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The purposes of this research were to find 1) the result of Bangyikhan Withayakhom School’s
Management when transferred under jurisdiction of Bangkok Metropolitan Administration.  2) the way to
improve Bangyikhan Withayakhom School’s Management when transferred under jurisdiction of Bangkok
Metropolitan Administration. The population used in this research were one school administrator, two assistant
administrators, thirty teachers, fifty-five students’ guardians, three financial committees, one officer of finance,
one officer of materiality, eight heads of school academic departments, fifteen school committees and two
hundred students, 316 in total.  The instruments employed were questionaires, evaluation forms and survey
forms .  The statistic analysis low percentage (%) means (X) and standard deviation (S.D.)

The finding revealed that :
1. The result of the evaluation of Bangyikhan Withayakhom School’s Management when

transferred under jurisdiction of Bangkok Metropolitan Administration were : - for the context evaluation, the
policy, the vision and the management of Bangkok Metropolitan and Bangyikhan Withayakhom school, as a
whole, was at high level.  For the input evaluation, as a whole, was at high level.  For the process evaluation, the
management process, as a whole, was at high level.  Except about supervision and the local academic, as a
whole, was at moderate level.  For the product evaluation, the standard of learners, as a whole, was at high level.
Except about the result of learning, for the elementary was at moderate level and for the secondary was at low
level.

2.  The way to improve Bangyikhan Withayakhom School’s management when transferred under
jurisdiction of Bangkok Metropolitan administration had to improve about academic at first because the level of
the student’s result in academic year 2545 should be improve.
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บทท่ี 1

บทนํา

      การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญมากในการที่จะพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพสงผลถึง
รากฐานสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และยังมีสวนชวยสงเสริมความมั่นคง
และความเจริญของประเทศชาติอีกดวย จึงนับไดวาการศึกษาเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะชวยให
บุคคลแตละคนพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะการจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา เปนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนบุคคลที่มีคุณคาของประเทศชาติ ฉะนั้น
รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไดเล็งเห็นความสําคัญของการใหการศึกษากับประชาชน จึงเรงขยายการศึกษา
ภาคบังคับออกไปอีก และเนนใหประชาชนสวนใหญของประเทศตองจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป
เปนอยางต่ํา นโยบายดังกลาวเปนเครื่องยืนยันวา การศึกษาระดับประถมศึกษาซึ่งเปนการศึกษาขั้น
พื้นฐานนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาทั้งทางตรงและทางออม
เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข พรอมที่จะทํา
ประโยชนใหสังคมตามบทบาทและหนาที่ของตนในฐานะพลเมืองดีตอไป (สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542:5) ซ่ึงสอดคลองกับปรัชญาของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
(2542:3) กําหนดวาการศึกษาเปนบอเกิดแหงปญญา ความรูและเปนรากฐานของการพัฒนา ประเทศ
ชาติจะพัฒนาไดประชาชนในชาติยอมจะตองมีการศึกษาอยางดีและทั่วถึง ดังนั้น การวางพื้นฐาน
การศึกษาใหแกประชาชนของชาติจึงเปรียบเสมือนการลงเสาเข็มที่แข็งแกรง เพื่อเปนรากฐานที่
มั่นคงสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ซ่ึงแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-
2544) ระบุไววาใหมีการสนับสนุนใหชุมชนและภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดโรงเรียนใหมากยิ่ง
ขึ้นและเรงปรับปรุงคุณภาพการบริการเตรียมความพรอมของเด็กเพื่อใหเด็กมีพัฒนาการถูกตองตาม
หลักจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก และมีบริการที่ไดมาตรฐานทัดเทียมกัน อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ
รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการศึกษาระดับนี้ดวย

      กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบจัดการศึกษาทุกระดับ ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับปริญญาตรี โดยแบงหนวยงาน
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รับผิดชอบตามสังกัดตาง ๆ คือ สังกัดกรมสามัญศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาแหงชาติ และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

กรุงเทพมหานครในฐานะองคการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ มีอํานาจหนาที่ใน
การจัดการศึกษา ตามมาตรา 89 (21) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2528 ใหจัดใหมีการศึกษา 5 ลักษณะ คือ การจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัย-
พยาบาลเกื้อการุณย, วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร) และการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (สํานักการศึกษา 2542:8-9)

กรุงเทพมหานครมีโรงเรียนในสังกัดที่เปดสอนในระดับชั้นอนุบาล – ประถม จํานวน 431
โรงเรียน เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จํานวน 60 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 431 โรงเรียน โรงเรียน
ตาง ๆ เหลานี้ เปนโรงเรียนที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นเอง รวมถึงโรงเรียนสังกัดอื่น ๆ ที่โอนเขามา
สังกัดกรุงเทพมหานครไดแก โรงเรียนศูนยรวมน้ําใจ สํานักงานเขตคลองเตย โอนมาจากสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เมื่อ พ.ศ.2517  โรงเรียนชุมชนหมูบานพัฒนา สํานักงาน
เขตคลองเตย โอนมาจากสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เมื่อ พ.ศ.2519  โรงเรียน
หนองจอกพิทยานุสรณ สํานักงานเขตมีนบุรี โอนมาจากสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน เมื่อ พ.ศ.2519  โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง สํานักงานเขตบางกอกนอย โอนมาจากสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน เมื่อ พ.ศ.2521 และโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม สํานักงานเขต
บางพลัด โอนมาจากสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เมื่อ พ.ศ.2543

ภูมิหลังของเรื่องที่ศึกษา

   การจัดการศึกษาของไทยในปจจุบันเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535
เปนระบบที่ใหบุคคลไดศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองทั้งในดานปญญา
จิตใจ รางกาย และสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2539:137)

   โรงเรียนถือเปนหนวยงานที่สําคัญที่สุด เพราะเปนหนวยงานในระดับปฏิบัติที่จะดําเนิน
การจัดการศึกษาใหบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไว ในการดําเนินงานใหบรรลุจุดประสงคที่กําหนด
ของหนวยงานจําเปนตองอาศัยองคประกอบพื้นฐานสี่ประการคือ บุคคลหรือบุคลากร (man) เงิน
หรืองบประมาณ (money) วัสดุอุปกรณ (material) และการจัดการ (management) องคประกอบทั้งส่ี
ประการนี้นับวามีความสําคัญมาก
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     โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม สํานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการ
สอนระดับอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษา มีจํานวนครูทั้งส้ิน 30 คน นักเรียนจํานวนทั้งส้ิน 540 คน
อัตราเฉลี่ยระหวางครูตอนักเรียน 25 คน ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยระหวางครูกับนักเรียน ที่
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูไดกําหนดไวคือ ครู 1 คน ตอนักเรียน 25 คน จะเห็นไดวา
โรงเรียนไมมีปญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนบุคลากรอีกทั้งวุฒิการศึกษาของครูสวนใหญจะอยูใน
ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 90 ดังนั้นหากพิจารณาทางดานทรัพยากรบุคคลแลวจะเห็นไดวา
โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมมีความพรอมดานบุคลากรอยูมาก ซ่ึงนาจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน และคุณภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียนทั้ง 6 ดาน คือ งานดานวิชาการ งานดาน
กิจการนักเรียน งานดานธุรการ การเงิน และพัสดุ งานดานอาคารสถานที่ งานดานบุคลากร และ
งานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน

ปญหา

   ประเทศชาติจะมีคุณภาพเพียงใดนั้นยอมขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาและ
การจัดการศึกษาจะมีประสิทธิภาพเพียงใดยอมขึ้นอยูกับคุณภาพในการจัดการและสมรรถภาพใน
การบริหารเปนสําคัญ ในการดําเนินงานใหบรรลุจุดประสงคที่กําหนดของหนวยงานใดก็ตามยอม
จะตองอาศัยองคประกอบพื้นฐานสี่ประการคือ บุคคลหรือบุคลากร (man) เงินหรืองบประมาณ
(money) วัสดุอุปกรณ (material) และการจัดการ (management) องคประกอบทั้งส่ีประการนี้นับวามี
ความสําคัญมาก

     โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมหลังจากโอนเขาสังกัดกรุงเทพมหานคร เร่ิมปการศึกษา 2543
ไดรับผลกระทบในการบริหารงานโรงเรียนเปนอยางมาก องคประกอบพื้นฐานสี่ประการดังกลาว
เปนสวนสําคัญของปญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมยึดหลักการ
บริหารโรงเรียน 6 งาน ไดแก งานดานวิชาการ งานดานกิจการนักเรียน งานดานธุรการ การเงิน และ
พัสดุ งานดานอาคารสถานที่ งานดานบุคลากร และงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับขอบขายของการบริหารโรงเรียนกรุงเทพมหานครกําหนดไว 6 งาน เชนกัน
(สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, หนวยศึกษานิเทศก 2538:29) ซ่ึงเมื่อโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
เขาสังกัดกรุงเทพมหานครเรียบรอยแลว เกิดปญหาตาง ๆ มากมาย ดังสรุปตามการบริหารงาน
โรงเรียน 6 งานดังกลาว คือ

1. งานดานวิชาการ  เปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา การวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน สามารถนําขอมูลที่ไดมาใชในการประเมินการจัดการศึกษาวาโรงเรียนแตละโรงเรียน
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ประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาระดับใด มีปญหาที่จะตองปรับปรุง แกไขในจุดใดและจะ
พัฒนาการเรียนการสอนในจุดใดบางและยังบอกใหทราบวาแตละชั้นเรียนของแตละโรงเรียนมี
ปญหาในดานใดของการจัดการศึกษา

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับประถมศึกษาของกรุงเทพมหานครนั้น จะทําการ
วัดผลใน 5-6 กลุมวิชา คือ ทําการวัดในกลุมทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร สรางเสริมประสบการณ
ชีวิต สรางเสริมลักษณะนิสัย และการงานพื้นฐานอาชีพ และในชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 จะทําการ
วัดผลอีก 1 กลุมวิชา คือ กลุมประสบการณพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) และในการวัดแตละกลุมวิชาจะทํา
การวัดในดานตาง ๆ 3 ดาน คือ ดานความรู (พุทธิพิสัย) ดานเจตคติ (จิตพิสัย) และดานปฏิบัติ
(ทักษะพิสัย)

เนื่องจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครมีหลายรูปแบบ ดังนั้นเครื่องมือที่ใชในการวัดผลสัมฤทธิ์จึงมีหลายรูปแบบ เชน
แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบทดสอบการปฏิบัติงาน แบบบันทึก แบบประเมินจากสภาพจริง
เปนตน

ในการนําขอมูลที่ไดจากการวัดผลสัมฤทธิ์มาพิจารณาเพื่อประเมินการจัดการศึกษาในครั้ง
นี้ใชเกณฑของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 2543:20)    ซ่ึง
มีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้

1. พิจารณารายละเอียดของนักเรียนแตละบุคคล  โดยที่นักเรียนจะผานเกณฑในแตละจุด
ประสงคของแตละวิชา เมื่อนักเรียนทําคะแนนผานคะแนนเกณฑขั้นต่ํา (รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม
ของแตละจุดประสงค)

2. นําจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑในแตละจุดประสงคของแตละวิชาของแตละชั้นเรียนมา
รวมกันแลวนําจํานวนนักเรียนทั้งหมดมาหารแลวหาคารอยละในการพิจารณาการจัดการศึกษาของ
แตละจุดประสงคในแตละวิชาของแตละชั้นเรียน ในขั้นนี้จะมีเกณฑดังนี้

ระดับนาพอใจ มีรอยละของจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
ระดับปานกลาง มีรอยละของจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑอยูระหวาง

รอยละ 40 – รอยละ 59.99
ระดับนอย มีรอยละของจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑอยูระหวาง

รอยละ 0.00 – รอยละ 39.99
3. พิจารณาการผานจุดประสงคของแตละวิชาในแตละชั้นเรียนโดยพิจารณาวาในชั้นเรียน

ในวิชานั้นมีจุดประสงคที่ผานเกณฑนาพอใจอยูกี่จุดประสงคและมีคาการผานที่รอยละเทาใด นําขอ
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มูลมาพิจารณาการจัดการศึกษาในวิชานั้นวาประสบความสําเร็จในระดับใด โดยมีเกณฑพิจารณาดัง
นี้

ระดับนาพอใจ มีจุดประสงคที่ผานเกณฑนาพอใจคิดเปนรอยละ 80 ของจํานวน
จุดประสงคทั้งหมด

ระดับปานกลาง มีจุดประสงคที่ผานเกณฑนาพอใจคิดเปนรอยละ 50.00-79.99
ของจํานวนจุดประสงคทั้งหมด

ระดับนอย มีจุดประสงคที่ผานเกณฑนาพอใจคิดเปนรอยละ 0.00-49.99 ของ
จํานวนจุดประสงคทั้งหมด

4. พิจารณาการจัดการศึกษาในระดับชั้นเรียน โดยพิจารณาจากจํานวนกลุมวิชาที่มีผล
สําเร็จในการจัดการศึกษาโดยมีเกณฑพิจารณาดังนี้

ความสําเร็จนาพอใจ ตองมีผลสําเร็จในกลุมวิชาทั้งหมดคือรอยละ 100
ความสําเร็จปานกลาง ตองมีผลสําเร็จในกลุมวิชาตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป
ความสําเร็จนอย ตองมีผลสําเร็จในกลุมวิชาต่ํากวารอยละ 50

ในการศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลจากการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2543 จํานวน 272 คน ชาย 139 คน หญิง 133 คน และจากการศึกษา
ขอมูลดังกลาว สามารถนําไปสูการสรุปการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยพบวาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนยังจัดอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากมีการจัดการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปที่ 2
เทานั้นอยูในระดับนาพอใจ นอกจากนั้นคือ ประถมศึกษาปที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 อยูในระดับปานกลาง
ซ่ึงเปนเรื่องที่ผูวิจัยจะไดหาสาเหตุ ขอบกพรอง ในการจัดการศึกษาดานวิชาการ เพื่อเปนแนวทางใน
การแกไข ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหประสบความสําเร็จในระดับนา
พอใจในทุกจุดประสงคของแตละกลุมวิชาของทุกระดับชั้นเรียน เพื่อใหการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเขาสูระดับมาตรฐานการศึกษาชาติตอไป (ผลของการวัดผลสัมฤทธิ์ปรากฏในภาคผนวก ง)

2.  ดานกิจการนักเรียน   เกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน  กรุงเทพมหานครใหบริหารฟรี
ตั้งแตสมัยของนายพิจิตร  รัตตกุล เปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อโอนระหวางปงบประมาณ
โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ยังไมไดรับงบประมาณดานนี้จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2544 จึงไดรับ
งบประมาณจากฝายการศึกษา ของสํานักงานเขตบางพลัด ไดรับหัวละ 6 บาท เฉพาะระดับประถม
ศึกษา ทางโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมตองนําเงินมาบริหารจัดเล้ียงอาหารกลางวันเฉพาะนักเรียน
ระดับประถมศึกษา สวนระดับอนุบาลและระดับมัธยมศึกษายังไมไดรับการจัดสรร เกี่ยวกับ
โครงการอาหารเสริมนม ทางโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมกอนโอนเขาสังกัดกรุงเทพมหานครไดเขา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



6

รวมโครงการดื่มนมฟลูอไรดปองกันฟนผุในประเทศไทยซึ่งเปนโครงการสวนพระองคสวน
จิตรลดารวมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปนโรงเรียนนํารองในประเทศไทย 15 โรงเรียน
จึงตองดําเนินการขออนุมัติถึงปลัดกรุงเทพมหานครผานผูอํานวยการเขตบางพลัดขอเขารวม         
โครงการและขอพิจารณางบประมาณเปนกรณีพิเศษ และไดรับอนุมัติตามหนังสือ บันทึกขอความ
ที่ กท 3006/4324 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2543 และเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตาง ๆ ไมมีงบประมาณทํา
เหมือนเดิม เปนตน

3. ดานธุรการ การเงิน และพัสดุ  งานดานเอกสารเพิ่มขึ้นมากมาย เร่ืองการขอโอน
โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมระหวางปงบประมาณ ถาไดรับจัดสรรงบประมาณที่ไดรับไมเปนตัวเงิน
ตองใชงบประมาณตามระเบียบของราชการ ตองศึกษาวิธีการใชงบประมาณดังกลาว เร่ืองการโอน
โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม โดยคณะผูบริหารกรุงเทพมหานครไมผานคณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ตองนําเรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติยอนหลัง ซ่ึงชวงเวลาที่ยังไมไดรับโอนอยาง
เปนทางการ ทางโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมใชงบประมาณดานการซอมพัสดุครุภัณฑไมได เพราะยัง
ไมไดรับโอนตองคืนเงินใหฝายการคลัง สํานักการศึกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2544 เปนตน

4. ดานอาคารสถานที่  เกี่ยวกับการซอมบํารุงดูแลรักษาใหคงสภาพ และจัดสรางเพิ่มเติม
ซ่ึงการดําเนินการดานงบประมาณไมสามารถใชไดเหมือนขอ 3

5. ดานบุคลากร     เกี่ยวกับการโอนบุคลากรจํานวนทั้งส้ิน 41 อัตรา ใหใชหลักเกณฑของ
กองการ เจาหนาที่สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร โดยใหทําประวัติการทํางานตั้งแตเร่ิมเขาเปนลูกจาง
โรงเรียนบางยี่ขันสงเคราะห มาเทียบอัตราตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง การเทียบอัตราจางครั้ง
นี้ บุคลากรในโรงเรียนถูกลดเงินคาจางมาก ซ่ึงเปนสาเหตุใหขวัญและกําลังใจของครูลดนอยลง

6. ดานความสัมพันธชุมชน  เกี่ยวกับการที่ชุมชนใกลโรงเรียนถูกร้ือถอนบานพักคนงาน
ทําใหความสัมพันธชุมชนลดนอยลงและไมมีชุมชนใกลเคียงที่จะชวยเหลือโรงเรียนในเรื่องการ
ระดมทรัพยากร การจัดกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงทําใหทางโรงเรียนเกิดปญหาในการบริหารงานดานความ
สัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนดังกลาว

ความสําคัญของการวิจัย
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จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงผลการประเมินการบริหารงาน
โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม สํานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร วาอาจจะมีสาเหตุมาจากการ
บริหารงานดานอื่น ๆ ที่สนับสนุนงานดานวิชาการ ซ่ึงผูวิจัยไดนําแบบประเมิน CIPP Model มาใช
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลและขาวสารตาง ๆ ไดอยางถูกตอง และเปนรูปแบบททําใหเห็นการประเมิน
ทั้งระบบขอมูลที่ไดจากการประเมิน และมีประโยชนตอผูบริหารในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จุดประสงคของการวิจัย

เพื่อใหสอดคลองกับปญหาและความสัมพันธของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดจุดประสงค
ของการวิจัยดังตอไปนี้

1. เพื่อทราบผลการประเมินการบริหารงานโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม เมื่อโอนเปนสถาน
ศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม เมื่อโอนเปน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

คําถามของการวิจัย

เพื่อเปนแนวทางในการหาคําตอบของการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงไดกําหนดคําถามสําหรับการ
วิจัยไวดังนี้

1. ผลการประเมินการบริหารโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม  เมื่อโอนเปนสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานครมีผลอยางไร

2. มีแนวทางอะไรบางในการพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม เมื่อโอน
เปนสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดการวิจัย

ในการบริหารจัดการงานโรงเรียนประถมศึกษาเปนการบริหารจัดการในเชิงระบบ         
โรงเรียนทุกแหงไมวาจะมีขนาดใดก็ตามก็มีลักษณะเชิงระบบทั้งส้ิน กลาวคือโรงเรียนมีตัวปอน
กระบวนการแปรสภาพและผลผลิตเชนเดียวกับระบบอื่น ๆ แคทซและคาหน (Daniel Katz and
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Robert L.Kahn) กลาววาโรงเรียนเปนองคการระบบเปด ประกอบดวยระบบยอย ๆ ภายในองคการที่
มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอก โดยระบบจะยอมรับปจจัยนําเขา (input) จากสิ่งแวดลอม มี
กระบวนการ (process) เปลี่ยนแปลงปจจัยนําเขาใหกลายเปนผลผลิต (output) ซ่ึงมีปฏิสัมพันธกับ
สภาพแวดลอม (context) ทั้งภายในและภายนอกองคการ (Daniel Katz and Robert L.Kahn
1978:20) สวนตัวปอนในการบริหารงานของโรงเรียนก็คือ นโยบายทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรวัตถุ
ทรัพยากรการเงิน เปนตน ตัวปอนเหลานี้จะถูกแปรเปลี่ยนโดยกระบวนการของการบริหารองคกร
คือ การบริหารงานโรงเรียนทั้ง 6 ดาน การนิเทศงาน การจัดการเรียนการสอนใหเปนผลผลิตที่มี
คุณภาพของโรงเรียนตามนโยบายของหนวยเหนือและจุดหมายของหลักสูตร (สุนันทา  เลาหนันท
2531:39) ซ่ึงทฤษฎีเชิงระบบนี้สอดคลองกับรูปแบบการประเมินของสตัฟเฟลบิม (Stufflebeam) ได
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน เรียกวา ซิปโมเดล (CIPP Model) เปนการประเมินที่เปน
กระบวนการตอเนื่องเพื่อหาขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม และแนวคิดนี้นํา
ไปสูแนวคิดของหลักการตัดสินใจในการบริหารงานทุกประเภททั้งในภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ
บาล การประเมินมุงประเมิน 4 ดาน คือ ดานปริบท (context) ดานปจจัยนําเขา (input) ดานกระบวน
การ (process) และดานผลผลิต (product) (สมคิด  พรมจุย 2544:55) นอกจากนั้นยังสอดคลองกับ
ลักษณะของมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีองคประกอบ 3 ดาน คือ
มาตรฐานการศึกษาดานผลผลิต มาตรฐานการศึกษาดานปจจัย และมาตรฐานการศึกษาดาน
กระบวนการ (สํานักการศึกษา 2542:1)

      จากการศึกษากรอบแนวคิด ผลงานการวิจัยและคูมือการประเมินมาตรฐานโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปกรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ ดานปจจัย
นําเขา (input) คือ ผูเรียนมีความพรอมและวุฒิภาวะที่จะเรียนรูเหมาะสมกับวัย มีครูเพียงพอใน
การจัดการเรียนการสอน ครูมีลักษณะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ผูบริหารโรงเรียนมีความรู
ความสามารถและคุณลักษณะในการบริหารโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูปกครองชุมชนและ
องคกรตาง ๆ ใหการสนับสนุนรวมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน หลักสูตรเอกสาร
ประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนหลากหลายเพียงพอและมีประสิทธิภาพที่จะสรางเสริม
และพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑที่เอื้ออํานวยตอการบริหารและจัดการ
เรียนการสอน และอาคารสถานที่ส่ิงแวดลอมเอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอน ผานเขาสูดาน
กระบวนการ (Process) คือ โรงเรียนบริหารงานดานวิชาการ กิจการนักเรียน ธุรการ การเงินและ
พัสดุ บุคลากร อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม และความสัมพันธชุมชนอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนจัดการนิเทศภายในอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ และโรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตรและความตองการของทองถ่ินไดอยางเปนระบบและมี           
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ประสิทธิภาพ กลายเปนผลผลิตที่ได (product) คือ ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึง
ประสงค ผูเรียนมีความคิดวิเคราะห สังเคราะห วิจารณญาณ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค คิด
ไตรตรองและมีวิสัยทัศน ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ ผูเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดี ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา และผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนปการศึกษา 2545 ผานเกณฑที่กําหนด ซ่ึงองคประกอบทั้งหลายเหลานี้มีผลกระทบตอเนื่อง
กันและยังมีดานบริบท (context) ซ่ึงมีอิทธิพลตอคุณภาพของโรงเรียนทั้งทางตรงและทางออม คือ
นโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนบางยี่ขัน
วิทยาคม วิสัยทัศนดานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร วิสัยทัศนดานการศึกษาของโรงเรียน
บางยี่ขันวิทยาคม การดําเนินงานประกันคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและการดําเนินงาน
ของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ที่มา : Daniel, Katz and Ro y of Organization, 2nd ed. (New York : John Willey & Son, 1978), .20.
        : สุนันทา  เลาหนันท.  : โรงพิมพรุงวัฒนา, 2531
        : สมคิด  พรมจุย. เทคน พครั้งที่ 3 นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544
        : สํานักการศึกษา. คูมือ ียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักการศึกษา, 2542

ดานบริบท (Context)

- นโยบายการจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร
   นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
- วิสัยทัศนดานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
   วิสัยทัศนดานการศึกษาของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
- การดําเนินงานประกันคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
   การดําเนินงานของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

ดานปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการ (Process) ดานผลผลิต (Product)

- โรงเรียนบริหารงานดานวิชาการ กิจการนักเรียน ธุรการ การ
   เงิน และพัสดุ บุคลากร อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม และ
   ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน อยางเปนระบบและ
   มีประสิทธิภาพ
- ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการศึกษาของชาติและ
   ธรรมนูญโรงเรียน
- โรงเรียนจัดการนิเทศภายในอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ
- โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตรและความ
   ตองการของทองถิ่นไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ

- ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
- ผูเรียนมีความคิด วิเคราะห สังเคราะห วิจารณญาณ มี
   ความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน
- ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
- ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
   เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
- ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
   ได และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
- ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
- ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี
   และกีฬา
- ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปการศึกษา 2545 ผาน
   เกณฑที่กําหนด

- ผูเรียนมีความพรอมและวุฒิภาวะที่จะเรียนรูเหมาะสมกับวัย
- มีครูเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
- ครูมีลักษณะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
- ผูบริหารโรงเรียนมีความรูความสามารถและคุณลักษณะในการ
   บริหารโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ผูปกครอง ชุมชน และอง รวมมือใน
   การจัดการศึกษาและพัฒ
- หลักสูตรเอกสารประกอบ ารสอน
   หลากหลายเพียงพอและม ะ
   พัฒนาการเรียนรูของนักเ
- งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ จัดการ
   เรียนการสอน
- อาคารสถานที่และสิ่งแวด ียนการสอน

Feed Back

 
 
 
 

 
 

 

bert L. Kahn, The Psycholog
การพัฒนาองคการ. กรุงเทพ
ิคการประเมินโครงการ. พิม
การประเมินมาตรฐานโรงเร

คกรตาง ๆ ใหการสนับสนุน
นาโรงเรียน
ปลักสูตร และสื่อการเรียนก
ีประสิทธิภาพที่จะสรางเสร
รียน
ที่เอื้ออํานวยตอการบริหารแ

ลอมเอื้ออํานวยตอการจัดกา

 
 

 
ิมแล

ละ

รเร



11

นิยามศัพทเฉพาะ

    เพื่อใหเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดนิยามความ
หมายไวดังนี้

    1. การประเมินการบริหารงาน หมายถึง กระบวนการศึกษาสภาพการดําเนินการ โดยการ
รวบรวม วิเคราะห แปลผลขอมูลอยางเปนระบบเกี่ยวกับการดําเนินงาน เพื่อพิจารณาความ
สอดคลอง ความเหมาะสม ในการดําเนินงานอันจะนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
บริหารโรงเรียนตอไป โดยใชการประเมินตามแนวรูปแบบซิปของแดเนียล สตัฟเฟลบีม (Daneil
L.Stufflebeam) ในองคประกอบ 4 ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการและดาน
ผลผลิตของการบริหารงานโรงเรียน

    2. โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมเมื่อโอนเปนสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง
โรงเรียนบางยี่ขันสงเคราะห สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษา โอน
เปนสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2543 เปนโรงเรียนที่ 431 ของ
กรุงเทพมหานคร
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บทท่ี 2

วรรณกรรมที่เก่ียวของ

การวิจัยเร่ืองการประเมินการบริหารงานโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม เมื่อโอนเปนสถาน
ศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งนี้  เพื่อใหเกิดความชัดเจนและสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยไดทําการศึกษา
คนควาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ มานําเสนอโดยจัดเปนเรื่องตาง ๆ ดังนี้

ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม    เดิมชื่อโรงเรียนบางยี่ขันสงเคราะห     สังกัดสํานักงานการ
ศึกษาเอกชน   ไดกอตั้งโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม   ตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม 2496    (คํารองขอ
ตาง ๆ ร.11 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2501)    โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออนุเคราะหบุตรหลานของพนักงาน
คนงานโรงงานสุราบางยี่ขันใหมีสถานที่เลาเรียนใกลที่ทํางาน    (ร.11 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2502)
เปดทําการสอนระยะแรกเปนแบบโรงเรียนประชาบาล ตอมาขอขยายชั้นเรียนเพิ่มอีกปละชั้นจนถึง
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 (มัธยมศึกษาปที่ 3)

    สถานที่ตั้งของโรงเรียนบางยี่ขันสงเคราะหจัดตั้งขึ้นที่ ตึก 2 ช้ัน 1 หลัง ในบริเวณโรงงาน
สุราบางยี่ขัน เลขที่ 804 ตําบลบางยี่ขัน อําเภอบางกอกนอย จังหวัดธนบุรี (ใบอนุญาตใหเปนเจาของ
จัดโรงเรียนเลขที่  146/2503)   ตอมาป   พ.ศ.2528   กรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบใหบริษัทสุรา  -
มหาราษฎร จํากัด (มหาชน) ทําเรื่องขอยายสถานที่จัดตั้งโรงเรียนบางยี่ขันสงเคราะหไปอยูที่ เลขที่
308 ซอยจรัญสนิทวงศ 42 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี
อาคารเรียนเปนตึก 3 ช้ัน 1 หลัง 14 หองเรียน รับนักเรียนไดไมเกิน 714 คน เนื้อที่บริเวณ 1,990
ตารางวา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, ใบอนุญาตเลขที่ กศ 494/2528) คณะผูบริหาร
โรงเรียนบางยี่ขันสงเคราะหไดดําเนินการบริหารไดเจริญกาวหนามาจนกระทั่งป พ.ศ.2542 บริษัท
สุรามหาราษฎร จํากัด (มหาชน) หมดสัญญาเชากรมโรงงานอุตสาหกรรม รัฐบาลไดเปดใหมีการคา
สุราเสรีขึ้น เปดประมูลโรงงานสุราบางยี่ขัน 2 ที่ จังหวัดปทุมธานี สวนโรงงานสุราบางยี่ขัน 1 โดน
เวณคืน เพราะรัฐบาลดําเนินการจัดสรางสะพานพระราม 8 ตามโครงการพระราชดําริ จึงทําให
พนักงานคนงานที่ขึ้นตรงกับโรงงานสุราบางยี่ขัน 1 ถูกปลดจากการเปนพนักงาน คนงาน รวมทั้ง
คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนบางยี่ขันสงเคราะหดวย แตเนื่องดวยโรงเรียนบางยี่ขันสงเคราะห
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ซ่ึงขณะนั้นมีครูและบุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งส้ิน 41 คน พรอมนักเรียนจํานวน 484 คน ยังอยูใน
ความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงไดมอบโรงเรียนบางยี่ขัน
สงเคราะหใหกับกรุงเทพมหานคร มติคณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร คร้ังที่ 48/2542 เมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2542 เห็นชอบใหสํานักการศึกษารับโอนโรงเรียนบางยี่ขันสงเคราะห และที่ดิน
(ราชพัสดุ) ภายนอกโรงเรียน จํานวนประมาณ 13 ไร มาเปนของกรุงเทพมหานคร สํานักการศึกษา
ไดมีการประชุมเพื่อพิจารณารับโอนโรงเรียนบางยี่ขันสงเคราะหมาเปนลูกจางประจําของ
กรุงเทพมหานคร ใหใชงบประมาณของกรุงเทพมหานคร สําหรับอัตราเงินเดือนของบุคลากรทั้ง 41
อัตรา ใชหลักเกณฑของกองการเจาหนาที่สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร โดยใหนําประวัติการทํางาน
ตั้งแตเร่ิมเขาเปนลูกจางของโรงเรียนบางยี่ขันสงเคราะหมาเทียบอัตราคาจาง ลูกจางตามหลักเกณฑ
ของกระทรวงการคลัง ตอมากรุงเทพมหานครมีประกาศลงวันที่ 30 มีนาคม 2543 เร่ืองการรับโอน
โรงเรียนบางยี่ขันสงเคราะหเขาสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2543 โดยใหใชช่ือ
วา “โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม” และเปดสอนในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปที่สาม
(ขยายโอกาส) ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป (บันทึกขอความเรื่องขออนุมัติอัตราลูกจางประจํา
สังกัดโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ลงวันที่ 25 เมษายน 2543)

ความเปนมาของการจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร

  กรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษาตั้งแตเร่ิมสถาปนาในป 2515 ตาม
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 โดยรับโอนการจัดการศึกษาจาก 2 องคการ คือ เทศบาลนครหลวง
และองคการบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ซ่ึงองคการทั้งสองไดถือกําเนิด เมื่อ พ.ศ.2514 จาก
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 24 และฉบับที่ 25 โดยเทศบาลนครหลวง เปนการยุบรวมกันและรับ
โอนการจัดการศึกษาจากเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรีและองคการบริหารนครหลวง
กรุงเทพธนบุรี เปนการยุบรวมกันและรับโอนการจัดการศึกษาจากองคการบริหารสวนจังหวัด
พระนครและองคการบริหารสวนจังหวัดธนบุรี ทั้งนี้ โดยเทศบาลทั้ง 2 รับโอนการจัดการศึกษามา
จากกระทรวงศึกษาธิการ มาตั้งแตป พ.ศ.2480 และองคการบริหารสวนจังหวัดทั้งสอง รับโอนการ
จัดการศึกษามาจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อป พ.ศ.2509

   การจัดการศึกษาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร นับตั้งแตจัดตั้งโรงเรียนทวยราษฎรขึ้นครั้ง
แรก เมื่อป 2427 ที่วัดมหรรณพารามและขยายออกไปทั่วประเทศ โดยจัดตั้งองคกรรับผิดชอบเปน
กรมศึกษาธิการ เมื่อป 2431 และเปนกระทรวงธรรมการ เมื่อป 2435 ตอมาในป 2441 ไดมี        โครง
การศึกษาเกิดขึ้น โดยแบงความรับผิดชอบใหกรมศึกษาธิการของกระทรวงธรรมการ จัดการศึกษาใน
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กรุงเทพมหานคร และใหกระทรวงมหาดไทยจัดการศึกษาในหัวเมืองรวมกับพระสงฆ       ภายหลัง
ไดมีการขยายการศึกษาภาคบังคับออกไปถึงระดับตําบล และระหวางป พ.ศ.2454 ถึง พ.ศ.2474 มี
หนวยงานที่รับผิดชอบการประถมศึกษา 3 กระทรวง คือ

1. กระทรวงนครบาล รับหนาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในสวนกลาง
2. กระทรวงมหาดไทย รับหนาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในสวนภูมิภาค
3. กระทรวงธรรมการ ทําหนาที่ประสานงานใหการศึกษาเปนไปตามนโยบาย
ปจจุบันการจัดการศึกษากรุงเทพมหานครเปนอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในมาตรา 89

(21) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 โดยมีการจัดการศึกษา
หลายระดับและหลายรูปแบบ ซ่ึงมีหนวยงานที่รับผิดชอบดังนี้

1. การจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา
       1.1 จัดอยูในรูปของอนุบาลศึกษา
       1.2 จัดในรูปศูนยเล้ียงดูเด็กหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    อยูในความรับผิดชอบของสํานัก

พัฒนาชุมชน ซ่ึงดําเนินงานในลักษณะของการใหความสนับสนุนชุมชนที่เปดดําเนินการและสํานัก
อนามัย ซ่ึงเปดสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน และใหการสนับสนุนบานเลี้ยงเด็ก

2. การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาอยูในความรับผิดชอบของสํานักการศึกษา     และ
สํานักงานเขต มีโรงเรียนจํานวน 431 โรงเรียน ซ่ึงตั้งอยูกระจายทั่วพื้นที่ 50 สํานักงานเขต

3. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย เปดสอนในโรงเรียนประถม
ศึกษาของกรุงเทพมหานคร จํานวน 60 โรงเรียน ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงอยูใน
ความรับผิดชอบของสํานักการศึกษาและสํานักงานเขต

4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไดแก วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณยในความรับผิดชอบ
ของสํานักการแพทย

5. การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ไดแก การฝกอบรมอาชีพระยะสั้นในโรงเรียนฝก
อาชีพกรุงเทพมหานครรวมกับกรรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนในโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร และการใหความรวมมือในการดําเนินงาน
โรงเรียนผูใหญจัดใหแกกลุมสนใจตามความเหมาะสมซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสํานักพัฒนา 
ชุมชน

ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร คือ การจัดการศึกษาในระดับประถม
ศึกษา สวนการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา อาศัยแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10
พฤษภาคม 2531 ซ่ึงเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กกอนประถม
ศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติสวนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
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กรุงเทพมหานครไดจัดขึ้นในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยไดรับมติคณะรัฐมนตรีให
ความเห็นชอบดําเนินการได เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 ซ่ึงกรุงเทพมหานครจัดเปนการเสริมจากที่
กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกเด็ก
และเยาวชนของไทย และเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2541 คณะรัฐมนตรีไดลงมติอนุมัติเปดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

แผนภูมิท่ี 2  แสดงความเปนมาของการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ที่มา :
         

ก
พ.ศ.2514 จัดตั้งเทศบาลนคร
หลวง ตามปว.25 และรับโอน
การจัดการศึกษามาดําเนินการ

พ.ศ.2481
เทศบาลธนบุรี รับ

โอนการจัดการศึกษา

พ.ศ.2509
องคการบริหารสวน
จังหวัดพระนคร รับ
โอนการจัดการศึกษา

พ.ศ.2481
เทศบาลนครกรุงเทพ

รับโอนการจัด
การศึกษา

พ.ศ.2509
องคการบริหารสวน
จังหวัดธนบุรี รับโอน
การจัดการศึกษา

ี่

ั้ง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

        พ.ศ.2427 จัดตั้งโรงเรียนทวยราษฎรแหงแรกที่วัดมหรรณพาราม สมัยรัชกาลที่ 5 และ
ไดขยายการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนไปทั่วราชอาณาจักรในเวลาตอมา โดยมีการจัดต
กระทรวงธรรมการรับผิดชอบ ทั้งนี้กระทรวงนครบาลเคยรับผิดชอบการจัดการศึกษาในพื้น
ที่ของนครบาลดวยเชนกัน
 สํานักการศึกษา รายงาน
 สํานักพิมพสํานักการศึก
พ.ศ.2515 จัดตั้งกรุงเทพมหานครตาม ปว.335
และยุบรวมการจัดการศึกษาเปนหนวยเดียวกัน
พ.ศ.2514 จัดตั้งนครหลวง
รุงเทพธนบุรีตาม ปว.24 และ
รับโอนการจัดการศึกษามา
กอน พ.ศ.2480 กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดิมคือกระทรวงธรรมการ รับผิดชอบในการจัดการศึกษาในพื้นท
จังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี โดยมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบ
สถิติการศึกษา ป 2543 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร :
ษา, 2544:2
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การบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

การบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานครในสวนของการประถมศึกษาจัดในลักษณะของ
สายการบังคับบัญชา ซ่ึงมีผูมีอํานาจ คือ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร สํานัก
งานเขต และโรงเรียน ตามลําดับ โดยมีสํานักการศึกษาเปนฝายอํานวยการ หรือหนวยงานที่ปรึกษา
สงเสริมสนับสนุนในระดับกรุงเทพมหานคร และฝายศึกษาธิการเปนสวนราชการที่ทําหนาที่เชน
เดียวกันในระดับสํานักงานเขต ซ่ึงแสดงเปนแผนภูมิไดดังนี้

แผนภูมิท่ี 3  ระบบบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ที่มา : สํานักการศึกษา ก
          ของโรงเรียนสังก

กลุมเขต/โซน

ศูนยวิชาการเขต

กลุมโรงเรียน

 
 
 
 

 
 
 

 

แผนภูมิระบบบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
รุงเทพมหานคร, กอ
ัดกรุงเทพมหานคร”

คณะกรรมการโรงเรียน

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

ปลัดกรุงเทพมหานคร

สภากรุงเทพมหานคร

สํานักการศึกษา

สํานักเขต สภาเขต

ฝายการศึกษา

โรงเรียน

ร

 

 

หนวยงานหรือสวนราชกา
องคการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมระบบ

งวิชาการ, “รายงานสถิติการศึกษา ป 2543
, 2544:3
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แผนภูมิท่ี 4  สวนราชการของสํานักงานเขต

ที่มา : สํานักการศึกษา กรุงเทพ
          ของโรงเรียนสังกัดกรุงเ

สภ

สวนราชการ กทม.

ฝายปกค

ฝายทะเบ

ฝายโยธา

ฝายสิ่งแว

ฝายการศ

ฝายพัฒน

ฝายการค

ฝายรายไ

ฝายรักษา

โรงเรียน

ฝายเทศก

 
 
 
 

 
 
 

 

แผนภูมิสวนราชการของสํานักงานเขต
มหานคร, กองวิชาการ, “รายงานสถิติการศึกษา ป 2543
ทพมหานคร,” 2544:5

าเขต สํานักงานเขต

สวนราชการอื่น

รอง

ียน

ดลอมและสุขาภิบาล

ึกษา

าชุมชนและสวัสดิการสังคม

ลัง

ด

ความสะอาดและสวนสาธารณะ

ประถมศึกษา

ิจ

งานสรรพากร

งานสัสดี

งานเกษตร (ถามี)

งานปศุสัตว (ถามี)

แรงงานเขต (ถามี)

จัดหางาน (ถามี)
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     “สํานักงานเขต  มีหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและการอบรมดูแลโรงเรียน
ประถมศึกษา”

    “ฝายการศึกษา  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานธุรการ การเงิน บัญชีและพัสดุ
จัดทําฎีกาเบิกจายเงินประเภทตาง ๆ การควบคุมจัดทําทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑเก็บรักษา รวบ
รวมกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการที่เกี่ยวของการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติประถมศึกษา การกําหนดชื่อโรงเรียน งานกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา ตรวจเยี่ยม
โรงเรียน รวมพิธีการและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ดําเนินการเกี่ยวกับการเจาหนาที่ของ       ขา
ราชการและลูกจางในโรงเรียนและในฝายการศึกษาการนิเทศการศึกษาดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ”

นโยบายดานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
1. เรงดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามหลักการพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแหงชาติและสงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานตามระบบการ
ประกันคุณภาพ โดยพัฒนาผูเรียนใหมีความสมดุลทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความ
ดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนรักษาเอกลักษณความเปนไทย

2. ขยายโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป  ดวยวิธีการที่หลากหลายทั้ง
โดยการเปดสอนเอง ใชระบบการสงตอ และสนับสนุนคาใชจายในรูปแบบของการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนสงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา

3. สงเสริมและพัฒนาใหครูและบุคลากรทางการศึกษา   สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
คุณภาพ มีศักดิ์ศรี ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และสนับสนุนสวัสดิการ รวมทั้งสิทธิ
ประโยชนเกื้อกูลอ่ืน ตลอดจนนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชประโยชนทางการศึกษา

4.  เรงเพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัย เพื่อการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอน พรอมทั้งพัฒนาบุคลากรและผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการ
นําเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนวัสดุครุภัณฑอยางเพียงพอ

5. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา โดยปรับปรุงโครงสรางการบริหารการศึกษา
ตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เนนการกระจายอํานาจลงสูระดับโรงเรียน ระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา สงเสริมใหบุคคล องคการ ชุมชน สถาบันตาง ๆ มีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษาและสรางเครือขายทางการศึกษา
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6. จัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษดวย
รูปแบบที่เหมาะสม

7. ดําเนินการใหโรงเรียนปลอดสิ่งเสพติด และสอดแทรกครอบครัวศึกษาในการศึกษาทุก
ระดับ เพื่อใหเกิดความตระหนักในเรื่องความพรอมที่จะมีลูกเลี้ยงลูกไดอยางถูกตองและพึ่งพาตน
เองได

วิสัยทัศนการศึกษา กรุงเทพมหานคร ป 2543-2547 แผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ระยะแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2545-2549)

    การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครไดกําหนดวิสัยทัศนโดยมุงเนนปฏิรูปการเรียนรู
คํานึงถึงความสําคัญของผูเรียน สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนไดรับการศึกษาตั้งแตขั้นพื้น
ฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานสูการประกันคุณภาพการศึกษา สนับสนุนการคนควาวิจัย
วิทยาการตาง ๆ เสริมสรางฐานทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี มีนวัตกรรม ความคิดริเร่ิม              สราง
สรรค ทันสมัยในวิทยาการอยางรูทันโลก สามารถตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินไดอยางเหมาะสม ควบคู
กับการดํารงรักษาเอกลักษณ วัฒนธรรม ประเพณีไทยที่ดีงาม โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินการ ภายใตวิสัยทัศน ปฏิรูปการเรียนรู มุงสูการประกันคุณภาพ เสริมสรางเอกลักษณไทย ทัน
สมัยในวิชาการ โดยใหประชาชนมีสวนรวมและกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้

1. เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชนในกรุงเทพมหานคร ไดรับการศึกษาตามพระราช-
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542

2. เพื่อยกระดับโรงเรียนฝกอาชีพของกรุงเทพมหานครเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษา  วิทยาลัย
ชุมชน

3. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครใหมีคุณภาพ  และเปนการเปดโอกาสให
ประชาชนมีทางเลือกในทุกระดับการศึกษาไดมากขึ้น

4. เพื่อใหประชาชนและผูดอยโอกาสในกรุงเทพมหานคร ไดรับการศึกษาดานอาชีพอยาง
ทั่วถึง

เปาหมายการพัฒนาดานการศึกษา
1. เด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร ไดรับการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหง

ชาติ พ.ศ.2542
2.  สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแหงมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
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3.  สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแหงไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก     จาก
สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ภายในป 2548

4. มีระบบบริหารการศึกษาที่สอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
และตอบสนองแผนปฏิบัติการกระจายอํานาจสูองคการปกครองสวนทองถ่ิน

5. มีวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน ในสังกัดกรุงเทพมหานครภายในป 2549
6 .โรง เรี ยนฝกอาชีพกรุ ง เทพมหานครทุกแหงจัดการ เรี ยนการสอนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภายในป 2549
7. จัดตั้งมหาวิทยาลัยในสังกัดกรุงเทพมหานคร ภายในป 2549

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครดานการศึกษาได จะ

ตองมีการพัฒนาการใหบริการทางการศึกษาใหครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นและสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดมากขึ้น มีการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครให
ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับและมีระบบในการตรวจติดตามเพื่อรักษาคุณภาพดังกลาวเอาไวอยาง
สม่ําเสมอ และดําเนินการพัฒนาโรงเรียนฝกอาชีพของกรุงเทพมหานครใหเปนระบบ และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นจนสามารถเปลี่ยนเปนโรงเรียนอาชีวศึกษาได (สํานักนโยบายและแผน
กรุงเทพมหานคร 2545:75-80)

ความหมาย แนวความคิดในการบริหารงาน

     สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540) ไดเสนอความหมาย หลักการ
และแนวคิดการบริหาร สรุปไดดังนี้
                  1.  ความหมายของการบริหารงาน หมายถึง ศิลปะในการทําใหส่ิงตาง ๆ ไดรับการกระทํา
จนเปนผลสําเร็จ มีกระบวนการทํางานรวมกับผูอ่ืนหรือโดยผูอ่ืน เพื่อใหเกิดสัมฤทธิผลตามเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ เปนการทํางานของคณะบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมปฏิบัติการใหบรรลุเปา
หมายรวมกัน และการบริหาร คือ การใชศาสตรและศิลปนําเอาทรัพยากรการบริหารมาประกอบการ
ตามกระบวนการบริหารใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ

  2. ลักษณะเดนที่เปนสากลของการบริหาร คือ การบริหารตองมีวัตถุประสงคหรือ
เปาหมาย ตองอาศัยปจจัยบุคคลเปนองคประกอบสําคัญ ตองใชทรัพยากรบริหารเปนองคประกอบ
พื้นฐาน ตองมีลักษณะการ ตองเปนการดําเนินการรวมกันระหวางกลุมบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ตอง
อาศัยความรวมมือรวมใจเพื่อใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค เปนการรวมมือดําเนินการอยางมีเหตุผล
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มีลักษณะเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว และการบริหารไมมีตัวตน
แตมีอิทธิพลตอความเปนอยูของมนุษย

3.    การบริหารเปนทั้งศาสตรและศิลป
       การบริหารเปนสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบอยางเปนระบบ คือ มีหลักการ กฎเกณฑ

และทฤษฎีที่พึงเชื่อถือได อันเกิดจากการคนควาเชิงวิทยาศาสตร เพื่อประโยชนในการบริหาร โดย
ลักษณะเชนนี้การบริหารจึงเปนศาสตร (Science) เปนศาสตรทางสังคม ซ่ึงอยูกลุมเดียวกับวิชา
จิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร

         แตพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติงานที่ตองอาศัยความรูความสามารถ
ประสบการณและทักษะ ผูบริหารแตละคนที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย ซ่ึงนับวาเปนการประยุกต
เอาความรู หลักการและทฤษฎีไปใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณและส่ิง
แวดลอม แลวการบริหารก็จะมีลักษณะเปนศิลป (Arts)

4.  ปจจัยทางการบริหาร ปจจัยพื้นฐานทางการบริหารมี 4 อยาง ที่เรียกวา 4M’s ไดแก
คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ (Materials) และการจัดการ (Management)

5. ขอจํากัดทางการบริหาร  ไดแก สถานภาพทางภูมิศาสตร ประชากร ทรัพยากร
ลักษณะนิสัย และความสามารถของคนในชาติ ความเชื่อมั่นและความศรัทธา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และคานิยมและอุดมการณทางสังคม

การบริหารโรงเรียน
การบริหารโรงเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุเปาหมาย     

หลัก คือ นักเรียนบรรลุจุดหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร กลาวคือ มีคุณสมบัติที่พึงประสงค
มีความรู และทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต มีชีวิตที่สงบสุขและเปนสมาชิกที่ดีของชุมชนและชาติ

เปนที่กลาวกันโดยทั่วไปในวงการศึกษาในปจจุบันวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
เปนผูที่มีความสําคัญที่สุดในฐานะที่เปนผูมีสวนรับผิดชอบอยางใกลชิดตอการศึกษาอันเปนพื้นฐาน
การศึกษาทุกระดับ การที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ใหเหมาะสมกับความสําคัญที่มี ผูกลาวถึงไดนั้น
ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารโรงเรียนอันเปนหนาที่รับผิดชอบ
ของงานบริหารโรงเรียน เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายสมตามความคาดหวังของ
หนวยงานรับผิดชอบ

1. วัตถุประสงคสําคัญของการบริหารงานโรงเรียน
   ในการทํางานทุกอยางไมวาจะเปนงานใหญหรืองานที่เล็กนอยเพียงใด ลวนเปนการ

ทํางานเพื่อใหบรรลุ “วัตถุประสงค” การบริหารโรงเรียนก็ยอมตองมีวัตถุประสงคของการบริหาร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



22

โรงเรียนมีหลายประการดวยกัน คือ เพื่อใหงานตาง ๆ ของโรงเรียนดําเนินไปดวยความเรียบรอย เพื่อ
ใหบุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกปญหาในการดําเนินงาน
ตาง ๆ ของโรงเรียน เพื่อใหงานตาง ๆ ของโรงเรียนบรรลุเปาหมาย เพื่อสนองนโยบายของหนวยงาน
ระดับสูง และเพื่อเปนการเตรียมการรับความเปลี่ยนแปลงของแนวความคิดใหมในการจัดการศึกษา

อาจมีวัตถุประสงคของการบริหารโรงเรียนหลายประการที่ไมไดกลาวถึงในที่นี้ แต
อยางไรก็ตาม วัตถุประสงคที่กลาวนี้อาจสรุปลงในวัตถุประสงคหลักเพียงประการเดียว คือ การ
บริหารโรงเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุเปาหมายหลัก คือ นักเรียน
บรรลุจุดหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร กลาวคือ มีคุณสมบัติที่พึงประสงค มีความรูและทักษะ

2. ขอบขายบริหารโรงเรียน
   ขอบขายของการบริหารงานโรงเรียนเปนกรอบที่ทําใหทราบภารกิจ    และงานของ

โรงเรียน การรวบรวมงานใหเปนหมู เนนใหความสําคัญและรายละเอียด และงานแตละงานอยางชัด
เจน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดการบริหารงานโรงเรียนรวมไว 6
งาน คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการ การเงิน และพัสดุ งานอาคารสถาน
ที่ และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน งานทั้ง 6 งานนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุ
ประสงคหลักนั้นโดยตรง จึงแบงงานบริหารโรงเรียนทั้ง 6 งาน ออกเปน 2 ประเภท คือ

2.1 งานหลัก เปนงานที่เปนไปเพื่อใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรโดยตรง
คืองานวิชาการ

2.2 งานสนับสนุนเปนงานที่ชวยสงเสริมใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
คือ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการ การเงิน และพัสดุ งานอาคารสถานที่ และงานความ
สัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดังแผนภูมิที่ 6
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แผนภูมิท่ี 6  แสดงความสัมพันธของงานบริหารโรงเรียนระหวางงานหลักและงานสนับสนุน

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, คูมือปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน.
          ในเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษา, กรุงเทพมหานคร.
          โรงพิมพคุรุสภา, 2540:4

ขอบขายของการบริหารงานโรงเรียน 6 งาน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540:7-20) กลาวถึงขอบขายของงาน

บริหารโรงเรียน ไดแก งานบริหารโรงเรียน 6 งาน คือ
1. งานวิชาการ ไดแก งานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช งานการเรียนการ

สอน งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน งานวัดและประเมินผล งานหองสมุด งาน
นิเทศภายใน งานดานการวางแผนและกําหนดวิธีดําเนินงาน งานประชุมอบรมทางวิชาการ

2.  งานธุรการ การเงิน และพัสดุ ไดแก งานสารบรรณ งานทะเบียนและรายงาน งาน
รักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ งานการเงิน งานพัสดุ

3.   งานบุคลากร ไดแก การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน งานพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร
งานรักษาระเบียบวินัย งานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

4.  งานอาคารสถานที่ ไดแก การจัดสรางอาคารสถานที่ การใชอาคารสถานที่ การบํารุง
รักษาอาคารสถานที่ การควบคุมดูแลอาคารสถานที่ และการประเมินผลการใชอาคารสถานที่

งานหลัก งานวิชาการ

งานบริหารโรงเรียน

งานสนับสนุน

งานบุคลากร

งานกิจการนักเรียน

งานธุรการ การเงินและพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน
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5. งานกิจการนักเรียน  ไดแก งานที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา
พ.ศ.2523 และเรื่องที่เกี่ยวของกับตัวนักเรียน งานเตรียมความพรอมสําหรับนักเรียนเขาใหม งานที่
โรงเรียนจัดบริการใหนักเรียน อาหารกลางวัน บริการแนะแนวกิจกรรมที่สงเสริมใหมีขึ้นใน
โรงเรียน

6.  งานการสรางความสัมพันธกับชุมชน ไดแก การใหบริการแกชุมชนในดานตาง ๆ
การรับความชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชน การสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น ๆ
การจัดตั้งกลุม ชมรม สมาคม มูลนิธิ การประชาสัมพันธ

นอกจากนั้น นักการศึกษายังไดกลาวถึงภารกิจของผูบริหารและแนวคิดในการบริหาร  โรง
เรียนไวดังนี้

คิมบร็อค และนันเนอรี่ (Kimbrough and Nunnery 1988,44) กลาวถึงภารกิจของ
ผูบริหารโรงเรียนไววามี 8 ดาน คือ การเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตร การบริการนักเรียน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน การบริหารงานบุคคล การบริหารงานอาคารสถานที่ การ
บริการชมุชน การจัดองคการโครงสรางการบริหารงาน และการบริหารงบประมาณ

ดังนั้น พอสรุปไดวาการบริหารโรงเรียนก็คือ การดําเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน โดย
กลุมบุคคลหลายฝาย เพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจ และสติปญญา
ตลอดจนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตอไป

ขอบขายของการบริหารโรงเรียน 6 งาน มีดังตอไปนี้
1. ขอบขายของการบริหารงานวิชาการ

                     งานดานวิชาการ เปนงานซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงแกไขการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายของการศึกษา เชน การจัดโปรแกรมการเรียนการสอน
โครงการสอน การจัดตารางสอน การนิเทศการสอน ส่ือการสอน และการประเมินผลการเรียน
เปนตน

       ในการจัดการศึกษาทุกระดับงานดานวิชาการนับเปนงานที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะ
การบริหารการศึกษาในโรงเรียนก็เพื่อตอบสนองความสําเร็จของผลงานทางวิชาการหรือการเรียน
การสอน โดยจุดมุงหมายของการบริหารงานวิชาการอยูที่การสรางนักเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู
มีจริยธรรม และมีคุณสมบัติที่ตองการ ดังนั้น การบริหารงานดานวิชาการ จึงเปนงานที่สําคัญของผู
บริหารโรงเรียนที่จะตองรับผิดชอบในการใชหลักการในการบริหารงานดานนี้อยางมีประสิทธิภาพ
                     วิธีการจัดการหรือบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมักนิยมกระจายอํานาจและความ       
รับผิดชอบใหแกผูทําหนาที่ทางวิชาการอยางเต็มที่ เพื่อใหเสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom)
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อันเปนผลใหเกิดความรูและวิธีการใหม ๆ ทําใหองคการบริหารหรือโรงเรียนกาวหนาตอไปโดยไม
หยุดยั้ง แตขณะเดียวกันผูบริหารซึ่งตองรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอยางในองคการจะยังคงมีอํานาจในการ
ตัดสินใจ (decision making) ในปญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นอยู

คิมบร็อค และ นันเนอรี่ (Kimbrough and Nunnery 1988, 58) ไดกําหนดขอบขายการ
บริหารงานวิชาการดังนี้

1. งานดานหลักสูตรและการนําไปใช ผูบริหารตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร
ประเภทตาง ๆ เพื่อดําเนินการจัดหาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตร ตลอดจนคูมือการใชหลักสูตรให
เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานของครู

2. งานการเรียนการสอน  (การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน) ไดแก การจัดทําแผนการสอน
และบันทึกการสอน ตลอดจนปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
บรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร จัดใหมีการอบรม สาธิตการแลกเปลี่ยนความรูความคิด และ
ประสบการณกับเพื่อนครู หรือผูทรงคุณวุฒิอ่ืน ๆ เกี่ยวกับวิธีการสอนแบบใหม ๆ

3. งานประเมินผล ครอบคลุมถึงการจัดใหมีการวัดผล   และประเมินผลใหเปนตามหลัก
เกณฑที่กําหนด ปรับปรุงการสรางเครื่องมือวัดผลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการตรวจสอบการทํา
สมุดประจําชั้น และสมุดประจําตัวนักเรียนของครูทุกคนใหถูกตอง เรียบรอยและเปนปจจุบันเสมอ

4. งานการจัดหาสื่อสนับสนุนโปรแกรมการเรียนการสอน  ไดแก การจัดหาสื่อการเรียน
การสอน งานหองสมุด งานนิเทศการศึกษา งานดานการวางแผน กําหนดวิธีการดําเนินงานตลอดจน
การสงเสริมการสอน โดยจัดกิจกรรมตาง ๆ

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2542:127) ระบุขอบขายของงานดานวิชาการวาประกอบดวย
งานตอไปนี้

1.  การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ     เปนการวางแผนเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใชการ
วางแผนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตาง ๆ ลวงหนา

2. การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ไดแก การจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน
การจัดครูเขาสอน การจัดเอกสารแบบเรียน การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝกงาน

3. การจัดบริการเกี่ยวกับการเรียนการสอน เปนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และการสง
เสริมการจัดหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ไดแก การจัดส่ือการเรียนการสอน การจัดหอง
สมุด

4.  การวัดและการประเมินผล เปนกระบวนการที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอน
สมชาย  ศรีธีระวิโรจน (2536:217-219) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนใน

ดานการบริหารงานวิชาการไวดังนี้
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     1.  รูจักกําหนดนโยบาย จุดประสงค และขอบขายของงานที่แนนอนในการปฏิบัติงาน
    2.  ตองมีความสามารถในการวิเคราะหงานของตนเอง และของผูบังคับบัญชา
     3. ตองมีความรูเกี่ยวกับงานทั้งหมดที่ตนปฏิบัติ    และมีหนวยงานยอยที่สัมพันธกัน
อยางไร
     4. จัดใหมีการนิเทศการปฏิบัติงานใหผูปฏิบัติมีความรู   ความเขาใจและปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง
     5.  มีการประชุมภายในโรงเรียนในดานการปฏิบัติงาน การพัฒนาโรงเรียน ใหกาวหนา
เดือนละ 1 คร้ัง

6.  สนับสนุนการทํางานของครูที่มีความคิดริเร่ิมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน
 ดังนั้นจึงสรุปไดวาการบริหารงานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษาหรือ
อาจกลาวไดวา การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจของการบริหารโรงเรียนเพราะเปนงานที่เกี่ยวของ
กับการเรียนการสอนโดยตรง ผูบริหารและครูเปนบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของอยางใกลชิดในการที่จะหา
แนวทางหรือวิธีการที่จะใหผูเรียนไดมีความรู ความเขาใจ ความสามารถพิเศษ ทักษะ ที่จะสงเสริม
การเรียนการสอนในโรงเรียนใหกาวหนาและมีประสิทธิภาพอยูเสมอ

สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2540:37) ไดกลาวถึงงานวิชาการวา เปนหัวใจของการ
ทํางานในโรงเรียน เพื่อพัฒนาผลผลิต คือ นักเรียน ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเปาหมายของ
หลักสูตร องคประกอบที่มีสวนเกี่ยวของกับงานดานวิชาการ ไดแก ผูบริหาร ซ่ึงทําหนาที่บริหาร
และบริการหลักสูตร ครูผูสอนเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนเปนผลผลิต
ของการจัดการดานวิชาการ โปรแกรมการเรียนการสอนเปนแกนหลักของการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีทางการศึกษาเปนสวนสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงานดานวิชาการ

        2. ขอบขายของการบริหารงานธุรการและการเงิน
   พนัส  หันนาคินทร (2531:328) ไดสรุปขอบขายของงานธุรการไวดังนี้ คือ งานเกี่ยว

กับงานสารบรรณ คือ การติดตอทางจดหมายหรือส่ือมวลชนอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการเงิน คือ การรับ
และเบิกจายเงิน การจัดทําบัญชี รายรับ-รายจาย การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑตลอดจนการควบคุมและ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีของโรงเรียน งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณประจําป งาน
เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุครุภัณฑ งานเกี่ยวกับการทะเบียนของนักเรียนตลอดจนการออกใบรับรอง
ตาง ๆ งานเกี่ยวกับจัดทําและรายงานกิจกรรมตาง ๆ แกผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป เชน รายงาน
ประจําเดือน การจัดทําสมุดหมายเหตุประจําวัน เปนตน งานเกี่ยวกับการดูแลรักษาอาคารสถานที่
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ตลอดถึงการซอมแซมอาคารสถานที่ และครุภัณฑของโรงเรียนใหอยูในสภาพที่เรียบรอยอยูเสมอ
งานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ คือ การติดตอกับประชาชนในนามของโรงเรียน งานเกี่ยวกับการจัด
รักษาความปลอดภัยใหแกนักเรียนในขณะที่อยูโรงเรียนงานการควบคุมตัวบุคคลที่ไมไดเกี่ยวกับ
สอน เชน คนงานภารโรง

สําหรับ จํารัส  นองมาก (2533:206) ไดจัดแบงประเภทการบริหารงานธุรการไวดังนี้ คือ
งานสารบรรณ คืองานที่ทําเกี่ยวกับหนังสือราชการเริ่มตั้งแตคิด ราง เขียนอางกฎหมาย ระเบียบ
พิมพ จด จํา ทําสําเนา สง รับ บันทึก ยอเร่ือง เสนอ ส่ังการ ตอบ จัดเก็บเขาที่และคนหา งานทะเบียน
และรายงาน คือ การจัดทําหลักฐานตาง ๆ และบันทึกไวเพื่อความสะดวกในการคนควา อางอิง
วางแผน แกปญหาหรือดําเนินการบริหารใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงาน งานเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย คือ มาตรการที่กําหนดขึ้นเพื่อดําเนินการในการพิทักษรักษาคุมครอง
ปองกันสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ ขาราชการ สวนราชการ และทรัพยสินของแผนดินใหพน
จากการรั่วไหลการจารกรรม การกอวินาศกรรมและการกระทําอ่ืนใดที่มีผลกระทบกระเทือนหรือ
เปนภัยตอความมั่นคงของชาติ งานประชาสัมพันธ คือ การดําเนินการเผยแพรขาวสารนโยบาย วัตถุ-
ประสงคหรือเร่ืองอื่น ๆ ตามสมควรเพื่อจูงใจใหเห็นดวยหรือใหเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรม
นั้น ๆ จะไดรับการสนับสนุนจากประชาชนในชุมชนไดเปนอยางดี งานงบประมาณ คือ แนวทาง
หรือแผนการดําเนินงานสําหรับผูปฏิบัติงานนั้น ๆ โดยใหเสียคาใชจายนอยที่สุด สามารถบรรลุถึง
เปาหมายที่วางไวตลอดจนสอดคลองกับวัตถุประสงคของการดําเนินงาน นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือ
สําคัญในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไดอีกดวย งานการเงินและบัญชี
คือ งานที่เกี่ยวกับการรับเงิน-จายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําสงเงิน การตรวจสอบการเงินทุก
ประเภทของสวนราชการ พรอมทั้งการบันทึกรายการการเงินในบัญชีประเภทตาง ๆ งานพัสดุ คือ
การซื้อ การจาง การซอมแซมและการบํารุงรักษา การจัดทํา การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม
พัสดุใหอยูในสภาพที่พรอมในการใชงาน

ฮิลล (Hill 1970 :18-21) ไดกลาวถึงการบริหารงานธุรการในสหรัฐอเมริกาไว 14 งาน ได
แก การวางแผนงบประมาณและการเงิน การจัดหาและการจัดซ้ือพัสดุ-ครุภัณฑ การกอสรางและ
วางแผนอาคารสถานที่ การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน การบริหารงานบุคคล การ
ฝกอบรมระหวางประจําการ การใชและบํารุงรักษาอาคารสถานที่ การขนสง การบริการอาหาร การ
รายงานและการบัญชี การจัดทําขอมูล การจัดหาทุน การบริหารสํานักงาน และการจัดการเกี่ยวกับ
ทรัพยากรศึกษา

