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บทนํา
การพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศไทยมีการพัฒนามาตลอดหลังจากการประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติในป 2542 มา 3 ป ไดมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการศึกษา
แห ง ชาติ เมื่ อ พ.ศ. 2546 และมี ก ารประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แตการปฏิรูปการเรียนรูยังคงเปนประเด็นเดนที่สังคมทุกฝายตาง
จับตาตรวจสอบวามีประสิทธิภาพเพียงใด ในรายงานสภาวะการปฏิรูปการศึกษาในป พ.ศ. 2546
พบว า จนถึ ง ป จ จุ บั น ความพยายามของหลายฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ รู ป การเรี ย นรู ใ นระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานยังคงประสบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ โดยเฉพาะในดาน “การ
ปฏิรูปการเรียนรูอยางเปนระบบ ” และ “ การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ”
(อมรวิชว นาครทรรพ 2547 : 10) การปฏิรูปการเรียนรูอยางเปนระบบในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยังคงมีความไมชัดเจนเพราะขาดการพัฒนาองคประกอบทุกสวนของสถานศึกษาใหชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน จนสามารถมุงความสําเร็จไปสูการพัฒนานักเรียนอันเปนเปาหมายหลัก การปฏิรูปการ
เรียนรูที่ผานมามักเปนการดําเนินการเปลี่ยนแปลงทีละเรื่องและทีละกลุมบุคคล เชน การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนแยกสวนจากการบริหารจัดการ การพัฒนาครูแยกสวนจากการพัฒนาผูบริหาร
ผลการปฏิรูปการเรียนรูสวนใหญจึงไดผลไมเต็มที่ตามเปาหมายหลักที่มุงหวัง
การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนแนวคิดที่สังคมไทยไดใชเวลา
พอสมควรในการทําความเขาใจวา ผูเรียนที่มาตรา 22 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ให
ความสําคัญที่สุดในกระบวนการเรียนรู หมายถึง ประชาชนคนไทยทุกคนที่ตองเกี่ยวของกับการ
เรียนรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองในการปฏิบัติหนาที่แหงตน การปฏิรูปการเรียนรูสถานศึกษาจึง
ควรคลอบคลุมการเปลี่ยนแปลงวิถีการเรียนรูที่สงผลตอการดําเนินงานในหนาที่ของบุคคลทุกฝาย
ใหมีคุณภาพ
นักเรียนที่เปนอนาคตของชาติจําเปนตองเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิธีการสรางกระบวนการ
เรียนรูของตนใหมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพในสังคมไทย และ
สังคมโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในดานตาง ๆ อาทิ ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
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สังคมและเศรษฐกิจ เชน เรียนรูการเปนผูรูจักแสวงหาความรู คิดวิเคราะหเปน สามารถเผชิญ
สถานการณตาง ๆ ดวยความมั่นใจ ลงมือกระทําหรือแกไขปญหาหรืออุปสรรคไดดวยตัวเอง ซึ่ง
คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก เรี ย นดั ง กล า วจะเกิ ด ขึ้ น ได ต อ งอาศั ย ครู ซึ่ ง จํ า เป น ต อ งเปลี่ ย นบทบาทและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของตน ใหเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน ผูบริหารก็เชนกัน
จําเปนตองทําหนาที่สนับสนุนสงเสริมครูใหสามารถทําหนาที่ตามบทบาทใหมไดอยางมีคุณภาพ
รวมทั้งผูปกครองของนักเรียนก็ตองเรียนรูเพื่อมีสวนรวมกับโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพบุตร
หลานตนเอง
เพื่ อ ให ก ารปฏิ รู ป การเรี ย นรู เ ป น ไปอย า งมี ร ะบบและเป น การปฏิ รู ป ที่ เ น น การจั ด
กระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญตามแนวคิดทางการจัดการศึกษาของกฎหมายการศึกษา
ของชาติ การปฏิรูปการเรียนรูจึงควรเปนไปทั้งโรงเรียน โดยทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่งไดแก นักเรียน
ครู ผูบริหาร ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของในชุมชน ตองเรียนรูที่จะดําเนินงานในหนาที่ของตนอยางมี
ประสิ ทธิ ภ าพ การดํ า เนิ น งานดั ง กล า วนี้ต อ งใชโ รงเรีย นเปน ฐานในการพั ฒ นาตนเอง ต อ งใช
โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูที่สามารถดําเนินภารกิจตามหนาที่ไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
ทั้งในมิติของคนและมิติของงาน (ธีระ รุญเจริญ 2545 : 16) ดังนั้นการพัฒนาการเรียนรูโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเปนภาระสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาทุก
ระดับชั้นตองมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพจึงสามารถทําใหผลผลิตคือผูเรียนมีคุณภาพสูงขึ้น
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันการใชการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
และเปน หัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุงเรื อง ความมุงหมายและหลั กการจัด
การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาบุคคลใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขใน
กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองรูจักรักษาและสงเสริมสิทธิหนาที่เสรีภาพ การ
เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยรูจักรักษาผลประโยชนของสวนรวม
และประเทศชาติ รวมทั้ง สงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่นความรูอันเปน
สากล ตลอดจนการออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ รูจักเพิ่งตนเองมีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิตการศึกษายังมีความสําคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสูงขึ้น การที่
จะพัฒนาประเทศชาติตองพัฒนาประชาชน โดยการใหการศึกษาเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพตามที่
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ต อ งการ จึ ง มี ค วามจํ า เป น ที่ รั ฐ ต อ งเป น ผู ดํ า เนิ น การเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพประชาชนและเพิ่ ม
ความสามารถใหสูงขึ้น (ปรัชญา เวสารัชช 2545 : 4)
ประเทศไทยในชวงเวลาที่ผานมาจนถึงปจจุบันตองเผชิญปญหาและวิกฤติการณทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม และคาดหวังที่จะใหการศึกษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพของประชากรเพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ดังนั้นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยทุ กฉบับ จึงกํ าหนดใหรัฐ ตองจัดและสนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาใหสอดคลองกั บการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัย เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศ
(สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 2544 : 2) แตในสถานการณที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และ
ระบบการจัดการศึกษาของไทยไมสามารถปรับตัวไดทัน จึงจําเปนตองเรงรัดปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาเยาวชนและคนไทยในอนาคตใหเปนคนดี มีคุณธรรม เปนคนเกง คิดดี ทํางานไดดี มีคุณภาพ
มีความเปนไทย สามารถปรับตัวไดเหมาะสมกับสถานการณโลกและสังคมที่เปลี่ยนไป (สํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา 2545 : 1-2) สงผลใหมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนที่ 74 ก 19 สิงหาคม 2542,
เลม 119 ตอนที่ 123 ก 19 ธันวาคม 2545) เพื่อเปนแมบทในการปฏิรูปการศึกษา ((สํานักงานปฏิรูป
การศึกษา 2544 : 2) ซึ่งสาระสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
กํ า หนดให มี ก ารปฏิ รู ป ระบบการศึ ก ษาปฏิ รู ป การเรี ย นรู ปฏิ รู ป ระบบการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษา ปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุน ((สํานักงานปฏิรูป
การศึกษา 2545 : 5) และสภาการศึกษาไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดานคุณลักษณะของ
คนไทยที่ พึ ง ประสงค โดยมี เ ป า หมายอยู ใ นการพั ฒ นาคนไทยให เ ป น คนเก ง เป น คนดี และมี
ความสุข (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2548 ก : 3) ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูอยางเปนระบบเพื่อใหการศึกษาไดมีการพัฒนาขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ
ปญหาของการวิจัย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2548 : 4) ไดทําการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปวาการจัดการศึกษามีปญหาในการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและพบวาปจ จัยในการสนับสนุนและสงเสริมการจั ดการศึกษาในดานหลักสูตร
ผูเกี่ยวของยังเห็นวาไมชัดเจนและไมยืดหยุนหลากหลาย ครูมีความสับสนกับแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอน เนื่องจากเนื้อหาสาระการเรียนรูมากเกินไปและมีความซ้ําซอนจึงไมสามารถพัฒนา
กระบวนการในการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพได โรงเรียนขาดอิสระในการบริหาร
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จัดการตามบริบทของตนเอง การจัดโครงสรางการบริหารองคการไมมีความลงตัว ภารกิจของ
โรงเรียนไมชัดเจน กลไกในการประสานงานการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติยังไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอสงผลกระทบตอการบริหารจัดการศึกษา และไมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหเปน
คนเกง เปนคนดี และเปนคนมีความสุข สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดทําการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดในระดับชาติ ปการศึกษา 2544 (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2547 : 9) และในปการศึกษา 2546 (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.ป.ป. : 6-12) พบวาในภาพรวมของประเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผล
การเรียนคอนขางต่ําทุกรายวิชา การจัดกระบวนการเรียนรูที่เกี่ยวกับคุณลักษณะดานเกง ดานดี และ
ดานมีความสุขของนักเรียน พบวา คุณลักษณะของนักเรียนดานการเปนคนเกง ดานการเปนคนดี
และดานมีความสุข ทั้ง 3 ดานอยูในระดับพอใชเทานั้น ซึ่งจะตองปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักเรียนใหเปนไปตามเจตนารมณและเปาหมายในการจัดการศึกษาตอไป
จากรายงานผลการวิจัยของ อวยพร เรืองตระกูล และสุวิมล วองวานิช (อางถึงในสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 2548 ข : 288) ไดทําการศึกษาและประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผู เ รี ย นตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ ภาพรวมทั้ ง ประเทศ ผลการประเมิ น พบว า
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนอยูในระดับที่ไมนาพอใจนักและยังตองปรับปรุงแกไข ใน
ทํานองเดียวกันจากรายงานผลการวิจัยของสุวิมล วองวานิช และนงลักษณ วิรัชชัย (2546 . อางถึง
ในสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2548 ข. : 293) ไดทําการวิจัยประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังไมนาพอใจ
สั ม ฤทธิ์ ผ ลทางวิ ช าการยั ง ไม เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู เ รี ย น และพบว า ป จ จั ย สนั บ สนุ น การบริ ห ารและจั ด
การศึกษา ทําใหองคประกอบของปจจัยสงเสริมการบริหารและจัดการศึกษาเปนปญหาอุปสรรคใน
การดําเนินการ จึงไมสามารถจัดการศึกษาใหนักเรียนมีคุณภาพเปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
คือ เปนคนเกง เปนคนดี และมีความสุขไดการที่สภาพปจจัยตางๆ ในการสนับสนุนสงเสริมการจัด
การศึกษาที่ทําใหเกิดปญหาดานคุณภาพเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนซึ่งตรงกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติซึ่งหากพิจารณาจากผลการประเมินสภาพปญหาจากการสรุปผลการ
สังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบแรก พ.ศ.
2544-2548) ซึ่ ง แสดงสรุ ป ผลการสั ง เคราะห ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก สรุ ป ผลการ
สังเคราะหสถานศึกษาที่ไดมาตรฐานและไมไดมาตรฐานเปนรายดาน มีดังนี้
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ตารางที่ 1 สรุปผลการสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (รอบแรก พ.ศ. 2544-2548) ภาพรวมมีดังนี้
สังกัด
สพฐ
(จํานวน
30,919 แหง
ทั้งประเทศ)

ดาน
ผูเรียน

ผูบริหาร

ครู

ไมไดมาตรฐาน
- มี ค วามสามารถในการคิด อย า ง
เปนระบบ
- มีความรูและทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตร
- ทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเองรั ก การเรี ย นรู และพั ฒ นา
ตนเองอยางตอเนื่อง
- มี ทั ก ษะในการทํ า งาน รั ก การ
ทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
- การบริหารวิชาการ โดยเฉพาะ
การมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน
และทองถิ่นมีสื่อการเรียนการสอน
ที่เอื้อตอการเรียนรู
- การสงเสริมกิจกรรม และการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
- ความเพียงพอของครู
- ความสามารถของครู ใ นการ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ โดนเฉพาะการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
66% เกือบทั้งหมดเปนสถานศึกษา
ขนาดเล็กในชนบท

ไดมาตรฐาน
- ความเปนคนดี
มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค
- ความสุข
มี สุ ข นิ สั ย สุ ข ภาพกาย
แ ล ะ สุ ข ภ า พ จิ ต ที่ ดี มี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา

- ภาวะผูนํา และมี
ความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา
- ความสัมพันธ และความ
ร ว ม มื อ กั บชุ ม ช น ใ น ก า ร
พัฒนาการศึกษา
- วุฒิการศึกษา

โดยรวม
34%
ของ
สถานศึกษา
ที่มา : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) 2550 : 67
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จากตารางที่ 1 จะทําใหเห็นไดชัดวา จํานวนสถานศึกษารอยละ 66 ยังไมไดมาตรฐานตาม
หลักเกณฑการประเมินทั้งในดานการบริหารวิชาการ การจัดการเรียนรู การสงเสริมกิจกรรมและ
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอันเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
นอกจากนี้หากไปพิจารณาถึงการจัดการศึกษาในสามจังหวัดภาคใตจะเห็นไดวาการจัด
การศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตางๆ พบวา ยังมีปญหาการจัดการเรียนรู ยังอยูในระดับที่ตอง
ปรับปรุ งและพั ฒนา โดยเฉพาะเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาจังหวัดชายแดนภาคใต จากรายงานผลการ
ดําเนินงานของเขต 1 พื้นที่การศึกษาปตตานี สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ โดยผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนสรุปผลการประเมินมีมาตรฐานที่ตอง
ปรับปรุง แกไขมีดังนี้ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต 1 2549 : 6-9) ไดสรุปผลจากการ
ประเมินภายนอกรอบแรกของ สมศ. (รอบแรก 2544-2548) โดยประเมินสถานศึกษาในสังกัด สพท.
ปน. 1 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ปตตานี) ทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 182 โรง ซึ่งได
สรุปวา ผลการดําเนินการดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยังอยูในระดับที่ยังไมนาพอใจมากนัก
ซึ่งเปนผลจากการจัดการเรียนรูยังมีปญหาอีกมากจากบริบทของการจัดการเรียนการสอนปจจัย
เหลานี้มีสวนสงผลใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนไปไดอยางเชื่องชา ผลจากการประเมิน
คุณภาพของสมศ. จํานวน 182 โรงเรียน ผลการประเมินโรงเรียนอยูในระดับดี 4 โรงเรียน ระดับ
พอใช 66 โรงเรียน และระดับปรับปรุง 112 โรงเรียน และสอดคลองกับผลการประเมินของ สมศ
ดังแสดงไดในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 สรุปผลการสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (รอบแรก 2544 - 2548) ภาคใต
ภาค
ดาน
ไมไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน
ผูเรียน
- มีค วามสามารถในการคิด อย า ง - ความเปนคนดี
ภาคใต
เปนระบบ
(จํานวน
มีคุณธรรม จริยธรรมและ
- มีความรูและทักษะที่จําเปนตาม คานิยมที่พึงประสงค
5,052 แหง))
หลักสูตร
- ความสุข
- ทักษะในการแสวงหาความรูดวย
มี สุ ข นิ สั ย สุ ข ภาพกาย
ตนเองรั ก การเรี ย นรู และพั ฒ นา แ ล ะ สุ ข ภ า พ จิ ต ที่ ดี มี
ตนเองอยางตอเนื่อง
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
- มี ทั ก ษะในการทํ า งาน รั ก การ ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ภาค

ดาน
ผูบริหาร

ครู

ไมไดมาตรฐาน
- การบริหารวิชาการ โดยเฉพาะ
การมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน
และทองถิ่นมีสื่อการเรียนการสอน
ที่เอื้อตอการเรียนรู
- การสงเสริมกิจกรรม และการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
- ความเพียงพอของครู
- ความสามารถของครูในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ โดนเฉพาะการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
72% เกือบทั้งหมดเปนสถานศึกษา
ของรัฐขนาดเล็กในชนบท

ไดมาตรฐาน
- ภาวะผูนํา และมี
ความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา
- ความสัมพันธ และความ
ร ว ม มื อ กั บชุ ม ช น ใ น ก า ร
พัฒนาการศึกษา
- วุฒิการศึกษา

โดยรวม
28%
ของ
สถานศึกษา
ที่มา : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) 2550 : 77
จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาการจัดการเรียนยังไมไดมาตรฐานซึ่งสอดคลองกันทั้งตารางที่ 1
และตารางที่ 2 จะเห็นผลการประเมินสรุปไดวา 66 % ของสถานศึกษาขนาดเล็กในชนบทใน
ภาพรวมของประเทศและ 72 % ของสถานศึกษาขนาดเล็กในภาคใต ยังไมไดมาตรฐานตามเกณฑที่
สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) ไดวางไว
จากรายละเอียดของที่มาของปญหาและผลที่ปรากฏของปญหาทําใหเห็นไดวา การนําการ
ปฏิรูปการศึกษาไปสูความสําเร็จที่จะทําใหผูเรียนมีคุณภาพมีมาตรฐานสูงในระดับสากลนั้น ตอง
เปนการผสมผสานขององคประกอบใน 3 มิติดวยกัน อันไดแกมิติทางดานองคประกอบ ดาน
ยุทธศาสตร และดานปจจัยสรางเสริมการเรียนรู (รุง แกวแดง ชัยณรงค สรวรรณสาร 2536 : 196)
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จากแนวคิดพื้นฐานเหลานี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาหายุทธศาสตรทางการบริหารการจัดการเรียนรูนํา
เพื่อเขามาเปนนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ไดทําการศึกษา แบบมีสวนรวมกับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ภาคใต ศึ ก ษาเอกสาร เกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู ต ามแนวพระราชดํ า ริ และผู เ ชี่ ย วชาญทรงคุ ณ วุ ฒิ
ทําการศึกษาผลการวิจัย “ฉลาดรู” เปนผลการวิจัยของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (สํานักงานสภา
สถาบันราชภัฏ 2544 : 109) เปนยุทธศาสตรการการจัดการการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญเปนการ
เรี ย นรู ที่ ทํ า ให ผู เ รี ย นเกิ ด ความสมดุ ล ทั้ ง ทางกาย ป ญ ญา คุ ณ ธรรม และทั ก ษะในการใช ชี วิ ต
สามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ ใชความรูใหเกิดประโยชนตอตนเอง และสวนรวม
สรางเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหวางตนเองกับสังคมและธรรมชาติแวดลอม อีกทั้ง เปนการเรียนรูที่มี
ครอบครั ว ครู ชุม ชน และทรั พ ยากรการเรี ย นรูอื่ น ๆ เปน เครื่ อ งสนับสนุ น และสอดคล องกั บ
เปาหมายที่สําคัญในการกําหนดอุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษาของชาติที่มีอุดมการณ
และหลักการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู และเพื่อใหคนไทยทั้ง
ปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต อันเปนเงื่อนไข
ไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูที่พึงประสงคซึ่งอุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดให
มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูการศึกษาที่สรางและ
สังคมบูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อคนไทยทั้งปวง มุงสรางพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแตวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความรูความสามารถเพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ โดยใหสังคมทุก
ภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดตรงตามความตองการของผูเรียน และสามารถตรวจสอบ
ไดอยางมั่นใจวา การศึกษาเปนกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมเปนปจจัยสําคัญในการ
พั ฒ นาประเทศอย า งยั่ ง ยื น สามารถพึ ง ตนเองและพึ่ ง กั น เองได และสามารถแข ง ขั น ในระดั บ
นานาชาติ เ พื่ อ เป น ไปตามอุ ด มการณ แ ละหลั ก การในการจั ด การศึ ก ษาดั ง กล า ว จึ ง ได กํ า หนด
มาตรฐานและตัวบงชี้ไว 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงคทั้ง
ในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสราง
สังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรูใหเขมแข็ง ซึ่งเปนมาตรฐานหลักในการจัดการศึกษาของ
ชาติใหดําเนินเปนไปอยางมีเอกภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติที่ยั่งยืน
จากประเด็นเหลานี้จึงทําให ผูวิจัยมีความประสงคที่จะศึกษาหายุทธศาสตรทางการบริหาร
การจัดการการเรียนรู ที่สอดคลองกับทิศทาง และมาตรการในการขับเคลื่อน การปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในอันที่จะมุงเนนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยเนนย้ําเรื่อง
คุณภาพและความสอดคลองกับความตองการของชาติเปนประเด็นนําในการวางยุทธศาสตรและ
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มาตรการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในการศึกษาทุกระดับทั้งนี้เพื่อความมั่นคงผาสุกของสังคม
ประชาชาติรุนใหมที่มีจิตวิญญาณของความเปนไทย มีสํานึกตอรากเหงาทางวัฒนธรรมและตอ
บทบาทหนาที่ของตนในฐานะสมาชิกของครอบครัว ชุมชน และสังคม (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2549 : 2)
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้
1) เพื่อทราบป จ จั ย การบริหารยุ ทธศาสตรการจัด การการเรี ย นรู ในสถานศึ ก ษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดภาคใต
2) เพื่อทราบการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดภาคใต
3) เพื่อความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรู
และการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดภาคใต
ขอคําถามของการวิจัย
เพื่อใหสามารถกําหนดแนวทางในการวิจัยผูวิจัยจึงตั้งขอคําถามสําหรับการวิจัยดังนี้
1. ปจ จัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรีย นรูในสถานศึกษาสังกัดสํานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดภาคใต อยูในระดับใด
2. การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการสามจังหวัดภาคใต อยูในระดับใด
3. ปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรู ในสถานศึกษาสังกัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดภาคใต มีความสัมพันธเชิงโครงสรางกับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ หรือไม
สมมติฐานการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานในการวิจัยไวดังนี้
1. ปจ จัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรีย นรูในสถานศึกษาสังกัดสํานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต อยูใน
ระดับปานกลาง
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2. การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต อยูในระดับกลาง
3. ปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการเรียนรู สถานศึกษาสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในสามจั ง หวั ด ภาคใต มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง โครงสร า งกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบทฤษฎีในการวิจัย ผูวิจัยไดใชแนวคิดของนักวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการจัดการการเรียนรูของสถานศึกษานํามาบูรณาการเปนกรอบแนวคิดในการ
วิจัยดังมีรายละเอียดดังนี้
โรงเรียนเปนองคกรหนึ่งในระบบสังคมมีลักษณะเปนองคกรระบบเปด (open system) ที่มี
การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง การดําเนินการในสวนงานตางๆ สามารถจัดในรูปแบบ
เชิงระบบ แคทซและคาหน (Katz and Kahn 1978 : 20) กลาวถึงทฤษฎีเชิงระบบ (system theory)
วาองคการที่เปนระบบเปดจะประกอบไปดวยระบบยอยๆ ภายในองคการที่มีความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมภายนอก โดยระบบจะยอมรับปจ จัย นําเขา (input) จากสิ่งแวดลอม (context) ผาน
กระบวนการ (process) เปลี่ยนแปลงใหกลายเปนผลผลิต (output) โดยฮอยและมิสเกล (Hoy and
Miskel 2001 : 19) มีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเปนกระบวนการเชิงระบบที่สอดคลองกับ
แนวคิดของ ลูเนนเบิรก และออนสไตน (Lunenburg and Ornstien 2000 : 16) และแนวคิดของ
พาเลสตินี (Palestini 1999 : 9) ซึ่งประกอบไปดวย ปจจัยปอนเขา (Input) กระบวนการ
(Transformation Process) และผลผลิต (Outputs) ซึ่งเปนแนวคิดการนําปจจัยเขาเพื่อสงผลตอ
ผลผลิต ที่ มี คุ ณ ภาพและ กระบวนการบริห ารเป น ระบบย อย (subsystem)
ระบบหนึ่ ง ของ
กระบวนการเปลี่ยนสภาพ การที่ผลผลิตจะมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากเพียงใดนั้นขึ้นอยู
กับการจัดการบริหารของผูบริหารเปนสําคัญ ดังนั้นการนําเขาของปจจัยการบริหารการจัดการ
เรียนรู จึงทําใหมีผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ กลาวคือ ผลลัพธไดตามมาตรฐานการศึกษาชาติ กรอบ
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
นอกจากนั้นไดนําแนวคิดการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูโดยใชแนวคิดตาม
พระราชดําริ เปนนวัตกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู โดยนํามาจากรายงานการวิจัย รูปแบบการ
เรียนรูตามแนวพระราชดําริ ที่สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (2544 : 111-118) ที่ไดเสนอรูปแบบ
การจัดการการเรียนรูที่เรียกวา SICAR ซึ่งประกอบดวย 1) การสรางแรงจูงใจในตนเอง (Self
Motivation) หมายถึง การเรียนรูที่ดีเปนการเรียนรูที่ผูเรียนตระหนักประจักษแจงถึงปญหาและเห็น
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คุณคาของสิ่งที่จะเรียนเพื่อเปนแรงจูงใจใหศึกษาคนควา และแสวงหาความรูทั้งดวยตนเอง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียน 2) การเสาะแสวงหาความรู (Investigation) หมายถึง ผูเรียนสามารถ
เลือกใชวิธีการที่เหมาะสมในการแสวงหาความรู เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่ดี เชน การสังเกต การอาน
การฟง การจดบันทึก การตั้งคําถาม การคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกับผูอื่น การทดลอง การ
ปฏิบัติ และการวิจัยเปนตน 3) การสรางองคความรู (Construction) หมายถึง การเรียนรูที่ดีเปนการ
เรียนรูที่ผูเรียนสรางสรรคความรูดวยตนเอง โดยใชกระบวนการคิดเชื่อมโยงความรูใหมเขากับ
ความรูและประสบการณเดิม 4) การนําความรูไปใช (Application) หมายถึง การเรียนรูที่ดีเปนการ
เรียนรูที่ผูเรียนตองสามารถนํากระบวนการหรือความรูที่ไดไปใชเกิดประโยชนตอตนเองและสวน
รวม 5) การทบทวนความรู (Revision) หมายถึง การเรียนรูที่ดีเปนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถ
ตรวจสอบปรับปรุง และพัฒนาองคความรูของตนเองใหถูกตอง เปนสากลอยูเสมอซึ่งนํามาใชเปน
แนวคิดดานปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรู (สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ 2544 :
11-113) นอกจากนั้นไดนํามาตรฐานของชาติ ซึ่งสภาการศึกษาแหงชาติ ไดประกาศใชหนวยงาน
ดานการศึกษาทุกระดับนําไปเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาดานตางๆ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ (สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา 2548 : 1-13) ประกอบดวย มาตรฐานที่ 1 ดานคุณลักษณะของ
คนไทยที่พึงประสงคทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก คนไทยเปนคนเกง คนดี และมีความสุข
มาตรฐานที่ 2 ดานแนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญและการบริหาร
โดยใชสถานศึกษาเปนฐาน มาตรฐานที่ 3 ดานแนวการสรางสังคมแหงการเรียนรูสังคมแหงความรู
การสรางวิถีการเรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง ซึ่งมาตรฐานการศึกษาของชาติเปนเปาหมาย
ที่สําคัญ ของผลผลิตทางการศึกษาที่ตองการใหนักเรียนมีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
รายละเอียดและตัวบงชี้ของแตละมาตรฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2548 :
5) ผลผลิต (outputs) ทางการศึกษานี้จะเปนอยางไรนั้นขึ้นอยูกับปจจัยที่เปนตัวปอน (Inputs) และที่
เปนกระบวนการ (Transformation process) ในการดําเนินการบริหารจัดการเพื่อใหปจจัยตัวปอน
ผานกระบวนการไปสูผลผลิต คือ คุณภาพนักเรียนตามที่ตองการ (Lunenberg and Ornstein 2000 :
16, 2004 : 36) โดยคํานึงถึงบริบทสภาพแวดลอม และปจจัยที่เกี่ยวของทางการศึกษา ไดนํามาบูรณา
การเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยเขียนเปนแผนภูมิดังปรากฏในแผนภูมิที่ 1
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มาตรฐานที่ 1

1. การสรางแรงจูงใจ
ในตนเอง (Self
Motivation)

คุ ณ ลั ก ษณะของคนไทยที่ พึ ง
ประสงคทั้งในฐานะพลเมืองและ
พลโลก คนไทยเปนคนเกง คนดี
และมีความสุข

2. การเสาะแสวงหา
ความรู (Investigation)

มาตรฐานที่ 2

3. การสรางองคความรู
(Construction)

ปจจัยการบริหาร
ยุทธศาสตรการจัดการ
การเรียนรู

การปฏิบัติมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ

แนวการจัดการศึกษา จัดการ
เรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ
และการบริหารโดยใชสถานศึกษา
เปนฐาน

4. การนําความรูไปใช
(Application)

มาตรฐานที่ 3

5. การทบทวนความรู
(Revision)

แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สังคมแหงความรู การสรางวิถีการ
เรียนรู และแหลงการเรียนรูให
เขมแข็ง

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา : Daniel Katz and Robert L.Khan, The Psychology of Organization, 2nd ed. (New York :
John Wiley & Son , (1978) , 20.
: Fred C. Lunenberg , and Allan C. Ornstien. Educational Administration, 3th ed.
Belmont : Thomson Learning,16 . (2000 : 16, 2004 : 36)
: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. รายงานการศึกษาคุณลักษณะเด็กไทยที่พึง
ประสงค (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548) ,5.
: สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ, รายงานการวิจัยรูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ๖(
กรุงเทพ : โรงพิมพตีรสาสน 2544) , 111-113.
:สํานักเลขาธิการ สภาการศึกษา, มาตรฐานการศึกษาของชาติ สก.ศ. (กรุงเทพฯ : 2548.),
1-13.

