัฑิต   

สาขาการบริหารการศกึษา  มหาวิทยาลยัศลิปากร 

ประวตัิการท างาน 
 พ.ศ. 2539  อาจารย์ 1 ระดบั 3 โรงเรียนสวุิทย์เสรีอนสุรณ์  เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2547  อาจารย์ 2 ระดบั 7 โรงเรียนมธัยมสวุิทย์เสรีอนสุรณ์  เขตประเวศ 
      กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2550   รองผู้อ านวยการโรงเรียนคชเผือกอนสุรณ์  เขตประเวศ 
      กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2554 – ปัจจบุนั รองผู้อ านวยการโรงเรียนแสงหิรัญวิทยา  เขตลาดกระบงั 
    กรุงเทพมหานคร 
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