จะเห็นไดวาขอบเขตการบริหารงานธุรการและการเงินดังกลาวมีขอบเขตที่กวางขวางมาก 
เห็นไดชัดเจนวามีการรวมการบริหารงานบุคคลและการสรางความสัมพันธกับชุมชนไวดวย และ
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เปนที่นาสังเกตคือ จะมีการจัดขอมูล ซ่ึงแสดงใหเห็นวามีการใชเครื่องคอมพิวเตอรมาชวยในการ
บริหารงานธุรการอีกดวย

สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2542:57) ไดกลาวถึง งานธุรการ การเงินและพัสดุ
เปนการควบคุมการดําเนินงานทั่วไปของโรงเรียนดานงานหลักฐานเอกสาร รวมทั้งการเงิน การ
พัสดุใหถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเปนปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อใหบริการแกงาน
ฝายตาง ๆ ในโรงเรียนใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย

3.  ขอบขายของการบริหารงานบุคลากร
   หนวยงานทุกประเภทยอมมีภารกิจหลักที่จะตองดําเนินการใหบังเกิดผล การที่หนวย

งานจะกระทําภารกิจหลักไดดีมีประสิทธิภาพ หนวยงานจําเปนจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพใน
ปริมาณที่เหมาะกับภาระงาน บุคลากรจึงเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงานทุกประเภท เมื่อ
เปนเชนนี้ในบรรดาทรัพยากรการบริหาร 4 อยาง ซ่ึงไดแก บุคลากร (man) เงิน (money) วัสดุ
อุปกรณ (materials) และการจัดการ (management) นั้น บุคลากรไดรับการพิจารณาวาเปนปจจัยที่
สําคัญที่สุดในการบริหาร ทั้งนี้ เพราะบุคลากรเปนผูจัดหาและใชทรัพยากรบริหารอื่น ๆ ไมวาจะ
เปนเงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการ หนวยงานใดก็ตามถาเริ่มตนดวยการมีบุคลากรที่มีความเกง
กลาสามารถแลว ปจจัยดานอื่น ๆ ก็จะดีตามมาเอง

ดังนั้น การบริหารงานบุคลากรจึงเปนกระบวนการหนึ่งของการบริหาร เพื่อใหหนวย
งานสามารถดึงดูดและบํารุงรักษาคนดีมีความรูความสามารถไวในหนวยงานใหมากที่สุดและนานที่
สุดเทาที่หนวยงานตองการ ซ่ึงการกระทําเชนนี้ไดหนวยงานจะตองมีการบริหารงานบุคคลที่ดีเปน
สวนสําคัญของการบริหาร

คิมบร็อค และ นันเนอรี่ (Kimbrought and Nunnery 1988 : 65-70) ไดกําหนดขอบขาย
ของการบริหารงานบุคลากรไวดังนี้

1. การวางนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล    เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของโรงเรียน

2. การกําหนดความตองการของบุคลากร โดยกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ซ่ึงควรมอบ
หมายใหแกผูปฏิบัติที่มารับตําแหนงตาง ๆ

3. การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน   โดยการจัดเขาปฏิบัติงานตามความสามารถหรือจัด
ตามความเหมาะสม โดยผูบริหารและคณะทํางานรวมกันพิจารณา

4. การพัฒนาบุคลากรมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับหนวยงาน โดยพัฒนาบุคลากรใน
โรงเรียนใหเปนบุคคลที่มีความรู ความชํานาญ และความสามารถ
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อมรา  เล็กเริงสินธุ (2540:223) กําหนดขอบขายการบริหารงานบุคลากรออกเปน 4
ลักษณะ คือ

1. การแสวงหาบุคลากร การเลือกสรรบุคคลเขามาทํางานเปนสิ่งสําคัญมาก ถาเลือกได
คนดีก็นับวาโชคดีไป ถาไดคนไมดีหรือทํางานไมเปน ไมมีความรูพอที่จะทํางานหรือไมสามารถ
ทํางานรวมกับคนอื่นได ยอมกอใหเกิดผลเสียตอองคการ ฉะนั้น ในการสรรหาบุคคลเขามาทํางานใน
โรงเรียนควรมีหลักเกณฑดังตอไปนี้

 1.1 เลือกคนดี
 1.2 เลือกคนที่เหมาะกับงาน

2. การบํารุงรักษาบุคลากร    เมื่อไดบุคลากรมาแลวก็ตองบํารุงรักษาใหบุคลากรอยู
โรงเรียนใหนานที่สุด และตลอดเวลาที่เขาอยูก็ใหเขาทํางานอยางมีประสิทธิภาพที่สุด การที่คนจะ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุดนั้น ตองอาศัยส่ิงจูงใจ เชน

         2.1 ส่ิงจูงใจที่เปนวัตถุ ไดแกเงินและสิ่งของเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ
         2.2 ส่ิงจูงใจที่เปนโอกาส เชน โอกาสที่จะมีช่ือเสียงดีเดน มีเกียรติยศมีอํานาจได

ตําแหนงสูงขึ้น
         2.3 ส่ิงจูงใจที่เปนสภาพการทํางานซึ่งอาศัยวัตถุเปนหลัก เชน ใหที่นั่งทํางานดีมีเครื่อง

อํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน พัดลม พิมพดีด เปนสวนตัว
         2.4 ส่ิงจูงใจที่เปนสภาพการทํางานซึ่งไมเกี่ยวกับวัตถุ เชน บรรยากาศในโรงเรียนนา

อยู ทุกคนมีฐานะเทาเทียมกันทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา
         2.5 ควรจูงใจสรางความรูสึกใหเกิดขึ้นกับครูทั้งหลายวา ตนมีสวนรวมอยางสําคัญใน

การสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียน เชน ชวยแกไขสถานการณสําคัญตาง ๆ ของโรงเรียน มีความสํานึก
วาตนเองมีสวนรับผิดชอบและเปนเจาของโรงเรียนดวย ถาโรงเรียนเกิดความเสียหายขึ้นก็กระทบ
กระเทือนมาถึงตนดวย

         2.6 ควรสรางขวัญที่ดีใหแกผูรวมงาน  ใหเขาเกิดความรูสึกวาเขาอยูในโรงเรียนดวย
ความอบอุน ไดรับความยุติธรรม มีความสนุกเพลิดเพลินอยูกับงาน รูสึกวามีอนาคตแจมใส
    3. การพัฒนาบุคลากร คือ กรรมวิธีในอันที่จะเพิ่มพูนสมรรถภาพในการทํางานของ
ผูปฏิบัติงานทั้งในดานความคิด การกระทํา ความสามารถ ความรู ความชํานาญ และทาทีตาง ๆ
     4.   การใหพนจากงาน    การใหบุคลากรที่ทํางานไมไดผล ขาดประสิทธิภาพ ขาดการ
ปรับปรุงตนเองใหพนจากงานในหนาที่ไปเปนเรื่องปกติธรรมดาสําหรับในตางประเทศ แตในสังคม
ไทยเราเปนเรื่องยากสลับซับซอนมาก ยิ่งเปนขาราชการดวยแลวเมื่อเขาไมมีความผิดอะไรก็จะใหเขา
พนไปเสียจากตําแหนงนั้นยอมทําไดยากมากแตถาเปนองคการธุรกิจเอกชนแลวอาจทําไดสะดวกกวา
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    ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2542:139) ใหความเห็นวา การบริหารงานบุคลากรเปน
กระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับบุคลากรในหนวยงาน ซ่ึงมีขอบขาย 3 ขั้นตอน คือ

1.      กอนการรับบุคคลเขาทํางาน ไดแก
1.1 การวางนโยบายออกกฎหมายระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคล
1.2 การวางแผนกําลังคน
1.3 การกําหนดตําแหนง
1.4 การกําหนดเงินเดือน
1.5 การสรรหาบุคคล

2.      ขณะปฏิบัติงาน ไดแก
2.1 การทดลองปฏิบัติงาน
2.2 การจัดทําทะเบียนประวัติ
2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาความดีความชอบ
2.4 การพัฒนาบุคลากร
2.5 วินัยและการดําเนินการตามระเบียบวินัย
2.6 การจัดสวัสดิการและผลประโยชนใหแกสมาชิก

3.     ขณะพนจากหนาที่ของบุคคล ไดแก
3.1 การใหออกจากงาน
3.2 การพิจารณาบําเหน็จบํานาญ

นอกจากนั้น ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2542:140) ยังไดกลาวถึงความมุงหมายของการ
บริหารงานบุคคลไวดังนี้

1. เพื่อวางแผนกําลังคน ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว
2. กําหนดนโยบายตาง ๆ ที่จะแนะแนวการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.       สรรหาบุคลากรใหมีจํานวนเพียงพอ    และมีคุณภาพดีที่จะสามารถบริการ   บริหาร

การศึกษาที่เหมาะสม
4.      คัดเลือกบุคลากรตามความตองการกําลังคน
5.      ประเมินผลการทํางานเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
6.   จัดการเรื่องสวัสดิการและบริการเพื่อสนองความตองการของบุคลากร
7. ใหการศึกษาตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองตลอดเวลา
8. จัดแผนจูงใจใหบุคคลเขาสูการทํางานในองคการ
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9. จัดระบบการติดตอส่ือสารเพื่อใหบุคลากรในองคการไดเขาใจและปฏิบัติใหถูกตอง
10.  จัดกิจกรรมใหบุคลากรไดมีโอกาสเขารวมกัน เพื่อความเขาใจในการปฏิบัติงาน
11.   รวบรวม เชื่อมโยงหนาที่หลักและหนาที่รอง   ตลอดจนรายละเอียดของงานลงไปใน

โปรแกรมการฝกอบรมบุคลากร
12.   กิจกรรมที่จัดขึ้นก็เพื่อใหบุคคลอยูในองคการอยางมีความสุข มีทักษะ มีความตั้งใจ

และมีเงื่อนไขที่ทํางานใหองคการอยางดีที่สุด
ดังนั้น จึงสรุปไดวาเปาหมายสําคัญของการบริหารงานบุคลากรก็คือ การไดมาซึ่งบุคลากร

ที่มีความรู ความสามารถเหมาะสมตามความตองการของหนวยงาน โดยหนวยงานสามารถดึงดูด
ธํารงรักษา และพัฒนาใหผูที่มีความรูความสามารถพึงพอใจที่จะอยูปฏิบัติงานกับหนวยงานนานที่สุด
เทาที่หนวยงานตองการ ทั้งนี้ เพื่อใหหนวยงานสามารถกระทําภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามความมุงหมายของหนวยงาน

สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2542:61) กําหนดไวดังนี้ บุคลากรทุกฝายในโรงเรียน
เปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการดําเนินงานพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนบรรลุเปาหมาย ดังนั้น การ
บริหารงานบุคลากรจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการใหครบถวนและมีประสิทธิภาพ

4.  ขอบขายของการบริหารงานอาคารสถานที่
    อาคารสถานที่ หมายรวมถึง ตัวอาคาร สนาม ตลอดจนสิงกอสรางตาง ๆ ภายใน

โรงเรียน
        การบริหารงานอาคารสถานที่ของโรงเรียนเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งที่ชวยให
การเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสงผลตอความเจริญงอกงามทาง
ดานรางกาย จิตใจ สังคม และสติปญญาของนักเรียน ดังนั้น การจัดอาคารเรียนและบริเวณของ
โรงเรียนจึงจําเปนตองจัดใหอยูในสภาพที่ดีถูกตองตามหลักวิชา และเอื้อประโยชนตอการใชสอยให
มากที่สุด

การบริหารงานอาคารสถานที่ใหบรรลุผลดีไดนั้น ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีการวาง
แผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการกอสราง กําหนดความตองการดานอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ บํารุงรักษาซอมแซมอาคารเรียน หองเรียน และบริเวณโรงเรียนใหคงสภาพที่ดี และ ปลอด
ภัย จัดใหมีการใชประโยชนสูงสุดทั้งอาคารและบริเวณโรงเรียน จัดใหมีการดูแลและรักษาความ
สะอาดอยางถูกสุขลักษณะ ตลอดจนปลูกไมยืนตนเพื่อใหเกิดความรมร่ืนและสวยงาม

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540 : 175) วางขอบขายของงาน
อาคารสถานที่ไว คือ
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1.  การจัดสรางอาคารสถานที่ คือ การวางแผนผังบริเวณที่ตั้งอาคาร
2. การใชอาคารสถานที่     การกําหนดวางแผนการใชอาคารสถานที่ใหเกิดประโยชนใช

สอยมากที่สุดตอการเรียนการสอนโดยตรงตอการเกิดการเรียนรูนอกหองเรียนของนักเรียนและตอ
ชุมชน

3. การบํารุงรักษาอาคารสถานที่   การประดับตกแตง และซอมแซมอาคารสถานที่ใหคง
สภาพเดิมหรือเพิ่มเติมใหเปนประโยชนโดยคุมคามากที่สุด

4.  การควบคุมดูแลอาคารสถานที่      คือ       การควบคุมดูแลโดยทั่วไป เปนการกํากับติด
ตามผลการใช การบํารุงรักษา การตกแตง รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

5. การประเมินผลการใชอาคารสถานที่เปนการประเมินการใชอาคารสถานที่เพื่อปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินงานใหเหมาะสม เพื่อประโยชนสูงสุดและเปนการเก็บขอมูล
เพื่อวางแผนการดําเนินงานอาคารสถานที่ของปถัดไป

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2542:163) กลาวถึงขอบขายการบริหารงานอาคารสถานที่ไว
ดังนี้

1. การวางแผนเกี่ยวกับอาคาร ไดแก  การวางผังแมบทอาคารวาควรจะมีอาคารประเภท
ตาง ๆ ในลักษณะใด จํานวนเทาใด จะออกแบบอาคารอยางไรจึงจะใหเกิดประโยชนสูงสุด

2.  การจัดสรางอาคารสถานที่เปนการจัดและควบคุมการกอสรางการตกแตงภายในอาคาร
และภายนอกอาคาร ตลอดจนการรื้อถอน ดัดแปลงอาคารสถานที่

3. การใชอาคารสถานที่ เปนการกําหนดเวลาจํานวนของการใชอาคารสถานที่ตอการเรียน
การสอน ซ่ึงตองสัมพันธกับฝายจัดตารางสอน จัดชั้นเรียนและการจัดครูเขาสอน

4. บํารุงรักษาอาคารสถานที่ เปนการดูแลซอมแซมอาคารที่ชํารุดหรือตกแตงทาสี เพื่อให
นาใชและซอมแซมเพิ่มเติมใหเหมาะกับการใชงาน

5. การควบคุมดูแลอาคารสถานที่    เปนการดูแลการใชอาคารใหเปนไปตามจุดมุงหมาย
ของการใช รวมทั้งการใหปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไวของสถานศึกษา การประหยัดคาไฟ คาน้ํา
ประปา และสาธารณูปโภคอื่น ๆ

6. การประเมินผลการใชอาคาร  การประเมินผลเพื่อที่นํามาเปนแนวทางในการปรับปรุง
อาคารและเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินงานเพื่อความเหมาะสม

นอกจากนั้นนักการศึกษายังไดใหหลักการและความสําคัญของการบริหารงานดานอาคาร
สถานที่ พรอมทั้งส่ิงที่ตองคํานึงถึงตาง ๆ ดังนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



33

อาภรณ  ใจเที่ยง (2540:225) กลาวถึงความสําคัญในการจัดสภาพแวดลอมในชั้นเรียนไว
ดังนี้

1.  ชวยสงเสริมใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางราบรื่น เชน หองเรียนที่ไมคับแคบจน
เกินไป ทําใหนักเรียนเกิดความคลองตัวในการทํากิจกรรม

2. ชวยสรางเสริมคุณภาพที่ดีใหแกผูเรียน  เชน  มีแสงสวางเหมาะสม   มีที่นั่งไมใกล
กระดานดําจนเกินไป มีขนาดโตะเกาอ้ีที่เหมาะสมกับวัย รูปรางของนักเรียน ฯลฯ

3. ชวยสรางเสริมลักษณะที่ดีงามและความมีระเบียบวินัยใหแกนักเรียน เชน หองเรียนที่
สะอาด ที่จัดโตะเกาอ้ีไวอยางเปนระเบียบ ที่มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผตอกัน นักเรียนจะซึมซับสิ่งเหลานี้
ไวโดยไมรูตัว

4.  ชวยสงเสริมการเรียนรูและสรางความสนใจในบทเรียนเพิ่มมากขึ้น เชน การจัดมุมวิชา
การตาง ๆ การจัดปายนิเทศ การตกแตงหองเรียนดวยผลงานของนักเรียน

5.  ชวยสงเสริมการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม    เชน   การฝกใหมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน
การฝกใหมีอัธยาศัยไมตรีในการอยูรวมกัน

6. ชวยสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนและการมาโรงเรียน    เพราะในชั้นเรียนมีครูที่เขาใจ
นักเรียนใหความเมตตาเอื้ออารีตอนักเรียน นักเรียนมีความสัมพันธอันดีตอกัน

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2542:211) ไดใหหลักการดูแลอาคารสถานที่ไว 4 ลักษณะ คือ
1. การบํารุงรักษาใหตัวอาคารอยูในสภาพใชงานไดดี ซอมแซมสวนชํารุด
2. การใชประโยชนจากตัวอาคารสถานที่ใหมากที่สุด
3. การตกแตงบริเวณสถานศึกษาใหสวยงามและนาอยู
4. การจัดบริเวณใหนักเรียนนักศึกษาไดมีที่เลนกีฬา  และพักผอนและยังไดกลาวถึง

คุณลักษณะของสถานศึกษาที่ดีในดานอาคารสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกไวดังนี้
       4.1 มีเนื้อที่เพียงพอ หมายถึง หองเรียน อาคารตาง ๆ อุปกรณและส่ิงอํานวยความ

สะดวกอื่น ๆ
       4.2 มีความเหมาะสม หมายถึง ความเหมาะสมในการเลือกที่ตั้ง ลักษณะของพื้นที่

และการจัดหองตาง ๆ
       4.3   มีความปลอดภัย มีบันไดที่แข็งแรง มีร้ัวที่กั้นสามารถปองกันอุบัติเหตุได
       4.4 ถูกสุขลักษณะในดานความสะอาด อากาศ เสียง สี โดยพิจารณาจากการถูก

สุขลักษณะอนามัยของนักเรียน
     4.5 มีความยืดหยุน หมายถึง สามารถดัดแปลงเพื่อใชในกิจการตาง ๆ ได
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     4.6 สามารถเปนสถานที่ใหชุมชนไดใชประโยชนได เชน ไมหางไกลจากชุมชน มีส่ิง
อํานวยความสะดวก

     4.7 มีประสิทธิภาพ หมายถึง การใชพื้นที่ไดเต็มที่รวมทั้งส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ
ดวย

     4.8 ความประหยัด หมายถึง การลงทุนนอยแตใชประโยชนไดมาก
     4.9 การขยายอาคารและบริเวณ ขยายตัวไดงายและสิ้นเปลืองนอย
     4.10 รูปแบบอาคารสวยงามตามลักษณะทางสถาปตยกรรม บํารุงรักษาไดงาย สะดวก

แกการใช
ดังนั้นจึงสรุปไดวาผูบริหารควรจะตองมีความรูหรือตองหมั่นศึกษางานในดานการบริหาร

งานดานอาคารสถานที่ เพราะเปนงานสําคัญสวนหนึ่งในหนาที่ที่ผูบริหารตองปฏิบัติอยูเปนประจํา
โดยตองรูจักการจัดหาใหไดมาและรูจักใชอาคารสถานที่ใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้ง
การควบคุมดูแลรักษาการใหบริการแกชุมชน การรูจักสงเสริมทํานุบํารุงรักษาอาคารที่มีอยูใหคง
สภาพดีและสนองความตองการไดอยางเพียงพอ

สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2542:67) กําหนดไววา อาคารสถานที่และส่ิง
แวดลอมของโรงเรียนเปนองคประกอบสําคัญที่จะชวยใหการเรียนการสอนดําเนินไปไดอยางมี  
ประสิทธิภาพ โดยรูจักใชอาคารใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งการควบคุม ดูแลรักษา การใหบริการ
แกชุมชน การรูจักสงเสริมทะนุบํารุงอาคารสถานที่ที่มีอยูใหคงสภาพดีและสนองความตองการได
อยางเพียงพอ

5. ขอบขายของการบริหารงานกิจการนักเรียน
    งานบริหารดานกิจการนักเรียน ถือไดวาเปนงานสําคัญอีกอยางหนึ่งของผูบริหารการ

ศึกษา เพื่อใหกิจการนักเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพทั้งนี้โดยยึดหลักการวา โรงเรียนพยายาม
ใหเด็กที่อยูในวัยเรียนทุกคนไดมีโอกาสเปนนักเรียนอยางเสมอภาคและยุติธรรม เพราะการศึกษา
ชวยใหเด็กเติบโตขึ้นมาเปนพลเมืองของชาติ การศึกษาชวยใหบุคคลมีความรอบรูและความฉลาด
ไหวพริบ รูจักแกปญหาตาง ๆ ของตนเอง รูจักปรับตัวใหเหมาะกับสภาพแวดลอม สถานการณ เพื่อ
ชวยใหประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต นอกจากนั้นยังชวยสงเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ
ลักษณะนิสัย และความสามารถดานตาง ๆ ของนักเรียน ตลอดจนพัฒนานักเรียนใหพรอมทั้งดาน
ความรู (head) คุณธรรมจริยธรรม (heart) สุขภาพพลานามัยสมบูรณ (health) และความสามารถใน
การประกอบอาชีพ (hand) ในสังคมตอไป
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การบริหารงานกิจการนักเรียนจะตองดําเนินควบคูไปกับงานดานวิชาการเพื่อบริการ       
นักเรียนใหมีการพัฒนาในดานตาง ๆ เปนงานที่ผูบริหารจะตองรับผิดชอบโดยตรง และจะตอง
ดําเนินงานทุกอยางที่เกี่ยวของกับงานกิจการนักเรียนนี้ใหเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

อมรา  เล็กเริงสินธุ (2540:204) กําหนดใหขอบขายของงานกิจการนักเรียนที่สําคัญไว 2
ประการ คือ

1. ภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม (control functions) หนาที่นี้จะเกี่ยวกับการปกครองดูแล
นักเรียนใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนดไวเปนแนวปฏิบัติของสถานศึกษา

2. ภารกิจเกี่ยวกับสวัสดิการ  (welfare functions)  หนาที่เกี่ยวกับการใหบริการและ
สวัสดิการแกนักเรียน

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2542:149-150) ไดแบงขอบขายของกิจการนักเรียนออกเปน 4
งาน คือ

1. งานดานปกครองและวินัยนักเรียน ไดแก งานระเบียบวินัย การวางตน ความประพฤติ
การแตงกายของนักเรียน

2. งานดานบริการและสวัสดิการ  ไดแก  งานบริการแนะแนวและการจัดหางานบริการ
สุขภาพอนามัย งานบริการนันทนาการและพักผอนหยอนใจ งานบริการดานความปลอดภัย

3.  งานดานกิจกรรม ไดแก การจัดสโมสรนักเรียน สภานักเรียน ชมรมและชุมนุมตาง ๆ
4.  งานดานเสริมวิชาการ ไดแก ลูกเสือ การสอนเสริมตาง ๆ หลักสูตรพิเศษ
นอกจากนั้น นักการศึกษายังไดกลาวถึงความสําคัญและประโยชนของการบริหารงาน

กิจการนักเรียนไวดังนี้
กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ (2535:13) ไดกลาวโดยสรุปวาการบริหารกิจการนักเรียนมุงหมาย

ที่จะใหเกิดประโยชนแกนักเรียน ในเรื่องตอไปนี้
1. ชวยใหเด็กสํารวจตัวเอง เขาใจตนเอง ในดานความตองการ ความสนใจและความถนัด
2. เพื่อชวยใหครูรูจักเด็กแตละรายไดดีขึ้น  และสามารถสงเสริมความสนใจ  ความถนัด

ความสามารถ
3. เพื่อชวยใหครูรูจักเด็กแตละรายไดดีขึ้น และสามารถสงเสริมความสนใจ  ความถนัด

ความสามารถของแตละคนไดอยางถูกตองเหมาะสม
4.  ชวยสงเสริมบุคลิกภาพ และพัฒนาการของเด็กไดเต็มที่
5.  ชวยใหเด็กประสบความสําเร็จในงานของตน กอใหเกิดความภาคภูมิใจและมีความสุข
6.  สงเสริมสัมพันธภาพ ศีลธรรมจรรยา ในการอยูและทํางานรวมกันในโรงเรียน
7.  สงเสริมการปกครองตนเองตามแนวทางประชาธิปไตย อันพึงปรารถนา
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8. ชวยใหเด็กทุกคนไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนและไดรับประโยชนสูงสุดอยางเทาเทียมกัน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2541:21) กลาวถึงประโยชนไวดังนี้
1. สงเสริมความคิดริเร่ิมและสรางสรรคของนักเรียน
2. เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถของตนเองอยางเต็มที่
3. เปดโอกาสใหนักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชนแกตนเองและสวนรวม
4. เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการทําตนใหเปนพลเมืองดี
5. ฝกทักษะสังคมใหแกนักเรียน ผูนํา-ผูตาม ความสัมพันธระหวางครู-นักเรียน นักเรียน-

นักเรียน นักเรียน-กลุม และกลุม-กลุม
ดังนั้น จึงสรุปไดวาการบริหารงานกิจการนักเรียนเปนงานที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่งของการ

บริหารการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับ เปนงานที่ชวยสนับสนุนงานวิชาการใหเด็กมีความพรอม
ในทุก ๆ ดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจ และสติปญญา ผูบริหารจึงควรใหความสําคัญ
และเอาใจใสตอการบริหารกิจการนักเรียนเปนพิเศษ

สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2542:51) กําหนดวาการบริหารงานกิจการนักเรียน
เปนงานที่เกี่ยวของกับตัวนักเรียนและกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด ซ่ึงชวยสงเสริมการเรียนการสอนใน
หลักสูตรใหบรรลุผลสําเร็จ

6. ขอบขายของการบริหารงานการสรางความสัมพันธกับชุมชน
     การสรางความสัมพันธกับชุมชนนั้น จําเปนอยางยิ่งในการจัดการศึกษาในยุคปจจุบัน

เพราะโรงเรียนเปนหนวยหนึ่งของสังคม ตั้งขึ้นดวยความตองการและดํารงอยูไดดวยความเชื่อถือ
ความรวมมือของประชาชน โรงเรียนเปนสถาบันพัฒนาคนเพื่อใหไปดํารงชีวิตในชุมชน และยังเปน
องคกรและตัวกลางที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชน ดังนั้นโรงเรียนกับชุมชนจึงเปน
ความสัมพันธที่แยกจากกันไมได ตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน

    อดีตโรงเรียนมีหนาที่สอนนักเรียนใหอานออกเขียนได ความรูวิชาตาง ๆ ที่โรงเรียน
สอนเด็กไปไมสัมพันธสอดคลองกับความเปนอยูและกระแสชีวิตในชุมชนนัก ฝายผูปกครอง พอแม
ก็มีหนาที่เพียงสงบุตรหลานของตนเขาเรียนในโรงเรียนเทานั้น ความจําเปนในการสรางความ
สัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนจึงไมคอยมีมากนัก แตในปจจุบันทั้งโรงเรียน และพอแม
ผูปกครอง มีความสําคัญและจําเปนเทาเทียมกันในการสรางเสริมความเจริญงอกงามใหแกเด็ก
โรงเรียนตองอาศัยความรู ความเขาใจและความรวมมือชวยเหลือจากชุมชนเปนอยางมากในการให
การศึกษาแกเด็ก
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   กิติมา  ปรีดิ์ดิลก (2532:237) ไดกลาวถึงการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนวา เปนสิ่งจําเปนในการบริหารงานในยุคปจจุบัน เพราะโรงเรียนจะตองอาศัยทั้งทรัพยากร
จากชุมชนเขามาชวยกันพัฒนาโรงเรียน ดังนั้นการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนจึง
หมายถึงกระบวนการวางแผนการควบคุม การประสานงาน การจัดบุคลากรและเผยแพรความรูตอ
ชุมชน เพื่อรวมกันพัฒนาชุมชนและโรงเรียนใหเจริญกาวหนาไปพรอมกัน

   ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2542:212) ไดกลาวไววา โรงเรียนสามารถสรางความ
สัมพันธโรงเรียนกับชุมชนไดโดย

1. สรางความสัมพันธโดยการจัดตั้งสมาคมผูปกครองและครูขึ้น
2. เชิญผูปกครองและชุมชนมายังโรงเรียน เชน การสังสรรค การประชุม ปรึกษาหารือ
3. การรายงานผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาใหผูปกครองทราบ
4. การขอความรวมมือและความชวยเหลือจากชุมชน
5. ใหชุมชนไดใชอาคารสถานที่ของโรงเรียน
6. โรงเรียนสามรถใชทรัพยากรของชุมชนทั้งดานตัวบุคคลและสถานที่
7. การประชาสัมพันธโรงเรียน ไดแก การออกขาวสารตาง ๆ ของสถานศึกษาใหชุมชน

ทราบ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2535:45-46) ไดกําหนดตัวช้ีคุณภาพของเกณฑ

มาตรฐานโรงเรียนที่เกี่ยวกับความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนไว ดังนี้
 1. มีการวางแผนในการสรางความสัมพันธอยางใกลชิดกับชุมชน
 2. มีโครงการ/กิจกรรมรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน   ตามความเหมาะสมกับสภาพ

ของโรงเรียน ระดับการศึกษา และชุมชน
 3. มีโครงการ / กิจกรรมประเภทใหบริการ / ใหความชวยเหลือแกชุมชนในโอกาสที่ควร

ตามความเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน ระดับการศึกษาและชุมชน
4.  มีงาน / โครงการ/กิจกรรมที่ชุมชนใหบริการ / ความชวยเหลือ / รวมมือสนับสนุนการ

ดําเนินงานของโรงเรียน
อุทัย  ดุลยเกษม และอรศรี  งามวิทยาพงศ (2540:93-94) กลาวถึงลําดับขั้นของกระบวน

การเกิดและการดําเนินความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนไวดังนี้
1. แสวงหาระบบหรือกลไกที่จะสรางหรือพัฒนาบุคลากรใหมีทัศนคติและวิสัยทัศนที่เอื้อ

ตอการเกิดความรวมมือและการทํางานรวมกัน เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือแสวงหาชอง
ทางที่จะนํามาซึ่งการปรึกษาหารืออยางจริงจังรวมกันระหวางผูที่มองเห็นประเด็นปญหา มีทัศนคติ
หรือมีวิสัยทัศนรวมกันอยูแลว
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2. เมื่อผานการปรึกษาหารือและมองเห็นปญหารวมกันแลวขยายไปสูการรวมคิดวิเคราะห
กําหนดแนวทางแกไขปญหาและวางแผนกิจกรรมเพื่อนําไปสูการรวมมือกันจัดกิจกรรมการพัฒนา
ตาง ๆ ที่จะชวยแกไขปญหาที่ประสบอยู และพัฒนาทัศนคติ ความสามารถ สติปญญาของบุคคล เพื่อ
ทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็งและเกิดบูรณาการในการศึกษาของชุมชน

3. จัดกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติและการจัดการ    โดยมีการสรุปประเมินผลการ
ดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอ เพื่อมาพัฒนากิจกรรมและการเรียนรูใหมอยางตอเนื่อง

4. แสวงหาแนวทางของการขยายความคิด กิจกรรม การเรียนรูไปสูประชาชนในชุมชน
ตาง ๆ เพื่อขยายการมีสวนรวมใหทั่วถึง และผลักดันใหเกิดโครงสรางของกิจกรรมแบบแนวราบ
อยางตอเนื่องในชุมชน

5. สํารวจหารูปแบบและระบบของความรวมมือและความสัมพันธกับบุคคลอื่น ภายนอก
ชุมชน ที่จะพัฒนาการศึกษาของทองถ่ิน เพื่อความเขมแข็งของบุคคล โรงเรียนและชุมชน

จากทัศนะตาง ๆ ของนักการศึกษาพอจะสรุปไดวาการบริหารงานดานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง กระบวนการในการวางแผน การควบคุมการประสานงาน การ
จัดบุคลากร การเผยแพรความรูตอชุมชน เพื่อรวมกันพัฒนาชุมชนและโรงเรียนใหเจริญกาวหนาไป
พรอมกัน

สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2542:71) กําหนดวา ปจจุบันการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนสิ่งจําเปนในการบริหารการศึกษา เพราะโรงเรียนตองอาศัยทรัพยากร
จากชุมชนชวยในการพัฒนาโรงเรียน ไมวาจะเปนดานอาคารสถานที่ หรือการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน จะเห็นไดจากแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กําลังใชอยูในปจจุบัน
ไดมุงเนนใหใชแหลงวิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระของชุมชน มา
เสริมการเรียนรูในโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนกับชุมชนจึงจําเปนตองมีความรวมมือและมีความ
สัมพันธอันดีตอกันเพื่อใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตรงตามความตองการของ         
หลักสูตร

รูปแบบการประเมิน

ความหมายของรูปแบบการประเมิน
   รูปแบบการประเมินเกิดขึ้นเนื่องจากความพยายามของนักประเมินที่มุงนําเสนอแนว
ทาง ในการประเมินโครงการ
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รูปแบบการประเมิน คือ กรอบความคิด หรือแบบแผนในการประเมิน ที่แสดงใหเห็นถึง
รายการที่ควรประเมิน หรือกระบวนการของการประเมิน ในการประเมินโครงการใดโครงการหนึ่ง
นั้น เราควรพิจารณาเรื่องใดบาง (What) ในขณะเดียวกัน บางรูปแบบอาจจะมีการเสนอแนะดวยวา
ในการประเมินแตละรายการแตละเรื่อง ควรพิจารณาหรือตรวจสอบอยางไร ซ่ึงเปนลักษณะการ
เสนอแนะวิธีการ (How) (สมคิด  พรมจุย 2544:41-63)

รูปแบบการประเมินสวนใหญเร่ิมตนหรือเกิดขึ้นในชั้นเรียน กลาวคือ เสนอรูปแบบการ
ประเมินเพื่อการประเมินการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนเปนสําคัญ และตอมามีการประยุกตใช
กรอบแนวความคิดเหลานั้น เพื่อการประเมินงาน/โครงการ ในวงกวางมากขึ้น

ประโยชนของรูปแบบการประเมิน
รูปแบบการประเมินมีประโยชนสําคัญ 4 ประการ คือ
 1. ชวยใหเห็นแนวทางหรือกรอบความคิดเห็นในการประเมิน การเรียนรูเร่ืองรูปแบบการ

ประเมินไดอยางเหมาะสมกับสิ่งที่มุงประเมิน
2. ชวยใหการกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินมีความคมชัดและครอบคลุม    เนื่อง

จากรูปแบบการประเมินแตละรูปแบบ มีกรอบความคิดเชิงเหตุผล ดังนั้นการเลือกใชหรือประยุกตใช
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็มีแนวโนมที่จะกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินใหสอดคลองกับรูป
แบบนั้นได
 3.  ชวยใหกําหนดตัวแปรหรือประเด็นสําคัญในการประเมินไดอยางชัดเจน

4. ทําใหผลงานการประเมินมีความเปนระบบครอบคลุมเปนที่ยอมรับ และสื่อความหมาย
ไดชัดเจน

ประเภทของรูปแบบการประเมิน
สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2524 : 34-40) กลาววา ในการออกแบบประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ผูประเมินจะตองพิจารณาวาจะประเมินไดอยางไร จึงจะทําใหผลประเมินถูกตองตามสภาพความเปน
จริงครอบคลุมและตอบสนองความตองการของผูที่จะใชผลประเมิน ซ่ึงจะตองใหทันเวลาดวย

รูปแบบการประเมินเปนกรอบหรือแนวความคิดที่สําคัญที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการ
หรือรายการประเมิน ซ่ึงมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับขอตกลงเบื้องตน ซ่ึงนักวิชาการทางดานการ
ประเมินไดเสนอกรอบความคิดใหนักประเมินไดเลือกใชมีอยูหลายรูปแบบ รูปแบบการประเมินโดย
ทั่วไปนิยมแบงออกเปน 3 กลุม คือ
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1. รูปแบบการประเมินที่เนนจุดมุงหมาย (Objective Based Model) เปนรูปแบบที่เนน
การตรวจสอบผลที่คาดหวังไดเกิดขึ้นหรือไม หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไวในจุดมุงหมาย
เปนหลัก โดยดูวาผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม ไดแก รูปแบบ
การประเมินของไทเลอร (Ralph W.Tyler) ครอนบาค (Cronbach) และเคริกแพตทริค (Kirkpatrick)

2. รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินคุณคา (Judgmental Evaluation Model)   เปน
รูปแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศสําหรับกําหนดและวินิจฉัย  
คุณคาและโครงการนั้นไดแกรูปแบบการประเมินของสเตค (Stake) สคริฟเวน (Scriven) โพรวัส
(Provus)

3. รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินใจ (Decision-Oriented Evaluation Model) เปน
รูปแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลและขาวสารตาง ๆ เพื่อชวยผูบริหารในการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกตาง ๆ ไดอยางถูกตอง ไดแก รูปแบบการประเมินของเวลซ (Welch)            
สตัฟเฟลบิม (Stufflebeam) อับคิน (Alkin) ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษารูปการประเมินประเภทตาง ๆ แลวได
นํารูปแบบการประเมินของสตัฟเฟลบิม (Stufflebeam) คือรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model มา
ใชในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้

การประเมินรูปแบบ CIPP Model
              รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model เสนอโดย สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) แหง
มหาวิทยาลัย Ohio State University สหรัฐอเมริกา เปนรูปแบบที่ไดรับความสนใจจากนักประเมิน
โครงการเปนอยางมากในปจจุบัน คําวา CIPP เปนคํายอของคํา 4 คํา คือ

     C =    Context คือ บริบท
     I =    Input คือ ปจจัยนําเขา
     P =    Process คือ กระบวนการ
     P =    Product คือ ผลผลิต
รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model นั้น มีจุดมุงหมายเพื่อเก็บขอมูลหรือสารสนเทศ

เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสม และแนวคิดนี้นําไปสูแนวความคิดของหลัก
การตัดสินใจในการบริหารงานทุกประเภททั้งในภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐบาล

โครงสรางของการประเมินแบบ CIPP Model ตามแนวคิดของ สุขุม  มูลเมือง (2530:16)
ดังภาพประกอบ 1
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ภาพประกอบ 1  โครงสรางการประเมินตามร

  สมบูรณ  ตันยะ (2532:116) ได
ผูประเมินอาจจะเลือกประเมินเฉพาะดานใดด
หมดทุกดานจะชวยใหขาวสารแบบสะสมคือก
เปนแนวทางสําหรับประเมินตัวปอน ประเมิน
การตัดสินใจหลังจากการประเมินตัวปอนแลว
การประเมินผลผลิต นอกจากยังสามารถน
ตอนตอไปดังภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2  รูปแบบการประเมิน

เพื่อตัดสินใจ
เกี่ยวกับการ
วางแผน

เพื่อตัดสิน
การกําหน
โครงการ

ประเภทของการประเมิน

การประเมินสภาวะแวดลอม

การประเมินตัวปอน

การประเมินกระบวนการ

การประเมินผลผลิต

 
 
 
 

 
 
 

 
 

การประเมิน
Evaluation
ูปแบบ CIPP M

กลาววาการปร
านหนึ่ง หรือ
ารตัดสินใจห
กระบวนการ 
ก็จะเปนแนวท
ําไปใชในการ

ในดานตาง ๆ 

ใจ
ด

ปร

กําห

เลือ

ปรับปร

นําไป
บริบท
(Context)
บริบท
(Context)
บริบท
(Context)
odel ของสุขุม  มูลเมือ

ะเมินตามแนวคิดของ 
ประเมินทั้งหมดก็ได 
ลังจากประเมินสภาพแ
และประเมินผลผลิต ใ
างในการประเมินกระ
ตัดสินใจในการดําเนิน

ของสมบูรณ  ตันยะ (2

ะเภทของการตัดสินใจ

นดนโยบายจุดมุงหมาย

กแผนการดําเนินงาน

ุงแกไขกระบวนการตาง ๆ

ใชปรับปรุงหรือยกเลิก
บริบท
(Context)
เพื่อตัดสินใจ
เกี่ยวกับผลงาน
เมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ
เพื่อตัดสินใจ
เกี่ยวกับการ

ดําเนินการตาม
โครงการ
ง (2530:16)

Stufflebeam นั้น
แตถาประเมินทั้ง
วดลอม แลวจะ
นทํานองเดียวกัน
บวนการ และ
โครงการของขั้น

532:116)
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ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2533:120) กลาววา การประเมินโครงการตามรูปแบบ CIPP เปน
การประเมินที่มั่นใจวา ขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการประเมินจะมีประโยชนตอผูมีอํานาจในการตัดสิน
ใจ การประเมินตามทรรศนะ CIPP เห็นวา การประเมินควรเปนกิจกรรมที่ควรกระทําอยางตอเนื่อง
เพื่อใหไดขอมูลในการตัดสินใจที่สอดคลองกับความตองการอยางเหมาะสมในการประเมินนั้นมุง
ประเมินจากสิ่งประเมิน 4 ลักษณะ คือ
 1.  การประเมินสภาพแวดลอม (context evaluation) การประเมินนี้จะชวยในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับสภาพรวม ๆ ของโครงการทั้งหมด รวมทั้งความมุงหมาย ปญหาและอุปสรรค ขอดีและขอ
จํากัด และสภาพแวดลอมของโครงการ

2. การประเมินปจจัยนําเขา  (input evaluation) ชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับสมรรถนะ
ของโครงการและแนวทางดําเนินโครงการใหบรรลุจุดมุงหมาย ดังนั้น การประเมินในเรื่องนี้จึงเปน
การประเมินคุณลักษณะของบุคลากร งบประมาณ ส่ิงอํานวยความสะดวก และการบริการตาง ๆ
ของโครงการ

3.  การประเมินกระบวนการ   (process evaluation) ชวยใหขอมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมตาง ๆ ของโครงการวาดําเนินไปตามแผนที่วางไวหรือไมเพียงใด

4.  การประเมินผลลัพธ  (product  evaluation)    จะชวยวัดและพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการวาบรรลุผลตามความตองการหรือไมควรจะดําเนินโครงการตอไป หรือปรับปรุงแกไข
หรือยุติการดําเนินการหรือพิจารณากวาง ๆ ในแงของผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดจากโครงการ

สุขุม  มูลเมือง (2530:17-19) ไดเสนอยุทธวิธีในการนํา CIPP Model ไปใช ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  ยุทธวิธีในการนํา CIPP Model ไปใช

ยุทธวิธี การประเมิน
บริบท

การประเมิน
ปจจัยนําเขา

การประเมิน
กระบวนการ

การประเมิน
ผลผลิต

วัตถุประสงค 1. เพื่อกําหนดสิ่ง
แวดลอมที่เกี่ยว
ของ
2. เพื่อหากลุม
เปาหมายความ
ตองการของกลุม
3. เพื่อหาเวลา
และโอกาสที่
ตองการสนอง
ความตองการ
4. เพื่อวินิจฉัย
ปญหาภายใต
ความตองการ
นั้น ๆ วา วัตถุ
ประสงคที่เหมาะ
สมของโครงการ
ควรเปนอยางไร

1. เพื่อกําหนด
และประเมิน
สมรรถนะของ
โครงการ
2. หาทางเลือก
ยุทธวิธีในการ
ดําเนินโครงการ
3. กําหนดแบบ
ดําเนินการตาม
ยุทธวิธี
4. กําหนดงบ
ประมาณ
5. กําหนดเวลา
6. กําหนด
กิจกรรมตาง ๆ
ในโครงการ

เพื่อหาและคะเน
เกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานตาม
โครงการในดาน
ตาง ๆ ดังนี้
1. ขั้นตอนในการ
ดําเนินงาน
2. ผลการดําเนิน
งานตามการออก
แบบเพื่อจะหาขอ
มูลสารสนเทศใน
การตัดสินใจเกี่ยว
กับกิจกรรม
3. เพื่อตัดสินใจ
กระบวนการ
4. เพื่อตัดสินใจ
กิจกรรมใน
กระบวนการ

1. เพื่อตัดสินผล
ผลิต
2. เพื่อหาความ
เกี่ยวพันระหวาง
ผลผลิตกับวัตถุ
ประสงคของ
โครงการ
3. เพื่อหาความ
สัมพันธระหวาง
ผลผลิตกับ
สภาวะแวดลอม
ปจจัยนําเขาและ
กระบวนการ
4. เพื่อแปลความ
หมายในแงของ
ขอที่ 1-3

วิธีการ วินิจฉัย และวิธี
Delphi
Technique

โดยการจัดอันดับ
การวิเคราะหยุทธ
วิธี กระบวนการ
ความเปนไปได
และเศรษฐกิจ

โดยการกํากับ
และติดตามเกี่ยว
กับศักยภาพ
อุปสรรค และ
ความตื่นตัวใน
การทํางานของผู
รับผิดชอบโดย
การกําหนดขอมูล

1. โดยระบุการ
ปฏิบัติการและ
การวัดผลสัมฤทธิ์
ตามเกณฑที่
กําหนดไวตามจุด
มุงหมาย
2. เปรียบเทียบผล
กับเกณฑมาตรฐาน
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ตารางที่ 1 (ตอ)

ยุทธวิธี การประเมิน
บริบท

การประเมิน
ปจจัยนําเขา

การประเมิน
กระบวนการ

การประเมิน
ผลผลิต

วิธีการ หรือสารสนเทศ
เพื่อเปนการตัด
สิน Program ของ
กิจกรรมตาง ๆ
และโดยการ
อธิบายกระบวน
การที่กระทําอยาง
จริงจังตอเนื่อง
และปฏิสัมพันธ
กับที่คาดหมายไว

3. แปลผลโดย
การเปรียบเทียบ
กับเกณฑโดย
พิจารณาทั้งดาน
ปริมาณและคุณ
ภาพ

ความสัมพันธกับ
กระบวนการ
ตัดสินใจ

1. เพื่อตัดสินใจ
กับสภาพที่จะจัด
ทําโครงการ
2. เพื่อตัดสินใจ
เกี่ยวกับจุดมุง
หมายเพื่อให
บรรลุถึงส่ิงที่
ตองการ
3. เพื่อตัดสินใจ
เกี่ยวกับวัตถุ
ประสงคในการแก

เพื่อเลือก
1. แหลงความ
ชวยเหลือ
2. ยุทธวิธีในการ
แกปญหา
3. รูปแบบและ
กระบวนการเพื่อ
สรางกิจกรรม
และจัดหาพื้น
ฐานในการ
ดําเนินการ

ความสัมพันธกับ
กระบวนการตัด
สินใจ

1. เพื่อตัดสินใจ
กับสภาพที่จะจัด
ทําโครงการ
2. เพื่อตัดสินใจ
เกี่ยวกับจุดมุง
หมายเพื่อให
บรรลุถึงส่ิงที่
ตองการ

เพื่อเลือก
1. แหลงความ
ชวยเหลือ
2. ยุทธวิธีในการ
แกปญหา
3. รูปแบบและ
กระบวนการเพื่อ
สรางกิจกรรม

1. เพื่อดําเนินการ
และขัดเกลารูป
แบบและ
กระบวนการ
2. เพื่อควบคุม
โครงการ

เพื่อตัดสินใจวา
จะดําเนินการตอ
แกไข ปรับปรุง
หรือยกเลิก
กิจกรรมตาง ๆ
ในโครงการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



45

ตารางที่ 1 (ตอ)

ยุทธวิธี การประเมิน
บริบท

การประเมิน
ปจจัยนําเขา

การประเมิน
กระบวนการ

การประเมิน
ผลผลิต

ความสัมพันธกับ
กระบวนการตัด
สินใจ

3. เพื่อตัดสินใจ
เกี่ยวกับวัตถุ
ประสงคในการ
แกปญหา
4. เพื่อตัดสินใจ
เกี่ยวกับการวาง
แผนเปลี่ยนแปลง
ความตองการ
และผลลัพธ

และจัดหาพื้น
ฐานในการ
ดําเนินการ

  จากการศึกษารูปแบบการประเมินโครงการหลายรูปแบบ CIPP Model เปนรูปแบบการ
ประเมินที่เนนการตัดสินใจ (Decision Orinted Evaluation Model) ที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอมูล และขาวสารตาง ๆ เพื่อชวยผูบริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
ดังนั้น การประเมินการบริหารงานโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม เมื่อโอนเปนสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจึงเลือกวิธีการประเมินโดยใชรูปแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม เปน
แนวทางในการประเมินการบริหารงานโรงเรียน และเปนรูปแบบที่จะทําใหเห็นการประเมินทั้ง
ระบบ ขอมูลตาง ๆ ที่ไดมาจากการประเมิน จะมีประโยชนตอผูบริหารในการพัฒนาปรับปรุง
โรงเรียนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

 สมหวัง  พิธิยานุวัฒน และคณะ (2522 : บทคัดยอ) ไดใชแบบจําลองซิป (CIPP Model)
ประเมินผลหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวัตถุประสงค และเนื้อหาสาระของหลักสูตรคุณภาพเชิง
วิชาการของนิสิตปริญญาเอก ภาระงานของอาจารยผูสอน การบริหารหลักสูตรกระบวนการเรียน
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การสอนในหลักสูตรและผลผลิตของหลักสูตร มีลักษณะเปนการประเมินความกาวหนา (Formative
Evaluation) ของหลักสูตรเพื่อหาขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นในทุกแงทุกมุม ซ่ึงสรุปผลการประเมิน ดังนี้คือ ในดานวัตถุประสงคและเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรนั้นมีความสอดคลองกัน แตสัดสวนยังไมเหมาะสมเทาที่ควร และนิสิตยังไมทราบ
วัตถุประสงคและความคาดหวังของหลักสูตรเลยในดานศักยภาพเชิงวิชาการของนิสิตมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับปริญญาตรีและโท อยูในระดับปานกลางและมีความรูความสามารถทางภาษา
และความถนัดเชิงวิชาการ อยูในระดับยังไมเปนที่นาพอใจ อาจารยผูสอนมีการคนควาวิจัยเพื่อ
บุกเบิกความรูใหมในศาสตรนอยมาก ดานกระบวนการบริหารหลักสูตรยังไมมีประสิทธิภาพเทา
ที่ควร ดานกระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพต่ํา แตทั้งอาจารยและนิสิต มีความเห็น
สอดคลองกันวาการเรียนการสอนแบบกลุมเล็กเปนพฤติกรรมการสอนที่ดีควรคงไว และในดาน
ผลผลิตของหลักสูตร นิสิตใหเวลาศึกษาคอนขางมาก และในรอบ 6 ป สามารถผลิตดุษฎีบัณฑิตได
เพียง 3 คน

ในป พ.ศ.2526 ประอร  สุนทรวิภาต (2526 : บทคัดยอ) ไดวิเคราะหการประเมินโครงการ
ฝกอบรมในประเทศไทย จากโครงการฝกอบรมระหวางประจําการในป พ.ศ.2523 ทั้งของรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจและเอกชน จํานวน 965 โครงการผูบริหารโครงการ จํานวน 246 คน และนักประเมิน
โครงการ จํานวน 184 คน โดยใชแบบบันทึกผลการวิเคราะหเอกสาร แบบสอบถาม ผูบริหาร
โครงการฝกอบรมและนักประเมินโครงการฝกอบรม ผลการวิจัยพบวา

1. ผูบริหารโครงการฝกอบรมสวนใหญเปนหญิงมีอายุระหวาง 26-35 ป มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ทํางานบริหารโครงการเปนงานหลักและมีประสบการณในการประเมินโครงการฝก
อบรมโดยเฉลี่ย 4 ป

2. นักประเมินโครงการฝกอบรมสวนใหญเปนหญิงมีอายุระหวาง 26-35 ป มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ทํางานประเมินโครงการเปนงานรองและมีประสบการณในการประเมินโดยนักประเมิน
ภายในโครงการฝกอบรมโดยเฉลี่ย 3.9 ป

3. โครงการฝกอบรมรอยละ 89 มีการประเมินโครงการ สวนใหญประเมินโครงการแบบ
ผลรวมสรุปหาความคิดเห็นของผู เขารับการฝกอบรมทุกโครงการดําเนินการประเมินโดย                 
นักประเมินภายในโครงการฝกอบรม และประเมินขั้นปฏิกิริยา ผูบริหารและนักประเมินสวนใหญ
ไดรับความรูทางการประเมินในระหวางทํางาน
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4. มีการใชประโยชนจากผลการประเมินโครงการโดยใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลัก
สูตร ปรับปรุงกิจกรรม วิธีการฝกอบรมและอุปกรณในการฝกอบรม แตโดยสวนรวมแลวผูบริหาร
และนักประเมินเห็นตรงกันวาอยูในระดับปานกลาง

5. ผลการประเมิน ทําใหทราบเพียงสถานภาพและปญหาโดยทั่ว ๆ ไปของการฝกอบรม
แตไมไดเสนอแนะใหชัดเจน

6. นักประเมินทําใหเห็นวามีปญหาในการประเมินระดับปานกลาง แตมีเรื่องที่เปนปญหา
มาก คือ ขาดความรูในการสรางแบบวัดทัศนคติ วัดคุณคา และวัดพฤติกรรมการทํางาน

7. ปญหาการประเมินโครงการของรัฐบาล   คือ ผูเขารับการฝกอบรมไมใหความรวมมือ
ไมเห็นความสําคัญของการตอบแบบสอบถาม เวลาในการประเมินมีนอย และไมมีโอกาสติดตามผล
การฝกอบรม ตลอดจนดูพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูผานการฝกอบรม ปญหาของการประเมิน
โครงการของรัฐวิสาหกิจ คือ ผูเขารับการฝกอบรมไมรวมมือ ไมเห็นความสําคัญของผลการตอบ
แบบสอบถาม ขาดการประเมินที่มีประสิทธิภาพ และไมมีโอกาสติดตามผลการฝกอบรม ดู
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ปญหาในการประเมินโครงการเอกชน คือ การเสนอแนะเพื่อปรับปรุงไม
ไดรับความสนใจจากผูบริหารระดับสูง ขาดความรูในเทคนิคการประเมินอื่น ๆ นอกเหนือจากแบบ
สอบถาม

งานวิจัยทั้ง 2 เร่ืองที่กลาวมานี้ เปนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินผลการประชุมครูและ
การประเมินผลหลักสูตร ซ่ึงถือวาเปนงานวิจัยที่มุงศึกษาเพื่อปรับปรุงงาน เพื่อหาขอบกพรองของ
การดําเนินงาน และเพื่อทราบพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรม ผูเกี่ยวของหรือผูรับผิดชอบ สวน
งานวิจัยอีก 1 เร่ือง นั้น เปนการวิเคราะหการประเมินโครงการฝกอบรมทั้งหมดในชวงเวลา 1 ป
(2523) วา โดยภาพรวมแลวการประเมินโครงการในชวงนั้น ผูบริหาร ผูประเมิน และผูเขารับการฝก
อบรมมีสถานภาพเชนไร มีประสบการณมากนอยเพียงใด และใหความรวมมือในการประเมินเพียง
ใด การประเมินโครงการนั้นมีจุดมุงหมายและใชรูปแบบการประเมินอยางไร นับวาผลการวิเคราะห
ของงานวิจัยเร่ืองนี้มีประโยชนตอการประเมินโครงการในประเทศไทยอยางยิ่ง เพราะจะทําใหทราบ
ถึงงานประเมินโครงการที่ผานมา และจะเปนแนวทางในการประเมินโครงการตอไป

การประเมินโครงการตาง ๆ ที่ประเมินผลในรูปกระบวนการของโครงการทั้งหมด มีดัง
ตอไปนี้

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน และวรรณพร  วิเชียรวงษ (2524 : 101-147) ไดประเมินโปรแกรม
การประชุมปฏิบัติการเรื่องการประเมินผลการเรียนของนิสิต โดยใชแบบจําลองของซิป ในการ
ประเมินวัตถุประสงคของโปรแกรมการประชุมปฏิบัติการ เพื่อใหความรูโดยเฉพาะเทคนิคการ
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ประเมินผลการเรียนของนิสิตคณะตาง ๆ ผูเขารวมประชุมปฏิบัติการ คือ คณาจารยคณะตาง ๆ ของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน วิธีการประเมินใชการสังเกตแบบมี
สวนรวม (Participant Observation) สัมภาษณคณาจารย ผูเขารวมประชุม และประธานอนุกรรมการ
จัดการประชุมอยางไมเปนทางการ (Informal Interview) รวมทั้งการศึกษาเอกสาร ผลการประเมิน
ปรากฏวา วัตถุประสงคของโปรแกรมการประชุมปฏิบัติการมีความเหมาะสม เนื่องจากพัฒนามา
จากความตองการของคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับนโยบายหลักของหนวย
พัฒนาคณาจารยที่มุงใหความรูพื้นฐานดานการเรียนการสอนแกคณาจารยในมหาวิทยาลัย ดาน
ทรัพยากรมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะเอื้ออํานวยตอการจัดการประชุม เชน มีหนวยพัฒนา
คณาจารยหนวยโสตทัศนศึกษากลาง หองประชุม บุคลากร และวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ และการ
กําหนดแผนการดําเนินกิจกรรม สอดคลองกับวัตถุประสงคของการประชุมทุกขอ ดานกระบวนการ
กลาวคือ การดําเนินกิจกรรมประชุมสวนใหญเปนไปตามแผนที่กําหนดและดานผลผลิต คือ ผลการ
ประชุมทําใหผูเขารวมประชุมเขาใจจุดมุงหมาย หลักการและระบบการประเมินผลการเรียนของ
นิสิตไดรับประสบการณตรงในการวิเคราะหและพัฒนาแบบสอบวัดสัมฤทธิ์ผลเปนความสําคัญ 
และมีความกระตือรือรนที่จะปรับปรุงการประเมินผลการเรียนของนิสิตที่อาจารยสอนอยูใหดีมี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จรูญ  จียโชค (2527 : บทคัดยอ) ไดประเมินผลการอบรมสัมมนาหัวหนาการประถมศึกษา
อําเภอ/กิ่งอําเภอ และศึกษานิเทศกอําเภอ/กิ่งอําเภอ โดยใชแบบจําลองซิป (CIPP Model) ประเมินผล
4 องคประกอบใหญ อันไดแก ดานการเตรียมการ ดานปจจัยในการอบรม ดานกระบวนการ ในการ
อบรมและดานผลผลิตของโครงการ ผลการประเมินอยูในระดับนาพึงพอใจทุกดาน งานวิจัยเร่ืองนี้
ไมมีการประเมินและติดตามผลภายหลังการฝกอบรม ซ่ึงแตกตางจากงานวิจัยของ ชุมชน ยงกิตติกุล
(2520 : บทคัดยอ) ซ่ึงไดประเมินผลโครงการฝกอบรมเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยติดตามผลหลังการอบรมเปนระยะเวลานาน 7 เดือน เปรียบเทียบกับพฤติกรรม
กอนการอบรม พบวามีพฤติกรรมแตกตางไปจากเดิม ซ่ึงในการประเมินผลการปฏิบัติงานภายหลัง
การอบรม 7 เดือนนั้น ผูเขารับการฝกอบรมเปนผูประเมินดวยตนเอง แมวางานวิจัยเร่ืองนี้จะทําให
รูปกระบวนการ โดยเนนที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมทั้งกอนและหลังการ
ฝกอบรม โดยยึดตัวผูเขารับการฝกอบรมเปนแกน ทําใหไมสามารถแสดงไดวากระบวนการในการ
ฝกอบรมมีความพรอมในทุกขั้นตอนเพียงไร แตก็นับวาเปนการประเมินโครงการฝกอบรมในแง
ของการติดตามผลเรื่องหนึ่ง
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เทียน  เขียวภักดี (2529 : บทคัดยอ) ไดประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียน
การสอนของครูประถมศึกษา : การฝกอบรมนํารองในภาคกลาง กลุมตัวอยาง คือ ครูผูเขารับการ
อบรม จํานวน 112 คน นักเรียน จํานวน  60 คน ผลการวิจัยมีดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา
ซ่ึงศึกษาเฉพาะการฝกอบรมนํารองในภาคกลาง

1.1 วัตถุประสงคของหลักสูตรการฝกอบรมครูประถมศึกษาสอดคลองกับความจําเปน
ในการฝกอบรมทุกประการและมีกระบวนการจัดเตรียมการฝกอบรมครบตามกระบวนการฝก
อบรมที่เปนสากล

1.2   ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในการฝกอบรมครบทุกคน จํานวน 39 กิจกรรม
จาก 50 กิจกรรม ซ่ึงยังไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

1.3   ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอการฝกอบรม 25 ขอ    ในจํานวนทั้งหมด
28 ขอ ซ่ึงไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

1.4 ผูเขารับการฝกอบรม มีความเชื่อเกี่ยวกับแนวพัฒนาการเรียนการสอนของครูหลัง
การฝกอบรมเพิ่มขึ้น

1.5 ผูเขารับอบรมมีความรูหลังการฝกอบรมเพิ่มขึ้น แตไมถึงรอยละ 15
1.6 ผูเขารับการฝกอบรมจํานวน   9  คน    นําความรูที่ไดรับการฝกอบรมไปใชจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนมากกวารอยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมดครู 8 คน นําความรูไปใชจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว

2. ผลการสํารวจการปฏิบัติจริงในการจัดการนิเทศการศึกษา ภายในโรงเรียนประถมศึกษา
ผูบริหารและครูมีความเห็นวา มีการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนในระดับมาก และ
เห็นวากระบวนการจัดการนิเทศการศึกษา มีความสําคัญตอการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนของครูประถมศึกษาอยางยิ่ง

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2529 : บทคัดยอ) ไดประเมิน
โครงการขยายผลการฝกอบรมครูช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา (วิทยุ) โครงการนี้จัดขึ้นโดยหนวยศึกษานิเทศก สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ เมื่อป พ.ศ.2526 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการ ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการและประสิทธิภาพของโครงการ พบวาผูเขารับการอบรมมีความรูเพิ่มขึ้น และผูเขารับ
การอบรมใหญปฏิบัติตามขอเสนอของโครงการ
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การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา : การ
ฝกอบรมนํารองของสมหวัง  พิธิยานุวัฒน และคณะ (2529 : บทคัดยอ) มีผลการประเมินดังนี้

1. วัตถุประสงคของหลักสูตรการฝกอบรมครูประถมศึกษา สอดคลองกับความจําเปนใน
การฝกอบรมทุกประการ และกระบวนการจัดเตรียมการฝกอบรม มีขั้นตอนที่ครบถวนตามระบบ
การฝกอบรมที่เปนสากล

2. ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในกิจกรรมการฝกอบรม แตยังไมเปนไปตามเกณฑ

มานพ  กมลนาวิน (2529 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง การประเมินโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา : การฝกอบรมนํารองในภาคตะวันออก กลุมตัว
อยางเปนครูผูเขารับการฝกอบรมนํารอง จํานวน 98 คน นักเรียน 60 คน ในกลุมโรงเรียนบางพระ
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการประเมินโครงการมีดังนี้

1. วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรม  สอดคลองกับความจําเปนในการฝกอบรมทุก
ประการและมีกระบวนการจัดเตรียมการฝกอบรมครบถวน ตามระบบการฝกอบรมที่เปนสากล ซ่ึง
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด

2.  ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในกิจกรรมการฝกอบรมทุกกิจกรรม โดยเฉลี่ยรอยละ
95.41 ซ่ึงยังไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

3.  ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจที่ดีตอการฝกอบรม 24 ขอ ในจํานวนที่กําหนด
28 ขอ ซ่ึงยังไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

4. ผูเขารับการฝกอบรมมีความเชื่อเกี่ยวกับแนวพัฒนาการเรียนการสอน  หลังการฝก
อบรมมากกวากอนการฝกอบรม

5.  ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูหลังการฝกอบรมมากกวากอนการฝกอบรม เปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด แตคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการฝกอบรมเพิ่มขึ้นไมถึงรอยละ 15

6.  ผูเขารับการฝกอบรมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม
ตั้งแตรอยละ 81.25 ถึงรอยละ 96.62 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

สําหรับผลการศึกษาสภาพการสนับสนุนสงเสริม และอุปสรรคตอการนําความรูจากการ
ฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานของครูผูเขารับการฝกอบรม พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนไปในทางที่ดีขึ้นอยูในระดับมาก สวนการไดรับการนิเทศ
การเรียนการสอน การสนับสนุนทางดานวิชาการ การบํารุงขวัญและกําลังใจ และการประเมิน
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครู พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง และผูเขารับการฝก
อบรมสวนใหญเห็นวาการจัดอัตราเวลาสอนมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง
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บุญศรี  แสงประเสริฐ (2531 : บทคัดยอ) ไดประเมินโครงการสงเสริมการศึกษาแพทย
สําหรับชาวชนบท คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีคามมุงหมายของการวิจัยเพื่อ
ประเมินโครงการสงเสริมแพทยสําหรับชนบท คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึง
ประกอบดวยเขตรับผิดชอบในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด โดยรูปแบบ
การประเมินซิป ของสตัฟเฟลบีม รูปแบบการประเมินของโพรวัส และการประเมินความสอดคลอง
ของสเตค เปนพื้นฐานในการประเมินปจจัยเบื้องตน กระบวนการและผลผลิตของการดําเนิน
โครงการสงเสริมการศึกษาแพทยสําหรับชาวชนบท กลุมตัวอยางที่ใชไดแก แพทย พยาบาล และ
ผูรับผิดชอบในการคัดเลือกนิสิตระดับจังหวัด จํานวน 94 คน นิสิตแพทยโครงการสงเสริม การ
ศึกษาแพทยสําหรับชาวชนบทชั้นปที่ 1-6 จํานวน 188 คน บัณฑิตแพทยโครงการสงเสริม การศึกษา
แพทยสําหรับชาวชนบท มหาวิทยาลัย รุนที่ 1-3 จํานวน 36 คน และผูบังคับบัญชาบัณฑิตแพทย
จํานวน 48 คน พบวา ผูสอบผานการคัดเลือกตามโครงการสงเสริมการศึกษาแพทยสําหรับชาว
ชนบททุกคนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑที่กําหนดไว เครื่องมือที่ใชในการคัดเลือกนิสิตในระดับ
จังหวัด มีความเหมาะสมปานกลาง การจัดการเรียนการสอนระดับเตรียมคลินิก ช้ันปที่ 2 โดยเฉลี่ย
มีความเหมาะสมระดับมาก นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง นิสิตโครงการสงเสริมการศึกษาแพทย
สําหรับชาวชนบท คณะแพทยศาสตร ช้ันปที่ 1-6 มีอัตราการสอบตกซ้ําชั้นโดยเฉลี่ยในทุกปการ
ศึกษาบัณฑิตแพทยโครงการสงเสริมการศึกษาแพทยสําหรับชาวชนบทมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับผูบังคับบัญชา เห็นวาบัณฑิตมีความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง

ปรียานุช  ศรีทัน (2531 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง การประเมินการฝกอบรมครูตามโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 8 กลุมตัวอยางประกอบ
ดวย ผูดําเนินการฝกอบรมระดับอําเภอ 16 คน ครูผูเขารับการฝกอบรม 361 คน และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 และ 6 รวม 80 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสํารวจและสังเกต แบบทดสอบ แบบ
สัมภาษณ แบบสอบถาม และแบบวัดคุณธรรม ผลการวิจัยพบวา

1. กระบวนการฝกอบรมครูในเขตการศึกษา 8 เปนไปตามเกณฑการประเมินที่กําหนดใน
ดานการเตรียมการ พฤติกรรมผูดําเนินการฝกอบรม พฤติกรรมผูเขารับการฝกอบรมขณะเขารวม
กิจกรรมยามเชา มาตามนัด แบงกลุมนันทนาการ สรางเสริมคุณธรรม อําลา และกิจกรรมชม
ภาพทัศน ภาพเลื่อน จํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ และผลการฝกอบรม สวน
การดําเนินการของผูเขารับการฝกอบรมและพฤติกรรมผูเขารับการฝกอบรมขณะรวมกิจกรรม 
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ศึกษาชุดฝกอบรม การรายงานผลการศึกษาชุดฝกอบรม การประเมินผลประจําวัน และการสรุป
รายงานผลการฝกปฏิบัติจากชุดฝกอบรมอยูในระดับที่ต่ํากวาเกณฑการประเมินที่กําหนด

2. พฤติกรรมดานการจัดการเรียนการสอนและดานคุณธรรมของครูประถมศึกษา ในเขต
การศึกษา 8 ภายหลังการฝกอบรมเปนไปตามเกณฑการประเมินที่กําหนด

3. นักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ในระดับมาก
จํานวน 11 กิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่นักเรียนจํานวนรอยละสูงสุดมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ
กิจกรรมการใชวิธีการแบงกลุมหลาย ๆ แบบ และกิจกรรมการใหการเสริมแรงนักเรียน รองลงมา
ไดแก กิจกรรมการเลาเรื่อง เลานิทาน เลาเหตุการณ โดยนักเรียนมีเหตุผลประกอบความพึงพอใจตอ
กิจกรรมที่สําคัญ คือ เปนกิจกรรมที่ใหความรู ความสนุกสนานและตื่นเตนขณะที่เรียน หรือรวม
กิจกรรม

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2531 : สรุปยอ) ไดประเมินผล
โครงการอบรมครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใชแบบจําลองซิปเปนกรอบในการประเมิน โดยการศึกษาขอมูลจากประชากร 2 กลุม คือ กลุมผู
ดําเนินการอบรม 20 คน และผูเขารับการอบรม (ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน) 141 คน
รวมทั้งส้ิน 161 คน เครื่องมือที่ใชในการประเมินมี 4 ชุด เปนลักษณะเลือกตอบมาตราสวนประมาณ
คาและปลายเปด ผลการประเมินพบวา

1. การประเมินบริบท การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ โครงสราง เนื้อหาการอบรม
และเนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสมสอดคลองกันอยูในระดับคอนขางมาก คือวัตถุประสงคของ
โครงการฝกอบรมเขียนไวชัดเจน ปฏิบัติไดจริง สอดคลองกับนโยบายและความตองการของสังคม
และมีความเปนเอกลักษณของการศึกษานอกโรงเรียน ในระดับคอนขางมาก ยกเวนวัตถุประสงคที่
กําหนดวา ใหผูเขารับการอบรมมีความรูความสามารถและปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียนไดทุก
รูปแบบ การนําไปปฏิบัติจริงไดอยูในระดับคอนขางนอย โครงสราง เนื้อหาการอบรมมีความ
เหมาะสมกับคาบเวลา เนื้อหาสาระของโครงการอบรมมีประโยชน ทันสมัย เหมาะสมกับคาบเวลา
มีความทันสมัยคอนขางมาก ยกเวนเนื้อหาเรื่องความเชื่อพื้นฐาน และจิตวิทยาการศึกษาผูใหญ ความ
นาสนใจคอนขางนอย

2. การประเมินปจจัยเบื้องตน ปจจัยเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยากร และผูเขารับการฝกอบรมมี
ความเหมาะสมตอโครงการอบรมในระดับมาก ยกเวนเรื่องการประสานงานระหวางวิทยากรยังมี
นอยครูอาสาสมัครไมมีความถนัดในวิชาชีพ และโสตทัศนอุปกรณ เชน เครื่องฉายวิดีทัศน เครื่อง
เลนเทปมวนวิดีทัศน มวนเทปคุณภาพไมเหมาะสมไมเพียงพอและไมมีความสะดวกในการใช
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3. การประเมินกระบวนการ กระบวนการอบรม ดานการจัดการอบรม การจัดกิจกรรม
เนื้อหาสาระการอบรม ส่ิงประกอบตาง ๆ ในการอบรม และวิธีการอบรมทุกเรื่อง ทุกกิจกรรมของ
การอบรมมีความสอดคลอง มีคุณภาพและเปนประโยชนตออาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอยู
ในระดับคอนขางนอย ยกเวนความนาสนใจของบรรยากาศในการอบรมอยูในระดับคอนขางมาก

4. การประเมินผลผลิตครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนที่ผานการอบรม ตามโครง
การ อบรมครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคุณลักษณะทั่วไปและ
คุณลักษณะเฉพาะรวมทั้งมีความรูความสามารถตรงกับวัตถุประสงคของโครงการอบรมที่ได
กําหนดเอาไวในระดับคอนขางมาก

อัมพร  สุขเกษม (2532 : บทคัดยอ) ไดประเมินโครงการสารคามพัฒนา โดยใชรูปแบบ
การประเมินซิป ศึกษาสภาวะแวดลอม ปจจัยเบื้องตน และกระบวนการดําเนินงานของโครงการวามี
ความเหมาะสมตอการพัฒนาชนบทโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา และมีความสามารถที่
จะทําการพัฒนาโดยพึ่งตนเองไดหรือไม การวิจัยนี้เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณบุคคล 5
กลุม คือ กรรมการดําเนินงานศูนยประสานการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ผูทํางานในคณะทํางาน
ฝายตาง ๆ กรรมการที่ปรึกษาสภาตําบล กรรมการหมูบาน และประชาชนทั่วไป รวมทั้ง 325 คน ผล
การประเมินสรุปไดวา โครงการสารคามพัฒนาเปนโครงการที่มีความเหมาะสม และเปนประโยชน
สําหรับการพัฒนาชนบทจังหวัดมหาสารคาม และผลการดําเนินโครงการเปนไปตามเปาหมายของ
โครงการทุกประการ

ณรงคศักดิ์  สุมาลยโรจน (2534 : บทคัดยอ) ไดประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตร
เตรียมผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดของสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา โดยใชแบบจําลอง
ซิป (CIPP Model) ประเมินงาน 4 ดาน ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ
ดําเนินงานโครงการฝกอบรมและดานผลผลิต กลุมประชากรที่ใช ไดแก ผูเขารับการฝกอบรม
จํานวน 24 คน คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 14 คน สรุปผลการประเมินดังนี้ คือ

1. ดานบริบท พบวา วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรมสอดคลองกับนโยบายการฝก
อบรมความคาดหวังของผูเขาอบรม และแผนการจัดการฝกอบรมสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติจริงใน
การฝกอบรมเปนอยางมาก

2.  ดานปจจัยเบื้องตน พบวา ความพรอมของปจจัยที่ใชในการดําเนินการฝกอบรมมีความ
พรอมทุก ๆ ดาน
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3. ปญหาดานกระบวนการดําเนินโครงการฝกอบรมพบวาการวางแผนการจัดกิจกรรมการ
ฝกอบรมอยูในระดับปานกลาง สวนปญหาอีก 3 ดาน คือ การดําเนินการบรรยายของวิทยากร
สําหรับการบรรยายของวิทยากร ผูเขารับการอบรมและวิทยากรพี่เล้ียง เห็นวามีประสิทธิภาพอยูใน
ระดับมากทุกวิชา

4. ดานผลผลิต พบวา ผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรมอยูในเกณฑระดับสูง สวนระยะเวลา
การฝกอบรมตลอดหลักสูตร มีความเหมาะสม

ณัฐธพร  เล็กเลิศศิริวงศ (2536 : บทคัดยอ) ไดประเมินโครงการฝกอบรมเตรียมอาจารย
ใหญโรงเรียนประถมศึกษาของสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา โดยใชรูปแบบซิป (CIPP Model)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูเขาอบรม จํานวน 40 คน วิทยากรพี่เล้ียง จํานวน 4 คน
ผูบริหารโครงการ จํานวน 3 คน และคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 3 คน ผลการวิจัยมีดังนี้ คือ

ดานบริบท พบวา วัตถุประสงคของโครงการและนโยบายการฝกอบรมของสถาบันพัฒนา
ผูบริหารการศึกษา สอดคลองกับนโยบายในการพัฒนาผูบริหารการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
เปนอยางดี สวนในดานความสอดคลองกับความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรม และความสอด
คลองระหวางแผนการจัดฝกอบรมกับงานที่ปฏิบัติจริง มีความสอดคลองกันในระดับมาก

ดานปจจัยเบื้องตน พบวา ผูเขารับการฝกอบรมและวิทยากรพี่เล้ียงมีความเห็นวาความ
พรอมของปจจัยที่ใชในการฝกอบรมมีอยูในระดับมาก แตในดานการจัดการ อาหารใหรับประทาน
อยูในระดับปานกลาง ดานความพรอมของวิทยากรเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบรรยายโดยสวน
รวมอยูในระดับมาก สําหรับวิชาแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมแหงชาติ กับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวาอยูในระดับปานกลาง

ดานกระบวนการ พบวา การวางแผนดําเนินโครงการฝกอบรม การบรรยายของวิทยาการ
การใชสถานที่ในการฝกอบรม การประเมินโครงการฝกอบรมมีปญหาอยูในระดับนอย

ดานผลผลิต พบวา ผูเขารับการฝกอบรมและวิทยากรพี่เล้ียง เห็นวาสภาพการจัดการฝก
อบรมมีความเหมาะสมในระดับมาก และผูเขารับการฝกอบรมโครงการฝกอบรมเตรียมอาจารยใหญ
โรงเรียนประถมศึกษามีผลการสอบผานเกณฑที่กําหนดไวทุกคน

ชัชวาล  สุขหลา (2539 : บทคัดยอ) ไดประเมินโครงการสงเสริมกีฬานักเรียน นักศึกษา
และเยาวชน ประจําป 2538 พบวา
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1. ดานบริบท คณะกรรมการบริหารศูนย วิทยากร มีความคิดเห็นตอโครงการ คือ โครง
การมีความจําเปนตอทองถ่ิน และโครงการมีประโยชนตอการพัฒนาสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา
และเยาวชนใหแข็งแรง สมบูรณ

2. ดานปจจัยนําเขา คณะกรรมการศูนย วิทยากร มีความคิดเห็นตอโครงการ คือ พื้นที่มี
ความเหมาะสมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน

3. ดานกระบวนการ คณะกรรมการบริหารศูนย วิทยากรมีความคิดเห็นตอโครงการ คือ
ไดบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการอยางชัดเจน และไดจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานอยางชัด
เจน

4.  ดานผลผลิต คณะกรรมการบริหารศูนย วิทยากร มีความคิดเห็นตอโครงการ คือ โครง
การสอดคลองกับความตองการของนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน

ชัชฎา  พารุง (2540 : บทคัดยอ) ไดประเมินโครงการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารสถาน
ศึกษาระดับสูง สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยใชรูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูเขารับการอบรม จํานวน 37 คน วิทยากร จํานวน 43 คน
คณะกรรมการดําเนินการและวิทยากรพี่เล้ียง จํานวน 8 คน ผลการวิจัยพบวา

ดานบริบท ผูเขารับการฝกอบรม มีความคิดเห็นวา วัตถุประสงคของโครงการ มีความ
เหมาะสมในระดับมาก สวนจุดเดนของการฝกอบรม พบวา หลักสูตรฝกอบรมมีความเหมาะสมมาก
และจุดออนของการฝกอบรมพบวา (1) ควรเพิ่มส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ทั้งในหองพักและ
หอง อบรม และ (2) ควรรวมวิชาที่มีเนื้อหาใกลเคียงกันไวดวยกัน

ดานปจจัยเบื้องตน ผูเขารับการฝกอบรม คณะกรรมการดําเนินการและวิทยากรพี่เล้ียงมี
ความคิดเห็นวา หลักสูตรฝกอบรม วิทยากร วัสดุ อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก สถานที่ฝกอบรม
และสถานที่พัก โดยรวมวามีความเหมาะสมในระดับมาก แตในดานเอกสารประกอบการฝกอบรม
รายวิชา หนังสือตําราในหองสมุด โทรศัพท สถานที่ฝกอบรม หองพัก ส่ิงอํานวยความสะดวก และ
ความสะอาดของหองน้ํามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง สวนวิทยากรมีความเห็นวาดานปจจัย
เบื้องตนคือบรรยากาศในการฝกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมากและมากที่สุด

ดานกระบวนการ ผูเขารับการฝกอบรม คณะกรรมการดําเนินการและวิทยากรพี่เล้ียงมี
ความเห็นวาการดําเนินการฝกอบรม การวัดและประเมินผลการฝกอบรม และการบริหารโครงการ
ฝกอบรม มีความเหมาะสมในระดับมาก สวนวิทยากรมีความเห็นวา ดานกระบวนการ คือ (1) ผูเขา
รับการฝกอบรมมีความตั้งใจและใหความรวมมือในการฝกอบรม และ (2) เจาหนาที่ดําเนินการฝก
อบรมมีความรู ความเขาใจในการจัดการฝกอบรม มีความเหมาะสมในระดับมากและมากที่สุด
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ดานผลผลิต ผูเขารับการฝกอบรม มีความเห็นวา การจัดดําเนินการฝกอบรมอยูในเกณฑดี
และทุกคนมีผลการสอบผานเกณฑที่กําหนดไว

มณีรัตน  สุดโต (2541 : 94-96) ไดวิจัยการประเมินการดําเนินงานของกลุมงานพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการดําเนินงานของกลุมงาน
พยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา โดยใชรูปแบบ CIPP Model ผลการวิจัยพบวา

1. ดานบริบทผูบริหารโรงพยาบาลคณะกรรมการบริหารกลุมงานพยาบาล  และพยาบาล
ประจําการ มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานกลุมงานพยาบาลอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับดังนี้
นโยบาย วัตถุประสงค และปรัชญา

2. ดานปจจัยเบื้องตน ผูบริหารโรงพยาบาลและพยาบาลประจําการมีความคิดเห็นตอการ
ดําเนินงานปจจัยเบื้องตนอยูในระดับปานกลาง สวนคณะกรรมการบริหารกลุมงานพยาบาลมีความ
คิดเห็นตอการดําเนินงานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้ อาคารสถานที่ งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ และอัตรากําลัง

3. ดานกระบวนการผูบริหารโรงพยาบาล มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานดานกระบวน
การอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับดังนี้ การจัดบุคลากร การจัดระบบงาน การอํานวยการ การ
วางแผน และการควบคุม คณะกรรมการบริหารกลุมงานการพยาบาลมีความคิดเห็นตอการดําเนิน
การดานกระบวนการอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้ การจัดระบบงาน การจัดบุคลากร การ
อํานวยการ การวางแผน ยกเวนการควบคุม การดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง สวนพยาบาล
ประจําการมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานดานกระบวนการอยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับ
ดังนี้ การจัดระบบงาน การวางแผน การอํานวยการ การควบคุม และการจัดบุคลากร

4. ดานผลผลิต ดานบริหาร ผูบริหารโรงพยาบาล และพยาบาลประจําการ มีความคิดเห็น
ตอการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง สวนคณะกรรมการบริหารกลุมงานการพยาบาลมีความคิด
เห็นอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ คุณภาพการใหบริการ การทํางานเปนทีม ความคลองตัวในการ
บริการ สวนดานการบริการผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมทุกดานเมื่อพิจารณารายดานเรียง
ลําดับดังนี้ ดานคาบริการ ดานอัธยาศัยการตอนรับ ดานความสะดวก ดานคุณภาพ การใหบริการ
และดานการใหคําแนะนํา

ศิริณา  จิตตจรัส และคีรีบูน  จงวุฒิเวศย (2542 : บทคัดยอ) ไดประเมินศักยภาพและผล
การดําเนินงานโครงการฝกอบรมสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา โดยมีวัตถุเพื่อประเมินศักยภาพ
ขั้นตอนการดําเนินงาน ประโยชน คุณคา และผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรมเตรียมผูบริหาร
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สถานศึกษาระดับสูง ที่จัดดําเนินการในชวงปงบประมาณ 2542 กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูบริหาร
สถาบัน ผูบริหารโครงการ ผูเขารับการอบรม วิทยากร และคณะวิทยากรพี่เล้ียง จํานวน 281 คน
เครื่องที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก การวิเคราะหเอกสาร แบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบสอบ
ถาม แบบสังเกต โดยดําเนินการระหวางฝกอบรม และเมื่อส้ินสุดการอบรม กรอบแนวคิดจาก
รูปแบบ การประเมินของสตีฟเฟลบีม (Stufflebeam) และ เคริกแพทริก (Kirkpatrick) พบวา การ
ประเมินสภาพความพรอมของสถาบันที่เอ้ือตอการดําเนินการในดานนโยบายและการปฏิบัติที่สอด
คลองกับนโยบายหลักของกระทรวง โดยเฉพาะดานการฝกอบรมในลักษณะที่หลากหลายตามกลุม
เปาหมายทางการศึกษา ดานงบประมาณในสวนของการฝกอบรม ประชุมและสัมมนาไดรับมากที่
สุด โดยเฉพาะโครงการอบรมเตรียมผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
สถาบันมีความพรอมดานอาคารสถานที่ใหบริการผูเขารับการอบรม การดําเนินงาน โครงการมีการ
จัดดําเนินการทั้งในขั้นตอนการเตรียมการ การดําเนินงาน และการประเมินผลอยางเปนระบบ ทั้ง
หนวยงานภายในและภายนอกสถาบัน ประโยชนและคุณคาของโครงการ การประเมินระหวางการ
ฝกอบรมอยูในระดับมากทั้งในดานเนื้อหา กิจกรรม วิทยากร และสิ่งอํานวยความสะดวก สวนการ
ประเมินหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม พบวา บรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรในดานความรู ทักษะ
และการนําไปใชอยูในระดับมากเชนกัน

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง (2543 : 65-66) ไดศึกษาการประเมิน
โครงการศูนยสงเสริมพัฒนาการเด็กวัยกระเตาะ ของบานศุภชัย หมูที่ 5 ตําบลคึมชาด อําเภอ
หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน มีวัตถุประสงคเพื่อทราบความกาวหนาของโครงการฯ เพื่อตัดสิน
ใจปรับปรุงโครงการ และเพื่อขยายหรือชลอโครงการสูหมูบานอื่นโดยใชรูปแบบ CIPP Model
พบวาดานสิ่งแวดลอม นโยบายเด็กของ WHO ถึงระดับประเทศ สอดคลองกับโครงการโดยมุงเนน
ใหชุมชนเห็นความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีสวนรวมในการจัดการศึกษา สวนปจจัย
นําเขา มีการระดมจากชุมชน รอยละ 79.92 ของโครงการ และกระบวนการการดําเนินงานเนนการ
ฝกปฏิบัติใหเด็กรูจักรักษาความสะอาด การขับถาย การปองกันโรค การรับวัคซีนและการเฝาระวัง
ดานโภชนาการ ดานผลผลิต พบวา มีการผลิตวัตถุดิบเพื่อเปนอาหารเสริม ตลอดจนสนับสนุน
โครงการของ อบต. และไดบรรจุแผนในป 2545-2549 จะขยายศูนยสูหมูบานอื่นอีก 4 หมูบานของ
ตําบลนี้

กิติเดช  จันทรศรีวงศ (2544 : บทคัดยอ) ไดประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรผู
บริหารสถานศึกษาระดับสูง สังกัดกรมสามัญศึกษา ของสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา โดยมีวัตถุ
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ประสงคเพื่อประเมินผลโครงการใน 4 ดาน ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ
ดานผลผลิต และแนวทางในการพัฒนาโครงการฝกอบรม โดยใชรูปแบบการประเมินซิป กลุมตัว
อยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก อาจารยในสังกัดกรมสามัญศึกษา ที่ไดรับคัดเลือกเขารับการฝกอบ
รม โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง สังกัดกรมสามัญศึกษา รุนที่ 2 – 3
ประจําปงบประมาณ 2544 ระหวางวันที่ 5 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2544 ณ สถาบันพัฒนาผูบริหาร
การศึกษา จังหวัดนครปฐม จํานวน 80 คน วิทยากรพี่เล้ียง 8 คน และคณะกรรมการดําเนินงาน
16 คน ผลการศึกษามีสาระดังนี้

ดานบริบท พบวา วัตถุประสงคของโครงการและนโยบายการฝกอบรมของสถาบันพัฒนา
ผูบริหารการศึกษา สอดคลองกับนโยบายในการพัฒนาผูบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
เปนอยางดีสวนในดานความสอดคลองกับความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรมและความ         
สอดคลอง ระหวางแผนการจดัการฝกอบรมกับงานที่ปฏิบัติจริง มีความสอดคลองกันในระดับมาก

ดานปจจัยเบื้องตน พบวา ผูเขารับการฝกอบรมและวิทยากรพี่เล้ียง มีความเห็นวาความ
พรอมของปจจัยที่ใชในการฝกอบรมมีอยูในระดับมากดานความพรอมของวิทยากรเกี่ยวกับ           
ประสิทธิภาพในการบรรยาย โดยรวมอยูในระดับมาก

ดานกระบวนการ พบวา การวางแผนการดําเนินโครงการฝกอบรม การบรรยายของ
วิทยากร การใชสถานที่ในการฝกอบรม การประเมินผลการฝกอบรม มีปญหาอยูในระดับนอย

ดานผลผลิต พบวา ผูเขารับการฝกอบรมและวิทยากรพี่เล้ียงเห็นวาสภาพการจัดการฝกอบ
รมมีความเหมาะสมในระดับมากและทุกคนมีผลกาสรสอบผานเกณฑที่กําหนดไว

แนวทางในการพัฒนาโครงการฝกอบรม เห็นวาวิทยากรสวนใหญมีประสบการณ แต
วิทยากรบางทานขาดความรูความเขาใจในการเชื่อมโยงทฤษฎีไปสูการปฏัติจริงในดานเนื้อหาของ
วิชาบางวิชาควรใหทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงและควรบูรณาการเขาดวยการ สวนในดานอาคาร
สถานที่ใชในการฝกอบรมควรปรับปรุงสถานที่รับประทานอาหารใหอยูใกลหองฝกอบรม ควรมี
โทรทัศน โทรศัพททุกหองพักและตูกดเงินอัตโนมัติ (ATM) ไวบริการอยางพอเพียง

งานวิจัยตางประเทศ
เอดมอนสันและคนอื่น ๆ (อางใน ทัสนี  วงศยืน 2538:13) ไดทําการวิจัยเร่ืองลักษณะของ

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยแสดงวาลักษณะที่ดีของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ
มีวัฒนธรรม มีความคิด มองการณไกล มีความสามารถในการบริหาร มีความสามารถในการกระตุน
บุคคลอื่น มีความเปนนักวิชาการ มีความรูและมีอุดมการณในอาชีพ
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แมกนูสัน (Magnuson 1971:78) ไดทําการวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนที่
ประสบผลสําเร็จ โดยจําแนกคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนออกเปน 2 ลักษณะ คือ คุณลักษณะ
ดานอาชีพ (Professional characteristics) และคุณลักษณะสวนตัว (Personal characteristics) ไดสรุป
คุณลักษณะทั้ง 2 คุณลักษณะไวดังนี้ 1) คุณลักษณะดานอาชีพ ประกอบดวยคุณลักษณะที่สําคัญ ดัง
นี้ มีความสามารถในการติดตอและเขากับผูอ่ืนไดดี มีความรูในสาขาวิชาชีพเปนอยางดี รูจักมอบ
หมายงานใหผูอ่ืนทํา ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ใหผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ เปนผูนาเขา
ใกลและมีเวลาสําหรับผูรวมงาน มีความสนใจในบุคคลอื่น ๆ มีความสามารถในการวางแผน
และการจัดระเบียบงานรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลอื่นรูจักใชชองทางแหงอํานาจหนาที่                           
2) คุณลักษณะสวนตัวประกอบไปดวยคุณลักษณะที่สําคัญดังนี้ มีวิจารณญาณและมีความยุติธรรม มี
ความซื่อสัตยและจงรักภักดี มีความรูกวางขวาง เปนผูมีสติไมใชอารมณ มีความจริงใจ มีความเปน
มิตร มีอารมณขัน มีใจกวางและเปดเผย มีความเสมอตนเสมอปลาย มีความเมตตาปราณี และเอื้อ
อาทรตอผูอ่ืน

เวน (Wayne, 1980:1923 A) ไดทําการวิจัยเร่ือง การรับรูบทบาทการนิเทศการศึกษาของ
ครูใหญโรงเรียนประถมศึกษาในมลรัฐเวอรจิเนียร โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาบทบาทการนิเทศการ
ศึกษาของครูใหญในเรื่องหนาที่ความรับผิดชอบและขอบขายของงานนิเทศ วิธีการนิเทศโดยใชครู
ใหญโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 278 คน เปนกลุมตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา

1. ในดานความรับผิดชอบและขอบขายงานที่มีอันดับความสําคัญสูง ไดแก งานเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการสอน การแนะแนว งานบริการ งานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษา

2. เกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน ผูรับผิดชอบมากคือ ครูใหญและผูชวยครูใหญ ครูผู
สอนทําหนาที่นี้ดวย

3. เทคนิคการนิเทศที่ไดผล ไดแก วิธีเยี่ยมชั้นเรียน การประชุมรวมกัน สวนวิธีที่ไดผล
นอยที่สุดคือ วิธีใชเอกสาร

แอกที (Agthe, 1980:3076 3077) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการรับรูบทบาทและหนาที่ของครู
ใหญและครูในงานวิชาการ ผลการวิจับพบวา ครูใหญและครูยอมรับวางานปรับปรุงการเรียนการ
สอนตองทําเปนคณะ โดยใหทุกคนมีสวนรับผิดชอบรวมกัน ครูใหญทําหนาที่บริหารงานอื่นมาก
เกินไป ควรใหความสําคัญในการนิเทศการศึกษาใหมากยิ่งขึ้น ครูใหญและครูมีความคิดเห็นวา
โครงการสอนของอําเภอมีอิทธิพลตอการใชหลักสูตรในโรงเรียน  นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีอิทธิ
พลในการเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูใหญจากการเปนผูส่ังการมาเปนผูประสานงาน และมีการ
ทํางานเปนทีมมากยิ่งขึ้น
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สรุป

 จากการศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สรุปไดวาโรงเรียนบางยี่ขัน-
วิทยาคมเดิมเปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โอนมาเปนสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร ทําใหเปนเรื่องที่นาจะศึกษาเพื่อทราบผลการบริหารงานโรงเรียนวาจะเปน
อยางไร ซ่ึงกรุงเทพมหานครไดกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาไวโดยกําหนดนโยบายและ
วิสัยทัศน มุงเนนเพื่อเสริมสรางใหความสําคัญกับผูเรียนมากที่สุด ซ่ึงเปนหัวใจของการปฏิรูปการ
ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 การบริหารงานโรงเรียนตองดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของเปาหมายหลัก
คือ นักเรียนบรรลุจุดหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร ขอบขายของการบริหารงานไดกําหนดไว 6 งาน
คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการ การเงินและพัสดุ งานอาคารสถานที่
และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ซ่ึงการประเมินโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม เมื่อ
โอนเปนสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ไดใชรูปแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟลบิม มาเปน
แนวทางในการประเมิน ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งที่สามารถไดผลการประเมินเพื่อการตัดสินใจในการ
ดําเนินการบริหารใหพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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บทท่ี 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการประเมินการบริหารงาน                       
โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม เมื่อโอนเปนสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหการดําเนินการ
วิจัยเปนไปอยางมีระบบและบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงกําหนดขั้นตอน
ดําเนินการวิจัยดังนี้

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

เพื่อใหการวิจัยดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค ผูวิจัยจึงไดกําหนด
ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  การจัดเตรียมโครงการ เปนการศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคการบริหาร
งาน จัดเตรียมและคนควาหาขอมูลจากเอกสาร ตํารา วารสาร บทความ ขอมูลทางสถิติ ตลอดจน
รวบรวมผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินผลการบริหารงานโรงเรียน สรุปประเด็นที่ทําการ
ประเมินกําหนดวัตถุประสงค เลือกรูปแบบประเมิน

ขั้นตอนที่ 2  การดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดจัดสราง รับขอเสนอแนะปรับปรุงเครื่องมือ และนํา
เครื่องมือไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหและ
แปลผลการวิเคราะหขอมูล

 ขั้นตอนที่ 3  รายงานการวิจัย เปนการนําผลการวิเคราะหขอมูลมาจัดทํารายงานการวิจัย นํา
เสนออาจารยที่ปรึกษาผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบแกไข แลวจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ
เสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ

ระเบียบวิธีวิจัย

เพื่อใหงานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัย
จึงไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ประกอบดวยประชากรและกลุมตัวอยาง
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ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล ดังราย
ละเอียดตอไปนี้

แผนแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณา (descriptive research) ซ่ึงเขียนเปนแผนผัง

(diagram) ไดดังนี้

     
     
     

ประชากร
ประชากรและกลุมตัวอ

วิทยาคม สํานักงานเขตบางพลัด 
1 คน ผูชวยผูบริหารโรงเรียน จ
คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง
เจาหนาที่การเงินจํานวน 1 คน เจ
8 คน คณะกรรมการสถานศึกษา
จํานวน 60 คน ช้ันประถมศึกษาป
รวมจํานวน 200 คนรวมประชากร

ตัวแปรที่ศึกษา
  1. ตัวแปรพื้นฐาน เปน

ระดับการศึกษา อาชีพ และตําแหน

 
 
 
 

 
 
 

 

       O

S        X
S  หมายถึง  บุคลากรของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมผูใหขอมูล
X  หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา
O  หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา

ยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก บุคลากร โรงเรียนบางยี่ขัน-
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน
ํานวน 2 คน ครูประจําชั้น / ครูปฏิบัติการสอน จํานวน 30 คน
 จํานวน 55 คน คณะกรรมการการเงินโรงเรียน จํานวน 3 คน
าหนาที่พัสดุ จํานวน 1 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู จํานวน
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 15 คน คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
ที่ 4-6 จํานวน 70 คน และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 70 คน
ทั้งส้ิน 316 คน

ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ อายุ
งหนาที่ของผูใหขอมูล
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2. ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการบริหารงานโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม โดยแบงเปน 4 ดาน คือ
ดานบริบท (context) ดานปจจัยนําเขา (input) ดานกระบวนการ (process) และดานผลผลิต
(product) ไดแก

        2.1 ดานปริบท (context)
2.1.1 นโยบายดานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครและนโยบายของโรง

เรียนบางยี่ขันวิทยาคม
2.1.2 วิสัยทัศนดานการศึกษาของกรุงเทพมหานครและวิสัยทัศนของโรงเรียน

บางยี่ขันวิทยาคม
2.1.3 การดําเนินงานประกันคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและการ

ดําเนินงานของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
        2.2 ดานปจจัยนําเขา (input)

2.2.1         ผูเรียนมีความพรอมและวุฒิภาวะที่จะเรียนรูเหมาะสมกับวัย
2.2.2         มีครูเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
2.2.3         ครูมีลักษณะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
2.2.4         ผูบริหารโรงเรียนมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะในการบริหาร

โรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2.5       ผูปกครอง ชุมชน และองคกรตาง ๆ ใหการสนับสนุนรวมมือในการจัด

การศึกษาและพัฒนาโรงเรียน
2.2.6      หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนหลากหลายเพียงพอ  และมีประสิทธิ

ภาพที่จะสรางเสริมและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
2.2.7      งบประมาณ วัสดุครุภัณฑที่เอื้ออํานวยตอการบริหารและการจัดการเรียน

การสอน
2.2.8   อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมเอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอน

2.3 ดานกระบวนการ
2.3.1     โรงเรียนบริหารงานดานวิชาการ กิจการนักเรียน ธุรการ การเงินและพัสดุ

บุคลากร อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมและความสัมพันธชุมชนอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
2.3.2  ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการศึกษาของชาติและธรรมนูญโรงเรียน
2.3.3      โรงเรียนจัดนิเทศภายในอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
2.3.4 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตรทองถ่ินไดอยางมี

ระบบ
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2.4 ดานผลผลิต
     2.4.1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค

2.4.2 ผูเรียนมีความคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค
คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน

2.4.3 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
2.4.4 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตน

เองอยางตอเนื่อง
2.4.5 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติที่ดี

ตอวิชาชีพ
2.4.6 ผูเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
2.4.7 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา
2.4.8 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2545 ผานเกณฑที่กําหนด

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนการประเมินการบริหารงานโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

เมื่อโอนเปนสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model แบง
เปน 4 ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ซ่ึงเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยจะมีลักษณะหลากหลายรูปแบบตามขอมูลที่ผูวิจัยตองการใชและไดนําเสนอตามตารางที่ 3
หนา 67 ดังนี้

1. ดานบริบท  ผูวิจัยเปนผูตรวจสอบและเปรียบเทียบจากเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของ

 2. ดานปจจัยนําเขาและดานกระบวนการ  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม แบบประเมิน
และแบบสํารวจ แบบสอบถามและแบบประเมินมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ของไลเคิรท (Likert) สวนแบบสํารวจมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการและประเมินเปนคารอย
ละโดยใชคําถามสําหรับผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียน ครูประจําชั้น/ครูปฏิบัติการสอน
คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง คณะกรรมการการเงินโรงเรียน เจาหนาที่การเงิน เจาหนาที่พัสดุ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน แบงเปน 2 ตอน
ดังนี้
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  ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูลในเรื่อง เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และตําแหนงหนาที่ในการทํางาน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ
(check list)

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบสํารวจ เกี่ยวกับการบริหารงาน
โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ดานปจจัยนําเขาและดานกระบวนการ

ลักษณะของแบบสอบถามและแบบประเมินตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามและแบบ
ประเมินชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ตามแนวคิดของไลเคิรท (Likert five’s scale) โดยผูวิจัย
กําหนดคา  น้ําหนักคะแนนในแตละระดับดังนี้
      มีระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ / ความพึงพอใจนอยที่สุด  ใหน้ําหนักคะแนน 1

     มีระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ / ความพึงพอใจนอย          ใหน้ําหนักคะแนน 2
     มีระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ / ความพึงพอใจปานกลาง  ใหน้ําหนักคะแนน 3
     มีระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ / ความพึงพอใจมาก           ใหน้ําหนักคะแนน 4
     มีระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ / ความพึงพอใจมากที่สุด   ใหน้ําหนักคะแนน 5

3. ดานผลผลิต  ผูวิจัยเปนผูตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ไดแก สมุดประจําชั้น (ป.02) สมุด
รายงานผล (รบ.3ต.) ผลงานนักเรียน ระเบียนสะสม สมุดบันทึกการเขารับการรักษาพยาบาล
สมุดรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2545 และ รายงานประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา (องคการมหาชน)

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
เพื่อใหการเก็บขอมูลเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสราง

เครื่องมือในการวิจัยตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิดจากหนังสือเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมิน

การบริหารงานโรงเรียน
2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษา มาประมวลเพื่อกําหนดเปนพฤติกรรมบงชี้และกําหนด

เปนโครงสรางของเครื่องมือ โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3. สรางแบบสอบถาม  แบบประเมิน และแบบสํารวจ ตามกระบวนการบริหารโรงเรียน

ดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการ โดยใหครอบคลุมเนื้อหาตามพฤติกรรมบงชี้ แลวเสนอ
อาจารยที่ปรึกษาตรวจเพื่อใหขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงแกไข
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4. นําแบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบสํารวจ เสนอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) แลวนํามาปรับปรุงแกไข

5. นําแบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบสํารวจ ที่ปรับปรุงแกไขแลวทดลองใช (try
out) กับโรงเรียนวัดปุรณาวาส ซ่ึงเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตทวีวัฒนา
สังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2546แลวนํามาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (reliability)
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของแบบสอบ
ถามไดเทากับ .8826แบบประเมินไดเทากับ .9485 และแบบสํารวจไดเทากับ .9485

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลของปการศึกษา 2545 มา

วิเคราะห โดยนําเครื่องมือมาใชตลอดปการศึกษา 2546 ตามกําหนดที่ระบุไว ในตารางที่ 2 ดังตอไป
นี้

ตารางที่ 2  ขอมูลและระยะเวลาการเก็บขอมูล

ที่ ขอมูล ระยะเวลาการเก็บขอมูล หมายเหตุ
1 เอกสารรายงาน วารสารการศึกษาของ

กรุงเทพมหานคร แผนพัฒนาการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร หนังสือคูมือการประเมิน
ตํารา รายงานวิจัย บทความตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการบริหารการศึกษา

17 พฤษภาคม 2545 –
31 มีนาคม 2546

2 การประเมินโดยใชรูปแบบ CIPP Model
2.1 ดานบริบท เปนการเปรียบเทียบเอกสาร
      หลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 ดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการ
      เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถาม แบบ
      ประเมิน แบบสํารวจ และแบบสังเกต
2.3 ดานผลผลิต ผูวิจัยเปนผูตรวจสอบเอกสาร
      ตาง ๆ

17 พฤษภาคม 2546-
17 สิงหาคม 2546
1 สิงหาคม 2546-
1 ธันวาคม 2546

17 พฤษภาคม 2546-
30กันยายน 2546
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ตารางที่ 3 รูปแบบที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม สําหรับมิติที่มุงประเมินครั้งนี้มีดานแตละดานจําแนกเปน
       ขอมูลที่ตองการ แหลงขอมูล เครื่องมือที่ใช วิธีวิเคราะหขอมูล และเกณฑการตัดสินใจ ซึ่งจะเขียนเปนตารางไดดังนี้

มิติที่มุง
ประเมิน

ขอมูลที่ตองการ แหลงขอมูล เครื่องมือที่ใช การวิเคราะหขอมูล เกณฑการตัดสินใจ

1. ดานบริบท 1.1 ความสอดคลองระหวางนโยบายดาน
การจัดการศึกษากรุงเทพมหานครกับ
นโยบายของโรงเรียน
1.2 ความสอดคลองระหวางวิสัยทัศน
ดานการศึกษาของกรุงเทพมหานครกับ
วิสัยทัศนของโรงเรียน
1.3 ความสอดคลองระหวางการดําเนิน
งานประกันคุณภาพโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครกับการดําเนินงานของ
โรงเรียน บางยี่ขันวิทยาคม

- เอกสารรายงาน
- วารสารการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร
- แผนพัฒนาการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร

- หนังสือคูมือการประเมิน
มาตรฐานการศึกษา หนวย
ศึกษานิเทศก สํานักการ
ศึกษา กรุงเทพมหานคร

- - วิเคราะหเอกสารเชิงคุณ
ภาพ

พิจารณาตามความสอด
คลองระหวางนโยบายดาน
การจัดการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครร / วิสัย
ทัศนดานการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครกับวิสัย
ทัศนของโรงเรียนและการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
โรงเรียนกรุงเทพมหานคร
กับการดําเนินงานของโรง
เรียน
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ตารางที่ 3 (ตอ)
มิติที่มุง
ประเมิน

ขอมูลที่ตองการ แหลงขอมูล เครื่องมือที่ใช การวิเคราะหขอมูล เกณฑการตัดสินใจ

2. ดานปจจัย
นําเขา

2.1 ผูเรียนมีความพรอมและวุฒิภาวะที่จะ
เรียนรูเหมาะสมกับวัย

2.2 มีครูเพียงพอในการจัดการเรียนการ
สอน
      2.2.1 จํานวนครู

      2.2.2 วุฒิการศึกษาของครู

2.3 ครูมีลักษณะตามเกณฑมาตรฐานวิชา
ชีพครู
      2.3.1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการที่
               เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู
               เสมอ

- ครูประจําชั้น

- ผูบริหารโรงเรียน
- รายงานประจําเดือน

- ทะเบียนครู

- ผูบริหาร
- ครูทุกคน

แบบสอบถามเรื่องความ
พรอมและวุฒิภาวะที่จะ
เรียนรูเหมาะสมกับวัย

- แบบสํารวจ

- แบบสํารวจ

- แบบประเมินเรื่องการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
ครูอยูเสมอ

- นําคาระดับคุณภาพที่ได
จากการประเมินแตละพฤติ
กรรม เกณฑ/ตัวแปร มาหา
คาระดับเฉลี่ย

- นําคาระดับคุณภาพที่ได
จากการประเมินแตละพฤติ
กรรมเกณฑ/ตัวแปรมาหาคา
ระดับเฉลี่ย

- นําคาระดับคุณภาพที่ได
จากการประเมินพฤติกรรม
เกณฑ/ตัวแปร มาหาคา
ระดับคุณภาพเฉลี่ย

- พิจารณาจากคาเฉลี่ย
- ผลการประเมินไมต่ํากวา
ระดับมาก

- พิจารณาจากคาเฉลี่ย
- ผลการประเมินไมต่ํากวา
ระดับมาก

- พิจารณาจากคาเฉลี่ย
- ผลการประเมินไมต่ํากวา
ระดับมาก
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ตารางที่ 3 (ตอ)
มิติที่มุง
ประเมิน

ขอมูลที่ตองการ แหลงขอมูล เครื่องมือที่ใช การวิเคราะหขอมูล เกณฑการตัดสินใจ

       2.3.2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ
               โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่จะ
                เกิดกับ ผูเรียน

       2.3.3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
                ศักยภาพ

       2.3.4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถ
                ปฏิบัติไดเกิดผลจริง

       2.3.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมี
                ประสิทธิภาพอยูเสมอ

       2.3.6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
                โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน

- ครู

- ครู

- ครู
- หัวหนากลุมสาระ

- หัวหนากลุมสาระ
- นักเรียน

- นักเรียน

- แบบสอบถามครูเกี่ยวกับ
การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ โดยคํานึงถึงผล
ประโยชนที่จะเกิดกับผูเรียน

- แบบสอบถามครูเกี่ยวกับ
ความมุงมั่นพัฒนาผูเรียนให
เต็มศักยภาพ

- แบบประเมินความ
เหมาะสมแผนการสอน

- แบบสอบถามครูเกี่ยวกับ
สื่อและเทคโนโลยีการเรียน
การสอน

- แบบประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูโดยผูเรียน
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ตารางที่ 3 (ตอ)
มิติที่มุง
ประเมิน

ขอมูลที่ตองการ แหลงขอมูล เครื่องมือที่ใช การวิเคราะหขอมูล เกณฑการตัดสินใจ

      2.3.7 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแก
               ผูเรียน

2.4  ผูบริหารโรงเรียนมีความรู ความ
สามารถ และคุณลักษณะในการบริหาร
โรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
      2.4.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการ
               ศึกษากับการเปลี่ยนแปลง

      2.4.2 ผูบริหารมีความเปนผูนําในการ
              พัฒนาการศึกษามีมนุษยสัมพันธ
             และเปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของ
      2.4.3 ผูบริหารมีความเปน
              ประชาธิปไตยใหครูทํางานเปน
              ทีม (Team work) และมีสวนรวม
              คิดรวมทํา

- ผูบริหารโรงเรียน
- ครู

- ครู
- ผูปกครอง

- ครู
- ผูปกครอง
- นักเรียน
- ครู
- ผูปกครอง

- แบบสํารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมของครู
ถึงการวางตนเหมาะมและ
เปนแบบอยางที่ดี

- แบบประเมินพฤติ
กรรมการมีวิสัยทัศนของ
ผูบริหารในการจัดการศึกษา

- แบบประเมินความเปนผู
นําในการศึกษาและมีมนุษย
สัมพันธ
- แบบประเมินความ
สามารถในการทํางานรวม
กับผูอื่นและความสามารถ
ในการสรางทีมงาน

- นําคาระดับคุณภาพที่ได
จากการประเมินแตละ
พฤติกรรมเกณฑ/ตัวแปรมา
หาคาระดับเฉลี่ย

- พิจารณาจากคาเฉลี่ยผล
การประเมินไมต่ํากวาระดับ
มาก
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ตารางที่ 3 (ตอ)
มิติที่มุง
ประเมิน

ขอมูลที่ตองการ แหลงขอมูล เครื่องมือที่ใช การวิเคราะหขอมูล เกณฑการตัดสินใจ

      2.4.4 ผูบริหารสามารถใหการนิเทศ
              และชวยเหลือครูอยางสม่ําเสมอ

      2.4.5 ผูปกครองชุมชนและองคกร
               ตาง ๆ ใหการสนับสนุนรวมมือ
              ในการจัดการศึกษาและพัฒนา
               โรงเรียน

      2.4.6 ผูบริหารมีความเมตตากรุณา มี
               ความรับผิดชอบเปนที่ยอมรับ

2.5 ผูปกครอง ชุมชน และองคกรตาง ๆ
ใหการสนับสนุนรวมมือในการจัดการ
ศึกษาและพัฒนาโรงเรียน

- ครู

- ครู
- ผูปกครอง

- ครู
- ผูปกครอง

- ผูบริหารโรงเรียน
- ผูรับผิดชอบโครงการและ
ผูรวมดําเนินการ
- คณะกรรมการโรงเรียน
- ผูปกครอง / ชุมชน

- แบบประเมินความ
สามารถในการนิเทศและ
ชวยเหลือครู
- แบบประเมินความสนใจ
ในการแสวงหาความรู เพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา
- แบบประเมินความเมตตา
กรุณา ความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย เปนที่ยอมรับ

- แบบสอบถามความรวม
มือสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาและพัฒนาโรงเรียน

- นําคาระดับคุณภาพที่ได
จากการประเมินแตละพฤติ
กรรมเกณฑ/ตัวแปรมาหาคา
ระดับเฉลี่ย

- พิจารณาจากคาระดับ
คุณภาพ
- ผลการประเมินไมต่ํากวา
ระดับมาก
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ตารางที่ 3 (ตอ)
มิติที่มุง
ประเมิน

ขอมูลที่ตองการ แหลงขอมูล เครื่องมือที่ใช การวิเคราะหขอมูล เกณฑการตัดสินใจ

2.6 หลักสูตรเอกสารประกอบหลักสูตร
และสื่อการเรียนการสอนหลากหลายเพียง
พอและมีประสิทธิภาพที่จะสรางเสริมและ
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
      2.6.1 หลักสูตร เอกสารประกอบ
               หลักสูตร

      2.6.2 สื่อการเรียนการสอน

2.7 งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ ที่เอื้ออํานวย
ตอการบริหารและจัดการเรียนการสอน

- ผูบริหารโรงเรียน
- ครู
- บุคลากรอื่นที่เกี่ยวของ
- หองวิชาการ
- หองเรียน
- ผูบริหาร
- ครู
- หองเก็บสื่อการเรียนการ
สอน
- ทะเบียนสื่อการเรียนการสอน
- แผนการใชงบประมาณ
- ผูชวยฝายธุรการ
- คณะกรรมการการเงิน
- หองตาง ๆ
- ทะเบียนครุภัณฑ

- แบบสํารวจเอกสาร
หลักสูตร

- แบบประเมินคุณภาพของ
สื่อการเรียนการสอน

- แบบสํารวจงบประมาณ
วัสดุครุภัณฑที่เอื้ออํานวย
ตอการบริหารและจัดการ
เรียนการสอน

- นําคาระดับคุณภาพที่ได
จากการประเมินทุก
พฤติกรรมเกณฑ / ตัวแปร
มาหาคาระดับคุณภาพเฉลี่ย

- นําคาระดับคุณภาพที่ได
จากการประเมินทุกพฤติ
กรรมเกณฑ / ตัวแปร มาหา
คาระดับคุณภาพ เฉลี่ยสรุป
เปนรอยละ
- นําคาระดับคุณภาพที่ได
จากการประเมินทุกพฤติ
กรรม เกณฑ/ตัวแปร มาหา
คาระดับคุณภาพเฉลี่ยสรุป
เปนรอยละ

- พิจารณาจากคาเฉลี่ย
- ผลการประเมินไมต่ํากวา
ระดับมาก

- ผลการประเมินไมต่ํากวา
ระดับมาก

- พิจารณาจากคาเฉลี่ย
- ผลการประเมินไมต่ํากวา
ระดับมาก
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ตารางที่ 3 (ตอ)
มิติที่มุง
ประเมิน

ขอมูลที่ตองการ แหลงขอมูล เครื่องมือที่ใช การวิเคราะหขอมูล เกณฑการตัดสินใจ

2.8 อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมเอื้อ
อํานวยตอการจัดการเรียนการสอน

- ผูชวยฝายธุรการ - แบบประเมินการใชอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมที่
เอื้อตอการจัดการเรียนการ
สอน

- นําคาระดับคุณภาพที่ได
จากการประเมินแตละพฤติ
กรรม เกณฑ/ตัวแปรมาหา
คาระดับคุณภาพเฉลี่ยสรุป
เปนรอยละ

- พิจารณาจากคาเฉลี่ย
รอยละที่ดําเนินการและไม
ดําเนินการ

3. ดาน
กระบวนการ

3.1 โรงเรียนบริหารงานดานวิชาการ
กิจการนักเรียน ธุรการ การเงินและพัสดุ
บุคลากร อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
และความสัมพันธชุมชน อยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ
      3.1.1 มีการจัดโครงสรางการบริหาร
              ชัดเจน

      3.1.2 นโยบาย แผนการดําเนินงานของ
               สถานศึกษา

- ผูบริหาร
- ครู

- ครู

- แบบสํารวจรายการจัด
โครงสรางการบริหารของ
สถานศึกษา

- แบบสอบถามระบบ
นโยบายและแผนงานของ
โรงเรียน

- นําคาระดับคุณภาพที่ได
จากการประเมินทุกพฤติ
กรรม เกณฑ ตัวแปรมาหา
คาระดับคุณภาพเฉลี่ยสรุป
เปนรอยละ

- พิจารณาจากคาเฉลี่ย
รอยละ
- ผลการประเมินไมต่ํากวา
ระดับมาก
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ตารางที่ 3 (ตอ)
มิติที่มุง
ประเมิน

ขอมูลที่ตองการ แหลงขอมูล เครื่องมือที่ใช การวิเคราะหขอมูล เกณฑการตัดสินใจ

3.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการ
ศึกษาของชาติและธรรมนูญโรงเรียน
      3.2.1 มีการจัดแนวการเรียนการสอน
              ใหสอดคลองหลักสูตรความ
               ตองการของผูเรียน ทองถิ่นและ
               การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
               สังคมใหสามารถเชื่อมโยงแก
               ปญหาไดและนําไปปฏิบัติไดจริง
      3.2.2 มีการจัดกิจการนักเรียนไดอยาง
               เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

      3.2.3 มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
               สะอาด รมรื่น เปนระเบียบ
               เรียบรอย มีความอบอุนปลอดภัย
      3.2.4 ครูไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่อง
              ที่ใชสอนหรือปฏิบัติงานอยาง
              ตอเนื่องและสอดคลองกับสภาพ
              การเปลี่ยนแปลง

- ครู

- หัวหนากลุมสาระการ
เรียนรู

- ครู
- ผูปกครอง
- นักเรียน
- ครู

แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ
กระบวนการที่ตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่น

- แบบประเมินการจัด
กิจกรรมนักเรียนไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิ-
ภาพ
- แบบสอบถามการจัด
สภาพแวดลอมสถานศึกษา

- แบบสํารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับการสงเสริมและ
พัฒนาครู

- นําคาระดับคุณภาพที่ได
จากการประเมินทุก
พฤติกรรม เกณฑ/ตัวแปร
มาหาคาระดับคุณภาพเฉลี่ย

- พิจารณาจากคาเฉลี่ย
- ผลการประเมินไมต่ํากวา
ระดับมาก
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ตารางที่ 3 (ตอ)
มิติที่มุง
ประเมิน

ขอมูลที่ตองการ แหลงขอมูล เครื่องมือที่ใช การวิเคราะหขอมูล เกณฑการตัดสินใจ

      3.2.5 ผูบริหารและครูสรางความ
              สัมพันธกับชุมชนในการรวมกัน
              จัดการศึกษา
      3.2.6 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
               สอนใหผูเรียนฝกคนควาสังเกต
               รวบรวมขอมูล วิเคราะหคิดอยาง
               หลากหลายสรางสรรคและ
               สามารถสรางองคความรูดวย
               ตนเอง
3.3 โรงเรียนจัดนิเทศภายในอยางเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพ

3.4 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสอด
คลองกับหลักสูตรทองถิ่นไดอยางมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ

- ครู
- ชุมชน

- นักเรียน

- ผูบริหารโรงเรียน
- ครู

- หัวหนาฝายวิชาการ
- ผูบริหารโรงเรียน
- ครู

- แบบสอบถามสรางความ
สัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน
- แบบประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ฝกการคนควา

- แบบประเมินกระบวนการ
นิเทศภายใน
- แบบประเมินความพึงพอ
ใจของครูที่มีตอการนิเทศ
ภายในโรงเรียน
-แบบประเมินเรื่องการจัดการ
เรียนการสอนสอดคลองกับ
หลักสูตรทองถิ่นไดอยางเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพ

- นําคาระดับคุณภาพที่ได
จากการประเมินทุกพฤติ
กรรม เกณฑ/ตัวแปร มาหา
คาระดับคุณภาพเฉลี่ย / สรุป
เปนรอยละ
- หาคาระดับคุณภาพที่ได
จากการประเมินแตละ
พฤติกรรม เกณฑ/ตัวแปร
มาสรุปเปนคารอยละ

- พิจารณาคาเฉลี่ย / รอยละ
- ผลการประเมินไมต่ํากวา
ระดับมาก

- พิจารณาคาเฉลี่ย / รอยละ
- ผลการประเมินไมต่ํากวา
ระดับมาก
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ตารางที่ 3 (ตอ)
มิติที่มุง
ประเมิน

ขอมูลที่ตองการ แหลงขอมูล เครื่องมือที่ใช การวิเคราะหขอมูล เกณฑการตัดสินใจ

4. ดาน
ผลผลิต

4.1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคา
นิยมที่พึงประสงค

4.2 ผูเรียนมีความคิดวิเคราะห สังเคราะห
มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค
คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน

4.3 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตร

4.4  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง

- ครูประจําชั้น
- ฝายวิชาการ

- ครูประจําชั้น
- ฝายวิชาการ
- นักเรียน

- นักเรียน

- นักเรียน

- ศึกษาเอกสารตาง ๆ
- การสังเกต
- ตรวจสอบสมุดประจําชั้น
(ป.02) และสมุดรายงานผล
(รบ.3ต.)
- ตรวจสอบสมุดประจําชั้น
(ป.02) และสมุดรายงานผล
(รบ.3ต.)

- ตรวจสอบสมุดประจําชั้น
(ป.02) และสมุดรายงานผล
(รบ.3ต.)

- การสังเกต
- ผลงานนักเรียน

-หาคาระดับคุณภาพที่ได
จากการประเมินแตละ
พฤติกรรม เกณฑ / ตัวแปร
มาสรุปเปนรอยละ

- ประเมินจากคาระดับ
คุณภาพที่ได

- ประเมินจากคาระดับ
   คุณภาพที่ได

- ประเมินจากคาระดับ
คุณภาพที่ได

- ตามเกณฑประเมิน
มาตรฐานโรงเรียนของ
สํานักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
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ตารางที่ 3 (ตอ)
มิติที่มุง
ประเมิน

ขอมูลที่ตองการ แหลงขอมูล เครื่องมือที่ใช การวิเคราะหขอมูล เกณฑการตัดสินใจ

4.5 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตอ
วิชาชีพ

4.6 ผูเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดี

4.7 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา

4.8 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการ
ศึกษา 2545 ผานเกณฑที่กําหนด

- ครูประจําชั้น
- ฝายวิชาการ

- ครูพยาบาล

- นักเรียน

- ฝายวัดผล
- นักเรียน

- ตรวจสอบสมุดประจําชั้น
(ป.02) และสมุดรายงานผล
(รบ.3ต.)

- ตรวจสอบระเบียนสะสม
สมุดบันทึกการเขารับการ
รักษาพยาบาล

- การสังเกต
- ตรวจสอบระเบียนสะสม
- การสัมภาษณ

- สมุดรายงานผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ปการศึกษา 2545

- ประเมินจากคาระดับ
คุณภาพที่ได

- ประเมินจากคาระดับ
คุณภาพที่ได

- ประเมินจากคาระดับคุณ
ภาพที่ได

- คารอยละ - ผานการประเมินผลทาง
ทฤษฎี ปฏิบัติ และพฤติกรรม
ไมต่ํากวารอยละ 60
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัย กําหนดใหโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม สํานักงานเขต

บางพลัด สังกัดกรุงเทพมหานคร เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ในการนําเสนอขอมูลจากผล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอในรูปตาราง แผนภูมิ และการพรรณนาความตามลักษณะของ
ขอมูล และหลังจากที่ไดรับแบบสอบถาม แบบประเมิน แบบสํารวจ และแบบสังเกต นําขอมูล
ทั้งหมดมาจัดระเบียบขอมูล และทําการวิเคราะห เพื่อคํานวณคาทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS for windows (Statistical Package for the Social Science for Windows) ดังนี้

สถิติท่ีใชในการวิจัย
1.   การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ใชคารอยละ (%)
2. วิเคราะหระดับของพฤติกรรมที่ปฏิบัติ / ความพึงพอใจ ตอการบริหารโรงเรียนดาน

ปจจัยนําเขาและดานกระบวนการ โดยใชคาเฉลี่ย (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผูวิจัยได
กําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

  คาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 หมายความวาระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ/
ความพึงพอใจ อยูในระดับนอยที่สุด

คาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.40 หมายความวาระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ/
ความพึงพอใจ อยูในระดับนอย

คาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.40 หมายความวาระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ/
ความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง

คาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 หมายความวาระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ/
ความพึงพอใจ อยูในระดับมาก

คาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 หมายความวาระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ/
ความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด

จากเกณฑการประเมินตามแนวคิดของเบสท (Best) ผูวิจัยไดนํามาใชในการแปลความ
หมายตอ นั่นคือ ถาเรื่องใดที่ผูบริหาร คณะกรรมการโรงเรียน ครู ผูปกครอง และนักเรียนเห็นวา มี
ความพึงพอใจเหมาะสม และมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด แสดงวาการบริหารงานในดานนั้นอยูใน
เกณฑ ดีมาก เร่ืองใดที่มีความพึงพอใจ ความเหมาะสม และมีระดับการปฏิบัติมากแสดงวา การ
บริหารงานดานนั้นอยูในเกณฑดี สวนเรื่องใดที่ผูตอบแบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบสํารวจ
มีความพึงพอใจ ความเหมาะสม และมีระดับการปฏิบัติปานกลาง แสดงวาการบริหารงานในดาน
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นั้นอยูในเกณฑปานกลาง สําหรับเรื่องใดที่มีความพึงพอใจมีความเหมาะสมและมีระดับการปฏิบัติ
นอย แสดงวา การบริหารงานดานนั้นอยูในเกณฑที่พอใช และเรื่องใดที่มีความพึงพอใจ มีความ
เหมาะสม และมีระดับการปฏิบัติการนอยที่สุด แสดงวา การบริหารงานในดานนั้นอยูในเกณฑที่
ควรปรับปรุง

สรุป

การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบผลการประเมินการบริหารงาน          
โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมเมื่อโอนเปนสถานศึกษาสังกัดกรุงทพมหานครซึ่งเปนการวิจัย                   
เชิงพรรณนา (descriptive research) ใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model โดยโรงเรียนบางยี่ขัน
วิทยาคม สํานักงานเขตบางพลัด สังกัดกรุงเทพมหานคร เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูให
ขอมูลประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 1 คน ผูชวยผูบริหารโรงเรียน จํานวน 2 คน
ครูประจําชั้น / ครูปฏิบัติการสอน จํานวน 30 คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง จํานวน 55 คน
คณะกรรมการการเงินโรงเรียน จํานวน 3 คน เจาหนาที่การเงิน จํานวน 1 คน เจาหนาที่พัสดุ จํานวน
1 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 15 คน
คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 60 คน ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 70 คน และ
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 70 คน รวมจํานวน 200 คน รวมประชากรทั้งส้ิน 316 คน
การประเมินการบริหารงานแบงเปน 4 ดาน คือ ดานบริบท ผูวิจัยเปนผูตรวจสอบ ดานปจจัยนําเขา
และดานกระบวนการ ใชแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบบประเมินจํานวน 1 ฉบับ แบบสํารวจ
จํานวน 1 ฉบับ แบบสังเกต จํานวน 1 ฉบับ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของ
ไลเคิรท (Likert’s rating scale) เปนแบบตรวจสอบรายการและประเมินเปนคารอยละ ที่สรางจาก
การประเมินการบริหารงานโรงเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ (%) คาเฉลี่ย (X)
และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และดานผลผลิต ผูวิจัยเปนผูตรวจสอบเอกสารตาง ๆ และ
รายงานประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยเร่ือง “การประเมินการบริหารงานโรงเรียนบางยี่ขัน
วิทยาคมเมื่อโอนเปนสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร”โดยใชรูปแบบการประเมินของ            
สตัฟเฟลบิม (Daneil L.Stufflebeam,1967) เรียกวา ซิปโมเดล (CIPP Model) เพื่อตอบขอคําถาม
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้

ผลการวิเคราะหขอมูลจะนําเสนอในรูปการวิเคราะหเอกสารและการบรรยายประกอบ       
ตาราง โดยแบงเปน 5 ตอน ดังนี้

   ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล แบงเปน 5 สวน คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และตําแหนงหนาที่ของผูใหขอมูล วิเคราะหโดยใชคารอยละ(percentage)

   ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการประเมินปริบท (context evaluation) ซ่ึงแบงเปน 3 สวน คือ
1.ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางนโยบายดานการจัดการศึกษา

กรุงเทพมหานคร กับนโยบายของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
2.ผลการวิ เคราะหความสอดคลองระหวางวิสัยทัศนดานการศึกษาของ

กรุงเทพมหานครกับวิสัยทัศนของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
3.ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางการดําเนินการประกันคุณภาพ          

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กับการดําเนินงานของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

   ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหการประเมินปจจัยนําเขา (input evaluation) แบงเสนอผลการ
วิเคราะห ออกเปน 8 สวน คือ

1.ผลการวิเคราะหเร่ืองผูเรียนมีความพรอมและวุฒิภาวะที่จะเรียนรูเหมาะสม
กับวัย ไดแก ความรูความสามารถพื้นฐาน สภาพความพรอมทางรางกายและสภาพความพรอมทาง
จิตใจ อารมณและสังคม

2. ผลการวิเคราะหเร่ืองมีครูเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ไดแก จํานวน
ครู วุฒิ และประสบการณของครู
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3. ผลการวิเคราะหเร่ืองครูมีลักษณะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูไดแก ปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดย
คํานึงถึงผลประโยชนที่จะเกิดกับผูเรียน มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ พัฒนาแผนการสอนให
สามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางเปน
ระบบ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน

4. ผลการวิเคราะหเร่ืองผูบริหารโรงเรียนมีความรูความสามารถและคุณลักษณะ
ในการบริหารโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษากับการ
เปลี่ยนแปลง ผูบริหารมีความเปนผูนําในการพัฒนาการศึกษา มีมนุษยสัมพันธ และเปนที่ยอมรับ
ของผูเกี่ยวของ ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตยใหครูทํางานเปนทีม (Team work) และมีสวนรวม
คิดรวมทํา ผูบริหารสามารถใหการนิเทศและชวยเหลือครูอยางสม่ําเสมอ ผูบริหารสนใจแสวงหา
ความรูมาปรับปรุงตน พัฒนาการและถายทอดใหผูรวมงานอยางตอเนื่อง และผูบริหารมีความเมตตา
กรุณา มีความรับผิดชอบเปนที่ยอมรับ

5. ผลการวิเคราะหเร่ืองผูปกครอง ชุมชนและองคกรตาง ๆ  ใหการสนับสนุน
รวมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน ไดแก ความรวมมือระหวาง ผูปกครอง ชุมชน
องคกรและโรงเรียน

6. ผลการวิเคราะหเร่ืองหลักสูตร   เอกสารประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียน
การสอนหลากหลายและมีประสิทธิภาพที่จะสรางเสริมและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน

7.  ผลการวิเคราะหเร่ืองงบประมาณ  วัสดุครุภัณฑ  ที่เอื้ออํานวยตอการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอน

8. ผลการวิเคราะหเร่ืองอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  เอื้อตอการจัดการเรียน
การสอน

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหการประเมินกระบวนการบริหาร (process evaluation) แบงเสนอ
ผลงานวิเคราะหออกเปน 3 สวน คือ

1. ผลการวิเคราะหเร่ืองโรงเรียนบริหารงานดานวิชาการ กิจการนักเรียน ธุรการ
การเงิน และพัสดุ บุคลากร อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม และความสัมพันธระหวางชุมชนอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิภาพ ไดแก มีการจัดโครงสรางการบริหารชัดเจน มีนโยบายแผนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาและตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการศึกษาของชาติและธรรมนูญ 
โรงเรียน มีการจัดแนวการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร ความตองการของผูเรียน
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ทองถ่ิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมใหสามารถเชื่อมโยงแกปญหาไดและนําไปปฏิบัติ
ไดจริง มีการจัดกิจการนักเรียนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการจัดงานดานธุรการ การ
เงินและพัสดุ ไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม สะอาด รมร่ืน เปน
ระเบียบเรียบรอย มีความอบอุนปลอดภัย ครูไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องที่ใชสอนหรือปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่องและสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลง มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรครูอยางสม่ําเสมอ ผูบริหารและครูสรางความสัมพันธกับชุม
ชนในการรวมกันจัดการศึกษา มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรม
ชาติของผูเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนฝกคนควาสังเกต รวบรวมขอมูล
วิเคราะหคิดอยางหลากหลายสรางสรรคและสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง

2. ผลการวิเคราะหเร่ืองโรงเรียนจัดการนิเทศภายในอยางเปนระบบ  และมี
ประสิทธิภาพ

3. ผลการวิเคราะหเร่ืองโรงเรียนจัดการเรียนการสอน สอดคลองกับหลักสูตร
ทองถ่ินไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหการประเมินผลผลิต (product evaluation) แบงเสนอผลการ
วิเคราะหออกเปน 8 สวน คือ

1. ผลการวิเคราะหเร่ืองผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
2. ผลการวิเคราะหเร่ืองผูเรียนมีความคิด วิเคราะห สังเคราะห วิจารณญาณ มี