13
จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัยไดจัดใหมีการศึกษาประชุมกลุม (Focus group) โดย
ผูทรงคุณวุฒิและผูบริหารการศึกษา จํานวน 8 คนเพื่อสังเคราะหแนวคิดหลักมาบูรณาการตามวิธี
วิทยา (Conceptualization) เพื่อสังเคราะหบริบทที่เกี่ยวของเปนพฤติกรรมการบริหารตามปจจัยการ
บริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูและพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติใน
สถานศึกษา โดยมีผลสรุปไดดังนี้ 1. พฤติกรรมการบริหารปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการ
การเรียนรูในสถานศึกษา มีดังนี้ ดานการสรางแรงจูงใจในตนเอง ประกอบดวย 1) การสงเสริม
นักเรียน ตั้งวัตถุประสงคในการเรียนรู 2) การสงเสริมใหนักเรียน เรียนรูตามความสนใจ 3) การ
สงเสริมใหนักเรียนคนควา เรียนรูดวยตนเอง 4) การสงเสริมใหเรียนรูดวยประสบการณตรง 5)
การสงเสริมการเรียนรูแบบมีสวนรวม 6) การสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู การสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ดานการเสาะแสวงหาความรู ประกอบดวย 1) ใหโอกาสนักเรียนวางแผนการเรียนรู 2)
นักเรียนสามารถเลือกวิธีการศึกษาเรียนรูตามความตองการ 3) การเปดโอกาสใหนักเรียนไดทดลอง
และปฏิบัติจริง 4) มีแหลงคนควา การศึกษาเรียนรู 5) การสงเสริมการทําโครงการอยางเปนระบบ 6)
การจัดกิจกรรมสงเสริมความรูอยางตอเนื่อง ดานการสรางองคความรู ประกอบดวย 1) การจัด
กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการคิดใหนักเรียน 2) เนื้อหาการเรียนรูสอดคลองกับชีวิตประจําวัน 3)
สงเสริมการเรียนรูรวมกับภูมิปญญาทองถิ่น 4) นักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ดาน
การนําความรูไปใช ประกอบดวย 1) หลักสูตรของสถานศึกษาสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น 2)
ความรูที่ไดรับนักเรียนสามารถปฏิบัติไดจริง 3) ความสามารถของนักเรียนในการทํางานรวมกับ
ผูอื่น 4) นักเรียนมีทักษะในการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 5) มีกิจกรรม ความสัมพันธ
ระหวางครู นักเรียน โรงเรียน ผูปกครอง และสังคม ทองถิ่น ดานการทบทวนความรู ประกอบดวย
1) การสงเสริมทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 2) การเผยแพรขอมูล ขาวสาร ใหแกผูเรียน
อยางเปนปจจุบัน 3) การจัดกิจกรรม สงเสริม การพัฒนาตนเอง 4) การสงเสริมการประเมินผล
ตนเองตามสภาพจริง 2 พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติในสถานศึกษา มีดังนี้
มาตรฐานดานคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค ประกอบดวย 1) การจัดกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ
ทางการและจิตใจ 2) การจัดการเรียนรูสนองพัฒนาการตามวัย 3) การสงเสริมคุณภาพจริยธรรม 4)
การสงเสริมการเรียนรูใหเต็มตามศักยภาพ 5) การสงเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 6) การสงเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง 7) การเผยแพรขาวสารดวยสื่อตาง ๆ 8) การจัดกิจกรรมใหทํางานรวมกับผูอื่น 9)
การสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมของชมรมทางสังคม 10) การใหความรวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ 11) การสงเสริมการมีวินัยในตนเอง 12) การสงเสริมกิจกรรมประหยัดพลังงาน 13) การ
สงเสริ มการเคารพสิทธิ ผูอื่น มาตรฐานดานแนวการจัดการศึ ก ษา ประกอบดว ย 1) มี การจัด
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หลักสูตรที่หลากหลายสอดคลองตามความตองการของผูเรียน 2) ทองถิ่น สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน 3) สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 4) มีอาคารสถานที่เพียงพอ
5) มีการสงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย 6) มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่
เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 7) ผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ 8) ผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการทํางานและ
ผูกพันกับงาน 9) อัตราการออกจากงานในสถานศึกษา 10) อัตราความผิดทางวินัยในสถานศึกษา
11) แนวโน ม ในการรวมตั ว จั ด ตั้ ง องค ก รอิ ส ระเพื่ อ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานของบุ ค ลากรและ
สถานศึกษา 12) มีการสั่งสมองคความรูที่หลากหลายในกลุมสถานศึกษา 13) องคกร ชุมชน มีสวน
รว มในการพั ฒ นาการจัด การเรีย นรู ต ามสภาพทอ งถิ่ น 14) มี ก ารศึก ษาสภาพป ญ หาและความ
ตองการที่แทจริงของผูเรียน 15) นักเรียนและ ผูเกี่ยวของทุกกลุมมีความพึงพอใจตอการ จัดบริการ
ทางการศึกษาของสถานศึกษา 16) มีการกําหนดระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา มาตรฐานดานแนวการสรางสังคมแหงการเรียนรูสังคมแหงความรู
การสรางวิถีการเรียนรูและแหงการเรียนรูใหเขมแข็ง ประกอบดวย 1) สถานศึกษารวมมือกับ
บุคลากรและองคกรในชุมชนจัดปจจัยและกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 2) ชุมชนซึ่งเปนที่ตั้ง
ของสถานศึกษาสามารถใหบริการทางการศึกษา 3) มีการพัฒนากาวหนาอยางตอเนื่องทางความรู
ของสังคม 4) การสงเสริมความปลอดภัย และการสรางสันติสุขในสังคม 5) สถานศึกษามีการ
ศึกษาวิจัย จัดตั้งแหลงการเรียนรู ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 6) สถานศึกษามีการศึกษาวิจัยเพื่อสรางองค
ความรูใหมในการพัฒนาสังคมและประเทศ 7) ครอบครัว ชุมชน องคกรทุกระดับ และสถานศึกษา
มี ก ารสร า งและใช ค วามรู มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู จ นกลายเป น วั ฒ นธรรมแห ง การเรี ย นรู 8)
สถานศึกษาเปนแหลงบริการความรูใหแกชุมชน 9) มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการ
เรียนรูในสถานศึกษา 10) การมีสวนรวมของชุมชนกับสถานศึกษา
จากผลการศึกษาไดนํามาเปนตัวบงชี้ในพฤติกรรมการบริหารการจัดการการเรียนรูและการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งเปนตัวแปรในการศึกษาวิจัย
นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกับผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะดังนี้
1. ปจจัยการบริหาร ยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรู หมายถึง กระบวนการทางการบริหาร
การศึกษาในการจัดการการเรียนรูของสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาขึ้นจากกระบวนการบริหาร
การเรียนรู รูปแบบ “ฉลาดรู” โดยมีองคประกอบทางยุทธศาสตรการบริหาร 5 ประการ คือ
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1) การสรางแรงจูงใจ 2) การเสาะแสวงหาความรู 3) การสรางองคความรู 4) การนําความรูไปใช 5)
การทบทวนความรู
2. การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ หมายถึ ง พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ใ น
สถานศึกษาตามขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค และมาตรฐานที่ตองการให
เกิดขึ้นในสถานศึกษา ทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับ
ดูแลการตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา และมาตรฐานที่เปดกวาง
และยืดหยุนเพื่อใหการศึกษามีมาตรฐานในรูปแบบลักษณะ วิธีการเปนมาตรฐานที่นําไปสูการ
ปฏิบัติได
3. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดภาคใต

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งตาม
ประเด็นเนื้อหาที่ผูวิจัยศึกษา ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญของปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการ
จัดการการเรียนรูและมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีเนื้อหาอันประกอบดวย แนวพระราชดําริที่
สําคัญเกี่ยวกับการศึกษา อุดมการณและหลักการจัดการในการจัดการศึกษาของชาติ ปจจัยสงเสริม
การจั ด การศึ ก ษาและการจั ด การเรี ย นรู องค ก รแห ง การเรี ย นรู แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
พระราชดําริทสี่ ําคัญที่เกี่ยวกับการศึกษา
ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระองคทรงพระราชทานแนวพระราชดําริ
ดานการศึกษาใหแกนักการศึกษา สถาบันการศึกษา สวนราชการ ภาคเอกชนตลอดจนบุคคลกลุม
ตาง ๆ อยางกวางขวางและสม่ําเสมอ สาระของพระราชดําริที่ปรากฏเปนเอกสารครอบคลุมเนื้อหาที่
กวางขวางและลึกซึ้ง สมควรที่พสกนิกรทั้งปวงจะไดพยายามศึกษาใหถึงแกนแทแหงสาระของ
พระราชดําริไวใหเปนสมบัติของประชาชนและประเทศชาติตลอดไปในการศึกษาวิจัยดังนี้ พยายาม
ที่จะเขาใจแนวพระราชดําริที่สําคัญเกี่ยวกับการศึกษาบนขอจํากัดของการรวบรวมพระราชดํารัส
และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตาง ๆ ดังนั้นบทความนี้จึงยังคงหางไกลจากความ
สมบูรณของแนวพระราชดําริ อยางไรก็ตามดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิไดจึง
ไดพยายามเชิญแนวพระราชดําริที่เห็นวาสําคัญขึ้นมาแสดงใหปรากฏ เพื่อหวังวาจะเปนประโยชน
แกตนเองและสาธารณชนทั่วไปที่จะไดพยายามศึกษาแนวพระราชดําริดานการศึกษาตอไปอยาง
เปนระบบโดยมุงหวังวาองคความรูแหงแนวพระราชดํารินี้จะไดสะสมและเขาใกล “ความสมบูรณ
และบริบูรณมากขึ้น” โดยตั้งคําถามสําคัญ 3 ประการเพื่อการศึกษาและพยายามเขาใจแนว
พระราชดําริดานการศึกษาคือ 1) การศึกษาคืออะไรและขอบเขตของการศึกษาอยูที่ไหน 2) หลักการ
และวิ ธีก ารศึ ก ษามี ลั ก ษณะอย า งไร 3) การศึก ษามี จุด หมายอะไร ซึ่ ง สํ านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2540: 141-161)
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ไดศึกษาแนวพระราชดําริดานการศึกษาในหัวขอตอไป
1) ความหมายและขอบเขตของการศึกษา 2) หลักการและวิธีการของการศึกษา
3) จุดหมายของการศึกษา
ความหมายและขอบเขตของการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั พระราชทานแนวพระราชดําริเกี่ยวกับความหมายของ
การศึกษา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2520 ไวดังนี้
“การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ
คานิ ยม และคุ ณธรรมของบุคคล เพื่อให เ ปนพลเมืองดีมีคุ ณภาพและประสิ ทธิ ภ าพ การพัฒ นา
ประเทศก็ยอมทําไดสะดวกราบรื่น ไดผลที่แนนอนและรวดเร็ว”
จะเห็นไดวาการศึกษามีความหมายใน 2 มิติ คือมิติแรกเปนการพัฒนาองคความรูในเรื่อง
ตาง ๆ และมิติที่สองเปนการพัฒนาบุคคลผูศึกษาเองใหมีความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม
และคุณธรรม ซึ่งทั้งสองมิติแหงความหมายนี้แยกกันไมได ตรงกันขามจะตองควบคูกันไปเพราะ
เมื่อบุคคลหนึ่งมีความรู แตมีความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรม ที่ไมถูกตองเหมาะสม
ย อ มจะนํ า ไปสู ก ารใช ค วามรู ใ นทางที่ ไ ม ก อ ให เ กิ ด ประโยชน ต อ ตนเองและส ว นรวมได ดั ง ที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชกระแสรับสั่งในเรื่องนี้มีความหมายตอนหนึ่งวา
“ความรูกับดวงประทีปเปรียบกันไดหลายทาง ดวงประทีปเปนดวงไฟที่สองแสงเพื่อนํา
ทางไปถาใชไฟนี้สองไปในทางที่ถูกก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางไดโดยสะดวกเรียบรอย แตถาไม
ระวังไฟนั้น อาจเผาผลาญใหบานชองพินาศลงได ความรูอันเปนแสงสวางที่จะนําเราไปสูความ
เจริญ ถาไมระมัดระวังในการใชความรูก็อาจเปนอันตรายเชนเดียวกัน จะทําลายเผาผลาญบานเมือง
ใหลมจมได” (22 มกราคม 2505)
การศึกษาในความหมายนี้สะทอนใหเห็นวา การศึกษาไมใชสิ่งที่จบหรือสิ้นสุดในตัวเอง
แตการศึกษาจะตองนําไปสนองตอเปาหมาย หรือจุดมุงหมายบางประการ โดยเฉพาะตอสังคมโดย
สวนรวม(ซึ่งจะไดกลาวในหัวขอตอไป) นั่นหมายความวาการศึกษาเปนเครื่องมือที่จะชวยนําพาให
บุคคลและสังคมไปสูจุดมุงหมายที่พึงประสงคได การศึกษาที่สมบูรณจะตองรวมไปถึงการใช
ความรูใหเกิดประโยชนแกสังคมสวนรวมไดจึงจะถือไดวาเปนการศึกษาในความหมายที่ครบถวน
สมดังที่พระราชกระแสที่วา
“การที่มีการศึกษาสมบูรณแลวนี้ ทําใหแตละคนหลีกเลี่ยงไมไดจากความรับผิดชอบที่
จะตองใชความรู สติปญญาของตนใหเปนประโยชนและเปนความเจริญวัฒนาแกบานเมืองและ
สวนรวม” (12 กรกฎาคม 2516)
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พระองคทรงชี้ถึงปรัชญาการศึกษาที่นาสนใจยิ่งคือ เมื่อบุคคลหนึ่งมีการศึกษาที่สมบูรณผล
แหงการมีการศึกษาที่สมบูรณนี้จะกําหนดใหบุคคลนั้นมีหนาที่และความรับผิดชอบที่จะตองใช
ความรูและสติปญญาของตนเพื่อใหเกิดประโยชนตอบุคคลอื่นและสังคมสวนรวมโดยไมตองมี
บุคคลใดมารองขอหรือเรียกรองใหปฏิบัติหนาที่เพื่อสวนรวมหรือประเทศชาติแตการปฏิบัติหนาที่
เพื่อสังคมหรือประเทศชาติของผูที่มีการศึกษาที่สมบูรณเกิดขึ้นแตภายในจากจิตสํานึกแหงสภาวะ
ของการมีความรูและสติปญญาสมบูรณ โดยไมตองมีสิ่งจูงใจหรือขอแลกเปลี่ยน เชนประโยชน
สวนบุคคลหรือรางวัลใด ๆ มาเปนแรงผลักดันใหผูที่มีการศึกษาสมบูรณปฏิบัติหนาที่อันควรจะ
กระทํา ดังนั้นการศึกษาสมบูรณจึงมีความครบถวนในตัวเองทั้งองคความรูและการใชความรูเพื่อ
ประโยชนตอสวนรวม ในความหมายเชนที่กลาวนี้ การศึกษาจึงมีความหมายในเชิงสรางสรรคและ
เปนผลดีเทานั้น ถาจะกลาวในเชิงกลับกันอาจกลาวไดวาการศึกษาที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกตัว
บุ ค คลหรื อ ส ว นรวมนั้ น ไม ใ ช ก ารศึ ก ษาที่ ส มบู ร ณ และการศึ ก ษาที่ ส มบู ร ณ นี้ เ ป น การศึ ก ษาที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมุงหวังใหเกิดขึ้นในพสกนิกรและประเทศชาติของพระองค
การศึกษาที่จะนําไปสูการศึกษาที่สมบูรณนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงชี้วาตอง
ประกอบดวย การศึกษาทางวิชาการและการศึกษาทางธรรม ทั้งนี้เพื่อการศึกษาทางธรรมคอยกํากับ
การศึกษาทางวิชาการใหดําเนินไปในทิศทางที่ถูกตองและสนองตอบตอเปาหมายที่เปนประโยชน
ตอสวนรวม ดังพระราชดํารัสมีความตอนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้วา
“การแบงการศึกษาเปนสองอยาง คือการศึกษาทางวิชาการอยางหนึ่ง วิชาการนั้นจะเปน
ประโยชนแกตนเองและแกบานเมือง ถามาใชตอเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว อีกอยางหนึ่ง ขั้นที่สองก็
คือ ความรูที่จะเรียกไดวาธรรม คือรูในการวางตัวประพฤติและคิด วิธีคิด วิธีที่จะใชสมองมาทําเปน
ประโยชนแกตัว สิ่งที่เปนธรรมหมายถึงวิธีประพฤติปฏิบัติ คนที่ศึกษาในทางวิชาการและศึกษา
ในทางธรรมก็ตองมีปญญา แตผูใชความรูในทางวิชาการทางเดียวและไมใชความรูในทางธรรม จะ
นับวาเปนปญญาชนมิได ” (18 ธันวาคม 2513)
นั่นหมายความวาการศึกษาเปนเครื่องมือที่กอใหเกิดความรู ทั้งความรูในทางวิชาการและ
ความรูในทางธรรม ดวยความรูทั้งสองดานนี้จะกอใหเกิด “ปญญา” ขึ้นพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงอธิบายความหมายของคําวาปญญาวา
“ป ญ ญาแปลอย า งหนึ่ งคื อ ความรู ทุก อย า งทั้ งที่ เ ล า เรี ย นจดจํา มา ที่ พิ จ ารณาใคร ค รวญ
คิดเห็นขึ้นมา และที่ได ฝกฝนใหคลองแคลวชํานาญขึ้นมา เมื่อมีความรูความชัดเจนชํานาญใน
วิชาการตาง ๆ ดังวา จะยังผลใหเกิดความเฉลียวฉลาดแตประการสําคัญนั้นคือความรูที่ผนวกกับ
ความเฉลียวฉลาดนั้นจะรวมกันเปนความสามารถพิเศษขึ้น คือความรูจริง รูแจงชัด รูตลอด ซึ่งจะ
เปนผลตอไปเปนความรูเทาทัน เมื่อรูเทาทันแลวก็จะเห็นแนวทางและวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงใหพน
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อุปสรรคปญหาและความเสื่อม ความลมเหลวทั้งปวงได แลวดําเนินไปตามทางที่ถูกตองเหมาะสม
จนบรรลุผลสําเร็จ” (14 กรกฎาคม 2521)
ปญญาในความหมายนี้ทรงชี้วาเปนสภาวะแหงการรู จริง การรูแ จงและการรู ตลอดซึ่ง
สภาวะแหงการรูทั้งสามนี้จะนําไปสูการรูเทาทันและปญญาในความหมายดังกลาวนี้จะชวยให
สามารถแกไขปญหาหรืออุปสรรคและนําไปสูความสําเร็จไดในที่สุด
จากที่ ก ล า วมานี้ จ ะเห็ น ว า พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หัว ทรงแสดง ถึ ง ความหมายของ
การศึกษาที่เปนปจจัย กอใหเกิดความรูและสภาวะแหงการรูจริงและรูทุกอยาง เปนปจจัยทีก่ อ ใหเกิด
ปญญาและดวยปญญาจะนําไปสูความสําเร็จ กลาวใหชัดเจนคือ การศึกษา ความรูและปญญาเปน
เรื่องที่มีความสัมพันธที่แยกออกจากกันไมได การเขาใจเรื่องหนึ่งเรื่องใดใหสมบูรณจะตองเขาใจ
ทั้งสามเรื่องอยางเชื่อมโยงกัน
การศึกษาในความหมายนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงอธิบายวาเปนเรื่องของทุกคน
ตั้งแตเกิดและไมมีที่สิ้นสุดตลอดชีวิตของคน ทรงแสดงขอบเขตการศึกษาในชีวิตคนกับธรรมดา
นักศึกษามหาวิทยาลัยไวดังนี้
“การศึกษานั้นเปนเรื่องของทุกคน และไมใชวาในเฉพาะระยะหนึ่ง เปนหนาที่โดยตรงใน
ระยะเดียวไมใชอยางนั้น ตั้งแตเกิดมาก็ตองศึกษาเติบโตขึ้นมาก็ตองศึกษา จนกระทั่งถึงขั้นที่เรียกวา
อุดมศึกษา อยางที่ทานทั้งหลายกําลังศึกษาอยู หมายความวาการศึกษาที่ครบถวย ที่อุดม ที่บริบูรณ
แตตอไปเมื่อออกไปทําหนาที่การงานก็ตองศึกษาตอไปเหมือนกัน มิฉะนั้นคนเราก็อยูไมได แมจบ
ปริญญาเอกแลวก็ตองศึกษาตอไปตลอด หมายความวา การศึกษาไมมีสิ้นสุด” (20 เมษายน 2521)
พระราชดํารัสองคนี้ชี้ถึงขอบเขตการศึกษาที่ครอบคลุมตลอดชีวิตของบุคคล ตั้งแตเกิด
ตอเนื่องกันจนถึงวาระสุดทายของชีวิต เสมือนการศึกษากับชีวิตเปนของคูกัน นั่นหมายความวา
ขอบเขตของการศึกษาครอบคลุมถึงทุกเรื่องและทุกเวลาที่เกี่ยวของกับชีวิตมนุษยอาจกลาวอีกนัย
หนึ่งไดวาการศึกษามิไดมีขอบเขตเฉพาะเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
ดวยความหมายและขอบเขตของการศึกษาตามแนวพระราชดํารินี้ จะเห็นวาการศึกษาเปน
หัวใจของชีวิตมนุษย และการศึกษาเปนเครื่องนําทางที่สําคัญของมนุษยใหไปสูการพัฒนาคุณภาพ
ตนเอง และกอใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติโดยรวม กลาวใหชัดเจนโดยสรุปคือ
ความหมายของการศึกษาจะตองกํากับดวยจุดหมายของการศึกษาดวย กลาวคือเปนการศึกษาที่
สรางสรรคและเปนผลดีแกบุคคลและสวนรวมเทานั้น
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หลักการและวิธีของการศึกษา
การศึกษาในความหมายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนําไปสูคําถามตอไปคือ พระองค
พระราชทานหลั ก การและวิ ธี ก ารศึ ก ษาไว อ ย า งไรเพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง ความรู ต ามความหมายของ
การศึกษาดังกลาวในหัวขอขางตน ทรงกลาวถึงหลักการศึกษาที่ใหความรูความสามารถและนําไปสู
การทําให “ตัวเองครบเปนคน” วา
“...หลั ก การอยา งหนึ่ ง ที่ สํา คั ญที่ สุ ด คื อ หลัก ของเหตุ ผ ลและจะต อ งขั ด เกลาตลอดเวลา
มิฉะนั้นจะมีวิชาความรูเทาไรก็ตามก็ไมสามารถนําไปเปนประโยชนแกสวนรวมได...หลักของ
เหตุผลมีหลักการวา ถาสิ่งใดที่เราตองเผชิญ ตองพบ ตองมีเหตุผลทั้ง สิ้ น คํ า นี้ มี ส องคํ า เหตุ คื อ ต น
ของสิ่งที่เราเผชิญและผลเปนสิ่งที่ตอเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นแกเรา ถาเราเผชิญสิ่งใดและเราพิจารณา
ดวยเหตุผล ตอไปเราก็จะเผชิญสิ่งที่ถูกตอง” (26 มิถุนายน 2519)
นั่ น หมายความว า การศึ ก ษาเป น เรื่ อ งของการค น หาเหตุ แ ละผลของสิ่ ง ต า ง ๆ หรื อ
ปรากฏการณตาง ๆ เมื่อสามารถคนหาเหตุยอมจะเขาใจผลที่เกิดตามมา ความสัมพันธเชิงเหตุและ
ผลจึงเปนหลักการสําคัญของการศึกษา ในทางกลับกันสิ่งใดที่ไมสามารถแสดงความสัมพันธเชิง
เหตุและผลไดจึงถือวาเรามีความรูในสิ่งนั้นยังไมได ฉะนั้นการศึกษาจึงเปนกระบวนการของการ
คนหาเหตุและผลของสิ่งตาง ๆ นั่นเอง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแสดงวิธีการศึกษาหรือการเรียนรูไวดังนี้
“ลักษณะของการศึกษาหรืการเรียนรูนั้นมีอยูสามลักษณะไดแก เรียนรูตามความคิดของ
ผูอื่นอยางหนึ่ง เรียนรูดวยการขบคิดพิจารณาของตนเองใหเห็นเหตุผลอยางหนึ่งกับการเรียนรูจา
การปฏิบัติฝกฝนจนประจักษผลและเกิดความแคลวคลองชํานาญอีกอยางหนึ่ง การเรียนรูทั้งสาม
ลักษณะนี้ จําเปนตองกระทําไปดวยกันใหสอดคลอง และอุดหนุนส งเสริมกั นจึงจะช วยใหเกิด
ความรูจริงพรอมทั้งที่จะสามารถนํามาใชทําการตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพได” (25 มิถุนายน 2524)
การเรียนรูทั้งสามลักษณะคือการเรียนรูตามความคิดของผูอื่น การเรียนรูดวยการขบคิด
พิจารณาดวยตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติฝกฝน เปนวิธีการเรียนรูที่จะทําใหเกิดความเขาใจ
ในเหตุและผลของเรื่องที่ศึกษา เริ่มจากการเรียนรูจากผูที่มีความรู จากนั้นจึงนําความรูเหลานั้นมา
ขบคิดพิจารณาดวนตนเองตอไป ซึ่งจะชวยใหเพิ่มพูนความรูที่มากขึ้นหรืออาจกลาวไดวาเปนการ
เพิ่มพูนความรูดวยตนเอง ซึ่งจัดไดวาเปนคุณภาพของการเรียนรูอีกระดับหนึ่ง การเรียนรูถึงขั้นนี้ยัง
ไมถือวาครบถวนเพราะยังเปนความรูที่ยังไมสามารถชวยใหบุคคลนั้นนําไปสูการปฏิบัติได จึง
จําเปนตองมีการเรียนรูเชิงปฏิบัติจนกอใหเกิดความเชี่ยวชาญที่จะนําความรูไปปฏิบัติได
วิธีการเรียนรูตามนัยขางตนเปนการเรียนรูในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งจะตองครบ
บริบูรณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปรียบเทียบการเรียนรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไวดังนี้
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“ผูไมมีทฤษฎีเปนผูไมมีหลักความรู สูผูมีทฤษฎีไมไดเพราะไมมีความรูเปนทุนรอนสําหรับ
ทํางาน แตผูที่มีทฤษฎีที่ไมหัดปฏิบัติหรือไมยอมปฏิบัตินั้นก็สูนักทฤษฎีที่ปฏิบัติดวยไมไดเพราะนัก
ทฤษฎีที่ไมยอมปฏิบัติทําใหตัวเองพรอมทั้งวิชาความรูทั้งหมดเปนหมันไป ไมไดประโยชนไมเปน
ที่ตองการของใคร ผูมีความรูดวย ใชความรูทํางานไดจริง ๆ จึงจะเปนประโยชนและเปนที่ตองการ”
(22 มิถุนายน 2520)
พระราชดํารัสนี้สะทอนใหเห็นชัดวา ทฤษฎีเปนสิ่งจําเปนเพราะเปนกรอบหรือแนวทาง
ของการคิดและการปฏิบัติ แตวาความรูเชิงทฤษฎีไมสามารถเปนหลักประกับของความสําเร็จใน
การปฏิบัติได เพราะความรูเชิงทฤษฎีและความรูเชิงปฏิบัติเปนความรูคนละสวนกัน (ถึงแมจะ
สัมพันธกันก็ตาม) ฉะนั้นผูที่มีความรูเชิงทฤษฎีจะตองนําทฤษฎีไปทดลองปฏิบัติจนใหเกิดความ
แคลวคลองชํานาญ การฝกฝนปฏิบัติจนเชี่ยวชาญนี้ชวยใหเกิดความรูอีกสวนหนึ่งที่เสริมความรูเชิง
ทฤษฎีใหเกิดความบริบูรณขึ้น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญอยางยิ่งแกการปฏิบัติงานดวยตนเอง ดังที่
ไดอัญเชิญพระราชดํารัสมาแสดงกอนหนานี้แลว ทรงอธิบายถึงความสําคัญของการปฏิบัติวา
“การมีความรูถนัดทฤษฎีเพียงประการเดียว ไมเพียงพอที่จะทําใหบุคคลสามารถปฏิบัติงาน
ไดเต็มที่ผูที่ฉลาดสามารถในหลักวิชาโดยปกติวิสัยจะไดแตเพียงชี้นิ้วใหผูอื่นทําซึ่งเปนการไม
ศักดิ์สิทธิ์ไมอาจทําใหผูใดเชื่อถือหรือเชื่อฟงอยางสนิทใจได เหตุดวยไมแนใจวาผูชี้นิ้วเองจะรูจริง
ทําไดจริงหรือความสําเร็จทั้งสิ้นทําไดเพราะลงมือทํา” (18 ตุลาคม 2520)
จะเห็นวาความรูกอใหเกิดประโยชนจริง จะตองเปนความรูที่สามารถปฏิบัติได และที่
สําคัญความรูที่สามารถปฏิบัติไดนี้ ตองเกิดขึ้นจาก “ลงมือกระทํา” ดวยตนเองเทานั้น ถาจะกลาวให
ชัดเจนอาจกลาวไดวา ผูที่มีความรูในเรื่องหนึ่งจะตองมีความรูถึงขั้นที่ตนเองสามารถปฏิบัติดวย
ตนเองใหปรากฏผลสําเร็จเพื่อเปนการพิสูจนถึงการมีความรูจริงในเรื่องนั้นแกบุคคลอื่น เมื่อมี
ความรูถึงขั้นนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชกระแสวาบุคคลนั้นจะไดรับการยอมรับ
อยางแทจริงจากผูอื่นวามีความรูจริงอีกทั้งจะยังเปนความรูที่บุคคลอื่นจะเรียนรูและปฏิบัติตามอยาง
มี ศ รั ท ธา ความรู ต ามความหมายนี้ ต า งจากความรู เ ชิ ง ทฤษฎี ไ ม มี ค วามสํ า คั ญ แต พ ระองค ท รง
ชี้ใหเห็นวาทฤษฎีเพียงประการเดียวไมเพียงพอตอการศึกษา แตการศึกษาจะตองมุงสูการนําทฤษฎี