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน
3. ผลการวิเคราะหเร่ืองผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
4. ผลการวิเคราะหเร่ืองผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ

เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
5. ผลการวิเคราะหเร่ืองผูเรียนมีทักษะในการทํางาน   สามารถทํางานรวมกับผู

อ่ืนไดและมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
6. ผลการวิเคราะหเร่ืองผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพทางกายและสุขภาพจิตที่ดี
7. ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา
8. ผลการวิเคราะหเร่ืองผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปการศึกษา 2545 ผาน

เกณฑที่กําหนด
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ตอนที่ 1
สถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล

  ผูใหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้เปนผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียน ครูประจํา
ช้ัน/ครูปฏิบัติการสอน นักเรียน คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง คณะกรรมการการเงินโรงเรียน
เจาหนาที่การเงิน เจาหนาที่พัสดุ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 316 คน เมื่อแยกพิจารณาตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และตําแหนงหนาที่ โดย
ใชคารอยละ (percentage) ปรากฏผลดังตารางที่ 10 ดังนี้

ตารางที่ 4  สถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล

สถานภาพ จํานวน รอยละ
เพศ

1. ชาย
2. หญิง

135
181

42.72
57.28

รวม 316 100
อายุ

1. ไมเกิน 30 ป
2. 31-40 ป
3. 41-50 ป
4. 51 ปขึ้นไป

209
35
47
25

66.14
11.08
14.87
7.91

รวม 316 100
ระดับการศึกษา

1. ต่ํากวาปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. สูงกวาปริญญาตรี

248
66
2

78.48
20.89
0.68

รวม 316 100
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ตารางที่ 4 (ตอ)

สถานภาพ จํานวน รอยละ
อาชีพ

1. ขาราชการประจํา
2. ลูกจางประจํา
3. ลูกจางชั่วคราว
4. นักธุรกิจ
5. คาขาย
6. รับจาง
7. นักเรียน
8. อ่ืน ๆ

3
45
8
4

12
37

200
7

0.95
14.24
2.53
1.27
3.79

11.71
63.29
2.22

รวม 316 100
ผูใหขอมูลมีตําแหนงหนาที่เปน

1. ผูบริหารโรงเรียน
2. ผูชวยผูบริหารโรงเรียน
3. ครูประจําชั้น/ครูปฏิบัติการสอน
4. นักเรียน
5. คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง
6. คณะกรรมการการเงินโรงเรียน
7. เจาหนาที่การเงิน
8. เจาหนาที่พัสดุ
9. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
10. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1
2

30
200
55
3
1
1
8

15

0.32
0.63
9.49

63.29
17.40
0.95
0.32
0.32
2.53
4.75

รวม 316 100

จากตารางที่ 10 พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญ คือ รอยละ 57.28 เปนเพศหญิง สวนที่เหลือ
รอยละ 42.72 เปนเพศชาย และโดยมากมีอายุไมเกิน 30 ป จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 66.14 รอง
ลงมาคืออายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 14.87 อายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 35
คน คิดเปนรอยละ 11.08 อายุ 51 ปขึ้นไป มีจํานวนนอยที่สุด คือ 25 คน คิดเปนรอยละ 7.91 ในดาน
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การศึกษาพบวา สวนใหญมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 78.48
รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 20.89 และระดับสูงกวาปริญญาตรี
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.68 โดยผูใหขอมูลสวนใหญเปนนักเรียน จํานวน 200 คน คิดเปนรอย
ละ 63.29 รองลงมาเปนลูกจางประจํา จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 14.24 อาชีพรับจาง จํานวน 37
คน คิดเปนรอยละ 11.71 อาชีพคาขาย จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.79 เปนลูกจางชั่วคราว
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.53 ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.22 อาชีพนัก
ธุรกิจ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.27 นอยที่สุดเปนขาราชการประจํา จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ
0.95 ผูตอบแบบสอบถามเปนนักเรียน จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 63.29 เปนคณะกรรมการเครือ
ขายผูปกครอง จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 17.40 เปนครูประจําชั้น/ครูปฏิบัติการสอน จํานวน 30
คน คิดเปนรอยละ 9.49 เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ
4.75 เปนหัวหนากลุมสาระการเรียนรู จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.53 เปนคณะกรรมการการเงิน
โรงเรียน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.95 เปนผูชวยผูบริหารโรงเรียน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ
0.63 เปนเจาหนาที่การเงิน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.32 เปนเจาหนาที่พัสดุ จํานวน 1 คน คิด
เปนรอยละ 0.32 และเปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.32

ตอนที่ 2
ผลการวิเคราะหการประเมินดานบริบท

ผลการวิเคราะหการประเมินบริบท (context evaluation) แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางนโยบายดานการจัดการศึกษา

กรุงเทพมหานครกับนโยบายของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางวิสัยทัศนดานการศึกษาของ

กรุงเทพมหานครกับวิสัยทัศนของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางการประเมินมาตรฐานโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครกับการดําเนินงานในโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

สวนที่ 1  ผลการวิเคราะหการประเมินความสอดคลองระหวางนโยบายดานการจัดการ
ศึกษากรุงเทพมหานครกับนโยบายของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

สวนนี้เปนการวิเคราะหหาความสอดคลองระหวางนโยบายดานการจัดการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร ระยะแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549) กับนโยบายของ
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โรงเรียนในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2545-2549 ซ่ึงปรากฏรายละเอียดตาง ๆ ใน
เอกสารดังนี้

นโยบายดานการศึกษาของคณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร ป 2545-2549
1. เรงดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามหลักการพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแหงชาติ และสงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานตามระบบการ
ประกันคุณภาพ โดยพัฒนาผูเรียนใหมีความสมดุลทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดี
งาม และความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนรักษาเอกลักษณความเปนไทย

2. ขยายโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ดวยวิธีการที่หลากหลาย
ทั้งโดยการเปดสอนเอง ใชระบบการสงตอ และสนับสนุนคาใชจายในรูปแบบของการศึกษาใน
ระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนไดรับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา

3. สงเสริมและพัฒนาใหครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
คุณภาพ มีศักดิ์ศรีตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และสนับสนุนสวัสดิการ รวมทั้งสิทธิ
ประโยชนเกื้อกูลอ่ืน ตลอดจนนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชประโยชนทางการศึกษา

4. เรงเพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัย เพื่อการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอน พรอมทั้งพัฒนาบุคลากรและผูเรียนใหมีความรูความสามารถ มีทักษะในการ
นําเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนวัสดุครุภัณฑอยางเพียงพอ

5. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา โดยปรับปรุงโครงสรางการบริหารการศึกษา
ตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เนนการกระจายอํานาจลงสูระดับโรงเรียน
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาสงเสริมใหบุคคล องคการ ชุมชน สถาบันตาง ๆ มีสวนรวมในการจัด
การศึกษาและสรางเครือขายทางการศึกษา

6. จัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพรอง ดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
ดวยรูปแบบที่เหมาะสม

7. ดําเนินการใหโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดและสอดแทรกครอบครัวศึกษาในการศึกษา
ทุกระดับ เพื่อใหเกิดความตระหนักในเรื่องความพรอมที่จะมีลูกเลี้ยงลูกไดอยางถูกตองเหมาะสม
และพึ่งพาตนเองได

นโยบายโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2545-
2549

1. ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
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      1.1 ปรับกระบวนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (child centered) ทําใหนักเรียน
ไดเรียนรู มีความรู ทักษะ ประสบการณและเรียนอยางมีความสุข

1.2 สรางคุณคาและความเจริญงอกงามในชีวิตของนักเรียนในดานคุณธรรม จริย-
ธรรม คานิยมที่ดีงาม มีภูมิคุมกันที่ดีและหางไกลยาเสพติด

1.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สนองความตองการและความถนัดของนักเรียนอยาง
หลากหลาย เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรูและสามารถในการเลนกีฬา ดนตรี งานอาชีพอ่ืน ๆ ได
อยางนอยคนละ 1 ชนิด

2.     ดานอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ
2.1 นโยบายเรงรัด ปรับปรุงและจัดหาอาคารเรียน และอาคารประกอบที่ขาดใหเพียง

พอ รวมทั้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคาร หองเรียนที่มีอยูแลวใหมีความเหมาะสมและใชประโยชน
ไดมากขึ้น

2.2 จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน ใหมีบรรยากาศรมร่ืน สวยงาม
สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย เกิดบรรยากาศแหงการเรียนรู

2.3 สงเสริมใหมีอุปกรณการเรียนที่ทันสมัยใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเพียงพอ และ
ตอเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา

2.4 พัฒนาหองสมุดใหไดมาตรฐานเพื่อเปนศูนยกลางแหงการคนควาเรียนรูดวยตน
เองอยางแทจริง

3.     ดานบุคลากร
3.1 สงเสริมการจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหบุคลากร เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการ

ทํางาน ความมั่นคงในอาชีพและสวนตัวตามความเหมาะสมและกําลังความสามารถ
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรโดยการพัฒนาดานวิสัยทัศน เทคนิค

การใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนางาน
4.     ดานการบริหารและการจัดการ

4.1   สรางคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อเขาสูเกณฑมาตรฐานของชาติ
4.2 เรงรัดพัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

ตอการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
4.3 พัฒนาระบบการวางแผนใหมีคุณภาพ และใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหาร

งานทั้งระบบ
4.4  เรงรัดพัฒนาระบบการนิเทศ การกํากับติดตาม ประเมินผล และรายงานใหมี

ความจริงจังตอเนื่องชัดเจน
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ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางนโยบายดานการศึกษาของกรุงเทพมหานครและ
นโยบายของโรงเรียน ปรากฏในตารางที่ 11

ตารางที่ 5   การวิเคราะหความสอดคลองระหวางนโยบายดานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
                     ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549) กับนโยบายของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมตามแผนพัฒนา
                     คุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2545-2549)

ความสอดคลอง
นโยบายดานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549)
นโยบายของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

(พ.ศ.2545-2547)
1. เรงดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ ตามหลักการพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติและสงเสริมใหโรงเรียน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน
ตามระบบการประกันคุณภาพโดยพัฒนาผู
เรียนใหมีความสมดุลทั้งดานความรู ความ
คิด ความสามารถ ความดีงามและความรับ
ผิดชอบตอสังคม ตลอดจนรักษาเอกลักษณ
ความเปนไทย

- สอดคลองกับขอ 1.1, 1.2 และ 4.1 คือ
1.1 ปรับกระบวนการสอนโดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญ (Child Center) ทําใหนักเรียนได
เรียนรู มีความรู ทักษะ ประสบการณและ
เรียนอยางมีความสุข

1.2 สรางคุณคาและความเจริญงอกงามใน
ชีวิตของนักเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงาม มีภูมิคุมกันที่ดีและหางไกล
ยาเสพติด

4.1  สรางคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อเขา
       สูเกณฑมาตรฐานของชาติ

2. ขยายโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ป ดวยวิธีการที่หลากหลายทั้ง
โดยการเปดสอนเอง ใชระบบการสงตอและ
สนับสนุนคาใชจายในรูปแบบของการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตลอดจนสงเสริมใหประชาชน
ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสายสามัญและ
สายอาชีวศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา

- ไมสอดคลอง เพราะโรงเรียนบางยี่ขัน-
วิทยาคมเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาภาค
บังคับ 9 ป อยูแลวจึงไมไดกําหนดนโยบาย
ขอนี้
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ตารางที่ 5 (ตอ)

ความสอดคลอง
นโยบายดานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549)

นโยบายของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
(พ.ศ.2545-2547)

3. สงเสริมและพัฒนาใหครูและบุคลากรทาง
การศึกษา สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
คุณภาพ มีศักดิ์ศรีตามมาตรฐานและจรรยา
บรรณของวิชาชีพ และสนับสนุนสวัสดิการ
รวมทั้งสิทธิประโยชนเกื้อกูลอ่ืน ตลอดจน
นําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชประโยชนทาง
การศึกษา

-     สอดคลองกับขอ 3.1 คือ
3.1 สงเสริมการจัดสวัสดิการดานตาง ๆ ให

บุคลากรเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน ความมั่นคงในอาชีพและ
สวนตัวตามความเหมาะสมและกําลัง
ความสามารถ

4. เรงเพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีและ
วิทยาการที่ทันสมัย เพื่อบริหารและการจัด
การเรียนการสอน พรอมทั้งพัฒนาบุคลากร
และผูเรียนใหมีความรูความสามารถ มี
ทักษะในการนําเทคโนโลยีมาใชอยาง
เหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ
อยางเพียงพอ

- สอดคลองกับขอ 2.3, 3.2 คือ
2.3 สงเสริมใหมีอุปกรณการเรียนที่ทันสมัยให

นักเรียนไดเรียนรูอยางเพียงพอและตอเนื่อง
เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา

3.2  เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร
      โดยการพัฒนาดานวิสัยทัศน เทคนิคการใช
       เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางาน

5. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
โดยปรับปรุงโครงสรางการบริหารการ
ศึกษา ตามหลักการของพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ เนนการกระจายอํานาจลงสู
ระดับโรงเรียน ระดมทรัพยากรทางการ
ศึกษาสงเสริมใหบุคคล องคการ ชุมชน
สถาบันตาง ๆ มีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษาและสรางเครือขายทางการศึกษา

- สอดคลองกับขอ 4.2, 4.3, 4.4 คือ
4.2 เรงรัดพัฒนาระบบสารสนเทศและการ

ประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอ
การบริหารและการจัดการเรียนการสอน

4.3 พัฒนาระบบการวางแผนใหมีคุณภาพและ
ใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารงานทั้ง
ระบบ

4.4 เรงรัดพัฒนาระบบการนิเทศ การกํากับติด
ตาม ประเมินผลและรายงานใหมีความ
จริงจังตอเนื่อง ชัดเจน
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ตารางที่ 5 (ตอ)

ความสอดคลอง
นโยบายดานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549)

นโยบายของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
(พ.ศ.2545-2547)

6. จัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพรอง
ดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษดวย
รูปแบบที่เหมาะสม

- ไมสอดคลองเพราะโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
ยังไมพรอมทางดานบุคลากรที่จะจัดการศึกษา
สําหรับบุคคลที่มีความบกพรอง

7. ดําเนินการใหโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติด
และสอดแทรกครอบครัวศึกษาในการศึกษา
ทุกระดับ เพื่อใหเกิดความตระหนักในเรื่อง
ความพรอมที่จะมีลูก เล้ียงลูกไดอยางถูก
ตองเหมาะสมและพึ่งพาตนเองได

- สอดคลองกับขอ 1.2 คือ
1.2 สรางคุณคาและความเจริญงอกงามในชีวิต

ของนักเรียนในดานคุณธรรม จริยธรรม คา
นิยมที่ดีงาม มีภูมิคุมกันที่ดีและหางไกลยา
เสพติด

จากตารางที่ 5   การวิเคราะหความสอดคลองระหวางนโยบายดานการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549) กับนโยบายของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมตามแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2545-2549) นั้น เมื่อพิจารณานโยบายแตละขอแลวพบวา นโยบาย
สอดคลอง 5 ขอ ดังตารางที่ 5

สวนท่ี     2 ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางวิสัยทัศนดานการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร กับวิสัยทัศนของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

สวนนี้ เปนการวิ เคราะหหาความสอดคลองระหวางวิสัยทัศนดานการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร กับวิสัยทัศนของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ซ่ึงปรากฏรายละเอียดตาง ๆ ใน
เอกสารดังตอไปนี้

แผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ระยะแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 6
(พ.ศ.2545-2549) วิสัยทัศนการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

1. ปฏิรูปการเรียนรู
       มุงปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนจากการที่ครูเปนผูอธิบาย บรรยายหรือ

บอกความรูเปนการใหผูรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได หรือผูเรียนมีความ
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สําคัญที่สุด ซ่ึงเกี่ยวของกับหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรูใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน
เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง การจัดสื่อและแหลงการเรียนรู การประเมินผล และการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู

2. มุงสูการประกันคุณภาพ
      พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

3. เสริมสรางเอกลักษณไทย
      ปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม คานิยม อนุรักษและเผยแพรความเปนไทย

ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภาษา ศิลป ดนตรี กีฬา และวิถีชีวิตไทย
4. ทันสมัยในวิทยาการ

       สงเสริมสนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนความกาวหนาทาง
วิทยาการและความเปนสากล สําหรับการบริหารการจัดการและการเรียนรู เพื่อใหทันตอความ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน

5. โดยใหประชาชนมีสวนรวม
       ใหประชาชนและผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการ

ศึกษา พ.ศ.2542
        วิสัยทัศนของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ปการศึกษา 2545-2549 คือ โรงเรียนบางยี่ขัน-

วิทยาคม มุงเนนที่จะพัฒนานักเรียนใหเปนเยาวชนที่ 1. มีวินัยในตนเอง   2. ฉลาดฝกฝนและใฝเรียน
รูวิทยาการ 3. สรางเสริมงานเทคโนโลยี 4. มีกระบวนการคิดอยางสรางสรรค 5. รูเทาทัน
สถานการณ 6. สมัครสมานไมตรี 7. เปนคนดีในสังคม 8. นิยมความเปนไทย 9. ใสใจสิ่งแวดลอม
10. พรอมทักษะการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข

        ผลการวิ เ คราะหความสอดคลองระหว า งวิ สั ยทั ศนพัฒนาการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร และวิสัยทัศนของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ปรากฏในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6        การวิเคราะหความสอดคลองระหวางวิสัยทัศนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
          ตามแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร      ระยะแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
           ฉบับที่    6  (พ.ศ.2545 - 2549)   กับวิสัยทัศนของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมตามแผน
           พัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2545-2549)

ความสอดคลอง
วิสัยทัศนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร วิสัยทัศนของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
1. มุงปฏิรูปการเรียนรู - สอดคลองกับขอ 2, 4 คือ

2. ฉลาดฝกฝนและใฝเรียนรูวิทยาการ
4.    มีกระบวนการคิดอยางสรางสรรค

2. มุงสูการประกันคุณภาพ - ไมสอดคลอง
3. เสริมสรางเอกลัษณไทย - สอดคลองกับขอ 1, 6, 7, 8, 10

1. มีวินัยในตน
6. สมัครสมานไมตรี
7. เปนคนดีของสังคม
8. นิยมความเปนไทย
10. พรอมทักษะดําเนินชีวิตอยางมีความสุข

4. ทันสมัยในวิทยาการ - สอดคลองกับขอ 3, 5
3. สรางเสริมงานเทคโนโลยี
5. รูเทาทันสถานการณ

5. โดยใหประชาชนมีสวนรวม - ไมสอดคลอง

จากตารางที่ 6 การวิเคราะหความสอดคลองระหวางวิสัยทัศนพัฒนาการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549) กับวิสัยทัศนของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมตามแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2545-2549) นั้น เมื่อพิจารณาวิสัยทัศนแตละขอพบวาวิสัยทัศนของ
โรงเรียนสอดคลองกับวิสัยทัศนดานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 3 ขอ ดังตารางที่ 6

สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
โรงเรียนของกรุงเทพมหานคร กับการดําเนินงานในโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม  (ตามตารางที่ 7)
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สวนนี้เปนการวิเคราะหหาความสอดคลองระหวางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (หนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
2543:20,21) กับการดําเนินงานของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
พ.ศ.2545-2549 ซ่ึงปรากฏรายละเอียดตาง ๆ ในเอกสารดังนี้

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานักการศึกษาในฐานะไดรับมอบหมายจาก
กรุงเทพมหานคร

1. การควบคุมคุณภาพการศึกษา
1.1 มาตรการ

1.1.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
1.1.2 สงเสริมสนับสนุนใหสํานักงานเขต  /  กลุมสํานักงานเขต  สามารถดําเนิน

การสนับสนุนใหโรงเรียนจัดทําธรรมนูญโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได
1.2 แนวดําเนินการ

1.2.1 จัดทํามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
1.2.2 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
1.2.3 เผยแพรแนวคิด วิธีการ และแนวทางการจัดทําธรรมนูญโรงเรียน

2. การตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
2.1 มาตรการ

2.1.1 สงเสริมสนับสนุนใหสํานักงานเขต / กลุมสํานักงานเขต สามารถดําเนินการ
สนับสนุนใหโรงเรียนตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาดวยตนเองและรายงานผล
ได

2.1.2  สงเสริมสนับสนุนใหสํานักงานเขต / กลุมสํานักงานเขต สามารถดําเนินการ
ตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด และรายงานผลได

2.1.3   ดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพการศึกษาดานผูเรียน
ใหเปนมาตรฐาน

2.1.4   ดําเนินการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
2.2 แนวดําเนินการ

2.1.1  ทําและเผยแพรแนวทางการตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการ
ศึกษา

2.2.1 จัดทําและเผยแพรคูมือ ตัวอยางเครื่องมือการตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา
2.2.2 จัดทําแบบวัดมาตรฐานดานผูเรียน
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2.2.3 จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
3. การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา

3.1 มาตรการ
- ติดตาม ประสานงาน และเผยแพร

3.2 แนวดําเนินการ
-ติดตามประสานงานและเผยแพรแนวทางการประเมินผลจากภายนอกกับ        

หนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ
การดําเนินงานของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2545-

2549 ดําเนินการดังนี้
1. การควบคุมคุณภาพการศึกษา

1.1 มาตรการ
1.1.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
1.1.2 จัดทําธรรมนูญโรงเรียน
1.1.3 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป

1.2 แนวดําเนินการ
1.2.1 สรางความตระหนัก และใหความรูความเขาใจแกบุคลากร เพื่อเตรียม

ความพรอมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยยึดแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 5 ประการ คือ การยึดผูเรียนเปนศูนย
กลางการพัฒนา  การใชโรงเรียนเปนฐานในการบริหารจัดการ  การมีสวนรวม รวมคิด รวมทํา
การกระจายอํานาจทางการศึกษา  การแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได

1.2.2 จัดทําขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนใหเปนระบบ สามารถนํามาใชได
อยางมีประสิทธิภาพ

1.2.3 จัดทํามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนใหสอดคลองกับมาตรฐานการ
ศึกษาของกรุงเทพมหานครและมาตรฐานการศึกษากลาง รวมทั้งสภาพความตองการของโรงเรียน
และชุมชน โดยใชระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกดาน ซ่ึงเปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพหรือความ
สามารถของโรงเรียนในปจจุบัน

1.2.4 จัดทําธรรมนูญโรงเรียนเพื่อใชเปนแผนแมบทในการกําหนดทิศทางใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานการศึกษาโดยดําเนินการในรูปของคณะกรรมการซึ่ง
ประกอบดวยคณะกรรมการโรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวของ
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1.2.5 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยการวิเคราะหสาระสําคัญของธรรมนูญ
โรงเรียน นํามากําหนดเปนเปาหมายในการปฏิบัติงานในแตละป โดยใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน
และความตองการ จําเปน

1.2.6 จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน
1.2.7 ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตามแผนปฏิบัติการและ

ปฏิทินปฏิบัติงานประจําปของโรงเรียน
2. การตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน

2.1 มาตรการ
2.1.1 ตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
2.1.2 รับการตรวจสอบ ทบทวน จากสํานักงานเขต / กลุมสํานักงานเขตและ

สํานักการศึกษา
2.1.3 ประเมินผลผูเรียนดวยเครื่องมือมาตรฐาน
2.1.4 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประจําปตอสํานัก

งานเขต / กลุมสํานักงานเขต
2.2 แนวดําเนินการ

              ในระบบการตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนจะ
ดําเนินการโดยการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองตามแผนและปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน 
เพื่อนําผลการประเมินมาดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน โดยมีวิธี
การดําเนินงานดังนี้

1. การเตรียมการ
1.1 กําหนดรูปแบบของการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง
1.2 สรางเครื่องมือประเมิน

2. ดําเนินงาน
       ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยผูมีหนาที่รับผิดชอบงานนั้น ๆ
3. สรุปและรายงาน

                     คณะกรรมการปฏิบัติงานแตละคณะจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
เสนอตอผูบริหารโรงเรียน

4. วิเคราะหผลสรุป
คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานโดยผูบริหารสถานศึกษาเปนประธาน

รวมกันวิเคราะหรายงานสรุปฯ เพื่อนําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของโรงเรียน
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5. ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
5.1 ในกรณีประสบผลสําเร็จตามมาตรฐานที่กําหนดไว โรงเรียนจะตองเฝา

ระวังรักษาคุณภาพการศึกษา และใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
5.2 โรงเรียนสนับสนุนทรัพยากรที่เอื้ออํานวยในการปรับปรุงคุณภาพการ

ศึกษา
5.3 มีการติดตามและประเมินผล ผลการปรับปรุง / พัฒนา และนิเทศภายใน

อยางตอเนื่อง
6. การรับการตรวจสอบ ทบทวน จากสํานักงานเขต / กลุมสํานักงานเขต และ

กรุงเทพมหานคร โดยสํานักการศึกษา
                   จากการที่โรงเรียนไดตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงตนเองแลวในระดับ

สํานักงานเขต / กลุมสํานักงานเขต สํานักการศึกษาจะทําการตรวจสอบ ทบทวน ตามระยะเวลาอัน
สมควร ทางโรงเรียนควรจะเตรียมการรับการตรวจสอบ ทบทวน ดังนี้

6.1 เตรียมขอมูล สารสนเทศ และผลสรุปของการตรวจสอบ ทบทวนของ
โรงเรียน

6.2 นําเสนอขอมูล สารสนเทศและผลสรุป ตอผูตรวจสอบ ทบทวน
6.3 เตรียมบุคลากรที่เกี่ยวของใหขอมูล สารสนเทศ เพิ่มเติม ในกรณีที่ผูตรวจ

สอบ ทบทวน ตองการ
6.4 รับผลจากการตรวจสอบ ทบทวนในระดับสํานักงานเขต / กลุมสํานักงาน

เขตและสํานักการศึกษา มาประมวลผลรวมกับการตรวจสอบทบทวนของโรงเรียน เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และดําเนินการจัดทํารายงานการพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยางตอเนื่องทุกป

3. การประเมิน และรับรองคุณภาพการศึกษา
3.1 มาตรการ

3.1.1 เตรียมการรองรับการประเมินผลจากภายนอก
3.2 แนวดําเนินการ

3.2.1 เฝาระวังรักษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานอยูตลอดเวลา
3.2.2 ติดตามความเคลื่อนไหวในการประเมินจากภายนอก กับสํานักงานเขต /

กลุมสํานักงานเขต สํานักการศึกษาและหนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ
ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางการดําเนินงานการประกันคุณภาพโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร กับการดําเนินงานของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมปรากฏในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7  การวิเคราะหความสอดคลองระหวางการดําเนินงานการประกันคุณภาพโรงเรียน สังกัด
      กรุงเทพมหานคร   กับการดําเนินงานของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม      ตามแผนพัฒนา
      คุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2545-2549)

ความสอดคลอง
การดําเนินงานการประกันคุณภาพโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร
การดําเนินงานของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

1. การควบคุมคุณภาพการศึกษา
1.1 มาตรการ

1.1.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของกรุงเทพมหานคร

1.1.2 สงเสริมสนับสนุนใหสํานัก
งานเขต/กลุมสํานักงานเขต
สามารถดําเนินการสนับสนุน
ใหโรงเรียนจัดทําธรรมนูญโรง
เรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาได

1.2 แนวดําเนินการ
1.2.1 จัดทํามาตรฐานการศึกษาโรง

เรียนกรุงเทพมหานคร
1.2.2 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

1.2.3 เผยแพรแนวคิด วิธีการและ
แนวทางการจัดทําธรรมนูญ
โรงเรียน

- สอดคลองกับขอที่ 1
   1. การควบคุมคุณภาพการศึกษา

1.1 มาตรการ
1.1.1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษา
         ของโรงเรียน
1.1.2 จัดทําธรรมนูญโรงเรียน
1.1.3 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ
          ศึกษาประจําป

1.2 แนวดําเนินการ
1.2.1 สรางความตระหนักและใหความ
         รูความเขาใจแกบุคลากร เพื่อ
         เตรียมความพรอมในการพัฒนา
         คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         ตามระบบการประกันคุณภาพ
         การศึกษา โดยยึดแนวคิดในการ
         ประกันคุณภาพการศึกษาของ
         โรงเรียน
1.2.2 จัดทําขอมูลสารสนเทศของ
         โรงเรียนใหเปนระบบ สามารถนํา
         มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.3 จัดทํามาตรฐานการศึกษาของ
         โรงเรียนใหสอดคลองกับ
         มาตรฐานการศึกษาของ
         กรุงเทพมหานครและมาตรฐาน
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ตารางที่ 7 (ตอ)

ความสอดคลอง
การดําเนินงานการประกันคุณภาพโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร
การดําเนินงานของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

        การศึกษากลาง รวมทั้งสภาพความ
        ตองการของโรงเรียนและชุมชน
        โดยใชระบบขอมูลสารสนเทศ
        ของโรงเรียนทุกดาน ซ่ึงเปนตัว
        บงชี้ถึงคุณภาพหรือความสามารถ
        ของโรงเรียนในปจจุบัน
1.2.4 จัดทําธรรมนูญโรงเรียน เพื่อใช
         เปนแผนแมบทในการกําหนด
         ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการ
         ศึกษาสูมาตรฐานการศึกษา โดย
         ดําเนินการในรูปของคณะ
         กรรมการ ซ่ึงประกอบดวยคณะ
         กรรมการโรงเรียนและบุคลากรที่
         เกี่ยวของ
1.2.5 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดย
         การวิเคราะหสาระสําคัญของ
         ธรรมนูญโรงเรียน นํามากําหนด
         เปนเปาหมายในการปฏิบัติงานใน
         แตละป โดยใหสอดคลองกับ
         สภาพปจจุบันและความตองการ
         จําเปน
1.2.6 จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน
1.2.7 ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ
         ศึกษาของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติ
         การและปฏิทินปฏิบัติงานประจําป
         ของโรงเรียน
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ตารางที่ 7 (ตอ)

ความสอดคลอง
การดําเนินงานการประกันคุณภาพโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

การดําเนินงานของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

2. การตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณ
ภาพการศึกษา
2.1 มาตรการ

2.1.1 ตรวจสอบ ทบทวนและปรับ
ปรุงคุณภาพการศึกษาของโรง
เรียน

2.1.2 รับการตรวจสอบ ทบทวน จาก
สํานักงานเขต/กลุมสํานักงาน
เขตและสํานักการศึกษา

2.1.3 ประเมินผลผูเรียนดวยเครื่อง
มือมาตรฐาน

2.1.4 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนประ
จําป ตอสํานักงานเขต/กลุม
สํานักงานเขต

2.2 แนวดําเนินการ
2.2.1 การเตรียมการ
2.2.2 ดําเนินงาน
2.2.3 สรุปและรายงาน
2.2.4 วิเคราะหผลสรุป
2.2.5 ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
2.2.6 การรับการตรวจสอบ ทบทวน

จากสํานักงานเขต/กลุมสํานัก
งานเขตและกรุงเทพมหานคร
โดยสํานักการศึกษา

- สอดคลองกับขอที่ 2
2.    การตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุง
       คุณภาพการศึกษา

2.1 มาตรการ
2.1.1 ตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุง
         คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
2.1.2 รับการตรวจสอบ ทบทวน จาก
         สํานักงานเขต/กลุมสํานักงานเขต
         และสํานักการศึกษา
2.1.3 ประเมินผลผูเรียนดวยเครื่องมือ
         มาตรฐาน
2.1.4 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการ
         ศึกษาของโรงเรียนประจําป ตอ
         สํานักงานเขต/กลุมสํานักงานเขต

2.2 ดําเนินการ
      2.2.1 การเตรียมการ
               2.2.1.1 กําหนดรูปแบบของการ
                           ประเมินผลการปฏิบัติงานดวย
                           ตนเอง
               2.2.1.2 สรางเครื่องมือประเมิน
      2.2.2 ดําเนินการ
               ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยมีผูมีหนาที่รับผิดชอบนั้น ๆ
      2.2.3 สรุปและรายงาน
               คณะกรรมการปฏิบัติงานแตละคณะ
จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอ
ตอผูบริหารโรงเรียน
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ตารางที่ 7 (ตอ)

ความสอดคลอง
การดําเนินงานการประกันคุณภาพโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

การดําเนินงานของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

      2.2.4 วิเคราะหผลสรุป
                คณะกรรมการติดตามผลการดําเนิน
งาน โดยผูบริหารสถานศึกษาเปนประธานรวม
กันวิเคราะหรายงานสรุปฯ เพื่อนําผลการ
วิเคราะหไปใชในการปรับปรุง และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
      2.2.5 ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
               2.2.5.1 ในกรณีประสบผลสําเร็จตาม
                           มาตรฐานที่กําหนดไว
                           โรงเรียนจะตองเฝาระวังรักษา
                           คุณภาพการศึกษา และใหมี
                           คุณภาพดียิ่งขึ้น
               2.2.5.2 โรงเรียนสนับสนุนทรัพยากรที่
                            เอื้ออํานวยในการปรับปรุง
                            คุณภาพการศึกษา
                2.2.5.3 มีการติดตามและประเมินผล
                            ผลการปรับปรุง/พัฒนาและ
                            นิเทศภายในอยางตอเนื่อง
       2.2.6 การรับการตรวจสอบ ทบทวนจาก
                สํานักงานเขต/กลุมสํานักงานเขตและ
                กรุงเทพมหานคร โดยสํานักการศึกษา
                ทางโรงเรียนจะเตรียมการรับการ
                ตรวจสอบ ทบทวน ดังนี้
                2.2.6.1 เตรียมขอมูล สารสนเทศและ
                            ผลสรุปของการตรวจสอบ
                            ทบทวนของโรงเรียน
                2.2.6.2 นําเสนอขอมูล สารสนเทศ
                            และผลสรุปตอผูตรวจสอบ
                            ทบทวน
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ตารางที่ 7 (ตอ)

ความสอดคลอง
การดําเนินงานการประกันคุณภาพโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

การดําเนินงานของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

                2.2.6.3 เตรียมบุคลากรที่เกี่ยวของให
                            ขอมูล สารสนเทศเพิ่มเติม ใน
                            กรณีที่ผูตรวจสอบ ทบทวน
                            ตองการ
                2.2.6.4 รับผลจากการตรวจสอบ
                            ทบทวนในระดับสํานักงาน
                            เขต/กลุมสํานักงานเขตและ
                            สํานักการศึกษา มาประมวล
                            ผลรวมกับการตรวจสอบ
                            ทบทวนของโรงเรียนเพื่อ
                            ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
                            คุณภาพการศึกษาของ
                            โรงเรียนและดําเนินการจัดทํา
                            รายงานการพัฒนาปรับปรุง
                            การดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
                            การศึกษาของโรงเรียนอยาง
                           ตอเนื่องทุกป

3. การประเมินและการรับรองคุณภาพการศึกษา
3.1 มาตรการ

- ติดตาม ประสานงาน และเผยแพร
3.2 แนวดําเนินการ

- เฝาระวังรักษา และพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาใหไดมาตรฐานอยูตลอดเวลา
- ติดตามความเคลื่อนไหวในการ
ประเมินจากภายนอก กับสํานักงานเขต/
กลุมสํานักงานเขต สํานักการศึกษา
และหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ

- สอดคลองกับขอที่ 3
3. การประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา

3.1 มาตรการ
3.1.1 เตรียมการรองรับการประเมินผล
         จากภายนอก

3.2 แนวดําเนินการ
3.2.1 เฝาระวังรักษา และพัฒนาคุณภาพ
         การศึกษาใหไดมาตรฐานอยู
         ตลอดเวลา
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ตารางที่ 7 (ตอ)

ความสอดคลอง
การดําเนินงานการประกันคุณภาพโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

การดําเนินงานของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

               3.2.2 ติดตามความเคลื่อนไหวในการ
                        ประเมินจากภายนอกกับสํานัก
                        งานเขต/กลุมสํานักงานเขต
                        สํานักการศึกษาและหนวยงาน
                        หรือองคกรที่เกี่ยวของ

จากตารางที่ 7  การวิเคราะหความสอดคลองระหวางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร กับการดําเนินงานของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมนั้น เมื่อพิจารณา
การดําเนินงานแตละขอแลว พบวา การดําเนินงานสอดคลองทุกขอดังนี้

ขอ 1 ในเรื่องการควบคุมคุณภาพการศึกษา ดานมาตรการ สอดคลองกับการดําเนินงาน
ของโรงเรียน เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดทําธรรมนูญ  โรงเรียน และการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานแนวดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ขอ 2 ในเรื่องการตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาดานมาตรการ สอด
คลองกับการดําเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับ การตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการ
ศึกษา รับการตรวจสอบ ทบทวนจากสํานักงานเขตและสํานักการศึกษา ประเมินผลผูเรียนดวยเครื่อง
มือมาตรฐานและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดานแนวดําเนินการ เกี่ยวกับ
การจัดทําระบบการตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดรูปแบบของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง สรางเครื่องมือประเมินและดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
งาน

ขอ 3 ในเรื่องการประเมิน และรับรองคุณภาพการศึกษา ดานมาตรการสอดคลองกับการ
ดําเนินงานของโรงเรียน เกี่ยวกับการเตรียมการรองรับการประเมินผลจากภายนอก ดานแนวดําเนิน
การเกี่ยวกับการเฝาระวังรักษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานอยูตลอดเวลา
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ตอนที่ 3
ผลการวิเคราะหการประเมินดานปจจัยนําเขา

ผลการวิเคราะหการประเมินปจจัยนําเขา (input evaluation) ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะห
ออกเปน 8 สวน ดังตอไปนี้

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหเร่ืองผูเรียนมีความพรอมและวุฒิภาวะท่ีจะเรียนรูเหมาะสม
กับวัย ดังแสดงในตารางที่ 8

ตารางที่ 8 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูประจําชั้น
ในเรื่องความพรอมและวุฒิภาวะที่จะเรียนรูเหมาะสมกับวัยของนักเรียน

รายการ X S.D. ระดับ
การปฏิบัติ

1. มีการจัดทําโครงงาน / ผลงาน / ช้ินงาน 3.01 1.06 ปานกลาง
2. มีทักษะการคิด การตัดสินใจและการแกปญหา 3.16 1.31 ปานกลาง
3. มีทักษะการวางแผนและการจัดการ 3.34 1.15 ปานกลาง
4. ประยุกตเทคโนโลยีกับภูมิปญญาไทย 3.18 1.15 ปานกลาง
5. ใชภาษาและการสื่อสารใหถูกตอง 4.05 0.78 มาก
6. มีน้ําหนักสวนสูงตามมาตรฐาน 4.17 0.90 มาก
7. ราเริง แจมใส มีความมั่นคงทางอารมณ 4.28 0.90 มาก
8. อดทน อดกล้ันตอส่ิงตาง ๆ 3.80 0.90 มาก
9. บําเพ็ญประโยชนตอสังคมสวนรวม 3.57 1.18 มาก
10.ใชเวลาที่มีใหเกิดประโยชน 3.55 1.10 มาก

รวม 3.61 1.04 มาก

จากตารางที่ 8 พบวา โดยภาพรวมแลวครูสวนใหญมีความคิดเห็นตอเร่ืองความพรอม
และวุฒิภาวะที่จะเรียนรูเหมาะสมกับวัยของนักเรียนอยูในระดับ มาก (X = 3.61, S.D.=1.04) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ประเด็นที่ครูประจําชั้นเห็นวา นักเรียนมีความพรอมและวุฒิภาวะอยู
ในระดับปานกลาง คือ นักเรียนมีทักษะในการวางแผนและการจัดการ (X = 3.34, S.D.=1.15)           
นักเรียนสามารถประยุกตเทคโนโลยีกับภูมิปญญาไทย (X = 3.18, S.D.=1.15) นักเรียนมีทักษะการ
คิด การตัดสินใจ และการแกปญหา (X = 3.16, S.D.=1.31) และนักเรียนมีความสามารถในการจัดทํา
โครงงาน / ผลงาน / ช้ินงาน (X = 3.01, S.D.=1.06)
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สวนที่ 2  ผลการวิเคราะหปจจัยนําเขาเรื่อง  มีครูเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน    
ซ่ึงไดแก จํานวนครูในโรงเรียน วุฒิและประสบการณของครู ดังแสดงในตารางที่ 9-10

ตารางที่ 9 แสดงผลการสํารวจอัตรากําลังครูในแตละระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จํานวน
นักเรียน

จํานวน
ครู

อัตรา
สวน

เกณฑ ผาน ไมผาน

กอนประถมศึกษา 73 3 1:24 1:23
ประถมศึกษา 279 14 1:20 1:25
มัธยมศึกษาตอนตน 158 13 1:12 1:17
รวม 510 30 1:18

จากตารางที่ 9 จะเห็นไดวา เมื่อนําผลการสํารวจอัตรากําลังครูที่ไดเปรียบเทียบกับกรอบ
อัตรากําลังตามเกณฑของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา ในระดับกอนประถมศึกษามี
อัตราต่ํากวาเกณฑ โดยมีอัตราสวนของ ครู:นักเรียน1:24 สวนในระดับประถมศึกษา มีอัตราสวน
ของครู :นักเรียน คือ 1:20 และระดับมัธยมศึกษามีอัตราสวนของครู : นักเรียน เทากับ 1:12

ตารางที่ 10 แสดงคารอยละของขอมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของครู

เพศวุฒิการศึกษา
ชาย หญิง

รวม รอยละ

ปริญญาเอก 0 0 0 0
ปริญญาโท 0 0 0 0
ปริญญาตรี 6 21 27 90
ต่ํากวาปริญญาตรี 1 2 3 10

จากตารางที่ 10 พบวา ครูสายปฏิบัติการสอนสวนใหญของโรงเรียนมีวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 90 และมีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 10
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สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหปจจัยนําเขาเรื่องครูมีลัษณะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
ซ่ึงไดแก การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู การตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดกับผูเรียนใหเต็มศักยภาพ การพัฒนาแผนการสอนให
สามารถปฏิบัติไดผลจริง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน
ผลถาวรที่เกิดแกผูเรียนและการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ดังแสดงในตารางที่ 11-18

ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ย   คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติของครูในเรื่องการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู     ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครู

รายการ X S.D. ระดับ
การปฏิบัติ

1. การศึกษาเอกสาร ตําราและสื่อตาง ๆ 3.47 0.90 ปานกลาง
2. การเขารวมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาชีพครู 4.03 0.72 มาก
3. การเปนสมาชิกและการเขารวมกิจกรรมขององคกร
สมาคม ชมรม ที่สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูนอกเหนือ
จากที่ทางราชการจัดตั้ง

2.63 0.67 ปานกลาง

4. การเปนผูดําเนินการหรือมีสวนรวมในการดําเนินการ
กิจกรรมขององคกรวิชาชีพครู

3.27 0.45 ปานกลาง

5. การเผยแพรความรูทางวิชาการ 2.93 0.64 ปานกลาง
6. เปนกรรมการ อนุกรรมการหรือคณะทํางานขององคกร
สมาคม ชมรมที่สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูนอกเหนือจาก
ที่ทางราชการจัดตั้ง

2.60 0.93 ปานกลาง

7. เปนวิทยากรการประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู

2.33 0.76 นอย

8. เปนผูจัดทําและเสนอรายงานในการประชุม อบรม
สัมมนา

1.67 0.71 นอย

9. มีผลงานทางวิชาการเผยแพรอยูเสมอ 1.00 0.10 นอยที่สุด
รวม 2.66 0.65 ปานกลาง
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จากตารางที่ 11 พบวา โดยภาพรวมแลวผูบริหารและครูสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระดับการปฏิบัติของครูในเรื่องการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการในการพัฒนาวิชาชีพครู อยูในระดับ
การปฏิบัติปานกลาง (X = 2.66, S.D.=0.65) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีเพียงดานเดียวที่ครูมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก คือ การเขารวมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาชีพครู (X = 4.03, S.D.=0.72)
สวนประเด็นที่มีระดับการปฏิบัติปานกลางไดแก การศึกษาเอกสาร ตํารา และสื่อตาง ๆ (X = 3.47,
S.D.=0.90) การเปนผูดําเนินการหรือมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมขององคกรวิชาชีพครู (X =
3.27, S.D.=0.45) การเผยแพรความรูทางวิชาการ (X = 2.93, S.D.=0.64) การเปนสมาชิกและการเขา
รวมกิจกรรมขององคกร สมาคม ชมรม ที่สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูนอกเหนือจากที่ทางราชการ
จัดตั้ง (X = 2.63, S.D.=0.67) และการเปนกรรมการอนุกรรมการหรือคณะทํางานขององคกร
สมาคมชมรมที่สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูนอกเหนือจากที่ทางราชการจัดตั้ง (X = 2.60, S.D. =
0.93) สําหรับประเด็นที่ครูมีการปฏิบัติอยูในระดับ นอย คือ การเปนวิทยากรการประชุม อบรม
สัมมนา หรือกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู (X = 2.33, S.D. = 0.76) และการเปน
ผูจัดทําและเสนอรายงานในการประชุม อบรม สัมมนา (X = 1.67, S.D. = 0.71) นอกจากนี้ยังพบวา
ประเด็นที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ การมีผลงานทางวิชาการเผยแพรอยูเสมอ (X = 1.00, S.D. =
0.10)

ตารางที่ 12 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของครูเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดกับผูเรียนตามความ
คิดเห็นของครู

รายการ X S.D. ระดับ
การปฏิบัติ

1. เปนกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถไดจริง 3.30 0.65 ปานกลาง
2. เปนกิจกรรมสรางนิสัยในการลงมือปฏิบัติแกผูเรียน 3.60 0.62 มาก
3. เปนกิจกรรมสรางคุณธรรมที่มีผลใหผูเรียนปฏิบัติตาม 4.30 0.60 มาก
4. เลือกปฏิบัติกิจกรรมเสริมตามลําดับความสําคัญกอนหลัง
โดยใหความสําคัญกับกิจกรรมที่ผลตอเด็กโดยตรงมากกวา
กิจกรรมที่มีผลตอเด็กโดยออม

4.60 0.50 มากที่สุด

5. กิจกรรมทุกอยางมีความสัมพันธกับพัฒนาการของผูเรียน 3.97 0.61 มาก
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ตารางที่ 12 (ตอ)

รายการ X S.D. ระดับ
การปฏิบัติ

6. กิจกรรมและงานตาง ๆ ในหนาที่ครูสงผลตอการพัฒนา
ความสามารถของผูเรียนทุกดาน

3.40 0.50 ปานกลาง

7. กิจกรรมและการปฏิบัติงานตาง ๆ แสดงถึงความสัมพันธ
ในการพัฒนาความสามารถของผูเรียนอยางเปนระบบชัดเจน

3.00 0.79 ปานกลาง

รวม 3.74 0.61 มาก

จากตารางที่ 12 พบวาโดยภาพรวมแลวครูสวนใหญมีความคิดเห็นตอระดับการปฏิบัติ
ของตนเกี่ยวกับการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่จะเกิดกับผูเรียนอยู
ในระดับมาก      (X = 3.74, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ประเด็นที่มีระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด คือ การเลือกปฏิบัติกิจกรรมเสริมตามลําดับความสําคัญกอนหลัง โดยใหความสําคัญกับ
กิจกรรมที่มีผลตอนักเรียนโดยตรงมากกวากิจกรรมที่มีผลตอนักเรียนโดยออม (X = 4.60, S.D. =
0.50) สวนประเด็นที่มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก คือ การจัดกิจกรรมสรางคุณธรรมที่มีผลใหผูเรียน
ปฏิบัติตาม (X = 4.30, S.D. = 0.60) กิจกรรมที่จัดมีความสัมพันธกับพัฒนาการของผูเรียน (X =
3.97, S.D. = 0.61) และมีการจัดกิจกรรมสรางนิสัยในการลงมือปฏิบัติแกผูเรียน (X = 3.60, S.D.
0.62) นอกจากนี้ยังพบวา มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง คือ กิจกรรมและงานตาง ๆ ในหนาที่ครูสง
ผลตอการพัฒนาความสามารถของผูเรียนทุกดาน (X = 3.40, S.D.= 0.50) กิจกรรมที่จัดสามารถ
พัฒนาความสามารถของผูเรียนไดจริง (X = 3.30, S.D. = 0.65) และกิจกรรมและการปฏิบัติงาน
ตาง ๆ แสดงถึงความสัมพันธในการพัฒนาความสามารถของผูเรียนอยางเปนระบบชัดเจน (X =
3.30, S.D. = 0.65)

ตารางที่ 13 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของครูเกี่ยวกับการ
มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพตามความคิดเห็นของครู

รายการ X S.D. ระดับ
การปฏิบัติ

1. การตรวจสอบขอบกพรองของผูเรียนโดยใชเนื้อหาวิชา
เปนหลัก

4.53 0.51 มากที่สุด
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ตารางที่ 13 (ตอ)

รายการ X S.D. ระดับ
การปฏิบัติ

2. การสอนซอมเสริมตามขอบกพรองของผูเรียน 3.87 0.78 มาก
3. การตรวจสอบขอบกพรองของผูเรียน โดยใชพัฒนาการ
ของผูเรียนดานตาง ๆ เปนหลัก

3.87 0.82 มาก

4. การจัดกิจกรรมเสริมความสามารถของผูเรียนโดยการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนตามดานที่บกพรองอยางเหมาะสม

3.70 0.79 มาก

5. การวิเคราะหจุดเดนจุดดอยของผูเรียนเปนรายคนเปนราย
สมรรถภาพ

4.07 0.78 มาก

6. การจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถของผูเรียนให
เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตามลําดับขั้นการพัฒนา

3.07 0.64 ปานกลาง

7. การตอบสนองความถนัดความสนใจของผูเรียนราย
บุคคลโดยใชกิจกรรมการเรียนรูหลายรูปแบบอยางเปน
ระบบ

3.70 0.70 มาก

รวม 3.83 0.62 มาก

จากตารางที่ 13 พบวา โดยภาพรวมแลวครูสวนใหญมีความเห็นตอระดับการปฏิบัติเกี่ยว
กับความมุงมั่นในการพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพอยูในระดับ มาก (X = 3.83, S.D. = 0.62) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ประเด็นที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ การตรวจสอบขอบกพรองของผูเรียน
โดยใชเนื้อหาวิชา (X = 4.53, S.D. = 0.51) สวนประเด็นอื่น ๆ มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ย (X) ตั้งแต 3.70-4.07 และ S.D. ตั้งแต 0.70-0.78 ยกเวนในประเด็น การจัดกิจกรรมสง
เสริมความสามารถของผูเรียนใหเหมาะสมและเต็มศักยภาพตามลําดับขั้นการพัฒนา ที่มีระดับการ
ปฏิบัติปานกลาง (X = 3.07, S.D. = 0.64)
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ตารางที่ 14 แสดงคาเฉลี่ยคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสม / การปฏิบัติของครู
ที่มีตอดานการพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง

รายการ X S.D. ระดับความ
เหมาะสม/ปฏิบัติ

1. ความเหมาะสมของแผนการสอน
1.1 การกําหนดจุดประสงคการเรียนรูในแผนการสอน
1.2 เนื้อหาสาระของกิจกรรมในแผนการสอน
1.3 ส่ือสําหรับกิจกรรมการเรียนรู
1.4 วิธีการและเครื่องมือวัดผลการเรียนรู
1.5 วิธีการประเมิน

3.97
3.77
3.57
3.53
3.47

0.67
0.63
0.63
0.63
0.63

มาก
มาก
มาก
มาก

ปานกลาง
2. วิธีการใหความรู / การจัดกิจกรรมการเรียนรู

2.1 ใหผูเรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
2.2 ใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกัน
2.3 กระตุนใหผูเรียนสามารถสรางความรูหรือเครื่อง

มือสําหรับการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต
2.4 ใชวิธีการสอนที่ศึกษาความตองการของผูเรียนเปน

สําคัญ
2.5 สามารถนําผลงานและความคิดเห็นของผูเรียนมา

สัมพันธกับการเรียนได

4.13
4.13
3.63

3.63

3.83

0.57
0.63
0.89

0.89

0.75

มาก
มาก
มาก

มาก

มาก

รวม 3.77 0.69 มาก

จากตารางที่ 14 พบวา โดยภาพรวมแลวครูสวนใหญมีการพัฒนาแผนการสอนใหสามารถ
ปฏิบัติไดจริงโดยมีระดับความเหมาะสมของแผนการสอนและวิธีการใหความรู/การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู อยูในระดับมาก (X = 3.77, S.D. = 0.69) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สวนใหญมี
ความเหมาะสม / การปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (X) ตั้งแต 3.53-4.13 และ S.D. = 0.63 -
0.57 ยกเวนในเรื่องของวิธีการประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนที่มีระดับความเหมาะสม /
การปฏิบัติอยูในระดับ ปานกลาง (X = 3.47, S.D. = 0.63)
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ตารางที่ 15 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับพฤติกรรมของครูที่มีตอการพัฒนา
           ส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ ตามความคิดเห็นของหัวหนากลุม

                           สาระการเรียนรูและนักเรียน

รายการ X S.D. ระดับ
การปฏิบัติ

ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีลักษณะตอไปนี้
ในระดับใด
1. ใชเทคโนโลยีและส่ือการสอนที่ทันสมัย 4.13 0.80 มาก
2. เลือกใชส่ือไดเหมาะสมกับเนื้อหาและกระบวนการเรียน
การสอน

4.07 0.79 มาก

3. มีอุปกรณการเรียนการสอนพอเพียงกับเนื้อหาวิชาที่สอน 3.94 0.91 มาก
4. เลือกใชส่ือที่สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมและ
ขอจํากัดของโรงเรียน

3.98 0.76 มาก

5. ครูมีการประเมินผลการใชนวัตกรรมและปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

4.03 0.87 มาก

รวม 4.03 0.83 มาก

จากตารางที่ 15 พบวา โดยภาพรวมแลวครูสวนใหญมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพอยูเสมออยูในระดับมาก (X = 4.03, S.D. = 0.83) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอโดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา เร่ืองที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ครูมีระดับพฤติกรรมมากเปน
ลําดับแรก คือ ครูใชเทคโนโลยีและสื่อการสอนที่ทันสมัย (X = 4.13, S.D. = 0.80) รองลงมาคือ ครู
เลือกใชส่ือไดเหมาะสมกับเนื้อหา และกระบวนการเรียนการสอน (X = 4.07, S.D. = 0.79) และครูมี
การประเมินผลการใชนวัตกรรมและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพสูงสุด (X = 4.03, S.D. = 0.87) ตาม
ลําดับ
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ตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมของครูที่มีตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน     โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียนตามความคิดเห็นของ
นักเรียน

รายการ X S.D. ระดับ
พฤติกรรม

ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีลักษณะตอไปนี้
ในระดับใด
1. เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและซักถามขอ
สงสัย

4.30 0.69 มาก

2. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

4.22 0.74 มาก

3. สงเสริมใหมีการอภิปรายกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 4.09 0.80 มาก
4. สงเสริมใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง 4.25 0.77 มาก
5. สนับสนุนการทํางานรวมกันเปนทีม 4.26 0.78 มาก
6. สงเสริมใหผูเรียนวิเคราะหบทเรียน 4.01 0.87 มาก
7. สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง 4.10 0.86 มาก
8. สามารถนําผลงานและความคิดเห็นของผูเรียนมาสัมพันธ
กับการเรียนการสอนได

4.10 0.79 มาก

9. ใหผูเรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง 4.23 0.85 มาก
10. กระตุนใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต 4.16 0.85 มาก

รวม 4.17 0.80 มาก

จากตารางที่ 16 พบวา โดยภาพรวมแลวนักเรียนสวนใหญมีความเห็นตอระดับพฤติกรรม
ของครูที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน อยูในระดับ มาก
(X = 4.17, S.D. = 0.80) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา เร่ืองที่
นักเรียนเห็นวาครูมักจะกระทําหลังแสดงพฤติกรรมมากเปนลําดับแรก คือ การเปดโอกาสใหผูเรียน
แสดงความคิดเห็นและซักถามขอสงสัย (X = 4.30, S.D. = 0.69) รองลงมาคือ ครูสนับสนุนใหนัก
เรียนทํางานรวมกันเปนทีม (X = 4.26, S.D. = 0.78) และครูสงเสริมใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตน
เอง (X = 4.25, S.D. = 0.77) ตามลําดับ
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ตารางที่ 17 แสดงคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติของครูดานการปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครู

รายการ X S.D. ระดับ
การปฏิบัติ

1. แตงกายสุภาพเรียบรอย 4.03 0.72 มาก
2. ใชวาจาสุภาพและเหมาะสมกับผูที่เกี่ยวของ 3.93 0.78 มาก
3. แสดงกิริยาสุภาพ ถูกตองตามเวลาและสถานที่ 4.00 0.69 มาก
4. ไมสูบบุหร่ีหรือเลนการพนัน 4.17 1.34 มาก
5. ดูแลรับผิดชอบสาธารณสมบัติ 4.00 0.69 มาก
6. ไมนํางานสวนตัวมาทําในขณะปฏิบัติหนาที่ / สอน 4.13 0.82 มาก
7. ตักเตือนผูเรียนเมื่อทําผิดระเบียบของสถานศึกษา 4.50 0.51 มากที่สุด
8. ชวยดูแลรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษา 4.20 0.66 มาก
9. มีความกระตือรือรนและเอาใจใสตอการทํางาน 4.10 0.66 มาก
10. เปนผูแสวงหาความรูอยูเสมอ 4.03 0.72 มาก
11. ใชเวลาวางระหวางปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประโยชนกับ
การเรียนการสอน

4.07 0.58 มาก

12. ปฏิบัติตนตั้งมั่นอยูในศีลหา 4.10 0.66 มาก
รวม 4.11 0.74 มาก

จากตารางที่ 17 พบวา โดยภาพรวมผูบริหารโรงเรียนและครูสวนใหญมีความเห็นตอการ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีอยูในระดับ มาก (X = 4.11, S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
การตักเตือนผูเรียนเพื่อกระทําผิดระเบียบของสถานศึกษามีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด (X
= 4.50, S.D. = 0.51) นอกจากนี้มีระดับการปฏิบัติในระดับมากทุกราย โดยมีคาเฉลี่ย (X) ตั้งแต
3.93-4.20 และ S.D. ตั้งแต 0.78 – 0.66
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ตารางที่ 18 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสม / ปฏิบัติ /
พฤติกรรมของผลสรุปปจจัยนําเขาเรื่องครูมีลักษณะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ครู

รายการ X S.D. ระดับความเหมาะสม /
การปฏิบัติ /พฤติกรรม

1. การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพครู

2.66 0.65 ปานกลาง

2. การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึง
ถึงผลประโยชนที่จะเกิดกับผูเรียน

3.74 0.61 มาก

3. ความมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 3.83 0.62 มาก
4. การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติได
เกิดผลจริง

3.77 0.69 มาก

5. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิ
ภาพ

4.03 0.83 มาก

6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผล
ถาวรที่เกิดแกผูเรียน

4.17 0.80 มาก

7. การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 4.11 0.74 มาก
รวม 3.76 0.71 มาก

จากตารางที่ 18 พบวา โดยภาพรวมแลว สามารถสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
มีความคิดเห็นตอปจจัยนําเขาเรื่องครูมีลักษณะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูอยูในระดับมาก        
(X = 3.76, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอคํา
ถามในแตละดานอยูในระดับมากเกือบทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ย (X) อยูระหวาง 3.74-4.17 และ S.D.
อยูในระหวาง 0.61-0.80 ยกเวนดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวชิาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูที่
อยูในระดับปานกลาง (X = 2.66, S.D. = 0.65)

สวนที่  4    ผลการวิเคราะหเร่ืองผูบริหารโรงเรียนมีความรู ความสามารถและคุณลักษณะ
ในการบริหารโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงไดแก  ความมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษากับ
การเปลี่ยนแปลงความเปนผูนําในการพัฒนาการศึกษา มีมนุษยสัมพันธและเปนที่ยอมรับของผู
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เกี่ยวของ  ความเปนประชาธปิไตยใหครูทํางานเปนทีม  ( Team  work )  และมีสวนรวมคิดรวมทํา
ความสามารถในการนิเทศและชวยเหลือครูความเปนผูแสวงหาความรูมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
ศึกษาในสถานศึกษา  และความเปนผูมีความเมตตากรุณา  มีความรับผิดชอบเปนที่ยอมรับ ดังแสดง
ใน      ตารางที่ 19-24

ตารางที่ 19 แสดงคาเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความพึงพอใจ  และระดับความ
พึงพอใจของครูและผูปกครองที่มีตอปจจัยดานความมีวิสัยทัศนในการจัดการ
ศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน

รายการ X S.D. ระดับความ
พึงพอใจ

1.  มีความสามารถในการวิเคราะห  สังเคราะห  ขอมูล
ตางๆที่เกี่ยวของกับการวางแผนการศึกษาในอนาคต

3.87 0.84 มาก

2. สามารถกําหนดทิศทางและวางแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของทอง
ถ่ินและชุมชน

3.76 0.83 มาก

3.  เปดโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของรวมพัฒนาและวาง
แผนการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของชุม
ชนและทองถ่ิน

3.87 0.93 มาก

4.  สามารถดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาที่กําหนด
ไวไดประสบผลสําเร็จ

3.80 0.87 มาก

5.  สามารถพัฒนาและปรับปรุงสภาพของสถานศึกษาให
มีคุณภาพดียิ่งขึ้นไป

3.89 0.86 มาก

6.  สงเสริมใหผูรวมงานมีมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและ
ยอมรับในประสบการณใหมๆ

3.91 0.77 มาก

7.  มีความกระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางาน 4.09 0.75 มาก
รวม 3.88 0.84 มาก

จากตารางที่ 19 พบวา  ครู  และผูปกครองมีความพึงพอใจตอความมีวิสัยทัศนในการจัด
การศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (X = 3.88, S.D. =
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0.84)  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย  พบวา  เร่ืองที่ผูตอบแบบสอบ
ถามมีความพึงพอใจมากเปนลําดับแรกคือ ความกระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานของผู
บริหาร  (X = 4.09, S.D. = 0.75)  รองลงมาคือ  การสงเสริมใหผูรวมงานมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
และยอมรับในประสบการณใหม ๆ  (X = 3.91, S.D. = 0.77)  และความสามารถในการพัฒนาและ
ปรับปรุงสภาพของสถานศึกษาใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น  (X = 3.81, S.D. = 0.86)  ตามลําดับ

ตารางที่ 20 แสดงคาเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความพึงพอใจ  และลําดับความ
พึงพอใจของครู  ผูปกครอง และนักเรียนที่มีตอปจจัยดานความเปนผูนําในการ
พัฒนาการศึกษา  มนุษยสัมพันธ  และเปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของ

รายการ X S.D. ระดับความ
พึงพอใจ

1.  ผูบริหารมีความมุงมั่นตั้งใจจริงในการพัฒนาการ
ศึกษาของสถานศึกษา

4.26 0.72 มาก

2.  ผูบริหารกลาตัดสินใจและยอมรับผิดชอบในการตัด
สินใจของตนเอง

4.01 0.84 มาก

3.  ผูบริหารมีความสามารถในการนําเสนอความคิด
ความสามารถในการพูดจูงใจใหผูรวมงานปฏิบัติงาน

3.91 0.90 มาก

4.  ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน 3.83 1.02 มาก
5.  ผูบริหารมีความรูความสามารถ 4.09 0.81 มาก
6.  ผูบริหารมีความรับผิดชอบ 4.17 0.80 มาก
7.  ผูบริหารมีความเสียสละ 4.06 0.83 มาก
8.  ผูบริหารมีอารมณขัน 3.87 0.89 มาก
9.  ผูบริหารมีความซื่อสัตย 4.12 0.80 มาก
10.  ผูบริหารมีความสามารถสรางความสามัคคีในการ
ทํางาน

3.91 0.87 มาก

11. ผูบริหารมีเหตุผลรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.93 0.99 มาก
12.  ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 4.07 0.88 มาก

รวม 4.02 0.86 มาก
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จากตารางที่ 20 พบวา  ครู  ผูปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจตอความเปนผูนําใน
การพัฒนาการศึกษามีมนุษยสัมพันธและเปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก  (X = 4.02, S.D. = 0.86)  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากไป
หานอย  พบวา  เร่ืองที่ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเปนลําดับแรก  คือ  ความมุงมั่นตั้งใจ
จริงในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  (X = 4.26, S.D. = 0.72)  รองลงมา คือ  ผูบริหารมีความ
รับผิดชอบ  (X = 4.17, S.D. = 0.80) และผูบริหารมีความซื่อสัตย (X = 4.12, S.D. = 0.80) ตามลําดับ

ตารางที่ 21 แสดงคาเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความพึงพอใจ  และลําดับความ
พึงพอใจของครูและผูปกครองที่มีตอปจจัยดานความเปนประชาธิปไตยใหครู
ทํางานเปนทีม ( Team Work )  และมีสวนรวมคิดรวมทํา

รายการ X S.D. ระดับความ
พึงพอใจ

1.  ผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน 3.99 0.72 มาก
2.  ผูบริหารเคารพในสิทธิของผูรวมงาน 4.08 0.72 มาก
3.  ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานไดมีโอกาสรวมคิด
รวมวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษา

3.96 0.92 มาก

4.  ผูบริหารสงเสริม  สนับสนุน  ใหผูรวมงานไดใช
ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ

3.96 0.85 มาก

5.  ผูบริหารสงเสริมใหมีทีมงานในการปฏิบัติงานตางๆ
ของสถานศึกษา

3.99 0.87 มาก

รวม 4.00 0.82 มาก

จากตารางที่ 21 พบวา  ครูและผูปกครองมีความพึงพอใจตอความเปนประชาธิปไตยใหครู
ทํางานเปนทีม  และมีสวนรวมคิดรวมทําของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก   (X =
4.00, S.D. = 0.82)  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย  พบวา  เร่ืองที่ผู
ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเปนลําดับแรก  คือ ผูบริหารเคารพในสิทธิของผูรวมงาน   (X
= 4.08, S.D. = 0.72)  รองลงมา  คือ ผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน  ( X = 3.99, S.D.
= 0.87)  และผูบริหารสงเสริมใหมีทีมงานในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของสถานศึกษา ( X = 3.99, S.D.
= 0.72)  ตามลําดับ
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ตารางที่ 22 แสดงคาเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความพึงพอใจ  และลําดับความ
พึงพอใจของครูที่มีตอปจจัยดานความสามารถในการนิเทศและชวยเหลือครู