เพียงประการเดียวไมเพียงพอตอการศึกษา แตการศึกษาจะตองมุงสูการนําทฤษฎีไปสูการปฏิบัติให
สําเร็จดวยจึงจะถือไดวาเปนการศึกษาที่ครบสมบูรณ
จากที่กลาวมานี้ จะเห็นวาหลักการและวิธีการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
แสดงนั้น เริ่มตั้งแตหลักการพื้นฐานของการศึกษา กลาวคือการศึกษาที่ตั้งอยูบนหลักของเหตุและ
ผล และการใชหลักของเหตุและผลนี้ศึกษาความเปนจริง การศึกษานี้อาจเริ่มตนไดจากการเรียนรู
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ความคิดของบุคคลอื่น ๆ จากนั้นจะตองเรียนรูดวยการคิดพิจารณาดวยตนเอง จนถึงการเรียนรูที่จะ
ปฏิบัติใหไดผลสําเร็จไดดวยตนเอง การศึกษาตามแนวพระราชดํารินี้จะตองมีวิธีการที่เปนระบบ
และอาศัยการสะสมความรูทีละเล็กละนอยเพิ่มพูนขึ้น จนพัฒนาองคความรูใหสูงขึ้นไปตามลําดับ
ฉะนั้นการศึกษาที่สรางสรรคและเปนประโยชนจะตองเปนหลักการและวิธีการที่ถูกตองและเปน
ระบบดวยจึงจะนําพาความรูไปสูจุดหมายที่พึงประสงคได โดยจะขออัญเชิญพระราชดํารัสตอน
หนึ่งมาเปนสวนสรุปของเรื่องนี้ดังนี้
“วิชาความรูอันพึงประสงคนั้นไดแกวิชาความรูที่ถูกตองชัดเจน แมนยํา ชํานาญ นําไปใช
การเปนประโยชนไดพอเหมาะพอควร ทันตอเหตุการณอยางมีประสิทธิภาพ” (26 มิถุนายน 2523)
จุดหมายของการศึกษา
จากความหมายของการศึกษาที่กลาวมาแลวในหัวขอขางตนพอที่จะชวยใหเขาใจจุดหมาย
ของการศึกษาตามแนวพระราชดําริไดวาการศึกษามีจุดหมายทั้งเพื่อประโยชนแกผูศึกษาเองและแก
สวนรวมอันไดแกสังคมและประเทศชาติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสรุปวัตถุประสงคของ
การศึกษาวา
“วัตถุประสงคของการศึกษานั้นคืออยางไรกลาวโดยรวบยอดคือการทําใหบุคคลมีปจจัย
หรืออุปกรณสําหรับชีวิตอยางครบถวนเพียงพอทั้งในสวนของวิชาความรู สวนความคิด วินิจฉัย
สวนจิตใจและคุณธรรมความประพฤติ สวนความขยันอดทน และความสามารถในการที่จะนํา
ความรูความคิดไปใชปฏิบัติงานดวยตนเองใหไดจริง ๆ เพื่อสามารถดํารงชีพอยูไดดวยความสุข
ความเจริญมั่นคง และสรางสรรคประโยชนใหแกสังคมและบานเมืองไดตามควรแกฐานะดวย”
(25 มิถุนายน 2523)
การศึกษาเพื่อใหบรรลุจุดหมายอันไดแกประโยชนของผูศึกษาเอง (ตนเอง) และสวนรวม
(สังคมและบานเมือง) นั้น การศึกษาทําหนาที่เปนปจจัยหรือเครื่องมือที่จะนําไปสูจุดหมายดังกลาว
การศึกษาในความหมายนี้จะตองประกอบดวย 4 สวนคือ
1) สวนวิชาความรู ไดแกวิชาการที่เกี่ยวของกับเรื่องตาง ๆ ที่ศึกษาอยางถูกตองครบถวน
2) สวนความคิดวินิจฉัย ไดแกความสามารถของการขบคิดพิจารณาและวินิจฉัยในเรื่องที่
ศึกษาและความเปนจริงที่ปรากฏ ซึ่งจัดเปนสวนหนึ่งของวิธีการหรือกระบวนคิดอยางเปนเหตุเปน
ผลของผูศึกษา
3) สวนจิตใจและคุณธรรมไดแกการพัฒนาจิตใจใหมีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจที่จะใชวิชา
ความรูเพื่อประโยชนในทางที่ดีตอตนเองและสวนรวมและ
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4) สวนความขยันอดทน ไดแกการฝกฝนใหปฏิบัติหนาที่ดวยความขยันและมีความอดทน
ตอปญหาหรืออุปสรรคที่ขัดขวางไมใหบรรลุจุดหมายที่กําหนดไว
องคประกอบทั้ง 4 ประการเพื่อชวยใหสามารถบรรลุจุดหมายของการศึกษานี้ ยอนกลับไป
ยืนยันความหมายของการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแสดงไวดังที่กลาวมาแลวใน
หัวขอขางตน
การศึ ก ษาเพื่ อ ให บ รรลุ จุ ด หมายดั ง กล า วโดยเฉพาะประโยชน ข องประเทศชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงอธิบายวา
“งานของชาตินี้จะตองอาศัยวิชาการทั่วทุกแขนง ตองสัมพันธกันแลวดําเนินการไปกันไป
โดยสอดคลองจึงเปนความจําเปนที่แตละฝายแตละคนจะตองศึกษาเรียนรูถึงโครงการ และความ
ประสานสัมพันธของงานสวนรวมใหกระจางชัด เพื่อสามารถมองเห็นจุดรวมของงานทั้งหมดและ
สามารถประสานงานและสงเสริมกันไดอยางถูกตองตรงจุด งานของชาติจักไดสัมฤทธิ์ผล ” (31
ตุลาคม 2520)
นั่นหมายความวาการบรรลุถึงจุดหมายของการศึกษาอันไดแกประโยชนของประเทศชาติ
จะตองอาศัยวิชาการหลายแขนงและยังตองประสานวิชาการแขนงตาง ๆ นั้นใหสัมพันธกันอยาง
เหมาะสมทั้ ง ในเชิ ง ทฤษฎี แ ละเชิง ปฏิบัติ กล า วคือ จะตอ งดํา เนิ น การให ส อดคล อ งกั บ งานของ
ประเทศชาติอันถือไดวาเปนงานที่รวบยอดของงานอื่น ๆ ไวทั้งหมดที่ปรากฏในระดับตาง ๆ หรือ
พื้นที่ตาง ๆ หรือดานตาง ๆ ของประเทศชาติจึงอาจกลาวไดวาการใชความรูเพื่อบรรลุจุดหมาย
ลักษณะเชนนี้เปนการมองจุดหมาย การศึกษาในเชิงยุทธศาสตรของชาติ ซึ่งครอบคลุมทุกสวนทุก
ดานของประเทศชาติ ไมใชจุดหมายเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะดานเทานั้น กลาวอีกนัยหนึ่งคือจุดหมาย
ของการศึกษาตามพระราชดํารินี้เปนจุดหมายในเชิงยุทธศาสตรที่สงผลกระทบตอประเทศชาติโดย
สวนรวม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวพระราชดําริที่เกี่ยวกับการศึกษาที่จะชวย
ใหบรรลุถึงจุดหมายดังกลาวในอีกมิติหนึ่งวา
“ผูที่มุงหวังความดีและความเจริญมั่นคงในชีวิตจะตองไมละเลยการศึกษา ความรูที่จะ
ศึกษามี 3 สวนคือ ความรูทางวิชาการ ความรูปฏิบัติการและความรูคิดอานตามเหตุผลความเปนจริง
อีกประการหนึ่งจะตองมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจไมวาในงาน ในผูรวมงานหรือในการรักษา
ระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางประการที่สามตองฝกฝนใหมีความหนักแนนทั้ง
ภายในใจ ในคําพูด” (24 มกราคม 2530)
กลาวคือความรูจะตองศึกษานั้นจะประกอบดวย 1) ความรูในวิชาการและการปฏิบัติที่มี
ความถูกตองและแจมแจงทั่วถึง 2) ความรูในงานที่ปฏิบัติตั้งแตวัตถุประสงคขอบเขตจนถึงแนว
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ปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการฝกฝนใหมีความจริงใจและบริสุทธิ์ตองานและผูรวมงานและ 3) ความรูใน
ตนเองที่จะชวยใหเกิดความอดทน หนักแนนและมุงมั่นที่ปฏิบัติตามหลักแหงวิชาจนบรรลุผลสําเร็จ
ดังมีพระราชกระแสรับสั่งวา “นอกจากวิชาความรูก็ตองฝกฝนในสิ่งที่ตัวจะตองปฏิบัติใหสอดคลอง
กับสังคม สอดคลองกับสมัย และสอดคลองกับศีลธรรมที่ดีงาม ถาไดทั้งวิชาการทั้งความรูรอบตัว
และความรูในชีวิต ก็จะเปนคนที่ครบคน” (25 มีนาคม 2515)
นอกจากนั้นจุดหมายของการศึกษาที่มุงใหเกิดประโยชนตอตนเองและประเทศชาติแลว
ในจุ ด หมายด า นวิ ช าการของการศึ ก ษาที่ ไ ม ค วรมองข า มไปด ว ย คื อ การพั ฒ นาความรู ใ ห
เจริญกาวหนายิ่งขึ้นไปอีก ดังที่กลาวในหัวขอกอนหนานี้แลววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
อธิบายถึงกระบวนการสะสมและพัฒนาความรูใหมอยางตอเนื่องและเปนระบบ ดังที่มีพระราช
กระแสวา “บุคคลจําเปนตองคอย ๆ เรียนรูใหเพิ่มพูนขึ้นมาตามลําดับ ใหความรูที่เพิ่มพูนขึ้นนั้น
เปนรากฐานรองรับความรูที่สูงขึ้น ลึกซึ้งกวางขวางขึ้นตอ ๆ ไป” (30 มิถุนายน 2519) นั่น
หมายความวาจุดหมายของการศึกษาอีกประการหนึ่งที่พระองคทรงแสดงใหปรากฏคือ การพัฒนา
องคความรูใหกวางขวางและลึกซึ้งมากขึ้น เมื่อมีองคความรูที่กวางขวางและลึกซึ้งมากขึ้น ยอมจะ
ทําใหอํานาจหรือขีดความสามารถของบุคคลที่จะนําความรูมาใชปฏิบัติหนาที่ที่การงานใหเกิด
ประโยชนสุขแกตนเองและประเทศชาติมากขึ้นดวยตามลําดับ ฉะนั้นจึงอาจกลาวไดวาจุดหมายของ
การศึกษาอีกประการหนึ่งคือการพัฒนาองคความรูใหสูงขึ้น
จุดหมายประการที่สามของการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแสดงไวคือ การ
พัฒนาศักยภาพของคนใหปรากฏออกมาเพื่อจะนําไปใชใหเกิดประโยชนตอไป พระองคทรงอธิบาย
จุดหมายของการศึกษาในเรื่องนี้ดังนี้
“การใหการศึกษาคือ การใหคําแนะนําและสงเริมบุคคลใหมีความเจริญงอกงามในการ
เรียนรู คิดอานและการทําตามอัตภาพของแตละคนโดยจุดประสงคในที่สุด คือ ใหบุคคลนําเอา
ความสามารถที่มีอยูในตัวออกมาใชใหเกิดประโยชนเกื้อกูลตน เกื้อกูลผูอื่นอยางสอดคลอง และไม
ขัดแยงเบียดเบียนแกงแยงกัน เพื่อสามารถอยูรวมกันเปนสังคมเปนประเทศได” (13 พฤศจิกายน
2516)
แนวพระราชดําริทปี่ รากฏใหเห็นคือ บุคคลแตละคนมี “ศักยภาพตามอัตภาพของแตละคน”
ซึ่งศัก ยภาพของแตละคนนี้ยั งไมปรากฏออกมาใหเห็น หรือยังไมสามารถนําออกมาใชใ หเ กิด
ประโยชนแกตนเองและสวนรวมได ดังนั้นการศึกษาจึงมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนา “ศักยภาพของ
บุคคล” ใหปรากฏออกมาเพื่อใชใหเปนประโยชนตอไปเปรียบเสมือนกอนหินออนมีศักยภาพ
(คุณภาพ) ที่จะแกะสลักออกมาใหเปนประติมากรรมชิ้นเอกที่มีคุณคาและประโยชน กอนหินออน
นั้นจะไมมีคุณคาหรือประโยชนถายังคงอยูในสภาพเปนกอนหินออนตาม “อัตภาพ” (ธรรมชาติ)
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จนกวาจะมีนักประติมากรรมมองเห็นศักยภาพของหินออนกอนนั้นและลงมือและสลักใหหินออน
กอนนั้นออกมาเปนรูปตามศักยภาพของมันฉันใด การศึกษาก็ทําหนาที่คลายเชนนักประติมากรรมที่
จะพัฒนาศักยภาพของบุคคลตามอัตภาพของคนนั้นใหปรากฏออกมาเปนความรูความสามารถและ
จิตใจที่จะนําไปใชประโยชนแกตนเองและประเทศชาติฉันนั้น
จากที่กลาวมานี้จะเห็นวาจุดหมายของการศึกษาตามแนวพระราชดําริ พอจะสรุปไดเปน
สามประการที่สําคัญคือ
1) การศึกษามุงสรางคุณประโยชนใหแกบุคคลและสังคมสวนรวมโดยเฉพาะประเทศชาติ
ซึ่งถือวาเปนจุดหมายสูงสุดของการศึกษา
2) การศึกษามุงพัฒนาองคความรูใหกาวสูงขึ้นเพื่อจะชวยพัฒนาขีดความสามารถของคน
ใหสูงขึ้นที่จะไดปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุจุดหมายในขอแรกไดมากขึ้น และ
3) การศึกษามุงพัฒนาศักยภาพของแตละบุคคลที่มีใหปรากฏออกมาเปนความสามารถที่จะ
กอประโยชนใหแกตนเองและสังคมสวนรวมตามจุดหมายในขอแรกเชนกัน
จนถึงขณะนี้คงเปนเครื่องยืนยันอีกครั้งหนึ่งวา การศึกษาตามแนวพระราชดําริไมใชสิ่งที่
สิ้นสุดในตัวเอง แตเปนเครื่องมือที่จะนําพาบุคคลและประเทศชาติไปสูจุดหมายที่ดีงามเทานั้น
การใชความรูที่ไดรับจากการศึกษาเพื่อนําไปสูจุดหมายของตนเองและสวนรวมที่ดีงาม
ดังกลาวนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเนนความสําคัญของความรูเชิงความประพฤติจํากํากับ
การใชวิชาความรูใหเดประโยชนตอสวนรวมอยางแทจริงเปนอยางมาก ดังนั้นการศึกษาเพื่อปลูกฝง
คุณสมบัติสําคัญใหแกผูที่มีวิชาความรูจะตองกระทําควบคูไปกับการเรียนรูเชิงวิชาการดวยทรง
อธิบายคุณสมบัติที่กลาวดังนี้
“ผูที่มีวิชาการแลวจําเปนจะตองมีคุณสมบัติในตัวเอง นอกจากวิชาความรูดวย จึงจะนําตน
นําชาติใหรอดและเจริญได คุณสมบัติที่จําเปนสําหรับทุกคนนั้นไดแก ความละอายชั่วกลัวบาป
ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทําความกตัญูรูคุณชาติบานเมืองและผูมีอุปการะ
ตัวมา ความไมเห็นแกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่นหากแตมีความจริงใจ มีความปรารถนาดีตอกัน
เอื้อเฟอกันตามฐานะและหนาที่ และที่สําคัญอยางมากก็คือ ความขยันหมั่นเพียรความพยายาม
ฝกหัดประกอบการงานทั้งเล็ก ใหญ งาย ยาก ดวยตัวเอง ดวยความตั้งใจ ไมทอดทิ้ง ไมทอดธุระ
เพื่อหาความสะดวกสบายจากความเกียจคราน ไมมักงาย หยาบคาย สะเพรา” (8 มิถุนายน 2522)
ถาจะกลาวใหชัดเจนคือบุคคลที่จะใชวิชาความรูเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตาม
จุดหมายของการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติสําคัญอันไดแก 1) ความละอายชั่วกลัวบาป 2) ความ
ซื่อสัตยสุจริต 3) ความกตัญูรูคุณ 4) ความไมเห็นแกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น 5) ความจริงใจ 6)
ความปรารถนาดีและเอื้อเฟอตอกัน และ 7) ความขยันหมั่นเพียร ซึ่งอาจสรุปไดวาคุณสมบัติทั้ง 7
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ประการนี้จะชวยกํากับใหผูมีความ รูใชวิชาความรูเพื่อจุดหมายของการศึกษาในความหมายที่กลาว
นี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540 : 141-161)
ดวยคุณคาแหงแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเชนกลาวนี้จึงเปนสิ่งที่
ถูกตองสมควรที่ปวงประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลาจะนอมนําปรัชญาแหงการศึกษาของพระองค
มาใชเพื่อเปนหลักประกันที่จะชวยกันธํารงรักษาไวซึ่งความเจริญกาวหนาและความมั่นคงของ
ประเทศชาติตลอดไป อันเปนเปาหมายสูงสุดของแนวพระราชดําริที่ทรงเพียรพระราชทานแกพสก
นิกรของพระองคที่จะไดเขาใจ และปฏิบัติตามเพื่อเปนราชสดุดีในศุภวาระอันเปนมหามงคลของ
แผนดิน
การศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
สถาบั น ราชภั ฏ เป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น “ซึ่ ง ได รั บ พระมหา
กรุณาธิคุณพระราชทานนาม “ราชภัฎ” และตราสัญลักษณอัญเชิญจากพระราชลัญจกรประจํา
พระองค สํ า นั ก งานสภาสถาบั น ราชภั ฎ ได ดํ า เนิ น การวิ จั ย เรื่ อ ง “รู ป แบบการเรี ย นรู ต ามแนว
พระราชดําริ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลเดชมหาราชในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู ที่สนองตอบ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษาตลอดชีวิต ตามความมุงหมาย
และหลักการของการศึกษา ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานสภาสถาบัน
ราชภัฏ 2544 : 95-113)
วิธีดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การสรางรูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ เริ่มดวยการการสังเคราะหแนว
พระราชดําริเกี่ยวกับการเรียนรูจากงาน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พระราชนิพนธ พระราชดํารัส พระบรมราโชวาท พระราช
กรณียกิจและพระราชจริยวัตร เพื่อสรางรูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ แลวนําเสนอ
รูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริเพื่อการวิพากษ โดยผูทรงคุณวุฒิ นําผลการวิพากษมา
ปรับปรุง รูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ และเสนอรายงานการวิจัย ระยะที่ 1 “ฉลาดรู”
รูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
ระยะที่ 2 การทดลองใชรูปแบบการเรียนรู “ฉลาดรู” ตามแนวพระราชดําริ โดยจัดทําคูมือ
การเรี ย นการสอน เพื่ อ นํ า ไปทดลองใช รู ป แบบการเรี ย นรู “ฉลาดรู ” กั บ ทุ ก เนื้ อ หาวิ ช า ใน
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กระบวนการเรียนการสอนของสถาบันราชภัฏ และโรงเรียนในเครือขาย หลังจากนั้น ติดตาม
ประเมินผลการทดลองใช และปรับปรุงแกไข และเสนอรายงานการวิจัย ระยะที่ 2
ระยะที่ 3 การขยายผลรูปแบบการเรียนรู “ฉลาดรู” โดยขยายผลการใชรูปแบบการเรียนรู
“ฉลาดรู ” ลงสู ก ระบวนการศึ ก ษาในชุ ม ชนและในท อ งถิ่ น หลั ง จากนั้ น ติ ด ตาม ประเมิ น ผล
ปรับปรุงและเผยแพร และเสนอรายงานการวิจัย ระยะที่ 3
ผลการศึกษาครั้งนี้ เปนผลการวิจัยในระยะที่ 1 คณะทํางานไดพัฒนารูปแบบการเรียนรูตาม
แนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” ซึ่งประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย และยุทธศาสตร ดังตอไปนี้
หลักการ
การเรียนรูแบบ “ฉลาดรู” เปนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ เปนการเรียนรูที่ทําใหผูเรียน
เกิดความสมดุลทั้งทางกาย ปญญา คุณธรรม และทักษะการใชชีวิต สามารถพัฒนา ตนเองไดอยาง
เต็มศักยภาพ ใชความรูใหเกิดประโยชนตอตนเอง และสวนรวม สรางเสริม สัมพันธภาพที่ดี
ระหวางตนเองกับสังคมและธรรมชาติแวดลอม อีกทั้ง เปนการเรียนรูที่มีครอบครัว ครู ชุมชน และ
ทรัพยากรการเรียนรูอื่นๆ เปนเครื่องสนับสนุน
จุดมุงหมาย
1. ผูเรียนเรียนรูอยางมีความหมาย และมีเปาหมาย
2. ผูเรียนพัฒนาวิธีการเรียนรูโดยการเรียนรู จากความรู ความคิดของผูอื่น จากการคิด
ใครครวญดวยตนเอง และจากการปฏิบัติฝกฝนจนชํานาญ
3. ผูเรียนพัฒนาลักษณะการเรียนรูที่รูจริง รูแจงรูลึกซึ้งและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
4. ผูเรียนพัฒนาวิธีการนําความรูไปใช โดยรูจักตนเอง รูจักการผสมผสานหลักวิชา นํา
ความรูไปใชอยางมีปญ
 ญา เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
5. ผูเรียนมีพัฒนาการอยางสมดุล ทั้งคุณลักษณะทางกาย ปญญา คุณธรรม และทักษะการ
ใชชีวิต
ยุทธศาสตร “ฉลาดรู”
องคประกอบของยุทธศาสตร “ฉลาดรู” มีดังตอไปนี้
1. มุง มั่นดวยศรัทธา
2. ใฝหาความรูคูคณ
ุ ธรรม
3. นําไปใชอยางฉลาด
4. ไมประมาทหมั่นตรวจสอบพัฒนา
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ทั้งนี้ ในแตละขั้นตอนของยุทธศาสตรไดเสนอแนวทางการจัดประสบการณสําหรับการ
นําไปใชไวดวย
จากการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ไดแบงการดําเนินงาน เปน 3 ระยะ ผลการศึกษาครั้งนี้ เปนผลการศึกษาใน
ระยะที่ 1 ไดสรางรูปแบบการเรียนรู “ฉลาดรู” เปนผลจากากรสังเคราะหแนวพระราชดําริเกี่ยวกับ
การเรียนรูจากโครงการอันเนื่องมากจาพระราชดําริ ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ พระราชนิพนธ พระ
ราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตร รวมทั้ง พระราชดํารัส และพระบรมราโชวาท นับเนื่องทีป่ รากฎ
เปน หลั ก ฐานมาตั้ ง แต พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2541 นํามาสรางรู ปแบบการเรี ย นรู ใ นเบื้ องตน คือ
รูปแบบ “SICAR” และนําเสนอใหผูทรงคุณวุฒิวิพากษ
จากผลการวิพากษ ทําใหคณะทํางานตองปรับกรอบความคิดในการศึกษาใหม โดยเรียน
เชิญผูทรงคุณวุฒิที่สนองงานใตเบื้องพระยุคลบาทและผูที่ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของมาใหความรูแก
คณะทํางานฯ ในเรื่องแนวพระราชดําริที่เกี่ยวของกับการเรียนรู เพื่อนํามาใชปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนรู
ผลการศึกษาครั้งนี้ คณะทํางานไดพัฒนารูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู”
ซึ่งประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย และยุทธศาสตร ดังตอไปนี้
หลักการ เนนการเรียนรูทยี่ ึดผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนเกิดความสมดุลทั้งทางกาย ปญญา
คุณธรรม และทักษะการใชชีวิต สามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ ใชความรูใหเกิด
ประโยชน ต อ ตนเอง และส ว นรวม สร า งเสริ ม สั ม พั น ธภาพที่ ดี ร ะหว า งตนเองกั บ สั ง คมและ
ธรรมชาติแวดลอม อีกทั้งเปนการเรียนรูที่มีครอบครัว ครู ชุมชน และทรัพยากรการเรียนรูอื่นๆ
เปนเครื่องสนับสนุน
จุดมุงหมาย เพื่อใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความหมาย และมีเปาหมาย สามารถพัฒนาวิธีการ
เรียนรูจากความรูความคิดของผูอื่น จากความคิดใครครวญดวยตนเอง และจากการปฏิบัติฝกฝนจน
ชํานาญพัฒนาลักษณะการเรียนรูที่รูจริง รูแจง รูลึกซึ้ง และเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชิต พัฒนา
วิธีการนําความรูที่รูจริง รูแจง รูลึกซึ้ง และเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต พัฒนาวิธีการนําความรู
ไปใช โดยรูจักตนเอง รูจักการผสมผสานหลักวิชา และเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต พัฒนาชีวิต
และสังคม โดยผูเรียนมีพัฒนาการอยางสมดุล ทั้งคุณลักษณะทางกาย ปญญา คุณธรรม และทักษะ
การใชชีวิต
ยุทธศาสตร “ฉลาดรู” ประกอบดวยยุทธศาสตรยอย 4 ขั้นตอน คือ ใหผูเรียนเกิดความ 1)
มุงมั่นดวยศรัทธา 2) ใฝหาความรูคูคุณธรรม 3) นําไปใชอยางฉลาด 4) ไมประมาท หมั่นตรวจสอบ
พัฒนา
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ทั้งนี้ ในแตละขั้นตอนของยุทธศาสตรไดเสนอแนวทางการจัดประสบการณสําหรับการ
นําไปใชไวดวยโดยไดเสนอผลการศึกษาวิจัย ซึ่งไดรูปแบบการเรียนรูที่เรียกวา (SICAR) ดังมี
รายละเอียดดังนี้
“SICAR” ผลการศึกษาในเบื้องตน
ผลการศึก ษาในเบื้อ งต น ได รูป แบบการเรีย นรู ที่ดี มี 5 องค ป ระกอบ คือ หลั ก การ
จุดมุงหมาย ยุทธศาสตรการเรียนรู การนําไปใช และผลที่เกิดขึ้น ดังรายละเอียดตอไปนี้ (สํานักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ (2544 : 111 : 113)
1. หลักการ
1.1 มุง ใหผูเรียนเกิดความสมดุล ทั้งทางกาย ปญญา คุณธรรม และทักษะการใชชีวิต
1.2 เน น ผู เ รี ย นเป น ศู น ย ก ลางการเรี ย นรู ที่ เ ป น องค ร วมของพั ฒ นาการทางกาย
พัฒนาการทางสติปญญา พัฒนาการทางจิตใจ วินัย คุณธรรม พัฒนาการทางทักษะการใชชีวิต และ
ทางสังคม
1.3 ใช ท รั พ ยากรการเรี ย นรู ที่ ห ลากหลาย โดยมี ครู ครอบครั ว และชุ ม ชนเป น
ผูสนับสนุน
1.4 ทําประโยชนตอตนเองและสวนรวม
1.5 ผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ และเรียนอยางมีความสุข
1.6 เสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับสังคม และมนุษยกับ
ธรรมชาติ
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แผนภูมิที่ 2 แสดงองคประกอบของหลักการ
ที่มา : สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, รายงานการวิจัยรูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
(กรุงเทพ : โรงพิมพตีสาสน,2544),111-113.
2. จุดมุงหมาย
2.1 ใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความหมาย มีเปาหมาย และมีความสุข
2.2 ใหผูเรียนไดพัฒนาวิธีการเรียนรู โดยการเรียนรูจากความคิดของผูอื่น การคิด
ใครครวญดวยตนเอง และจากการปฏิบัติ พัฒนาลักษณะการเรียนรูที่รูจริง รูแจง รูลึกซึ้ง และ
เรียนรูอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิต พัฒนาวิธีการนําความรูไปใช โดยใหรูจักตนเอง มีการผสมผสาน
ทางวิชาการและนําความรูไปใชอยางมีปญญา
2.3 พัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะดานรางกาย ปญญา ดานคุณธรรม ดานทักษะ การ
ใชชีวิตและดานสังคม
2.4 สงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
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3. ยุทธศาสตรการเรียนรู
ยุ ท ธศาสตร ใ นการเรี ย นรู ที่ ดี ที่ ใ ช ต ามรู ป แบบนี้ ป ระกอบด ว ยแนวคิ ด ที่ เ รี ย กว า
“ SICAR” ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
คํายอ คําเต็มของยุทธศาสตร
คําอธิบาย
การเรียนรูที่ดีเปนการเรียนรูที่ผูเ รียนตระหนักประจักษแจ งถึง
Self Motivation
S
(การสรางแรงจูงใจใน ปญหาและเห็นคุณคาของสิ่งที่จะเรียนเพื่อเปนแรงจูงใจใหศึกษา
ตนเอง)
คนควา และแสวงหาความรูทั้งดวยตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับผูอื่น
Investigation
ผูเรียนสามารถเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมในการแสวงหาความรู
I
(การเสาะแสวงหา เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่ดี เชน การสังเกต การอาน การฟง การจด
ความรู)
บันทึก การตั้งคําถาม การคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูอื่น
การทดลอง การปฏิบัติ และการวิจัย เปนตน
Construction
C
การเรียนรูที่ดีเปนการเรียนรูที่ผูเรียนสรางสรรคความรูดวยตนเอง
(การสรางองคความรู) โดยใชกระบวนการคิดเชื่อมโยงความรูใหมเขากับความรูและ
ประสบการณเดิม
Application
A
การเรียนรูที่ดีเปนการเรียนรูที่ผูเรียนตองสามารถนํากระบวนการ
(การนําความรูไปใช) หรือความรูที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม
Revision
R
การเรียนรูที่ดีเปนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถ ตรวจสอบ ปรับปรุง
(การทบทวนความรู) และพัฒนาองคความรูของตนเองใหถูกตอง เปนสากลอยูเสมอ
ตารางที่ 3 แนวคิดยุทธศาสตรในการเรียนรูแบบ “ SICAR”
ที่มา : สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, รายงานการวิจัยรูปแบบการเรียนรูต ามแนวพระราชดําริ
(กรุงเทพ : โรงพิมพตีสาสน,2544),111-113.
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ความสัมพันธขององคประกอบในยุทธศาสตรที่ใชในรูปแบบการเรียนรูที่ดี
ยุ ท ธศาสตร ที่ ใ ช ใ นรู ป แบบการเรี ย นรู ที่ ดี ที่ เ รี ย กว า “SICAR” นั้ น สามารถแสดง
ความสัมพันธไดดังนี้

แผนภูมิที่ 3 แสดงความสัมพันธขององคประกอบในยุทธศาสตรการเรียนรู “SICAR”
ที่มา : สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, รายงานการวิจัยรูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
(กรุงเทพ : โรงพิมพตีสาสน,2544),111-113.
4. การนําไปใช
การที่จะนํารูปแบบการเรียนรูที่ไดไปใชใหไดผล และมีประสิทธิภาพนั้น ตองปรับ
บทบาทของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย นับตั้งแต บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา บทบาทของชุมชน
และบทบาทผู สอน เพื่ อเตรีย มการรองรับการจัดการเรี ยนการสอนในรูปแบบนี้ รวมทั้งไดใ ห
ขอเสนอแนะในการนํารูปแบบการเรียนรูไปใช และขอเสนอแนะสําหรับการประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียน ดังนี้ (สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (2544 : 113-118)
4.1 การปรับบทบาทของผูเกี่ยวของกับทุกฝาย
4.1.1 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
การที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด การเรี ย นรู ที่ ดี นั้ น เป น สิ่ ง ที่ ทุ ก ฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งจะต อ ง
รวมมือกัน โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาจะตองใหการสนับสนุนปจจัยตาง ๆ ที่จะสงเสริมการ
เรียนรู ซึ่งไดแก
4.1.1.1 ห อ งสมุ ด ต อ งมี ห นั ง สื อ ตํ า รา วารสารที่ ดี แ ละมี ส าระที่ เ ป น
ประโยชนและทันสมัยในจํานวนที่เพียงพอสําหรับผูเรียนและอาจารย
4.1.1.2 ศูนยวิทยบริการ ซึ่งมีสื่อการเรียนรูตาง ๆ ไวบริการอยางครบครัน
รวมทั้งคอมพิวเตอรที่จะใหบริการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตอยางเพียงพอ
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4.1.1.3 การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอมในสถานศึกษาใหรมรื่น สะอาด เปน
ระเบียบ และปลอดภัย
4.1.1.4 การใหการสนับสนุนดานงบประมาณ และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ
4.1.1.5 การสรางความตระหนักแกอาจารยถึงความจําเปนที่ตองเนนการ
จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรูที่ดี
4.1.1.6 การกํากับ ดูแล ตรวจสอบ การจัดการเรียนการสอนของอาจารยใน
สถานศึกษาใหเปนไปในแนวทางที่พึงประสงค
4.1.1.7 สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชาโดย
สนับสนุนทุนวิจัย
4.1.1.8 สนับสนุนการนําเสนอผลการวิจัยที่เปนองคความรูใหมที่เปน
ประโยชนตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4.1.2 บทบาทของชุมชน
เนื่ อ งจากการจั ด การศึ ก ษาเป น หน า ที่ ข องทุ ก ฝ า ย ชุ ม ชนเองก็ มี ส ว นที่ ช ว ย
สนับสนุนใหการจัดการศึกษาในสถาบันจัดการศึกษาที่อยูในชุมชนเปนไปในลักษณะที่จะสงเสริม
เรียนรูที่ดีไดโดยการประสานของผูบริหารการศึกษา ซึ่งบทบาทของชุมชนสามารถดําเนินการได
ดังนี้
4.1.2.1 ใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
4.1.2.2 รวมเปนกรรมการในการบริหารงานของสถานศึกษา
4.1.2.3 สนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรอื่น ๆ
4.1.2.4 จัดการเรียนรูในชุมชน
4.1.2.5 เสนอแนะภูมิปญญาทองถิ่นที่จะเปนแหลงเรียนรู
4.1.3 บทบาทของครูผูสอน
ในการนํารูปแบบการเรียนรูท ี่ดีไปใชจดั กิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผูสอนควร
ตองมีการเตรียมการอยางนอย 5 ประการดังตอไปนี้
4.1.3.1 การเตรียมตนเองการจัดใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามรูปแบบนี้ผูสอน
จะตองมีภาระหนักขึ้นกวาเดิม กลาวคือจะตองศึกษา คนควา ทดลอง และทําความเขาใจที่จะใหผู
เรียนรูเปนอยางดีลวงหนา และยังจะตองเตรียมตนเองใหพรอมสําหรับบทบาทใหมในการจัดการ
เรียนการสอนตามรูปแบบนีซ้ ึ่งประกอบดวย
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4.1.3.1.1 การเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitation) โดยตองเตรียม
เรื่องการเรียนรู วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือตางที่ตองใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
4.1.3.1.2 การเปนผูชวยเหลือและใหคําแนะนํา (Helper and advisor)
ผูสอนตองเตรียมตัวใหความชวยเหลือผูเรียน เชน การใหขอมูล หรือความรูที่จําเปนเมื่อผูเรียน
ตองการ
4.1.3.1.3 การเปนผูสนับสนุนและแรงเสริม (Supporter and
Encourager) ผูสอนตองคอยใหการสนับสนุนหรือกระตุน ใหผูเรียนสนใจและเห็นคุณคาในการเขา
รวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ที่ผูสอนเตรียมไว
4.1.3.1.4 การสรางบรรยากาศที่อบอุนและเปนมิตร ผูสอนจะตอง
สรางบรรยากาศในการเรียนใหผูเรียนรูสึกปลอดภัย มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และมีการ
ยอมรับความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน
4.1.3.1.5 การเปนผูรวมทํากิจกรรม(Active Participant) ผูสอนควรเขา
รวมกิจกรรมในกลุมผูเรียนเพื่อจะไดใหผูเรียนเกิดความคิดและชวยใหผูเรียนเชื่อมโยงประสบการณ
เดิมของเขาเขากับความรูที่ไดจากการทํากิจกรรมและถือโอกาสเรียนรูร วมกับผูเรียนไปดวย
4.1.3.1.6 เปนผูติดตาม ตรวจสอบ (Monitor) ผูสอบตรวจสอบการ
ทํางานหรือกิจกรรมของผูเรียนเพื่อถูกตองชัดเจนและสมบูรณกอนที่จะใหผูเรียนสรุปเปนขอความรู
ที่ไดจากการเรียนรู
4.1.3.2 เตรียมแหลงขอมูล การที่บทบาทของผูสอนไมใชบอกความรูอีก ตอไป
ผูสอนจะตองเตรียมแหลงขอมูลที่จะใชประกอบกิจกรรมการเรียนรูซึ่งจะเปนแหลงความรูใหแก
ผูเรียน ทั้งในรูปของสื่อ เอกสารตางๆ ทั้งที่จัดทําขึ้นเอง และจากแหลงเรียนรูภายใน เชน หองสมุด
ศู น ย วิ ท ยบริ ก าร และแหล ง เรี ย นรู ภ ายนอกสถานศึ ก ษา เช น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ สถาบั น วิ จั ย สถาน
ประกอบการภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้ง เวปไซตในเครือคายอินเตอรเน็ตที่เกี่ยวของเตรียมไว
4.1.3.3 เตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน
นั้นสิ่งที่ขาดไมไดคือ การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูที่
ตองการใหผูสอนจะตองเลือกกิจกรรมที่จะสงเสริมผูเรียน ในสิ่งตอไปนี้
4.1.3.3.1 ผูเรียนมีสวนรวมทั้งดานรางกาย สติปญญา สังคมและอารมณ
4.1.3.3.2 ผูเรียนไดเรียนรูรว มกันโดยใชกลุมเปนแหลงเรียนรูสําคัญ
4.1.3.3.3 ผูเรียนไดคนพบและสรางความรูดวยตนเอง
4.1.3.3.4 ผูเรียนไดใชกระบวนการควบคูไปกับการสรางสรรคผลงาน
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4.1.3.3.5 ผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน
4.1.3.4 เตรี ย มวั สดุ อุปกรณ และเครื่อ งมือ ในการจัด การเรีย นการสอนตาม
รูป แบบนี้ ผูสอนมี บ ทบาทที่ สํา คั ญอี ก อย างหนึ่งคือ การเปน ผูอํ า นวยความสะดวก (facilitator)
ดัง นั้ น ผู ส อนจะต อ งเตรี ย มวั สดุ อุ ป กรณ และเครื่ อ งมื อ ตา งๆ ที่ ตอ งใช กิจ กรรมการเรี ย นที่ ไ ด
วางแผนไวใหพรอมลวงหนา
4.1.3.5 เตรียมการวัดและประเมินผล บทบาทที่สําคัญอีกประการหนึ่งของผูสอน
คือการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่เกิดกับผูเรียน โดยจะตองเตรียมการในเรื่องวิธีวัดผลและ
เครื่องมือที่จะใชวัดผลใหพรอม
4.2 ขอเสนอแนะสําหรับการนํายุทธศาสตรการจัดการเรียนรูที่ดี (SICAR) ไปใช ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเกิดขึ้นนัน้ ผูสอนควรมีการดําเนินการตามลําดับขั้นดังนี้
4.2.1 การสรางความตระหนักแกผูเรียน (Self Awareness) เปนการกระตุนใหผูเรียน
เห็นความสําคัญ เห็นคุ ณคา และชี้ใหเห็นสิ่งเรียนมี ความหมายตอตัวผูเรียนอยางไร ซึ่งผูสอน
สามารถทําไดหลายวิธี ตัวอยางเชน การถามคําถาม การเสนอประเด็นปญหา การเลาเหตุการณ การ
สรางสถานการณ การใหอภิปราย การใหชมภาพเหตุการณจากวีดีทัศน การใหอานเรื่อง การใหชม
ภาพ การเสริมแรง และจูงใจ และการเขียนความรูสึกที่มีตอเรื่องที่จะเรียน เปนตน
4.2.2 การใหผเู รียนแสวงหาความรูดวยตนเอง (Investigation) ผูสอนสามารถ
ดําเนินการที่จะสนับสนุนการเสวงหาความรูของผูเรียนไดจากแนวทางตอไปนี้
4.2.2.1 การใหผูเรียนทําวิจยั (Research)
4.2.2.2 การใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูทุกคนทั้งดานรางกาย
จิตใจ และสติปญญา (Action Learning) อาจมีกิจกรรมกลุม หรือกิจกรรมเดี่ยวก็ไดการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่ผูเรียนไดมีโอกาสรวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน (Joyful Learning)
4.2.2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนใหผูเรียนไดเรียนในสภาพที่สอดคลองกับ
ความเปนจริงมากที่สุด (Authentic Learning) เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูนําไปใชในชีวิตจริง
4.2.2.4 การจัดกิจกรรมที่จัดใหเปนคนใจกวางยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน (Broad Minded learning) เชน การอภิปราย การนําเสนอชีวิต
4.2.2.5 การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีความอบอุน เปนมิตร รูสึก
สบาย ไมเครียด สะอาด เปนระเบียบและปลอดภัย (Healthy Environment)
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4.2.2.6 ประเมินการเรียนรูข องผูเรียนจากความสามารถที่แทจริง( Authentic
Evaluation) โดยใชวิธีที่หลากหลาย เชนการสัมภาษณ การสังเกต การวิเคราะหการปฏิบัติ
กิจกรรม การตรวจสอบผลงาน การทดสอบ การใหผูเรียนประเมินตนเอง การใหเพื่อนรวมประเมิน
เปนตน
4.2.2.7 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team
Learning) โดยใชกระบวนการกลุมและกระบวนการคิด เชนการใชการเรียนรูแบบรวมมือ
(Cooperative learning) การเรียนรูแบบมีสว นรวม (Participatory learning)
และมี กิ จ กรรมพั ฒ นากระบวนการทางป ญ ญาที่ ผู ส อนควรสนั บ สนุ น ให ไ ด ฝ ก ใช
กระบวนการเรียนรูของผูเรียนเพิ่มเติม ไดแก การเรียนรูฝกสังเกต การเรียนรูฝกจดบันทึก การ
เรียนรูฝกฟง การเรียนรูฝกปุจฉา วิสัชนา การเรียนรูฝกตั้งคําถามและสมมติฐาน การเรียนฝกคนหา
คําตอบจากแหลงตางๆ และการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนตน
4.2.3 การใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง (Construction) การที่ผูเรียนจะสราง
ความรูไดนั้น ผูสอนจะตองกระตุนใหผูเรียนใชกระบวนการคิดในลักษณะเชื่อมโยงสิ่งตางๆ ขา
ดวยกันเฉพาะความรูและประสบการณเดิมกับความรูใหมที่ไดจากกระบวนการแสวงหาความรู โดย
อาจเริ่ ม จากผู เ รี ย นทํ า ความเข า ใจในสิ่ ง ที่ เ รี ย นด ว ยตนเอง คิ ด วิ เ คราะห แปลความหมาย
ตีความหมายสั งเคราะห ขอมูล สรางความหมายในสิ่งที่เ รี ยนโดยการคิดเชื่ อมโยงสิ่งตางๆ เขา
ดวยกันโดยไมแยกสวนเพื่อใหเห็นความสําคัญโดยลักษณะ องครวมทุกดานทั้งในสวนที่เปนความรู
ความดี ความงามและความสุข แลวสรุปเปนองคความรู ในการที่ผูเรียนคิดเชื่อมโยงสิ่งตางๆเขา
ดวยกัน ผูสอนอาจใชเครื่องมือการเรียนรู (Learning Tools) บางอยางชวย เชน การใหผูเรียนสราง
Mind map หรือ Concept map เปนตน
4.2.4 การสงเสริมใหผูเรียนนําความรูไปใช (Application) ผูสอนจะตองกระตุนให
ผูเรียนนําความรูที่ไดจากการเรียนรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันในลักษณะตางๆ เชน สราง
ผลงาน ชิ้ น งาน ทํา สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ทํ า โครงการ นํ า ความรู ไ ปแก ปญ หาของตนเอง นํ า ความรู ไ ป
แกปญหาของชุมชน และเขียนบทความ เอกสารทางวิชาการ แสดงความคิดในการนําความรูในสิ่งที่
เรียนไปใช เปนตน
4.2.5 การใหผูเรียนทบทวนความรูของตนเอง (Revision) เนื่องจากความรูของผูเรียน
สรางขึ้นอาจจะยังไมใชความรูที่ถูกตองและสมบูรณ ดังนั้นผูสอนควรใหผูเรียนไดทบทวนองค
ความรูของตนเพื่อที่จะไมยึดมั่นวาสิ่งที่ตนรูนั้นถูกตองและดีที่สุดแลว โดยอาจใหผูเรียนดําเนินการ
ตอ ตั ว อยา งเช น ศึ ก ษาค นคว า ผลงานของผูอื่ น ที่ค ลายกัน คน คว า เรื่ องนั้ น เพิ่ มเติ มอย างลึ ก ซึ้ ง
นําเสนอตอที่ประชุมในเวทีวิชาการในโอกาสเปนตนไป
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4.3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
วิธีการวัดและประเมินที่ไดรับการยอมรับในปจจุบันวาเหมาะสมกับการเรียนรูของ
ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเองคือ การประเมินสภาพความเปนจริง (Authentic assessment)
เพราะเปนวิธีที่คนหาความสามารถและความกาวหนาในการเรียนรูที่แทจริงของผูเรียนและยังได
ขอมูลที่สําคัญในการนําไปใชประกอบการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนเปนอยางดี การประเมินผล
การสภาพความเปนจริงนี้เปนการประเมินเชิงคุณภาพอยางตอเนื่อง ทั้งในดานความรู ความคิด
พฤติกรรม วิธีหรือกระบวนการและผลการปฏิบัติ ลักษณะสําคัญของการประเมินตามสภาพจริงมี
ดังนี้
4.3.1 เปนการประเมินที่ทาํ ไปพรอมๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึง่ สามารถทําได
ตลอดเวลาทั้งในสถานศึกษา ที่บานและในชุมชน
4.3.2 เนนพฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกจากความสามารถที่แทจริง
4.3.3 เนนการพัฒนาผูเรียน โดยเฉพาะความสามารถที่เปนจุดเดนของ ผูเรียนแตละคน
4.3.4 เปดโอกาสใหผูเรียนประเมินตนเอง
4.3.5 ตั้งอยูบนพื้นฐานของสถานการณทเี่ ปนจริง
4.3.6 ใชขอ มูลที่หลากหลาย มีการเก็บขอมูลระหวางการปฏิบัติกิจกรรมในทุกดาน
อยางตอเนื่อง
4.3.7 เนนคุณภาพผลงานทีผ่ ูเรียนสรางขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการบูรณาการ ความรูและ
ความหลากหลายๆ ดานของผูเรียน
4.3.8 เนนการวัดความคิดระดับสูง ที่ตองใชทักษะการคิดที่ซับซอน เชนการวิเคราะห
การสังเคราะห
4.3.9 สงเสริมปฏิสัมพันธในเชิงบวก โดยมีการชื่นชม สงเสริม และอํานวยความ
สะดวกในการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนเรียนอยางมีความสุข
4.3.10 เปดโอกาสใหผูสอน ผูเรียน ผูปกครอง มีสวนรวมในการสงเสริมการเรียนรูท ี่ดี
5. ผลที่เกิดแกผูเรียน
5.1 ผลโดยตรง (Direct Effect) ประกอบดวย
5.1.1 ผูเรียนไดพัฒนาวิธีการเรียนรู และใชศักยภาพอยางเต็มที่
5.1.2 ผูเรียนเกิดคุณลักษณะดานรางกาย ปญญา คุณธรรม และทักษะการใชชวี ิต
5.2 ผลโดยออม (Indirect Effect) ประกอบดวย
5.2.1 ผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข มีเปาหมาย มีความหมาย
5.2.2 ผูเรียนไดพฒ
ั นาตนเองและสังคม
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5.2.3 ผูสอนไดมีการปรับบทบาทการสอนมาเปนผูอํานวยความสะดวก
5.2.4 ผูสอนไดเรียนสิ่งใหมๆ ไปพรอมกับผูเรียน
อุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ
รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลที่ไดแถลงตอ
รัฐสภาตางมีอุดมการณและหลักการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรูและเพื่อใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนไดอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต อันเปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูที่พึ่งประสงค
อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและการสราง
สังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาที่สรางคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอยาง
สมดุลระหวางปญญาธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง
มุงสรางพื้นฐานใหดีในวัยเด็ก ปลูกฝงการเปนสมาชิกที่ดีในสังคมตั้งแตวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
พัฒนาความรูความสามารถเพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาไดตรงตามความตองการของผูเรียนและสามารถตรวจสอบไดอยางมั่นใจวา การศึกษา
เปนกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
สามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันได และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อใหเปนไปตามอุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษาดังกลาวจึงกําหนดมาตรฐาน
และตัวบงชี้ไว 3 มาตรฐาน และ 11 ตัวบงชี้ ไดแก (www.onec.go.th) เขาถึงเมื่อ 5/12/2549
ดังมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงคและ
มาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับ
การสงเสริม และกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา
เปนมาตรฐานที่เปดกวางและยืดหยุน เพื่อใหการศึกษามีความหลากหลาย ในรูปแบบ ลักษณะ
วิธีการ และภาคีที่เกี่ยวของ และเปนมาตรฐานที่นําไปสูการปฏิบัติได
มาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 26 ตุลาคม 2547 และใหหนวยงานดานการศึกษาทุกระดับนําไปเปนแนวทางปฏิบัติในการจัด
การศึกษาดานตางๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังมีรายละเอียดดังนี้
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มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงคทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลกคน
ไทยเปนคนเกง คนดีและมีความสุข
เปาหมายของการจัดการศึกษาอยูที่การพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปนคนเกง คนดี และมี
ความสุข โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับชวงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพตาม
ความตองการทั้งในดานสุขภาพรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและทักษะ คุณธรรมและ
จิตสํานึกที่พึ่งประสงคอยูในสังคมไดอยางปกติสุข
ตัวบงชี้
1. กําลังกาย กําลังใจที่สมบูรณ
1.1 คนไทยมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ
สติปญญา เจริญเติบโตอยางสมบูรณตามเกณฑการพัฒนาในแตละชองวัย
2. ความรูและทักษะที่จะเปนและเพียงพอในการดํารงชีวิตและการพัฒนาสังคม
2.1 คนไทยไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพของตนเอง
2.2 คนไทยมีงานทําและนําความรูไปใชในการสรางงานและประโยชนใหสังคม
3. ทักษะการเรียนรูและการปรับตัว
3.1 คนไทยสามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง รักการเรียนรู รูทันโลก รวมทั้งมี
ความสามารถในการใชแหลงเรียนรูและสื่อตาง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
3.2 คนไทยสามารถปรับตัวได มีมนุษยสัมพันธที่ดีและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
เปนอยางดี
4. ทักษะทางสังคม
4.1 คนไทยเขาใจและเคารพธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสังคม มีทักษะและ
ความสามารถที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข
4.2 คนไทยมีความรับผิดชอบ เขาใจ ยอมรับและตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมที่
แตกตางกันสามารถแกปญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติวิธี
5. คุณธรรม จิตสาธารณะและจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
5.1 คนไทยดําเนินชีวิตโกยกายสุจริต วจีสุจริตและมโนสุจริต
5.2 คนไทยมีความรับผิชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตสํานึกในเกรียติภูมิของความ
เปนไทย มีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผนดินไทยและปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย เปน
สมาชิกที่ดี เปนอาสาสมัครเพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองโลก
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มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญและการ
บริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเห็นแบบอยางที่ดี ไดฝกการคิด ไดเรียนรูจาก
ประสบการณตรงที่หลากหลาย ตรงตามความตองการ และมีความสุขในการเรียนรู ครูคณาจารย
รูจักผูเรียนเปนรายบุคคล เตรียมการสอนและสื่อที่ผสมผสานความรูสากลกับภูมิปญญาไทย จัด
บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู จัดหาและพัฒนาแหลงการเรียนรูที่หลากหลายและพัฒนาความคิดของ
ผูเรียนอยางเปนระบบและสรางสรรค
ความสําเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ขึ้นอยูกับ 1) ปจจัยดาน
บุคคล ไดแก ผูเรียน ครู คณาจารย ผูบริหาร ผูปกครองและสมาชิกทุกคนและ 2) ปจจัยดานการ
บริหาร ไดแก หลักการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล
ตัวบงชี้
1.
การจัดหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
1.1 มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความเหมาะสม ของกลุมผูเรียนทุกระบบ
สอดคลองตามความตองการของผูเรียนและทองถิ่น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ ผูเรียน
1.2 ผูเรียนมีโอกาส/สามารถเขาถึงหลักสูตรตาง ๆ ที่จัดไวอยางทั่วถึง
1.3 องคกรที่ใหบริการทางการศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคาร
สถานที่ มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
1.4 มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู สื่อเพื่อการเรียนรูดวยตนเองและการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม
2. มีการพัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบและมี
คุณภาพ
2.1 ผูบริหาร ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเปน
ระบบตอเนื่อง เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
2.2 ผูบริหาร ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มีความพึงพอใจใน
การทํางานและผูกพันกับงาน มีอัตราการออกจากงานและอัตราความผิดวินัยลดลง
2.3 มีแนวโนมในการรวมจัดตั้งองคกรอิสระเพื่อสรางเกณฑมาตรฐานเฉพาะกลุมและ
ติดตามการดําเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษาตลอดจนการสั่งสมองคความรูที่หลากหลาย
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3. มีการบริหารจัดการที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน
3.1 องคกร ชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาจัดการเรียนรูตามสภาพทองถิ่น บุคลากร
ทั้งในและนอกสถานศึกษา สภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของผูเรียน
3.2 ผูบริการ/ผูเกี่ยวของทุกกลุมมีความพึงพอใจตอการบริการทางการศึกษา ของ
สถานศึกษา
3.3 มีการกําหนดระบบประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได
มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู สังคมแหงความรู การสรางวิถีการ
เรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง
การเรียนรู ความรู นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาสู
สังคมแหงการเรียนรู การสงเสริมและสรางกลไกเพื่อใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะ
เขาถึงปจจัยและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายโดยการไดรับ
ความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม จะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
ตัวบงชี้
1. การบริการวิชาการและสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหเปนสังคม
แหงการเรียนรู สังคมแหงความรู
1.1 สถานศึกษารวมมือกับบุคลากรและองคกรในชุมชนที่เกี่ยวของทุกฝาย ทุกระดับ
รวมจัดปจจัยและกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญาและ
คนไทยมีการเรียนรูตลอดชีวิต
1.2 ชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งขององคกรที่ใหบริการทางการศึกษาสถานภาพเปนสังคมแหง
การเรียนรู/สังคมแหงความรู มีความปลอดภัย ลดความขัดแยง มีสันติสุขและมีการพัฒนา
กาวหนาอยางตอเนื่อง
2. การศึกษา วิจัย สรางเสริม สนับสนุนแหลงการเรียนรูและกลไกการเรียนรู
2.1 ศึกษา วิจัย สํารวจ จัดหาและจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
2.2 ระดมทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก ภูมิ
ปญญาและอื่นๆ) และความรวมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษาในการสรางกลไกการเรียนรู
ทุกประเภท เพื่อใหคนไทยสามารถเขาถึงแหลงการเรียนรูและสามารถเรียนรูตลอดชีวิตไดจริง
2.3 การศึกษา วิจัย เพื่อสรางองความรูใหมและการพัฒนาประเทศ
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3. การสรางและการจัดการความรูในทุกระดับทุกมิติของสังคม
3.1 ครอบครัว ชุมชน องคกรทุกระดับและองคกรที่จัดการศึกษา มีการสรางและ
ความรูมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูจนกลายเปนวัฒนธรรมแหลงการเรียนรู (www.onec.go.th/เขาถึง
เมื่อ 5/12/2006)
นับเปนครั้งแรกของประเทศไทยที่มีก ารจัด ทํามาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติเปนขอกําหนดเกี่ยวกับ คุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและ
กํากับดูแลการตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา เปนมาตรฐานที่เปด
กวา งและยื ด หยุ น เพื่ อ ใหการศึก ษามี ค วามหลากหลายในรู ปแบบ ลั ก ษณะ วิธีก าร และภาคี ที่
เกี่ยวของ และเปนมาตรฐานที่นําไปสูภาคปฏิบัติได
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ที่ กํ า หนดให ส ภาการศึ ก ษามี ห น า ที่ พิ จ ารณาเสนอมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ ดั ง นั้ น
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดดําเนินการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของชาติอยางตอเนื่อง
ตั้งแตป 2545-2547 รวมกับหนวยงาน องคกรหลัก และบุคคลผูเกี่ยวของมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติฉบับนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของประเทศใหดียิ่งขึ้น
คณะรัฐมนตรีในการประชุ มเมื่อวัน ที่ 26 ตุลาคม 2547 ได ใหความเห็นชอบมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และใหหนวยงานดานการศึกษาทุกระดับนําไปเปนแนวทางปฏิบัติในการจัด
การศึกษาดานตางๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นับตั้งแตไดมีการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา ระบบการศึกษาก็ไดมีการ
พัฒนาและเจริญกาวหนาไปมาก ประเทศไทยไดนําระบบการศึกษาของตางประเทศเปนแนวทาง
ปฏิบัติเสียโดยมาก แตก็ยังไมถึงกับเปนการทิ้งจากความเชื่อพื้นฐานของสังคมไทยไปเสียเลยที่เดียว
ตอมาประเทศไทยไดมีการปฏิรูปการศึกษาอีก ซึ่งในป พ.ศ. 2542 นับวาเปนอีกครั้งที่มีการปฏิรูป
ระบบการศึกษาในทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสําคัญตอคนทุกคนในประเทศ เพราะวา เปนการพัฒนาคนใน
สังคมในเรื่องสําคัญทั้งในระดับขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิต การพัฒนาตนเอง และการอยูรวมกัน
ในสังคม ถาขาดการศึกษาในระดับนี้ไปแลวก็อาจจะเปนไปไดวา สังคมนั้นอาจจะไมสามารถดํารง
อยูไดอยางยั่งยืน ทามกลางยุคสมัยแหงการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกวันนี้
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ความหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 4 กล า วถึ ง ความหมายของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (basic education) วาหมายถึง การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา
กมล สุ ด ประเสริ ฐ และสุ น ทร สุ นั น ทชั ย ได อา งถึ ง คาร ท ไวท (Cartwright) ว า ได ใ ห
ความหมายของการศึกษาพื้นฐานวา หมายถึง การสอนใหมีทักษะในการสื่อสาร คิดคํานวณและเขา
สังคม เพื่อใหบุคคลสามารถอานออกเขียนได คิดคํานวณเปน สามารถคนควาหาความรูตอไปได
รูจักโลกแหงการงาน หนวยสวัสดิการสังคม ทํางานกับนายจางได รูจักการบริโภคที่เหมาะสม รูจัก
การปรับปรุงสุขภาพ
นอกจากนี้แลว กมล สุดประเสริฐ และสุนทร สุนันทชัย ยังไดกลาวตออีกวา องคการ
ยูเนสโก ไดใหคํานิยามการศึกษาขั้นพื้นฐานไววา การศึกษาสําหรับคนทุกเพศทุกวัย ใหมีโอกาสได
เรียนความรูทั่วไปที่เปนประโยชนแกชีวิต ปลูกฝงใหเกิดความอยากเรียนอยากรู มีทักษะในการ
เรี ย นด ว ยตนเอง รู จั ก ถาม สั ง เกต วิ เ คราะห ตระหนั ก ว า ตนเป น ส ว นหนึ่ ง ของชุ ม ชน มี ค วาม
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
ในที่ประชุมโลกวาดวยการศึกษาเพื่อปวงชน (World Conference on Education for All :
WCEFA) ไดใหความหมายของการศึกษาพื้นฐานวา หมายถึง การศึกษาที่มุงใหตอบสนองความ
ตองการทางการเรียนรูขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการเรียนการสอนในระดับตน ซึ่งเปนพื้นฐานใหแกการ
เรียนรูตอไป (http://www.onec.go.th/pubication/400100/toc.htmlเขาถึงเมื่อ 16/7/ 2003) (กมล สุด
ประเสริฐ และสุนทร สุนันทชัย 2546)
กลาวโดยสรุป การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาที่จัดขึ้นในระดับกอนชั้นอุดมศึกษา
เพื่อเตรียมความพรอมขั้นพื้นฐานของคนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ในเรื่องการปลูกฝงใหเกิดความอยาก
เรียนรู ทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรูดวยตนเอง ทักษะในการสื่อสาร การอาน การ
คํานวณ การทํางานรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น การตระหนักวาตนเปนสวน
หนึ่งของสังคม ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้ตางก็เปนสิ่งที่เปนความจําเปนขั้นพื้นฐานตอการใชชีวิตในสังคม
ตอไป
ลักษณะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีลักษณะที่ใหสิทธิและความเสมอภาคตอบุคคลโดยมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังรายละเอียดตอไปนี้
สิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดระบุไวในมาตรา 43 วา “บุคคลยอม
มีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตราที่ 10 ระบุวา “การจัดการศึกษา
ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา สอบสองปที่
รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และยังไดกลาวรวมถึงการจัดการศึกษา
สําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม วาตองจัดใหบุคคลดังกลาวมี
สิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ
การบังคับเขาเรียนและการจัดแบบใหเปลา
1. รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2540 ไดบั ญญัติไวในมาตรา 69 วา
“บุ ค คลมี ห น า ที่ รั บ การศึ ก ษาอบรม ทั้ ง นี้ ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ และในมาตรา 43 การเข า รั บ
การศึกษาพื้นฐาน รัฐจะไมเก็บคาใชจาย”
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 25421 ไดกลาวในมาตราที่ 17 วา “ใหมี
การศึกษาภาคบังคับจํานวน 9 ป โดยใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่ 7 เขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จนอายุยางเขาปที่ 16 เวนแตสอบไดชั้นปที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับ หลักเกณฑและวิธีการนับอายุ
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ไดกําหนดไวใน มาตรา 4 การศึกษาภาค
บังคับ หมายความวา “การศึกษาชั้นปที่หนึ่งถึงชั้นปที่เกาของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวา
ดวยการศึกษาแหงชาติ “ซึ่งก็หมายความวา เด็กที่อยูภายใตการดูแลของบิดา มารดา หรือผูปกครอง
นั้ น จะต อ งส ง บุ ต ร หลาน หรื อ เด็ ก ที่ อ ยู ใ นภายใต ก ารปกครองเข า รั บ การศึ ก ษาอย า งน อ ย 9 ป
กลาวคือ ไดรับการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
นอกจากนี้ไดกําหนดไวในมาตรา 12 “ใหกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาจัดการศึกษาเปนพิเศษสําหรับเด็กที่มีความ
บกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรูหรือมีรางกายพิการ
หรือ ทุพพลภาพหรือเด็กซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส หรือเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษใหไดรับการศึกษาภาคบังคับดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการ
ไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดตามความจําเปน เพื่อประกัน
โอกาสและความเสมอภาคในการไดรับการศึกษาภาคบังคับ”
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แนวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยในหมวดที่ 4 เริ่มตั้งแตมาตรา 22 ถึง มาตรา 30 โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. การจัดการศึกษาขั้น พืน้ ฐานตองเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยยืดแนวคิดวาผูเรียนทุกคน
มี ค วามสามารถที่ จ ะเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาตนเองได เพราะฉะนั้ น จึ ง ต อ งจั ด สภาวะแวดล อ มและ
บรรยากาศในชั้นเรียน รวมทั้งแหลงเรียนรูตางๆ ใหมีความหลากหลายเพื่อเอื้อตอการเรียนรูของแต
ละบุคคล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองจัดใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณจริง
ไดฝกปฏิบัติ ฝกการคิด การแกปญหา สรางเสริมใหมีนิสัยรักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2. การจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งในสวนความรูและคุณธรรม บูรณาการความรู
ในเรื่องตางๆ ไดแก ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคมทักษะดาน
วิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี รวมทั้งความรู ความเขาใจและประสบการณเรื่องการจัดการ การ
บํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน ความรู
เกี่ ย วกั บ ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒนธรรม การกี ฬ า ภูมิป ญญาไทย และการรูจั ก ประยุก ต ใ ชภูมิป ญ ญา
ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ และการ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุข
3. กระบวนการเรียนรู จะตองจัดกระบวนการเรียนรูโดยมีเนื้อหาสาระและกิจกรรมให
สอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการ
ผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน ใหการปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงาม
และคุณลักษณะที่พึงประสงคไวในทุกวิชา การจัดการเรียนรูจะไมจํากัดแตในหองเรียน แตสามารถ
จัดใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ ซึ่งอาจจะมีการประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน
เพื่อรวมกันจัดกระบวนการเรียนรู
4. ดานการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู จะไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐในการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ เชน หองสมุดประชาชน
พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ฯลฯ เปนตน นอกจากนี้ สถานศึกษายังรวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรูและการจัดการศึกษาอบรมใหเกิดขึ้นภายใน
ชุมชน เพื่อชุมชนไดรับการพัฒนาใหเกิดความเขมแข็งตอไป
5. ดานการประเมินผลการเรียนรู การประเมินผลผูเรียนจะพิจารณาจากพัฒนาการของ
ผูเรียน ดานความประพฤติ โดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การเขารวมกิจกรรมของผูเรียนและมี
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การทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบ
การศึ ก ษา (เข า ถึ ง ได จ าก http://www.onec.go.th.publication/4210010/teach3html เข า ถึ ง เมื่ อ
16/07/2003) (กมล สุดประเสริฐ : 2546)
กลาวโดยสรุป การศึกษาขั้นพื้นฐานในยุคปฏิรูปการศึกษา มีความมุงหมายที่จะพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของประเทศใหมีศักยภาพสูงในการพัฒนาประเทศตอไป การปฏิรูปการศึกษาใน
ครั้งนี้ยังไดครอบคลุมถึง กระบวนการเรียนรู เนื้อหาสาระการเรียนรู การสงเสริมกระบวนการ
เรียนรู และการประเมินผล ดวยเหตุที่การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนเสมือนกับการสรางรากฐานของ
สังคม ดังนั้น คุณภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ดังจะไดเสนอตอไป จึง
เปนหนาที่ของทุกฝายตองหายุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
คุณภาพนักเรียน
คุณภาพนักเรียน เปนผลผลิตหรือคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนักเรียน จากการ
ดําเนินการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนซึ่งมีความสัมพันธกับปจจัยที่สงเสริมการบริหารจัด
การศึกษาและปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของซึ่งการศึกษาเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศใหมีความ
เจริญกาวหนาและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะเปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา จึงเปนหนาที่สําคัญของการศึกษาและเปน
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดการศึกษาจึงตองดําเนินการเพื่อสรางความมั่นใจใหกับสังคมวา
กระบวนการทางการศึกษาจะสรางคนที่มีคุณภาพเขาสูสังคม เปาหมายที่สําคัญของการจัดการศึกษา
คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ คือ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู
2543 : 11) ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพนักเรียน
คุณภาพ (Quality) หมายถึง สิ่งที่ปราศจากขอบกพรอง (Freedom from deficiency) (ISO
9000. 2000. www.riphuket.ac.th) คุณภาพ หมายถึง การตอบสนองความตองการ ของลูกคา
(Crosby 1979, อางถึงในทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน 2546 : 175) คุณภาพ หมายถึง การดําเนินงาน
ใหเปนไปตามขอกําหนดที่ตองการ โดยสรางความพึงพอใจใหกับผูเกี่ยวของการดําเนินงานที่
เหมาะสมซึ่งเกี่ยวกับ 3 ดานตอไปนี้ คือ 1) การเปนไปตามมาตรฐานหรือขอกําหนด 2) การสราง
ความพอใจใหผูรับบริการและ 3) ตนทุนการดําเนินงานที่เหมาะสม (ณัฎฐพันธ เขจรนันท และ
คณะ 2546 :22) สําหรับสุธี ขวัญเงิน (2548 : 220) ไดใหความหมายไววา คุณภาพ หมายถึง 1)
สินคาหรือบริการที่มีความเปนเลิศทุกดาน 2) สินคาหรือบริการที่เปนไปตามมาตรฐาน 3) สินคา
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หรือบริการที่เปนไปตามความตองการของลูกคา 4) สินคาหรือบริการที่สรางความพึงพอใจใหแก
ลูกคา 5) สินคาหรือบริการที่ปราศจากการชํารุดหรือบกพรอง
ถ า พิ จ ารณาในแง ข องมิ ติ คุ ณ ภาพ หมายถึ ง มิ ติ 4 มิ ติ คื อ มิ ติ ด า นมาตรฐาน ผลงาน
ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน 2546 : 175)
1. มาตรฐาน (Standard) ขอกําหนดหรือเกณฑตัดสินคุณภาพ คือ การลดขอบกพรองให
เกิดขึ้นนอยที่สุด หรือไมมีขอบกพรองเลย หรือความสอดคลองกับมาตรฐาน (Fitness to standard)
ที่องคกรภายนอกกําหนดใหปฏิบัติตาม
2. ผลงาน (Performance) ครอบคลุมความสามารถในการใชงาน (Functionality) ผลผลิต
หรือบริการตอบสนองจุดประสงคในการใชงานหรือไม ความสามารถในการเขาถึงความสะดวก
ความปลอดภัย ความรับผิดชอบ การใหบริการ ความคงทน ความแมนยํา และความเหมาะสมกับ
ประโยชนใชสอย
3. ประสิทธิภาพ (Efficiency) พิจารณาจากปจจัยนําเขาเปรียบเทียบกับผลผลิตการควบคุม
ตนทุนและเวลาในการสงมอบ ความเหมาะสมกับตนทุน (Fitness to cost)
4. ความพึ ง พอใจ (Satisfaction) เปน มิติของคุณ ภาพที่ สอดคลองกั บความต องการ
(Conformance to equipment) ของลูกคาหรือผูรับบริการ เพื่อสรางความพึงพอใจของลูกคาโดยเนน
คุณภาพที่ลูกคาตองการหรือคาดหวัง
ดังนั้นสรุปไดวาคุณภาพ หมายถึง ประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหเปนไปตามขอตกลง
เพื่อตอบสนองความตองการของผูเกี่ยวของ และใหสอดคลองกับมาตรฐานที่กําหนดไว
ทั้งนี้องคการ A S Q (American Society Quality) มีแนวคิดวาคุณภาพการศึกษาประกอบ
ไปดวย (Evans and Lindsay 2005 : 68)
1. การมีสวนเกี่ยวของอยางกระตือรือรน (Active involvement)
2. ผูนําที่มคี วามผูกพันกับองคการ (Committed leadership)
3. ระบบการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง (A system for continuous improvement)
4. สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอความสําเร็จ (Environment that celebrate successes)
คุณภาพการศึกษา คือ คุณภาพของผูเรียน(Gibson and others 1991 : 50) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดคุณภาพของผูเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2549 : 3 – 6)
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียน มีจิตสํานึกในการอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอม
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มาตรฐานที่ 3 ผูเรียน มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางารวมกับผูอื่นได
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียน มีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ 7 ผูเรียน มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 8 ผูเรียน มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา
กระบวนการเรียนรูของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพ ตามแนวคิดของมอรริสและแม็คคาธี
(Morris and McCarthy 1990 : 200) มีแนวคิดวาการเรียนรูจะตองมีลักษณะเคลื่อนไหวเปนลําดับ
ขั้นตอน ตามวัฎจักรการเรียนรูของผูเรียนที่เรียกวา 4 MAT ดังตอไปนี้
1. การบูรณาการประสบการณใหเปนสวนหนึ่งของตนเอง (Integrating experience with
the self)
2. การสรางความคิดรวบยอด (Concept formulation)
3. ปฏิบัติการเรียนรูตามลักษณะเฉพาะตัว (Practice and personalization)
4. การบูรณาการประยุกตกับประสบการณของตน (Integrating application and
experience)
จากวัฎจักรการเรียนรู 4 MAT การจัดการเรียนรูของผูเรียนมีลักษณะการเรียนรู 4 แบบ
ดังนี้ คือ (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู ม.ป.ป. : 64 : 65)
1. แบบจินตนาการ (Imaginative learners) ผูเรียนมีลักษณะเรียนรูโดยการดูมาผสมผสาน
กั บ ความรู สึก ของตนเอง นํ าข อ มู ล ใหมเ ข า มาเพื่ อให เ กิด การเปลี่ ย นแปลง มองเป น ภาพรวมมี
ความหมายเฉพาะบุคคลโดยผูสอนใชคําถาม Why กระตุนการเรียนรูเพื่อนําไปสูการสราง
ประสบการณที่มีความหมาย
2. แบบวิเคราะห (Analytical learners) ผูเรียนมีลักษณะการเรียนรูแบบวิเคราะหเรียนรู
แบบผสมผสานการดูกับการคิดเพื่อนําไปสูขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด เพื่อสรางความเขาใจใช
คําถาม What
3. แบบสามัญสํานึก (Common sense learners) ลักษณะการเรียนรูของผูเรียนแบบนี้ ชอบ
การคิดโดยผานสามัญสํานึกทดลองทําดวยตนเอง ลงมือปฏิบัติสนใจกระบวนการผูสอนใชคําถาม
How
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4. แบบพลวัต (Dynamic learners) ลักษณะการเรียนรูของผูเรียนชอบแบบสัมผัสกับของ
จริง ลงมือทําในสิ่งที่ตนเองสนใจและคนพบดวยตนเอง ผูสอนใชคําถามกระตุนผูเรียนดวยคําวา If
การดเนอร (Gardner 1993 : 8-9) ไดทําการศึกษาความหลากหลายทางดานสติปญญาของ
มนุษยไดชี้ใหเห็นวา ความสามารถทางสติปญญาซึ่งเปนความเกงของมนุษยที่สามารถใชสติปญญา
แกไขปญหาและสรางสรรคสิ่งที่เกี่ยวของและเกิดขึ้นกับตนเอง อันเปนผลที่เกิดจากโครงสรางทาง
ชีววิทยาและบริบททางดานวัฒนธรรมที่แสดงออกในสถานการณตางสติปญญา ความสามารถหรือ
ความเกงจําแนก เปน 7 ประการ ดังนี้
1. ความเกงดานภาษา (Linguistic intelligence) เปนความเกงทางดานการจดจําขอมูล การ
เขียน การพูด การสื่อสารการใชภาษาไดเปนอยางดี
2. ความเกงดานตรรก ดานคณิตศาสตร (Logical mathematic intelligence) เปนความเกง
ทางดานความสามารถในการเขาใจหลักเหตุผล การใชตัวเลข ความสามารถ ในการแกปญหาโจทย
คณิตศาสตร ความเกงทางดานวิทยาศาสตร
3. ความเกงทางดานมิติสัมพันธ (Spatial intelligence) เปนความสามารถในการออกแบบ
การวาดภาพ การวิศวกรรม ความเขาใจ ความหลากหลายมิติ
4. ความเกงทางดานดนตรี (Musical intelligence) เปนความเกงในการเลนดนตรี การรอง
เพลง การฟงเพลง การแตงเพลง การจําแนกเสียงของตัวโนต การเขาใจ ความหมายและทํานอง
เพลง
5. ความเกงดานการเคลื่อนไหว (Body-kinesthetic intelligence) เปนความสามารถในการ
ใชรางกายเคลื่อนไหวในการเลนกีฬา การเคลื่อนไหว การเลนเกมหรือ กิจกรรมกลางแจง ความ
คลองแคลว เขมแข็งและยืดหยุน การแสดงที่เขาจังหวะ
6. ความเกงทางด านความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal intelligence) เปน
ความสามารถในการเขาใจอารมณความรูสึก ความตองการของบุคคลอื่น ความสามารถในการสราง
ความสัมพันธกับบุคคลอื่น ความสามารถในการแกปญหาความขัดแยง การใหคําปรึกษาแนะนํา
7. ความเกงดานความเขาใจตนเองหรือความลึกซึ้งภายในจิตใจ (Intrapersonal intelligence)
เปนความสามารถในการเขาใจในอารมณ ความรูสึกของตนเองอยางถองแทสามารถจะทําอะไรได
ดวยตนเอง ทั้งการคิด การทํางาน
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เดวิด คอบ (David Kolb, อางถึงในศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พุมมั่น 2543 : 8) ไดเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูเพื่อใหเกิดคุณภาพวาเกิดขึ้นจากความสัมพันธ 2 มิติ คือ มิติดาน
การรับรู (Perception) และดานการจัดกระบวนการขอมูล (Processing) โดยกระบวนการเรียนรูเปน
ผลมาจากวิธีการ หรือชองทางที่บุคคลรับรูแลวจัดกระบวนการสิ่งที่ไดรับรูนั้น ซึ่งวิธีการที่บุคคล
รับรู มี 2 ประเภท คือ ผานประสบการณรูปธรรม หรือประสบการณตรง (Concrete experience)
และผานความคิดรวบยอดที่เปนรูปธรรม (Abstract conceptualization) ทั้งนี้กระบวนการเรียนรูของ
บุคคลเปนกระบวนการที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ (Active experimentation) หรือบางครั้งผาน
กระบวนการสังเกต และรับรูขอมูลไตรตรอง (Reflective observation) จากชองทางของการรับรู ทํา
ใหเกิดการเรียนรู 4 แบบ ดังแผนภูมิที่ 4
ประสบการณตรง
(Concrete Experience)