รายการ X S.D. ระดับความ
พึงพอใจ

1.  จัดใหมีการสัมมนาครูผูสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา

3.17 0.65 ปานกลาง

2.  จัดใหครูไดศึกษาดูงานดานการจัดการเรียนการสอน 3.70 0.84 มาก
3.  กํากับ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 4.00 0.69 มาก
4.  ยกยองชมเชยเมื่อครูหรือผูรวมงานทําดี 3.50 1.07 มาก
5.  ใหความชวยเหลือเมื่อครูหรือผูรวมงานประสบปญหา 3.90 0.76 มาก

รวม 3.65 0.80 มาก

จากตารางที่ 22 พบวา  โดยภาพรวมแลวครูมีความพึงพอใจตอความสามารถในการนิเทศ
และชวยเหลือครูของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก  (X = 3.65, S.D. = 0.80)  และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอ  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  (X) ตั้งแต  3.50
– 4.00, S.D. ตั้งแต 1.07-0.69 ยกเวนในเรื่องการจัดใหมีการสัมมนาครูผูสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของสถานศึกษาที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  (X = 3.17, S.D. = 0.65)

ตารางที่ 23 แสดงคาเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความพึงพอใจ  และลําดับความ
            พึงพอใจของครูและผูปกครองที่มีตอปจจัยดานความเปนผูแสวงหาความรูมา

ปรับปรุง  พัฒนาการจัดการศึกษาในสถานศึกษา

รายการ X S.D. ระดับความ
พึงพอใจ

1.  กระตือรือรนและสนใจที่จะแสวงหาความรูอยูตลอด
เวลา

4.20 0.71 มาก

2.  นําความรูมาประยุกตใชในการพัฒนาจัดการศึกษาให
ทันสมัยอยูเสมอ

4.10 0.72 มาก

3.  มีความสามารถในการถายทอดความรูใหกับผูรวมงาน 3.72 0.89 มาก
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ตารางที่ 23 (ตอ)

รายการ X S.D. ระดับความ
พึงพอใจ

4.  สงเสริม  สนับสนุนผูรวมงานไดแสวงหาความรูเพื่อ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

3.85 0.77 มาก

5.  นําเสนอความรูใหมใหกับผูรวมงานดวยวิธีที่เหมาะ
สมและนาสนใจ

3.82 0.85 มาก

6.  ทันขาวทันเหตุการณ 3.97 0.88 มาก
รวม 3.94 0.80 มาก

จากตารางที่ 23 พบวา  โดยภาพรวมแลวครูและผูปกครองสวนใหญมีความพึงพอใจตอ
ดานความเปนผูแสวงหาความรูมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของผูบริหาร        
โรงเรียนอยูในระดับมาก  (X = 3.94, S.D. = 0.80)  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย  พบวา  เร่ืองที่ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเปนลําดับแรก  คือ  ความ
กระตือรือรนและความสนใจที่จะแสวงหาความรูอยูตลอดเวลา (X = 4.20, S.D. = 0.71)  รองลงมา
คือ  การนําความรูมาประยุกตใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาใหทันสมัยอยูเสมอ  (X = 4.10, S.D.
= 0.72)  และทันขาวทันเหตุการณ  (X =  3.97, S.D. = 0.88)  ตามลําดับ

ตารางที่ 24 แสดงคาเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความพึงพอใจ  และลําดับความ
พึงพอใจของครูและผูปกครองที่มีตอปจจัยดานความเปนผูมีความเมตตา  กรุณา  มี
ความรับผิดชอบเปนที่ยอมรับ

รายการ X S.D. ระดับความ
พึงพอใจ

1.  ใชวาจา  สุภาพออนโยนตอผูอ่ืน 3.97 0.61 มาก
2.  ปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางสุภาพ 4.07 0.58 มาก
3.  เอาใจใสดูแลความเปนอยูของผูใตบังคับบัญชา 3.80 0.71 มาก
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ตารางที่ 24 (ตอ)

รายการ X S.D. ระดับความ
พึงพอใจ

4.  รับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืน 3.97 0.61 มาก
5.  เปนคนตรงตอเวลา 4.00 0.69 มาก
6.  ยอมรับความผิดพลาดที่ตนเองไดทําไว 4.10 0.76 มาก
8.  ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาทุกคนอยางเทาเทียมกัน 3.77 0.77 มาก
9.  มอบหมายงานโดยยึดหลักความสามารถและเสมอ
ภาค

3.70 0.79 มาก

10.  พิจารณาความดีความชอบจากผลงาน 3.87 0.63 มาก
11.  ตัดสินใจในเรื่องตางๆ โดยใชหลักเหตุผล 3.80 0.81 มาก
12.  ไมมีคําครหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 3.73 0.69 มาก
13.  เปนที่ยกยองของผูใตบังคับบัญชา ผูปกครองและ
ผูเรียน

3.83 0.75 มาก

รวม 3.90 0.69 มาก

จากตารางที่ 24 พบวา  โดยภาพรวมแลวครูและผูปกครองสวนใหญมีความพึงพอใจตอ
ดานความเปนผูมีความเมตตา  กรุณา  มีความรับผิดชอบเปนที่ยอมรับของผูบริหารโรงเรียนอยูใน
ระดับมาก  (X = 3.90, S.D. = 0.69) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
พบวา  เรื่องที่ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเปนลําดับแรก  คือ  การยอมรับความผิด
พลาดที่ตนเองไดทําไว  (X = 4.10, S.D. = 0.76) รองลงมา  คือ  การมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย (X = 4.07, S.D. = 0.58)  และการปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางสุภาพ  (X = 4.07, S.D. = 0.58)
ตามลําดับ

จากการวิเคราะหสวนที่  4  เร่ืองผูบริหารโรงเรียนมีความรูความสามารถ  และคุณลักษณะ
ในการบริหารโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถกลาวโดยสรุปไดวา โดยภาพรวมแลวผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจตอความมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษากับการเปลี่ยนแปลง ความเปน
ผูนําในการพัฒนาการศึกษา มีมนุษยสัมพันธ และเปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของ ความเปน
ประชาธิปไตย ใหครูทํางานเปนทีมและมีสวนรวมคิดรวมทํา  ความสามารถในการนิเทศและชวย
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เหลือครู  ความเปนผูแสวงหาความรูมาปรับปรุง  พัฒนาการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  และความ
เปนผูมีความเมตตา  กรุณา  มีความรับผิดชอบเปนที่ยอมรับในทุก ๆ ดานอยูในระดับมาก  โดยมีคา
เฉล่ีย  ( X )  ตั้งแต  3.65 – 4.02 และ S.D. = 0.80-0.86

สวนที่  5  ผลการวิเคราะหเร่ืองผูปกครอง  ชุมชน  และองคกรตาง ๆ ใหการสนับสนุนรวม
มือในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน  ดังแสดงในตารางที่ 25

ตารางที่ 25 แสดงคาเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับการปฏิบัติ  และลําดับการปฏิบัติ
ของคณะกรรมการโรงเรียน  และผูปกครองที่มีตอการใหการสนับสนุนรวมมือใน
การจัดการศึกษา  และพัฒนาโรงเรียน

รายการ X S.D. ระดับความ
พึงพอใจ

1.  เขารวมประชุมกับทางสถานศึกษา 3.55 0.98 มาก
2.  เขารวมกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น 3.29 1.17 ปานกลาง
3.  ใหความรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษาหรือบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชน

3.51 1.02 มาก

4.  ใหความรวมมือในการจัดกองทุนเพื่อการศึกษา 3.27 1.15 ปานกลาง
5.  ใหความสําคัญกับการศึกษาของบุตรหลาน 4.18 0.77 มาก
6.  รวมบริจาคเงินหรือส่ิงของใหแกสถานศึกษา 3.47 0.92 ปานกลาง
7.  สนับสนุนใหบุตรหลานมีการศึกษาที่ดี 4.33 0.72 มาก
8.  ใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาและจัด
การศึกษาอยางเต็มความสามารถ

3.55 1.00 มาก

9.  ใหความรวมมือเมื่อสถานศึกษาตองการใหทานไป
ใหคําแนะนําส่ังสอนในเรื่องที่ทานมีความรูใหแกครู
หรือผูเรียน

3.33 1.17 ปานกลาง

รวม 3.61 0.99 มาก

จากตารางที่ 25 พบวา  โดยภาพรวมแลวคณะกรรมการโรงเรียน  และผูปกครองสวนใหญ
มีระดับการปฏิบัติตอดานการใหการสนับสนุน  รวมมือในการจัดการศึกษา  และพัฒนาโรงเรียนอยู
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ในระดับมาก (X = 3.61, S.D. = 0.99)  ยกเวนในเรื่องของการรวมบริจาคเงินหรือส่ิงของใหแกสถาน
ศึกษา  การใหความรวมมือเมื่อสถานศึกษาตองการใหไปใหคําแนะนําส่ังสอนในเรื่องที่ตนมีความรู
ใหแกครูหรือผูเรียน  การเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น  และการใหความ
รวมมือในการจัดกองทุนเพื่อการศึกษา  ที่มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง

สวนที่ 6 ผลการวิเคราะหเร่ืองหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการ
สอนหลากหลายและมีประสิทธิภาพที่จะสรางเสริมและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ดังแสดงใน
ตารางที่ 26-27

ตารางที่ 26 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลระดับคุณภาพของการสํารวจ
เอกสารหลักสูตรตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครู

ประเด็นท่ีประเมิน X S.D. การแปลผล
ระดับ
คุณภาพ

หมายเหตุ

1. ปริมาณหรือจํานวนหลักสูตรรายวิชา
ตาง ๆ ที่สถานศึกษามี
2. ความเหมาะสมของเนื้อหากับความ
ตองการของทองถ่ิน
3. ความสอดคลองของหลักสูตรกับเปา
หมายของการศึกษา
4. ความสอดคลองของหลักสูตรกับความ
ตองการของผูเรียน

2.60

2.07

2.43

2.27

0.50

0.58

0.50

0.58

3

2

2

2

การแปลผลคาเฉลี่ย
0-0.49   =0

0.50-1.49=1
1.50-2.49 = 2
2.49-3.00 = 3

รวม 2.34 0.54 2

จากตารางที่ 26 พบวา โดยภาพรวมแลวผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลักสูตรของโรงเรียนมีคาเฉลี่ย (X = 2.34, S.D. = 0.54) ซ่ึงมีระดับคุณภาพตามเกณฑ
ประเมินมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร (หนวยศึกษานิเทศก สํานักการ
ศึกษากรุงเทพมหานคร 2542, 54-55) อยูที่ระดับ 2 ซ่ึงหมายถึง มีเกณฑอยูในระดับพอใช และ
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สามารถแปลผลการประเมินไดวา โรงเรียนมีหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรการเรียนแตไม
เพียงพอ

ตารางที่ 27 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลระดับคุณภาพของสื่อการ
เรียนการสอนตามความคิดเห็นของผูวิจัย

ประเด็นท่ีประเมิน X S.D. การแปลผล
ระดับ
คุณภาพ

หมายเหตุ

1. ปริมาณหรือจํานวนสื่อการเรียนการ
สอนรายวิชาตาง ๆ ที่สถานศึกษามี

2. ความเหมาะสมหรือสอดคลองของสื่อ
การเรียนการสอนกับเนื้อหาวิชาที่
เรียน

3. การจัดทําทะเบียนสื่อการเรียนการ
สอนของโรงเรียน

4. การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณและเครื่องใช
ในการจัดการเรียนการสอน

5. การดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ และส่ือที่
ใชในการจัดการเรียนการสอน

2.85

2.60

2.53

2.70

2.64

0.68

0.50

0.58

0.50

0.50

3

3

3

3

3

การแปลผลคาเฉลี่ย
0-0.49   =0

0.50-1.49=1
1.50-2.49 = 2
2.49-3.00 = 3

รวม 2.66 0.55 3

จากตารางที่ 27 พบวา โดยภาพรวมแลวผลการประเมินดานสื่อการเรียนการสอนของโรง
เรียนมีคาเฉลี่ย (X = 2.66, S.D. = 0.55) ซ่ึงมีระดับคุณภาพตามเกณฑประเมินมาตรฐานโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร (หนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
2542,54-55) อยูที่ระดับ 3 ซ่ึงหมายถึงมีเกณฑคุณภาพอยูในระดับดีและสามารถแปลผลการประเมิน
ไดวา โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอนที่หลากหลายหรือมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพเพื่อ
สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนทุกกลุมประสบการณ

สวนที่ 7  ผลการวิเคราะหการประเมินปจจัยนําเขาเรื่องงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ ท่ีเอ้ือ
อํานวยตอการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ดังแสดงในตารางที่ 28-30
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ตารางที่ 28 แสดงคารอยละของระดับการปฏิบัติตอการบริหารจัดการดานงบประมาณ วัสดุ
ครุภัณฑ ที่เอื้ออํานวยตอการบริการและการจัดการเรียนการสอนตามความคิดเห็น
ของผูบริหารโรงเรียน ผูชวยฯฝายธุรการ คณะกรรมการการเงิน เจาหนาที่พัสดุ
และเจาหนาที่การเงินของโรงเรียน

ขอท่ี รายการ รอยละ
ของการ
ปฏิบัติ

รอยละของ
การไม
ปฏิบัติ

1 มีการวางแผนการใชเงินของโรงเรียนใหตรงตามวัตถุประสงค
ของงานโครงการและเปนประโยชนตอการเรียนการสอนมาก
ที่สุด

100.00 -

2 มีการใชจายงบประมาณตามแผนของโรงเรียน 100.00 -
3 มีงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานที่เอื้อตอการบริหาร

และการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอตรงตามสภาพ
ปญหาและความตองการจําเปน

72.72 27.28

4 ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดหางบประมาณ รวม
ทั้งวัสดุ ครุภัณฑ ที่เอื้ออํานวยตอการบริหารและจัดการเรียน
การสอนเพิ่มเติมจากหนวยงานอยางเพียงพอ

81.82 18.18

5 มีวัสดุ ครุภัณฑ ที่จําเปนตอการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพและเพียงพอ

18.18 81.82

รวมเฉล่ีย 74.54 25.46

จากตารางที่ 28 พบวา โดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอ
การบริหารจัดการดานงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑที่เอื้ออํานวยตอการบริการและการจัดการเรียนการ
สอน โดยมีการปฏิบัติคิดเปนรอยละ 74.54 และระดับการปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 25.46 เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดพบวา เร่ืองที่มีการปฏิบัติคิดเปนรอยละ 100 ไดแก การวางแผนการใชเงินของ
โรงเรียนใหตรงตามวัตถุประสงคของงานโครงการและการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด และมีการ
ใชจายงบประมาณตามแผนของโรงเรียน สวนประเด็นที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือการมีวัสดุ
ครุภัณฑ ที่จําเปนตอการบริหารและการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเพียงพอ คิดเปนรอยละ
18.18 เทานั้น
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ตารางที่ 29 แสดงคารอยละของระดับการบริหารจัดการดานการสํารวจรายการหลักฐาน
เอกสารตาง ๆ ของงานดานธุรการ การเงิน และพัสดุ ตามความคิดเห็นของ
ผูชวยฯ ฝายธุรการ เจาหนาที่การเงินและเจาหนาที่พัสดุของโรงเรียน

ขอท่ี รายการ รอยละของการ
ดําเนินการ

รอยละของการ
ไมดําเนินการ

1 มีการจัดใหมีแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน 100.00 -
2 มีการจัดใหมีทะเบียนรับ-สงหนังสือ 100.00 -
3 มีการจัดทําทะเบียนประวัติพรอมทั้งทะเบียนสถิติขอ

มูลของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
100.00 -

4 มีการดําเนินการในเรื่องทะเบียนนักเรียน บัญชีเรียกช่ือ
สมุดหมายเหตุรายวัน สมุดเยี่ยม สมุดลงเวลา ทํา
ทะเบียนประกาศนียบัตร ทะเบียนคุม ป.04,ป.05,
รบ.1 ต. และเอกสารที่เกี่ยวกับฝายธุรการ โดยมีการ
ติดตามตรวจสอบใหเปนปจจุบัน

100.00 -

5 มีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช อุปกรณอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตองานสารบรรณ

81.00 19.00

6 มีการจัดเก็บเอกสารใหเปนระบบ โดยจัดใหมีแฟมงาน
กําหนดรหัสของหนังสือใหเปนหมวดหมู ถูกตอง และ
เปนปจจุบัน

100.00 -

7 มีการวางแผนการใชเงินของโรงเรียนใหตรงตามวัตถุ
ประสงคของงานโครงการและเปนประโยชนตอการ
เรียนการสอนมากที่สุด

100.00 -

8 มีการจัดใหมีการปฏิบัติงานตามระเบียบและขอบังคับ
วาดวยการเงินและพัสดุของกรุงเทพมหานคร

100.00 -

9 มีการสํารวจความตองการ/ความขาดแคลนและดําเนิน
การจัดหาจัดสรรพัสดุ ครุภัณฑ ใหตรงกับความตองการ
และใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ

100.00 -

10 มีการสรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปการ
ศึกษา / ปงบประมาณ

100.00 -

รวมเฉลี่ย 98.10 19.00
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จากตารางที่ 29 พบวา โดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอ
ระดับการบริหารจัดการดานการสํารวจรายการ หลักฐาน เอกสารตาง ๆ ของงานดานธุรการ การเงิน
และพัสดุ โดยมีระดับการดําเนินการคิดเปนรอยละ 98.10 และไมมีการดําเนินการคิดเปนรอยละ
19.00 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา

ตารางที่ 30 แสดงผลสรุปของการวิเคราะหการประเมินปจจัยนําเขาเรื่องงบประมาณ วัสดุ
ครุภัณฑ ที่เอื้ออํานวยตอการบริหารและจัดการเรียนการสอน

ขอท่ี รายการ
รอยละของการ

ปฏิบัติ /
การดําเนินการ

รอยละของการ
ไมปฏิบัติ /

ไมไดดําเนินการ
1 การบริหารจัดการดานงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑที่

เอื้ออํานวยตอการบริหารและการจัดการเรียนการ
สอน

74.54 25.46

2 ระดับการบริหารจัดการดานการสํารวจรายการหลัก
ฐานเอกสารตาง ๆ ของงานดานธุรการ การเงิน และ
พัสดุ

98.10 19.00

รวมเฉล่ีย 86.32 22.23

จากตารางที่ 30 สามารถสรุปไดวา โดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความ
คิดเห็นตอการบริหารจัดการดานงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ ที่เอื้ออํานวยตอการบริหารและการจัด
การเรียนการสอน โดยมีระดับการปฏิบัติ / การดําเนินการโดยเฉลี่ย 86.32 และมีระดับการไมปฏิบัติ
/ ไมไดดําเนินการ 22.23 ตามลําดับ

สวนที่ 8  การประเมินปจจัยนําเขาดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการ
เรียนการสอนซึ่งจะประเมินตามพระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียว
กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 2537,97-101) ดังแสดงใน
ตารางที่ 31 ไวดังนี้
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1. การผานเกณฑ (มีขอรายการ 5-10 ขอ เปนไปตามเกณฑทั้ง 2 เกณฑ คือ มีจํานวน
เหมาะสมตามเกณฑ และอยูในสภาพดี)

2. ไมผานเกณฑ (มีขอรายการต่ํากวา 5 ขอ เปนไปตามเกณฑทั้งสองเกณฑ คือ จํานวนที่
เหมาะสม และอยูในสภาพดี)

ตารางที่ 31 แสดงสภาพการจัดการอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตามความคิดเห็น
ของผูบริหารโรงเรียน

จํานวน สภาพ
อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความ

สะดวก
เปนไปตาม
เกณฑ

ไมเปนไป
ตามเกณฑ

ชํารุด ดี

1. ที่ดินและบริเวณโรงเรียน
2. สนาม
3. ขนาดหองเรียนและหองวิทยาศาสตร
4. หองธุรการ
5. หองสมุด
6. หองพยาบาล
7. หองแนะแนว
8. หองพักครู
9. โรงอาหาร / โตะ, มานั่ง
10. หองน้ํา / สวม

จากตารางที่ 31 พบวา โดยภาพรวมการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม
ที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน มีการดําเนินการเปนไปตามเกณฑ 7 ขอ คิดเปนรอยละ 70 และไม
เปนไปตามเกณฑ 3 ขอ คิดเปนรอยละ 30 และสวนใหญอยูในสภาพดี คิดเปนรอยละ 80 เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบวา สวนที่อยูในสภาพชํารุด คือ หองแนะแนว และหองน้ํา / หองสวม
สวนในเรื่องหองสมุดไมเปนไปตามเกณฑแตสภาพดี เพราะตามเกณฑขนาดของหองสมุดของ
กรุงเทพมหานครโรงเรียนขนาดกลาง นักเรียน 400-800 คน ขนาดของหองสมุดใช 2 หองเรียน แต
ขนาดหองของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมมีเพียง 1 หองเรียนแตอยูในสภาพดีเพราะเปนหองสมุด
ดีเดนระดับกรุงเทพมหานคร
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ตอนที่ 4
ผลการวิเคราะหการประเมินดานกระบวนการ

ผลการวิเคราะหการประเมินกระบวนการบริหาร (process evaluation) ผูวิจัยเสนอผลการ
วิเคราะหออกเปน 3 สวน ดังนี้

สวนที่ 1  ผลการวิเคราะหเร่ืองโรงเรียนบริหารงานดานวิชาการ กิจการนักเรียน ธุรการ
การเงิน และพัสดุ บุคลากร อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม และความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดแก มีการจัดโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน มี
นโยบายและแผนการดําเนินงานของสถานศึกษาดังแสดงในตารางที่ 32-33

ตารางที่ 32 แสดงคารอยละของความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่มีตอการจัดโครงสรางการ
บริหารงานของโรงเรียน

ท่ี รายการ คารอยละ
1 มีการจัดโครงสรางการบริหารในรูปแผนภูมิอยางชัดเจน 97
2 มีการเผยแพรแผนภูมิการบริหารของโรงเรียนไวในปายประกาศ 97
3 มีการเผยแพรแผนภูมิการบริหารของโรงเรียนไวในเอกสาร

แนะนําสถานศึกษา
90

4 มีการเผยแพรแผนภูมิการบริหารของโรงเรียนไวในคูมือครู 73
5 มีการเผยแพรแผนภูมิการบริหารของโรงเรียนไวในคูมือนัก

เรียน
70

6 มีการเผยแพรแผนภูมิการบริหารของโรงเรียนไวในแผนพัฒนา
โรงเรียน

93

7 มีการกําหนดขอบขายไวในแผนภูมิการจัดโครงสรางการ
บริหาร

90

8 มีการกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบไวในแผนภูมิการจัดโครง
สรางการบริหาร

97

9 มีการเผยแพรแผนภูมิโครงสรางการบริหารโดยติดบอรดไวใน
ท่ีเปดเผย

90

10 การปฏิบัติงานของหนวยงานสอดคลองกับที่กําหนดในแผนภูมิ 87
รวม 88.40

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



128

จากตารางที่ 32 พบวา โดยภาพรวมแลวผูบริหารโรงเรียนและครูสวนใหญมีความเห็นตอ
การจัดโครงสรางการบริหารโรงเรียนวา มีการจัดการในเรื่องที่เกี่ยวของรอยละ 88.40 ของขอคําถาม

ตารางที่ 33 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติในเรื่องการกําหนด
นโยบายและแผนงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

รายการ X S.D. ระดับ
การปฏิบัติ

1. มีบุคลากรรับผิดชอบเกี่ยวกับแผนงานโดยตรง 3.70 0.88 มาก
2. มีหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนงานของโรงเรียน 3.73 0.87 มาก
3. มีการจัดทําเอกสารเผยแพรเกี่ยวกับระบบงานแผนงานของ
โรงเรียน

3.77 0.82 มาก

4. มีการจัดทําเอกสารเผยแพรเกี่ยวกับวิธีการจัดทําแผนงาน
โครงการของหนวยงานยอย เพื่อเปนคูมือใหบุคลากรของ
โรงเรียน สามารถดําเนินการจัดทําแผนในหนวยงานยอยได

3.60 0.81 มาก

5. ทานมีความรูความเขาใจในกระบวนการกําหนดนโยบาย
และจัดทําแผนงานโครงการของโรงเรียน

3.63 0.61 มาก

6. ทานสามารถเขียนโครงการเพื่อดําเนินงานในหนาที่ที่ทาน
รับผิดชอบ

3.53 0.86 มาก

7. บุคลากรอื่นก็มีความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานโครงการ
เชนเดียวกับทาน

3.50 0.73 มาก

8. การกําหนดนโยบายของโรงเรียนมีการนําขอมูลจากฝาย
ตาง ๆ มาใช เชน การประเมินความตองการจําเปน ความ
ตองการชุมชน

3.47 0.78 ปานกลาง

9. การเขียนโครงการและการดําเนินงานตามโครงการเปนไป
ตามนโยบายและเปาหมายทางการศึกษาที่ไดกําหนดไว

3.67 0.66 มาก

10. มีการประเมินและรายงานผลการประเมินโครงการเปน
ประจํา สม่ําเสมอ และนําผลไปเปนขอมูลในการกําหนด
นโยบายและแผนงานในปตอไป

3.70 0.79 มาก

รวม 3.63 0.78 มาก
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จากตารางที่ 33 พบวาโดยภาพรวมแลวครูสวนใหญมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติในเรื่อง
การกําหนดนโยบายและแผนงานของสถานศึกษาอยูในระดับมาก (X = 3.63, S.D. = 0.78) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากเกือบทุกขอคําถาม โดยมีคาเฉลี่ย (X)
ตั้งแต 3.50-3.77  (S.D.) ตั้งแต 0.73-0.82 ยกเวนในเรื่องของการกําหนดนโยบายของโรงเรียน โดยมี
การนําขอมูลจากฝายตาง ๆ มาใช เชน การประเมินความตองการจําเปน ความตองการชุมชน ที่ครูมี
ความเห็นวามีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง (X = 3.47, S.D. = 0.78)

สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหเร่ืองตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการศึกษาของชาติและ
ธรรมนูญโรงเรียน มีการจัดแนวการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร ความตองการของ
ผูเรียน ทองถ่ินและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ใหสามารถเชื่อมโยงแกปญหาไดและนํา
ไปปฏิบัติไดจริง มีการจัดกิจการนักเรียนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการจัดงานดาน
ธุรการ การเงินและพัสดุไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม สะอาด
รมร่ืน เปนระเบียบเรียบรอย มีความอบอุนปลอดภัย และครูไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องที่ใชสอน
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลง ดังแสดงในตารางที่ 34-39

ตารางที่ 34 แสดงคาเฉลี่ยคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติในเรื่องตัวช้ีวัดความ
สําเร็จตามเปาหมายการศึกษาของชาติและธรรมนูญโรงเรียนดานการจัดแนวการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร ความตองการของผูเรียนทองถ่ิน และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ใหสามารถเชื่อมโยงแกปญหาไดและนําไป
ปฏิบัติจริงตามความคิดเห็นของครู

รายการ X S.D. ระดับ
การปฏิบัติ

1. มีขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพและความตองการของผู
เรียน

3.63 0.76 มาก

2. มีขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพและความตองการของ
ประชาชนในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู

3.57 0.68 มาก

3. มีผลการวิเคราะหหลักสูตรแมบทในเรื่องของจุดประสงค
เนื้อหา กิจกรรมและคาบเวลา

3.47 0.78 ปานกลาง

4. มีการปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ินในระดับชั้นที่ทานสอน

3.67 0.88 มาก
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ตารางที่ 34 (ตอ)

รายการ X S.D. ระดับ
การปฏิบัติ

5. มีการจัดทําแผนการสอนใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียนและทองถ่ิน

3.57 0.82 มาก

6. มีการศึกษาและสํารวจแหลงที่เปนภูมิปญญาชาวบาน 3.37 0.72 ปานกลาง
7. มีการขอความรวมมือจากประชาชนในชุมชนที่สถาน
ศึกษาตั้งอยูใหเขามามีสวนรวมในการปรับหลักสูตร

3.17 0.70 ปานกลาง

8. มีหนาที่รับผิดชอบในคณะทํางาน เพื่อปรับหลักสูตร
ระดับทองถ่ิน

3.30 0.88 ปานกลาง

9. มีการประชุมหรืออบรมเกี่ยวกับการปรับหลักสูตร 3.43 0.94 ปานกลาง
10. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบาน 3.47 0.73 ปานกลาง

รวม 3.47 0.75 ปานกลาง

จากตารางที่ 34 พบวา โดยภาพรวมแลวครูสวนใหญมีความคิดเห็นตอระดับการปฏิบัติใน
เร่ืองตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการศึกษาของชาติ และธรรมนูญโรงเรียนดานการจัดแนวการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร ความตองการของผูเรียนทองถ่ิน และการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมใหสามารถเชื่อมโยงแกปญหาไดและนําไปปฏิบัติไดจริงอยูในระดับปานกลาง (X =
3.47, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางเกือบทุก
ขอคําถามโดยมีคาเฉลี่ย (X) ตั้งแต 3.17-3.47, (S.D.) ตั้งแต 0.70-0.78 ยกเวนในเรื่อง การปรับหลัก
สูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินในระดับชั้นที่สอน (X =3.67, S.D. = 0.88)  มีขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับสภาพและความตองการของผูเรียน (X = 3.63, S.D. = 0.76) มีขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
สภาพและความตองการของประชาชนในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู (X = 3.57, S.D. = 0.68) และมี
การจัดทําแผนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน (X = 3.57,S.D.= 0.82)
ที่ระดับการปฏิบัติอยูในระดับ มาก
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ตารางที่ 35 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นในเรื่องตัวช้ีวัด
ความสําเร็จตามเปาหมาย การศึกษาของชาติและธรรมนูญโรงเรียนดานการจัด
กิจการนักเรียนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู

รายการ X S.D. ระดับความ
คิดเห็น

1. มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธสงเสริมใหเด็กในวัย
เรียนเขาเรียนอยางทั่วถึงและตอเนื่อง

3.00 0.68 ปานกลาง

2. มีการจัดโครงการบริการสุขภาพนักเรียนใหความรูดาน
สุขภาพอนามัยแกนักเรียน

2.93 0.73 ปานกลาง

3. มีการจัดโครงการอาหารกลางวันตามสภาพความพรอม
ของโรงเรียนและฝกสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร

4.50 0.65 มากที่สุด

4. มีการจัดกิจกรรมแนะแนวอยางสม่ําเสมอและทั่วถึงโดยใช
เทคนิควิธีการหลากหลายและเหมาะสมตามสภาพนักเรียน

3.29 0.83 ปานกลาง

5. จัดใหมีหองสมุดเพื่อบริการนักเรียนอยางทั่วถึงและจัดกิจ
กรรมสงเสริมการใชหองสมุด

3.93 0.83 มาก

6. มีการจัดโครงการแสวงหาเงินทุนหรือส่ิงของจากชุมชน
หรือภาคเอกชนเพื่อนํามาสนับสนุนทุนการศึกษาแกนัก
เรียนที่ขาดแคลน

2.86 0.36 ปานกลาง

7. มีการจัดใหมีกิจกรรมสหกรณนักเรียนและสงเสริมใหนัก
เรียนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมสหกรณ

3.50 0.76 มาก

8. มีการจัดโครงการเพื่อฝกใหนักเรียนมีพฤติกรรมดานวิถี
ชีวิตแบบประชาธิปไตย

3.71 0.83 มาก

9. มีการจัดโครงการเพื่อใหนักเรียนมีความปลอดภัยขณะอยู
ในโรงเรียน

2.86 0.36 ปานกลาง

10. มีการจัดทําแผน / โครงการ / มาตรการในการปองกัน
ส่ิงเสพติดในโรงเรียน

4.86 0.36 มากที่สุด

รวม 3.54 0.64 มาก
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จากตารางที่ 35 พบวาโดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอ
เร่ืองตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการศึกษาของชาติและธรรมนูญโรงเรียนดานการจัดกิจการนัก
เรียนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก (X = 3.54, S.D. = 0.64) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ประเด็นที่มีคาระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือมีการจัดทําแผน /
โครงการ / มาตรการในการปองกันสิ่งเสพติดในโรงเรียน (X = 4.86, S.D. = 0.36) และมีการจัด
โครงการอาหารกลางวันตามสภาพความพรอมของโรงเรียนและฝกสุขนิสัยที่ดีในการรับประทาน
อาหาร (X = 4.50, S.D. = 0.65) สําหรับประเด็นที่มีความคิดเห็นในระดับมาก คือ การจัดใหมีหอง
สมุดเพื่อบริการนักเรียนอยางทั่วถึงและจัดกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด (X = 3.93, S.D. = 0.83)
การจัดโครงการเพื่อฝกใหนักเรียนมีพฤติกรรมดานวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย (X = 3.71, S.D. =
0.83)และการจัดใหมีกิจกรรมสหกรณนักเรียนและสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการดําเนิน        
กิจกรรมสหกรณ (X = 3.50, S.D. = 0.76) นอกจากนี้ยังพบประเด็นที่มีความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง คือ มีการจัดกิจกรรมแนะแนวอยางสม่ําเสมอและทั่วถึงโดยใชเทคนิควิธีการหลากหลาย
และเหมาะสมตามสภาพนักเรียน (X = 3.29, S.D. = 0.83) มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธสงเสริม
ใหเด็กในวัยเรียนเขาเรียนอยางทั่วถึง (X = 3.00, S.D. = 0.68) มีการจัดโครงการบริการสุขภาพ
นักเรียนใหความรูดานสุขภาพอนามัยแกนักเรียน (X = 2.93, S.D. = 0.93) มีการจัดโครงการแสวง
หาเงินทุนหรือส่ังของจากชุมชนหรือภาคเอกชนเพื่อนํามาสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียนที่ขาด
แคลน (X = 2.86, S.D. = 0.36) และการจัดโครงการเพื่อใหนักเรียนมีความปลอดภัยขณะอยูใน
โรงเรียน (X = 2.86, S.D. = 0.36)

ตารางที่ 36 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในเรื่องตัวช้ีวัด
ความสําเร็จตามเปาหมายการศึกษาของชาติและธรรมนูญโรงเรียนดานการจัดใหมี
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม สะอาด รมร่ืน เปนระเบียบเรียบรอย มีความอบอุน
ปลอดภัย ตามความคิดเห็นของครู ผูปกครอง และนักเรียน

รายการ X S.D. ระดับความ
พึงพอใจ

1. จัดบริเวณโรงเรียนไดเปนสัดสวน 3.97 0.76 มาก
2. จัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลในที่มิดชิด 3.67 0.86 มาก
3. มีระบบการบําบัดน้ําเสียและที่ระบายน้ําทิ้ง 3.53 1.02 มาก
4. จัดปลูกไมดอก ไมประดับเพื่อความสวยงาม 4.12 0.86 มาก
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ตารางที่ 36 (ตอ)

รายการ X S.D. ระดับความ
พึงพอใจ

5. มีการปลูกไมยืนตนเพื่อความรมร่ืน 4.23 0.81 มาก
6. มีการจัดโตะ มานั่ง สําหรับนั่งเลนและพักผอนเพียงพอ 4.02 0.85 มาก
7. จัดสภาพแวดลอมดานอาคาร สถานที่ หองเรียนเรียบรอย 3.91 0.83 มาก
8. มีบรรยากาศที่ปลอดโปรง อากาศถายเทสะดวก 4.19 0.82 มาก
9. จัดสภาพแวดลอมไดอยางปลอดภัยไมกอใหเกิดอันตราย
แกผูเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

3.95 0.85 มาก

10. มีสภาพแวดลอมที่ไมสงกลิ่นเหม็นรบกวน 3.90 0.82 มาก
รวม 3.95 0.85 มาก

จากตารางที่ 36 พบวาโดยภาพรวมแลวครู ผูปกครอง และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการ
จัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนอยูในระดับมาก (X = 3.95, S.D. = 0.85) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา เร่ืองที่ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเปนอันดับแรกคือ มีการปลูกไมยืนตนเพื่อ
ความรมร่ืน (X = 4.23, S.D. = 0.81) รองลงมาคือ มีบรรยากาศที่ปลอดโปรง อากาศถายเทสะดวก
(X = 4.19, S.D. = 0.82) และมีการจัดปลูกไมดอกไมประดับเพื่อความสวยงาม (X = 4.12, S.D. =
0.86) ตามลําดับ

ตารางที่ 37 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในเรื่องตัวช้ีวัด
ความสําเร็จตามเปาหมายการศึกษาของชาติ และธรรมนูญโรงเรียนดานครูไดรับ
การพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องที่ใชสอนหรือปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็นของครู

รายการ X S.D. ระดับความ
พึงพอใจ

1. ทานมีโอกาสเขารวมประชุมทางวิชาการที่สถานศึกษาจัด
ขึ้น

4.00 0.64 มาก

2. ทานมีโอกาสเขารวมประชุมทางวิชาการที่หนวยงานอื่นจัด
ขึ้น

3.63 1.00 มาก

3. ใชวิธีการหลากหลายในการพัฒนา 3.73 0.69 มาก
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ตารางที่ 37 (ตอ)

รายการ X S.D. ระดับความ
พึงพอใจ

4.  เนื้อหาสาระเหมาะสมกับสมัย 3.67 0.76 มาก
5. การพัฒนาชวยใหทานมีความรูความเขาใจในเรื่องที่สอน 4.17 0.59 มาก
6. การพัฒนาชวยใหทานมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน 4.03 0.61 มาก
7. กิจกรรมการพัฒนาเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการ
สอน

4.07 0.64 มาก

8. มีการดําเนินการพัฒนาครูตามแผน / โครงการอยางตอ
เนื่อง

3.83 0.79 มาก

9. ใชวิธีการหลากหลายในการพัฒนา 3.77 0.63 มาก
10. มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาครู 3.83 0.70 มาก

รวม 3.87 0.71 มาก

จากตารางที่ 37 พบวาโดยภาพรวมแลวครูสวนใหญมีความพึงพอใจตอการไดรับการ
พัฒนาเกี่ยวกับเรื่องที่ใชสอนหรือปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
อยูในระดับมาก (X = 3.87, S.D. = 0.71) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา เร่ืองที่ครูมีความพึงพอ
ใจมากเปนอันดับแรก คือ การพัฒนาชวยใหครูมีความรู ความเขาใจในเรื่องที่สอน (X = 4.17, S.D. =
0.59) รองลงมาคือ กิจกรรมการพัฒนาเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน (X = 4.07, S.D. =
0.64) และการพัฒนาชวยใหครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน (X = 4.03, S.D. = 0.61) ตาม
ลําดับ

ตารางที่ 38 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติดานผูบริหารและ
ครูสรางความสัมพันธกับชุมชนในการรวมกันจัดการศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูและชุมชน

รายการ X S.D. ระดับ
1. โรงเรียนมีแผนงานโครงการปฏิบัติงานรวมกับชุมชน 3.63 0.67 มาก
2. บุคลากรจากชุมชนรวมเปนคณะกรรมการหรือที่ปรึกษา
วางแผนบริหารโรงเรียน

3.70 0.65 มาก
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ตารางที่ 38 (ตอ)

รายการ X S.D. ระดับ
3. โรงเรียนกับชุมชนมีการประชุมรวมกันเพื่อวางแผนจัดการ
ศึกษา

3.60 0.72 มาก

4. การประสานงานระหวางโรงเรียนกับชุมชนมีความตอเนื่อง 3.70 0.73 มาก
5. มีการรับฟงความคิดเห็นและการยอมรับความสามารถของ
กันและกัน

3.77 0.63 มาก

6. มีการกําหนดแผนการเรียนการสอนตอบสนองความ
ตองการของชุมชน

3.27 1.01 ปานกลาง

7. มีการกําหนดโครงการตอบสนองความตองการของชุมชน 3.13 1.04 ปานกลาง
8. มีการปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูบริหาร ครูและชุมชน
ในการจัดการศึกษา

3.43 0.86 ปานกลาง

รวม 3.53 0.79 มาก

จากตารางที่ 38 พบวาโดยภาพรวมแลวครูและชุมชนสวนใหญมีความคิดเห็นตอระดับการ
ปฏิบัติของผูบริหารโรงเรียนและครูในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยูใน
ระดับมาก (X = 3.53, S.D. = 0.79) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ
เห็นวามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ในประเด็น การปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูบริหาร ครู
และชุมชนในการจัดการศึกษา (X = 3.43, S.D. = 0.86) มีการกําหนดแผนการเรียนการสอนตอบ
สนองความตองการของชุมชน (X = 3.27, S.D. = 1.01) และมีการกําหนดโครงการตอบสนองความ
ตองการของชุมชน (X = 3.13, S.D. = 1.04)

ตารางที่ 39 แสดงคาเฉลี่ยคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหผูเรียนฝกคนควา สังเกต รวบรวมขอมูล วิเคราะหอยางหลาก
หลายสรางสรรค และสามารถสรางองคความรูดวยตนเองตามความคิดเห็นของ
นักเรียน

รายการ X S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ

1. คนควาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง 3.76 0.97 มาก
2. ฝกการสังเกต 3.66 0.97 มาก
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ตารางที่ 39 (ตอ)

รายการ X S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ

3. คนหาขอมูล จัดทําขอมูล สรุปขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดวย
ตนเอง

3.88 0.88 มาก

4. ฝกการคิดวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นไดอยางหลาก
หลาย

3.80 0.88 มาก

5. ฝกระบุปญหา กําหนดทางเลือกและเลือกวิธีแกปญหา 3.71 0.97 มาก
6. ฝกตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบ 3.77 0.92 มาก
7. สรุปความรูไดดวยตนเอง 3.65 1.01 มาก
8. เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม 3.88 0.81 มาก
9. สรางสรรคผลงานชิ้นใหมได 3.97 0.84 มาก
10. สรางสรรควิธีการทํางาน / แกปญหาของตนได 3.85 0.90 มาก
11. สรางและพัฒนาโครงงานของตนเองได 3.79 0.90 มาก
12. นําเสนอผลความรูที่ได 3.71 1.06 มาก

รวม 3.79 0.93 มาก

จากตารางที่ 39 พบวา โดยภาพรวมแลวนักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติ
ของครูในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนฝกคนควา สังเกต สอบถามและ
วิเคราะหขอมูล และสามารถสรางองคความรูดวยตนเองอยูในระดับมาก (X = 3.79, S.D. = 0.93)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ประเด็นที่นักเรียนเห็นวาครูมักจะปฏิบัติมากเปนอันดับแรกคือ สราง
สรรคผลงานชิ้นใหมได (X = 3.97, S.D. = 0.84) รองลงมาคือ การเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรู
ใหม (X = 3.88, S.D. = 0.81) และการคนหาขอมูล จัดทําขอมูล และสรุปขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดวย
ตนเอง (X = 3.88, S.D. = 0.88) ตามลําดับ

สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหเร่ืองโรงเรียนจัดการนิเทศภายในดานกระบวนการนิเทศภายใน
และความพึงพอใจของครูที่มีตอการนิเทศภายในโรงเรียน ดังแสดงในตารางที่ 40-41
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ตารางที่ 40 แสดงคารอยละของระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายในตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและครู

กระบวนการ รอยละของ
ระดับการ
ปฏิบัติ

รอยละของ
ระดับการ
ไมปฏิบัติ

ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการ
1.1 ศึกษาวิเคราะหขอมูลตัวบงชี้คุณภาพดานตาง ๆ
1.2 สํารวจและประเมินความตองการของครู
1.3 จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการ
1.4 วิเคราะหหาสาเหตุ จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ

กําหนดทางเลือกในการแกปญหาและดําเนินการ
ตามความตองการ

ขั้นที่ 2 การวางแผน
2.1 กําหนดกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม
2.2 เขียนโครงการ

ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน
2.1 การดําเนินการตามโครงการ
2.2 การกํากับติดตาม

ขั้นที่ 4 ประเมินผล
4.1 ประเมินกระบวนการ
4.2 ประเมินโครงการ
4.3 ประเมินความพึงพอใจของครู

ผลยอนกลับ
              มีการเตรียมการนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลใน
ขั้นที่ 1 ของกระบวนการนิเทศตอไป

100.00
100.00
50.00
56.67

70.00
100.00

60.00
53.33

36.67
100.00
83.33

73.67

-
-

50.00
43.33

30.00
-

40.00
46.67

63.33
-

16.67

26.33

รวมเฉล่ีย 73.63 26.37

จากตารางที่ 40 พบวา โดยภาพรวมแลวผูบริหารโรงเรียนและครูสวนใหญมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายใน ซ่ึงมีระดับการปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ
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รอยละ 73.63 และไมมีการปฏิบัติรอยละ 26.37 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขั้นตอนที่มีระดับการ
ปฏิบัติรอยละ 100 ไดแก การศึกษาวิเคราะหขอมูลตัวบงชี้คุณภาพดานตาง ๆ การสํารวจและ
ประเมินความตองการของครู การเขียนโครงการ และการประเมินโครงการ สวนขั้นตอนที่มีระดับ
การปฏิบัตินอยที่สุด คือ การประเมินกระบวนการนิเทศภายใน คิดเปนรอยละ 36.67

ตารางที่ 41 แสดงคาเฉลี่ยคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและลําดับความพึงพอใจของครูที่มีตอ
การนิเทศภายในโรงเรียน

รายการ X S.D. ระดับความ
พึงพอใจ

ก. การดําเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายใน
1. การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและการวางแผน

1.1 นโยบายการนิเทศภายในโรงเรียน
1.2 โครงการนิเทศภายในโรงเรียน
1.3 ผูรับผิดชอบโครงการนิเทศภายในโรงเรียน
1.4 กิจกรรมที่กําหนดในโครงการนิเทศภายใน
1.5 แบบและวิธีการประเมินผล

2. การปฏิบัติงาน
2.1 การปฏิบัติตามกําหนดในปฏิทินปฏิบัติงาน
2.2 ความรวมมือของคณะครูในการดําเนิน

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน
2.3 บรรยากาศการนิเทศภายในโรงเรียน
2.4 การใชส่ือ / เครื่องมือในการนิเทศ
2.5 การใหขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

3. การประเมินผล
3.1 วิธีการประเมินผล
3.2 การมีสวนรวมในการประเมินผล
3.3 ระยะเวลาในการประเมินผล

2.90
3.03
3.13
3.57
3.97

3.07
3.33

3.80
3.40
3.50

3.50
3.63
3.53

0.61
0.76
1.07
1.01
0.76

0.78
1.03

0.66
0.77
1.22

1.22
1.16
0.92

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง

มาก
ปานกลาง
มาก

มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 41 (ตอ)

รายการ X S.D. ระดับความ
พึงพอใจ

ข. ผลการดําเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายใน
1. ครู

1.1 ครูมีความรูความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติ
งาน

1.2 ครูปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 ครูมีความสัมพันธอันดีตอกัน
1.4 ครูใหการยอมรับซ่ึงกันและกัน
1.5 ครูจัดทําผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

2. นักเรียน
2.1 นักเรียนมีความสนใจและความกระตือรือรนใน

การเรียนมากขึ้น
2.2 นักเรียนใหความรวมมือในการปฏิบัติงานดีขึ้น

นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น

3.23

3.77
4.07
3.70
2.93

3.33

3.87
3.10

0.94

0.82
0.58
0.65
0.64

0.89

0.78
0.71

ปานกลาง

มาก
มาก
มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก
ปานกลาง

รวม 3.44 0.85 ปานกลาง

จากตารางที่ 41 พบวา โดยภาพรวมแลวครูสวนใหญมีความพึงพอใจตอการนิเทศภายใน
โรงเรียน อยูในระดับปานกลาง (X = 3.44S.D. = 0.85) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา เร่ืองที่ครูมี
ความพึงพอใจมากเปนลําดับแรก คือ ครูมีความสัมพันธอันดีตอกัน (X = 4.07, S.D. = 0.58) รองลง
มาคือ แบบและวิธีการประเมินผล (X = 3.97) และนักเรียนใหความรวมมือในการปฏิบัติงานดีขึ้น
(X = 3.87, S.D. = 0.78) ตามลําดับ

สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหกระบวนการเรื่องโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนไดสอด
คลองกับหลักสูตรทองถ่ินไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพดังแสดงในตารางที่ 42
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ตารางที่ 42 แสดงคารอยละของระดับการปฏิบัติในเรื่องโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอน
ไดสอดคลองกับหลักสูตรทองถ่ินไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพตามความ
คิดเห็นของหัวหนาฝายวิชาการ ผูบริหารโรงเรียนและครู

ลําดับ
ท่ี

รายการ รอยละ
ของการ
ปฏิบัติ

รอยละ
ของการ
ไมปฏิบัติ

1
ดานการพัฒนาหลักสูตร
มีการแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความตองการของทองถ่ิน - 100.00

2 มีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพทองถ่ิน 100.00 -
3 มีการสรางและหรือปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความ

ตองการของทองถ่ิน
100.00 -

4 มีการใชหลักสูตรที่สรางและหรือปรับปรุงขึ้น พรอมทั้งมีการ
ประเมินและสรุปรายงานผล

85.75 14.25

5
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
มีการวางแผนการสอนโดยมีการวิเคราะหหลักสูตร จัดทํา
แผนการสอน จัดทําส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
รวมทั้งเครื่องมือวัดผลและประเมินผล

68.29 31.71

6 มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนโดยใชวิธีการ
สอนที่หลากหลายตรงตามเจตนารมณของหลักสูตร

100.00 -

7 มีการประเมินผลเปนระยะ ๆ ดวยวิธีการที่หลากหลายเนนการ
ปฏิบัติจริงและผลงานสะสมของผูเรียน เพื่อนําขอมูลมาใช
พัฒนาผูเรียนและการสอนของครู

63.58 36.42

8
ดานการวิจัยในชั้นเรียน
มีการศึกษาและวิเคราะหปญหา 89.12 10.88

9 มีการหาแนวทางแกปญหา พัฒนาสิ่งที่จะใชแกปญหา ดําเนิน
การแกปญหาและประเมินผลการแกปญหา

64.25 35.75

10 มีการสรุปผลรายงานและเผยแพร ทั้งนี้กอใหเกิดการ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

52.64 47.36

รวมเฉล่ีย 72.40 27.60
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จากตารางที่ 42 พบวา ผูบริหารโรงเรียน หัวหนาฝายวิชาการ และครูสวนใหญมีความคิด
เห็นตอระดับการปฏิบัติในเรื่องความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไดสอดคลองกับหลักสูตร
ทองถ่ิน ไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติคิดเปนรอยละ 72.40
และมีระดับการไมปฏิบัติในภาพรวมคิดเปนรอยละ 27.60 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ขอที่มีระดับการปฏิบัติคิดเปนรอยละ 100 ไดแก มีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพทองถ่ิน การ
สรางหรือปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน และมีการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชวิธีการสอนที่หลากหลายตรงตามเจตนารมยของหลักสูตร สวนเรื่องที่ไมมีการปฏิบัติเลย
ไดแก การแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความตองการของทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 100

ตอนที่ 5
ผลการวิเคราะหการประเมินดานผลผลิต

ผลการประเมินดานผลผลิต (product evaluation) ซ่ึงจะประเมินตามเกณฑประเมิน
มาตรฐานโรงเรียนของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ตามมาตรฐานดานผูเรียน ซ่ึงมี 7 ดาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ดังแสดงในตารางที่
43-50

สวนที่ 1   ผลการวิเคราะหเร่ือง ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
ดังแสดงในตารางที่ 43

ตารางที่ 43 แสดงผลการประเมินระดับคุณภาพของผูเรียนดานผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค

ระดับคุณภาพ
ท่ี ตัวบงชี้
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ร็จ ควร
ปรับ
ปรุง

พอ
ใช

ดี

1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติ
ตนตามระเบียบหลักธรรมเบื้องตนของ
แตละศาสนา

มี 75%
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ตารางที่ 43 (ตอ)

ระดับคุณภาพ
ท่ี ตัวบงชี้
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ร็จ ควร
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ปรุง

พอ
ใช

ดี

2 ซ่ือสัตยสุจริต (และมีจรรยาบรรณ
สําหรับระดับอาชีวศึกษา)

มี 75%

3 มีความเมตตาเอื้อเฟอเผ่ือแผและเสีย
สละเพื่อสวนรวม

มี 75%

4 ประหยัด (ใชส่ิงของและทรัพยสินทั้ง
ของตนและสวนรวมตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดและ
คุมคา)

มี 75%

จากตารางที่ 43 พบวาโดยภาพรวมแลวผลการประเมินตามมาตรฐานนี้มีระดับคุณภาพอยู
ในเกณฑที่ดี โดยมีระดับคุณภาพดี 6 ดาน และมีคุณภาพระดับพอใชในเรื่องการประหยัด (ใชส่ิงของ
และทรัพยสินทั้งของตนและสวนรวมตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและคุมคา)

สวนที่ 2  ผลการวิเคราะหเร่ืองผูเรียนมีความคิด วิเคราะห สังเคราะห วิจารณญาณ มีความ
คิดริเร่ิมสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน ดังแสดงในตารางที่ 44

ตารางที่ 44 แสดงผลการประเมินระดับคุณภาพของผูเรียนดานผูเรียนมีความคิดวิเคราะห
สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน

ระดับคุณภาพ
ท่ี ตัวบงชี้
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1 สามารถจําแนกประเภทขอมูลเปรียบเทียบ
และมีความคิดรวบยอด

มี 70%
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ตารางที่ 44 (ตอ)

ระดับคุณภาพ
ท่ี ตัวบงชี้
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พอ
ใช

ดี

2 สามารถประเมินคาความนาเชื่อถือของขอ
มูล รูจักพิจารณาขอดี-ขอเสีย  ความถูก-ผิด
ระบุสาเหตุ- คนหาคําตอบ เลือกวิธีและมี
ปฏิภาณในการแกปญหาและตัดสินใจอยาง
สันติและมีความถูกตองเหมาะสม

มี 70%

3 มีความคิดริเร่ิม มีจิตนาการ สามารถคาด
การณและกําหนดเปาหมายได

มี 78%

จากตารางที่ 44 พบวา โดยภาพรวมแลวผลการประเมินมาตรฐานผูเรียนดานนี้มีระดับ
คุณภาพอยูในเกณฑพอใช โดยมีระดับคุณภาพพอใช ในดานความสามารถในการจําแนกประเภท
ขอมูลเปรียบเทียบและมีความคิดรวบยอด และความสามารถในการประเมินคาความนาเชื่อถือของ
ขอมูล รูจักพิจารณาขอดี-ขอเสีย ความถูกตอง ระบุสาเหตุ-ผล คนหาคําตอบ เลือกวิธีและมีปฏิภาณ
ในการแกปญหาและตัดสินใจอยางสันติและมีความถูกตองยกเวนในเรื่องความคิดริเร่ิมมีจินตนาการ 
สามารถคาดการณ และกําหนดเปาหมายไดที่มีระดับคุณภาพอยูในเกณฑที่ดี

สวนที่ 3  ผลการวิเคราะหเร่ืองผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ดังแสดงใน
ตารางที่ 45
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ตารางที่ 45 แสดงผลการประเมินระดับคุณภาพของผูเรียนดานผูเรียนมีความรูและทักษะที่จํา
เปนตามหลักสูตร

ระดับคุณภาพ
ท่ี ตัวบงชี้
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1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมประสบการณ /
กลุมวิชา / หมวดวิชาที่สําคัญไมต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ําคณิตศาสตร / ภาษาไทย / ภาษา
อังกฤษ / สปช. / สลน. / กพอ.

มี 70%

2 มีความสามารถในการใชภาษาสื่อสาร มี 78%

จากตารางที่ 45 พบวา โดยภาพรวมแลวผลการประเมินมาตรฐานผูเรียนดานนี้ผูเรียนใน
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมประสบการณ / กลุม
วิชา / หมวดวิชาที่สําคัญไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา ไดแก คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สปช. สลน. และ กพอ. ในภาพรวมอยูในเกณฑระดับคุณภาพพอใชเทานั้น สวนความสามารถใน
การใชภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนทั้ง 2 ระดับนั้น โดยภาพรวมแลวมีระดับคุณภาพอยูใน
เกณฑที่ดี

สวนที่ 4  ผลการวิเคราะหเร่ืองผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียน
รูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดังแสดงในตารางที่ 46

ตารางที่ 46 แสดงผลการประเมินระดับคุณภาพของผูเรียนดานผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

ระดับคุณภาพ
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1 มีความกระตือรือรนสนใจการเรียนรูจากแหลง
ตาง ๆ รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล

มี 75%
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ตารางที่ 46 (ตอ)

ระดับคุณภาพ
ท่ี ตัวบงชี้
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2 รักการอานสามารถใชหองสมุดแหลงความรู
และส่ือตาง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา

มี 75%

3 สามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรูและประสบ
การณไดอยางถูกตองดวยตนเอง

มี 75%

จากตารางที่ 46 พบวาโดยภาพรวมแลวผลการประเมินมาตรฐานดานผูเรียนดานนี้ ผูเรียน
มีระดับคุณภาพอยูในเกณฑดี เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา ผูเรียนมีความกระตือรือรนสนใจ
การเรียนรู จากแหลงตาง ๆ รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล รักการอานสามารถใชหองสมุดแหลง
ความรู และส่ือตาง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา และสามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรูและ
ประสบการณไดอยางถูกตองดวยตนเองอยูในเกณฑที่ดีทุกดาน

สวนที่ 5  ผลการวิเคราะหเร่ืองผูเรียนมีทักษะในการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ ดังแสดงในตารางที่ 47

ตารางที่ 47 แสดงผลการประเมินระดับคุณภาพของผูเรียนดานผูเรียนมีทักษะในการทํางาน
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ

ระดับคุณภาพ
ท่ี ตัวบงชี้
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1 สามารถทํางานตามลําดับขั้นตอนและผลงานมี
ประสิทธิภาพ

มี 75%
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ตารางที่ 47 ตอ

ระดับคุณภาพ
ท่ี ตัวบงชี้

aw
are

nes
s

คว
าม
ตร

ะห
นัก

att
em

pt
คว

าม
พย

ายา
ม

ach
iev

em
ent

ผล
สําเ

ร็จ ควร
ปรับ
ปรุง
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ดี

2 ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบ ในการทํางาน
พัฒนางานสามารถทํางานอยางมีความสุข และ
ภูมิใจในผลงานของตน

มี 75%

3 สามารถทํางานเปนทีม (ชวยเหลือผูอ่ืน ไมเอา
เปรียบ ใหความรวมมือ ยอมรับฟงความคิดเห็น
และความสามารถของผูอ่ืน รวมรับผิดชอบผล
งานของกลุม)

มี 75%

4 มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต มี 80%

จากตารางที่ 47 พบวา โดยภาพรวมแลวผลการประเมินมาตรฐานผูเรียนในดานนี้ ตาม
เกณฑประเมินมาตรฐานของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) โดยมีตัวบงชี้ 4 ดาน คือ ผูเรียนสามารถทํางานความลําดับขั้นตอนและผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ การขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบในการทํางานพัฒนางานสามารถทํางานอยางมี
ความสุข และภูมิใจในผลงานของตน สามารถทํางานเปนทีม และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ในภาพ
รวมอยูในเกณฑดี ยกเวนดานความสามารถทํางานตามลําดับขั้นตอน และผลงานมีประสิทธิภาพ ที่มี
ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูในเกณฑพอใช

สวนที่ 6  ผลการวิเคราะหเร่ืองผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดังแสดงใน
ตารางที่ 48
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ตารางที่ 48 แสดงผลการประเมินระดับคุณภาพของผูเรียนดานผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพทาง
กายและสุขภาพจิตที่ดี

ระดับคุณภาพ
ท่ี ตัวบงชี้
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ดี

1 มีน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑมาตรฐาน มี 75%

2 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน มี 70%
3 ราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับครู เพื่อน

และบุคคลทั่วไป
มี 80%

4 รูจักดูแลสุขภาพและปองกันตัวเองไมใหเกิด
อุบัติภัย

มี 80%

5 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด
และส่ิงมอมเมา ไมเสพสิ่งเสพติดและปลอดจาก
ส่ิงมอมเมา

มี 80%

จากตารางที่ 48 พบวาผลการประเมินระดับคุณภาพของผูเรียนในดานผูเรียนมีสุขนิสัย   
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีตามเกณฑประเมินมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตามตัวบงชี้ 5 ดาน คือ ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูงตาม
เกณฑมาตรฐาน มีสมรรถภาพทางกาย ราเริงแจมใสมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับครู เพื่อน และบุคคล
ทั่วไป รูจักดูแลสุขภาพและปองกันตัวเองไมใหเกิดอุบัติภัย และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทษ
ของสิ่งเสพติด ส่ิงมอมเมา ไมเสพสิ่งเสพติดและปลอดจากสิ่งมอมเมาในภาพรวมอยูในเกณฑที่ดี
ยกเวนดานความมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานที่มีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับ
พอใช

สวนที่ 7  ผลการวิเคราะหเร่ืองผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา ดังแสดงในตารางที่ 49
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ตารางที่ 49 แสดงผลการประเมินระดับคุณภาพของผูเรียนดานผูเรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา

ระดับคุณภาพ
ท่ี ตัวบงชี้
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ดี

1 มีความชื่นชม และรวมกิจกรรมดานศิลปะ
ดนตรี และกีฬา

มี 80%

จากตารางที่ 49 พบวาผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนในดานผูเรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา ตามเกณฑประเมินมาตรฐานสถานศึกษาของสํานักงานรับ
รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตามตัวบงชี้ 1 ดาน คือ ผูเรียนมี
ความชื่นชมและรวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา ในภาพรวมอยูในเกณฑดี ตามตัวบงชี้ 1
ดาน คือ ผูเรียนมีความชื่นชมและรวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา ในภาพรวมอยูในเกณฑดี

ตารางที่ 50 แสดงผลสรุปการประเมินผลผลิตดานผูเรียนตามเกณฑประเมินมาตรฐานสถาน
ศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)

ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ ดาน
ควร

ปรับปรุง
พอใช ดี

1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
2 ผูเรียนมีความคิด วิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ

มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัย
ทัศน

3 ผูเรียนมีความรู และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
4 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก

การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
5 ผูเรียนมีทักษะในการทํางานสามารถทํางานรวมกับผู

อ่ืนไดและมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
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ตารางที่ 50 (ตอ)

ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ ดาน
ควร

ปรับปรุง
พอใช ดี

6 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพทางกาย และสุขภาพจิตที่ดี
7 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ

ดนตรี และกีฬา
รวมเฉล่ีย

ที่มา : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน),
          “รายงานประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”,
          11 สิงหาคม 2546 (อัดสําเนา) หนา

จากตารางที่ 50 พบวาโดยภาพรวมแลวผลการประเมินผลผลิตตามเกณฑประเมิน          
มาตรฐานสถานศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) มีระดับคุณภาพอยูในเกณฑดี โดยมีระดับคุณภาพดี 5 มาตรฐาน และมีคุณภาพระดับพอใช
2 มาตรฐาน คือ ผูเรียนมีความคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน และผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร

สวนที่ 8  ผลการวิเคราะหเร่ืองผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2545 ผาน
เกณฑที่กําหนด ดังแสดงในตารางที่ 51 และ 52

ตารางที่ 51 สรุปผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปการศึกษา 2545 จําแนกตามกลุมประสบการณ

ชื่อวิชา รอยละของผูเรียนท่ีไดคะแนน
ระดับ 2-4

รอยละของผูเรียนท่ีไดคะแนน
ระดับ 3-4

ภาษาไทย 83.08 50.96
คณิตศาสตร 65.82 41.31
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ตารางที่ 51 (ตอ)

ชื่อวิชา รอยละของผูเรียนท่ีไดคะแนน
ระดับ 2-4

รอยละของผูเรียนท่ีไดคะแนน
ระดับ 3-4

สปช. 68.81 43.50
สลน. 99.79 94.11
กพอ. 98.65 87.39
ภาษาอังกฤษ 74.36 44.86

รวม / เฉล่ีย 81.75 60.36

ที่มา : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน),
          “รายงานประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”,
          11 สิงหาคม 2546 (อัดสําเนา) หนา

จากตารางที่ 51 พบวา ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา มีจํานวนผูไดคะแนน
ระดับ 2 ขึ้นไป (ระดับคะแนน 2-4) คิดเปนรอยละ 81.75 และมีผูเรียนรอยละ 18.25 ที่ไดคะแนนใน
ระดับที่ควรปรับปรุง (ระดับคะแนนต่ํากวา 2) และเมื่อพิจารณาจํานวนนักเรียนที่มีคะแนนระดับ
3 ขึ้นไป (ระดับคะแนน 3-4) พบวา มีรอยละ 60.36 ซ่ึงเมื่อเทียบกับเกณฑของ สมศ.จัดอยูในเกณฑ
คุณภาพพอใช (ระดับ 2) สรุปไดวา ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา เฉล่ียทุกกลุมประสบการณมีคุณภาพในระดับพอใช

เมื่อพิจารณาเปนรายวิชาพบวา นักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุม
ประสบการณ สลน. และ กพอ. อยูในระดับ ดี กลุมประสบการณภาษาไทยอยูในระดับ พอใช
สวนกลุมประสบการณคณิตศาสตร สปช. ภาษาอังกฤษ อยูในระดับควรปรับปรุง

ตารางที่ 52 สรุปผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปการศึกษา 2545 จําแนกตามกลุมประสบการณ

ชื่อวิชา รอยละของผูเรียนท่ีไดคะแนน
ระดับ 2-4

รอยละของผูเรียนท่ีไดคะแนน
ระดับ 3-4

ภาษาไทย 35.98 17.31
คณิตศาสตร 45.55 18.52
วิทยาศาสตร 43.95 16.75
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ตารางที่ 52 (ตอ)

ชื่อวิชา รอยละของผูเรียนท่ีไดคะแนน
ระดับ 2-4

รอยละของผูเรียนท่ีไดคะแนน
ระดับ 3-4

สังคมศึกษา 54.13 27.11
การงานพื้นฐานอาชีพ 44.57 61.83
ภาษาอังกฤษ 33.91 13.08

รวม / เฉล่ีย 43.02 25.77

ที่มา : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน),
          “รายงานประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”,
          11 สิงหาคม 2546 (อัดสําเนา) หนา

จากตารางที่ 52 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
อยูในระดับที่ควรปรับปรุงทุกกลุมวิชา เมื่อพิจารณาในภาพรวมมีผูไดคะแนนในระดับ 2 ขึ้นไป
(ระดับคะแนน 2-4) คิดเปนรอยละ 43.02 และนักเรียนประมาณรอยละ 56.98 ที่ไดคะแนนในระดับ
ที่ควรปรับปรุง (ระดับคะแนนต่ํากวา 2) และเมื่อพิจารณาดานนักเรียนที่มีคะแนนระดับ 3 ขึ้นไป
(ระดับคะแนน 3-4) พบวา มีรอยละ 25.77 ซ่ึงเมื่อเทียบกับเกณฑของ สมศ. จัดอยูในระดับคุณภาพ
ควรปรับปรุง
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บทท่ี 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อประเมินการบริหารงานโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม เมื่อโอน
เปนสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษา มี
จํานวนครูทั้งส้ิน 30 คน นักเรียนจํานวน 540 คน อัตราเฉลี่ยระหวางครูตอนักเรียน 25 คน ซ่ึงเมื่อ
เปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยระหวางครูกับนักเรียน ที่สํานักงานคณะกรรมการครูไดกําหนดไวคือ ครู
1 คน ตอนักเรียน 25 คน จะเห็นไดวาโรงเรียนไมมีปญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนบุคลากรอีกทั้งวุฒิ
การศึกษาของครูสวนใหญจะอยูในระดับปริญญาตรี หากพิจารณาทางดานทรัพยากรบุคคลแลวจะ
เห็นไดวาโรงเรียนมีความพรอมดานบุคลากรอยูมาก ซ่ึงนาจะสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน และคุณภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียนทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานวิชาการ กิจการนักเรียน         
ธุรการ การเงิน และพัสดุ อาคารสถานที่ บุคลากร และความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน แต
จากขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปการศึกษา 2543 เปรียบเทียบกับเกณฑของสํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังอยูในระดับผลสําเร็จนอย
ซ่ึงแสดงใหเห็นวา คุณภาพดานการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงถือวา เปนงานที่มีความสําคัญที่สุดของ
งานบริหารโรงเรียนอยูในเกณฑที่ต่ํา ดังนั้น ส่ิงที่นาจะพิจารณาในการแกไขปญหา คือ การประเมิน
การบริหารงานโรงเรียน โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model จึงไดกําหนดวัตถุประสงค
คือ เพื่อใหทราบผลการประเมินการบริหารโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมเมื่อโอนเปนสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร และทําใหไดแนวทางในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

เพื่อใหไดผลตามจุดมุงหมาย แนวคิดทางทฤษฎีเร่ือง การประเมินการบริหารงานโรงเรียน
นั้น ผูวิจัย ไดทําการประเมินตามรูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam)
ซ่ึงจะประเมิน 4 ดาน คือ ดานบริบท (context) ดานปจจัยนําเขา (input) ดานกระบวนการ (process)
และดานผลผลิต (product) ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาประยุกตจากทฤษฎีเชิงระบบของ Daniel Katz and
Robert L.Kahn ผูเกี่ยวของในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรง
เรียน ครูประจําชั้น / ครูปฏิบัติการสอน นักเรียน คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง คณะกรรมการ
การเงินโรงเรียน เจาหนาที่การเงิน เจาหนาที่พัสดุ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม/แบบประเมิน/ แบบสํารวจ /
แบบสังเกต การตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานตาง ๆ ของโรงเรียนภายในปการศึกษา 2545 ขอมูล
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ที่ไดรับมาทั้งหมดนํามาวิเคราะหดวยสถิติตาง ๆ ประกอบดวยรอยละ (percentage) คามัชฌิมเลข
คณิต (X) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อตอบขอคําถามของการวิจัย คือ  ผลการประเมิน
การบริหารงานโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมเมื่อโอนเปนสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครอยูใน
ระดับใดและมีแนวทางในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมเมื่อโอนเปนสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานครอยางไร

สรุปผลการวิจัย

จากการวิเคราะหขอมูลโดยผูวิจัยเปนผูตรวจสอบและเปรียบเทียบจากเอกสารหลักฐาน  
ตาง ๆ และวิเคราะหขอมูลทางสถิติ สรุปผลที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้ เปนประเด็นตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย ดังนี้

1.ผลการบริหารงานโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมเมื่อโอนเปนสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร

       1.1 ดานบริบท (context)
      1.1.1 ความสอดคลองระหวางนโยบายดานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6

(พ.ศ.2545-2549) กับนโยบายของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(พ.ศ.2545-2549) ผลการวิจัยพบวา มีความสอดคลองกัน 5 ขอ และไมสอดคลองกันในเรื่องของการ
ขยายโอกาสใหนักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ดวยวิธีการที่หลากหลาย และในเรื่อง
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพรอง ดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษดวยรูป
แบบที่เหมาะสม

1.1.2  ความสอดคลองระหวางวิสัยทัศนดานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร กับ
วิสัยทัศนของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ผลการวิจัยพบวา มีความสอดคลองกัน 3 ขอ และไมสอด
คลองกัน 2 ขอ คือ การมุงสูการประกันคุณภาพ และการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

1.1.3  ความสอดคลองระหวางการดําเนินงานการประกันคุณภาพโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครกับการดําเนินงานของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงาน
ของโรงเรียนสอดคลองกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
สอดคลองกันทุกขอ

1.2. ดานปจจัยนําเขา (input)
       1.2.1    การวิเคราะหเร่ืองผูเรียนมีความพรอม และวุฒิภาวะที่จะเรียนรูเหมาะสมกับวัย

ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับมาก ซ่ึงหมายความวา การบริหารงานในเรื่องนี้ อยูในเกณฑดี
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      1.2.2  การวิเคราะหเร่ืองครูมีเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบวาโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงหมายความวาการบริหารงานอยูในเกณฑดี

      1.2.3 การวิเคราะหเร่ืองครูมีลักษณะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ผลการวิจัยพบวา
โดยภาพรวมแลวมีระดับความเหมาะสม / การปฏิบัติ / พฤติกรรม อยูในระดับมาก ซ่ึงหมายความวา
การบริหารงานของโรงเรียนในเรื่องนี้อยูในเกณฑดี

      1.2.4 การวิเคราะหเร่ืองผูบริหารโรงเรียนมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะใน
การบริหารโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมแลวมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ซ่ึงหมายความวา การบริหารจัดการและภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนอยูในเกณฑดี

      1.2.5 การวิเคราะหเร่ืองผูปกครอง ชุมชนและองคกรตาง ๆ ใหการสนับสนุนรวมมือใน
การจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก ซ่ึงหมายความวา การบริหารงานของโรงเรียนในเรื่องนี้อยูในเกณฑดี

      1.2.6 การวิเคราะหเร่ืองหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร และส่ือการเรียนการสอน
หลากหลาย มีประสิทธิภาพที่จะสรางเสริมและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา ดาน
เอกสารหลักสูตรมีระดับคุณภาพในระดับพอใช ซ่ึงหมายความวา โรงเรียนมีหลักสูตรและเอกสาร
หลักสูตรครบถวนแตไมเพียงพอ สวนในดานสื่อการเรียนการสอน พบวา มีระดับคุณภาพอยูใน
เกณฑดี ซ่ึงหมายความวา โรงเรียนมีส่ือการสอนที่หลากหลายหรือมีส่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประ
สิทธิภาพเพื่อสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนทุกกลุมประสบการณ

      1.2.7 การวิเคราะหเร่ืองงบประมาณ วัสดุครุภัณฑที่เอื้ออํานวยตอการบริหารและการจัด
การเรียนการสอนผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมากซึ่งหมายความวางบประมาณวัสดุครุ
ภัณฑที่เอื้ออํานวยตอการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยูในเกณฑดี

      1.2.8 การวิเคราะหเร่ือง การจัดอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการเรียน
การสอนผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก ซ่ึงหมายความวาการจัดอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนอยูในเกณฑดี

1.3 ดานกระบวนการ (process)
1.3.1 การวิเคราะหเร่ืองโรงเรียนบริหารงานดานวิชาการ กิจการนักเรียน ธุรการ

การเงิน และพัสดุ บุคลากร อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม และความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบวา ในดานการจัดโครงสรางการบริหาร
งานมีการดําเนินงานรอยละ 88.40 มีระดับการปฏิบัติในดานการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
โรงเรียน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงหมายความวา การบริหารงานของโรงเรียนในดานนี้อยูใน
เกณฑดี สวนดานตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการศึกษาของชาติและธรรมนูญโรงเรียนผลการ
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วิจัยพบวา โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติ / ความคิดเห็น / ความพึงพอใจ อยูในระดับมาก ซ่ึงหมาย
ความวา มีการบริหารงานของโรงเรียนในดานนี้อยูในเกณฑดี

สําหรับดานการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ผลการวิจัยพบวา โดย
ภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซ่ึงหมายความวา การบริหารโรงเรียนในดานนี้อยูใน
เกณฑดี และประเด็นสุดทาย คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนฝกคนควา สังเกต รวบ
รวมขอมูล วิเคราะหอยางหลากหลายสรางสรรค และสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง ผลการ
วิจัยพบวา มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซ่ึงหมายความวา การบริหารงานโรงเรียนอยูในเกณฑ
ดี

1.3.2 การวิเคราะหเร่ืองตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการศึกษาของชาติและ
ธรรมนูญโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา ดานการจัดแนวการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร
ความตองการของผูเรียนทองถ่ิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ใหสามารถเชื่อมโยงแก
ปญหาไดและนําไปปฏิบัติไดจริงโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงหมายความวา การบริหาร
งานของโรงเรียนในดานนี้อยูในเกณฑพอใช ดานการจัดกิจการนักเรียนไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงหมายความวา การบริหารงานของโรงเรียนในดานนี้
อยูในเกณฑดี ดานการจัดใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม สะอาด รมร่ืน เปนระเบียบเรียบรอย มี
ความอบอุนปลอดภัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงหมายความวา การบริหารงานของโรงเรียน
ในดานนี้อยูในเกณฑดี ดานครูไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องที่ใชสอนหรือปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
และสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงหมายความวา การบริหาร
งานของโรงเรียนในดานนี้อยูในเกณฑดี ดานผูบริหารและครูสรางความสัมพันธกับชุมชนในการ
รวมกันจัดการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงหมายความวา การบริหารจัดการของโรงเรียน
ในดานนี้อยูในเกณฑดี ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนฝกคนควา สังเกต รวบรวม
ขอมูล วิเคราะหอยางหลากหลาย สรางสรรค และสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ซ่ึงหมายความวา การปฏิบัติงานดานนี้อยูในเกณฑดี

1.3.3  การวิเคราะหเร่ืองโรงเรียนจัดการนิเทศภายในอยางเปนระบบ  และมี
ประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบวา มีการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในรอยละ 73.63 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑที่กําหนดคือ รอยละ 70 สวนในดานความพึงพอใจของครูที่มีตอการนิเทศภายใน ผลการวิจัย
พบวา มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ซ่ึงหมายความวา การบริหารงานของโรงเรียนในดานนี้อยู
ในเกณฑปานกลาง
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1.3.4 การวิเคราะหเร่ืองโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนไดสอดคลองกับ
หลักสูตรทองถ่ินไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมมีระดับการ
ปฏิบัติรอยละ 62.36 ซ่ึงหมายความวา การบริหารงานของโรงเรียนในดานนี้อยูในเกณฑปานกลาง

1.4 ดานผลผลิต (product)
1.4.1 การประเมินคุณภาพของผูเรียนดานผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม

ที่พึงประสงค ผลการวิจัยพบวา มีระดับคุณภาพอยูในเกณฑดี
1.4.2 การประเมินคุณภาพของผูเรียนดานผูเรียนมีความคิดวิเคราะห สังเคราะห มี

วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน ผลการวิจัยพบวา มีระดับคุณภาพ
อยูในเกณฑพอใช

1.4.3 การประเมินคุณภาพของผูเรียนดานผูเรียนมีความรู   และทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตร ผลการวิจัยพบวา มีระดับคุณภาพอยูในเกณฑพอใช สวนความสามารถในการใชภาษา
ส่ือสาร อยูในเกณฑดี

1.4.4 การประเมินคุณภาพของผูเรียนดานผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ผลการวิจัยพบวา มีระดับคุณภาพอยูในเกณฑดี

1.4.5 การประเมินคุณภาพของผูเรียนดานผูเรียนมีทักษะในการทํางาน   สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ ผลการวิจัยพบวา มีระดับคุณภาพอยูในเกณฑดี

1.4.6 การประเมินคุณภาพของผูเรียนดานผูเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกาย และสุขภาพ
จิตที่ดี ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมอยูในเกณฑดี

1.4.7  การประเมินคุณภาพของผูเรียนดานผูเรียนมีสุนทรียภาพ    และลักษณะนิสัย
ดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมแลวมีระดับคุณภาพอยูในเกณฑดี

1.4.8 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
– มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2545 ผลการประเมินพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
ระดับประถมศึกษาเฉลี่ยทุกกลุมประสบการณมีคุณภาพในระดับพอใช สวนนักเรียนในระดับมัธยม
ศึกษาตอนตนมีผลสัมฤทธิ์เฉล่ียอยูในระดับควรปรับปรุง

2.จากผลการวิจัยท่ีพบจึงสามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานโรงเรียน   
บางยี่ขันวิทยาคม เม่ือโอนเปนสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร แยกตามงาน 6 งาน ไดดังนี้

2.1 งานดานวิชาการ
2.1.1 ในการปฏิบัติงาน / กิจกรรม / โครงการตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน ควร

ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน / กิจกรรม / โครงการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องและมีผลของ
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การประเมินที่ ใหเห็นวา ไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคและขอ
เสนอแนะในการดําเนินการตอไปอยางไรบาง และควรมีการสรุปภาพรวมของการประเมินผล เพื่อ
จัดทําเปนรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป เพื่อเผยแพรและใชเปนขอมูลในการพัฒนาการศึกษา
ตอไป

2.1.2 ควรพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
เพิ่มขึ้น บูรณาการเนื้อหาสาระเขาไวในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ทุกระดับชั้นตามความเหมาะสม
โดยเนนใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของทองถ่ินที่อาศัยอยู อนุรักษและรักษาสิ่ง   แวดลอม รู
จักอาชีพทองถ่ิน เปนการสรางทัศนคติที่ดีตออาชีพทองถ่ิน อนุรักษและรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของทองถ่ิน สํารวจความตองการของชุมชนและทองถ่ินในการพัฒนาการศึกษา สํารวจ      ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน แหลงเรียนรูในชุมชนเพื่อเปนแหลงวิทยาการในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุ
เปาหมายของหลักสูตร

2.1.3 ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพในกลุมวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา ดานผูเรียนควรมีการจัดซอมเสริมใหแกผูเรียนใหเพื่อนชวยเพื่อน พี่ชวยนอง
ประสานกับผูปกครองใหเอาใจใสในการทํางานที่ครูผูสอนมอบหมาย ดานครูผูสอนควรมีการทํา
วิจัยในชั้นเรียน เพื่อแกไขปญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนและเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ในทุกวิชาผูสอนจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดศึกษาสืบคนดวยตนเอง สงเสริม
การใชกระบวนการคิด การเรียนรู จากการปฏิบัติจริง เพื่อใหสามารถสรุปขอมูลเองเปนและควรสง
เสริมใหผูเรียนไดพัฒนาการสภาพของตนเอง ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อนําไปสูอาชีพในอนาคต

2.1.4 ผูเรียนควรไดรับการปลูกฝง ดานการคิดวิเคราะห สังเคราะหมีวิจารณญาณ และคิด
ไตรตรอง ทักษะดานการแสวงหาความรูดวยตนเอง รวมทั้งพัฒนาดานรักการอาน สามารถใชหอง
สมุดเปนแหลงความรู และส่ือตาง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดาน
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรไดรับการพัฒนาในหลายวิชา เนื่องจากพบวา ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนอยูในระดับควรปรับปรุง และโรงเรียนควรจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหมีทักษะในการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห สามารถแสวงหาความรูดวยตนเองรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง โดยจัดกิจกรรมสงเสริมเพื่อพัฒนาผูเรียน ไดแก การจัดกิจกรรมสืบเสาะ คนหา การจัดทํา
โครงงาน การใหความรูในการจัดทําแผนที่ความคิด การจัดทําแฟมพัฒนางาน จัดกิจกรรมสงเสริม
ความเปนเลิศทางวิชาการ

2.1.5 ผูบริหารควรพยายามนิเทศและติดตามผลการเขียนแผนการสอน  เนนใหครู
ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนควรใชความรู
ในการใชส่ือการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย ผูบริหารควรใหขวัญและกําลังใจครูใหสม่ําเสมอ จัด
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ดําเนินการนิเทศอยางกัลยาณมิตรใหความสําคัญสนใจครูสวนนี้ใหมากขึ้น เพื่อเปนการกระตุนให
ครูเกิดความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติงานและใฝหาความรูอยูตลอดเวลา

2.2 งานบุคลากร
2.2.1โรงเรียนควรวางระบบการพัฒนาบุคลากรที่ยังสอนแบบบรรยายใหจัดการเรียน

การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูสอนควรทําวิจัยในชั้นเรียนทุกกลุมวิชา และนําผลการวิจัยมา
ใชพัฒนาผูเรียน และฝายบริหารตองจัดระบบการนิเทศการสอนของครูผูสอน ซ่ึงการนิเทศการเรียน
การสอนนั้นอาจทําไดโดยครูจับคูนิเทศกันเอง ผูบริหารนิเทศครู เพื่อติดตามใหขวัญและกําลังใจแก
ผูรวมงานอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพของโรงเรียนในอนาคต นอกจากนั้นโรงเรียน
ควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการประเมินผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ
เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาโรงเรียนตอไปและใหมีความรูในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตรที่กําหนด

2.2.2 การจัดประชุม อบรม สัมมนาใหครูตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ
ตาง ๆ สนับสนุนการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและการวิเคราะหขอสอบ เพื่อนํามาปรับปรุง
การเรียนการสอนและการประเมินผล วัดผลได โดยการดําเนินการนิเทศ ผลรวมใหครูเห็นถึงความ
สําคัญในการทดสอบกอนและหลังการเรียนใหมากขึ้น

2.3 งานกิจการนักเรียน
2.3.1 ครูพลศึกษาควรดําเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูเรียนใหครบทุกขอ

ตามเกณฑ ทั้งโรงเรียนและทุกระดับชั้น เพื่อจะไดสรุปเปนขอมูลยืนยันการพัฒนารางกายของ
ผูเรียนได และรวบรวมวิเคราะห สรุปรายเดือน รายป เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนตอไป
สวนผูเรียนที่มีภาวะโรคอวนและผอมนั้น ควรจัดกิจกรรมใหออกกําลังกาย รับประทานอาหารครบ
5 หมู และเหมาะสม รวมทั้งใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการ ดูแลอยางใกลชิด

2.3.2 โรงเรียนควรจัดอบรมจริยธรรมในหองจริยธรรม สําหรับผูเรียนที่มีปญหาทุกวัน
ฝกระเบียบวินัย สวดมนตไหวพระ แสดงการเคารพอยางถูกวิธี แสดงความรัก ความเอาใจใสใหมาก
ผูบริหารควรนิเทศ / อบรมครูบางสวนที่ยังไมเปลี่ยนพฤติกรรม การสอน การเขียนแผนการสอนให
บอยครั้ง และตรวจแผนการสอนทุกครั้ง ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรู
จักวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดแกปญหาและตัดสินใจโดยเตรียมกิจกรรมการสอน
เชน ตั้งสถานการณจําลองใหผูเรียนคิดแกปญหาหรือตั้งปญหาใหคิดวิเคราะห สังเคราะห ตัดสินใจ
ได เปนตน
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2.4 งานธุรการ การเงิน และพัสดุ
      ควรสงบุคลากรเขารับการอบรมอยางจริงจังเกี่ยวกับงานธุรการ การเงิน และพัสดุ ควร

มีการหาวิธีการเพื่อระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ภายนอก นํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่ง
ขึ้น จัดกิจกรรม 5 ส ภายในโรงเรียน เพื่อจัดระบบการเก็บเอกสารเพื่อคนหาไดถูกตอง รวดเร็ว
สะดวก ใชทันทีและอุปกรณนั้นประหยัดแรงงาน และคาใชจาย และเปนระเบียบสวยงาม

2.5 งานอาคารสถานที่
 2.5.1 ควรพัฒนาแหลงการเรยีนรูภายในโรงเรียนใหมีบรรยากาศทางวิชาการ มีส่ือการ

เรียนการสอน วัสดุอุปกรณที่เหมาะสม อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน สงผลให
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูเรียนมีความสุขในการเรียนรูและเอื้อตอการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

 2.5.2 ควรพัฒนาการจัดบรรยากาศของชั้นเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู จัดมุมตาง ๆ ให
เปนหมวดหมู สวยงาม ปายนิเทศภายในและภายนอกหองเรียน ควรจัดใหเปนปจจุบัน ปายในชั้น
เรียนอาจเปนที่แสดงผสมผสานของผูเรียนที่ไดรับรางวัล เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการแขงขัน
กันทํางานที่มีคุณภาพและสลับสับเปลี่ยนกันไปในแตละวิชา ปายหนาหองควรติดความรูทั่ว ๆ ไป
การจัดทําปายนิเทศควรใหผูเรียนมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ เปนการฝกทักษะในการ
ทํางานรวมกัน ความคิดสรางสรรค การมีจินตนาการตลอดจนการแสวงหาความรูดวยตนเอง

 2.5.3 โรงเรียนควรจัดทําแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาสิ่ง
ที่ดีอยูแลวใหมีคุณคา สามารถใหผูเรียนไดใชประโยชนในการคนควาเพื่อแสวงหาความรูใหมีคุณคา
สามารถใหผูเรียนไดใชประโยชนในการคนควา เพื่อแสวงหาความรูดวยตนเอง เชน จัดทําสวน
เกษตร สวนสมุนไพร ดําเนินการพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูที่สมบูรณ จัดหาหนังสือที่นา
สนใจ ทั้งดานการอานเลนและดานวิชาการใหมีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ใช
หลัก 5 ส พัฒนาหองสมุด จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการอานเพิ่มมากขึ้น และเพียงพอตอความ
ตองการของผูเรียน เชน จัดสัปดาหหองสมุด จัดกิจกรรมยอดนักอาน

2.6 งานการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ควรใหคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง มีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนา   ผู

เรียนมากขึ้น มีตัวแทนของผูปกครองทุกระดับชั้น ใหมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ จัดกิจกรรม
หรือโครงการรวมกับโรงเรียน สํารวจผูปกครองที่มีความรู ความสามารถมาเปนวิทยากรชวยสอน
มาเยี่ยมโรงเรียนในโอกาสตาง ๆ อบรมเลี้ยงดู ใหความอบอุนและชวยสอนผูเรียนที่บาน มีความใกล
ชิดกัน ครอบครัวก็จะมีความสุขมากขึ้น
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ส่ิงที่สําคัญคือ จุดเดนตาง ๆ ของโรงเรียนควรปฏิบัติตอไปอยางตอเนื่อง เพื่อใหการพัฒนา
โรงเรียน เปนการพัฒนาที่ยั่งยืน และปรับปรุงแกไขสวนที่ยังไมเปนที่พอใจ ควรพัฒนาใหบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไว

สรุปวาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมเมื่อโอนเปนสถาน
ศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ควรมุงเนนดานงานวิชาการเปนอันดับหนึ่ง เพราะผลการวิจัยที่พบใน
เร่ืองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปการศึกษา 2545 เปนระดับที่ควรปรับปรุง

การอภิปรายผล

การประเมินการบริหารงานโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมเมื่อโอนเปนสถานศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร
1. ขอมูลการประเมินบริบท (context evaluation)

 สวนที่ 1 เปนการวิเคราะหความสอดคลองระหวางนโยบายดานการจัดการศึกษากรุงเทพ -
มหานครกับนโยบายของโรงเรียนพบวา มีความสอดคลองกันตามที่ตั้งไว  ซ่ึงนโยบายของกรุงเทพ -
มหานคร  ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549)  ขอที่ 1  เรงดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สวนนโยบายของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม   คือ   ปรับกระบวนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ขอที่ 3  สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีคุณภาพมี
ศักดิ์ศรีตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และสนับสนุนสวัสดิการรวมทั้งสิทธิประโยชน
เกื้อกูลอ่ืน  ตลอดจนนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชประโยชนทางการศึกษา สวนนโยบายของโรงเรียน
คือ สงเสริมการจัดสวัสดิการดานตาง ๆ  ใหบุคลากรเพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน ความ
มั่นคงในอาชีพและสวนตัวตามความเหมาะสม และกําลังความสามารถ ขอที่ 4 เรงเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชเทคโนโลยี และวิทยาการที่ทันสมัยเพื่อบริหารและการจัดการเรียนการสอนพรอมทั้งพัฒนา
บุคลากรและผูเรียนใหมีความรูความสามารถ มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม
ตลอดจนสนับสนุนวัสดุครุภัณฑอยางเพียงพอ สวนนโยบายของโรงเรียน สงเสริมใหมีอุปกรณการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเพียงพอและตอเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรโดยการพัฒนาดานวิสัยทัศน เทคนิคการใช
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางาน ขอที่ 5  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา โดยปรับปรุงโครงสราง
การบริหารการศึกษาตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เปนการกระจายอํานาจลง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



161

สูระดับโรงเรียน ระดมทรัพยากรทางการศึกษา สงเสริมใหบุคลากร องคกร ชุมชน สถาบันตาง ๆ มี
สวนรวมในการจัดการศึกษาและสรางเครือขายทางการศึกษา สวนนโยบายของโรงเรียน เรงรัด
พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอการบริหารและการจัด
การเรียนการสอน พัฒนาระบบการวางแผนใหมีคุณภาพและใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารงาน
ทั้งระบบ เรงรัดพัฒนาระบบการนิเทศ การกํากับติดตาม ประเมินผลและรายงานใหมีความจริงจังตอ
เนื่องชัดเจน ขอที่ 7  ดําเนินการใหโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดและสอดแทรกครอบครัวศึกษาใน
การศึกษาทุกระดับ เพื่อใหเกิดความตระหนักในเรื่องความพรอมที่จะมีลูกเลี้ยงลูกไดอยางถูกตอง
เหมาะสมและพึ่งพาตนเองได สวนนโยบายของโรงเรียน สรางคุณคาและความเจริญงอกงามในชีวิต
ของนักเรียนในดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม มีภูมิคุมกันที่ดีและหางไกลยาเสพติด

ความไมสอดคลองระหวางนโยบายดานการจัดการศึกษากรุงเทพมหานครกับนโยบายของ
โรงเรียนพบวา ขอที่ 2 ขยายโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ดวยวิธีการที่
หลากหลายทั้งโครงการเปดสอนเอง ใชระบบการสงตอและสนับสนุนคาใชจายในรูปแบบของการ
ศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา สวนนโยบายของโรงเรียน
ไมมี ขอที่ 6 จัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
ดวยรูปแบบที่เหมาะสม สวนนโยบายของโรงเรียนไมมี อาจเปนเพราะในขอ 2 โรงเรียนบางยี่ขัน-
วิทยาคมจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ป อยูแลว สวนในขอ 6 ทางโรงเรียนยังไมมีบุคลากรที่สามารถใน
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองดอยโอกาส

สวนที่   2  เปนการวิเคราะหความสอดคลองระหวางวิสัยทัศนดานการศึกษาของกรุงเทพ -
มหานคร กับวิสัยทัศนของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ขอที่ 1 มุงปฏิรูปการเรียนรูสวนวิสัยทัศนของ
โรงเรียน คือ ฉลาดฝกฝนและใฝเรียนรูวิทยาการ มีกระบวนการคิดอยางสรางสรรค ขอที่ 3  เสริม
สรางเอกลักษณไทย สวนวิสัยทัศนของโรงเรียนคือ มีวินัยในตน สมัครสมานไมตรี เปนคนดีของ
สังคม นิยมความเปนไทย พรอมทักษะดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ขอท่ี 4  ทันสมัยในวิทยาการ สวน
วิสัยทัศนของโรงเรียนคือ สรางเสริมงานเทคโนโลยี รูเทาทันสถานการณ

ความไมสอดคลองระหวางวิสัยทัศนดานการศึกษาของกรุงเทพมหานครกับวิสัยทัศนของ
โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม คือ ขอที่ 2 มุงสูการประกันคุณภาพ สวนวิสัยทัศนของโรงเรียนไมมี
และขอที่ 5 โดยใหประชาชนมีสวนรวม สวนวิสัยทัศนของโรงเรียนไมมี อาจเปนเพราะโรงเรียน
บางยี่ขันวิทยาคมยังคงใชวิสัยทัศนที่กําหนดไวเดิมและยังไมไดปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน
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สวนที่ 3 เปนการวิเคราะหหาความสอดคลองระหวางการดําเนินงาน การประกันคุณภาพ
โรงเรียนของกรุงเทพมหานครกับการดําเนินงานในโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ขอที่ 1  การควบคุม
คุณภาพการศึกษา สวนการดําเนินงานของโรงเรียน คือ สรางความตระหนักและใหความรู ความเขา
ใจแกบุคลากร เพื่อเตรียมความพรอมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนใหเปนระบบ สามารถนํามาใชได
อยางมีประสิทธิภาพ จัดทํามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ของกรุงเทพมหานครและมาตรฐานการศึกษากลาง รวมทั้งสภาพความตองการของโรงเรียนและ
ชุมชน โดยใชระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกดาน

จัดทําธรรมนูญโรงเรียนเพื่อใชเปนแผนแมบทในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูมาตรฐานการศึกษาโดยดําเนินการในรูปของคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยคณะ
กรรมการโรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวของ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ขอที่ 2 การตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา สวนการดําเนินงานของ
โรงเรียน คือ เตรียมการโดยการกําหนดรูปแบบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน สรางเครื่องมือ
ประเมิน ดําเนินการ สรุปรายงาน วิเคราะหผลสรุป ปรับปรุงและพัฒนา รอรับการตรวจสอบ
ทบทวนจากสํานักงานเขต กลุมสํานักงานเขต สํานักการศึกษา

ขอที่ 3 การประเมินและการรับรองคุณภาพการศึกษา สวนการดําเนินงานของโรงเรียนคือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานอยูตลอดเวลา ติดตามความเคลื่อนไหวในการประเมินจาก
ภายนอกกับสํานักงานเขต / กลุมสํานักงานเขต สํานักการศึกษา หรือองคกรที่เกี่ยวของ

2.   ดานปจจัยนําเขา (input)
2.1 เร่ืองผูเรียนมีความพรอมและวุฒิภาวะท่ีเรียนรูเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
       จากผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมแลวมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซ่ึงหมาย

ความวา ผูเรียนมีความรู ความสามารถพื้นฐาน และมีความพรอมทางรางกาย จิตใจ อารมณ และ
สังคมอยูในเกณฑดี ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนไดจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ในการสงเสริม
ดานทักษะ สงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ โดยใหผูเรียนเลือกความถนัด ความสามารถ
และความสมัครใจ มีการจัดกิจกรรมนันทนาการทั้งในเวลาและนอกเวลา เนนใหผูเรียนรวม
กิจกรรมอยูคายพักแรม มีแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการมีมนุษยสัมพันธ จึงเปนผลใหนักเรียนมี
โอกาสชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เรียนรูที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางสงบสุข นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
เกี่ยวกับความรูดานการดูแลสุขภาพอนามัยของผูเรียน มีเจาหนาที่สาธารณสุขมาใหความรูเกี่ยวกับ
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การดูแลรักษาสุขภาพและตรวจสุขภาพใหแกผูเรียนอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงเปนผลใหผูเรียนมีสุขนิสัย
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

2.2 เร่ืองครูมีเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
จากผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมแลวจํานวนครูในโรงเรียนมีเพียงพอ มีอัตราสวน

ครู : นักเรียน คือ 1:25 และสวนใหญมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 90 ซ่ึงเปน
ไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

   2.3 เร่ืองครูมีลักษณะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ซ่ึงไดแก การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชา
การที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงประโยชนที่จะ
เกิดกับผูเรียนใหเต็มศักยภาพ การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดจริง การพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน และการปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน

จากผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมแลวผลการประเมินปจจัยนําเขาในเรื่องครูมีลักษณะ
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูอยูในระดับมาก ซ่ึงเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินที่
กําหนดไว พบวา การบริหารจัดการในเรื่องนี้อยูในเกณฑที่ดี เมื่อพิจารณาในแตละประเด็นพบวา ครู
มีการปฏิบัติในเรื่อง การเปนวิทยากรการประชุม อบรม สัมมนาหรือกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพครู การเปนผูจัดทําและเสนอรายงานในการประชุม อบรม สัมมนาอยูในระดับ
นอย และเรื่องการเผยแพรผลงานทางวิชาการที่มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด ซ่ึงผูวิจัยมี
ความคิดเห็นวา การที่ทั้ง 3 ขอ ดังกลาวมีระดับการปฏิบัติของครูอยูในระดับนอย และนอยที่สุดนั้น
อาจเปนเพราะครูมีภาระงานมาก โดยเมื่อพิจารณาจากคาบสอนแลวพบวา ครูมีคาบสอนเฉลี่ย 20
คาบ/สัปดาห และมีงานพิเศษนอกเหนือจากงานสอนมาก เชน งานพยาบาล งานบรรณารักษ ธุรการ
สหกรณ งานปองกันอุบัติภัย งานทะเบียน วัดผล งานโภชนาการ การทําวิจัยในชั้นเรียน เปนตน จึงมี
เวลาจํากัดในเรื่องการทําผลงานและเผยแพรผลงานทางวิชาการ ประกอบกับการที่โรงเรียน
บางยี่ขันวิทยาคมนั้นเดิมสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และอยูในความอุปถัมภ
ของบริษัทสุรามหาราษฎร จํากัด (มหาชน) ครูปฏิบัติการสอนไมไดรับการสนับสนุน สงเสริม และ
พัฒนาผลงานทางวิชาการเทาที่ควร และโอนมาสังกัดกรุงเทพมหานคร ในป 2543 เมื่อเทียบโอน
บุคลากรโดยใชหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง ทําใหบุคลากรในโรงเรียนถูกลดเงินคาจางลงมาก
ซ่ึงเปนสาเหตุใหขวัญและกําลังใจของครูลดลง นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงอายุของครูพบวา ครูสวน
ใหญมีอายุเฉล่ียอยูในชวง 40-58 ป ซ่ึงเปนวัยที่สูงอายุ และทํางานมาเปนเวลานาน ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่ง
ที่มีผูเห็นวาการทํางานเปนระยะเวลานานบุคลากรจะลา โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรที่มีอายุมาก
คนมักจะเห็นวาเปนบุคลากรที่ยากตอการพัฒนา มักไมยอมเปลี่ยนแปลงหรือไมชอบเรียนรูอะไร
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ใหม ๆ ดังที่ Robbins (1980,345) กลาววา คนที่อายุมากยอมดํารงตําแหนงในระบบปจจุบันมากกวา
ดังนั้น จึงรูสึกสูญเสียมากกวาในการที่จะตองปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของผู
บริหารที่จะจูงใจบุคลากรใหทํางานเต็มที่ดวยความเต็มใจ มีความจงรักภักดีตอโรงเรียน และกระตุน
ใหบุคลากรภายในโรงเรียนแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง

2.4 เร่ืองผูบริหารโรงเรียนมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะในการบริหารโรงเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดแก ดานความมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษากับการเเปลง ความเปนผูนํา
ในการพัฒนาการศึกษา มีมนุษยสัมพันธและเปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของ ความเปนประชาธิปไตย
ใหครูทํางานเปนทีมและมีสวนรวมคิดรวมทํา ความสามารถในการใหการนิเทศและชวยเหลือครู
ความเปนผูแสวงหาความรูมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาในสถานศึกษาและมีความเปนผูมี
ความเมตตากรุณา มีความรับผิดชอบเปนที่ยอมรับ จากผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมแลวผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ มีความพึงพอใจตอเร่ืองผูบริหารโรงเรียนมีความรู ความสามารถ และคุณ
ลักษณะในการบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก ซ่ึงเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินที่
กําหนดไว พบวา อยูในเกณฑดีและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีระดับความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากทุกดานเชนกัน โดยจะเห็นไดวา  ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล จัดการศึกษาใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลง ใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการพัฒนาครูในดานการจัด
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค จัดโครงสรางการบริหารโรง
เรียนใหเหมาะสมกับสภาพของ     โรงเรียน กระจายงานใหผูชวยผูบริหาร 2 ฝาย แตละฝายแบงออก
เปน 2 งาน รวม 4 งาน ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาใหทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา
โรงเรียน ใชเทคนิควิเคราะห SWOT ดูจุดเดน จุดดอย โอกาสและผลกระทบ นําขอมูลมาใชในการ
จัดทําแผนพัฒนาระยะยาวและแผนปฏิบัติงานประจําป ในการจัดการศึกษาเนนการพัฒนาผูเรียนให
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค จัดใหมีการประกันคุณภาพภายในเพื่อรับการประเมินภายนอก จัดใหมี
ทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนการสอน ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน เปนกัน
เอง อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เปนตัวอยางที่ดีแก
ผูรวมงาน มีการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน รับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน สนับสนุน
ทุกฝายใหปฏิบัติงานใหเต็มตามศักยภาพ ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 6 มาตรา 47 และมาตรา 48 ไดกําหนดใหมีการจัดระบบการประกันคุณ
ภาพการศึกษาขึ้นภายในสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวยการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก โดยเฉพาะระบบการประกันคุณภาพภายในตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
และตองรายงานประจําปตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน
เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพจาก
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ภายนอก จากเหตุผลดังกลาวมา ทําใหผูบริหารมีความกระตือรือรน และมีความตื่นตัวในการบริหาร
งานตาง ๆ ในโรงเรียนใหไดมาตรฐานตามที่หนวยงานตนสังกัดกําหนดไว และเพื่อเปนที่ยอมรับ
และศรัทธาจากชุมชน รวมทั้งหนวยงานภายนอก ดังบทบาทที่วา ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลที่มี
ความสําคัญในการจัดการศึกษาที่มีอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบในการบริหารงานทุกอยางของ
โรงเรียน ใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ ซ่ึงการที่จะดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับ
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน และความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ พิพัฒน  ศรีสุขพันธ (2542, บทคัดยอ) ที่พบวา ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษามีพฤติกรรม / ภาวะผูนําในการปฏิบัติงานอยูในระดับความพึงพอใจของครู ผูปกครอง
และชุมชน อยูในระดับมากเชนกัน นอกจากนั้น แมกนูสัน (Magnuson 1971:78) ไดทําการวิจัยเร่ือง
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ โดยจําแนกคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน
ออกเปน 2 ลักษณะ คือ คุณลักษณะดานอาชีพ คือ มีความสามารถในการติดตอและเขากับผูอ่ืนไดดี
มีความรูในสาขาวิชาชีพเปนอยางดี รูจักมอบหมายงานใหผูอ่ืนทํา ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ใหผูรวม
งานมีสวนรวมในการตัดสินใจ เปนผูนาเขาใกลและมีเวลาสําหรับผูรวมงาน มีความสนใจในบุคคล
อ่ืน ๆ มีความสามารถในการวางแผนและการจัดระเบียบงาน รับฟงความคิดเห็นจากบุคคลอื่น รูจัก
ใชชองทางแหงอํานาจหนาที่ คุณลักษณะสวนตัว คือ มีวิจารณญาณและมีความยุติธรรม มีความซื่อ
สัตยและจงรักภักดี มีความรูกวางขวาง เปนผูมีสติไมใชอารมณ มีความจริงใจ มีความเปนมิตร มี
อารมณขัน มีใจกวางและเปดเผย มีความเสมอตนเสมอปลาย มีความเมตตาปราณี และเอื้ออาทรตอผู
อ่ืน

  2.5 เร่ืองผูปกครอง ชุมชน และองคกรตาง ๆ ใหการสนับสนุนรวมมือในการจดัการศึกษา
และพัฒนาโรงเรียน

  จากผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมแลวมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบประเด็นที่นาสนใจคือ การเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญ ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น การให
ความรวมมือในการจัดกองทุนเพื่อการศึกษา การรวมบริจาคเงินหรือส่ิงของใหแกสถานศึกษา และ
การใหความรวมมือในการใหคําแนะนําส่ังสอนในเรื่องที่ตนเองมีความรูใหแกครูหรือ   ผูเรียนที่มี
ระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้ผูวิจัยเห็นวาอาจเปนเพราะนักเรียนที่มาเรียนที่
โรงเรียนสวนใหญอยูในเขตพื้นที่ของชุมชนวัดคฤหบดี บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ 42 และหลังหาง
สรรพสินคาพาตา ซ่ึงเปนแหลงชุมชนแออัด เมื่อพิจารณาจากขอมูลสารสนเทศ ปการศึกษา 2545
พบวา ผูปกครองสวนใหญมีอาชีพรับจางทั่วไป บานพักอาศัยสวนใหญเปนบานเชา วุฒิการศึกษา
ป.6 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 2,501 – 5,000 บาท เทานั้น จึงทําใหผูปกครองไมสามารถเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ไมมีทุนทรัพยเพียงพอที่จะบริจาคเงินหรือส่ิงของตาง ๆ ใหแกทาง
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โรงเรียน รวมทั้งไมสามารถเขามาเปนวิทยากรใหความรูในดานตาง ๆ แกครูและนักเรียนของ
โรงเรียนได อยางไรก็ตามการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน ใหชุมชนเขามามีสวนรวม แสดงให
เห็นวานอกจากโรงเรียนจะใหความสําคัญกับบุคลากรภายในโรงเรียนแลว โรงเรียนจะตองตระหนัก
ถึงความสัมพันธของชุมชนที่จะเขามามีบทบาทมากขึ้นในการจัดการศึกษาในอนาคต ซ่ึงสอดคลอง
กับ รุง  แกวแดง (2540, 221) ที่กลาววา ในอนาคตอันใกลเมื่อประเทศไทยมีองคกรบริหารสวน
ตําบลอยางทั่วถึง ชุมชนจะมีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น การศึกษาจะไมมีแตในรั้วโรงเรียน
อีกตอไป ชุมชนสามารถจัดการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้งชวยเสริมการศึกษาในโรงเรียนได เพราะใน
ชุมชนมีทั้งมากมาย นับตั้งแตผูทรงคุณวุฒิ ผูทรงภูมิปญญาชาวบาน ที่สามารถใหการศึกษาไดเปน
อยางดี ซ่ึงนาจะเปนปจจัยที่เสริมสรางประสิทธิภาพ เปนเครื่องมือผลักดันใหการบริหารของ
โรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

   2.6 เร่ืองหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพที่จะสรางเสริมและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน

  จากผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมแลวผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลักสูตรของโรงเรียนมีระดับคุณภาพตามเกณฑประเมินมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานครอยูในระดับพอใช ซ่ึงหมายความวา โรงเรียนมีเอกสารและเอกสารประกอบ
หลักสูตรครบถวนแตไมเพียงพอกับความตองการของบุคลากรภายในโรงเรียน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนหลายระดับ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนตน ครูบาง
คนตองสอนทั้ง 2 ระดับ ทําใหหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรที่ไดรับจากสํานักการศึกษาฯ มีจํานวน
จํากัดไมเพียงพอกับความตองการของบุลากรในโรงเรียน ประกอบกับโรงเรียนเองยังขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทําเอกสารหลักสูตรตาง ๆ
จึงไมสามารถจัดทําเอกสารดังกลาวไดเพียงพอตอความตองการ ถึงแมวาโรงเรียนไดดําเนินการ
วิเคราะหหลักสูตรและกําหนดการสอนเพื่อจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ชวงชั้นที่ 1,
2 และ 3 การจัดทําหลักสูตรแตละสาระ จัดตามความเหมาะสมของโรงเรียนและความตองการของ
ชุมชนมีการจัดสาระเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อบูรณาการเขาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรสถาน
ศึกษา เชน การประดับเครื่องศิราภรณเบื้องตน การเสริมสวย ขนมไทย ขนมอบ เปนตน แตมีคอน
ขางนอย มีการสอนคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

    สวนในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนนั้น จากผลการวิจัยพบวา มีเกณฑคุณภาพอยูใน
ระดับดี ซ่ึงหมายความวา โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอนที่หลากหลาย หรือมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพเพื่อสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนทุกกลุมประสบการณ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
โรงเรียนมีงบประมาณที่จะใชในการสนับสนุนใหครูผลิตส่ือเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน มี
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การจัดทําทะเบียนสื่อที่ผลิตขึ้นใหมแยกตามกลุมสาระการเรียนรูและมีการกําหนดเปาหมายใหครู
ผลิตส่ือรายวิชาละไมนอยกวา 1 ช้ิน นอกจากนี้ยังมีส่ือสําเร็จรูปและทะเบียนสื่อเก็บไวในหองเรียน
และหองเรียนรูตาง ๆ

2.7 การวิเคราะหเร่ืองงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑท่ีเอ้ืออํานวยตอการบริหารและการจัด
การเรียนการสอน ซ่ึงประกอบดวย ดานการบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ และ
ดานการสํารวจรายการหลักฐานเอกสารตาง ๆ ของงานดานธุรการ การเงิน และพัสดุ

จากผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมแลวจะเห็นไดวา มีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้คิด
เปนรอยละ 86.32 ซ่ึงเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินที่กําหนดไว พบวา  สูงกวาเกณฑที่
กําหนด (รอยละ70) ซ่ึงหมายความวา การบริหารจัดการในเรื่องนี้อยูในเกณฑดี เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา การบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ และการสํารวจรายการ
หลักฐานเอกสารตาง ๆ ของงานธุรการ การเงินและพัสดุ ตางก็มีผลการประเมินอยูในเกณฑดี เชน
กัน ซ่ึงผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญสืบ  ทาสาสนศรี (2535, บทคัดยอ)  ที่ได
ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษามีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑสูง 3 ดาน คือ การบริหารงานธุรการ การเงิน และพัสดุ
การบริหารงานกิจการนักเรียน และการบริหารงานบุคลากร นอกจากนี้ ผูวิจัยเห็นวา การที่การ
บริหารจัดการในเรื่องงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ ที่เอื้ออํานวยตอการบริหาร และการจัดการเรียน
การสอน มีผลการประเมินอยูในเกณฑดีนั้น ผลจะเนื่องมาจากการจัดการในเรื่องดังกลาวเปนงานที่
จะตองดําเนินการตามระเบียบแบบแผนของทางสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร และจะตองมีการ
ตรวจสอบ รวมทั้งตองมีการประเมินผลเปนระยะ ๆ ดังนั้น โรงเรียนจึงจําเปนตองมีความระมัดระวัง
ในการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวเปนกรณีพิเศษ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ แมคกัฟฟ
(Mcquffey 1980, 15) ที่ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานงานธุรการ งบประมาณ วัสดุ
ครุภัณฑของโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา มีความสําเร็จอยูในระดับมาก โดยให
เหตุผลวา เปนงานที่สลับซับซอน การดําเนินการตองกระทําอยางรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกตอง
และเปนปจจุบัน

2.8 การวิเคราะหเร่ืองอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน
จากการวิจัยพบวา โดยภาพรวมแลวโรงเรียนมีการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ และ

ส่ิงแวดลอมเปนไปตามเกณฑ คิดเปนรอยละ 70 และสวนใหญอยูในสภาพดี คิดเปนรอยละ 80 ซ่ึง
เมื่อนําคาที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดคือ รอยละ 70 จะเห็นไดวา การบริหารจัดการดานนี้
อยูในเกณฑดี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภสาสน  ทองเสนา (2537, บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษา
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เกี่ยวกับคุณภาพการบริหารงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถม
ศึกษา จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณภาพการบริหารงานของผู
บริหารโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาอยูในเกณฑดี ทั้ง 5 งาน คือ งานบริหารกิจ
การนักเรียน งานบริหารบุคลากร งานบริหารอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน ทั้งนี้การที่ผลการประเมินออกมาวา การบริหารจัดการดานอาคาร        สถานที่ และส่ิง
แวดลอมของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมอยูในเกณฑดี ผูวิจัยเห็นวา อาจเนื่องมาจากการเตรียมพรอม
เกี่ยวกับสถานที่ และภูมิทัศน รวมทั้งการสนองตอนโยบายของสํานักการศึกษากรุงเทพมหานครที่
เนนในเรื่อง การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม อาคารและสถานที่ใหสะอาดรมร่ืน เพื่อเอ้ือตอการ
เรียนรูของผูเรียน ทั้งนี้ในความหมายของงานอาคารสถานที่นั้น หมายความรวมถึงหองเรียน และ
หองพิเศษตาง ๆ เชน หองสมุด หองพักครู หองพยาบาล หองวิทยาศาสตร หองพัสดุ อาคาร
ประกอบหรือส่ิงปลูกสรางอื่น ๆ เชน อาคารเอนกประสงค โรงฝกงาน โรงอาหาร หองสวม เรือน
เพาะชํา ร้ัว รวมถึงบริเวณโรงเรียน เชน สนาม ถนน ที่พักผอนหยอนใจ ซ่ึงสอดคลองกับ ผลการวิจัย
ของ สุรเดช  พงมิตร (2541, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องงานดานอาคารสถานที่ตามโครงการปฏิรูป
การศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ซ่ึงผลการวิจัยพบวา สภาพปจจุบันของ
การดําเนินงานดานอาคารสถานที่ของโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก

3.  ดานกระบวนการ (process)
3.1 การวิเคราะหเร่ืองการจัดโครงสรางการบริหารงาน การกําหนดนโยบายและแผนงาน

ของโรงเรียน
จากผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมแลวโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด

โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน คิดเปนรอยละ 88.40 ซ่ึงเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการ
ประเมินที่ผูวิจัยกําหนดไว จะเห็นไดวาการบริหารจัดการในเรื่องนี้อยูในเกณฑดี สวนในเรื่องของ
การกําหนดนโยบายและแผนงานของโรงเรียนนั้น ในภาพรวมแลวมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก ซ่ึงหมายความวา โรงเรียนมีการบริหารจัดการอยูในระดับดี เชนกัน นอกจากนี้ยังพบวา
โรงเรียนมีการจัดโครงสรางการบริหารงานไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบุคลากร โดยแบงงานออก
เปน 2 ฝาย มี 4 งาน คือ ฝายธุรการ ฝายปกครอง ฝายวิชาการ และฝายบริการ ซ่ึงครอบคลุมภาระกิจ
ทุกดานของโรงเรียน มีการเผยแพรแผนภูมิการบริหารงานของโรงเรียน มีการกําหนดบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน และมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษร มีองคกรสนับสนุนการ
บริหารงานโรงเรียน 2 องคกร คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการ
เครือขายผูปกครอง ซ่ึงมีบทบาทและมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน ในการวางแผน
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พัฒนา โรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย โดยใชขอมูลวิเคราะหปญหา (swot)
จากฝายตาง ๆ มาเปนแนวทางในการพัฒนา จัดทําเปนแผนพัฒนาระยะยาวและแผนปฏิบัติการ
ประจําป มีการปฏิบัติตามแผนโดยจัดทําเปนปฏิทินปฏิบัติงาน มีการจัดทําเอกสารเผยแพรเกี่ยวกับ
ระบบงานแผนงานของโรงเรียน และโครงการหนวยงานยอย มีการประชุมประสานแผนนําแผนไป
ใช แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการตาง ๆ มีการนิเทศกํากับติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และนําขอมูลที่ไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาใชในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน ซ่ึงผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เรามิอาจปฏิเสธไดวาการทํางานหรือภาระปฏิบัติงานของ
กิจการใด กิจการจะสําเร็จหรือไมนั้นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือ การคิด ซ่ึงเปนการคนหาหลาย ๆ อยาง เชน
วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการหรือกระบวนการทํางาน ซ่ึงอาจเรียกไดวา เปนการวางแผนการ
ทํางาน การคิดจะทําใหเราทราบวิธีการปฏิบัติงานที่จะนําไปสูความสําเร็จแหงภารกิจนั้น ซ่ึง สนั่น
มีสัตยธรรม (2543, 77) ไดเปรียบเทียบไววา “ถาไรแผนที่ไรความหมาย ถาปฏิบัติไมไดก็คือฝนราย”
ปจจุบันสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาบุคลากร และรณรงคใหหนวยงานในสังกัด
ใชแผนงานเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงาน ซ่ึงการวางแผนจะตองเกิดจากการคิดวิเคราะหของ
ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ผูบริหาร และครู จึงมีความรู มีวิธีการคิดและวิธีการปฏิบัติงานตามแผนงานได
อยางเปนระบบ รวมทั้งการที่ผูบริหารโรงเรียนไดมองเห็นความสําคัญ และยอมรับวาการกําหนด
โครงสรางการบริหารงานและการวางแผนงานของโรงเรียน เปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา-
ธิราช (2544, 85) กลาววา การวางแผนเปนกระบวนการกําหนดทางเลือกที่จะดําเนินการในอนาคต
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการโดยวิธีการที่ใหประโยชนสูงสุด และสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ วัชระสกุล  ณ มรรคา (2541, บทคัดยอ) ที่พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
กําหนดโครงสรางและการวางแผนงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เชนกัน

แตขอที่นาสังเกต คือ การจัดทําแผนงานของโรงเรียนโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมที่มี
ระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เทานั้น อาจสืบเนื่องมาจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 8 (2) ไดกําหนดหลักการไววา ในการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษานั้น จะตองใหองคกรปกครองทองถ่ินหรือชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน และการจัด
การศึกษา แตการมีสวนรวมของชุมชนนั้นยังเขามามีสวนรวมไมมากนัก เนื่องจากชุมชนมีความคิด
เห็นวา การจัดการศึกษาเปนหนาที่ของผูบริหาร และครูในโรงเรียนเทานั้น ซ่ึงสอดคลองกับผลการ
วิจัยของ สัมพันธ อุปลา (2541, บทคัดยอ) ที่พบวา ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับ
ปานกลาง เชนกัน ดังนั้นผูบริหารควรสรางความเขาใจเพื่อใหชุมชนไดเล็งเห็นความสําคัญของการ
วางแผนการดําเนินงาน และการจัดการศึกษาของโรงเรียนวามีความสําคัญ และเกี่ยวของกับชุมชน
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อยางไร โดยการประชุมผานคณะกรรมการโรงเรียน หรือจัดใหมีการประชุมผูปกครองนักเรียน
ตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของและจัดใหมีการประชาสัมพันธแผนการดําเนินงานของโรงเรียนให        
ชุมชนทราบอยางตอเนื่อง

3.2 การวิเคราะหเร่ืองตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการศึกษาของชาติและ ธรรมนูญ
โรงเรียน ซ่ึงประกอบดวยการบริหารจัดการในดานการจัดกิจการนักเรียนไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ดานการจัดใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม สะอาด รมร่ืน เปนระเบียบเรียบรอย
มีความอบอุนปลอดภัย และดานครูไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องที่ใชสอนหรือปฏิบัติงานอยางตอ
เนื่องและสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดมีดังนี้

3.2.1 การวิเคราะหดานการจัดกิจการนักเรียนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
จากผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมแลวการบริหารจัดการดานการจัดกิจการนักเรียนของ

โรงเรียนมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซ่ึงหมายความวา โรงเรียนมีการบริหารจัดการในดานนี้
อยูในเกณฑดี ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจากการที่งานกิจการนักเรียนเปนสวนประกอบสําคัญอีกอยางหนึ่ง
ของผูบริหารการศึกษา เพื่อใหกิจการนักเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการวาโรง
เรียนพยายามใหเด็กที่อยูในวัยเรียนทุกคนไดมีโอกาสเขาเรียนอยางเสมอภาคและยุติธรรม เพราะ
การศึกษาจะชวยใหเด็กเติบโตขึ้นมาเปนพลเมืองดีของชาติ การศึกษาชวยใหบุคคลมีความรอบรู
และมีไหวพริบ รูจักแกปญหาตาง ๆ รูจักปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และสถานการณ
เพื่อชวยใหประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต นอกจากนั้นยังชวยสงเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ
ลักษณะนิสัยและความสามารถดานตาง ๆ ของนักเรียน ตลอดจนพัฒนานักเรียนใหมีความพรอมทั้ง
ดานความรู (head) คุณธรรมจริยธรรม (heart) สุขภาพพลานามัยสมบูรณ (health) และความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ (hand) ดวยเหตุนี้จึงทําใหโรงเรียนใหความสําคัญตอการจัดกิจการนักเรียน
ซ่ึงโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมในดานตาง ๆ อยางหลากหลาย และเปนระบบ เอื้อตอการพัฒนาบุคลิก
ภาพของนักเรียน ดังนั้นจึงทําใหการบริหารจัดการในดานนี้อยูในเกณฑดี

3.2.2 การวิเคราะหดานการจัดใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม สะอาด รมร่ืน เปน
ระเบียบเรียบรอย มีความอบอุน ปลอดภัย

  จากผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึง
พอใจตอการบริหารจัดการดานนี้อยูในระดับมาก ซ่ึงหมายความวา โรงเรียนมีการบริหารจัดการดาน
การจัดสภาพแวดลอมอยูในเกณฑดี เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวสอดคลองกับตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานหลักที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 2541, 18) ขอ 2   ที่
กําหนดไววา ทุกโรงเรียนมีบรรยากาศ รมร่ืน สะอาด มีส่ิงแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู และปลอดภัย
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ประกอบกับโรงเรียนตองมีการบริหารจัดการเพื่อใหมีความพรอมในดานตาง ๆ เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน และคุณภาพภายนอก ซ่ึงจะตองกระทําตอเนื่องกันทุกปเพื่อรายงานตอตน
สังกัด ดังนั้นโรงเรียนจึงใหความสําคัญในดานนี้เชนกัน

3.2.3 การวิเคราะหดานครูไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องที่ใชสอนหรือปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง และสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลง

   จากผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมแลวครูสวนใหญมีความพึงพอใจตอการไดรับ
การพัฒนาในเรื่องที่ใชสอนหรือปฏิบัติอยูในระดับมาก ซ่ึงหมายความวา โรงเรียนมีการบริหารจัด
การในดานนี้อยูในเกณฑดี ซ่ึงผูวิจัยมีความคิดเห็นวา อาจสืบเนื่องมาจากนโยบายดานการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549) ในขอที่ 3 ที่กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมและ
พัฒนาใหครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีตาม
มาตรฐาน และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และสนับสนุนสวัสดิการ รวมทั้งสิทธิประโยชนเกื้อกูลอ่ืน
ตลอดจนนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนทางการศึกษา จึงทําใหครูไดรับการพัฒนา
ความรู ความสามารถในดานตาง ๆ อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง โดยเขารับการอบรม สัมมนา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากเหตุผลดังกลาวแลว ผูบริหาร
โรงเรียนนับเปนกลไกสําคัญในอันที่จะผลักดันใหครูไดรับการพัฒนาทางวิชาชีพ ทั้งนี้เพราะการที่
ผูบริหารโรงเรียนไดมองเห็นความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาบุคลากรวา มีความสําคัญ
และความจําเปนมากที่จะทําใหบุคลากรในหนวยงานเปนผูมีความรู ความเขาใจในงานที่ปฏิบัติ มี
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการพัฒนากอนการปฏิบัติงาน หรือ
ระหวางปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่องานที่มีประสิทธิภาพ และความสําเร็จของหนวยงาน ดังที่ กุลธน  ธนา
พงศธร (2526, 71) ไดกลาววา การพัฒนาบุคลากรจะชวยทําใหระบบและวิธีการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและมีการติดตอประสานงานที่ดี ทั้งนี้เพราะการพัฒนาบุคลากรจะชวยเรงเราความ
สนใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีความสํานึกรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหนาที่ของตน
ใหไดผลดียิ่งขึ้น

3.2.4 การวิเคราะหดานผูบริหาร และครูสรางความสัมพันธกับชุมชนในการรวมมือกัน
จัดการศึกษา

จากผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมแลวมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซ่ึงหมายความ
วาโรงเรียนมีการบริหารจัดการในดานนี้อยูในเกณฑดี นอกจากนี้ยังพบอีกวาสถานศึกษาตระหนัก
ถึงความสําคัญของการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ในการพัฒนาการศึกษารวม
กัน ตามโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน มีงานชุมชนสัมพันธ มีการจัดกิจกรรม / โครงการ
รวมกันโรงเรียนใหความรวมมือกับชุมชนในงานตาง ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น โรงเรียนบริการ      ชุมชน
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อนุญาตใหใชสนามฝกซอมและเลนกีฬา ใชหอประชุมจัดงาน และใชประชุมชุมชนทองถ่ิน
โรงเรียนใชลานกีฬาของเขตเปนสถานที่จัดกิจกรรมหนาเสาธง กายบริหารประกอบดนตรีและฝก
ซอมกีฬา มีการประชุมผูปกครอง เพื่อช้ีแจงนโยบายในการจัดการศึกษาและขอเสนอแนะในการ
พัฒนาโรงเรียน ใหอาจารยที่ปรึกษาพบผูปกครองเพื่อรายงานผลการศึกษาและความประพฤติใน
กรณีที่มีปญหาจะไดรวมกันแกไข โรงเรียนมีการประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียนหลายรูปแบบ
มีสารประชาสัมพันธแจงผูปกครองของนักเรียน ซ่ึงผลการวิจัยดังกลาวอาจเนื่องมาจากงานความ
สัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไดรับความสนใจจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาน
ศึกษามากยิ่งขึ้น เพราะทุกฝายกําลังมองเห็นคุณคาของการจัดการศึกษา มีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
รวมกันทุกขั้นตอน หากเปรียบเทียบกับชวงเวลาที่ผานมาถือวาชุมชนกําลังมีบทบาทในการเขามามี
สวนรวมในโรงเรียนมากขึ้น สังเกตไดจากการออกกฎกระทรวงวาดวยระเบียบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การเตรียมการเพื่อโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปอยูในการดูแลขององคกร
บริหารสวนตําบล สาเหตุดังกลาวอาจทําใหการปฏิบัติงานดานนี้อยูในระดับสูง ซ่ึงสอดคลองกับผล
การวิจัยของ ประสิทธิ  บัญญัติ (2534, 156) ที่ไดศึกษาบทบาทของโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในที่ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 2 ดาน คือ การ
เสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับทองถ่ิน และการประสานงานกับทองถ่ินเพื่อแกปญหา
ของนักเรียนหรือของโรงเรียน

นอกจากนี้ยังพบประเด็นที่นาสนใจอีกคือ การกําหนดแผนการเรียนการสอน / โครงการ
เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน และการปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูบริหาร ครูและ
ชุมชนในการจัดการศึกษา ที่มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางเทานั้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วิฑูรย  ต.แสงจันทร (2530, บทคัดยอ) ที่ศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบวามีปญหาเกี่ยวกับ ชุมชน และ
ผูปกครองที่จะมารวมกิจกรรมกับโรงเรียน ดังนั้นจึงทําใหไมมีโอกาสที่จะประชุมปรึกษาหารือ เพื่อ
วางแผนงานหรือโครงการรวมกัน อันเปนผลใหโรงเรียนไมสามารถจัดการศึกษาเพื่อสนองตอบ
ความตองการของชุมชนและทองถ่ินได ทั้งนี้ กิติมา  ปรีดิ์ดิลก (2532, 237) ไดกลาวถึง การสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนวา เปนสิ่งจําเปนในการบริหารงานในยุคปจจุบัน เพราะ
โรงเรียนจะตองอาศัยทรัพยากรจากชุมชนเขามาชวยกันพัฒนาโรงเรียน ดังนั้นการสรางความ
สัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนจึงหมายถึงกระบวนการวางแผน การควบคุม การประสานงาน
การจัดบุคลากรและเผยแพรความรูตอชุมชน เพื่อรวมกันพัฒนาชุมชน และโรงเรียนใหเจริญกาว
หนาไปพรอมกัน
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3.2.5 การวิเคราะหดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนฝกคนควา สังเกต
รวบรวมขอมูล วิเคราะหอยางหลากหลายสรางสรรค และสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง

จากผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมแลวการดําเนินการเกี่ยวกับดานนี้ของโรงเรียน
มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซ่ึงหมายความวา โรงเรียนมีการบริหารจัดการอยูในเกณฑดี ทั้งนี้
อาจเนื่องจากโรงเรียนไดสงเสริม และสนับสนุนโดยการจัดอบรมครูในการเขียนแผนการสอน และ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติ และตอบสนองความตองการ
ของผูเรียน ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการพัฒนากระบวนการ
ทางความคิดของผูเรียนหลายรูปแบบ ฝกใหผูเรียนทําโครงงาน ทํา Mapping วิเคราะหโจทยปญหา
คณิตศาสตร โรงเรียนมีการนําภูมิปญญาทองถ่ิน เชน ขนมไทย เบเกอรี่ เสริมสวย พิมเสนน้ํา น้ํายา
ลางพื้น น้ํายาลางจาน เปนตน ครูใหความรูและผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง ไดเรียนคอมพิวเตอรทุก
ระดับชั้น จากการฝกปฏิบัติทําใหผูเรียนมีความรูขั้นพื้นฐานสามารถนําไปเปนพื้นฐานในการศึกษา
ตอในระดับที่สูงขึ้น หรือนําความรูไปถายทอดใหผูปกครองได ซ่ึงกิจกรรม  ตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลว
ลวนทําใหผูเรียนรูจักคนควา สังเกต รวบรวมขอมูล คิดวิเคราะห และสามารถสรางองคความรูได
ดวยตนเอง

3.3  การวิเคราะหกระบวนการเรื่องโรงเรียนจัดการนิเทศภายในอยางเปนระบบ    และมี
ประสิทธิภาพ