การสังเกตอยางไตรตรอง
(Reflective Observation)
(Perception)

กระบวนการ
(Processing)
การรับรู

ลงมือปฏิบัติ
(Active Experimentation)

ความคิดรวบยอด
(Abstract Conceptualization)
แผนภูมิที่ 4 รูปแบบการเรียนรู
ที่มา : ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พุมมั่น, “วัฎจักรการเรียนรู (4 MAT) การจัดกระบวนการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมคุณลักษณะเกง ดี มีสุข ” ,2543 : 8.
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การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมคุณลักษณะ เกง ดี มีสุข. หนา 8
ทั้งนี้ทิศนา แขมมณี (2545 : 280) ไดพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนในรูปแบบ CIPP Model ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. C = Construction of Knowledge ใหผูเรียนสรางและคนพบความรูดวยตนเอง
2. I = Interaction มีปฏิสัมพันธกับแหลงเรียนรูที่หลากหลายกับเพื่อนและบุคคลอื่น
3. P = Physical Participation มีกิจกรรมความเคลื่อนไหวทางกายที่เหมาะสมกับวัยและ
ความสนใน มีความพรอมในการรับรูและพรอมในการเรียนรู
4. P = Process skills เรียนรูทักษะกระบวนการตางๆ เปนเครื่องมือในการสรางความรู มี
ความตื่นตัว
5. A = Application การนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณทหี่ ลากหลาย
องค ป ระกอบที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของโรงเรี ย นที่ มี คุ ณ ภาพตามแนวคิ ด ของ
ลูเนนเบิรกและออนสไตน (Lunenberg and Ornstein 2004 : 103) ประกอบดวย
1. การจัดกลุมที่มคี วามหลากหลาย
2. การเรียนรูแบบมีสวนรวม
3. ความคาดหวังในความสําเร็จสูง
4. การตอบสนองความแตกตางของผูเรียน
5. ใหความสําคัญการเรียนรูโดยการปฏิบัติ
6. หลักสูตรในการเรียนการสอน
7. การประเมินผลจากสภาพจริง
8. อุปกรณเทคโนโลยี
9. การจัดเวลาสนับสนุนการเรียนรู
10. การสอนที่หลากหลาย
คุณภาพนักเรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
คุณภาพนักเรียนตามคุณลักษณะ ดานความเกง ดานความดี และดานการมีความสุข เปน
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการ
เรียนรู 2543 : 1-2) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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คุณลักษณะดานความเกง (Intelligence)
บีเดิ้ล (Beadle 1970 : 192) ไดใหความหมายความเกงไววาความเกง คือ ความสามารถ
ทางการเรียน (Ability to learn) การดเนอร (Gardner 1993 : 8) มีความเห็นวา ความเกง คือ
ความสามารถทางสติปญญาของมนุษย ซึ่งคณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ มีแนวคิดวา คนเกง คือ คนที่มีสมรรถภาพสูงในการดําเนินชีวิต
โดยมีความสามารถดานใดดานหนึ่ง หรือรอบดาน ซึ่งกรมวิชาการ (2541 : 56) มีความเห็นวา คน
เกง หมายถึง เกงในการเรียนรู ทั้งเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูรวมกับผูอื่น และเรียนรูที่จะทํางาน
รวมกับผูอื่น กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ (2543 : 8) ไดสรุปผลการวิจัยเรื่องรูปแบบแนว
ทางการจัดกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางคุณลักษณะของนักเรียน ผลการเรียนรูที่ตองการใหเกิด
ขึ้นกับนักเรียนในการพัฒนาศักยภาพในดานความเกง ประกอบดวย
1. ความสามารถในการเรียนรู การคนหาขอมูลและรวบรวมขอมูล
2. ความสามารถในการวางแผนการทํางาน และทํางานไดตามขั้นตอน
สําหรับองคประกอบดานความเกง ตามแนวคิดของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
(2541 : 56-63) มีดังนี้
1. การเรียนรูทจี่ ะเรียนรูดวยตนเอง โดยการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห
จําแนก จัดลําดับความสําคัญ และทักษะการแกปญหา
พฤติกรรมบงชี้ประกอบดวย รูแหลงขอมูลและวิธีการแสวงหาความรูที่หลากหลายสามารถ
รวบรวมขอ มู ล สามารถสรุ ป ความ แปลความข อ มูล สามารถนํ าข อ มู ล ไปใช ใ นการกํ า หนดวิ ธี
แกปญหาได สามารถจัดลําดับความสําคัญของเรื่องได สามารถกําหนดขั้นตอนในการแกปญหาใน
รูปแบบยุทธวิธีสามารถใชขอมูลในการตัดสินใจ
2. การเรียนรูทจี่ ะทํางานและอยูรวมกับผูอื่น ดวยการพัฒนาทักษะการจัดการ ทักษะการ
วิเคราะหตนเอง และทักษะความเขาใจผูอื่น
พฤติกรรมบงชี้ประกอบดวย ทักษะการจัดการ ประกอบดวย ความสามารถในการวางแผน
พฤติกรรมที่แสดงออก ไดแก วิเคราะหงาน ใชขอมูลตัดสินใจ กําหนดขั้นตอนทํางาน
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกการประสานงาน ทํ า งานเป น
ระเบียบตามแผน บริหารเวลาและใชทรัพยากรอยางคุมคา
ความสามารถในการติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานพฤติกรรมที่แสดงออกไดแก
ติดตามอยางเปนระบบ ประเมินผลและปรับปรุงงานและสรุปผลงาน
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการจัดการพฤติกรรมที่แสดง ไดแก เลือกใช วิธีการ
แกปญหาที่เหมาะสม เลือกใชวิธีการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม ปรับตัวไดเหมาะสมกับสถานการณ
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ทักษะการวิเคราะหตนเอง พฤติกรรมที่บงชี้ประกอบดวย มองเห็นจุดเดน และจุดดอยดวย
ตนเอง สามารถรูและเขาใจความรูสึกและอารมณของตนเอง เห็นคุณคาและความสําคัญของตนเอง
รูจักประมาณตน
ทั ก ษะการเข า ใจผู อื่น พฤติ ก รรมที่ บ ง ชี้ ได แ ก รู จั ก เห็ น อกเห็ น ใจผู อื่ น มี ค วามไวต อ
ความรูสึกของผูอื่น รูจักการรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
คุณลักษณะดานเกง ตามแนวทางของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2545 : 36) ซึ่ง
ไดใหความหมายเอาไววา ความเกง หมายถึง ความสามารถในการรูจักตนเอง มีความสามารถใน
การสรางแรงจูงใจ มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาและแสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ศูนยสุขภาพจิต เขต 5 กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข ม.ป.ป. : 2-3)
1. ความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหตนเอง ไดแก
1.1 รูศักยภาพของตนเอง
1.2 สรางขวัญและกําลังใจใหตนเอง
1.3 มีความมุงมั่นที่จะไปใหถึงเปาหมาย
2. ความสามารถในการตัดสินใจและแกปญ
 หา ไดแก
2.1 การรับรูและเขาใจปญหา
2.2 มีขั้นตอนในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม
2.3 มีความยืดหยุน
3. ความสามารถในการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น ไดแก
3.1 รูจักการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น
3.2 กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
3.3 แสดงความคิดเห็นที่ขดั แยงไดอยางสรางสรรค
ดังนั้นจึงสรุปไดวา ความเกง เปนผลหรือคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
อันเนื่องมาจากการจัดการศึกษาเปนความสามารถของนักเรียนในดานตอไปนี้คือ
1. ความสามารถในการเรียนรู
2. ความสามารถในการวางแผนการทํางาน
3. ความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา
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คุณลักษณะดานความดี (Goodness)
ความดี หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะทางจิ ต ใจและพฤติ ก รรมของความมี วิ นั ย และค า นิ ย ม
ประชาธิปไตย ซึ่งความมีวินัยเปนคุณลักษณะจิตใจและพฤติกรรมที่ชวยใหบุคคลสามารถควบคุม
ตนเองและปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกาของสังคม สวนคานิยมประชาธิปไตยเปนคุณลักษณะทาง
จิตใจและพฤติกรรมของบุคคลที่เห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น เคารพตอคุณคาและเสียงสวนมาก
(ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พุมมั่น 2543 : 28-29) มีความเห็นวา คนที่มีความดี คือ คนที่ดําเนิน
ชีวิตอยางมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งทางดาน
จิตใจและพฤติ ก รรมที่ แ สดงออก และกองวิจั ย ทางการศึก ษา กรมวิ ช าการ (2543 : 8) ได สรุ ป
ผลการวิจัยรูปแบบหรือแนวการจัดกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางคุณลักษณะดานความดีของ
ผูเรียนวา คนที่มีความดี คือ คนที่มีความรับผิดชอบในงานที่ทํา มีความสนใจใฝรู มีความซื่อสัตย
ขยัน ตรงตอเวลา รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ชวยเหลือผูอื่น และทําตามขอตกลง
องคประกอบคุณลักษณะดานความดี ตามแนวคิดของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
(2541 : 56) มีดังนี้
1. ความมีวินัย คือ คุณลักษณะจิตใจ และพฤติกรรมที่ชวยใหบุคคลนั้นสามารถควบคุม
ตนเองและปฏิ บั ติ ต นตามระเบี ย บ กฎ กติ ก าของสั ง คม เพื่ อ ประโยชน สุ ข ของตนเองและของ
สวนรวม
พฤติกรรมที่บง ชี้ถึงความมีวินัย ประกอบดวย สนใจใฝรู ควบคุมตนเอง รับผิดชอบมีเหตุผล
ซื่อสัตย ขยัน ตรงตอเวลา เชื่อมั่นในตนเอง อดทน เปนผูนําความรวมมือ การรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น การเคารพในสิทธิของผูอื่น การชวยเหลือพึ่งพาตนเอง การรูจักเสียสละและเห็นอกเห็นใจ
ผูอื่น การชวยเหลือผูอื่นและสวนรวมการทําตามขอตกลง ความเชื่อมั่นในตนเอง และผูอื่นการมี
วินัยในการเรียนรู
2. คานิยมประชาธิปไตย คือ คุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลที่เห็นคุณคา
ของตนเองและคุณคาของผูอื่น เคารพสิทธิและปองกันสิทธิของตนเองและผูอื่นดวยน้ําใจที่เคารพ
ตอคุณคาและเสียงสวนมาก ดวยความเขาใจระหวางกันและกันดวยความสันติ
พฤติกรรมที่บง ชี้ถึงความมีประชาธิปไตย ประกอบดวย เห็นคุณคาของตนเองและผูอื่นการ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การเคารพสิทธิ ปองกันสิทธิของตนเอง การเคารพสิทธิผูอื่น ความ
มีเหตุผล การเคารพกติกาของสังคม ทํางานรวมกับผูอื่นเปน มีความเสียสละมองโลกในแงดี มีความ
ไววางใจผูอื่นไมมีจิตใจเปนเผด็จการ
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คุณลักษณะดานดี ตามแนวคิดของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2545 :36) ไดให
ความหมายเอาไววา ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง
เห็นใจผูอื่น และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ศูนยสุขภาพจิตเขต 5 กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ม.ป.ป. : 2)
1. การควบคุมตนเอง ไดแก
1.1 รูอารมณและความตองการของตนเอง
1.2 ควบคุมอารมณและความตองการได
1.3 แสดงออกอยางเหมาะสม
2. การเห็นใจผูอื่น ไดแก
2.1 ใสใจผูอื่น
2.2 เขาใจและยอมรับผูอื่น
2.3 แสดงความเห็นใจอยางเหมาะสม
3. ความรับผิดชอบ ไดแก
3.1 รูจักการให รูจักการรับ
3.2 รูจักรับผิด รูจักใหอภัย
3.3 เห็นแกประโยชนสวนรวม
สรุปคุณลักษณะของผูเรียนดานความดี เปนผลหรือคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เกิดขึ้นกับ
ผู เ รี ย น อั น เนื่ อ งมาจากการจั ด การศึ ก ษา ซึ่ ง นั ก เรี ย นประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต อ ตนเองและผู อื่ น อั น
ประกอบดวย 1) การควบคุมตนเอง ไดแก การรูอารมณและความตองการของตนเอง การควบคุม
อารมณและความตองการไดและการแสดงออกอยางเหมาะสม 2) การเห็นใจผูอื่น ไดแก ความใสใจ
ตอผูอื่น ความเขาใจและยอมรับผูอื่น และการแสดงความเห็นใจอยางเหมาะสม 3) ความรับผิดชอบ
ได แ ก การรู จั ก การให การรู จั ก การรั บ การรู จั ก รั บ ผิ ด รู จั ก ให อ ภั ย และการเห็ น แก ป ระโยชน
สวนรวม
คุณลักษณะดานการมีความสุข (Happiness)
การมีความสุข หมายถึง การที่คนมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิต เปนคนราเริง แจมใส รางกาย
แข็งแรง จิตใจเขมแข็ง มีมนุษยสัมพันธ มีความรักตอทุกสรรพสิ่ง มีอิสรภาพ ปลอดพนจากการตก
เปนทาสของอบายมุข และสามารถดํารงชีวิตไดอยางพอเพียงแกอัตภาพ (คณะอนุกรรมการการ
ปฏิรูปการเรียนรู 2543 : 12) คนมีความสุข เปนคนที่มีความสามารถในดานอารมณ ความคิด จิตใจ
ที่มีความพึงพอใจในสภาพชีวิตและความเปนอยูของตนเอง สามารถปรับอารมณใหทนกับความ
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ทุกขและความผิดหวังได การมีความสุข หมายถึง การเปนคนที่มีความสุขกาย สุขใจ (ศักดิ์ชัย นิรัญ
ทวี และไพเราะ พุมมั่น 2543 : 32-33) แตกองวิจัยทางการศึกษากรมวิชาการ (2543 :8) ไดสรุป
ผลการวิ จั ย รูป แบบหรื อ แนวทางการจั ด กระบวนการเรี ย นที่ เ สริ ม สร า งคุ ณ ลั ก ษณะของผู เ รี ย น
ศักยภาพที่ตองพัฒนาดานการมีความสุข คือ ตองเปนคนที่มีความภูมิใจในผลงานของตนเอง และ
ความสุขจากการรวมกิจกรรม
สําหรับองคประกอบดานการมีความสุข (กรมวิชาการ 2541: 56-63) มีดังตอไปนี้คือ
สุขภาพทางกาย หมายถึง ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ทั้งทางรางกาย จิตใจ และสามารถ
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
พฤติกรรมที่บงชี้ ประกอบดวย เห็นคุณคาของการออกกําลังกาย ออกกําลังกาย สม่ําเสมอ
เหมาะสมกับวัย พักผอนอยางเพียงพอ รูจักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน และสะอาด รูจัก
รักษาสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจ ดูแล รักษาสุขภาพใหแข็งแรงสมบูรณอยูเสมอ รูจักรักษาความ
สะอาดรางกาย เสื้อผา เครื่องนุงหม และที่อยูอาศัย รูจักปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคภัยไขเจ็บ รูจัก
ปองกันอันตรายจากอุบัติภัยตางๆ ละเวนสิ่งเสพติด
สุขใจ หมายถึง การที่บุคคลรูจักตนเองเปนอยางดี ยอมรับขอบกพรองที่ตนมี ภาคภูมิใจใน
ขอดีของตน มีอารมณแจมใส มีจิตใจมั่นคง ไมมีความวิตกกังวล และความตึงเครียด มองโลกในแง
ดี สามารถที่จะปรับตนใหเขากับสถานการณตางๆ รวมทั้งสามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งแวดลอม
ของตนเองไดดี
พฤติกรรมที่บงชี้ ประกอบดวย มีความคิดดี มีเหตุผล ไมมีความขัดแยงในจิตใจ มีความ
เชื่อมั่นและเขาใจตนเองอยางดี สามารถเผชิญกับสถานการณตางๆ ที่มากระทบไดดวยจิตใจทีม่ นั่ คน
ปราศจากการเจ็บปวยทังดานรางกาย และจิตใจ พึงพอใจในการกระทําที่พิจารณาวา ดี ถูกตอง รูจัก
ตน และเขาใจตนเองดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีความรัก และไววางใจผูอื่นอยางจริงใจ ทํา
ประโยชนใหแกหมูคณะ
คุณลักษณะดานมีสุข ตามแนวคิดของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2545 :36) มี
ความสุข หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางเปนสุข มีความภูมิใจในตนเอง พอใจใน
ชีวิต และมีความสุขสงบทางใจ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ (ศูนยสุขภาพจิต เขต 5 กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข ม.ป.ป. : 13)
1. ความภูมใิ จในตนเอง ไดแก
1.1 เห็นคุณคาในตนเอง
1.2 เชื่อมั่นในตนเอง
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2. ความพอใจในชีวิต ไดแก
2.1 รูจักมองโลกในแงดี
2.2 มีอารมณขัน
2.3 พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู
3. ความสุขสงบทางใจ ไดแก
3.1 มีกิจกรรมที่เสริมสรางความสุข
3.2 รูจักผอนคลาย
3.3 มีความสงบทางจิตใจ
สรุปไดวา การมีความสุข คือ สภาพความพึงพอใจในการดํารงชีวิตของนักเรียนที่เกิดจาก
การจัดการศึกษาในแนวทางที่มีคุณคาตอตนเองและสังคม ซึ่งประกอบดวย 1) ความภูมิใจในตนเอง
ความเชื่อมั่นในตนเอง 2) ความพอใจในชีวิต ไดแก การรูจักมองโลกในแงดี การมีอารมณขันและ
การพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู 3) ความสุขสงบทางใจ ไดแก การมีกิจกรรมที่เสริมสรางความสุข การรูจัก
ผอนคลาย และการมีความสงบทางจิตใจ
ปจจัยสงเสริมการจัดการการจัดการเรียนรู
แนวคิดทั่วไปในการจัดการการจัดการเรียนรู
ในการจัดการศึกษามีเปาหมายสําคัญ อยูที่ตองการใหนักเรียนมีคุณภาพตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค คือ เปนคนเกง เปนคนดี และมีความสุข อีกทั้งมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษา
ตอและการประกอบอาชีพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2548 : 5) ซึ่งเปนผลผลิต
(Outputs) ของการศึกษา ทั้งนี้ ผลผลิตของการศึกษาจะเปนอยางไรนั้นขึ้นอยูกับปจจัยที่เปนตัวปอน
(Inputs) และที่เปนกระบวนการ (Transformation Process) (ณรงค ณ ลําพูน และเพ็ชรี รูปวิเชตร
2546 : 14) ในการดําเนินการบริหารจัดการเพื่อใชปจจัยตัวปอนผานกระบวนการนําไปสูผลผลิต คือ
คุณภาพนักเรียนตามที่ตองการ (Lunenberg and Ornstein 2000 : 16 , 2004 : 36) โดยคํานึงถึงบริบท
สภาพแวดลอม และปจจัยที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา
การศึกษาเปนเครื่องบงชี้คุณภาพของประชากร หากประชากรสวนใหญสามารถอานออก
เขียนไดมีการศึกษาอยางทั่วถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมจะดําเนินไปไดงายขึ้น
(วิโรจน เอี่ยมเจริญ และคณะ 2547 : 79) การอยูรวมกันในสังคมของมนุษย ซึ่งตองมีการพึ่งพา
อาศัยกัน ใหประโยชนซึ่งกันและกัน เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูได มีการอยูรวมกันทั้งกลุมเล็ก
หรือกลุมใหญ ซึ่งตองมีการเรียนรูวิธีการอยูรวมกัน สิ่งแวดลอมทางสังคม หรือองคการทางสังคม
จะมีอิทธิพลตอแบบแผนการดํารงชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ (บันเทิง พาพิจิตร 2547 : 22) และ
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สังคมมนุษยแตละสังคมมักมีความแตกตางกันในทุกดาน ไมวาจะเปนดานการเมือง เศรษฐกิจ
ศาสนา ค า นิ ย ม สั ง คมและวั ฒ นธรรม โดยเฉพาะในภาคใต ค อ นข า งมี ค วามหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญในการสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษานอกจากนั้นใน ไทเลอร
(Tylor 1958, อางถึงใน ยศ สันตสมบัติ 2544 : 11) ไดใหความหมายของวัฒนธรรมเอาไววา
วัฒนธรรมคือผลรวมของระบบความรู ความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรม กฎหมาย ประเพณี ตลอดจน
ความสามารถและอุปนิสัยตางๆ ซึ่งเปนผลมาจากการเปนสมาชิกของสังคม วัฒนธรรม คือ วิถีหรือ
ทางดําเนินแหงชีวิตของชุมชนหมูหนึ่ง ซึ่งอยูรวมกันในที่หนึ่งหรือประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ (เสถียร
โกเศศ, อางถึงใน บันเทิง พาพิจิตร 2547 : 159) วัฒนธรรมเกิดขึ้นจากการดิ้นรนของมนุษย เพื่อ
จัดการกับความไมแนนอนและเพื่อสรางความเปนระเบียบในสังคม (Trice and Beyer 1993, อางถึง
ใน พร ภิเศก 2546 : 26) วัฒนธรรมประกอบดวยความคิด (Idea) แนวคิด (Concept) อุดมการณ
(Ideology) คานิยม (Value) เจตคติ (Attitude) เปาหมาย (Goal) บรรทัดฐาน (Norm) พฤติกรรมการ
เรียนรู (Learning behavior) สัญลักษณ (Symbol) พิธี (Rite) พิธีการ (Ritual) ประเพณี (Custom)
เรื่องเลาขาน (Myth) และสิ่งประดิษฐ (Artifacts) นอกจากนี้ถามองดานวัฒนธรรม นักมานุษยวิทยา
ไดสรุปลักษณะพื้นฐานที่สําคัญของวัฒนธรรมไว 6 ประการ (ยศ สันตสมบัติ 2544: 11-12) ที่
เกี่ยวของกับวิถีชีวิตและการจัดการศึกษา ดังนี้
1. วัฒนธรรมเปนความคิดรวม (Shared ideas) และคานิยมทางสังคม ซึ่งเปนตัวกําหนด
มาตรฐานของพฤติกรรม
2. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยเรียนรู (Culture is learned) ทีละเล็กทีละนอย วัฒนธรรม
เปรียบเสมือนมรดกทางสังคมไดรับการถายทอดจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง โดยผานกระบวนการ
เรียนรูทางวัฒนธรรม
3. วัฒนธรรมมีพื้นฐานมาจากการใชสัญลักษณ (Symbol) พฤติกรรมของมนุษยมีตนกําเนิด
มาจากการใชสัญลักษณ สัญลักษณสําคัญที่มนุษยใชก็คือภาษา
4. วัฒนธรรมเปนองครวมของความรูและภูมิปญญา ในลักษณะนี้วัฒนธรรมมีหนาที่
ตอบสนองความตองการของมนุษย ชวยใหมนุษยปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
5. วัฒนธรรม คือ กระบวนการที่มนุษยกําหนดนิยามความหมายใหกับชีวิตและสิ่งตางๆ ที่
อยูรอบตัวเรา เชน ความเชื่อทางศาสนา พิธีกรรม
6. วัฒนธรรมเป น สิ่งที่ ไ มห ยุด นิ่ง หากแตมี การเปลี่ ย นแปลงปรั บตัว อยูตลอดเวลาการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมีสาเหตุหลายประการ เชน อาจเปนผลมาจากการแพรกระจายทาง
วัฒนธรรม อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี
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หลวงวิจิตรวาทการ (อางถึงในบันเทิง พาพิจิตร 2547 : 166) กลาวถึงลักษณะนิสัยทาง
วัฒนธรรมของชนชาติไทย เอาไววางสามารถจําแนกได 4 ประการ คือ
1. นิสัยกอสราง
2. นิสัยรักความประณีต
3. นิสัยงอกงาม
4. นิสัยตอสู
จากประวัติศาสตรและโบราณคดี ซึ่งแสดงใหเห็นวา ภาคใตเปนดินแดนอารยธรรมเกาแก
แหงหนึ่ง มีชนทองถิ่น ประกอบไปดวย กลุมชนหลายเผาหลายศาสนาที่อพยพมาตั้งหลักทํามาหา
กินกระจายอยูทั่วไป มีการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีเกาแกมีลักษณะเปนพหุวัฒนธรรม
จึงควรมีคุณลักษณะเฉพาะในการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมคุณภาพผูเรียน
ปจจัยระดับนักเรียน
ป จ จั ย ระดั บ นั ก เรี ย น คื อ องค ป ระกอบในการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การบริ ห ารและจั ด
การศึกษาที่เปนลักษณะของนักเรียนแตละบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลตอคุณภาพนักเรียน จากการศึกษา
การวิจัยของมารซาโน (Marzano 2000, cited in Sergiovanni and others : 2004 : 15) ซึ่งได
ทําการศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลความสําเร็จของโรงเรียน โดยทําการจําแนกตัวแปรที่
เปนปจจัยสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนออกเปน 3 ระดับ คือ ปจจัยระดับโรงเรียน ปจจัยระดับ
หองเรียน และปจจัยระดับนักเรียน จากผลการศึกษาอยางละเอียดถี่ถวนทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่ น ๆ พบว า ตั ว แปรระดับ นัก เรีย นมี อิทธิ พ ลตอ ความสํา เร็ จ หรื อ ประสิทธิ ผ ลของ
โรงเรียนสูงที่สุด คือ รอยละ 80 ตัวแปรปจจัยระดับหองเรียนมีอิทธิพลรองลงมา คือ รอยละ 13
สวนตัวแปรระดับโรงเรียนมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนต่ําที่สุด คือ รอยละ7 เทานั้น เมื่อ
พิจารณาปจจัยระดับนักเรียนตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (2547 : 5) จะเห็นไดวาองคประกอบของคุณภาพนักเรียนประกอบดวย คุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห ความรูและทักษะที่จําเปนตาม
หลัก สูตร ทักษะในการแสวงหาความรู ทักษะในการทํางาน การเรียนรู และการพัฒนาตนเอง
สุขภาพทางกาย สุขภาพจิตที่ดี และสุนทรียภาพของผูเรียน สวนปจจัยระดับนักเรียนตามแนวคิด
ของมารซาโน (Marzono 2000, cited in Sergiovanni and others 2004:15) ประกอบดวยบรรยากาศ
ในครอบครัว (Home atmosphere) ความรูพื้นฐานเดิม (Prior knowledge) ความสามารถพิเศษ
(Aptitude) ความสนใจใฝรู (Student interest in what is being taught) ฮอยและมิสเกล (Hoy and
Miskel 2005 : 274,276) เสนอแนวคิดวาปจจัยระดับนักเรียนในการดําเนินงานของโรงเรียน ไดแก
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ความพรอมในการเรียนหรือความสามารถของนักเรียนและการสนับสนุนของผูปกครอง สําหรับ
การวิจัยในการเรียนหรือความสามารถของนักเรียนและการสนับสนุนของผูปกครอง สําหรับการ
วิจัยในครั้งนี้ผูวิจัย ไดกําหนดตัวแปรปจจัยระดับนักเรียน ประกอบดวย ความสนใจใฝรู บรรยากาศ
ในครอบครัว ความพรอมที่จะเรียนและกระบวนการพัฒนาตนเองของผูเรียน
1. ความสนใจใฝรูของผูเรียน
ความสนใจใฝรู คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเอาใจใส ความอยากเรียน หรือความ
รองการที่จะเรียนรู ความตั้งใจ ความตื่นตัวและทัศนคติของผูเรียนที่มีตอสาระการเรียนรูกิจกรรม
การเรียนรู และการจัดการเรียนการสอนจากภายในโรงเรียนและจากแหลงเรียนรูอื่น
มารซาโน (Marzono 2000 cited in Sergiovanni and others 2004 : 15) กลาววา ความสนใจ
ใฝรูของผูเรียนในสิ่งที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเปน ปจจัยทีสงผลตอคุณ ภาพของผูเรียน ซึ่ง
คุณลักษณะของเด็กไทยที่พึงประสงคไดกําหนดวาผูเรียนตองมีคุณลักษณะในการใฝรู ใฝเรียน รัก
การอาน และรักการคนควา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2548 : 5) ซึ่งอารเรนดส
(Arends 1997 : 252) เสนอแนวคิดวา ความรูเปนการจัดการดานสติปญญาอยางเปนระบบเกี่ยวกับ
ขอเสนอปญหา ผลผลิต และแผนการตางๆ สําหรับมัวร (Moore 2001 : 93) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ระดับของการเรียนรูวาประกอบไปดวย 4 ระดับ คือ 1) การรับรูขอมูล (Receiving) 2) การ
ตอบสนอง (Responding) 3) การประเมินคา (Valuing) และ 4) การบันทึกจําจด (Commitment) อนึ่ง
สําหรับการเรียนรูของผูเรียนนั้น คลอสเมียร (Klausmeier 1985) (อางถึงในทิศนา แขมมณี 2545 :
81 – 82) มีความเห็นวา เปนการทํางานของสมองมนุษยในการเรียนรูซึ่งมีความคลายคลึงกับ
คอมพิวเตอร มีการทํางานเปนขั้นตอนดังนี้ คือ 1) การรับขอมูล (Input) 2) การเขารหัส (Encoding)
3) การสงขอมูลออก (Output)
โดยเริ่มตนจากการที่มนุษยรับสิ่งเราโดยประสาทสัมผัส และจะไดรับการบันทึกไวใน
ความจําระยะสั้นซึ่งจะขึ้นอยูกับองคประกอบ 2 ประการ คือ การรูจัก (Recognition) และความใสใจ
(Attention) โดยบุคคลจะเลือกรับสิ่งเราที่ตนรูจักหรือมีความสนใจ และสิ่งเรานั้ นจะไดรับการ
บันทึกลงในความจําระยะสั้น (Shot-term) ซึ่งจะคงอยูในระยะเวลาที่จํากัดในการเก็บขอมูลไวใช
ระยะยาวเพื่อนํามาใชในภายหลังทําไดโดยขอมูลนั้นตองไดรับการเปลี่ยนรูปเขารหัส (Encoding)
เมื่อขอมูลไดรับการบันทึกไวในความจําระยะยาว (Long term memory) บุคคลสามารถเรียกขอมูล
ออกมาใชไ ดโดยการถอดรหัส (Decoding) และสงตอไปสูตัว ที่กอใหเกิดพฤติก รรมตางๆ ของ
บุคคล ดังแผนภูมิที่ 5
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เครื่องรับหรือ
อุปกรณรับ
ขอมูล
(ประสาท
สัมผัสทั้ง 5)

สิ่งเรา

สิ่งแวดลอม

กระบวนการ
รับรู (การเห็น
การฟงการ
สัมผัส)

ความจําระยะ
สั้น

การเรียกใช
เครื่อง
กอใหเกิด
พฤติกรรมการ
เคลื่อนไหว
หรือการพูด

พฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวการ
พูด

เก็บความจําระยะยาว
- ภาษา (Semantic)
- เหตุการณสําคัญ
(Episodic)
- การเคลื่อนไหว
(Motoric)
- อารมณ ความรูสึก
(Affective)

สิ่งแวดลอม

แผนภูมิที่ 5 กระบวนการทางสมอง
ที่มา : ทิศนา แขมมณี, ศาสตรการสอนองคความรูเพื่อจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ,
(2543), 8.
นอกจากนี้ ดันนและดันน (Dunn and Dunn 1993, cited in Moore 2001 : 30) ยังอธิบายวา
ความสนใจใฝรูของผูเรียนเกิดจากลักษณะและวิธีการในการเรียนรูของผูเรียนซึ่งมีความสัมพันธกัน
4 ดานตอไปนี้ คือ
1. สิ่งแวดลอม (Environmental) เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ แสง เสียง อุณหภูมิ และสภาพ
ภายในหองเวลาเรียน
2. อารมณ (Emotional) เปนเรื่องที่เกี่ยวกับบรรยากาศ อารมณ ที่มีผลกระทบใน
การเรียนรูของผูเรียน
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3. ดานสังคม (sociological) เปนดานที่ผูเกี่ยวของจะเปนครู ผูปกครอง ที่จะมีสวนในการ
ใหการสนับสนุนชวยเหลือผูเรียน
4. ดานกายภาพ (Physical) เปนดานที่เกี่ยวของกับความตองการในการเคลื่อนไหวสภาพ
รางกาย อาหารที่รับประทานเขาไป เวลาที่ใชในแตละวันและความชอบในการที่จะเรียนรูของ
ผูเรียน
ตัวบงชี้การเรียนรูของผูเรียนที่แสดงถึงความสนใจในการเรียนรูมีลักษณะที่แสดงออก
(คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู 2543 : 30) ดังนี้
1. ผูเรียนมีประสบการณตรงสัมพันธกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง
3. ทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรูจากกลุม
4. ฝกคิดอยางหลากหลายและสรางสรรคจินตนาการ
5. ไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบ แกปญหาดวยตนเอง และรวมกันแกปญหา
6. คนขอมูล รวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดว ยตนเอง
7. เลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ
8. มีวินัยและรับผิดชอบในการทํางาน
9. ประเมิน ปรับปรุงตนเอง และยอมรับผูอื่น สนใจหาความรูอยางตอเนื่อง
สภาพของครอบครัว สังคม และสิ่งแวดลอม เปนปจจัยเบื้องตนที่ทําใหบุคคลเกิดการเรียนรู
เปนรูปแบบของตนเอง การสงเสริมใหผูเรียนวิเคราะหตนเองไดวาเปนบุคคลที่มีลักษณะเดนแบบ
ใดในการเรียนรู จะทําใหสามารถเลือกกิจกรรม สื่อ อุปกรณ ที่เหมาะสมกับความสนใจใฝรูทําให
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ วิธีการเรียนรู หรือรูปแบบการเรียนรูของบุคคลจําแนกเปน 4 แบบ
(ระพีพรรณ ศรีสุข 2547 : 111) ดังนี้
1. นั ก กิ จ กรรม ผู เ รี ย นลั ก ษณะนั ก กิ จ กรรม จะมี จุ ด เด น คื อ มี ค วามเป น ผู นํ า สู ง กล า
แสดงออก ชอบทํางานที่มีกําหนดเวลาสั้น ชอบสิ่งที่ทาทาย ไมชอบอยูนิ่งเฉย ชอบมีสวนรวมใน
กิจกรรม มีความกระตือรือรนสูง ดังนั้นการเสนอกิจกรรมเรียนรูใหผูเรียน ควรจะเปนสิ่งที่ทาทาย
ใหผูเรียนไดมีโอกาสไดปฏิบัติใหมากที่สุด
2. นักวิเคราะห ผูเรียนลักษณะนักวิเคราะห จะมีลักษณะเดนในดานความเปนนักคิด ชอบ
คิดทบทวนแลวทบทวนอีก กอนลงมือทํา เปนนักฟง นักสังเกต และรับฟงความคิดเห็นของบุคคล
อื่ น เพื่ อ นํ า ไปหาข อ สรุ ป ชอบฟ ง ข อ วิ พ ากษ วิ จ ารณ ช อบอ า น หาข อ มู ล อย า งละเอี ย ด ชอบคิ ด
ไตรตรอง ไมดวนตัดสินใจ การเสนอแนวคิดใดๆ จะตองประเมินขอมูลใหชัดเจนกอนนําเสนอ
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ดังนั้นการจัดกิจกรรมให ผูเรียนลักษณะนี้ ควรจะเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาคนควา
อยางกวางขวาง และมีระยะเวลาในการสรุปและหาขอมูล
3. นักทฤษฎี ผูเรียนมีลักษณะการเรียนรูแบบนี้จะมีจุดเดนในดานการคิดที่อยูบนพื้นฐาน
ของแนวคิดทฤษฎี สมมติฐาน ชอบคิดอยางเปนระบบ มีแนวคิดที่ชัดเจน คิดมากกวาทําการนําเสนอ
ความคิดเห็นใดจะตองมีทฤษฎีและหลักการรองรับ ชอบอางอิงหลักการ ทฤษฎีและกฎหมายอยู
เสมอ ดังนั้นในการจัดกิจกรรมใหผูเรียน ตองเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดสรางแนวคิด
ของตนเอง มี ก ารทดลอง หรื อ ทดลอง เพื่ อ ยื น ยั น ทฤษฎี เช น กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร
กรณีศึกษา
4. นักปฏิบัติ ผูเรียนที่มีลักษณะเปนนักปฏิบัติจะมีลักษณะเดนในดานการวางแผนการ
ปฏิบัติชอบลงมือทดลอง ชอบแกปญหาจากสถานการณจริง ชอบแสดงความคิดเห็นใหม และ
ทดลองปฏิบัติ ชอบการอภิปราย ชอบการแสวงหาที่ใหมๆ อยูเสมอ การเสนอกิจกรรมใหผูเรียน
ควรจะเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหสรางแนวปฏิบัติเปนของตนเอง
ดังนั้นสรุปไดวา ความสนใจใฝรู คือ องคประกอบปจจัยสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับ
นักเรียน ที่เปนพฤติกรรมปฏิบัติของนักเรียนที่แสดงออกถึงความเอาใจใส มีความอยากหรือความ
ตองการที่จะเรียนรู มีความตั้งใจ การแสวงหาความรูดวยวิธีการและจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายมี
ความตื่นตัว ทัศนคติที่มีตอสาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน และการจัดการเรียนการ
สอนภายในโรงเรียนและจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
2. บรรยากาศในครอบครัว
บรรยากาศในครอบครัว เปนลักษณะของสภาพเหตุการณ ความรูสึก สภาพแวดลอม สภาพ
ความเปนอยูภ ายในบา นที่ เ ด็ก อยู อาศัย ที่เ กิด จากความรัก ความอบอุน ความสามั คคีปรองดอง
ความรูสึกมั่นคงการใหคําปรึกษาหารือ การดูแลเอาใจใส ใหความชวยเหลือของผูปกครองและของ
บุคคลในครอบครัว
บรรยากาศของครอบครัวหรือองคการ คือ คุณภาพโดยรวมของสิ่งแวดลอมภายในองคการ
หรือภายในครอบครัว (Lunenberg and Ornstein 2004 : 97) ซึ่งจากการจําแนกตัวแปรปจจัยระดับ
นักเรียน ของมารซาโน (Marzano 2000, cited in Sergiovanni and others 2004 :15) ที่ทําการศึกษา
ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของโรงเรียนและตัวแปรระดับนักเรียน ประกอบดวยบรรยากาศ
ของครอบครั ว ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของลิ ฟ วิ่ งตั น และลิ ฟ วิ ง สตั น (Livingston
and
Livingston 2003 : 15-18) ที่พบวาสภาพครอบครัวของนักเรียนมีอิทธิพลตอผลการเรียนของ
นักเรียนในทํานองเดียวกัน ลูเนนเบิรกและออนสไตน (Lunemberg and Ornstien 2004 : 410)
อธิบายวาความสัมพันธที่ดีกับครอบครัวของนักเรียนจะสงผลตอผลผลิตของโรงเรียน คือ นักเรียน
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โดยตรง ซึ่งบรรยากาศของครอบครัวหรือบรรยากาศขององคการมีผลกระทบตอบุคคลที่อยูอาศัย
ภายในครอบครัวหรือองคการทั้งในดานผลการปฏิบัติงาน หรือความรูสึกที่เกิดขึ้น (Milton 1981 :
458) และบรรยากาศภายในองคการที่ไดรับอิทธิพลจากสิ่งตางๆ จะมีอิทธิพลโดยตรงตอบุคคลที่อยู
ในองคการนั้น (เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ. 2529 : 279)
ทาจิยูริ (tajiuri 1968, cited in Milton 1981 : 458) ไดอธิบายวา บรรยากาศภายในองคการ
หรือ ภายในครอบครัว ประกอบดวย
1. ความสัมพันธคณ
ุ ภาพที่ยั่งยืนของสิ่งแวดลอมภายใน
2. ประสบการณของสมาชิก
3. พฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจของสมาชิก
4. บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะพิเศษของสมาชิก
5. การจําแนกองคการใหโดดเดนเหนือองคการอื่น
เอปสไตน (Epstein 1995, cited in Weintein and Mignano 2003 : 121) ไดจําแนกชนิดของ
ความรวมมือกันระหวางโรงเรียนกับครอบครัวของนักเรียน ดังนี้คือ
1. การชวยเหลือครอบครัวของนักเรียนใหบรรลุตามขอตกลงหรือพันธะทางสังคม
2. การบรรลุขอ ตกลงระหวางโรงเรียนกับครอบครัวของเด็ก
3. ความสัมพันธกับผูปกครองนักเรียนในโรงเรียน
4. ความสัมพันธของผูปกครองกับกิจกรรมการเรียนของนักเรียนที่บาน
ทั้งนี้บรรยากาศในครอบครัวของนักเรียนที่ทุกคนในครอบครัวมีความรักความไววางใจกัน
เปนที่ปรึกษาที่ดีตอกัน มีการหารือชวยเหลือกันในการแกปญหารวมกัน มีความผูกพัน มีความ
อบอุน มีความรักใครสามัคคีกันภายในครอบครัว จะเปนบรรยากาศที่ทําใหคนในครอบครัวมี
ความสุข มีความพึงพอใจ (วันเพ็ญ วอกลาง และคณะ 2545 : 146 – 147) ซึ่งผลการวิจัยของลิบบี้
(Libby 1994 : abstract) พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธกับความรักของ
สมาชิกภายในครอบครัวซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของกรมสามัญศึกษา (2543 : บทคัดยอ) ที่
พบวานักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีความอบอุน ไดรับการสนับสนุนชวยเหลือใหกําลังใจไดรับ
การเอาใจใสดูแลและชวยเหลือในการแกไขปญหาใหมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน
ดังนั้นสรุปไดวา บรรยากาศในครอบครัว เปนปจจัยสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับ
นักเรียน เปนพฤติกรรมการปฏิบัติของนักเรียนที่เกิดจากสภาพแวดลอม สภาพเหตุการณ สภาพของ
ความเปนอยูภายในบาน ในครอบครัวที่นักเรียนอยูอาศัย ที่เกิดจากความรักความอบอุน ความ
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สามัคคี ปรองดอง ความรูสึกถึงความมั่นคง การใหคําปรึกษาหารือ การดูแลเอาใจใสการใหความ
ชวยเหลือของผูปกครองและของบุคคลภายในครอบครัวของนักเรียน
3. ความพรอมที่จะเรียน
ความพรอมที่จะเรียน คือ แรงจูงใจของนักเรียนในการเรียน สุขภาพหรือสภาพรางกายที่ไม
เจ็บปวยหรือเปนอุปสรรคตอการเรียน สภาพของจิตใจ ทัศนคติ สภาพแวดลอมในการเรียนและการ
ไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากครอบครัว
ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel 2005 : 274 , 276) มีความเห็นวาปจจัยตัวปอนในการ
ดําเนินงานของโรงเรียนใหบรรลุตามเปาหมายและภารกิจของโรงเรียน ปจจัยระดับนักเรียน ไดแก
ความพรอมในการเรียนของผูเรียนหรือความสามารถของผูเรียนและการสนับสนุนของผูปกครอง
ป จ จั ย สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ที่ ทํ า ให เ กิ ด ความพร อ มในการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น มี ลั ก ษณะและ
องคประกอบตามที่ คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู (2543 : 21 – 22) เสนอแนะดังนี้
1. ผูเรียนมีโอกาสคิดทําสรางสรรค โดยครูชวยจัดบรรยากาศการเรียนรู จัดสื่อและสรุป
สาระการเรียนรูรวมกัน
2. คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดานความสามารถทางสติปญญา อารมณ สังคม
ความพรอมของรางกายและจิตใจ
3. สาระการเรียนรูมีความสมดุลเหมาะสมกับวัย ความถนัด ความสนใจ ของผูเรียนและ
ความคาดหวังของสังคม
4. ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับครู ระหวางผูเรียนกับผูเรียน มีลักษณะที่ชวยเหลือเกื้อกูล
หวงใย ทํากิจกรรมรวมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู การแกปญหารวมกัน
5. แหลงเรียนรูมีหลากหลายเพียงพอ สามารถใหผูเรียนใชเปนแหลงคนควาหาความรูได
ตามความถนัดและความสนใจ
6. ผูเรียนมีความศรัทธาตอผูสอน สาระและกระบวนการกอใหเกิดการเรียนรูผูเรียนทุกคน
สามารถเรียนรูไดและมีวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน
7. สาระและกระบวนการเรียนรูเชื่อมโยงกับเหตุการณและสิ่งแวดลอมรอบตัวผูเรียน
สามารถนําผลการเรียนไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง
8. มี ก ารเชื่ อ มโยงกั บ เครื อ ข า ยอื่ น ๆ เช น ชุ ม ชน ครอบครั ว องค ก รต า งๆ เพื่ อ สร า ง
ความสัมพันธและรวมมือกัน ชวยใหเกิดการเรียนรู
การวางแผนการเรียนของผูเรียน เปนการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนของผูเรียน ซึ่ง
นวลจิตต เชาวกีรติพงศ และคณะ (2545 : 37) มีแนวคิดวา การวางแผนการเรียนของผูเรียนตอง
สามารถตอบคําถามตอไปนี้ไดวาคืออะไร
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1. จะเรียนอะไร
2. เรียนไปทําไม
3. จะไปหาคําตอบไดทไี่ หน โดยวิธีใด
4. จะสามารถนําเสนอหรือใหคําตอบไดเมื่อใด
โควี่ (Covey 2003 : 130) มีความเห็นวา มนุษยมีศักยภาพและความพรอมอยูภายในตนเอง
พร อ มที่ จ ะเรี ย นรู แ ละได รั บ การพั ฒ นาให มี คุ ณ ค า สู ง สุ ด ซึ่ ง เป น สมรรถนะภายในของบุ ค คล
ประกอบดวย 4 ดาน คือ
1. ดานกายภาพ (Physical Dimension) ซึ่งเกี่ยวของกับการดูแลรักษาสภาพรางกายอยางมี
ประสิทธิผล
2. ดานจิตวิญญาณ (Spiritual Dimension) เปนศูนยรวมของชีวิต เปนความซื่อสัตยตอ
คานิยมซึ่งผูกพันกับแรงบันดาลใจ
3. ด า นสติ ป ญ ญา (Mental
Dimension) การพั ฒ นาทางสติ ป ญ ญา การอ า น การใช
จินตนาการ การวางแผนและการเขียน
4. ดานสังคม / อารมณ (Social / Emotional Dimension) เกี่ยวของสัมพันธกับการบริการ
ความเขาอกเขาใจ การรวมมือกันอยางสรางสรรค และความมั่นคงในจิตใจ
ความพรอมที่จะเรียนของผูเรียนมีความสัมพันธกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได
รวมเอาทักษะชีวิตเขาไวในมาตรฐานการศึกษา ทักษะชีวิตที่เปนเสมือนการเตรียมความพรอมของ
ผูเรียน ประกอบดวยสาระสําคัญ 8 ประการ (สมศักดิ์ สินธุรเวชญ 2542 : 21) ดังนี้
1. การตัดสินใจ
2. การแกปญ
 หา
3. ความคิดสรางสรรค
4. การคิดอยางมีวิจารณญาณ
5. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
6. การเห็นคุณคาในตนเอง
7. การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
8. ทักษะการจัดการ
สรุปไดวา ความพรอมที่จะเรียน คือ ปจจัยสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับนักเรียน ที่เปน
พฤติกรรมการปฏิบัติของนักเรียนที่เกิดจากสภาพรางกายและจิตใจของนักเรียนที่เหมาะสมตอการ
เรียนรู เชน มีแรงจูงใจในการเรียน มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงไมเจ็บปวย หรือเปนอุปสรรคตอการ
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เรียน มีสภาพจิตใจที่ดีตอการเรียน และสภาพแวดลอมในการเรียนการไดรับการสนับสนุนจาก
ครอบครัว และการเตรียมตัวกอนเขาเรียน
4. กระบวนการพัฒนาตนเอง
กระบวนการพัฒนาตนเองเปนกระบวนการในการศึกษาหาความรูและรับรูตามศักยภาพ
และตามลักษณะเฉพาะตัวของผูเรียนแตละบุคคลในการสืบคนหาความรูดวยตนเอง การมีทักษะใน
การทํางานรวมกับผูอื่น การวางแผนการเรียน วิธีการเรียน และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหมี
ความกาวหนาอยูเสมอ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2547 : 7) ไดกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาดานผูเรียนเอาไววาผูเรียนจะตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและมีตัวบงชี้เกี่ยวกับ
การพัฒนาตนเองของผูเรียน ดังนี้คือ
1. ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ
2. ผูเรียนรักการอานและสามารถคนควาหาความรู ทั้งจากในและนอกสถานศึกษา
3. ผูเรียนพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543 :29) ไดกําหนดแนวทางในการปฏิรูป
การเรียนรู เพื่อนําไปสูคุณภาพของนักเรียนโดยมีแนวคิดพื้นฐานของการเรียนรูเพื่อการพัฒนา
ตนเอง 5 ประการ ดังนี้
1. แกนแทของการเรียนการสอน คือ การเรียนรูของผูเรียน
2. การเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกแหงทุกเวลาตอเนื่องยาวนานตลอดชีวิต
3. ศรัทธาเปนจุดเริ่มตนที่ดีที่สุดของการเรียนรู
4. ผูเรียนเรียนรูไดดีดวยการสัมผัสและสัมพันธ
5. สาระที่สมดุลเกิดขึ้นจากการเรียนรู คือ ความรู ความคิด ความสามารถ และความดี
สําหรับกระบวนการการเรียนรูที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหเปนคนเกง ดี และมี
ความสุข มีกระบวนการเรียนรู 5 ลักษณะ คือ การเรียนรูอยางมีความสุข การเรียนรูแบบองครวม
การเรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริง การเรียนรูรวมกับบุคคลอื่น และการเรียนรูกระบวนการเรียนรู
ของตนเอง ซึ่งมีรายละเอียดตามที่คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู. (2543 : 31 – 33) อธิบายไว
ดังตอไปนี้
1. การเรียนรูอยางมีความสุข เรียนรูอยางสันติสุข ดวยกันทั่วทุกคน เปนสภาพการจัดการ
เรียนการสอนในบรรยากาศที่ผอนคลาย มีอิสระยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลหลากหลายใน
วิธีการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนมีประสบการณแหงความสําเร็จ และไดพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ
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2. การเรียนรูแบบองครวม การบูรณาการสาระและกระบวนการเรียนรูเปนการเรียนรูสิ่ง
ตางๆ อยางสัมพันธเชื่อมโยงตอเนื่องกลมกลืนกันทั้งเรื่องใกลตัวในทองถิ่น เรื่องของสากล การ
เปลี่ ย นแปลงและแนวโน ม ต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมโลก มี ค วามหมายต อ การนํ า ไปใช ใ น
ชีวิตประจําวันและแกปญหาสภาพสังคม
3. การเรียนรูจากการคิดและการปฏิบัติจริง เรียนโดยใชสมอง และสองมือเปนการจัดการ
เรียนรูใหไดฝกคิดและปฏิบัติจริง ฝกจากประสบการณตรงจากแหลงความรู สื่อ เหตุการณ และ
สิ่งแวดลอมรอบตัว ดวยการสังเกต คิดอยางรอบคอบ ปฏิบัติจริงจังและสรุปผลเปนองคความรู
4. การเรียนรูรวมกับบุคคลอื่น เรียนรวมกันรูรวมกัน เปนกระบวนการเรียนรูจากการมี
ปฏิสัมพันธกัน โดยมีการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู วัฒนธรรม อารมณ สังคมรวมกันเกิดการ
เรียนรูที่หลากหลาย ชวยเหลือเกื้อกูลกัน เปนการปลูกฝงคุณธรรมที่ดีงาม พัฒนาทักษะทางสังคม
และทักษะการทํางาน
5. การเรียนรูกระบวนการเรียนรูของตนเอง เรียนอยางใครครวญทบทวนตัวเองรอบดาน
เปนการรับรูวิธีการเรียนรู และความถนัดของตนเอง เนนการเรียนรูกระบวนการวาการเรียนรูแตละ
ครั้งเกิดขึ้นไดอยางไร ดวยวิธีการอะไร มีขั้นตอนอยางไร เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาจุดดีเดนจุด
ดอย และปรับปรุงกระบวนการเรียนรูของตนเอง เพื่อนําไปสูการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรูใ ห
เหมาะสม
สําหรับแนวคิดในกระบวนการพัฒนาตนเองของผูเรียน สามารถนําแนวคิดตางๆ มาปรับ
ใชได เชน โควี่ (Covey 2003 : 13 – 14) ไดเสนอแนวคิดคุณลักษณะ 7 ประการ ที่ทําใหบุคคล
ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพพัฒนาสูความมีประสิทธิผลสูง ซึ่งประกอบดวยลักษณะ
ดังตอไปนี้
1. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
2. เริ่มตนดวยจุดมุงหมายในใจ
3. ทําตามลําดับความสําคัญ
4. มุง มั่นในความสําเร็จ
5. เขาใจผูอื่นกอนแลวจึงใหผูอื่นเขาใจเรา
6. การระดมพลังสรางสรรค
7. การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ดังนั้นสรุปวา กระบวนการพัฒนาตนเอง เปนปจจัยดานกระบวนการที่เปนพฤติกรรมการ
เรียนรูของนักเรียนตามขั้นตอนในการศึกษาหาความรูและเรียนรู ตามลักษณะเฉพาะตัวของแตละ
บุคคล ในการปรับปรุงตนเองใหมีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น การวางแผนในการเรียนและวิธี

69
ในการเรียนของนักเรียน และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองใหมีความกาวหนาอยูเสมอในทุกๆ
ดาน
ทั้งนี้ สรุปไดวา ปจจัยระดับนักเรียน คือ ตัวแปรที่เปนปจจัยสงเสริมการจัดการศึกษาใน
ระดับนักเรียน เปนลักษณะหรือองคประกอบของนักเรียนแตละบุคคลซึ่งประกอบดวย ความสนใจ
ใฝ รู ความพร อ มที่ จ ะเรี ย น บรรยากาศในครอบครั ว และกระบวนการพั ฒ นาตนเอง ซึ่ ง มี
ความสัมพันธและมีอิทธิพลสงผลตอคุณภาพนักเรียนสรุปได
ตัวแปรปอนเขา

ตัวแปรกระบวนการ

ความสนใจใฝรู

ผลผลิต

คุณภาพนักเรียน
1. ความเกง

ความพรอมทีจ่ ะ
เรียน

กระบวนการพัฒนา
ตนเอง

2. ความดี
3. การมีความสุข

บรรยากาศใน
ครอบครัว

แผนภูมิที่ 6 ปจจัยสงเสริมการจัดการศึกษาระดับนักเรียนที่สัมพันธกบั คุณภาพนักเรียน
ปจจัยระดับหองเรียน
ป จ จั ย ระดั บ ห อ งเรี ย น คื อ องค ป ระกอบที่ เ ป น ป จ จั ย ในการสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม การจั ด
การศึกษาและการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน ซึ่งมีความสัมพันธและมี
อิทธิพลตอคุณภาพ นักเรียน
กระบวนการจัดการเรียนรูที่ใหความสําคัญกับคุณภาพของผูเรียน ครูมีบทบาทสําคัญใน
การจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นกับผูเรียน การปลุกเราและเสริมแรงผูเรียนในการคนหาคําตอบและ
แกปญหาดวยตนเองการทํางานเปนกลุมการจัดกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางความมี
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วินั ย และความรับผิ ด ชอบให กั บผูเ รีย น ครูจ ะเปน ผูว างแผนทั้งเนื้อ หาและวิธีก าร แกผูเ รี ย นจัด
บรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู และชวยชี้แนะแนวทางใหคําปรึกษาแกผูเรียน (คณะอนุกรรมการ
ปฏิรูปการเรียนรู 2543 : 20 – 21) สําหรับปจจัยสงเสริมการจัดการศึกษาระดับหองเรียน มารซาโน
(Marazno 2000 : 15) ไดกําหนดปจจัยระดับหองเรียนที่มีอิทธิพลตอผลผลิตของโรงเรียน คือ ชนิด
และคุณภาพของการสอน (Kind and quality of teaching) การออกแบบหลักสูตร (curriculum
design) และการจัดการชั้นเรียน (Classroom management) บันดูรา (Bandura 1997 cited in Hoy and
Mistkel 2005 : 153 – 154) ไดเสนอรูปแบบของครูที่มีสมรรถนะหรือความสามารถ (Efficacy) ที่มี
อิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานประกอบดวยการชี้แนะของครู (Physiological cues) ความสามารถใน
การพูดจูงใจ (Verbal persuasion) ตัวแบบในการทํางาน (Modelling) และประสบการณความรอบรู
ของครู (Mastery experience) แตโรเซนไชนและเฟรสท (rosenshine and Furst 1971 cited in
Lunenberg and Ornstein 2004 : 536) ระบุวาปจจัยระดับครูหรือหองเรียนที่สัมพันธกับผลผลิตหรือ
คุณภาพนักเรียน ประกอบดวย ความชัดเจนในการนําเสนอและความสามารถในการจัดกิจกรรม
(Clarity) การเปลี่ยนแปลงพัฒนาในการใชสื่อ (Variability) ความกระตือรือรนในการทํางาน
(Enthusiasm) พฤติกรรมการทํางานที่มีประสิทธิภาพ (Task orientation) และโอกาสในการเรียน
ของนักเรียน (Opportunity to learn) สอดคลองกับแนวคิดของกรีนวอลลดและคณะ (Greenwald
and others 1996, vited in Hoy and Miskel 2005 : 279) ที่ระบุวาตัวบงชี้คุณภาพของครู
ประกอบดวย ความสามารถ ความรูและประสบการณ ทั้งนี้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (2547 : 13) เสนอวาตัวแปรที่เปนปจจัยระดับครูหรือหองเรียนที่มีผลตอคุณภาพ
ของการศึ ก ษา คื อ ความสามารถในการจั ด การเรี ย นการสอนของครู คุ ณ วุ ฒิ และความรู
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบสําหรับครู มัวร (Moor 2001 :3-4) มีความเห็นวา บทบาท
หนาที่ที่สําคัญของครู มี 3 ประการ คือ เปนผูเชี่ยวชาญดานการสอน (Instructional expert) เปน
ผูจัดการชั้นเรียน (Classroom manager) และเปนที่ปรึกษา (Counselor) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยได
กําหนดตัวแปรปจจัยระดับหองเรียนที่เปนปจจัยสงเสริมคุณภาพประกอบดวย ความกระตือรือรน
ของครูความรอบรูของครู การใหคําปรึกษา และการจัดการชั้นเรียน ดังนี้คือ
1. ความกระตือรือรน
ความกระตือรือรนของครูเปนพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความศรัทธา
ในวิชาชีพการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน ความตื่นตัว ความฉับไว และความเต็มใจในการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
เมื่อพิจารณามาตรฐานดานการเรียนการสอน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีตัวบงชี้
ที่เ กี่ยวกับมาตรฐานด านครู คื อ ครูมีความมุงมั่น อุทิ ศตน ในการสอนและพัฒนาผูเรี ย น มี ก าร
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แสวงหาความรู เทคนิควิธีการใหมๆ รับฟงความคิดเห็น ใจกวาง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2549 : 6-7)
โรเซนไชนและเฟรสท (rosenshine and Furst 1971 cited in Lunengerg and Ornstein
2004:536) ไดทําการวิจัยพบวา ความกระตือรือรนในการสอนของครู (Enthusiasm) มีความสัมพันธ
กั บ คุ ณ ภาพของผู เ รี ย น การเตรี ย มความพร อ มของครู ผู ส อนเป น การแสดงให เ ห็ น ถึ ง ความ
กระตือรือรนของครูในการปฏิบัติงาน ซึ่งสเคลและเบอรเดน (Schell and Burden 2000, cited in
Burden 2003 : 42-44) มีความเห็นวา การเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนรูของครู
ประกอบดวย
1. แผนการเรียนการสอนระยะยาว
2. เครื่องมือสงเสริมคุณภาพการปฏิบัติงาน
3. รางแผนการทํางาน
4. ตารางเวลาทํางานแตละสัปดาห
5. ปฏิทิน แผนการเรียน
6. โครงรางหลักสูตร
7. โครงรางนโยบาย
8. แนวทางการประเมินผลนักเรียน
9. การบานสําหรับผูเรียน
10. เครื่องมือสนับสนุนการทํางาน
11. แสดงใหเห็นงานประจําในชั้นเรียนที่ตองทํา
12. เอกสารการสอนของครู
ครูผูสอนมีอิทธิพลตอการเรียนการสอนหลายประการดวยกัน เชน ความรูความเขาใจใน
สาระที่สอน ความสามารถในการสอน ความตั้งใจ ทัศนคติตอการสอน ความรูสึกตอผูเรียน สภาพ
จิตใจ แรงจูงใจ สุขภาพ ความพรอมของผูสอน บุคลิกลักษณะของผูสอนมีผลตอการจัดการเรียน
การสอนและตอพฤติกรรมการสอนของครูซึ่งสงผลตอการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการ
สอนและตอพฤติกรรมการสอนของครูซึ่งสงผลตอการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของผูเรียน
(ทิศนา แขมมณี 2545:17) ซึ่งผลการวิจัยของครอนบาคกับสโนว (Cronbach and Snow 1980, อาง
ถึงใน สุรางค โควตระกูล 2544 : 17) ซึ่งผลการวิจัยของครอนบาคกับสโนว (Cronbach and Snow
1980, อางถึงใน สุรางค โควตระกูล 2544 : 285) เกี่ยวกับการเรียนการสอน สรุปวาไมมีวิธีการสอน
ใดที่จะเหมาะสมสําหรับ นักเรียนทุกคนในการสอนจําเปนจะตองคํานึงถึงลักษณะของนักเรียน และ
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ผูเรียนที่มีลักษณะตางกันจะชอบวิธีการสอนของครูที่ตางกัน (สุรางค โควตระกูล 2544 : 285) ซึ่ง
มัวร (Moore 2001 : 24) มีความเห็นวาทักษะเกี่ยวกับการสอนของครูมี 3 ประการ คือ
1. การเตรียมการสอน
2. การทําการสอน
3. การวัดและประเมินผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเดิม (2540) มีความเห็นวาลักษณะของครูที่มี
ความกระตือรือรน มีความเหมาะสมกับการสอนใหผูเรียนมีคุณภาพมีลักษณะดังนี้ (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา . 2548 ค : 48)
1. มองเห็นภาพของงานตลอดแนว รูขั้นตอนการทํางาน รูลักษณะของงานวายากหรืองาย
จัดนักเรียนใหเหมาะสมกับงาน
2. รูวัตถุประสงคของงานวาทําเพื่ออะไร
3. มีความสามารถกระตุนและเสริมแรง
4. มีความสามารถในการประเมินตรวจสอบ รูวิธีประเมินวิธีตรวจสอบผลงานสรางหรือ
เลือกเกณฑประเมินที่เหมาะสม
5. รูพื้นฐานและความสามารถของนักเรียนเปนรายบุคคล รูจักจุดเดนจุดดอย ของเด็ก
6. มีความสามารถในการจัดประสบการณในการทํางานกลุมใหนักเรียนไดอยางเหมาะสม
7. มีความสามารถในการเลือกสถานการณ ออกแบบบันทึก จัดทําขอมูลและนําผลไปใช
อยางเหมาะสม
8. มีความสามารถในการสื่อความหมายและการใชคําถามกระตุน ชี้แนะ ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
ดังนั้นสรุปไดวา ความกระตือรือรน เปนปจจัยสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับหองเรียน
ที่เปนลักษณะพฤติกรรมปฏิบัติของครู ที่เกิดจากแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความศรัทธาในวิชีพ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน การเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน ความตื่นตัว
ความฉับไว และรวมถึงความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ และงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ
2. ความรอบรูของครู
ความรอบรูของครู คือ ความรูความเชี่ยวชาญและทักษะที่เกิดจากการปฏิบัติงานในการ
จัดการเรียนการสอนและงานอื่นๆ ทั่วไป ซึ่งเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพและการ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
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ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel 2005 : 15) และบันดูรา (Bandura.1997 cited in Hoy and
Miskel 2005 : 153) มีความเห็นที่สอดคลองกันวา ความรอบรูของครูผูสอนเปนปจจัยที่ทําใหงาน
ประสบความสําเร็จ ความรอบรูที่เกิดจากความสามารถและประสบการณของครู ในการปฏิบัติงาน
ดานการจัดการเรียนการสอนจะมีลักษณะตามที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548 ค : 49)
เสนอไวดังตอไปนี้
1. เตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ
2. จัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่จูงใจและเสริมแรงใหเกิดการเรียนรู
3. เอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคลแสดงความเมตตาตอผูเรียนอยางทั่วถึง
4. จั ด กิ จ กรรมและสถานการณ เ พื่ อ ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นได แ สดงออกและคิ ด อย า ง
สรางสรรค
5. สงเสริมใหผูเรียนฝกคิด ฝกทําและฝกปรับปรุงตนเอง
6. สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูพรอมทั้งสังเกตสวนดีและปรับปรุงสวนดอยของ
ผูเรียน
7. ใชสื่อเพื่อฝกคิดการแกปญหาและการคนพบความรู
8. ใหแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมประสบการณกับชีวิตจริง
9. ฝกฝนมารยาทและวินัย
10. สังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเนื่อง
จาคอบสันและคณะ (Jacobson and others 1985, cited in Moore 2001 : 9) เสนอความเห็น
วา กุญแจสําคัญในประสิทธิผลการสอนของครู คือ การวางแผนการสอน ซึ่งมัวร (Moore 2001 : 10
– 11) ไดกําหนดกระบวนการในการวางแผนการสอนไว 7 ขั้นตอน คือ
1. การสังเกต
2. การเขียนวัตถุประสงค
3. เลือกสื่อการสอน
4. พิจารณาแผนการสอนที่เหมาะสม
5. เลือกยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการสอน
6. การกําหนดขอยุติแผนที่ใชในการสอน
7. กําหนดและพัฒนาการประเมินผลที่เหมาะสม
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บันดูรา (bandura 1997 Cited in Hoy and Miskel 2001 : 152) ไดเสนอรูปแบบของครูที่มี
ความรอบรู มีประสิทธิภาพในการสอน มีปจจัยประกอบดวย
1. ความสามารถในการชี้แนะ (Physiological cues)
2. ความสามารถในการพูดจูงใจ (Verbal persuasion)
3. ตัวแบบในการทํางาน (Modeling)
4. ประสบการณความรอบรูของครู (Mastery experience)
เชื่ อ มโยงไปสู ก ระบวนการเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาโดยการวิ เ คราะห ง านด า นการสอนการ
ประเมินความสามารถหรือสมรถนะของครู ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพของครูและความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ดังแผนภูมิที่ 7
ที่มาของประสิทธิภาพ
1. ความสามารถในการ
ชี้แนะ
2. ความสามารถในการพูด
จูงใจ
3. ตัวแบบในการทํางาน
4. ประสบการณความรอบ
รูของครู

การปฏิบตั ิงาน

กระบวนการ
พัฒนา

การวิเคราะห
งานการสอน
การประเมิน
ความสามารถ
ในการสอน

ประสิทธิภาพ
ของครู

ผลสืบเนื่องของ
ประสิทธิภาพครู
1. ความพยายาม
่ง
2. ความตอเนือ
3. ความสําเร็จ

แผนภูมิที่ 7 ประสิทธิภาพของครู
ที่มา : Wane K.Hoy, and Cecil G Miskel, Educational Administration : Theory Research and
Practice.7 th ed(2001):,152.
ประสบการณความรอบรูของครูเกิดขึ้นจากทักษะในการสอนซึ่งทักษะทั่วไปในการสอน
ของครูประกอบดวย 1) ทักษะการวางแผนการสอน (Pre instructional skill) 2) ทักษะการปฏิบัติการ