      จากผลการวิจัยเร่ืองโรงเรียนจัดการนิเทศภายใน   ซ่ึงไดแก ดานกระบวนการนิเทศ
ภายใน และความพึงพอใจของครูที่มีตอการนิเทศภายใน พบวา โดยภาพรวมแลวมีระดับการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของกระบวนการนิเทศภายในรอยละ 73.63 ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินที่
กําหนดไว คือ ตองมีการปฏิบัติไมต่ํากวารอยละ 70 จะเห็นไดวา มีการปฏิบัติสูงกวาเกณฑที่กําหนด
ซ่ึงหมายความวา โรงเรียนมีการบริหารงานเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนอยูในเกณฑดี สวนใน
เร่ืองของความพึงพอใจของครูที่มีตอการนิเทศภายในนั้นพบวา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา เร่ืองที่ครูมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ไดแก ดานนโยบายการนิเทศภายใน โครงการและผูรับผิดชอบการนิเทศภายใน การปฏิบัติตาม
กําหนดในปฏิทินปฏิบัติงานความรวมมือของคณะครูในการดําเนินกิจกรรมการนิเทศภายใน       
โรงเรียน การใชส่ือและเครื่องมือในการนิเทศ ครูมีความรูความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงาน
ครูจัดทําผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียนมาก
ขึ้น และนักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น ทั้งนี้จะเห็นไดวาโรงเรียนมีการนิเทศภายในเพื่อใหโรงเรียนได
มาตรฐาน โดยมีผูบริหารเปนผูนิเทศ ซ่ึงสอดคลองกับ Robbins (1980, 10) ที่ไดกลาวถึงในเรื่องนี้ไว
อยางนาสนใจวา ผูใตบังคับบัญชาทุกคนมีความจําเปน และคาดหวังที่จะไดรับการนิเทศงาน การ
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นิเทศงานเปนการสังเกตการทํางานของบุคลากร และเงื่อนไขการทํางานตาง ๆ เพื่อที่จะไดมั่นใจได
วา จะบรรลุวัตถุประสงคแตละขอขององคกร วิธีการที่โรงเรียนใชในการนิเทศ คือ การนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร การนิเทศโดยการฝกอบรม และใหคําแนะนํา วิธีการนิเทศดังกลาวจะชวยสนับสนุนให
ครูทํางานดวยความมั่นใจมากยิ่งขึ้น การดําเนินการนิเทศของโรงเรียนดังกลาวขางตน สอดคลองกับ
หลักพื้นฐานของการนิเทศการศึกษาที่วา การนิเทศเปนการชวยกระตุนเตือน การประสานงาน และ
แนะนําใหเกิดความเจริญงอกงามแกครูรวมทั้งการนิเทศจัดเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง             
พฤติกรรม โดยมุงใหผูรับการนิเทศมีความรู ความสามารถ พัฒนาทักษะตาง ๆ โดยเฉพาะในดาน
การสอน ความจําเปนของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากปจจัยภายนอก และภายในสถานศึกษา การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการนิเทศ ไดแก นโยบาย โครงสราง จุดมุงหมายของสถานศึกษา การสอน
ของครู การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบุคลากร
ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงในบางครั้งจะไดรับการตอตาน และเพื่อลดการตอตานใหนอยลง ตองใหครูหรือ
ผูไดรับการนิเทศไดเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง และมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลง รวม
ทั้งตองมีการเสริมสรางกําลังใจ ในดานความกาวหนาของการเปนครู (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน
2540, 46) การที่จะใหครูอาจารยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน จําเปนตองสราง แรงจูงใจ
ใหกับครู โดยท่ัวไปแลวเรามักจะมีแนวโนมที่จะประพฤติปฏิบัติตามวิธีที่เคยทํามากอน การที่จะนํา
เทคนิคใหม ๆ มาใช ตองแนใจวาจะเปนผลดีและเกิดประโยชน ดังนั้นผูนิเทศจึงตองสรางแรงจูงใจ
ใหกับครู ซ่ึงสอดคลองกับ เอกชัย  กี่สุขพันธ (2538, 127) ที่ไดกลาวถึงในเรื่องแรงจูงใจไวอยาง
นาสนใจวา การจูงใจภายในมีบทบาทสําคัญในการสรางใหลูกนองหรือผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงาน
ดวยความสุข เนนวาทําอยางไรจึงจะทําใหลูกนองหรือผูใตบังคับบัญชาสามารถใชทักษะความ
สามารถในการทํางานใหมากที่สุด สําหรับวิธีการจูงใจทางลบที่ใชคือ เรียกมาพบแลวตําหนิเปนการ
สวนตัว และการลดระดับความรับผิดชอบ ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ การจูงใจทางบวกอาจจะใช
ไมไดกับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ถึงกระนั้นก็ตาม การจูงใจทางบวกนาจะมีประสิทธิภาพกวา
การจูงใจทางลบ ในการกระตุนใหบุคลากรเกิดพฤติกรรมการทํางานตามที่องคการคาดหวังไว นอก
จากนั้น เวน (Wayne, 1980:1923 A) ไดทําการวิจัยเร่ืองการรับรูบทบาทการนิเทศการศึกษาของครู
ใหญโรงเรียนประถมศึกษาในมลรัฐเวอรจิเนียร โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาบทบาทการนิเทศการ
ศึกษาของครูใหญในเรื่องหนาที่ความรับผิดชอบและขอบขายของงานนิเทศที่มีความสําคัญสูง ไดแก
งานเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน การแนะแนว งานบริการ งานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษา
และเทคนิคการนิเทศที่ไดผล ไดแก วิธีเยี่ยมชั้นเรียน การประชุมรวมกัน สวนวิธีที่ไดผลนอยที่สุด
คือ วิธีใชเอกสาร และแอกที (Agthe, 1980:3076 3077) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการรับรูบทบาทหนาที่
ของครูใหญและครูในงานวิชาการ ผลการวิจัยกลาวโดยสรุปวา การปรับปรุงการเรียนการสอนตอง
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ทําเปนคณะ โดยใหทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบรวมกัน ครูใหญควรใหความสําคัญในการนิเทศการ
ศึกษาใหมากขึ้น และควรมีการทํางานเปนทีมมากยิ่งขึ้น

3.4   การวิเคราะหเร่ืองโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนไดสอดคลองกับหลักสูตร
ทองถิ่นไดอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ

    จากผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมแลวโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนไดอยางสอดคลองกับหลักสูตรทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 72.40 ซ่ึงหมายความวา
โรงเรียนมีการบริหารจัดการในดานนี้อยูในเกณฑปานกลางเทานั้น เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบ
วา เร่ืองที่โรงเรียนไมมีการปฏิบัติเลยคือ การแตงตั้งคณะกรรมการการวิเคราะหความตองการของ
ทองถ่ิน และการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทองถ่ิน จากการวิเคราะหจะเห็นไดวา ถึงแมโรงเรียนจะมี
การวิเคราะหหลักสูตรตามมวลประสบการณของแตละสาระการเรียนรู เพื่อจัดทําเปนหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนแลวก็ตาม แตผูบริหารโรงเรียนก็ยังมิไดใหความสําคัญกับการสํารวจและ
วิเคราะหเกี่ยวกับสภาพและความตองการของทองถ่ินเทาที่ควร ทั้งนี้อาจเปนไปไดวา โรงเรียน
บางยี่ขันวิทยาคมเมื่อโอนเขามาอยูในสังกัดกรุงเทพมหานคร งานนี้จัดไดวาเปน งานใหมที่ผูบริหาร
โรงเรียนและครูยังไมเคยดําเนินการมากอนจึงมีปญหา / อุปสรรคบางในการดําเนินงานในระยะแรก
4.  การประเมินผลผลิต (product evaluation)

จากผลการวิเคราะหการประเมินผลผลิต ซ่ึงผูวิจัยไดทําการประเมินตามเกณฑประเมิน
มาตรฐานของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) โดยวิเคราะห
ตามมาตรฐานดานผูเรียน 7 มาตรฐาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา 2545 ซ่ึงผูวิจัยไดวิเคราะหโดยการศึกษาเอกสาร ตาง ๆ ของ
โรงเรียน ไดแก ธรรมนูญโรงเรียน แผนพัฒนาโรงเรียน แผนงาน / โครงการที่โรงเรียนจัดขึ้น
เครื่องมือการวัดและประเมินผล ทะเบียนวัดผล รายงานผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ผลงาน / รางวัลที่
ไดรับ สมุดประจําชั้น สถิติตาง ๆ แฟมผลงานของผูเรียน แผนการสอน บันทึกการสอนของครู แฟม
บันทึกกิจกรรม รายงานการประเมินผล กิจกรรม/โครงการ แบบฝกหัด แบบทดสอบ รายงานการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน สถิติการลาปวย สถิติการบันทึกการเจ็บปวย น้ําหนัก สวนสูง และการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูเรียน การทําประกันอุบัติเหตุของผูเรียน เปนตน และนําเสนอแยก
เปน 8 ประเด็น ดวยกันดังตอไปนี้

  4.1 มาตรฐานดานผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค จากการประเมิน
พบวา โรงเรียนตระหนักและใหความสําคัญในการปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงคที่สอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริม
สนับสนุน เชน โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โครงการอบรมศีลธรรมคายพุทธบุตร
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โครงการถวายเทียนพรรษา และกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา โครงการตอตานสิ่งเสพติด โครงการ
อนุรักษวัฒนธรรมไทย จึงไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดมารยาทไทย จัดโดย
สภาวัฒนธรรมเขตบางพลัด มีการอบรมหนาเสาธง ในหองเรียน ทําใหผูเรียนมีวินัยในตนเอง มี
มารยาท แตงกายสะอาดเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบ การเดินแถวไปยังที่ตาง ๆ เปนแถว มีระเบียบ
เรียบรอย ในดานความซื่อสัตยสุจริต มีการอบรมประจําเดือนในหองประชุม มีสมุดบันทึกความดี
ในการหยิบของผูอ่ืนพบวา ผูเรียนจะใชวิธีขอยืม มีกิจกรรมของหายไดคืน งานลูกเสือ – เนตรนารี-
ยุวกาชาด จัดใหมีกิจกรรมอยูคายพักแรมในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – มัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อฝก
การปฏิบัติในการอยูรวมกับผูอ่ืนตองมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ เอื้ออาทร และเสียสละ เพื่อจะไดอยูรวม
กันอยางมีความสุข พบวา ผูเรียนในสถานศึกษาสวนใหญใหความชวยเหลือเอ้ือเฟอเผ่ือแผแกผูเรียน
โครงการเรียนรวมในดานการประหยัดพบวา มีโครงการออมทรัพยทุกวันพุธ

อยางไรก็ตาม จากการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมดังกลาว ผูวิจัยเห็นวาสงผลดีตอผู
เรียนบางสวนเทานั้น ผูเรียนสวนใหญยังคงตองไดรับการพัฒนาตอไปอยางตอเนื่อง กลาวคือ ตอง
พัฒนาดานการมีสัมมาคารวะตอผูใหญ การประหยัดทรัพยากร ผูเรียนสวนใหญยังไมคอยเห็นความ
สําคัญของการประหยัดน้ํา-ไฟ ซ่ึงผลการดําเนินการเหลานี้จะสงผลใหผูเรียนมีคุณธรรม          จริย
ธรรม และคานิยมที่พึงประสงค

4.2 มาตรฐานดานผูเรียนมีความคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสราง
สรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน

      จากการวิเคราะหเอกสารตาง ๆ พบวา สถานศึกษาตระหนักและใหความสําคัญในการ
ใหผูเรียนมีความคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมี
วิสัยทัศน ดังปรากฏในวิสัยทัศนและเปาหมายของโรงเรียน โดยโรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเตรียมผูเรียนใหมีคุณลักษณะมองกวาง คิดไกล ใฝดี
สามารถเผชิญสถานการณแกปญหาดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน โครงการสัปดาห
วิทยาศาสตร โครงการคายบูรณาการ โครงการเสริมศักยภาพทางภาษาไทย/อังกฤษ โครงการเสริม
ศักยภาพศิลปะและนาฏศิลป โดยผูเรียนไดรับการฝกทักษะดวยการรวมกิจกรรม  ตาง ๆ ที่จัดใหใน
รูปแบบของการประกวดแขงขันดวยการลงมือปฏิบัติจริงจากการทําโครงงานวิทยาศาสตร การแตง
คําประพันธ แตงคําขวัญ เรียงความ คัดลายมือ จึงสงผลใหผูเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศจากการ
ประกวดเรียงความ รางวัลชมเชยการประกวดนิทานจากภาพ และแตงกลอนสด เปนตน ผลจากการ
ดําเนินการดังกลาวสงผลใหผูเรียนสามารถพัฒนาบุคลิกภาพและกลาแสดงออก อยางไรก็ตามผูวิจัย
มีความเห็นวา ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาดานการจําแนกประเภทขอมูล เปรียบเทียบและมีความคิด
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รวบยอด ตลอดจนดานการประเมินคาความนาเชื่อถือ คนหาคําตอบ มีปฏิภาณในการแกปญหาและ
ตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น

4.3   มาตรฐานดานผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
       จากการวิเคราะหเอกสารตาง ๆ พบวา โรงเรียนตระหนักและใหความสําคัญในการ
พัฒนาและปรับปรุงผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยเนนใหผูสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง โดย
ประเมินผลจากใบงาน การทดสอบยอย และการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน ตลอดจนประเมินผล
ปลายภาค รวมทั้งมีการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนเปรียบเทียบระดับที่ผูเรียนกับเกณฑที่
โรงเรียนตั้งไว จากรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมวิชาของผูเรียนระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา พบวา ผูเรียนสวนใหญไดรับผลทางการเรียนในระดับ 2-4 และระดับ 3-4
ตามลําดับ

4.4 มาตรฐานดานผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู  และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

         จากการวิเคราะหเอกสารตาง ๆ พบวา โรงเรียนใหความสําคัญและตระหนักถึงการให
ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทาง
สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีความกระตือรือรนสนใจการเรียนจากแหลงตาง ๆ
รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล รูจักอานหนังสือใชหองสมุดเปน และรูจักการใชแหลงการเรียนรูและ
ส่ือตาง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ สามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรู และประสบการณไดอยาง
ถูกตอง เชน จัดใหมีปายนิเทศทางวิชาการ และวันสําคัญตาง ๆ จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดไป
ทัศนศึกษา จัดกิจกรรมใหบริการอาน โดยจัดตะกราหนังสือตามมุมตาง ๆ เปดโทรทัศนเสริมความรู
ใหกับผูเรียนในชวงเชา-เย็น ผูเรียนไดแสดงความสามารถในการเลานิทานตามจินตนาการ การเขียน
เรียงความ คัดลายมือ ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดมาประยุกตใชในกิจกรรมตาง ๆ ได จึงไดรับ
รางวัลนักเรียนผูสงเสริมการอานดีเดน รางวัลชนะเลิศประกวดเรียงความ รองชนะเลิศดันอับ 2
ประกวดการกลาวสุนทรพจน นอกจากนั้น สถานศึกษาไดจัดโครงการพัฒนาหองสมุดอัตโนมัติ ให
ผูเรียนไดใชคอมพิวเตอรในการสืบคนหนังสือและบริการยืม-คืน พบวา มีผูเรียนมาใชหองสมุด
จํานวนมาก สถานที่ไมเพียงพอกับจํานวนผูเรียน ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา หองสมุดนั้นจัดไดวา เปน
เครื่องมือที่สําคัญในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ชวยเสริมสรางใหผูเรียนรักการเรียนรู ดังนั้น
โรงเรียนควรจัดสถานที่ในหองสมุดหรือขยายหองสมุดหรือจัดมุมหนังสือ/วารสารไวตามจุดตาง ๆ
ของโรงเรียน ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะชวยเอ้ืออํานวยตอการคนควาหาความรูของผูเรียน
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4.5 มาตรฐานดานผูเรียนมีทักษะในการทํางาน    สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได     และมี
เจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ

 จากการวิเคราะหเอกสารตาง ๆ พบวา โรงเรียนใหความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมี
ทักษะในการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
โดยจะเห็นไดจากการที่โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการทํางานของผูเรียนทั้งในและนอก     
ช้ันเรียน ใหผูเรียนสามารถคนควาดวยตนเองและไดลงมือปฏิบัติจริง ไดนําการสอนแบบโครงงาน
การสอนแบบทดลองมาใชกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ในวิชาวิทยาศาสตร สอนใหผูเรียน
ไดรูจักคนควาทดลอง สงเสริมการทํางานเปนทีม โดยการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน งานสภานักเรียน
งานกีฬาสี งานเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด งานรักษาความสะอาดใหผูเรียนแบงความ
รับผิดชอบทําความสะอาด ดูแลบริเวณโรงเรียน

ในดานเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต โรงเรียนไดจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสูอาชีพ จาก
หลักสูตรทองถ่ิน ไดแก เสริมสวย ไฟฟา เบเกอรี่ ขนมไทย เครื่องประดับศิราภรณ เปาแกว
พิมเสนน้ํา น้ํายาลางจาน เพื่อจําหนายในราคาถูก ผลการดําเนินงานของโรงเรียนดังกลาว สงผลให
ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน มีคามขยันอดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน รูจักการพัฒนางาน
สามารถทํางานตามลําดับขั้นตอนอยางมีความสุข ผลงานมีประสิทธิภาพ ผูเรียนภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมรับผิดชอบของกลุม

4.6 มาตรฐานดานผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพทางกายและสุขภาพจิตท่ีดี
  จากการวิเคราะหเอกสาร หลักฐานตาง ๆ และการสังเกตพบวา ผูเรียนมีสุขภาพอนามัยดี

ราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และบุคคลทั่วไป กลาพูด กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูก
ตอง ดังโครงการศิลปวัฒนธรรมสัญจร ชมรมศิลปะ ดนตรี และกีฬา โครงการสงเสริม      ศักยภาพ
ศิลปะ โครงการกีฬา เปนตน โรงเรียนเปนโรงเรียนสีขาว ปลอดจากสารเสพติด ซ่ึงทาง  โรงเรียนได
จัดกิจกรรมโครงการตอตานยาเสพติด มีการประกวดเรียงความยาเสพติด มีตํารวจและเจาหนาที่สา
ธารณสุขมาใหความรูเร่ืองโทษของยาเสพติดและสิ่งมอมเมา พรอมวิธีปองกัน ครูไดดําเนินการวัด
สวนสูง ช่ังน้ําหนัก สวนใหญตามเกณฑสมสวน มีบางรายอวนเกินไปและผอมเกินไป เมื่อเทียบกับ
เกณฑของกรมพลศึกษา โรงเรียนมีหองพยาบาล มีครูทําหนาที่พยาบาล 2 คน ผลัดเปลี่ยนกันเนื่อง
จากมีช่ัวโมงสอนและมีการบริการอาหารกลางวัน ดื่มนมฟลูออไรดปองกันฟนผุ สวนผูเรียนที่มีราง
กายไมสมสวนดังกลาว โรงเรียนสงเสริมใหออกกําลังกายเวลาวาง ประสานกับ   ผูปกครองในการดู
แลเรื่องอาหาร ครูสอนสรางเสริมประสบการณชีวิต ใหความรูเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร นอก
จากนั้น โรงเรียนไดมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูเรียน ภาคเรียนละ 1 คร้ัง แตไมมีการ
บันทึกสมรรถภาพทางรางกายของระดับประถมศึกษาและอนุบาล สวนระดับมัธยมศึกษานั้นมี
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บันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย แตไมมีบันทึกสรุปผลการทดสอบทั้งโรงเรียน ซ่ึงผูวิจัย
เห็นวาควรดําเนินการพัฒนาตอไป ขณะเดียวกันก็มีเจาหนาที่สาธารณสุขมาใหความรูเกี่ยวกับการดู
แลสุขภาพและตรวจสุขภาพของนักเรียน จัดใหมีโครงการอบรมอาสาสมัคร   สาธารณสุข โครงการ
พัฒนาสุขภาพ โครงการปลอดภัยไวกอน โรงเรียนมีหองสุขา หองน้ํา มีเจาหนาที่นักการภารโรงทํา
ความสะอาดทุกวัน แมวาโรงเรียนมีบริเวณไมกวางมากนัก แตก็ดําเนินการบริหารพื้นที่ไดเหมาะสม
รมร่ืน ในพื้นที่บางสวนภายในโรงเรียนไดจัดเปนสนามเด็กเล็ก มีตนไม ไมประดับสวยงาม รมร่ืน
และมีปายชื่อตนไมติดไวซ่ึงเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับพฤกษศาสตรไดเปนอยางดี นอกจากนั้น
โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมโดยมีชมรม 12 ชมรม ใหนักเรียนเขาชมรมตามความ
สมัครใจ โดยจัดกิจกรรมนันทนาการทั้งในเวลาและนอกเวลา เนนใหผูเรียนรวมกิจกรรมอยูคายพัก
แรม มีแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน มีโอกาสชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
ในภาพรวมนอกจากนี้โรงเรียนไดจัดทําประกันอุบัติเหตุใหแกผูเรียน มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และ
การใชหองพยาบาลของโรงเรียนเปนจํานวนนอยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาสุขศึกษา 
พลศึกษา โดยสอดแทรกความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของผูเรียน จากการจัดกิจกรรม
ดังกลาว สงผลใหผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

4.7 มาตรฐานดานผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา
                      จากการวิเคราะหหลักฐาน เอกสารตาง ๆ และการสังเกตพบวา ผูเรียนมีสุนทรียภาพ
ทางดานศิลปะ ดนตรี และกีฬาดี มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนใหมีความรูตามหลักสูตร
และรวมกิจกรรมดานตาง ๆ ดานศิลปะ มีชมรมศิลปะ สอนการวาดภาพ สงผลงานจัดนิทรรศการใน
วันสําคัญตาง ๆ มีงานปน ปูนปน เขารวมแสดงดวย ผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันประกวดวาด
ภาพระบายสีไดรับรางวัลระดับประเทศ จังหวัดและเขตพื้นที่ นอกจากนี้ยังนํางานศิลปะไปผลิตผล
งานของกลุมสาระอื่น ๆ ดานดนตรี นาฏศิลป มีชมรมดนตรี ชมรมนาฏศิลป เพื่อพัฒนาใหผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษฝกใหผูเรียนไดเปาขลุย รองรําทําเพลงไดเหมาะสมกับวัย มีการประกวดรอง
เพลง สงรําวงมาตรฐานเขาประกวด จัดใหมีวงดนตรีไทย วงดุริยางค และกลองยาว เพื่อสนับสนุน
การจัดกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน ใหครึกครื้นยิ่งขึ้น จัดการแสดงเรื่อง พระอภัยมณี เพื่อ
อนุรักษวัฒนธรรมตามโครงการอนุรักษวัฒนธรรมสัญจร ไปแสดงตามโรงเรียนตาง ๆ ที่ขอมา ดาน
กีฬา มีชมรมกีฬาและนันทนาการ เลนกีฬา เชน เปตอง เซปคตะกรอ ฟุตซอล เปนตน มีกายบริหาร
ประกอบดนตรี หนาเสาธง จัดกีฬาสีในวันเด็ก

4.8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-มัธยมศึกษาปท่ี 3 ในป
การศึกษา 2545
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จากวิเคราะหคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในระดับตาง ๆ พบวา ผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในระดับประถมศึกษา เฉล่ียทุกกลุมประสบการณมีคุณภาพในระดับ
พอใช เมื่อพิจารณาเปนรายวิชาพบวา ผูเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมประสบ-
การณ สรางเสริมลักษณะนิสัย และการงานพื้นฐานอาชีพ อยูในระดับดี กลุมประสบการณภาษาไทย
อยูในระดับพอใช สวนกลุมประสบการณคณิตศาสตร, สปช. และภาษาอังกฤษ อยูในระดับควร
ปรับปรุง

สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนอยูในระดับที่ควร
ปรับปรุงทุกกลุมวิชา เมื่อพิจารณาในภาพรวม โรงเรียนควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ อาจตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอนในระดับมัธยมศึกษา ใหนักเรียนหันมาสนใจการเรียนมาก
ขึ้น ควรเนนการซอมเสริมใหมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการซอมเสริมใหมดวย

ขอเสนอแนะของการวิจัย

จากขอคนพบและการอภิปรายผลที่นําเสนอไปแลวนั้น เพื่อใหงานวิจัยนี้เกิดประโยชนสูง
ขึ้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะของการวิจัย ดังนี้

ขอเสนอแนะทั่วไป
จากผลการวิจัยที่พบวา

1. ดานปริบท (context)
   1.1 ความสอดคลองระหวางนโยบายดานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6

(พ.ศ.2545-2549) กับนโยบายของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(พ.ศ.2545-2549) มีความสอดคลองกัน 5 ขอ และไมสอดคลองกันในเรื่องของการขยายโอกาสให
นักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ดวยวิธีการที่หลากหลายฯ และในเรื่องการจัดการ
ศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพรอง ดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษดวยรูปแบบที่เหมาะ
สม ในเรื่องของการขยายโอกาสใหนักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาบังคับ 9 ป โรงเรียนบางยี่ขัน
วิทยาคมปจจุบันเปนโรงเรียนขยายโอกาส นักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป อยูแลว
สวนในเรื่องการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพรอง ดอยโอกาส และผูมีความสามารถ
พิเศษดวยรูปแบบที่เหมาะสมนั้นโรงเรียนควรดําเนินการสงครูเขารับการอบรมเพื่อนํามาจัดการ
ศึกษาสําหรับบุคคลดังกลาวใหไดดีและมีรูปแบบที่เหมาะสม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



181

1.2 ความสอดคลองระหวางวิสัยทัศนดานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร กับวิสัย-
ทัศนของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ผลการวิจัยพบวา มีความสอดคลองกัน 3 ขอ และไมสอดคลอง
กัน 2 ขอ คือ การมุงสูการประกันคุณภาพ และการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ดังนั้นโรงเรียนควรปรับวิสัยทัศนใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของหนวยเหนือเพื่อการบริหารงานจะ
เปนไปในแนวเดียวกัน

1.3 ความสอดคลองระหวางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ  โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครกับการดําเนินงานของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงาน
ของโรงเรียนสอดคลองกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร        
สอดคลองกันทุกขอ ดังนั้น โรงเรียนจึงควรดําเนินการในเรื่องการประกันคุณภาพใหดีขึ้นอีก

2.  ดานปจจัยนําเขา (input)
       การวิเคราะหเร่ืองผูเรียนมีความพรอมและวุฒิภาวะที่จะเรียนรูเหมาะสมกับวัย อยูใน

ระดับมาก การวิเคราะหเร่ืองครูมีเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ครูมีเพียงพอและรอยละ 90 มี
วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี การวิเคราะหเร่ืองครูมีลักษณะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู โดย
ภาพรวมแลวมีระดับความเหมาะสม / การปฏิบัติ / พฤติกรรม อยูในระดับมาก การวิเคราะหเร่ือง
ผูบริหารโรงเรียนมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะในการบริหารโรงเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยภาพรวมแลวมีความพึงพอใจในระดับมาก การวิเคราะหเรื่องผูปกครอง ชุมชน
และองคกรตาง ๆ ใหการสนับสนุนรวมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน โดยภาพรวมมี
ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก การวิเคราะหเร่ืองหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร และสื่อการ
เรียนการสอนหลากหลาย มีประสิทธิภาพที่จะสรางเสริมและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ดาน
เอกสารหลักสูตรมีระดับคุณภาพในระดับพอใจ สวนในดานสื่อการเรียนการสอนมีระดับคุณภาพอยู
ในเกณฑดี การวิเคราะหเร่ืองงบประมาณ วัสดุครุภัณฑที่เอื้ออํานวยตอการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอน โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติรอยละ 76.32 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ ตองมี
ระดับการปฏิบัติไมต่ํากวารอยละ 70 การวิเคราะหเร่ือง การจัดอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมที่เอื้อ
ตอการจัดการเรียนการสอนพบวา โดยภาพรวมแลวเปนไปตามเกณฑ คิดเปนรอยละ 70 และรอยละ
80 อยูในสภาพดี ดังนั้น โรงเรียนควรปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร
โดยจัดใหมีอยางเพียงพอกับความตองการของครูและจัดใหมีการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ตอไป
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3.  ดานกระบวนการ (process)
        การวิเคราะหเร่ืองโรงเรียนบริหารงานดานวิชาการ  กิจการนักเรียน ธุรการ การเงิน

และพัสดุ บุคลากร อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม และความสัมพันธกับชุมชนไดอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ ในดานการจัดโครงสรางการบริหารงานมีการดําเนินงานรอยละ 88.40 มีระดับ
การปฏิบัติในดานการกําหนดนโยบายและแผนงานของโรงเรียน ในภาพรวมอยูในระดับมาก สวน
ดานตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการศึกษาของชาติและธรรมนูญโรงเรียน โดยภาพรวมมีระดับ
การปฏิบัติ / ความคิดเห็น / ความพึงพอใจ อยูในระดับมากสําหรับดานการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก และประเด็นสุดทาย คือ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนฝกคนควา สังเกต รวบรวมขอมูล วิเคราะหอยาง
หลากหลาย สรางสรรค และสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง ผลการวิจัยพบวา มีระดับการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก ซ่ึงหมายความวา การบริหารงานโรงเรียนอยูในเกณฑดี การวิเคราะหเร่ือง
โรงเรียนจัดการนิเทศภายใน ผลการวิจัยพบวา มีการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในรอยละ
73.63 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ รอยละ 70 สวนในดานความพึงพอใจของครูที่มีตอการนิเทศ
ภายใน มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง การวิเคราะหเร่ืองโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอน
ไดสอดคลองกับหลักสูตรทองถ่ินไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมมีระดับการ
ปฏิบัติรอยละ 62.36 ซ่ึงหมายความวา การบริหารงานของโรงเรียนในดานนี้อยูในเกณฑปานกลาง
ดังนั้น โรงเรียนควรปรับปรุงดานความพึงพอใจของครูที่มีตอการนิเทศภายใน โดยใหครูไดมีสวน
รวมคิดรวมทําเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศ เพื่อใหเกิดความหลากหลายและเปนที่พอใจของครู นอก
จากนั้นยังควรปรับปรุงเรื่องการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรทองถ่ินอยางเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีการสํารวจความตองการของชุมชนและทองถ่ินในการพัฒนา
การศึกษา สํารวจภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงเรียนรูในชุมชน เพื่อเปนแหลงวิทยากรในการจัดการเรียน
การสอนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร

    4.  ดานผลผลิต (product)
           การประเมินคุณภาพของผูเรียนดานผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง

ประสงค มีระดับคุณภาพอยูในเกณฑดี การประเมินระดับคุณภาพของผูเรียน ดานผูเรียนมีความคิด
วิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน มีระดับ
คุณภาพอยูในเกณฑพอใช การประเมินคุณภาพของผูเรียนดานผูเรียนมีความรู และทักษะที่จําเปน
ตามหลักสูตร มีระดับคุณภาพอยูในเกณฑพอใช สวนความสามารถในการใชภาษาสื่อสารอยูใน
เกณฑดี การประเมินคุณภาพของผูเรียนดานผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
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เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีระดับคุณภาพอยูในเกณฑดี การประเมินคุณภาพของผูเรียน
ดานผูเรียนมีทักษะในการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ มีระดับ
คุณภาพอยูในเกณฑดี การประเมินคุณภาพของผูเรียนดานผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพ
จิตที่ดี ในภาพรวมอยูในเกณฑดี การประเมินคุณภาพของผูเรียนดานผูเรียนมีสุนทรียภาพ และ
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา โดยภาพรวมแลวมีระดับคุณภาพอยูในเกณฑดี การประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา
2545 ผลการประเมินพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษาเฉลี่ยทุกกลุม
ประสบการณมีคุณภาพในระดับพอใช สวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีผลสัมฤทธิ์เฉล่ีย
อยูในระดับควรปรับปรุง ดังนั้น โรงเรียนควรจัดใหนักเรียนไดรับการปลูกฝงดานการคิดวิเคราะห
สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน จัดใหผูเรียนมีความรู
และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อเสริมศักยภาพดานดังกลาว
เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นเนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับพอใชและควรปรับ
ปรุง จึงควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพในกลุมวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รู ควรมีการจัดซอมเสริมใหนักเรียน ดานครูผูสอนควรมีการสงครูเขารับการอบรม สัมมนา เพื่อ
พัฒนาการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหา จัดกิจกรรมเสริมโดยการจัดคายวิชาการในกลุมวิชาหลัก
ตลอดจนทําวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแกไขปญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน และเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยที่เอื้อตอการบริหารโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐาน และการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียน
2. ควรศึกษาวิจัยถึงสภาพการปฏิบัติงานในดานผลผลิตนักเรียนและชุมชน
3. ควรศึกษาเชิงคุณภาพในเรื่องแนวทางการดําเนินงานและพัฒนาการบริหารโรงเรียน
4. ควรมีการศึกษาการปฏิบัติงานบริหารของผูบริหารโรงเรียนและหัวหนางานในโรง

เรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
5. ควรศึกษารูปแบบวิธีการสอนที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
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เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย 

เร่ือง 
การประเมินการบริหารงานโรงเรียนบางยีข่ันวิทยาคมเมือ่โอนเปนสถานศึกษาสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
 
คําชี้แจง 
 เครื่องมือนี้มีวตัถุประสงคเพื่อตองการคําตอบเกี่ยวกับการประเมินการบริหารงาน            
โรงเรียนบางยีข่ันวิทยาคมเมือ่โอนเปนสถานศึกษาของกรงุเทพมหานคร โดยแบงขอคําถามออกเปน 
3 ดาน ดังนี้  ดานที่ 1 ดานปจจัยนําเขา (Input)  ดานที่ 2 ดานกระบวนการ (Process)  ดานที่ 3  ดาน
ผลผลิต (Product) 
 ขอคําถามเปนแบบสอบถาม แบบประเมนิ แบบสํารวจ และแบบสังเกต คะแนน
แบบสอบถามและแบบประเมิน ผูวิจยักําหนดคาน้ําหนักของคะแนนตามระดับของพฤติกรรมที่
ปฏิบัติ/ความพงึพอใจของผูตอบ โดยมีความหมายดังนี ้
  1 หมายถึง      ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติใหปรากฏนอยที่สุด 
  2 หมายถึง      ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติใหปรากฏนอย 
  3 หมายถึง      ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติใหปรากฏปานกลาง 
  4 หมายถึง      ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติใหปรากฏมาก 
  5 หมายถึง      ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติใหปรากฏมากที่สุด 
สวนแบบสํารวจและแบบสงัเกต มีความหมายตามระดับคุณภาพเปนคารอยละ 
 ผูตอบแบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบสํารวจ เปนบุคลากรและผูเกีย่วของใน               
โรงเรียนบางยีข่ันวิทยาคม ดงันี้ ผูบริหารโรงเรียนจํานวน 1 คน ผูชวยผูบริหารโรงเรียนจํานวน 2 คน 
ครูจํานวน 30 คน คณะกรรมการเครือขายผูปกครองจํานวน 55 คน คณะกรรมการการศึกษาขัน้     
พื้นฐาน จํานวน 15 คน คณะกรรมการการเงินจํานวน 3 คน เจาหนาที่การเงินจํานวน 1 คน เจาหนาที่
พัสดุจํานวน 1 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูจํานวน 8 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 
มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน  200 คน รวมทั้งสิ้น 316 คน 
 แบบสอบถามฉบับนี้ แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1  เกีย่วกับสภาพสวนตัวของผูตอบ 
 ตอนที่ 2  เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ / ความพึงพอใจของผูตอบ ดานปจจัยนําเขาและดาน
กระบวนการ 
 คําตอบที่ไดจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการนําไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานโรงเรียน
บางยี่ขันวิทยาคมใหมีประสทิธิภาพเพิ่มสูงขึ้น จึงขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบคําถามตาม
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สภาพความเปนจริง เนื่องจากไมมีผลกระทบตอทานประการใด โดยผูวจิัยจะนําคําตอบที่ไดมา
วิเคราะหผลในภาพรวมตอไป 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดจีึงขอขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสนี้ 
 
 

     (นางสาวกาญจนา  เมงตระกลู) 
              นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
       ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
            บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1   สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม / แบบประเมิน / แบบสํารวจ 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน (    ) หนาขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในปจจุบนั 
ขอท่ี สถานภาพ ชองนี้สาํหรับผูวิจัย 

1 เพศ 
(     ) ชาย                          (     ) หญิง 

(      ) 1 

2 อายุ 
(     ) ไมเกิน 30 ป            (     ) 31-40 ป 
(     ) 41-50 ป                   (     ) 41 ปขึ้นไป 

(      ) 2 

3 ระดับการศึกษา  
(     ) ต่ํากวาปริญญาตรี    (     ) ปริญญาตรี 
(     ) สูงกวาปริญญาตรี 

(      ) 3 

4 อาชีพ 
(     ) ขาราชการประจํา    (     ) ลูกจางประจาํ 
(     ) ลูกจางชั่วคราว        (     ) นักธุรกิจ 
(     ) คาขาย                      (     ) รับจาง 
(     ) นักเรียน                   (     ) อ่ืน ๆ 

(     ) 4 

5 ผูตอบแบบสอบถาม / แบบประเมิน / แบบสํารวจ มีตําแหนงหนาที่
เปน 
(     ) ผูบริหารโรงเรียน 
(     ) ผูชวยผูบริหารโรงเรียน 
(     ) ครูประจําชั้น 
(     ) ครูปฏิบัติการสอน 
(     ) คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 
(     ) คณะกรรมการการเงินโรงเรียน 
(     ) เจาหนาที่การเงิน 
(     ) เจาหนาที่พัสดุ 
(     ) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
(     ) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(     ) นักเรียน 

(     ) 5 
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ตอนที่ 2  ดานปจจัยนําเขาและดานกระบวนการ 
  2.1 แบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมที่ปฏิบัติหรือความพงึพอใจตาม 

ความเปนจริง 
ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัต ิ/ ความพึงพอใจ  

รายการ มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

หมายเหตุ 
(ผูใหขอมูล) 

ผูเรียนมีความพรอมและวุฒิภาวะท่ีจะ
เรียนรูเหมาะสมกับวัย 
1. มีการจัดทําโครงงาน / ผลงาน / ช้ินงาน 

     

2. มีทักษะการคิด การตัดสินใจและการ
แกปญหา 

     

3. มีทักษะการวางแผนและการจัดการ      
4. ประยุกตเทคโนโลยีกับภมูิปญญาไทย      
5. ใชภาษาและการสื่อสารใหถูกตอง      
6. มีน้ําหนกัสวนสูงตามมาตรฐาน      
7. ราเริง แจมใส มีความมั่นคงทางอารมณ      
8. อดทน อดกล้ันตอส่ิงตาง ๆ      
9. บําเพ็ญประโยชนตอสังคมสวนรวม      
10. ใชเวลาที่มใีหเกดิประโยชน      

ขอ 1-10    
-ครูประจํา

ช้ัน 

ครูมีลักษณะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ครู (ตัดสินใจปฏิบตัิกิจกรรมตาง ๆ โดย
คํานึงถงึผลประโยชนท่ีจะเกิดกับผูเรียน) 
11. เปนกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถได
จริง 

     

12. เปนกิจกรรมสรางนิสัยในการลงมือ
ปฏิบัติแกผูเรียน 

     

13. เปนกิจกรรมสรางคุณธรรมที่มีผลให
ผูเรียนปฏิบัติตาม 

     

ขอ 11-24 
- ครู 
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ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัต ิ/ ความพึงพอใจ  
รายการ มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

หมายเหตุ 
(ผูให
ขอมูล) 

14. เลือกปฏิบัติกิจกรรมเสรมิตามลําดับ
ความสําคัญกอนหลัง 

     

15. กิจกรรมทกุอยางมีความสัมพันธกับ
พัฒนาการของผูเรียน 

     

16. กิจกรรมและงานตาง ๆ ในหนาที่ครู
สงผลตอการพัฒนาความสามารถของ
ผูเรียนทุกดาน 

     

17. กิจกรรมและการปฏิบัติงานตาง ๆ 
แสดงถึงความสัมพันธในการพัฒนา
ความสามารถของผูเรียนอยางเปนระบบ
ชัดเจน 

     

มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มศกัยภาพ 
18. การตรวจสอบขอบกพรองของผูเรียน
โดยใชเนื้อหาวิชาเปนหลัก 

     

19. การสอนซอมเสริมตามขอบกพรองของ
ผูเรียน 

     

20. การตรวจสอบขอบกพรองของผูเรียน 
โดยใชพัฒนาการของผูเรียนดานตาง ๆ 
เปนหลัก 

     

21. การจัดกจิกรรมเสริมความสามารถของ
ผูเรียนโดยการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนตาม
ดานที่บกพรองอยางเหมาะสม 

     

22. การวิเคราะหจดุเดนจุดดอยของผูเรียน
เปนรายคนเปนรายสมรรถภาพ 

     

23. การจัดกจิกรรมสงเสริมความสามารถ
ของผูเรียนใหเหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตามลาํดับขั้นการพฒันา 
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ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัต ิ/ ความพึงพอใจ  
รายการ มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

หมายเหตุ 
(ผูให
ขอมูล) 

24. การตอบสนองความถนดัความสนใจ
ของผูเรียนรายบุคคลโดยใชกจิกรรมการ
เรียนรูหลายรูปแบบอยางเปนระบบ 

      

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมี            
ประสิทธิภาพอยูเสมอ 
25. เขารวมประชุมกับทางสถานศึกษา 

     

26. เขารวมกิจกรรมในวนัสําคัญตาง ๆ ที่
สถานศึกษาจดัขึ้น 

     

27. ใหความรวมมือในการพัฒนา
สถานศึกษาหรือบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน 

     

28. ใหความรวมมือในการจดักองทุนเพื่อ
การศึกษา 

     

29. ใหความสาํคัญกับการศึกษาของบุตร
หลาน 

     

30. รวมบริจาคเงินหรือส่ิงของใหแก
สถานศึกษา 

     

31. สนับสนุนใหบุตรหลานมีการศึกษาที่ด ี      
32. ใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการ
พัฒนาและจัดการศึกษาอยางเต็ม
ความสามารถ 

     

33. ใหความรวมมือเมื่อสถานศึกษา
ตองการใหทานไปใหคําแนะนําส่ังสอนใน
เร่ืองที่ทานมีความรูใหแกครูหรือผูเรียน 

     

ขอ 25-33 
- ผูบริหาร 
- คณะ 
 กรรมการ 
 สถานศึกษา
 ข้ันพื้นฐาน 
- คณะ 
  กรรมการ  
  เครือขาย   
ผูปกครอง 
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ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัต ิ/ ความพึงพอใจ  
รายการ มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

หมายเหตุ 
(ผูให
ขอมูล) 

โรงเรียนบริหารงานดานวชิาการ กิจการ
นักเรียน ธุรการ การเงินและพัสดุ บุคลากร 
อาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดลอมและ
ความสัมพันธชุมชนอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ (นโยบาย แผนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา) 
34. มีบุคลากรรับผิดชอบเกี่ยวกับแผนงาน
โดยตรง 

     

35. มีหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
แผนงานของโรงเรียน 

     

36. มีการจัดทาํเอกสารเผยแพรเกี่ยวกับ
ระบบงานแผนงานของโรงเรียน 

     

37. มีการจัดทาํเอกสารเผยแพรเกี่ยวกับ
วิธีการจัดทําแผนงานโครงการของ
หนวยงานยอย เพื่อเปนคูมือใหบุคลากร
ของโรงเรียน สามารถดําเนินการจัดทํา
แผนในหนวยงานยอยได 

     

38. ทานมีความรูความเขาใจใน
กระบวนการกาํหนดนโยบายและจัดทํา
แผนงานโครงการของโรงเรียน 

     

39. ทานสามารถเขียนโครงการเพื่อ
ดําเนินงานในหนาที่ที่ทานรบัผิดชอบ 

     

40. บุคลากรอื่นก็มีความรูเกีย่วกับการ
จัดทําแผนงานโครงการเชนเดียวกับทาน 

     

ขอ 34-43 
-ผูบริหาร 
  โรงเรยีน 
- ครู 
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ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัต ิ/ ความพึงพอใจ  
รายการ มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

หมายเหตุ 
(ผูให
ขอมูล) 

41. การกําหนดนโยบายของโรงเรียนมีการ
นําขอมูลจากฝายตาง ๆ มาใช เชน การ
ประเมินความตองการจําเปน ความ
ตองการชุมชน 

     

42. การเขียนโครงการและการดําเนินงาน
ตามโครงการเปนไปตามนโยบายและ
เปาหมายทางการศึกษาที่ไดกําหนดไว 

     

43. มีการประเมินและรายงานผลการ
ประเมินโครงการเปนประจาํ สม่ําเสมอ 
และนําผลไปเปนขอมูลในการกําหนด
นโยบายและแผนงานในปตอไป 

     

 

มีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม สะอาด รมร่ืน
เปนระเบียบเรียบรอย มีความอบอุน  
ปลอดภยั 
44. จัดบริเวณโรงเรียนไดเปนสัดสวน 

     

45. จัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลในที่มิดชิด      
46. มีระบบการบําบัดน้ําเสียและที่ระบาย
น้ําทิ้ง 

     

47. จัดปลูกไมดอก ไมประดบัเพื่อความ
สวยงาม 

     

48. มีการปลูกไมยืนตนเพื่อความรมร่ืน      
49. มีการจัดโตะ มานั่ง สําหรับนั่งเลนและ
พักผอนเพยีงพอ 

     

50. จัดสภาพแวดลอมดานอาคาร สถานที่ 
หองเรียนเรียบรอย 

     

51. มีบรรยากาศที่ปลอดโปรง อากาศ
ถายเทสะดวก 

     

ขอ 44-53 
- ครู 
- ผูบริหาร 
- นักเรียน 
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ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัต ิ/ ความพึงพอใจ  
รายการ มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

หมายเหตุ 
(ผูให
ขอมูล) 

52. จัดสภาพแวดลอมไดอยางปลอดภัยไม
กอใหเกิดอันตรายแกผูเรยีนและบุคลากร
ในโรงเรียน 

     

53. มีสภาพแวดลอมที่ไมสงกลิ่นเหม็น
รบกวน 

     

 

ผูบริหารและครูสรางความสมัพันธกับ      
ชุมชนในการรวมกันจัดการศึกษา 
54. โรงเรียนมแีผนงานโครงการ
ปฏิบัติงานรวมกับชุมชน 

     

55. บุคลากรจากชุมชนรวมเปน
คณะกรรมการหรือที่ปรึกษาวางแผน
บริหารโรงเรียน 

     

56. โรงเรียนกบัชุมชนมีการประชุม
รวมกันเพื่อวางแผนจัดการศึกษา 

     

57. การประสานงานระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนมีความตอเนื่อง 

     

58. มีการรับฟงความคิดเหน็และการ
ยอมรับความสามารถของกันและกนั 

     

59. มีการกําหนดแผนการเรียนการสอน
ตอบสนองความตองการของชุมชน 

     

60. มีการกําหนดโครงการตอบสนองความ
ตองการของชุมชน 

     

61. มีการปรึกษาหารือรวมกนัระหวาง
ผูบริหาร ครู และชุมชน ในการจัด
การศึกษา 

     

ขอ 54-61 
- ครู 
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2.2 แบบประเมิน 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมในการปฏิบัติหรือความพึงพอใจ 

ตามความเปนจริง 
ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัต ิ/ ความพึงพอใจ  

รายการ มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

หมายเหตุ 
(ผูให
ขอมูล) 

ครูมีลักษณะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ู
(ปฏิบตัิกิจกรรมทางวิชาการที่เก่ียวกับการ
พัฒนาวชิาชีพครูอยูเสมอ) 
1. การศึกษาเอกสาร ตําราและสื่อตาง ๆ 

     

2. การเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ทาง
วิชาชีพครู 

     

3. การเปนสมาชิกและการเขารวมกิจกรรม
ขององคกร สมาคม ชมรม ที่สงเสริมการ
พัฒนาวิชาชพีครูนอกเหนือจากทางที่     
ราชการจัดตั้ง 

     

4. การเปนผูดําเนินการหรือมีสวนรวมใน
การดําเนินการกิจกรรมขององคกรวิชาชีพ
ครู 

     

5. การเผยแพรความรูทางวิชาการ      
6. เปนกรรมการ อนุกรรมการหรือ
คณะทํางานขององคกร สมาคม ชมรมที่
สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู
นอกเหนือจากที่ทางราชการจัดตั้ง 

     

7. เปนวิทยากรการประชุม อบรม สัมมนา 
หรือกิจกรรมทางวิชาการเกีย่วกับการ
พัฒนาวิชาชพีครู 

     

8. เปนผูจัดทําและเสนอรายงานในการ
ประชุม อบรม สัมมนา 

     

9. มีผลงานทางวิชาการเผยแพรอยูเสมอ      

ขอ 1-9 
- 
ผูบริหาร 
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ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัต ิ/ ความพึงพอใจ  
รายการ มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

หมายเหตุ 
(ผูให
ขอมูล) 

(พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบตัิได
เกิดผลจริง) 
10. ความเหมาะสมของแผนการสอนเรื่อง 
การกําหนดจุดประสงคการเรียนรูใน
แผนการสอน 

     

11. ความเหมาะสมของแผนการสอนเรื่อง 
เนื้อหาสาระของกิจกรรมในแผนการสอน 

     

12. ความเหมาะสมของแผนการสอนเรื่อง 
ส่ือสําหรับกิจกรรมการเรียนรู 

     

13. ความเหมาะสมของแผนการสอนเรื่อง 
วิธีการและเครือ่งมือวัดผลการเรียนรู 

     

14. ความเหมาะสมของแผนการสอนเรื่อง 
วิธีการประเมนิ 

     

15. การจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยให
ผูเรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง 

     

16. การจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยให
ผูเรียนไดเรียนรูรวมกัน 

     

17. การจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยกระตุน
ใหผูเรียนสามารถสรางความรูหรือ
เครื่องมือสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง
ตลอดชีวิต 

     

18. การจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยใช
วิธีการสอนที่ศึกษาความตองการของ
ผูเรียนเปนสําคัญ 

     

19. การจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยสามารถ
นําผลงานและความคิดเหน็ของผูเรียนมา
สัมพันธกับการเรียนได 

     

ขอ 10-19 
- ครู 
- หัวหนา
กลุม
สาระการ
เรียน 
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ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัติ / ความพึงพอใจ  
รายการ มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

หมายเหตุ 
(ผูให
ขอมูล) 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผล
ถาวรที่เกิดแกผูเรียน 
20. เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความ
คิดเห็นและซกัถามขอสงสัย 

     

21. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

     

22. สงเสริมใหมีการอภิปรายกลุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

     

23. สงเสริมใหผูเรียนศกึษาคนควาดวย
ตนเอง 

     

24. สนับสนุนการทํางานรวมกันเปนทีม      
25. สงเสริมใหผูเรียนวิเคราะหบทเรยีน      
26. สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

     

27. สามารถนําผลงานและความคิดเห็นของ
ผูเรียนมาสัมพนัธกับการเรียนการสอนได 

     

28. ใหผูเรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง      
29. กระตุนใหผูเรียนมีการเรยีนรูดวย
ตนเองตลอดชวีิต 

     

ขอ 20-29 
- นักเรียน 

ผูบริหารโรงเรยีนมีความรู ความสามารถ
และคุณลักษณะในการบริหารโรงเรียนได
อยางมปีระสิทธิภาพ  (ผูบริหารมีวิสัยทัศน
ในการจัดการศึกษากับการเปลี่ยนแปลง) 
30. มีความสามารถในการวิเคราะห 
สังเคราะห ขอมูลตาง ๆ ที่เกีย่วของกับการ
วางแผนการศึกษาในอนาคต 

     ขอ 30-36 
- ครู 
- ผูปกครอง 
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ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัต ิ/ ความพึงพอใจ  
รายการ มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

หมายเหตุ 
(ผูให
ขอมูล) 

31. สามารถกําหนดทิศทางและวางแผน
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของทองถ่ิน
และชุมชน 

     

32. เปดโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของรวม
พัฒนาและวางแผนการศึกษาใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและทองถ่ิน 

     

33. สามารถดําเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาที่กําหนดไวไดประสบผลสําเร็จ 

     

34. สามารถพัฒนาและปรับปรุงสภาพของ
สถานศึกษาใหมีคุณภาพดยีิง่ขึ้นไป 

     

35. สงเสริมใหผูรวมงานมคีวามคิดริเร่ิม
สรางสรรคและยอมรับในประสบการณ
ใหม ๆ 

     

36. มีความกระตือรือรนและรับผิดชอบใน
การทํางาน 

     

 

(ผูบริหารมีความเปนผูนําในการพัฒนา
การศึกษามีมนุษยสัมพันธและเปนท่ี
ยอมรับของผูเก่ียวของ) 
37. ผูบริหารมีความมุงมั่นตั้งใจจริงในการ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

     

38. ผูบริหารกลาตัดสินใจและยอม
รับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเอง 

     

39. ผูบริหารมีความสามารถในการ
นําเสนอความคิด ความสามารถในการพูด
จูงใจใหผูรวมงานปฏิบัติงาน 

     

ขอ 37-48 
- ครู 
- ผูปกครอง 
- นักเรียน 
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ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัต ิ/ ความพึงพอใจ  
รายการ มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

หมายเหตุ 
(ผูให
ขอมูล) 

40. ผูบริหารมีมนุษยสัมพนัธที่ดีกับ
ผูรวมงาน 

     

41. ผูบริหารมีความรูความสามารถ      
42. ผูบริหารมีความรับผิดชอบ      
43. ผูบริหารมีความเสียสละ      
44. ผูบริหารมีอารมณขัน      
45. ผูบริหารมีความซื่อสัตย      
46. ผูบริหารมีความสามารถสรางความ
สามัคคีในการทํางาน 

     

47. ผูบริหารมีเหตุผล รับฟงความคิดเหน็
ของผูอ่ืน 

     

48. ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ี      

 

(ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตยใหครู
ทํางานเปนทีม (Team Work) และมีสวน
รวมคิดรวมทํา) 
49. ผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูรวมงาน 

     

50. ผูบริหารเคารพในสิทธิของผูรวมงาน      
51. ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานไดมี
โอกาสรวมคิดรวมวางแผนในการพัฒนา
คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 

     

52. ผูบริหารสงเสริม สนับสนุน ให
ผูรวมงานไดใชความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 

     

53. ผูบริหารสงเสริมใหมีทีมงานในการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ของสถานศึกษา 

     

ขอ 49-53 
- ครู 
- ผูปกครอง 
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ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัต ิ/ ความพึงพอใจ  
รายการ มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

หมายเหตุ 
(ผูให
ขอมูล) 

(ผูบริหารสามารถใหการนิเทศและ
ชวยเหลือครูอยางสม่ําเสมอ) 
54. จัดใหมีการสัมมนาครูผูสอนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

     

55. จัดใหครูไดศึกษาดงูานดานการจัดการ
เรียนการสอน 

     

56. กํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครู 

     

57. ยกยองชมเชยเมื่อครูหรือผูรวมงานทําด ี      
58. ใหความชวยเหลือเมื่อครูหรือ
ผูรวมงานประสบปญหา 

     

ขอ 54-58 
- ครู 

(ผูบริหารสนใจแสวงหาความรูมาปรับปรุง
ตน พัฒนาการจัดการศึกษาและถายทอด
ใหผูรวมงานอยางตอเนื่อง) 
59. กระตือรือรนและสนใจที่จะแสวงหา
ความรูอยูตลอดเวลา 

     

60. นําความรูมาประยุกตใชในการพัฒนา
จัดการศึกษาใหทันสมัยอยูเสมอ 

     

61. มีความสามารถในการถายทอดความรู
ใหกับผูรวมงาน 

     

62. สงเสริม สนับสนุนผูรวมงานได
แสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

     

63. นําเสนอความรูใหมใหกบัผูรวมงาน
ดวยวิธีที่เหมาะสมและนาสนใจ 

     

64. ทันขาวทนัเหตุการณ      

ขอ 59-77 
- ครู 
- ผูปกครอง 
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ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัติ / ความพึงพอใจ  

รายการ มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

หมายเหตุ 
(ผูให
ขอมูล) 

(ผูบริหารมีความเมตตากรุณา มีความ     
รับผิดชอบเปนท่ียอมรับ) 
65. ใชวาจา สุภาพออนโยนตอผูอ่ืน 

     

66. ปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางสุภาพ      
67. เอาใจใสดแูลความเปนอยูของ
ผูใตบังคับบัญชา 

     

68. รับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืน      
69. เปนคนตรงตอเวลา      
70. ยอมรับความผิดพลาดที่ตนเองไดทําไว      
71. มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย 

     

72. ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาทุกคนอยาง
เทาเทียมกนั 

     

73. มอบหมายงานโดยยึดหลัก
ความสามารถและเสมอภาค 

     

74. พิจารณาความดีความชอบจากผลงาน      
75. ตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ โดยใชหลัก
เหตุผล 

     

76. ไมมีคําครหาเกีย่วกับการปฏิบัติงาน      
77. เปนที่ยกยองของผูใตบังคับบัญชา         
ผูปกครองและผูเรียน 
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ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัต ิ/ ความพึงพอใจ  
รายการ มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

หมายเหตุ 
(ผูให
ขอมูล) 

หลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตรและสื่อ
การเรียนการสอนหลากหลายและมี 
ประสิทธิภาพที่จะสรางเสริมและพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียน (สื่อการเรียนการสอน) 
78. ปริมาณหรอืจํานวนสื่อการเรียนการ
สอนรายวิชาตาง ๆ ที่สถานศึกษาม ี

     

79. ความเหมาะสมหรือสอดคลองของสื่อ
การเรียนการสอนกับเนื้อหาวชิาที่เรียน 

     

80. การจัดทําทะเบียนสื่อการเรียนการ
สอนของโรงเรียน 

     

81. การจัดเก็บวัสด ุอุปกรณและสัตวใชใน
การจัดการเรยีนการสอน 

     

82. การดูแลรักษาวัสด ุอุปกรณและส่ือที่
ใชในการจัดการเรียนการสอน 

     

ขอ 78-82 
- ผูวิจัย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการศึกษา
ของชาติและธรรมนูญโรงเรียน  
(มีการจัดแนวการเรียนการสอนให
สอดคลองกับหลักสูตรความตองการของ     
ผูเรียน ทองถิ่นและการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมใหสามารถเชื่อมโยง
แกปญหาไดและนําไปปฏิบตัิไดจรงิ) 
83. มีขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพและ
ความตองการของผูเรียน 

     

84. มีขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพและ
ความตองการของประชาชนในชุมชนที่
สถานศึกษาตั้งอยู 

     

ขอ 83-92 
- ครู 
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ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัต ิ/ ความพึงพอใจ  
รายการ มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

หมายเหตุ 
(ผูให
ขอมูล) 

85. มีผลการวิเคราะหหลักสตูรแมบทใน
เร่ืองของจุดประสงคเนื้อหา กิจกรรมและ
คาบเวลา 

     

86. มีการปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของทองถ่ินในระดับชั้นที่
ทานสอน 

     

87. มีการจัดทาํแผนการสอนใหสอดคลอง
กับความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 

     

88. มีการศึกษาและสํารวจแหลงที่เปนภูมิ
ปญญาชาวบาน 

     

89. มีการขอความรวมมือจากประชาชนใน
ชุมชนที่สถานศึษาตั้งอยูใหเขามามีสวน
รวมในการปรับหลักสูตร 

     

90. มีหนาที่รับผิดชอบในคณะทํางาน เพื่อ
ปรับหลักสูตรระดับทองถ่ิน 

     

91. มีการประชุมหรืออบรมเกี่ยวกับการ
ปรับหลักสูตร 

     

92. มีความรูความเขาใจเกีย่วกับภูมิปญญา
ชาวบาน 

     

 

(มีการจัดกิจการนักเรียนไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ) 
93. มีการจัดกจิกรรมประชาสัมพันธ
สงเสริมใหเดก็ในวัยเรียนเขาเรียนอยาง
ทั่วถึงและตอเนื่อง 

     

94. มีการจัดโครงการบริการสุขภาพ         
นักเรียนใหความรูดานสุขภาพอนามัยแก
นักเรียน 

     

ขอ 93-
102 

- หัวหนา
กลุม
สาระการ
เรียนรู 
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ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัต ิ/ ความพึงพอใจ  
รายการ มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

หมายเหตุ 
(ผูให
ขอมูล) 

95. มีการจัดโครงการอาหารกลางวันตาม
สภาพความพรอมของโรงเรียนและฝก     
สุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร 

     

96. มีการจัดกจิกรรมแนะแนวอยาง
สม่ําเสมอและทั่วถึงโดยใชเทคนิควิธีการ
หลากหลายและเหมาะสมตามสภาพ          
นักเรียน 

     

97. จัดใหมีหองสมุดเพื่อบริการนักเรียน
อยางทั่วถึงและจัดกิจกรรมสงเสริมการใช
หองสมุด 

     

98. มีการจัดโครงการแสวงหาเงินทุนหรือ
ส่ิงของจากชุมชนหรือภาคเอกชนเพื่อ
นํามาสนับสนุนทุนการศึกษาแกนกัเรียนที่
ขาดแคลน 

     

99. มีการจัดใหมีกิจกรรมสหกรณ              
นักเรียนและสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรมสหกรณ 

     

100. มีการจัดโครงการเพื่อฝกใหนักเรยีนมี
พฤติกรรมดานวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 

     

101. มีการจัดโครงการเพื่อใหนักเรยีนมี
ความปลอดภยัขณะอยูในโรงเรียน 

     

102. มีการจัดทําแผน / โครงการ / 
มาตรการในการปองกันสิ่งเสพติดใน
โรงเรียน 

     

 

(มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
ผูเรียนฝกคนควา สังเกต รวบรวมขอมูล 
วิเคราะห คิดอยางหลากหลายสรางสรรค
และสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง) 

      ขอ103-114 
- ครูผูสอน 
- นักเรียน 
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ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัต ิ/ ความพึงพอใจ  
รายการ มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

หมายเหตุ 
(ผูให
ขอมูล) 

103. คนควาหาความรูเพิ่มเตมิดวยตนเอง      
104. ฝกการสังเกต      
105. คนหาขอมูล จัดทําขอมูล สรุปขอมูล
จากแหลงตาง ๆ ดวยตนเอง 

     

106. ฝกการคิดวิเคราะหและแสดงความ
คิดเห็นไดอยางหลากหลาย 

     

107. ฝกระบุปญหา กําหนดทางเลือกและ
เลือกวิธีแกปญหา 

     

108. ฝกตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบ      
109. สรุปความรูไดดวยตนเอง      
110. เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม      
111. สรางสรรคผลงานชิ้นใหมได      
112. สรางสรรควิธีการทํางาน/แกปญหา
ของตนเองได 

     

113. สรางและพัฒนาโครงงานของตนเอง
ได 

     

114. นําเสนอผลความรูที่ได      

 

โรงเรียนจัดนิเทศภายในอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ  
(ความพึงพอใจของครูที่มีตอการนิเทศภายใน) 
115. นโยบายการนิเทศภายในโรงเรียน 

     

116. โครงการนิเทศภายในโรงเรียน      
117. ผูรับผิดชอบโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียน 

     

118. กิจกรรมที่กําหนดในโครงการนิเทศ
ภายใน 

     

119. แบบและวิธีการประเมนิผล      

 ขอ 115-
135 
- 
ผูบริหาร
โรงเรียน 
- ครู 
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ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัต ิ/ ความพึงพอใจ  
รายการ มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

หมายเหตุ 
(ผูให
ขอมูล) 

120. การปฏิบัติตามกําหนดในปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

     

121. ความรวมมือของคณะครูในการ
ดําเนินกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 

     

122. บรรยากาศการนิเทศภายในโรงเรียน      
123. การใชส่ือ/เครื่องมือในการนิเทศ      
124. การใหขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

     

125. วิธีการประเมินผล      
126. การมีสวนรวมในการประเมินผล      
127. ระยะเวลาในการประเมนิผล      
128. ครูมีความรูความเขาใจและทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

     

129. ครูปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ      
130. ครูมีความสัมพันธอันดตีอกัน      
131. ครูใหการยอมรับซึ่งกันและกนั      
132. ครูจัดทําผลงานเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

     

133. นักเรียนมีความสนใจและความ
กระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น 

     

134. นักเรียนใหความรวมมอืในการ
ปฏิบัติงานดีขึ้น 

     

135. นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น      
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รายการ ปฏิบตั ิ ไมไดปฏิบตั ิ หมายเหตุ 
(ผูใหขอ)

มูล 
กระบวนการนิเทศภายใน 

136. ศึกษาวเิคราะหขอมูลตัวบงชี้คุณภาพดานตาง ๆ 
  

137. สํารวจและประเมินความตองการของครู   
138. จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการ   
139. วิเคราะหสาเหตุ จัดลําดบัความสําคัญของสาเหตุ 
กําหนดทางเลือกในการแกปญหาและดําเนนิการตาม
ความตองการ 

  

140. กําหนดกจิกรรมและรายละเอียดกจิกรรม   
141. เขียนโครงการ   
142. การดําเนนิการตามโครงการ   
143. การกํากบัติดตาม   
144. การประเมินโครงการ   
145. ประเมินกระบวนการ   
146. ประเมินโครงการ   
147. ประเมินความพึงพอใจของครู   
148. มีการเตรียมการนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลใน
ขั้นที่ 1 ของกระบวนการนิเทศตอไป 

  

ขอ 136-148
 - ผูบริหาร
โรงเรียน 

 - ครู 
 

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร   
ทองถิ่นไดอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
149. มีการแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะห 

  

150. มีการรวบรวมขอมูลเกีย่วกับสภาพทองถ่ิน   
151. มีการสรางและหรือปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของทองถ่ิน 

  

152. มีการใชหลักสูตรที่สรางและหรือปรับปรุงขึ้น พรอม
ทั้งมีการประเมินและสรุปรายงานผล 

  

ขอ149-
158 
-หัวหนา
ฝาย
วิชาการ 
- ผูบริหาร
โรงเรียน 
- ครู 

 
รายการ ปฏิบตั ิ ไมไดปฏิบตั ิ หมายเหตุ 

(ผูใหขอ)
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มูล 
153. มีการวางแผนการสอนโดยมีการวิเคราะหหลักสูตร 
จัดทําแผนการสอน จัดทําส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมรวมทั้งเครื่องมือวัดผลและประเมินผล 

  

154. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนโดยใช
วิธีการสอนที่หลากหลายตรงตามเจตนารมณของ
หลักสูตร 

  

155. มีการประเมินเปนระยะ ๆ ดวยวิธีการที่หลากหลาย
เนนการปฏิบัตจิริงและผลงานสะสมของผูเรียน เพื่อนํา 
ขอมูลมาใชพัฒนาผูเรียนและการสอนของครู 

  

156. มีการศึกษาและวิเคราะหปญหา   
157. มีการหาแนวทางแกปญหา พัฒนาสิง่ที่จะใช
แกปญหา ดําเนินการแกปญหาและประเมนิผลการ
แกปญหา 

  

158. มีการสรุปผลรายงานและเผยแพร ทั้งนี้กอใหเกดิการ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
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จํานวน สภาพ รายการ 
เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ 

ชํารุด ดี 
หมายเหตุ 

(ผูให
ขอมูล) 

อาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดลอมเอ้ือ
ตอการจัดการเรียนการสอน 
159. ที่ดินและบริเวณโรงเรียน 

    

160. สนาม     
161. ขนาดหองเรียนและหอง     
วิทยาศาสตร 

    

162. หองธุรการ     
163. หองสมุด     
164. หองพยาบาล     
165. หองแนะแนว     
166. หองพักครู     
167. โรงอาหาร / โตะ, มานั่ง     
168. หองน้ํา / สวม     

ขอ159-
168 

- ผูชวยฝาย
ธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 แบบสํารวจ 
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คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นตามระดับพฤติกรรม / 
 ความพึงพอใจตามความเปนจริง 

ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัต ิ/ ความพึงพอใจ  
รายการ มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

หมายเหตุ 
(ผูให
ขอมูล) 

ครูมีลักษณะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ู
(ปฏิบตัิตนเปนแบบอยางทีด่ีของนักเรียน) 
1. แตงกายสุภาพเรียบรอย 

     

2. ใชวาจาสภุาพและเหมาะสมกับผูที่
เกี่ยวของ 

     

3. แสดงกิริยาสุภาพ ถูกตองตามเวลาและ
สถานที่ 

     

4. ไมสูบบุหร่ีหรือเลนการพนัน      
5. ดูแลรับผิดชอบสาธารณสมบัติ      
6. ไมนํางานสวนตวัมาทําในขณะปฏิบัติ
หนาที/่สอน 