75
สอน (Instructional skill) และ 3) ทักษะการวัดและประเมินผลหลังสอน (Post instructional skill)
(Moore 2001 : 24) สําหรับหลักการในการจัดการเรียนการสอน (Direct instruction) เพื่อใหการ
สอนมีคุณภาพมีหลักการดังนี้ คือ 1) การจัดเนื้อหาสาระอยางเหมาะสมเปนไปตามลําดับขั้นตอน 2)
การตรวจสอบความรูพื้นฐานเดิมของผูเรียน 3) การนําเสนอเนื้อหาสาระอยางกระชัดชัดเจน 4) การ
ฝกปฏิบัติใชความรูหรือทักษะที่เรียนรู 5) การไดรับขอมูลปอนกลับ และ6) การฝกปฏิบัติอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ (ทิศนา แขมมณี 2545 : 113 – 114)
3. การใหคาํ ปรึกษา
การใหคําปรึกษาเปนการใหคําแนะนํา แนะแนวที่ครอบคลุมการสอนแนะแนวนักเรียน
เสนอแนะแนวทางในการตัดสินใจ การแกปญหา การแนะนําแนวทางวิธีการแสวงหาความรูที่เปน
ประโยชนตอผูเรียน
การให คํ า ปรึ ก ษาเป น กระบวนการของการตรวจสอบและกํ า หนดเป า หมายในการ
ดําเนินการใหความชวยเหลือบุคคลใหกาวไปสูความสําเร็จในชีวิต (Skiffington and Zeus 2003 :
12) ซึ่งมัวร (Moore 2001 : 3-4) มีความเห็นวาบทบาทที่สําคัญของครู คือ ตองทําหนาที่เปนผูให
คําปรึกษาในชั้นเรียนเพื่อใหคําแนะนําและชวยแกปญหาใหแกนักเรียนตรงกับแนวคิดของบันดูรา
(Bandura 1997 cited in Hoy and Miskel 2001 : 153) ที่วาการชี้แนะการใหคําแนะนําเปน
องคประกอบสวนหนึ่งของสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู
การใหคําปรึกษา หมายถึง การใหความชวยเหลือ ความใกลชิด ความอบอุน ความมั่นใจ
สติปญญา ที่จะชวยใหนักเรียนสามารถตัดสินใจและเลือกไดอยางชาญฉลาด ถูกตองเหมาะสมกับ
สภาพปญหาและความตองการจําเปน ซึ่งการใหคําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีขอมูลที่
ถู ก ต อ งลึ ก ซึ้ ง อย า งเพี ย งพอ (หน ว ยศึ ก ษานิ เ ทศก สํ า นั ก งานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษา
แหงชาติ. (2538 : 12) ซึ่งกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 ก. : 4) ไดใหความหมายไววา
การใหคําปรึกษา คือ กระบวนการชวยเหลือผูเรียนใหสามารถรูจักเขาใจและยอมรับตนเองจนเกิด
ความกระจางในปญหาของตนเอง สามรถวางแผนและหาแนวทางตัดสินใจแกปญหาตนเองไดซึ่ง
บทบาทของครู ที่ ทํ า หน า ที่ ใ ห คํ า ปรึ ก ษามี บ ทบาท ตามที่ ก รมวิ ช าการ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร.
(2545ข. : 11) เสนอแนะไวดังนี้
1. รวบรวมขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จัดทําขอมูลเปนระบบเปนปจจุบัน
2. คัดกรอง จําแนกกลุมผูเรียนเปนกลุมปกติ กลุมพิเศษ
3. ดูแลชวยเหลือใหคําปรึกษา กรณีปญหาไมยุงยากซับซอนทั้งรายบุคคลและรายกลุม
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4. จัดกิจกรรมโครงการสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหรูจักรักและเห็นคุณคาในตนเองมีทักษะ
ชีวิและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
5. ติดตามผลการสงเสริมพัฒนาและดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางตอเนื่อง
6. ประสานงานกับผูปกครอง ชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมพัฒนาปองกันและ
แกไขปญหาผูเรียน
7. มีสวนรวมในการประเมินผลและปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน
บทบาทหนาที่ของครู ในการทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกผูเรียนที่ใหคําปรึกษาครอบคลุมทั้ง
ดานการเรียน อาชีพ ชีวิตและสังคมในดานการสงเสริมพัฒนา ปองกันและแกไขปญหาครูตองมี
คุณสมบัติมีคุณสมบัติตามที่กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2545 ก . : 13) เสนอไวดังนี้
1. มีบคุ ลิกภาพที่อบอุนและเปนมิตร
2. มีลักษณะนาไววางใจ นาเคารพ นาเชื่อถือและรักษาความลับได
3. มีความสนใจในการชวยเหลือผูอื่น มีคุณธรรม เมตตาธรรมและเสียสละ
4. รูจักพูดเพื่อใหรับคําปรึกษาทราบปญหาที่แทจริงและชวยเหลือแกปญหาดวยตัวเองได
5. รูจักฟงและจับประเด็นไดเร็ว และชัดเจน มีความอดทนตอการรับฟง
6. สามารถอธิบายและคลี่คลายปมประเด็นตางๆ ใหชัดเจนและเขาใจไดงาย
7. สามารถชวยใหผูรับคําปรึกษารับผิดชอบตอการตัดสินใจของตนเองโดยผูใหคําปรึกษา
จะไมตัดสินใจแทน
8. มีสุขภาพจิตดี มีอารมณมั่นคง
นอกจากการใหคําปรึกษา (Counseling) แลวครูยังตองทําหนาที่ใหคําแนะนําชี้แจงและ
มอบหมายงานใหผูเรียนไดปฏิบัติ คําแนะนําชี้แนะของครูตองมีลักษณะตามที่อาเรนดส (Arends
1997 : 272 – 273) อธิบายไว คือ
1. มีความชัดเจนและทาทาย
2. การแนะนําเปนไปตามธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
3. คํานึงถึงระดับความยากงาย
4. การเฝาติดตามความกาวหนาของผูเรียน
ครูยังตองมีหนาที่ใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามที่สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน . (2547 : 25) ไดเสนอไวดังตอไปนี้
1. ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับพฤติกรรมพัฒนาการของเด็กวัยตางๆ
2. สอดสองใหความชวยเหลือเด็กและเยาวชนทั้งดานความปลอดภัยและการแกปญหา
พฤติกรรม
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3. จัดกิจกรรมสงเสริมเด็กใหไดรับการพัฒนาตามศักยภาพของแตละบุคคล
4. เป น แหล ง เรี ย นรู แ ละฝ ก งานเพื่ อ เพิ่ ม พู น ประสบการณ แ ก นั ก เรี ย นตามความรู
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด
5. ติดตามผลสะทอนปญหา และแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการดําเนินการ
ชวยเหลือนักเรียน
6. ใหความรวมมือแลกเปลี่ยนเรียนรูเผยแพรขอมูลขาวสาร
7. ให ก ารสนั บ สนุ น และเป น เครื อ ข า ยในการพั ฒ นาและขยายผลการดู แ ลช ว ยเหลื อ
นักเรียน
ดังนั้นสรุปไดวา การใหคําปรึกษา เปนปจจัยสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับหองเรียนที่
เปนลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติของครูเกี่ยวกับการใหคําแนะนํา การแนะแนวที่ครอบคลุมการ
สอนการแกปญหา การใชชีวิตสวนตัว การปรับตัวอยูในสังคม การแนะนําวิธีการแสวงหาความรู
และการแนะแนวทางที่เปนประโยชนตอนักเรียน
4. การจัดการชั้นเรียน
การจัดการชั้นเรียน คือ การดูแลและปกครองนักเรียนในชั้นเรียน ซึ่งครอบคลุมการจัด
สภาพและบรรยากาศในชั้นเรียน การอํานวยความสะดวก การจัดประสบการณและกิจกรรมการ
เรียนรู การกํากับดูแลความประพฤติ ระเบียบวินัย การเรียนรูการทํางานและการเลนของนักเรียน
มารซาโน (Marzano 2000 cited in Sergiovanni and others 2004 : 15) มีความเห็น
สอดคลองกับเบอรเดน (Burden 2003 : 3) วาการจัดการชั้นเรียนเปนบทบาทหนาที่ของครูที่จะตอง
ดําเนินการซึ่งมีความสัมพันธกับผลลัพธของโรงเรียน ซึ่งมูจสและเรยโนลด (Muijis and Reynolds
2001 : 37) มีความเห็นวา ประสิทธิผลของการจัดการชั้นเรียนทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ สเคลลและเบอรเดน (Schell and Burden 2000 cited
in Burden 2003 : 39 – 42) ไดเสนอแนวคิดวาการจัดการชั้นเรียนของครูตองมีลักษณะการ
ดําเนินการดังตอไปนี้
1. สิ่งแวดลอมในโรงเรียน
2. การจัดเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณสนับสนุนการทํางาน
3. การจัดระบบเครื่องมืออุปกรณ
4. กําหนดระเบียบปฏิบัติของชั้นเรียน
5. เตรียมผูชวยเหลือชั้นเรียน
6. จัดเตรียมรายชื่อนักเรียนในชั้นเรียน
7. การสรางความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน
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8. จัดเตรียมวันเกิดและวันสําคัญของบุคคลอื่นๆ เอาไว
9. การจัดเตรียมหนังสือเรียนและคนควา
10. การจัดและจําแนกชั้นเรียน
11. การจัดหองเรียนใหเปนระเบียบ
12. การเลือกและจัดที่นั่งเรียน
13. การตกแตงหองเรียนใหสวยงาม
ทั้งนี้การจัดการชั้นเรียนเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้น
เรียน การจัดหองและการจัดวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ควรดําเนินการใหครอบคลุมดังนี้ 1)
จัดเพื่อเปาหมายในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน 2) จัดพื้นที่ใชสอย
รวมกันใหมีอิสระและสามารถใชรวมกันไดสะดวก 3) ใหมั่นใจไดวาครูสามารถมองเห็นนักเรียน
ไดสะดวก 4) สื่อที่ใชในการสอนจัดหางาย สะดวกและนักเรียนใหความสนใจ 5) นักเรียนสามารถ
มองเห็นกิจกรรมการเรียนการสอนและเขารวมกิจกรรมไดงายและสะดวก (Emmer and others
2000, Evertson and others 2000, cited Burden 2003 : 52-53) ซึ่งไวนสไตนและคณะ (Weinstein
and others 2003 : 111) ไดเสนอแนะแนวทางในการดูแลชั้นเรียนเอาไวดังตอไปนี้ คือ
1. มีความตั้งใจเต็มใจในการทํางาน
2. ใสใจกับสิ่งที่นักเรียนใหความสนใจ
3. มีความยุติธรรม
4. มีความเขาใจนักเรียน
5. ใหอิสระและรวมทํากิจกรรมรวมกัน
6. ขจัดการควบคุมกํากับที่ไมจําเปนออกไป
7. ดูแลชั้นเรียนใหครอบคลุมทั่วถึง
8. คนหาจุดเดนของนักเรียน
9. พัฒนาทักษะการสื่อสารการสรางความสัมพันธ
ดังนั้นสรุปไดวา การจัดการชั้นเรียน เปนปจจัยดานกระบวนการ ที่เปนพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของครู ตามขั้นตอนในการดูแลและปกครองนักเรียนในชั้นเรียน ซึ่งครอบคลุมการจัด
สภาพและบรรยากาศในชั้นเรียน การอํานวยความสะดวกในชั้นเรียน การจัดประสบการณและ
กิจกรรมการเรียนรู การกํากับดูแลความประพฤติ ระเบียบวินัยการเรียนรู การทํางานและการเลน
ของนักเรียนในชั้นเรียน
สรุปแลวจะเห็นไดวาปจจัยระดับหองเรียน คือ ตัวแปรที่เปนปจจัยสงเสริมการจัดการศึกษา
ในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ซึ่งประกอบดวย ความกระตือรือรนความ
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รอบรูของครู การใหคําปรึกษา และกระบวนการการจัดการชั้นเรียน มีความสัมพันธและสงผลตอ
คุณภาพนักเรียนสรุปได ดังแผนภูมิที่ 8
ตัวแปรปอนเขา

ตัวแปรกระบวนการ

ผลผลิต

ความกระตือรือรน

ความรอบรูของครู
การจัดการชั้นเรียน
การใหคําปรึกษา

คุณภาพนักเรียน
1. ความเกง
2. ความดี
3. การมีความสุข

แผนภูมิที่ 8 ปจจัยสงเสริมการจัดการศึกษาระดับหองเรียนที่สัมพันธกับคุณภาพนักเรียน
ที่มา:Emmer and others , Evertson and others 2000, cited Burden (2003), 52-53
: Weinstein and others (2003), 111
ปจจัยระดับโรงเรียน
ปจจัยสงเสริมการจัดการศึกษาระดับโรงเรียนเปนองคประกอบปจจัยที่สงเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อใหการดําเนินการบริหารจัดการตามกระบวนการบริหารใหเกิดคุณภาพกับนักเรียนซึ่ง
เกี่ยวของกับโครงสรางและการบริหาร พันธกิจที่ชัดเจนของโรงเรียน ความกลมเกลียว การมีสวน
รวมของผูปกครอง และกระบวนการในการบริหารคุณภาพซึ่งใชในโรงเรียนเปนฐานในการบริหาร
ยุทธศาสตรตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพซึ่ง มารซาโน (Marzano.2000 cited in Sergiovanni and others
2004 : 15) ไดจําแนกตัวแปรระดับโรงเรียนที่มีอิทธิพลสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
ประกอบดวยปจจัยสงเสริมคุณภาพ ดังนี้ คือ 1) โอกาสในการเรียนของนักเรียน 2) เวลาที่ใชในการ
เรียน 3) การติดตามกํากับการเรียนของนักเรียน 4) แรงผลักดันสูความสําเร็จ 5) การมีสวนรวมของ
ผูปกครอง 6) บรรยากาศในโรงเรียน 7) ภาวะผูนํา 8) ความรวมมือของบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งโอ
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เวนส (Owens 1991 : 220 – 221) เสนอแนวคิดวาปจจัยที่เปนตัวชี้วัดความสําเร็จขององคการ
ประกอบดวย 1) เปาหมายขององคการ 2) ความเหมาะสมในการติดตอสื่อสาร 3) ความสมดุลใน
อํานาจ 4) การใชทรัพยากรบุคคล 5) ขวัญกําลังใจ 6) การใชนวัตกรรม 7) ความมีอิสระ 8) ความ
กลมเกลียว 9) การปรับเปลี่ยน 10) ความเหมาะสมในการแกปญหา และลูเนนเบิรกและออนสไตน
(Lunenberg and Ornstein 2004 : 40) ยังไดเสนอแนะวาองคประกอบในระบบการบริหารโรงเรียนมี
ดังนี้ 1) การจัดการเรี ยนการสอนและหลั กสู ตร 2) เทคนิคการเรีย นการสอน 3) โครงสรางการ
บริหาร 4) วัฒนธรรมและบรรยากาศในโรงเรียน 5) ภาวะผูนําการบริหารจัดการและงบประมาณ 6)
การบริหารและพัฒนาทีมงาน 7) ทรัพยากรสิ่งกอสรางและวัสดุอุปกรณ 8) แผนการประเมินผล
สว นแนวคิ ด โรงเรี ย นที่ ดี มี คุณ ภาพประกอบด ว ยองค ป ระกอบดั งนี้ คื อ ครูมี คุ ณ ภาพมี
ประสบการณ และวุฒิการศึกษาสูง มีบุคลากรทีมงานสนับสนุนเพียงพอ มีหองสมุดแหลงคนควาที่
หลากหลายมีอุปกรณ ทันสมัยครบครัน มีอาคารสิ่งกอสรางเพียงพอ (Hoy and Miskel.2005 : 276 )
ทั้งนี้ลูเนนเบิรกและออนสไตน (Lunenberg and Ornstein 2004 : 409 – 410) มีความเห็นวาปจจัยที่
สงเสริมใหโรงเรียนมีประสิทธิผล ประกอบดวย 1) สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและเปนระเบียบ 2) พันธ
กิจที่ชัดเจน 3) ภาวะผูนําในการเรียนการสอน 4) บรรยากาศความคาดหวังสูง 5) การใหเวลาในการ
ทํางานมาก 6) กระบวนการติดตามกํากับนักเรียน 7)ความสมพันธทางบวกระหวางครอบครัวกับ
โรงเรียน
จากแนวคิ ดเหลานี้จึงเปนภาระและหนาที่ของผูบริหารการศึกษา ครูและผูที่ เกี่ยวของ
จําเปนตองหายุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูมาใชในการบริหารใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อ
พัฒนาคุณภาพเชิงยั่งยืนของนักเรียนในบริบทตาง ๆ เหลานี้
1. โครงสรางการบริหารโรงเรียน
โครงสร า งการบริ ห ารโรงเรี ย น คื อ องค ป ระกอบที่ เ ป น ป จ จั ย ในการส ง เสริ ม การจั ด
การศึกษาที่แสดงใหเห็นถึงรูปแบบ แบบแผน วิธีการ การจัดโครงสรางขององคการตามอํานาจ
หนาที่และภารกิจในการดําเนินงานของโรงเรียน รวมถึงการแบงงาน การมอบหมายงานและการ
มอบอํานาจในการบริหารงาน
ตัวบงชี้มาตรฐานของสถานศึกษา ดานการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ มี
การจัดองคการ โครงสราง และระบบบริหารงานที่มีความคลองตัวสูง ปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตาม
สถานการณ มี ก ารกระจายอํา นาจการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษา และมี รู ป แบบการบริ ห ารที่ มุ ง
ผลสัมฤทธิ์ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2549 : 8-9)
การจัดองคการ หมายถึง ความพยายามของผูบริหารที่จะมีหนทางสําหรับการปฏิบัติงานให
สําเร็จผลตามแผนงานที่ไดวางเอาไว (ธงชัย สันติวงษ 2546 : 220) เปนหนาที่ของผูบริหารที่
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จะตองทําหนาที่ในการจัดโครงสรางขององคการ เพราะภาวะหนาที่ขององคการหรือของโรงเรียนมี
คอนขางมาก การจัดโครงสรางจึงเปนการจัดการเพื่อใหการดําเนินการตามภารกิจมีความคลองตัวมี
แนวทางในการทํางานใหบรรลุภารกิจ มีการแบงภารกิจอํานาจหนาที่ใหบุคคลในองคการ ไดมี
หนาที่รับผิดชอบ จึงตองมีการจัดระเบียบในการทํางานเพื่อสามารถใหทํางานรวมกันในองคการได
ประสบความสําเร็ จ การจัด องคการในการบริหารมัก จะเปนในรูปของแผนภูมิก ารจั ดองคก าร
(Organization chart) มีการกําหนดตําแหนงสายงานและหนาที่บางตําแหนง อาจมีการกําหนดหนาที่
ตามสายงานหลัก (Line function) บางตําแหนงอาจมีหนาที่ใหคําปรึกษา (Staff function) โครงสราง
ขององคการขึ้นอยูกับวัตถุประสงค กลยุทธ ภารกิจ เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
โครงสรางขององคการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นรูปแบบการจัดองคการจึงตองยืดหยุน
พอที่จะปรับเปลี่ยนไดเสมอ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ 2543 : 41 – 42)
ในการจัดองคการใหสามารถดําเนินกิจกรรมขององคการไดอยางตอเนื่อง และองคการ
สามารถดํารงอยูได องคการที่เปนโครงสรางการบริหารระบบราชการ เชน โรงเรียน ก็จะมีรูปแบบ
การดําเนินการที่เปนลักษณะเฉพาะของตนเอง สําหรับแนวคิดพื้นฐานของโครงสรางและการ
บริหารองคการในการควบคุมกํากับ การประสานงาน การกําหนดขอบเขตขนาดของงานการแบง
งาน การจัดสายบังคับบัญชา การกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ การรวมศูนยอํานาจการ
กระจายอํานาจ อํานาจหนาที่ของสายงานหนัก และสายงานใหคําปรึกษา การกําหนดชวงขอบเขต
ของการบริหารจัดการ ในการจัดโครงสรางขององคการ ตามแนวคิดของลูเนนเบิรกและออนสไตน
(Lunenberg and Ornstein 2000 : 24 – 27) มีดังนี้ คือ
1. การแบงงานตามความเชี่ยวชาญ (Job specialization) เปนการแบงงานเพื่อใหผูปฏิบัติเกิด
ความเชี่ยวชาญ และจัดหนวยงานตามภารกิจหนาที่ ขององคการ ไดแก การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
(Job enrichment)
2. การแบงงาน (Departmentalization) เปนการแบงงานทั้งองคการออกเปนสวนยอยโดย
คํานึงถึงผลประโยชนความเชี่ยวและการประสานกิจกรรมสวนตางๆ ขององคการ
3. การจัดสายบังคับบัญชา (Chain of Command) เปนการจัดการเลื่อนไหลของสายงาน
ตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในองคการ ซึ่งมีหลักการ 2 ประการ คือ เอกภาพ ของการ
บังคับบัญชา (Unity of command) และสายการบังคับบัญชา (Scalar principle)
4. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ (Authority and responsibility) บุคคลในองคการตอง
มีอํานาจหนาที่ที่ตนไดรับมอบหมายในการทํางาน และเปนหนาที่ ความรับผิดชอบในการทํางาน
เพื่อใหงานสําเร็จ
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5. การรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ (Centralization / Decentralization) เปนการแบง
อํานาจหนาที่ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ถาผูบริหารมีการมอบอํานาจคอนขางมาก
การตัดสินใจจะเกิดขึ้นในระดับผูปฏิบัติขององคการเปนการปฏิบัติงาน ที่มีการกระจายอํานาจ
(Decentralization) แต ถาผูบริหารรัก ษาหรือ หวงอํา นาจไวที่ส ว นกลางหรือที่ผูบั งคั บบั ญชาเมื่ อ
ผูบริหารตัดสินใจแลวก็จะสั่งการใหระดับผูปฏิบัติไดนําไปดําเนินการ ซึ่งเปนการรวมอํานาจไวที่
สวนกลาง (Centralization)
6. อํานาจหนาที่ตามสายงานบริหารและที่ปรึกษา (Line and staff authority) อําจานหนาที่
สายงานบริหาร (Line authority) เปนอํานาจหนาที่ที่ผูใตบังคับบัญชา หรือสายงานบริหารใชสั่งการ
กับผูใตบังคับบัญชา หรือสายงานบริหารใชสั่งการกับผูใตบังคับบัญชาโดยตรงสวนอํานาจหนาที่
ของที่ปรึกษา (Staff authority) เปนการใหคําปรึกษาของทีมงาน ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการแตไม
มีอํานาจสั่งการบังคับบัญชา
7. ชวงระยะการบริหาร (Span of management) เปนจํานวนของผูใตบังคับบัญชาที่ขึ้นตรง
ตอผูบังคับบัญชา คือ ขอบเขต ขนาด หรือปริมาณงานภายใตการบังคับบัญชาหรือการควบคุมของ
หัวหนาหรือผูนํา
ถาพิจารณาถึงความเปนสากล ตามหลักการบริหารจัดการตามแนวคิดของฟาโยล (Fayol
อางถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ 2547 : 6 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการประยุกตทฤษฎี
บริหารและการจัดองคการ ) หลักการในการบริหารจัดการองคการ ประกอบดวย
1. การแบงงานกันทํา (Divition of work)
2. อํานาจหนาที่ (Authority)
3. การมีวินัย (Discipline)
4. เอกภาพของการบังคับบัญชา (Unity of command)
5. เอกภาพของทิศทาง (Unity of direction)
6. ผลประโยชนของบุคคลสําคัญนอยกวาผลประโยชนของสวนรวม (Subordination of
individual interests to the general interest)
7. คาตอบแทน (Remuneration)
8. การรวมอํานาจ (Centralization)
9. สายการบังคับบัญชา (Scalar chain)
10. ระเบียบ (Order)
11. ความเสมอภาค (Equity)
12. ความมั่นคงและการจางประจํา (Stability and tenure of personnel)
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13. ความคิดริเริ่ม (Initiative)
14. ความสามัคคี (Esprit de courps)
โครงสรางระบบการศึกษาซึ่งเปนระบบราชการที่มีการกระจายอํานาจเปดโอกาสใหบุคคล
มีสวนรวมในการตัดสิ นใจ จะมีสวนผลักดันใหประสิทธิผลในการทํางานของครูสูงขึ้น มี การ
ปรับปรุงพัฒนาในดานการจัดการเรียนการสอนคุณภาพของโรงเรียนพัฒนาดีขึ้น เมื่อผูบริหารและ
ครูมีความรวมมือกันในการทํางาน และการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตัดสินใจจะทําใหเกิด
แรงจูงใจในการทํางาน (Kowalski 2005 : 141) ในการบริหารการศึกษาตามโครงสรางการบริหาร
ตามระบบราชการ (Bureaucracy) ซึ่งผูมีมีแนวคิดริเริ่มระบบราชการตั้งแตแรก คือ เวเบอร (Weber
1947 ; cited in Lunenberg and Ornstien 2004 : 47 – 49) ไดมีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองคการ
และโครงสรางในระบบราชการวามีลักษณะดังตอไปนี้ คือ
1. มีการแบงงานกันทํา (Division of labor) โดยแบงภารกิจทั้งหมดขององคการเปนงาน
(Jobs) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและกําหนดใหผูอยูในตําแหนงงานนั้นมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงาน
2. มีกฎระเบียบ (Rules) ในการปฏิบัติงานตามภาระงาน (Task) การมีกฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งทําใหการปฏิบัติงาน ตามหนาที่มีเอกลักษณเปนแบบเดียวกัน
3. มีอํานาจหนาที่ตามลําดับขั้นตามสายบังคับบัญชา (Hierarchy of authority) การจัด
ตําแหนงหนาที่การงานทุกตําแหนงจะเปนตามลําดับขั้น หนวยงานระดับสูงกวาจะทําการ ควบคุม
บังคับบัญชาหนวยงานในระดับต่ํากวา และมีการจัดแบงสายบังคับบัญชาชัดเจนตามลําดับขั้น
4. การไมถือเปนเรื่องสวนบุคคล (Impersonality) ซึ่งจะเปนหลักประกันวา ระบบราชการมี
การตัดสินใจที่มีเหตุมีผล ไมลําเอียง มีความยุติธรรม
5. ใชหลักความรูความสามารถ (Competence) ในการบรรจุแตงตั้งบุคคลทําหนาที่ ตางๆ
ใชหลักความรูความสามารถ (Qualification) และการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น ก็จะอาศัย
หลักความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ยึดหลักความมั่นคงในการปฏิบัติหนาที่ ทําใหบุคลากร
มีความจงรักภักดีตอองคการ
โครงสร า งระบบราชการตามแนวคิ ด ของเวเบอร (Weber) ถึ ง แม ว า จะมี ข อ ดี อ ยู ห ลาย
ประการในการนํามาใชในองคการหรือระบบราชการแตก็มีจุดออนหรือขอบกพรองเชนกัน (สุนทร
(โคตรบรรเทา 2547 : 71 – 72) เชน
1. การแบงงานกันทํามากเกินไป อาจทําใหงานหลายอยาง ลดความทาทายและความแปลก
ใหมลงไป ซึ่งอาจทําใหผูทํางานปฏิบัติงานนอยลง หยุดงาน และออกจากงานไปในที่สุด
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2. การยึดกฎระเบียบมากเกินไป อาจทําใหขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ
ตางๆ มักเปนจุดจบภายในตัวเอง แทนที่จะนําไปสูเปาหมาย กฎระเบียบอาจทําใหเกิดความลาชา
และความเขมงวดมากเกินไป
3. การสื่อสาร และอํานาจหนาที่ตามลําดับขั้นชวยประสานกิจกรรมรักษาอํานาจหนาที่ให
คงไว และยังทําหนาที่สื่อสาร ทั้งจากระดับลาง สูระดับบน และจากระดับบนลงลาง แตในทาง
ปฏิบัติ จะมีการสื่อสารจากระดับบนลงสูระดับลางเทานั้น ผูใ ตบั งคับบัญชาไมย อมรั บสารจาก
ผูบังคับบัญชา และมีความไมพึงพอใจเพราะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ
4. การเลื่ อ นขั้น ตํ า แหน งไมถือ ตามหลักความสามารถ และคุณธรรม การรั บบุ คคลเขา
ทํางานการบรรจุแตงตั้งและการเลื่อนตําแหนงใหถือตามคุณวุฒิ ความรูความสามารถ และผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเปนการลดความลําเอียงสวนบุคคล ตําแหนงวิชาชีพขั้นสูงตางๆ วัดผลการปฏิบัติงาน
ยากมากการเลื่อนตําแหนงจึงถือความอาวุโส ความจงรักภักดีมากกวา ความสามารถและคุณธรรม
5. ความเขมงวดของระบบราชการ เปนปญหามากที่สุดทําใหระบบราชการถูกมองวามี
ความเขมงวดมาก และองคการระบบราชการขาดความทาทาย ไมมีความไววางใจขาดความอบอุน
ในการปฏิบัติงานซึ่งจะทําใหผลการปฏิบัติงานไมบรรลุเปาหมาย
อนึ่งโรงเรียนเปนระบบสังคม (School Social System) ที่มีลักษณะเปนเชิงระบบตาม
แนวคิดของทฤษฎีระบบ (System theory) ซึ่งลักษณะองคการของโรงเรียนจะมีลักษณะเปนระบบ
เปดและเปนพลวัต (Dynamic) จะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขององคการตลอดเวลา (Palestini
1999 : 9) ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ คือ ปจจัยปอนเขา (Inputs) เชน ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ
นโยบาย เทคนิควิธีการที่ใชเปนขอมูลหรือปจจัยในการผลิตหรือดําเนินการ กระบวนการในการ
แปรรูปหรือสรางผลผลิต (Transformation process) ในโรงเรียนเปนกระบวนการในการดําเนินการ
บริหารจัดการเพื่อใชปจจัยปอนเขาใหผานกระบวนการไปสูผลผลิตที่ตองการ ซึ่ง คือ นักเรียนที่มี
คุณภาพตามที่ตองการ ผลผลิต (Outputs) เชน ผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น สําหรับโรงเรียน ไดแก คุณภาพ
ของนั ก เรี ย น ข อ มู ล ย อ นกลั บ (Feedback) เป น ข อ มู ล สารสนเทศที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผลผลิ ต และ
กระบวนการที่มีอิทธิพลตอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปจจัยปอนเขา และกระบวนการเพื่อนําไปสู
ผลผลิตที่ดีขึ้นและพัฒนาขึ้น และสิ่งแวดลอม (Environment) เปนสิ่งที่อยูแวดลอมองคการหรือ
โรงเรี ย น ได แ ก แรงผลั ก ทางด า นสั ง คมการเมื อ งและเศรษฐกิ จ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลแวดล อ มองค ก าร
(Lunenberg and Ornstein 2000 : 16)
ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel 2001 : 23-29) มีความเห็นวา ระบบสังคมเปน
องคประกอบสําคัญของโรงเรียน ซึ่งประกอบดวยโครงสราง (Structure) สําหรับภายในโรงเรียนจะ
เปนโครงสรางขององคการเชนตําแหนงผูบริหาร ครู กฎ ระเบียบบริหารและบทบาทในการบริหาร
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จัดการและลําดับขั้นของหนวยงาน ปจเจกบุคล (Individual) สมาชิกขององคการมีความคาดหวัง
ความตองการ ความเชื่อ และความเขาใจในงานเปนเฉพาะของแตละบุคคล แรงจูงใจในการทํางาน
เปนสวนสําคัญสําหรับบุคลากรในองคการหรือครูในโรงเรียน เพื่อสรางความเขาใจและการรับรูให
เกิดขึ้นเพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง ในการทํางานระบบปจเจกบุคคลที่สําคัญ คือ ความตองการ
ความเชื่อ เปาหมาย และแนวทางในการทําความเขาใจในงาน ของแตละบุคคล วัฒนธรรม (Culture)
มีความสัมพันธระหวางความตองการมีบทบาทดานระเบียบบริหาร ความตองการในงานของบุคคล
เมื่อบุคคลมารวมกลุมกันในที่ทํางาน ทําใหเกิดการพัฒนาวัฒนธรรม เปนลักษณะเฉพาะของแตละ
องค ก ารวั ฒ นธรรมจะเป น ตั ว กํ า หนดความแตกต า งระหว า งองค ก ารแต ล ะองค ก าร การเมื อ ง
(Political) กอใหเกิดความสัมพันธทางอํานาจอยางไมเปนทางการเพื่อคานระบบอื่นที่มีการควบคุม
อันชอบธรรมการเมืองในองคการสวนใหญมีลักษณะแบงขั้วและ ขัดแยง เปนการทดสอบความ
เขมแข็งและสติปญญาของบุคคล และกลุม และองคกรโดยรวม สิ่งแวดลอม (Environment) ระบบ
สังคมของโรงเรียน มีลักษณะเปนระบบเปดมักจะไดรับผลกระทบจากภายนอก โรงเรียน จึงตองทํา
การตรวจสอบภาวะแวดลอมเพื่อหาขอมูลและใชการรับรู เพื่อเปนแนวทางขององคการในการ
ดําเนินการตอไปในอนาคต ผลผลิต (Outputs) ผลการปฏิบัติงานเปนตัวบงชี้การบรรลุ เปาหมายและ
ความมีประสิทธิผลขององคการระหวางผลที่คาดหวังและผลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งมีความสัมพันธแสดง
ไดดังแผนภูมิที่ 9
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สิ่งแวดลอม (Environment)
ระบบโครงสราง
(ความคาดหวังของราชการ)

ระบบวัฒนธรรม
ปจจัยปอนเขา
(การมีสวนรวมใน
(Inputs)
การปฏิบัติงาน)

การเมืองในองคการ ผลผลิต
(ความสัมพันธกับอํานาจ) (Output

ระบบปจเจกบุคคล
(สติปญญาและแรงจูงใจ)

แผนภูมิที่ 9 ระบบสังคมของโรงเรียน (School Social System)
ที่มา : Hoy, Wane K.and Miskel,. “Educational Administration : Theory”, Cicil G,(2005) : 24.
ในการจัดการบริหารโรงเรียนใหมีคุณภาพ มีโครงสรางในการบริหารโรงเรียนแลวจะ
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนใหมีความแตกตางอยางมีอิสระ ตองสรางโรงเรียนใหเปนองคการแหง
การเรียนรู (Learning organization) เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ พัฒนาโรงเรียนไปสูเปาหมาย
ที่ตองการ ทั้งนี้ เซงเก (Senge 2006:3) มีแนวคิดวา องคการแหงการเรียนรู (Learning organization)
เปนเครื่องมือในการพัฒนาใหเกิดความเปลี่ยนแปลงแตกตางจากเดิม ทั้งนี้องคการแหงการเรียนรู
เปนองคการที่บุคคลในองคการสามารถเพิ่มขีดความรู ความสามารถอยางตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุด เพื่อ
สรางผลงานตามความตองการของคนในองคการเปนที่เผยแพรแนวคิดใหมๆ ไดอยางอิสระ และ
เปนที่บุคคลเรียนรูวิธีที่จะเรียนรูอยางไมมีที่สิ้นสุด (Learning how to learn) ซื่งเซงเก (senge 2006 :
6- 10) ไดนําเสนอองคประกอบแหงการเรียนรูที่เรียนวา วินัย 5 ประการ (Five Discipline) ดังนี้
1. การคิดเชิงระบบ (System thinking) การคิด การทําความเขาใจดวยการเชื่อมโยงเรื่องราว
อยางเปนระบบ มีการแกปญหาแบบองครวม
2. ความรอบรูสวนตน (Personal mastery) มีความกระตือรือรน สนใจ และตองการเรียนรู
สิ่งใหมๆ ใชขอมูลเพื่อคิดวิเคราะหในการตัดสินใจ
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3. แบบแผนความคิด (Mental
models) วินิจฉัยขอมูลบนพื้นฐานขอเท็จจริงพิจารณา
ความคิดของตนเองและความคิดของผูอื่น ดวยกระบวนการสืบคนและคิดใครครวญ
4. การสรางวิสัยทัศนรวม (Building shared vision) สงเสริมวิสัยทัศนสวนตนและยอมรับ
วินัยทัศนองคการ สรางความผูกพันรวมมือกันทํางานในองคการ
5. การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) การเรียนรูรวมกันของบุคลากรเปนกลุมมีการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณกันภายในทีม
ดังนั้นสรุปไดวา โครงสรางการบริหารโรงเรียน เปนปจจัยสงเสริมการจัดการศึกษาใน
ระดับโรงเรียน ที่เปนพฤติกรรมการบริหารที่เกิดจากการดําเนินงาน ตามองคประกอบของสิ่งที่
แสดงถึงแบบแผนการบริหารงานซึ่งระบุแผนกงาน และตําแหนงหนาที่ตางๆ ในองคการตลอดจน
เครือขายความสัมพันธของตําแหนงเหลานั้น ในการดําเนินการตามภารกิจของโรงเรียน
2. พันธกิจที่ชัดเจน
พันธกิจที่ชัดเจน คือ การกําหนดกรอบงาน ขอบเขตความรับผิดชอบและภาระงานที่จะตอง
ดําเนินการรวมทั้งมีการกําหนดนโยบายแนวปฏิบัติและเปาหมายของโรงเรียนในการดําเนินการ
บริหารและจัดการศึกษา ตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบใหบุคลากรในโรงเรียนมีความเขาใจ
ตรงกัน เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ
ออนสไตนและเลวิน (Ornstein and Levine 2003, cited in Lunenberg and Ornstein 2004 :
409 – 410) มีความเห็นวา พันธกิจที่ชัดเจนของโรงเรียนมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน ทั้งนี้พันธกิจ (Mission) เปนหนาที่ที่โรงเรียนตองดําเนินการ มีแนวปฏิบัติและบทบาท
หนาที่ที่โรงเรียนจะตองดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายและวิสัยทัศน (Vision) ของโรงเรียนที่
จะตองยึดถือปฏิบัติตามที่หนวยงานตนสังกัดไดกําหนดพันธกิจไวอยางชัดเจน เพื่อใหเปนไปตาม
ความคาดหวังและความตองการของหนวยงาน
สําหรับพันธกิจ (Mission) หรือภารกิจขององคการ คือ บทบาทหนาที่ที่สถานศึกษาหรือ
องคการตองดําเนินการเพื่อใหวิสัยทัศนขององคการนั้นเปนจริง และประสบความสําเร็จ จึงเปนการ
แสดงใหทราบถึงบทบาทหนาที่ที่สถานศึกษาหรือองคการที่กําลังดําเนินอยูและจะทําในอนาคต
(สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ 2545 ก. : 53) ซึ่งพันธกิจหรือภารกิจขององคการโดย
พื้นฐานแลวจะคํานึงถึงความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการเปนสําคัญ จะเห็นไดวาพันธกิจนั้นมี
ความสําคัญตอองคการเองหลายประการ คือ 1) เปนกรอบใหสามารถกําหนดวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายหลักขององคการ 2) เปนรากฐานในการกําหนดนโยบายขององคการ 3) ทําใหบุคลากร
ภายในองคการไดรับรูไดรับทราบทิศทางและเปาหมาย และนโยบายหลักขององคการ และ 4)