     

7. ตักเตือนผูเรียนเมื่อทําผิดระเบียบของ
สถานศึกษา 

     

8. ชวยดูแลรับผิดชอบทรัพยสินของ
สถานศึกษา 

     

9. มีความกระตือรือรนและเอาใจใสตอการ
ทํางาน 

     

10. เปนผูแสวงหาความรูอยูเสมอ      
11. ใชเวลาวางระหวางปฏิบตัิหนาที่ใหเกดิ
ประโยชนกับการเรียนการสอน 

     

12. ปฏิบัติตนตั้งมั่นอยูในศลีหา      

ขอ 1-16 
- 
ผูบริหาร
โรงเรียน 
- ครู 
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ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัต ิ/ ความพึงพอใจ  
รายการ มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

หมายเหตุ 
(ผูให
ขอมูล) 

หลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตรและ
สื่อการเรียนการสอนหลากหลายและมี 
ประสิทธิภาพเพื่อสรางเสริมและ
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน  
(หลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร) 
13. ปริมาณหรอืจํานวนหลักสูตรรายวิชา
ตาง ๆ ที่สถานศึกษาม ี

     

14. ความเหมาะสมของเนื้อหากับความ
ตองการของทองถ่ิน 

     

15. ความสอดคลองของหลักสูตรกับ 
เปาหมายของการศึกษา 

     

16. ความสอดคลองของหลักสูตรกับความ
ตองการของผูเรียน 

     

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการศึกษา
ของชาติและธรรมนูญโรงเรียน 
(ครูไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับเร่ืองที่ใชสอน
หรือปฏิบัตงิานอยางตอเนื่องและ
สอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลง) 
17. ทานมีโอกาสเขารวมประชุมทาง
วิชาการที่สถานศึกษาจัดขึ้น 

     

18. ทานมีโอกาสเขารวมประชุมทาง
วิชาการที่หนวยงานอื่นจัดขึน้ 

     

19. ใชวิธีการหลากหลายในการพัฒนา      
20. เนื้อหาสาระเหมาะสมกับสมัย      
21. การพัฒนาชวยใหทานมคีวามรูความ
เขาใจในเรื่องที่สอน 

     

ขอ 17-26 
- ครู 
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ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัต ิ/ ความพึงพอใจ  
รายการ มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

หมายเหตุ 
(ผูให
ขอมูล) 

22. การพัฒนาชวยใหทานมทีักษะในการ
จัดการเรียนการสอน 

     

23. กิจกรรมการพัฒนาเปนประโยชนตอ
การจัดการเรยีนการสอน 

     

24. มีการดําเนนิการพัฒนาครูตามแผน / 
โครงการอยางตอเนื่อง 

     

25. ใชวิธีการหลากหลายในการพัฒนา      
26. มีการติดตามและประเมนิผลการ
พัฒนาครู 
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รายการ ปฏิบตั ิ ไมไดปฏิบตั ิ หมายเหตุ 
(ผูใหขอ)

มูล 
งบประมาณ วสัดุครุภัณฑท่ีเอ้ืออํานวยตอการบริหารและ
จัดการเรียนการสอน 
27. มีการวางแผนการใชเงินของโรงเรียนใหตรงตาม
วัตถุประสงคของงานโครงการและเปนประโยชนตอการ
เรียนการสอนมากที่สุด 

  

28. มีการใชจายงบประมาณตามแผนของโรงเรียน   
29. มีงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานที่เอื้อตอการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอตรงตาม
สภาพปญหาและความตองการจําเปน 

  

30. ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดหา
งบประมาณ รวมทั้งวัสดุครุภัณฑทีเ่อื้ออํานวยตอการ
บริหารและจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากหนวยงาน
อยางเพยีงพอ 

  

31. มีวัสดุครุภณัฑที่จําเปนตอการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพและเพยีงพอ 

  

ขอ 27-31 
- ผูชวย
ฝาย            
ธุรการ 
- 
คณะกรร
มการ
การเงิน 

32. มีการจัดใหมีแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน   
33. มีการจัดใหมีทะเบยีนรับ-สงหนังสือ   
34. มีการจัดทาํทะเบียนประวัติพรอมทั้งทะเบียนสถิติ
ขอมูลของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

  

35. มีการดําเนนิการในเรื่องทะเบียนนักเรียน บัญชี
เรียกชื่อ สมุดหมายเหตุรายวัน สมุดเยี่ยม สมุดลงเวลา ทํา
ทะเบียนประกาศนียบัตร ทะเบียนคุม ป.04,ป.05,รบ.1ต. 
และเอกสารที่เกี่ยวกับฝายธุรการ โดยมีการติดตาม
ตรวจสอบใหเปนปจจุบัน 

  

36. มีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช อุปกรณอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตองานสารบรรณ 

  

ขอ 32-41 
- ผูชวย
ฝาย            
ธุรการ 
- เจาหนาท่ี
การเงิน 
- เจาหนาท่ี
พัสดุ 
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รายการ ปฏิบตั ิ ไมไดปฏิบตั ิ หมายเหตุ 
(ผูใหขอ)

มูล 
37. มีการจัดเกบ็เอกสารใหเปนระบบ โดยจัดใหมีแฟม
งาน กําหนดรหัสของหนังสือใหเปนหมวดหมู ถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 

  

38. มีการวางแผนการใชเงินของโรงเรียนใหตรงตาม
วัตถุประสงค 

  

39. มีการจัดใหมีการปฏิบัติงานตามระเบยีบและขอบังคับ
วาดวยการเงินและพัสดุของกรุงเทพมหานคร 

  

40. มีการสํารวจความตองการ/ความขาดแคลนและ
ดําเนินการจัดหาจัดสรรพัสดุ ครุภัณฑใหตรงกับความ
ตองการและใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 

  

41. มีการสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อส้ินป
การศึกษา / ปงบประมาณ 

  

 

โรงเรียนบริหารงานดานวชิาการ กิจการนักเรียน ธุรการ 
การเงินและพสัดุ บุคลากร อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
และความสัมพันธชุมชนอยางเปนระบบและมี 
ประสิทธิภาพ 
(มีการจัดโครงสรางการบริหารชัดเจน) 
42. มีการจัดโครงสรางการบริหารในรูปแผนภูมิอยาง
ชัดเจน 

  

43. มีการเผยแพรแผนภูมกิารบริหารของโรงเรียนไวใน
ปายประกาศ 

  

44. มีการเผยแพรแผนภูมกิารบริหารของโรงเรียนไวใน
เอกสารแนะนาํสถานศึกษา 

  

45. มีการเผยแพรแผนภูมกิารบริหารของโรงเรียนไวใน   
คูมือครู 

  

46. มีการเผยแพรแผนภูมกิารบริหารของโรงเรียนไวใน     
คูมือนักเรียน 
 

  

ขอ 42-51 
- 
ผูบริหาร 
- ครู 
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รายการ ปฏิบตั ิ ไมไดปฏิบตั ิ หมายเหตุ 
(ผูใหขอ)

มูล 
47. มีการเผยแพรแผนภูมกิารบริหารของโรงเรียนไวใน
แผนพัฒนาโรงเรียน 

  

48. มีการกําหนดขอบขายไวในแผนภูมิการจัดโครงสราง
การบริหาร 

  

49. มีการกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบไวในแผนภมูิการ
จัดโครงสรางการบริหาร 

  

50. มีเผยแพรแผนภูมิโครงสรางการบริหารโดยติดบอรด
ไวในที่เปดเผย 

  

51. การปฏิบัติงานของหนวยงานสอดคลองกับที่กําหนด
ในแผนภูม ิ

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมอืวิจัย 
หนังสือขอความอนุเคราะหทดลองเก็บขอมูล 

   หนังสือขอเก็บขอมูล 
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ที่ ศธ 0520.203.2/015             ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
                คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 

 25  กรกฎาคม   2546 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวจิัย 

เรียน   นายประชุม  ทั่งกรณ 

ส่ิงที่สงมาดวย   1. แบบสอบถาม  จํานวน 1 ฉบับ 
  2. แบบประเมนิ จํานวน 1 ฉบับ 
  3. แบบสํารวจ  จํานวน 1 ฉบับ 

  ดวย นางสาวกาญจนา  เมงตระกูล นักศกึษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา                 
การบริหารการศึกษา ภาควชิาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวทิยานิพนธ เร่ือง              
การประเมินการบริหารงานโรงเรียนบางยีข่ันวิทยาคมเมือ่โอนเปนสถานศึกษาของกรงุเทพมหานคร 
 

  ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะหจากทาน ไดโปรดตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือเพื่อการวิจยัที่แนบมาพรอมกันนี้ และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
              (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนชม  ชินะตังกูร) 
        หัวหนาภาควชิาการบริหารการศึกษา 
 
 
โทร. 0-2424-4074 
โทรสาร. 0-2424-1208 
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ที่ ศธ 0520.203.2/015        ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
           คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร 
           พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 

 25  กรกฎาคม   2546 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวจิัย 

เรียน   นางสายพิณ  ตันศิริ 

ส่ิงที่สงมาดวย   1. แบบสอบถาม  จํานวน 1 ฉบับ 
  2. แบบประเมนิ จํานวน 1 ฉบับ 
  3. แบบสํารวจ  จํานวน 1 ฉบับ 

  ดวย นางสาวกาญจนา  เมงตระกูล นักศกึษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ภาควชิาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวทิยานิพนธ เร่ือง 
การประเมินการบริหารงานโรงเรียนบางยีข่ันวิทยาคมเมือ่โอนเปนสถานศึกษาของกรงุเทพมหานคร 
 

  ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะหจากทาน ไดโปรดตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือเพื่อการวิจยัที่แนบมาพรอมกันนี้ และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
              (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนชม  ชินะตังกูร) 
        หัวหนาภาควชิาการบริหารการศึกษา 
 
 
โทร. 0-2424-4074 
โทรสาร. 0-2424-1208 
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ที่ ศธ 0520.203.2/015      ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
         คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
         พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 

 25  กรกฎาคม   2546 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวจิัย 

เรียน   นางมนทิรา  โกสุม 

ส่ิงที่สงมาดวย   1. แบบสอบถาม  จํานวน 1 ฉบับ 
  2. แบบประเมนิ จํานวน 1 ฉบับ 
  3. แบบสํารวจ  จํานวน 1 ฉบับ 

  ดวย นางสาวกาญจนา  เมงตระกูล นักศกึษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ภาควชิาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวทิยานิพนธ เร่ือง 
การประเมินการบริหารงานโรงเรียนบางยีข่ันวิทยาคมเมือ่โอนเปนสถานศึกษาของกรงุเทพมหานคร 
 

  ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะหจากทาน ไดโปรดตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือเพื่อการวิจยัที่แนบมาพรอมกันนี้ และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
              (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนชม  ชินะตังกูร) 
        หัวหนาภาควชิาการบริหารการศึกษา 
 
 
โทร. 0-2424-4074 
โทรสาร. 0-2424-1208 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม   สํานักงานเขตบางพลัด    โทร. 0-2424-4074 

ที่     กท  9048.11/363      วันที่    29  สิงหาคม 2546 

เร่ือง     ขอความรวมมือในการวิจัย 

เรียน    ผูอํานวยการสํานักงานเขตบางพลัด (ผานศึกษาธิการเขตฯ) 
 

ดวยดิฉัน  นางสาวกาญจนา  เมงตระกูล นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังดําเนินการวิจัยวิทยานิพนธเร่ือง “การประเมินการบริหารงาน
โรงเรียนบางยีข่ันวิทยาคม เมื่อโอนเปนสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร” มีความประสงคจะเกบ็
ขอมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวของกับโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม สํานักงานเขตบางพลัด โดยใช
แบบสอบถาม แบบประเมนิ และแบบสํารวจ ของผูวิจัยซ่ึงจดัทาํขึ้นและผานการตรวจสอบของ
ผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว 
 

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะหจากทานโปรดไดพิจารณาอนุญาตใหดิฉัน
ดําเนินการเก็บขอมูลเพื่อประโยชนทางการศึกษาตอไป ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
      (นางสาวกาญจนา  เมงตระกลู) 
     นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
              มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม   สํานักงานเขตบางพลัด    โทร. 0-2424-4074 

ที่     กท  7411.05/338      วันที่    18  สิงหาคม 2546 

เร่ือง     ขออนุญาตเก็บขอมูล 

เรียน    ผูอํานวยการโรงเรียนวดัปุรณาวาส 
 

ดวยดิฉัน  นางสาวกาญจนา  เมงตระกูล นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร อยูในระหวางการดําเนนิงานวจิัยวิทยานิพนธเร่ือง “การประเมินการ
บริหารงานโรงเรียนบางยี่ขนัวิทยาคม เมื่อโอนเปนสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร” โดยมี
อาจารยวาทีพ่นัตรี ดร.นพดล  เจนอักษร เปนอาจารยผูควบคุมวิทยานพินธ ในการนี้ดิฉัน                      
ใครขออนุญาตเก็บขอมูลจากบุคลากรในโรงเรียนของทาน ดังนี้ ผูบริหารและผูชวยผูบริหาร จํานวน 
3 คน ครูจํานวน 10 คน ผูปกครอง จํานวน 10 คน และนักเรยีน จํานวน 10 คน รวมทั้งส้ิน 33 คน          
ทั้งนี้ ดิฉันจะเปนผูประสานในรายละเอียดเอง 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะหใหไดเก็บขอมูลดังกลาว เพื่อประโยชนทาง
การศึกษาตอไป และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
      (นางสาวกาญจนา  เมงตระกลู) 
     นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
              มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
คาความเชื่อมัน่ 
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Reliability 
 * * * * * *  M e t h o d  1  ( s p a c e  s a v e r )  w i l l  b e  u s e d  f o r  t h i s  a n a l y s i s  * * * * * *  
  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 )  
I t e m - t o t a l  S t a t i s t i c s  
                Scale           Scale                  Corrected 
                Mean          Variance              Item-              Alpha 
               if Item         if Item               Total             if Item 
               Deleted         Deleted               Correlation          Deleted 
A1            252.5455        205.1307          .3718             .8800 
A2            252.4242        210.3769          .1797             .8824 
A3            252.3636        205.9261          .3867             .8799 
A4            252.4848        206.9451          .3373             .8805 
A5            252.4242        207.5019          .2557             .8817 
A6            252.4545        210.3807          .1127             .8841 
A7            252.4545        209.7557          .1384             .8837 
A8            252.3636        206.9261          .2903             .8812 
A9             252.6667        200.1667          .4751             .8783 
A10           252.6667        206.9792          .3883             .8801 
B11           252.5152        202.7576          .5356             .8779 
B12           252.5152        203.5076          .4969             .8784 
B13           252.5455        206.0057          .2955             .8812 
B14           252.6970        199.5928          .5816             .8767 
B15           252.4848        203.9451          .4088             .8795 
B16           252.7879        202.0473          .3934             .8798 
B17           252.4848        203.6326          .3814             .8799 
C18           252.6970        205.7803          .3119             .8810 
C19           252.3636        203.6761          .4174             .8793 
C20          252.2727        212.3920          .0732             .8834 
C21           252.2727        204.5795          .5171             .8786 
C22           252.3333        205.6042          .4302             .8795 
C23           252.4242        206.3769          .3265             .8807 
C24           252.3030        207.6553          .3413             .8806 
D25           252.3030        210.0303          .2017             .8821 
D26           252.2121        206.3598          .4463             .8795 
D27           252.3333        207.2917          .4127             .8800 
D28           252.3939        208.6212          .3042             .8810 
D29           252.3030        203.9678          .6226             .8778 
D30           252.3030        212.5303          .0791             .8831 
D31            252.2727        207.0795          .4656             .8796 
D32           252.3030        208.0928          .4012             .8802 
D33           252.3636        208.5511          .3005             .8810 
E34           252.3636        204.9886          .5199             .8787 
E35           252.3333        208.7292          .2571             .8815 
E36           252.2121        207.9223          .3931             .8802 
E37           252.2727        208.5170          .3184             .8809 
E38           252.3939        208.5587          .2347             .8819 
E39           252.4545        03.0682          .4180             .8793 
E40           252.3030        211.2178          .1500             .8826 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 226

E41           252.3636        205.6136          .5387             .8788 
 * * * * * *  M e t h o d  1  ( s p a c e  s a v e r )  w i l l  b e  u s e d  f o r  t h i s  a n a l y s i s  * * * * * *  
  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 )  
 
I t e m - t o t a l  S t a t i s t i c s  
                Scale           Scale                  Corrected 
                Mean          Variance              Item-              Alpha 
               if Item         if Item               Total             if Item 
               Deleted         Deleted               Correlation          Deleted 
 
E43           252.7576        211.5644          .0896             .8837 
F44           252.4545        208.3807          .2770             .8813 
F45           252.3939        212.4962          .0644             .8835 
F46           252.6970        211.2178          .0816             .8845 
F47           252.3939        208.9337          .2343             .8818 
F48           252.4848        208.1951          .2510             .8817 
F49           252.3030        203.7803          .5726             .8780 
F50           252.5152        207.8826          .2966             .8810 
F51           252.4242        205.4394          .4295             8794 
F52           252.3636        208.7386          .2891             .8812 
F53           252.4242        208.3144          .2733             .8813 
G54           252.5152        204.5076          .3916             .8797 
G55           252.3333        211.2292          .1090             .8834 
G56           252.3333        208.4792          .3338             .8807 
G57           252.4242        209.1894          .2486             .8816 
G58           252.6667        209.3542          .1645             .8831 
G59           252.5152        208.7576          .2297             .8819 
G60           252.3333        211.4167          .1236             .8829 
G61           252.3939        211.5587          .1080             .8832 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     33.0                    N of Items = 61 
Alpha =    .8826 
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Reliability 
 
* * * * * *  M e t h o d  1  ( s p a c e  s a v e r )  w i l l  b e  u s e d  f o r  t h i s  a n a l y s i s  * * * * * *  
  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 )  
 
I t e m - t o t a l  S t a t i s t i c s  
                Scale           Scale                  Corrected 
                Mean          Variance              Item-              Alpha 
               if Item         if Item               Total             if Item 
               Deleted         Deleted               Correlation          Deleted 
 
A1           624.6364       1227.0511          .4048             .9480 A2            624.5152       1237.7576          .2656             .9483 A3           624.4545       1226.1932          .4804             .9479 A4           624.5758       1228.2519          .4412             9480 A5           624.5152       1231.2576          .3186             .9482 A6            624.5455       1234.9432          .2299             .9485 A7            624.5455       1233.1307          .2605             .9484 
A8            624.4545       1226.1932          .4231             .9480 A9           624.7576       1211.7519          .5536             .9476 B10           624.7576       1228.5019          .4991             .9479 B11           624.6061       1218.1837          .6308             .9475 B12           624.6061       1219.4962          .6035             .9476 B13           624.6364       1227.9886          .3493             .9482 B14           624.7879       1214.9848          .5839             .9475 B15           624.5758       1222.7519          .4664             .9479 
B16           624.8788       1217.7348          .4517             .9479 B17           624.5758       1226.1269          .3682             .9481 B18           624.7879       1233.1098          .2675             .9484 B19           624.4545       1227.6307          .3750             .9481 C20           624.3636       1247.7386          .0333             .9488 C21           624.3636       1225.5511          .5546             .9478 C22           624.4242       1229.0019          .4463             .9480 
C23           624.5152       1232.1951          .3194             .9482 C24           624.3939       1237.7462          .2682             .9483 C25           624.3939       1238.8087          .2427             .9484 C26           624.3030       1230.8428          .4619             .9480 C27           624.4242       1232.0644          .4570             .9480 C28           624.4848       1238.0701          .2774             .9483 C29           624.3939       1225.9962          .6093             .9477 D30           624.3939       1245.1837          .1159             .9486 
D31           624.3636       1231.9261          .5005             .9480 D32           624.3939       1235.4962          .4042             .9481 D33           624.4545       1237.0682          .2955             .9483 D34            624.4545       1230.3807          .4623             .9480 D35           624.4242       1236.5019          .2775             .9483 D36           624.3030      1234.1553          .4232             .9481 E37           624.3636       1235.6761          .3461             .9482 
E38           624.4848       1236.8826          .2397             .9484 E39           624.5455       1224.1307          .4135             .9480 E40           624.3939       1245.4962          .0929             .9486 E41           624.4545       1229.4432          .5414             9479   
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* * * * * *  M e t h o d  1  ( s p a c e  s a v e r )  w i l l  b e  u s e d  f o r  t h i s  a n a l y s i s  * * * * * *  
  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 )  
 
I t e m - t o t a l  S t a t i s t i c s  
                Scale           Scale                  Corrected 
                Mean          Variance              Item-              Alpha 
               if Item         if Item               Total             if Item 
               Deleted         Deleted               Correlation          Deleted 
 
E42           624.5152       1236.4451          .2532             .9484 
E43           624.8485       1245.8826          .0603             .9488 
E44           624.5455       1237.2557          .2612             .9483 
E45           624.4848       1247.0076          .0507             .9487 
E46           624.7879       1245.6098          .0520             .9490 
E47           624.4848       1237.8826          .2360             .9484 
E48           624.5758       1237.1269          .2334            .9484 
F49           624.3939       1224.8087          .5802             .9477 
F50           624.6061       1234.6837          .3114             .9482 
F51           624.5152       1228.5701          .4464             .9480 
F52           624.4545       1238.6932          .2551             .9484 
F53           624.5152       1237.8201          .2425             .9484 
G54           624.6061       1228.1837          .3752             .9481 
G55           624.4242       1243.7519          .1059             .9487 
G56           624.4242       1237.1269          .3201             .9482 
G57           624.5152       1238.8826          .2389             .9484 
G58           624.7576       1240.4394          .1444             .9487 
H59           624.6061       1237.8712          .2240             .9484 
H60           624.4242       1242.2519          .1632             .9485 
H61           624.4848       1244.8826          .0940             .9487 
H62           624.6364       1227.0511          .4048             .9480 
H63           624.5152       1237.7576          .2656             .9483 
H64           624.4545       1226.1932          .4804              .9479 
I65            624.5758       1228.2519          .4412              .9480 
I66            624.5152       1231.2576          .3186             .9482 
I67            624.5455       1234.9432          .2299              .9485 
I68            624.5455       1233.1307          .2605             .9484 
I69            624.4545       1226.1932          .4231             .9480 
I70            624.7576       1211.7519          .5536             .9476 
I71            624.7576       1228.5019         .4991             .9479 
I72            624.6061       1218.1837          .6308             .9475 
I73            624.6061       1219.4962          .6035             .9476 
I74            624.6364       1227.9886          .3493             .9482 
I75            624.7879       1214.9848          .5839             .9475 
I76            624.5758       1222.7519          .4664             .9479 
I77            624.8788       1217.7348          .4517             .9479 
J78            624.5758       1226.1269          .3682             .9481 
J79            624.7879       1233.1098          .2675             .9484 
J80            624.4545       1227.6307          .3750             .9481 
J81            624.3636       1247.7386          .0333             .9488 
J82            624.3636       1225.5511          .5546             .9478 
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* * * * * *  M e t h o d  1  ( s p a c e  s a v e r )  w i l l  b e  u s e d  f o r  t h i s  a n a l y s i s  * * * * * *  
  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 )  
 
I t e m - t o t a l  S t a t i s t i c s  
                Scale           Scale                  Corrected 
                Mean          Variance              Item-              Alpha 
               if Item         if Item               Total             if Item 
               Deleted         Deleted               Correlation          Deleted 
 
K83           624.4242       1229.0019          .4463             .9480 
K84           624.5152       1232.1951          .3194             .9482 
K85           624.3939       1237.7462          .2682             .9483 
K86           624.3939       1238.8087          .2427             .9484 
K87           624.3030       1230.8428          .4619             .9480 
K88           624.4242       1232.0644          .4570             .9480 
K89           624.4848       1238.0701          .2774             .9483 
K90           624.3939       1225.9962          .6093             .9477 
K91           624.3939       1245.1837          .1159             .9486 
K92           624.3636       1231.9261          .5005            .9480 
L93           624.3939       1235.4962          .4042             .9481 
L94           624.4545       1237.0682          .2955             .9483 
L95           624.4545       1230.3807          .4623             .9480 
L96           624.4242       1236.5019          .2775             .9483 
L97           624.3030       1234.1553          .4232             .9481 
L98           624.3636       1235.6761          .3461             .9482 
L99           624.4848       1236.8826          .2397             .9484 
L100          624.5455       1224.1307          .4135             .9480 
L101          624.3939       1245.4962          .0929             .9486 
L102          624.4545       1229.4432          .5414             .9479 
M103          624.5152       1236.4451          .2532             .9484 
M104          624.8485       1245.8826          .0603             .9488 
M105          624.5455       1237.2557          .2612             .9483 
M106          624.4848       1247.0076          .0507             .9487 
M107          624.7879       1245.6098          .0520             .9490 
M108          624.4848       1237.8826          .2360             .9484 
M109          624.5758       1237.1269          .2334             .9484 
M110          624.3939       1224.8087          .5802             .9477 
M111          624.6061       1234.6837          .3114             .9482 
M112          624.5152       1228.5701          .4464             .9480 
M113          624.4545       1238.6932          .2551             .9484 
M114          624.5152       1237.8201          .2425             .9484 
N115          624.6061       1228.1837          .3752             .9481 
N116          624.4242       1243.7519          .1059             .9487 
N117          624.4242       1237.1269          .3201             .9482 
N118          624.5152       1238.8826          .2389             .9484 
N119          624.7576       1240.4394          .1444             .9487 
N120          624.6061       1237.8712          .2240             .9484 
N121          624.4242       1242.2519          .1632             .9485 
N122          624.5152       1237.7576          .2656             .9483 
N123          624.4545       1226.1932          .4804             .9479 
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* * * * * *  M e t h o d  1  ( s p a c e  s a v e r )  w i l l  b e  u s e d  f o r  t h i s  a n a l y s i s  * * * * * *  
  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 )  
 
I t e m - t o t a l  S t a t i s t i c s  
                Scale           Scale                  Corrected 
                Mean          Variance              Item-              Alpha 
               if Item         if Item               Total             if Item 
               Deleted         Deleted               Correlation          Deleted 
 
N124          624.5758       1228.2519          .4412             .9480 
N125          624.5152       1231.2576          .3186             .9482 
N126          624.5455       1234.9432          .2299             .9485 
N127          624.5455       1233.1307          .2605             .9484 
N128          624.4545       1226.1932          .4231             .9480 
N129          624.7576       1211.7519          .5536             .9476 
N130          624.7576       1228.5019          .4991             .9479 
N131          624.6061       1218.1837          .6308             .9475 
N132          624.6061       1219.4962          .6035             .9476 
N133          624.6364       1227.9886          .3493             .9482 
N134          624.7879       1214.9848          .5839             .9475 
N135          624.5758       1222.7519          .4664             .9479 
O136          626.9697       1243.1553          .1227             .9487 
O137          626.8485       1239.6326          .2773             .9483 
O138          626.7879       1244.4848          .1923             .9485 
O139          626.8485       1247.8826          .0354             .9487 
O140          626.8485       1246.0076          .0902             .9486 
O141          626.7879       1245.1098          .1668             .9485 
O142          626.8485       1242.2576          .2001             .9484 
O143          626.7879       1247.4848          .0701             .9486 
O144          626.9091       1245.1477          .0932             .9487 
O145          626.7879       1245.3598          .1566             .9485 
O146          626.8485       1248.1326          .0281             .9487 
O147          626.9091       1242.2727          .1632             .9485 
O148          626.9091       1247.2727          .0416             .9488 
P149          626.8485       1247.1326          .0573             .9487 
P150          626.9697       1246.4053          .0531             .9488 
P151          626.9091       1245.7727          .0780             .9487 
P152          626.8485       1244.0076          .1488             .9485 
P153          626.9697       1239.0303          .2113             .9485 
P154          626.9697       1244.0303          .1039             .9487 
P155          626.9697       1239.0303          .2113             .9485 
P156          627.0303       1242.0303          .1319             .9487 
P157          626.8485       1246.8826          .0646             .9487 
P158          626.7879       1246.7348          .1006             .9486 
Q159          626.8182       1248.7159          .0256             .9486 
Q160          626.7879       1248.4223          .0496             .9486 
Q161          626.7879       1248.0473          .0715             .9486 
Q162          626.8485       1247.5701          .0705             .9486 
Q163          626.7576       1248.6269          .0547             .9486 
Q164          626.7576       1248.3769          .0750             .9486 
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* * * * * *  M e t h o d  1  ( s p a c e  s a v e r )  w i l l  b e  u s e d  f o r  t h i s  a n a l y s i s  * * * * * *  
  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 )  
 
I t e m - t o t a l  S t a t i s t i c s  
                Scale           Scale                  Corrected 
                Mean          Variance              Item-              Alpha 
               if Item         if Item               Total             if Item 
               Deleted         Deleted               Correlation          Deleted 
 
Q165          626.7879       1248.4223          .0496             .9486 
Q166          626.7879       1247.9223          .0788            .9486 
Q167          626.7576       1247.4394          .1512             .9485 
Q168          626.8182       1247.5909          .0802             .9486 
 
 
Reliabil i ty Coefficients  
 
N of Cases =     33.0                    N of I tems =168 
Alpha =    .9485 
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Reliability 
 
* * * * * *  M e t h o d  1  ( s p a c e  s a v e r )  w i l l  b e  u s e d  f o r  t h i s  a n a l y s i s  * * * * * *  
  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 )  
I t e m - t o t a l  S t a t i s t i c s  
                Scale           Scale                  Corrected 
                Mean          Variance              Item-              Alpha 
               if Item         if Item               Total             if Item 
               Deleted         Deleted               Correlation          Deleted 
 
 
A1            151.1212        153.6723          .6715             .9125 
A2            150.8182        155.4034          .6279             .9131 
A3            150.7576        159.1894          .4415             .9151 
A4            151.0606        151.2462          .6795             .9121 
A5            150.7576        156.0019          .5622             .9138 
A6            150.8485        156.3826          .4972             .9145 
A7            150.6667        157.8542          .5043             .9145 
A8            150.8788        159.9848          .3250             .9163 
A9            151.1212        153.6723          .6715             .9125 
A10           150.8182        155.4034          .6279             .9131 
A11           150.7576        159.1894          .4415             .9151 
A12           151.0606        151.2462          .6795             .9121 
B13           150.7576        156.0019          .5622             .9138 
B14           150.8485       156.3826          .4972             .9145 
B15           150.6667        157.8542          .5043             .9145 
B16           150.8788        159.9848          .3250             .9163 
C17           151.1212       153.6723          .6715             .9125 
C18           150.8182        155.4034          .6279             .9131 
C19           150.7576        159.1894          .4415             .9151 
C20           151.0606        151.2462          .6795             .9121 
C21           150.7576        156.0019          .5622             .9138 
C22           150.8485        156.3826          .4972             .9145 
C23           150.6667        157.8542          .5043             .9145 
C24           150.8788        159.9848          .3250             .9163 
C25           150.6667        157.8542          .5043             .9145 
C26           150.8788        163.2973          .1547             .9177 
D27           153.1818        161.3409          .2743             .9167 
D28           153.1818        164.8409          .0379             .9189 
D29           153.0606        163.2462          .2678             .9165 
D30           153.0606        162.7462          .3245             .9162 
D31           153.0606        163.2462          .2678             .9165 
D32           153.0606        163.2462          .2678             .9165 
D33           153.0606        163.9962          .1831             .9170 
D34           153.0606        163.2462          .2678             .9165 
D35           153.1212        163.4848          .1638             .9174 
D36           153.1818        161.0909          .2914             .9165 
D37           153.1212        160.2348          .4304             .9153 
D38           153.0606        163.2462          .2678             .9165 
D39           153.1212        161.2348          .3478             .9160 
D40           153.1818        164.5909          .0546             .9187 
D41           153.0606        163.9962          .1831             .9170 
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* * * * * *  M e t h o d  1  ( s p a c e  s a v e r )  w i l l  b e  u s e d  f o r  t h i s  a n a l y s i s  * * * * * *  
  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 )  
I t e m - t o t a l  S t a t i s t i c s  
                Scale           Scale                  Corrected 
                Mean          Variance              Item-              Alpha 
               if Item         if Item               Total             if Item 
               Deleted         Deleted               Correlation          Deleted 
 
E42           153.1818        161.0909          .2914             .9165 
E43           153.1212        160.2348          .4304             .9153 
E44           153.1212        161.2348          .3478             .9160 
E45           153.1818        164.7159          .0463              .9188 
E46           153.0606        163.9962          .1831              .9170 
E47           153.1212        161.2348          .3478             .9160 
E48           153.0606        164.7462          .0988              .9175 
E49           153.0606        163.9962          .1831              .9170 
E50           153.1212        160.2348          .4304              .9153 
E51           153.1212        162.8598          .2147              .9170 
 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     33.0                    N of Items = 51 
Alpha =    .9170 
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ภาคผนวก ง 
ตารางแสดงจํานวนรอยละระดับผลสําเร็จของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 234

ตารางที่ 1       จํานวนรอยละของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2543 
โรงเรียนบางยีข่ันวิทยาคม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  

 
ระดับผลสําเร็จ  

วิชา / กลุม 
 

จุดประสงค นอย 
(ต่ํากวา 40%) 

ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

1   85.37 ฟงเรื่องสั้นและงายแลวเขาใจ 
2   100 มีความเพลิดเพลินในการฟง 
3   100 พูดสื่อความชดัเจนและถูกตอง 
4   100 ปฏิบัติตนตามคําแนะนําเกีย่วกับมารยาทและบุคลิกภาพใน

การพูด 
5  58.54  มีความรูหลักเกณฑการอานเกี่ยวกับรูปและเสียง พยัญชนะ 

สระ วรรณยกุต การแจกลูก การสะกดคํา การผันอักษร 
6   68.30 จับใจความของเรื่องที่อาน 
7   82.93 ระบุความสําคัญของเรื่องที่อาน 
8   100 อานออกเสียงถูกตองชัดเจน 
9   100 มีความพึงพอใจในการอาน 
10  58.54  เขียนสะกดคําโดยใชคําพืน้ฐานที่กําหนดใหไดถูกตอง 

ภาษาไทย 

11   97.56 ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ไดรับในการเขยีน 
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ระดับผลสําเร็จ  
วิชา / กลุม 

 
จุดประสงค นอย 

(ต่ํากวา 40%) 
ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

12   97.56 คัดลายมือไดถูกตองและสวยงาม  
13   97.56 เขียนอธิบายภาพเลาเรื่องแสดงความนกึคิด โดยลําดับความคิด

และเหตกุารณ 
1  58.54  มีความรูความเขาใจคณิตศาสตรพื้นฐาน 
2  58.54  มีทักษะการคิดคํานวณ 
3   82.92 มีความสามารถในการจําแนก 
4   78.05 มีความสามารถในการจัดกลุม 
5 29.27   มีความสามารถในการหาความสัมพันธ 
6 34.15   มีความสามารถในการแกโจทยปญหา 
7   100 มีความกระตือรือรนที่จะเรียนคณิตศาสตร 

คณิตศาสตร 

8   100 มีทักษะการปฏิบัติกิจกรรมทางคณิตศาสตร 
1   70.73 รูและเขาใจสภาพปญหา 
2   70.17 เลือกแนวทางแกปญหาตามที่เรียนรู 
3   68.30 รูและเขาใจหลักการ วิธีการ เหตุผลทางวทิยาศาสตร 

สรางเสริมประสบการณ 
ชีวิต 

4   97.56 สนใจเรียนรูวทิยาศาสตร 
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ระดับผลสําเร็จ  
วิชา / กลุม 

 
จุดประสงค นอย 

(ต่ํากวา 40%) 
ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

5   97.56 เขาใจลักษณะของการกระทําที่เปนประโยชนและโทษตอสุขภาพ 
6   97.56 ปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตตามคําแนะนําได 
7   63.41 เขาใจและเห็นประโยชนของศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม 
8 36.59   เขาใจหนาที่และวิธีการปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ตอครอบครัว 

ชุมชน ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

9   100 ปฏิบัติตนในการอนรุักษและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม                   
สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติตามคําแนะนํา 

 

10   97.56 ทํางานรวมกับผูอื่นไดตามขั้นตอนของการทํางานกลุม 
1  43.90  บอกลักษณะการกระทําประโยชนหรือโทษของการกระทํา

หรือไมกระทําจากเรื่องราวเกีย่วกับจริยธรรม คุณธรรม และ
คานิยม 

2   87.80 บอกพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติตามเรื่องราวหรือเหตุการณที่เกี่ยวกับ 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยม 

3   100 ปฏิบัติจริยธรรม คุณธรรม และคานิยม ตามคําแนะนํา 

สรางเสริมลักษณะนิสัย 

4   68.30 บอกความหมายหลักการและวิธีการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 237

 5   100 ปฏิบัติงานที่กําหนดใหตามคําแนะนํา 
ระดับผลสําเร็จ  

วิชา / กลุม 
 

จุดประสงค นอย 
(ต่ํากวา 40%) 

ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

6   100 ปฏิบัติงานดวยความสนใจและสนุกสนาน 
7   100 นํารูปแบบที่สังเกตจากธรรมชาติไปทํางานตามความคิดของ

ตน 
8  48.78  มีความรูความเขาใจเนื้อหาเรือ่งราวของกิจกรรมลูกเสือ-ยุว

กาชาด 

 

9   100 ทํางานและปฏบิัติตามคําปฏิญาณ กฎระเบยีบขอบังคับ คติ
พจนฯลฯ ดวยความตั้งใจ 

1  51.22  อธิบายความหมายลักษณะและประโยชนของงาน 
2  51.22  ระบุขั้นตอนของการทํางานที่เรียนรู 
3   100 ปฏิบัติงานตามคําแนะนํา 

การงานพื้นฐานอาชีพ 

4   100 ทํางานดวยความตั้งใจจนสําเร็จ 
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ตารางที่ 2 จํานวนรอยละของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2543 

โรงเรียนบางยีข่ันวิทยาคม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  
 

ระดับผลสําเร็จ  
วิชา / กลุม 

 
จุดประสงค นอย 

(ต่ํากวา 40%) 
ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

1   100 ฟงเรื่องสั้นและงายแลวเขาใจ 
2   100 มีความเพลิดเพลินในการฟง 
3   100 พูดสื่อความชดัเจนและถูกตอง 
4   100 ปฏิบัติตนตามคําแนะนําเกีย่วกับมารยาทและบุคลิกภาพในการพดู 
5   90.48 มีความรูหลักเกณฑการอานเกี่ยวกับรูปและเสียง พยัญชนะ สระ 

วรรณยกุต การแจกลูก การสะกดคํา การผันอักษร 
6   90.48 จับใจความของเรื่องที่อาน 
7   90.48 ระบุความสําคัญของเรื่องที่อาน 
8   88.10 อานออกเสียงถูกตองชัดเจน 
9   100 มีความพึงพอใจในการอาน 
10   88.10 เขียนสะกดคําโดยใชคําพืน้ฐานที่กําหนดใหไดถูกตอง 

ภาษาไทย 

11   100 คัดลายมือไดถูกตองและสวยงาม 
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ระดับผลสําเร็จ  
วิชา / กลุม 

 
จุดประสงค นอย 

(ต่ํากวา 40%) 
ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

12   83.33 เขียนบรรยายภาพเลาเรื่องแสดงความนึกคิดโดยลําดับความคิด
และเหตกุารณ 

 

13   97.62 มีความพึงพอใจในการเขยีน 
1   100 มีความรูความเขาใจคณิตศาสตรพื้นฐาน 
2   83.33 มีทักษะการคิดคํานวณ 
3   97.61 มีความสามารถในการจําแนก 
4   78.57 มีความสามารถในการจัดกลุม 
5   97.61 มีความสามารถในการหาความสัมพันธ 
6   83.33 มีความสามารถในการแกโจทยปญหา 
7   100 มีความกระตือรือรนที่จะเรียนคณิตศาสตร 

คณิตศาสตร 

8   97.61 มีทักษะการปฏิบัติกิจกรรมทางคณิตศาสตร 
1   100 รูและเขาใจสภาพปญหา 
2   100 เลือกแนวทางแกปญหาตามที่เรียนรู 
3   100 รูและเขาใจหลักการ วิธีการ เหตุผลทางวทิยาศาสตร 

สรางเสริมประสบการณ 
ชีวิต 

4   100 สนใจเรียนรูวทิยาศาสตร 
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ระดับผลสําเร็จ  
วิชา / กลุม 

 
จุดประสงค นอย 

(ต่ํากวา 40%) 
ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

5   100 เขาใจลักษณะของการกระทาํที่เปนประโยชนและโทษตอสุขภาพ 
6   100 ปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสขุภาพกายและจิตตามคําแนะนําได 
7   97.61 เขาใจและเหน็ประโยชนของศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
8   100 ปฏิบัติตนในการอนุรักษและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
9   100 ทํางานรวมกับผูอื่นไดตามขัน้ตอนของการทํางานกลุมที่กําหนด 
10   100 เขาใจหนาที่และวิธีการปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ตอครอบครัว 

ชุมชน ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

 

11   100 ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาทีต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยถูกตองและเหมาะสมตามคําแนะนํา 
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ระดับผลสําเร็จ  
วิชา / กลุม 

 
จุดประสงค นอย 

(ต่ํากวา 40%) 
ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

1   95.24 บอกลักษณะการกระทําประโยชนหรือโทษของการกระทํา
หรือไมกระทําจากเรื่องราวเกีย่วกับจริยธรรม คุณธรรม และานิยม 

2   95.24 บอกพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติตามเรื่องราวหรือเหตุการณที่เกี่ยวกับ 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยม 

3   100 ปฏิบัติจริยธรรม คุณธรรม และคานิยม ตามคําแนะนํา 
4   100 บอกความหมายหลักการและวิธีการปฏิบัติงาน 
5   100 ปฏิบัติงานที่กําหนดใหตามคําแนะนํา 
6   100 ปฏิบัติงานดวยความสนใจและสนุกสนาน 
7   76.19 นํารูปแบบที่สังเกตจากธรรมชาติไปทํางานตามความคิดของตน 
8   100 มีความรูความเขาใจเนื้อหาเรื่องราวของกจิกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 

สรางเสริมลักษณะนิสัย 

9   100 ทํางานและปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎระเบียบขอบังคับ              
คติพจน ฯลฯ ดวยความตั้งใจ 

1   100 อธิบายความหมายลักษณะและประโยชนของงาน 
2   80.95 ระบุขั้นตอนของการทํางานที่เรียนรู 
3   100 ปฏิบัติงานตามคําแนะนํา 

การงานพื้นฐานอาชีพ 

4   100 ทํางานดวยความตั้งใจจนสําเร็จ 
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ตารางที่ 3 จํานวนรอยละของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2543 
โรงเรียนบางยีข่ันวิทยาคม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  

 
ระดับผลสําเร็จ  

วิชา / กลุม 
 

จุดประสงค นอย 
(ต่ํากวา 40%) 

ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

1   80.00 ฟงเรื่องราว ขาวสาร เหตุการณ ฯลฯ แลวสามารถจับใจความ
สําคัญเปรียบเทียบ แยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเหน็ 

2   100 ใหความสนใจเรื่องที่ฟง 
3   100 พูดสื่อความชดัเจน ถูกตอง และคลองแคลว 
4   100 ปฏิบัติตนตามวิธีการที่เหมาะสมเกี่ยวกับมารยาทและบุคลิกภาพ

ในการพดู 
5 24.00   มีความรูหลักเกณฑการอานเกี่ยวกับคําพอง อักษรยอ คําราชาศัพท 

ภาษิต ฯลฯ 
6   82.00 จับใจความ สรุปสาระสําคัญของขอความและเรื่องที่อาน 
7  56.00  วิเคราะหความสําคัญของขอความและเรื่องที่อาน 
8   62.00 อานออกเสียงถูกตอง คลองแคลว ชัดเจน 
9   100 เห็นความสําคัญของการอาน 

ภาษาไทย 

10   64.00 เขียนสะกดคําโดยใชคําพืน้ฐานที่กําหนดให 
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ระดับผลสําเร็จ  
วิชา / กลุม 

 
จุดประสงค นอย 

(ต่ํากวา 40%) 
ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

11   100 คัดลายมือถูกตอง รวดเร็ว และเปนระเบียบสวยงาม 
12   100 เขียนตามรูปแบบที่กําหนด โดยลําดับความคิดเหตุการณอยาง 

ตอเนื่อง 
13   100 เขียนแสดงความคิดอยางเสรีและเชิงสรางสรรค 

 

14   100 เห็นความสําคัญของการเขียน 
1   66.00 มีความรูความเขาใจคณิตศาสตรพื้นฐาน 
2   68.00 มีทักษะการคิดคํานวณ 
3   72.00 มีความสามารถในการจําแนก 
4   64.00 มีความสามารถในการหาความสัมพันธ 
5 26.00   มีความสามารถในการแกโจทยปญหา 
6   100 มีความกระตือรือรนที่จะเรียนคณิตศาสตร 

คณิตศาสตร 

7   100 มีทักษะการปฏิบัติกิจกรรมทางคณิตศาสตร 
1 38.00   เขาใจและยอมรับสภาพที่ตองมีการแกไข สรางเสริมประสบการณ

ชีวิต 2  54.00  เลือกแนวทางแกปญหาที่เหมาะสมกับความสามารถของตนและ
กําหนดขั้นตอนวิธีการแกปญหา 
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ระดับผลสําเร็จ  
วิชา / กลุม 

 
จุดประสงค นอย 

(ต่ํากวา 40%) 
ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

3  46.00  เขาใจการทํางานโดยใชกระบวนการทางวทิยาศาสตร 
4   94.00 หาความรูเพิ่มเติมทางวิทยาศาสตร 
5   76.00 เขาใจและยอมรับผลดีผลเสียของการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ 

บํารุงรักษา และทําลายศิลปวฒันธรรมสิ่งแวดลอม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

6   100 ปฏิบัติตนในการอนุรักษและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ตามกฎระเบยีบ และ
ขอกําหนด 

7   100 ทํางานรวมกับผูอื่นไดตามขัน้ตอนดวยความมั่นใจ 
8  56.00  อธิบายผลดี ผลเสียของพฤติกรรมตาง ๆ ที่ปฏิบัติตอครอบครัว 

ชุมชน ประเทศชาติ และพระมหากษัตริย ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

9   100 วิเคราะหพฤตกิรรมตาง ๆ ที่สอดคลองและขัดแยงกับหลักธรรม
ทางศาสนา 

 

10   100 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาดวยตนเอง 
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ระดับผลสําเร็จ  
วิชา / กลุม 

 
จุดประสงค นอย 

(ต่ํากวา 40%) 
ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

1   60.00 บอกพฤติกรรมที่สอดคลองหรือขัดแยงกบัจริยธรรม คุณธรรม 
และคานิยม 

2   86.00 บอกพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติและพฤติกรรมที่ควรหลีกเลีย่งจาก 
เหตุการณที่เกีย่วกับจริยธรรม คุณธรรม และคานิยม 

3   100 ปฏิบัติจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมดวยตนเอง 
4 32.00   อธิบายกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน 
5   100 ปฏิบัติงานที่กาํหนดใหดวยตนเอง 
6   100 ปฏิบัติงานดวยความชื่นชอบ สนุกสนานและชื่นชมผูมผีลงาน

ดีเดน 
7   100 ดัดแปลงรูปแบบจากธรรมชาติไปใชในการปฏิบัติงาน 
8 36.00   มีความรูความเขาใจเนื้อหาเรือ่งราวของกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 

สรางเสริมลักษณะนิสัย 

9   100 ทํางานและปฏบิัติตามคําปฏิญาณ กฎระเบยีบขอบังคับ คติพจน 
ฯลฯ ดวยความตั้งใจ 
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ระดับผลสําเร็จ  
วิชา / กลุม 

 
จุดประสงค นอย 

(ต่ํากวา 40%) 
ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

1  54.00  อธิบายความหมายลักษณะและประโยชนของงาน 
2  42.00  ระบุขั้นตอนของการทํางานที่เรียนรู 
3   100 ปฏิบัติงานตามคําแนะนํา 

การงานพื้นฐานอาชีพ 

4   92.00 ทํางานดวยความตั้งใจจนสําเร็จ 
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ตารางที่ 4 จํานวนรอยละของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2543 
โรงเรียนบางยีข่ันวิทยาคม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  

 
ระดับผลสําเร็จ  

วิชา / กลุม 
 

จุดประสงค นอย 
(ต่ํากวา 40%) 

ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

1   83.93 ฟงเรื่องราว ขาวสาร เหตุการณ ฯลฯ แลวสามารถจับใจความ
สําคัญเปรียบเทียบ แยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเหน็ 

2   100 ใหความสนใจเรื่องที่ฟง 
3   94.64 พูดสื่อความชดัเจน ถูกตอง และคลองแคลว 
4   100 ปฏิบัติตนตามวิธีการที่เหมาะสมเกี่ยวกับมารยาทและ

บุคลิกภาพในการพูด 
5   83.93 มีความรูหลักเกณฑการอานเกี่ยวกับคําพอง อักษรยอ คําราชา

ศัพท ภาษิต ฯลฯ 
6   83.93 จับใจความ สรุปสาระสําคัญของขอความและเรื่องที่อาน 
7   76.78 วิเคราะหความสําคัญของขอความและเรื่องที่อาน 
8   100 อานออกเสียงถูกตอง คลองแคลว ชัดเจน 
9   98.21 เห็นความสําคัญของการอาน 

ภาษาไทย 

10   75.00 เขียนสะกดคําโดยใชคําพืน้ฐานที่กําหนดให 
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ระดับผลสําเร็จ  
วิชา / กลุม 

 
จุดประสงค นอย 

(ต่ํากวา 40%) 
ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

11   85.36 คัดลายมือถูกตอง รวดเร็ว และเปนระเบียบสวยงาม 
12   100 เขียนตามรูปแบบที่กําหนด โดยลําดับความคิดเหตุการณอยาง 

ตอเนื่อง 
13   100 เขียนแสดงความคิดอยางเสรีและเชิงสรางสรรค 

 

14   100 เห็นความสําคัญของการเขียน 
1   82.14 มีความรูความเขาใจคณิตศาสตรพื้นฐาน 
2   71.43 มีทักษะการคิดคํานวณ 
3   89.28 มีความสามารถในการจําแนก 
4   71.43 มีความสามารถในการจัดกลุม 
5   69.64 มีความสามารถในการหาความสัมพันธ 
6   69.64 มีความสามารถในการแกโจทยปญหา 
7   100 พอใจที่จะทํางานเกี่ยวกับคณติศาสตร 

คณิตศาสตร 

8   100 มีทักษะการปฏิบัติกิจกรรมทางคณิตศาสตร 
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ระดับผลสําเร็จ  
วิชา / กลุม 

 
จุดประสงค นอย 

(ต่ํากวา 40%) 
ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

1   60.71 เขาใจและยอมรับสภาพที่ตองมีการแกไข 
2   75.00 เลือกแนวทางแกปญหาที่เหมาะสมกับความสามารถของตนและ

กําหนดขั้นตอนวิธีการแกปญหา 
3   75.00 เขาใจการทํางานโดยใชกระบวนการทางวทิยาศาสตร 
4   100 หาความรูเพิ่มเติมทางวิทยาศาสตร 
5   82.14 เปรียบเทียบพฤติกรรมที่แสดงถึงผลดีและผลเสียตอสุขภาพ

รางกาย 
6   89.28 ปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสขุภาพดวยความมั่นใจ 
7  46.23  เขาใจและยอมรับผลดี ผลเสียของการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ 

บํารุง รักษา และทําลายศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

8   75.00 ปฏิบัติตนในการอนุรักษและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ ตามกฎระเบยีบและขอกําหนด 

9   75.00 ทํางานรวมกับผูอื่นไดตามขัน้ตอนดวยความมั่นใจ 

สรางเสริมประสบการณ
ชีวิต 

10  57.14  อธิบายผลดี ผลเสียของพฤติกรรมตาง ๆ ที่ปฏิบัติตอครอบครัว   
ชุมชน ประเทศชาติและพระมหากษัตริยตามระบอบประชาธิปไตย 
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ระดับผลสําเร็จ  

วิชา / กลุม 
 

จุดประสงค นอย 
(ต่ํากวา 40%) 

ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

11  42.86  วิเคราะหพฤตกิรรมตาง ๆ ที่สอดคลองและขัดแยงกับหลักธรรม  
12   73.21 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาดวยตนเอง 
1   100 บอกพฤติกรรมที่สอดคลองหรือขัดแยงกบัจริยธรรม คุณธรรม 

และคานิยม 
2   87.50 บอกพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติและพฤติกรรมที่ควรหลีกเลีย่งจาก 

เหตุการณที่เกีย่วกับจริยธรรม คุณธรรม และคานิยม 
3   98.21 ปฏิบัติจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมดวยตนเอง 
4   96.43 อธิบายกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน 
5   100 ปฏิบัติงานที่กาํหนดใหดวยตนเอง 
6   98.21 ปฏิบัติงานดวยความชื่นชอบ สนุกสนานและชื่นชมผูมผีลงาน

ดีเดน 
7   100 ดัดแปลงรูปแบบจากธรรมชาติไปใชในการปฏิบัติงาน 
8   92.86 มีความรูความเขาใจเนื้อหาเรือ่งราวของกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 

สรางเสริมลักษณะนิสัย 

9   100 ทํางานและปฏบิัติตามคําปฏิญาณ กฎระเบยีบขอบังคับ คติพจน 
ฯลฯ ดวยความตั้งใจ 
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ระดับผลสําเร็จ  

วิชา / กลุม 
 

จุดประสงค นอย 
(ต่ํากวา 40%) 

ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

1   68.28 อธิบายขอดี ขอเสีย และการนํางานหรือผลงานไปใช 
2   73.21 กําหนดขั้นตอนการทํางานตามลักษณะงานตาง ๆ 
3   100 ปฏิบัติงานดวยตนเอง 

การงานพื้นฐานอาชีพ 

4   100 ทํางานอยางเอาจริงเอาจังและพึ่งตนเองจนสําเร็จ 
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ตารางที่ 5 จํานวนรอยละของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2543 
โรงเรียนบางยีข่ันวิทยาคม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  

 
ระดับผลสําเร็จ  

วิชา / กลุม 
 

จุดประสงค นอย 
(ต่ํากวา 40%) 

ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

1   92.50 ฟงเรื่องราว บทความ ขาวการอภิปราย ฯบฯ แลวสามารถ
วิเคราะหหาหลกัการ เจตนารมย และนัยของขอความและเรื่อง 

2   95.00 ปฏิบัติตนเปนผูมีนิสัยที่ดีในการฟง 
3   100 พูดสื่อความชัดเจน ถูกตองและคลองแคลว 
4   100 เลือกปฏิบัติตนเกี่ยวกับมารยาท และบุคลิกภาพในการพูดใน

โอกาสตาง ๆ อยางเหมาะสม 
5 30.00   มีความรูหลักเกณฑการอานเกี่ยวกับคําสุภาพ ภาษิตคําพังเพย 

เครื่องหมาย และสัญลักษณในการอานแผนที่ แผนผัง ฯลฯ 
6   82.50 จับใจความ สรปุสาระสําคัญของขอความและเรื่องที่อาน 
7   92.50 วิเคราะหความสําคัญ ความสัมพันธของประเด็นตาง ๆ ใน

ขอความและเรื่องที่อานได 

ภาษาไทย 

8   97.50 อานออกเสยีงถกูตอง คลองแคลว และใชน้ําเสียงเหมาะสมกับ
เนื้อเรือ่งที่อาน 
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ระดับผลสําเร็จ  
วิชา / กลุม 

 
จุดประสงค นอย 

(ต่ํากวา 40%) 
ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

9   95.00 อานเพื่อหาความรูเพิ่มเติมและเพื่อหาความบันเทิงอยาง
สม่ําเสมอ 

10   62.50 เขียนคําวลี ประดยคที่กําหนดใหถูกตอง 
11   97.50 คัดลายมือถูกตอง รวดเรว็ และเปนระเบียบสวยงาม 
12   100 เขียนตามรูปแบบที่กําหนด โดยลําดับความคิดเหตุการณอยาง

ตอเนื่อง 
13 30.00   เขียนแสดงความคิดอยางเสรีและเชิงสรางสรรค 

 

14   95.00 นําการเขียนไปใชในชีวิตประจําวันอยางสม่ําเสมอ 
1   90.00 มีความรูความเขาใจคณิตศาสตรพื้นฐาน 
2   70.00 มีทักษะการคิดคํานวณ 
3   90.00 มีความสามารถในการจําแนก 
4   82.50 มีความสามารถในการจัดกลุม 
5   85.00 มีความสามารถในการหาความสัมพันธ 
6   85.00 มีความสามารถในการแกโจทยปญหา 
7   100 มีความรูสึกมั่นใจในการใชคณิตศาสตรอยางมีความหมาย 

คณิตศาสตร 

8   95.00 มีทักษะการปฏิบัติกิจกรรมทางคณิตศาสตร 
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ระดับผลสําเร็จ  
วิชา / กลุม 

 
จุดประสงค นอย 

(ต่ํากวา 40%) 
ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

1  55.00  วิเคราะหสาเหตุของปญหาและผลกระทบที่เกิดจากปญหา 
2 15.00   เลือกแนวทางและวิธีในการแกปญหาที่เหมาะสมและม ี

ประสิทธิภาพสูงสุด 
3  50.00  นําความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใชในชีวิตประจาํวัน 
4   85.00 เห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร 
5  40.00  วิเคราะหผลดีของการปกิบัตเิกี่ยวกับการอนุรักษ บํารุงรักษา 

ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ 
6   97.50 ปฏิบัติและแนะนําชักชวนผูอื่นใหปฏิบัติในการอนุรักษและ

บํารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ 
7   75.00 นํากระบวนการทํางานกลุมไปใชในการอยูรวมกันในครอบครัว

และสังคม 
8 32.50   อธิบายแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการทํางานกลุมเปนประจํา 
9   75.00 เสนอแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักธรรมทางศาสนา 

สรางเสริมประสบการณ
ชีวิต 

10   85.00 ปฏิบัติตนและแนะนําชักชวนผูอื่นใหปฏิบตัิตนตามหลักธรรมทาง
ศาสนาอยูเสมอ 
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ระดับผลสําเร็จ  
วิชา / กลุม 

 
จุดประสงค นอย 

(ต่ํากวา 40%) 
ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

1   82.50 อธิบายผลที่เกิดจากการกระทําตาง ๆ ในแงของจริยธรรม  
คุณธรรม และคานิยม 

2   87.50 เสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในสถานการณที่เกี่ยวของกบั 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยม 

3   100 นําจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
อยางสม่ําเสมอ 

4 35.00   อธิบายหลักการและวิธีปฏิบัติงานที่และนําไปใชในการทํางานที่
กําหนดใหได 

5   100 ปฏิบัติงานที่กําหนดอยางคลองแคลว 
6   100 ปฏิบัติงานดวยความชื่นชอบ สนุกสนานและชื่นชมผูมีผลงาน

ดีเดน 
7   100 ใชจินตนาการในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 
8   60.00 มีความรูความเขาใจเนื้อหา เรือ่งราวของกิจกรรมและเสนอแนะ

การนํากิจกรรมไปใชในสถานการณตาง ๆ 

สรางเสริมลักษณะนิสัย 

9   100 ชวยเหลอืแนะนําผูอื่นใหทํางานและปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ คติพจนและชื่นชมตอผูปฏิบัติไดสําเร็จ 
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ระดับผลสําเร็จ  
วิชา / กลุม 

 
จุดประสงค นอย 

(ต่ํากวา 40%) 
ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

1  52.50  อธิบายผลกระทบของงานตอสิ่งแวดลอมตาง ๆ 
2 35.00   กําหนดรูปแบบและขั้นตอนการทํางานใหสอดคลองกับ

สภาพความพรอมตาง ๆ 
3   92.50 ปฏิบัติงานอยางชํานาญและสรางสรรค 

การงานพื้นฐานอาชีพ 

4   97.50 ทํางานดวยความมุงมั่นรับผิดชอบ รักการทํางาน 
1   92.50 มีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียน ที่จะชวยใหใชภาษา

ในการสื่อสารไดตามความเหมาะสมของวัย 
2 10.00   มีความเขาใจในหลักเกณฑการใชภาษาอนัเปนพื้นฐานใน

การเรียนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

3   97.50 มีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษอนัเปนภาษาสากล 
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ตารางที่ 6 จํานวนรอยละของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2543 
โรงเรียนบางยีข่ันวิทยาคม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  

 
ระดับผลสําเร็จ  

วิชา / กลุม 
 

จุดประสงค นอย 
(ต่ํากวา 40%) 

ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

1   78.74 ฟงเรื่องราว บทความ ขาวการอภิปราย ฯบฯ แลวสามารถวิเคราะห
หาหลักการ เจตนารมย และนัยของขอความและเรื่อง 

2   100 ปฏิบัติตนเปนผูมีนิสัยที่ดีในการฟง 
3   97.67 พูดสื่อความชัดเจน ถูกตองและคลองแคลว 
4   100 เลือกปฏิบัติตนเกี่ยวกับมารยาท และบุคลิกภาพในการพูดใน

โอกาสตาง ๆ อยางเหมาะสม 
5  53.49  มีความรูหลักเกณฑการอานเกี่ยวกับคําสุภาพ ภาษิตคําพังเพย 

เครื่องหมาย และสัญลักษณในการอานแผนที่ แผนผัง ฯลฯ 
6   86.05 จับใจความ สรปุสาระสําคัญของขอความและเรื่องที่อาน 
7   62.79 วิเคราะหความสําคัญ ความสัมพันธของประเด็นตาง ๆ ใน

ขอความและเรื่องที่อานได 

ภาษาไทย 

8   97.67 อานออกเสยีงถกูตอง คลองแคลว และใชน้ําเสียงเหมาะสมกับเนื้อ
เรื่องที่อาน 
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ระดับผลสําเร็จ  
วิชา / กลุม 

 
จุดประสงค นอย 

(ต่ํากวา 40%) 
ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

9   100 อานเพื่อหาความรูเพิ่มเติมและเพื่อหาความบันเทิงอยาง
สม่ําเสมอ 

10  55.81  เขียนคําวลี ประโยคที่กําหนดใหถูกตอง 
11   97.67 คัดลายมือถูกตอง รวดเร็ว และเปนระเบียบสวยงาม 
12   97.67 เขียนตามรูปแบบที่กําหนด โดยลําดับความคิดเหตุการณอยาง

ตอเนื่อง 
13   76.44 เขียนแสดงความคิดอยางเสรีและเชิงสรางสรรค 

 

14   100 นําการเขียนไปใชในชีวิตประจําวันอยางสม่ําเสมอ 
1  48.84  มีความรูความเขาใจคณิตศาสตรพื้นฐาน 
2 18.60   มีทักษะการคิดคํานวณ 
3   60.47 มีความสามารถในการจําแนก 
4   97.67 มีความสามารถในการจัดกลุม 
5   97.67 มีความสามารถในการหาความสัมพันธ 
6 39.53   มีความสามารถในการแกโจทยปญหา 
7   100 มีความรูสึกมั่นใจในการใชคณิตศาสตรอยางมีความหมาย 

คณิตศาสตร 

8   100 มีทักษะการปฏิบัติกิจกรรมทางคณิตศาสตร 
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ระดับผลสําเร็จ  
วิชา / กลุม 

 
จุดประสงค นอย 

(ต่ํากวา 40%) 
ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

1 30.23   วิเคราะหสาเหตุของปญหาและผลกระทบที่เกิดจากปญหา 
2   74.42 เลือกแนวทางและวิธีในการแกปญหาที่เหมาะสมและมี 

ประสิทธิภาพสูงสุด 
3  44.19  นําความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใชในชีวิตประจําวัน 
4   97.67 เห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร 
5 34.88   ยอมรับและเหน็ความจําเปนในการเสริมสรางสุขภาพกายและจิต 
6   95.35 ปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพอยางสม่ําเสมอทุกวัน 
7   97.67 วิเคราะหผลดีของการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนรุกัษ บํารุงรักษา

ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ 
8   88.37 ปฏิบัติและแนะนําชักชวนผูอื่นใหปฏิบัติในการอนรุักษและ

บํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ 
9   97.67 นํากระบวนการทํางานกลุมไปใชในการทํางานกลุมเปนประจํา 
10   30.23 อธิบายแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการอยูรวมกนัในครอบครัวและ

สังคม 

สรางเสริมประสบการณ
ชีวิต 

11   79.07 เสนอแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักธรรมทางศาสนา 
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ระดับผลสําเร็จ  
วิชา / กลุม 

 
จุดประสงค นอย 

(ต่ํากวา 40%) 
ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

 12   97.67 ปฏิบัติตนและแนะนําชักชวนผูอื่นใหปฏิบตัิตามหลักธรรม
ทางศาสนาอยูเสมอ 

1  55.81  อธิบายผลที่เกิดจากการกระทําตาง ๆ ในแงของจริยธรรม  
คุณธรรม และคานิยม 

2   93.02 เสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในสถานการณที่เกีย่วของกับ 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยม 

3   100 นําจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมไปปฏิบตัิในชีวติประจาํวัน
อยางสม่ําเสมอ 

4  46.51  อธิบายหลักการและวิธีปฏิบัติงานที่และนําไปใชในการ
ทํางานที่กําหนดใหได 

5   97.67 ปฏิบัติงานที่กาํหนดอยางคลองแคลว 
6   100 ปฏิบัติงานดวยความชื่นชอบ สนุกสนานและชื่นชมผูมผีลงาน

ดีเดน 
7   100 ใชจินตนาการในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 

สรางเสริมลักษณะนิสัย 

8  41.87  มีความรูความเขาใจเนื้อหา เรื่องราวของกิจกรรมและ
เสนอแนะการนํากิจกรรมไปใชในสถานการณตาง ๆ 
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ระดับผลสําเร็จ  
วิชา / กลุม 

 
จุดประสงค นอย 

(ต่ํากวา 40%) 
ปานกลาง 
(40-59%) 

นาพอใจ 
(60% ขึ้นไป) 

 
จุดประสงค / สมรรถภาพ 

 9   100 ชวยเหลือแนะนําผูอื่นใหทํางานและปฏิบัตติามคําปฏิญาณ กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ คติพจนและชื่นชมตอผูปฏิบัติไดสําเร็จ 

1 20.93   อธิบายผลกระทบของงานตอสิ่งแวดลอมตาง ๆ 
2 27.91   กําหนดรูปแบบและขั้นตอนการทํางานใหสอดคลองกับสภาพ

ความพรอมตาง ๆ 
3   81.39 ปฏิบัติงานอยางชํานาญและสรางสรรค 

การงานพื้นฐานอาชีพ 

4   97.67 ทํางานดวยความมุงมั่นรับผิดชอบ รักการทํางาน 
1  51.16  มีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียน ที่จะชวยใหใชภาษาใน

การสื่อสารไดตามความเหมาะสมของวัย 
2 13.95   มีความเขาใจในหลักเกณฑการใชภาษาอนัเปนพื้นฐานในการ

เรียนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

3   100 มีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษอนัเปนภาษาสากล 
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