88
องคการสามารถสื่อใหกลุมบุคคลภายนอกองคการ เชน ลูกคาหรือสาธารณชนไดทราบถึงผลผลิต
ผูรับบริการเปาหมายและคานิยมที่สําคัญขององคการ (สุพานี สฤษฎวานิช 2546 : 34-35)
พันธกิจขององคการมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ (สุพานี สฤษฎวานิช 2546:26-29) คือ
1. ขอบเขตของการดําเนินงาน (Business definition) ซึ่งหมายรวมถึง กิจกรรมขององคการ
(Business activities) กลุมเปาหมาย (Customer groups) ความตองการของผูรับบริการ (Customer
needs) พื้นที่บริการ (Geographic areas) เทคโนโลยีหลักที่ใชการดําเนินงาน (Core Technology)
2. ปรัชญาความเชื่อและคานิยมรวมขององคการเปนความเชื่อหรือการใหคุณคาอันเปนผล
ใหเกิดการสรางรูปแบบของระบบตางๆ ที่คนสวนใหญขององคการยอมรับเปนแนวทางปฏิบัติ
รวมกัน เปนกรอบที่สําคัญในการดําเนินงาน
3. ผลประโยชนที่จะตอบสนองใหกับกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของ (Stakeholders) เชน บุคลากร
ภายในองคการ ผูรับบริการสาธารณชน
4. เป า หมายพื้ น ฐานและนโยบายที่ สํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น งาน เช น เป า หมายในการ
เจริญเติบโตกาวหนา นโยบายการกระจายอํานาจ นโยบายการจัดหาเงินทุนงบประมาณ นโยบาย
3. ความรับผิดชอบตอสังคม
การกําหนดพันธกิจซึ่งเปนการกําหนดหนาที่การงานใหกับบุคคลเปนผูปฏิบัติตองระบุ
หนาที่ใหชัดเจนวามีภารกิจหรือหนาที่ของงานในตําแหนงนั้น วามีหนาที่ทําอะไรบาง ซึ่งมีหลักใน
การกําหนดดังนี้ (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 2547 : 68 – 69) 1) การทํางานใหงาย Job simplification) 2)
การหมุนเวียนงาน (Job rotation) 3) การขยายงาน (Job enlargement) และ 4) การเพิ่มคุณคาใหแก
งาน (Job enrichment) และในการกําหนดพันธกิจของโรงเรียนจะตองคํานึงถึงผูมีสวนเกี่ยวของ
ตองวิเคราะหถึงผลกระทบผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder impact analysis) ที่สุพานี สฤษฎวานิช.
(2546 : 28) เสนอแนะ ไวคือ
1. วิเคราะหวามีใครบางมีสวนไดเสียเกี่ยวของกับโรงเรียนบาง ทั้งผูเกี่ยวของภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
2. พิจารณาผลประโยชนและเปาหมายของกลุมตางๆ วามีอะไรบาง
3. น้ําหนักความตองการหรือขอเรียกรองของกลุมเหลานั้นเปนอยางไร
4. จัดลําดับความสําคัญเพื่อดําเนินการใหผลประโยชนความตองการของแตละกลุมมีความ
สมดุลเหมาะสม
5. นําขอมูลที่ไดไปกําหนดในภารกิจวัตถุประสงคและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
ดังนั้นสรุปไดวา พันธกิจที่ชัดเจน เปนองคประกอบปจจัยสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับ
โรงเรียน ที่เปนพฤติกรรมการบริหารงานที่เกิดจากการดําเนินงานตามกรอบงาน ขอบเขตความ
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รับผิดชอบและภาระงานที่จะตองดําเนินการ ที่กําหนดไวชัดเจนแน รวมทั้งมีการกําหนดนโยบาย
แนวทางในการปฏิบัติและเปาหมายของโรงเรียนในการดําเนินการบริหารและจัดการศึกษาตาม
ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบใหบุคลากรในโรงเรียนมีความเขาใจตรงกัน เพื่อใหการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ
4. ความกลมเกลียว
ความกลมเกลี ย วเป น ลัก ษณะพฤติกรรมการทํ า งานของบุค ลากรในโรงเรีย นที่มี ค วาม
สมานฉันท มีความสามัคคีเปนหนึ่งเดียว มีความรวมมือรวมใจกันในการทํางานมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาและชวยเหลือกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนดวยความเต็มใจ มีความเอื้ออาทรตอกันใน
การปฏิบัติงาน
โอเวนส (Owens 1995 : 220 – 221) มีแนวคิดวาความกมเกลียวสามัคคีของคนในองคการ
เปนปจจัยชี้วัดความเขมแข็งและสงผลตอความสําเร็จขององคการ องคการตองมีความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน เพื่อใหสอดคลองตรงกัน มีความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อใหสามารถทํางาน
รวมกันไดภายในองคการ (Jones 2001, อางถึงในทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน 2546 : 75) ทั้งนี้เชียร
เรนสและบอสเกอร (Sheerens and Bosker 1997, cited in Hoy and Miskel 2001 : 301, 2005 : 281)
มีความเห็นวา ความเห็นที่สอดคลองกันและความกลมเกลียวของคนในองคการเปนปจจัยที่สงเสริม
ใหเกิดประสิทธิผลและคุณภาพของโรงเรียน ซึ่งปจจัยสงเสริมคุณภาพประกอบดวย
1. ผลสําเร็จของงาน
2. ภาวะผูนําทางการศึกษา
3. ความเห็นสอดคลองและความกลมเกลียวของคนในองคการ
4. คุณภาพของหลักสูตรและโอกาสในการเรียน
5. บรรยากาศในโรงเรียน
6. บรรยากาศในชั้นเรียน
7. ความรวมมือของผูปกครอง
8. ศักยภาพในการประเมินผล
9. การใชเวลาเรียนอยางมีประสิทธิผล
10. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
11. การเรียนรูอยางอิสระ
12. การเรียนการสอนเพื่อการปรับเปลี่ยน
13. การใชขอมูลปอนกลับและการเสริมแรง
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องคการที่มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีความไววางใจกันระหวางเพื่อนรวมงาน ถือวา
เปน พื้ นฐานในการที่ จ ะทํา ใหการทํางานประสบความสํา เร็จ การสร างความสามัคคีแ ละความ
ไวว างใจในองค ก าร เริ่ ม จากการมีวิสัย ทัศนร ว มกัน มีแ นวความคิด มีทั ศนคติ มี วัตถุ ป ระสงค
เปาหมายเปนไปในทางเดียวกัน องคการมีสุขภาพที่เขมแข็ง (Healthy organization) เปนองคการที่
มีลักษณะของบรรยากาศที่ทําใหเกิดความปรองดอง สามัคคีกลมเกลียวกันภายในองคการ (Hoy
and Miskel 2005 : 190) ทั้งนี้วัฒนธรรมของประสิทธิภาพองคการและวัฒนธรรมความไววางใจ
ซึ่งกันและกันของคนในองคการจะสงผลตอความสําเร็จหรือคุณภาพนักเรียน (Hoy and Miskel
2005 : 201)
ดังนั้นสรุปไดวา ความกลมเกลียว เปนองคประกอบปจจัยสงเสริมการจัดการศึกษาใน
ระดับโรงเรียนที่เปนพฤติกรรมการบริหารที่เกิดจากพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรในโรงเรียน
ที่มีความสมานฉันท มีความสามัคคีเปนหนึ่งเดียวกัน มีความรวมมือรวมใจกันในการปฏิบัติงานมี
สวนรวมในการดําเนินการจัดการศึกษา และชวยเหลือกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนดวยความเต็มใจ
ในการปฏิบัติงานดวยความเอื้ออาทรตอกัน
5. การมีสว นรวมของผูป กครอง
การมี ส ว นร ว มของผู ป กครอง หมายถึ ง ปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งโรงเรี ย นกั บ ผู ป กครองที่
ผูปกครองมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น การรวมวางแผน การตัดสินใจ การเขารวมกิจกรรม
ของโรงเรียน และรวมสนับสนุนทรัพยากรชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมใหการดําเนินการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน
การมีสวนรวมเปนการที่บุคคลหรือคณะบุคคลเขามาชวยเหลือสนับสนุน ทําประโยชนใน
เรื่องตางๆ หรือกิจกรรมตางๆ อาจเปนการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจหรือในกระบวนการ
บริหารซึ่งจะเกี่ยวของกับ 1) การเขาไปเกี่ยวของดวย (Involvement) 2) การชวยเหลือและการทํา
ประโยชน (Contribution) และ 3) การรับผิดชอบ (Responsibility) (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ 2543 : 4)
การมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวมในการบริหาร
ตัดสินใจ และรวมจัดการศึกษาทั้งครู ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน (อุทัย บุญประเสริฐ 2543 : คํานํา)
ซึ่งมารซาโน (Marzano 2000, cited in Serglovenni and others 2004 : 15) กับสมิธและเพอรคีย
(Smith and Purkey 1983, cited in Hoy and Miskel 2005 : 281) มีแนวคิดในทํานองเดียวกันวาการ
มีสวนรวมของผูปกครองเปนปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.
2542 สาระสําคัญเกี่ยวกับหลักการบริหารบานเมืองและสังคมที่ดี ประกอบดวย 1) หลักนิติธรรม 2)
หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรงใส 4) หลักการมีสวนรวม 5) หลักความรับผิดชอบและ 6) หลัก
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ความคุมคา ซึ่งหลักการมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอ
ความคิดเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ (สํานักงานนายกรัฐมนตรี 2544 : 21 – 22)
ไดเสนอแนวคิดวาการมีสวนรวมมี 4 รูปแบบ คือ 1) การปรึกษาหารือ 2) กลุมคุณภาพ 3) ระบบ
ขอเสนอแนะ และ 4) ระบบสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมเปนเจาของกิจการ
หลักการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งหลักสําคัญที่กําหนดไวในมาตรา 8 คือ การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการศึกษาซึ่งแสดงออกไดหลายลักษณะ เชน รวมเปนกรรมการรวมแสดงความ
คิดเห็น รวมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา รวมสนับสนุนทรัพยากร รวมคิดตามประเมินผล
สงเสริมใหกําลังใจผูปฏิบัติงาน (ปรัชญา เวสารัชช 2545 : 31) ทั้งนี้แบบการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานหรือการบริหารมี 4 แบบ (สมยศ นาวีการ 2545 : 42 – 45) คือ 1) แบบกลุมงาน ซึ่ง
ประกอบดวย ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 2) แบบโครงการหรือแบบ
เมทริกซ ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดโครงสรางขององคการ 3) แบบการรวมเจรจาตอรอง และ 4) แบบ
ประชาธิปไตย
บทบาทของผูปกครอง ครอบครัว ประชาชนในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ตามที่
ปรัชญา เวสารัชช. (2545 : 50 – 51) เสนอแนะไวดังนี้คือ
1. รวมตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลาน
2. รวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
3. รวมจัดทําหลักสูตรและติดตามผลการศึกษา
4. รวมบรรยากาศการเรียนการสอน รวมกิจกรรมที่ทางสถานศึกษาจัด
5. รวมสนับสนุนกิจการการศึกษา สนับสนุนดานความคิด การเปนกรรมการ การรวม
ประชุม การใหคําปรึกษา แนะนํา การใหขอมูล
ดังนั้นสรุปไดวา การมีสวนรวมของผูปกครอง เปนองคประกอบปจจัยสงเสริมการจัด
การศึกษาในระดับโรงเรียน ที่เปนพฤติกรรมการบริหาร ที่เกิดจากสภาพความรวมมือระหวาง
โรงเรียนกับผูปกครองที่ผูปกครองมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น การรวมวางแผนในการ
ตัดสินใจ การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน และรวมสนับสนุนทรัพยากรชวยเหลือ สนับสนุน
สงเสริมใหการดําเนินการบริหาร จัดการศึกษาของโรงเรียนประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
6. กระบวนการบริหารคุณภาพ
กระบวนการบริหารคุณภาพเปนกระบวนการในการบริหารโรงเรียนใหเกิดคุณภาพเปน
ขั้นตอนในการดําเนินการจัดการศึกษาตามระบบและวิธีการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยมีขั้นตอน
ในการดําเนินการ ดังนี้ คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check)
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และการปรับปรุงแกไข (Act) เพื่อใหการดําเนินการเปนไป อยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและ
สงผลตอคุณภาพนักเรียน
คุ ณ ภาพเป น พื้ น ฐานสํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น งานและอนาคตของทุ ก องค ก าร (ณั ฎ ฐพั น ธ
เขจรนันท และคณะ 2546 : 76) ซึ่งการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพเปนกุญแจสําคัญที่
นําไปสูความสําเร็จ คือ คุณภาพขององคการ (ปราชญา กลาผจัญ และสมศักดิ์ คงเที่ยง 2545 : 11)
ทั้งนี้ปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริหารมีคุณภาพ ประกอบดวยปจจัย 3 ประการ คือ การสนับสนุน
ชวยเหลือ (Contribution) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (Capability) และการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง (Continuous development) (Jones 2005 :139)
เดมมิ่ง (Deming.1950 :www.riphuket.ac.th/:) ไดนําแนวคิดของวอลเดอร ซูฮารท (Walter
Shewhat) มาพัฒนาเปนกระบวนการในการปรับปรุงคุณภาพการทํางานเพื่อการดําเนินการของ
องคการมุงสูคุณภาพตามเปาหมาย ในการดําเนินการตามกระบวนการบริหารเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรียกวา วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle or PDCA Cycle) วงจรเดมมิ่ง
เป น วงจรของการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ให เ กิ ด คุ ณ ภาพอย า งต อ เนื่ อ ง (Continuous
Improvement) (สุธี ขวัญเงิน 2548 : 222) ซึ่งกระบวนการในการบริหารคุณภาพประกอบไปดวย
ขั้นตอน 4 ขั้นตอน (สมศักดิ์ สินธุรเวชญ 2542 : 188 – 190) คือ
1. การวางแผน (Plan) เปนการกําหนดแนวทางที่จะพัฒนาความคิดไปสูรูปแบบที่เปนจริง
และไปสูการปฏิบัติ (Do) โดยการกําหนดขอบเขตของปญหาใหชัดเจน การกําหนดวัตถุประสงค
และเปาหมายรวมทั้งการกําหนดวิธีการที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค และเปาหมายใหชัดเจนแมนยํา
ที่สุดเทาที่จุเปนไปได
2. การปฏิบัติตามแผน (Do) เปนขั้นตอนการดําเนินการตามแผนที่ไดกําหนดไวเปนการ
วางแผนกําหนดการ การพิจารณากิจกรรม การกําหนดเวลา การจัดสรรทรัพยากรตางๆ ในการ
ดําเนินการจัดการ การพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานของสมาชิกในองคการ และการลงมือ
ปฏิบัติตามแผน เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค
3. การตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ ง าน (Check) เป น การดํ า เนิ น การตรวจสอบเพื่ อ ให รู
สถานการณของการปฏิบัติงานที่ดําเนินไปและที่เปนอยูเพื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายและสิ่งที่
กําหนดไวเปนแผนปฏิบัติการ โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค ของการตรวจสอบ การรวบรวม
ขอมูลการพิจารณากระบวนการทํางานเพื่อแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานที่ไดรับเปรียบเทียบ
ตามแผนที่วางไว การรายงานเพื่อเสนอผลการประเมินตรวจสอบ รวมทั้งมาตรฐานในการปองกัน
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได

93
4. การปรั บ ปรุ ง แก ไ ข (Act) เป น ขั้ น ตอนที่ เ มื่ อ หากตรวจสอบพบว า เกิ ด ข อ บกพร อ ง
ผิดพลาดขึ้น ทําใหผลงานที่ไดไมตรงกับเปาหมาย หรือไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ก็มีการ
ดําเนินการแกไขตามลักษณะที่คนพบ เชน ถาผลงานเบี่ยงเบนไปจากเปาหมาย ตองแกไขที่ตนเหตุ
ในการแกไขปญหาเพื่อใหผลงานเปนไปตามมาตรฐาน อาจใชมาตรการในการเนนย้ํานโยบายการ
ปรับปรุงระบบหรือวิธีการทํางานประชุมปรับปรุง เกี่ยวกับกระบวนการในการทํางาน
จากกระบวนการบริหารเพื่อปรับปรุงคุณภาพตามแนวทางของเดชมิ่ง (Deming) สรุปเปน
ภาพแผนภูมิที่ 10
P (Plan)

วางแผน

A (Act)

แกไขขอบกพรอง

D (Do)
P

D

ลงมือปฏิบัติ

C (Check)
A

C

ตรวจสอบ
ติดตามผล

แผนภูมิที่ 10 วงจรเดมมิ่ง (Deming’s Cycle)
ที่มา : www.elernning.neu.ac.th/:Aeccessed, March 14 , 2005
ทั้งนี้การบริหารคุณภาพตามแนวทางการบริหารคุณภาพทั่วทั่วองคการ (Total Quality
Management : TQM) แซลลิส (Sallis 1993 : 35) ไดกลาวถึง TQM วาเปนเทคนิคและเครื่องมือใน
การดําเนินงาน เชน การระดมสมอง (Brain Storming) การวิเคราะหสนามพลัง (Force – Field
Analysis) และ TQM เปนปรัชญาวาดวยการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง ซึ่ง TQM มีหลักการสําคัญ
ในการบริหารและควบคุมคุณภาพตามที่ สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ (2539 : 21 – 22) เสนอไวดังนี้
1. กําหนดเปาหมายที่แนนอนเพื่อปรับปรุงผลผลิตและบริการ 2. การยอมรับแนวคิดและ
ปรัชญาใหมๆ เปลี่ยนแปลงและยอมรับแนวทางใหมในการทํางาน 3. ยกเลิกการตรวจตราจาก
ภายนอก ควรใชการฝกอบรมบุคลากรภายในเพื่อใหสามารถกํากับและพัฒนางานได 4. เลิกยกยอง
ธุรกิจโดยการพิจารณาจากราคาเปนหลัก วิถีแหงคุณภาพ คือ การสรางสัมพันธภาพที่ดี 5. ปรับปรุง
กระบวนการผลิตและการใหบริการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 6. สรางภาวะผูนําใหเกิดขึ้น 7. ขจัด
ความกลัวออกไป เพื่อใหทํางานไดอยางเต็มที่ สรางแรงจูงใจและจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
ทํางาน 8. สงเสริมการทํางานเปนทีม 9. ยกเลิกคําขวัญคําปลุกใจ และเปาหมาย หันมาใหความสนใจ

94
กับระดับของผลผลิตใหหนวยงานมีอิสระในการเลือกวิธีการทํางานที่ดีที่สุดใหตนเอง 10. ยกเลิก
การกําหนดมาตรฐานโดยใชการอธิบายเชิงปริมาณการทํางานตามเปาหมายอยางเดียว ทําใหละเลย
ความสําคัญดานอื่นๆ และทําใหการทํางานขาดคุณภาพ 11. ขจัดอุปสรรคที่มีผลตอความภาคภูมิใจ
ในการทํางาน ยกเลิกระบบการประเมินความดีความชอบเพราะทําใหเกิดการแขงขันและทําลายการ
ทํางานเปนทีม 12. กําหนดใหมีโปรแกรมการสงเสริมการคนควาและการพัฒนาตนเอง 13. ใหทุก
คนในองคการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุถึงการปรับเปลี่ยนและใหถือวาการเปลี่ยนแปลงเพื่อสราง
วัฒนธรรมคุณภาพเปนหนาที่ของทุกคน
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพโดยรวมหรือการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ (Total
Quality Management : TQM) สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน 2546 : 177 –
178) 1) พันธะผูกพันกับคุณภาพ (Commitment to quality) 2) การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง
(Continuous improvement) 3) การมีสวนรวมทั้งหมด (Total involvement) 4) การใชเครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Scientific tool and technologies) 5) การเนนที่ลูกคา (Customers
– oriented) 6) การเนนกระบวนการ (Process – oriented) 7) การใหการศึกษาและฝกอบรม
(Education and training) 8) การเคารพความเปนมนุษย (Humanity) ซึ่งสรุปเปนภาพไดแผนภูมิที่ 11
พันธะผูกพันกับคุณภาพ
เนนกระบวนการ

(Commitment to quality)
เนนที่ลูกคา

Process - Oriented

เครื่องมือวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

(Customers-oriented)

TQM

(Total involvement)

(Scientific tool and
technologies)

การศึกษาและการ
ฝกอบรม
(Education and
Training)

การมีสวนรวมทั้งหมด

การเคารพความเปนมนุษย
(Humanity

การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง
(Continuous improvement

แผนภูมิที่ 11 การบริหารคุณภาพ
ที่มา : ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, ทฤษฎีองคการสมัยใหม. (2546 : 179)
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ทั้งนี้การบริหารคุณภาพเพื่อใหมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ผูบริหาร
จําเปนตองสรางบุคลากรในสถานศึกษาใหมีลักษณะนิสัยแหงคุณภาพ ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญเกีย่ วกับ
คุณภาพแนวทางการบริหารองคการคุณภาพที่สมศักดิ์ สินธุเวชญ. (2542 : 183-184) สรุปไว ดังนี้คือ
1. ความเปนระเบียบเรียบรอยโดยการจัดกิจกรรม 5 ส.
1.1 สะสาง (Seiri)
1.2 สะดวก (Seiton)
1.3 สะอาด (Seiso)
1.4 สุขลักษณะ (Seiketsu)
1.5 สรางนิสัย (Shitsuke)
2. การทํางานเปนทีม ตองปลูกฝงใหบุคลากรมีจิตสํานึกในการทํางานเปนทีม
3. การปรับปรุงอยางตอเนื่อง ตองมีการปรับปรุงวิธีการทํางานหรือปรับปรุงคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง
4. การมุงที่กระบวนการ ลักษณะของงานหรือกิจกรรมตองมีการเคลื่อนไหวไดอยาง
ตอเนื่อง ไปตามลําดับอยางเปนกระบวนการและมีการควบคุมคุณภาพของกระบวนการ
5. การพัฒนาบุคลากร ใหไดรับการศึกษาและฝกอบรม
6. การสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรในกิจกรรมตางๆ โดยการเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงงานและจุดเริ่มตนขององคการแหงคุณภาพ
นักการศึกษา ผูปกครองนักเรียน และสมาชิกของชุมชนมีความตองการที่จะเห็นโรงเรียน
ของเขามีความเปนเลิศ เปนโรงเรียนที่ดีเยี่ยม ซึ่งตองมีการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนในดาน
ป จ จั ย ในการบริ ห าร และมี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง จะต อ งพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง อย า งต อ เนื่ อ ง เพราะ
ความสําเร็จในอดีต ไมอาจรับประกันไดวาในอนาคตจะประสบความสําเร็จดวย (Willower 1996
cited in Cunningham and Cordeiro 2003 : 19) เพราะทุกภาคสวนที่เกี่ยวของของโรงเรียนมี
ความสัมพันธตามบริบทตางๆ ที่สงผลตอความเลิศและคุณภาพของการศึกษา ดังนั้นทุกภาคสวน
จะตองมีการพัฒนาปรับปรุงวางแผนอยางตอเนื่อง เปนประเด็นเกี่ยวโยงตามจุดมุงหมายของแตละ
องคตกรและบุคคลที่ตองกําหนดเปาหมายรวม และวัตถุหลักใหชัดเจน
จากแนวทางในการดําเนินการเพื่อใหองคการเปนองคการคุณภาพดังกลาวแลว สถานศึกษา
จะตองมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของงาน เพื่อใหบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค จึงตองมี
การพัฒนาบุคคลใหมีความรู ความสามารถ ทัศนคติและทักษะในการปฏิบัติงานดวยจึงตองมีการ
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ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพอยู เ สมอ ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพงานตามที่ ณรงค ณ ลํ า พู น
และเพ็ชรี รูปวิเชตร (2543 12 – 13) เสนอไวคือ
1. การวิเคราะหแยกแยะปญหาและสาเหตุอยางเปนระบบ
2. การมองปญหาและคิดหาสาเหตุอยางรอบดาน
3. การรูจักการใชขอมูล เพื่อการวิเคราะหขอเท็จจริง
4. การรูจักเลือกวิธีการทํางานอยางฉลาด การแกไขปญหาที่สําคัญ หรือปญหาที่งายกอน
5. การรูจักวางแผนการทํางานรวมกันเปนทีม
องคการที่ตองพัฒนาการบริหารจัดการใหมีคุณภาพนอกจากจะผลิตสินคาและบริการให
ตรงตามขอกําหนด โดยไมมีของเสียเกิดขึ้นแลว กระบวนการผลิต ตองมีตนทุนต่ํา ประหยัดเวลา
และเสร็จทันกําหนดระหวางกระบวนการในการผลิตตองไมทําลายสิ่งแวดลอม นอกจากนี้การ
บริหารคุณ ภาพ ยั งครอบคลุ มถึง ความคิดสรางสรรค การพั ฒนาผลผลิต และการให บริ การซึ่ ง
กระบวนการในการทํางานมุงสูคุณภาพของผลงานสามารถแสดงไว แผนภูมิที่ 12
คน
คุณภาพของ
ผลงาน

วิธีปฏิบัติ
องคประกอบ

กระบวนการ
ทํางาน

เครื่องมือ/อุปกรณ

วัตถุดิบ
แผนภูมิที่ 12 กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพ
ที่มา : ณรงค ณ ลําพูน และเพ็ชรี รูปวิเชตร, การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality
Management : TQM). (2543 : 14)

97
ดังนั้นสรุปไดวากระบวนการบริหารคุณภาพเปนปจจัยดานกระบวนการที่เปนขั้นตอนใน
การดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามระบบและวิธีการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยใชทรัพยากร
และปจจัยตางๆ ในการสนับสนุนสงเสริมใหการดําเนินการจัดการศึกษาบรรลุความสําเร็จตาม
บทบาทหนาที่และตามภาระงานของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลโดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการดังนี้ คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไขโดยใช
องค ป ระกอบด า นต า ง ๆ ของโรงเรี ย นซึ่ ง สรุ ป ได ว า ป จ จั ย ระดั บ โรงเรี ย น คื อ ตั ว แปรที่ เ ป น
องคประกอบสงเสริมการจัดการศึกษาในการดําเนินการบริหารจัดการตามกระบวนการบริหาร
เพื่อใหเกิดคุณภาพกับนักเรียน ซึ่งเกี่ยวของกับโครงสรางการบริหารโรงเรียน ความชัดเจนของพันธ
กิจ ความกลมเกลียวของบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งสงผลตอการเรียนรูของนักเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติอยางมีประสิทธิภาพ
องคการแหงการเรียนรู
ความหมายขององคการแหงการเรียนรู
เซ็นกี (Senge 1990 : 1) ไดใหความหมายขององคการแหงการเรียนรูวา เปนองคการที่
บุคลากรเรียนรูที่จะขยายขีดความสามารถของตนเองอยางตอเนื่อง ในการที่จะสรางสรรคผลงาน
ตามความปรารถนาของพวกเขา เปนองคการที่มีสิ่งใหมๆ และมีการขยายขอบเขตของแบบแผนของ
การคิดที่จะใหความรู เปนองคการที่มีการสรางความใฝฝนรวมกันไดอยางอิสระ และเปนองคการที่
มีบุคลากรเรียนรูวิธีที่จะเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง
เพดเลอร เบอรโกน และบอยเดล (Pedler, Burgoyne และ Boydell 1991 : 1) ไดใชคําวา
บริษัทแหงการเรียนรู (learning company) แทนคําวา องคการแหงการเรียนรู โดยมีความหมายวา
บริษัทแหงการเรียนรู คือ องคการที่เอื้ออํานวยความสะดวกตอการเรียนรูแกบุคลากรทุกคนโดย
บุคลากรและองคการนั้น จะมีการเปลี่ยนสภาพ (transforms) อยางตอเนื่อง
มารควอดท และเรยโนลดส (Marquardt and Reynolds 1994 : 2) กลาววา องคการแหงการ
เรียนรู เปนองคการที่มีบรรยากาศที่กระตุนการเรียนรูของบุคคล และกลุมใหเกิดอยางรวดเร็วและ
สอนใหพนักงานมีกระบวนการคิดวิพากษวิจารณ เพื่อความเขาใจในสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้
ที่มีในแตละบุคคล ชวยใหองคการเรียนรูในสิ่งที่ผิดพลาด เชนเดียวกับเรียนรูในความสําเร็จ
มารควอดท (Marquardt 1996 : 2) สรุปความหมายขององคการแหงการเรียนรูวาเปนบริษัท
ที่เปลี่ยนสภาพของตัวเองอยางตอเนื่องไปสูการจัดการความรูที่ดี ใชเทคโนโลยี เสริมพลังอํานาจแก
บุคลากร และขยายการเรียนรูเพื่อการปรับตัวที่ดีและความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
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วิศิษฐ ชูวงษ (2540 : 40) ไดสรุปความหมายขององคการแหงการเรียนรูวา เปนองคการที่
มีความโดดเดนทางดานการเรียนรูในระดับที่สูง เปนการเรียนรูอยางเปนระบบตอเนื่องและการ
เรียนรูเปนไปโดยพรอมเพรียงกันทั้งองคการ
กาญจนา เกียรติธนาพันธ (2541 : 64) ไดสรุปความหมายขององคการแหงการเรียนรูวา
เปนองคการที่มีการปฏิรูปอยางตอเนื่อง อํานวยความสะดวกและสรางบรรยากาศของการเรียนรูให
เกิดกับคนทุกระดับรวมถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของกับองคการ ใหอิสระในการคิดสิ่งใหมๆ สรางสรรค
ให เ กิดการเปลี่ย นแปลงอยู ต ลอดเวลา โดยมุงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในความคิด ภูมิป ญญา
(ความรู ความเขาใจ การหยั่งรู) การเปลี่ยนแปลงอันอาจเกิดขึ้นไดในอนาคต”
พิณสวัน ปญญามาก (2543 : 14 – 15) ไดสรุปความหมายขององคการแหงการเรียนรูวา
เปนองคการที่มีบรรยากาศเอื้อใหบุคลากร กลุม/ทีม ในองคการ ไดพัฒนาการเรียนรูอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง สนับสนุนความคิดสรางสรรค มีการแลกเปลี่ยนแบงปนความรูทั้งภายในและภายนอก
องคการ มีพลังรวมในการทํางานและการแกไขปญหาขององคการ สามารถสรางองคความรูใหมมี
ระบบจัดการความรู รวมทั้งประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูและการทํางานไดอยางเหมาะสม
ทั้ ง นี้ บุ ค ลากรและองค ก ารจะมี ศั ก ยภาพในการปรั บ ตั ว ให พ ร อ มและเท า ทั น ต อ กระแสความ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถอยูรอดและเจริญเติบโตตอไป
กลาวโดยสรุป องคการแหงการเรียนรู หมายถึง องคการที่มีการเอื้ออํานวยความสะดวก
และสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูใหกับบุคลากรทั้งองคการ เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน
อยางตอเนื่อง และเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน ซึ่งจะทําใหเกิดผลงานที่สรางสรรคทั้งองค
ความรูและผลงานใหมๆ อันจะสงผลตอการพัฒนาและการปฏิรูปองคการเพื่อใหสามารถปรับตัว
และเทาทันตอกระแสความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งความสามารถในการอยูรอดตอไป
จากความหมายขององค ก ารแห ง การเรี ย นรู ที่ ก ล า วมาข า งต น ใจความสํ า คั ญ คื อ การ
เอื้ออํานวยและการสรางบรรยากาศในการเรียนรูภายในองคการ ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดใน
การปฏิรูปการเรียนรูของสถานศึกษา แตสิ่งสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรูของสถานศึกษา คือการ
เรียนรูของนักเรียน ดังนั้น เมื่อนําความหมายขององคการแหงการเรียนรูมาผนวกเขากับการปฏิรูป
การเรียนรูของสถานศึกษาก็จะไดความหมายของสถานศึกษาแหงการเรียนรู ดังนี้สถานศึกษาแหง
การเรียนรู หมายถึง สถานศึกษาที่มีการเอื้ออํานวยความสะดวกและสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู
อยางทั่วถึงแกบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสถานศึกษาทุกคนรวมทั้งเปนสถานศึกษาที่ทุก
คนจะเรียนรูรวมกัน เพื่อขยายขีดความสามารถของตนเองและสรางองคความรูใหมๆ อยางตอเนื่อง
อัน จะนํามาซึ่ งศั กยภาพแห งตนเองในที่สุดซึ่งเปน ปจจัยสําคั ญในการบริ หารการศึ กษาที่ ใช ใ น
โรงเรียนเปนฐานในการดําเนินการ
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ลักษณะของสถานศึกษาที่เปนองคการแหงการเรียนรู
แบรนด (Brand 2003 : 10) กลาววา สถานศึกษาก็เหมือนกับองคการอื่นๆ ซึ่งตองมีความ
ยืดหยุนมีการตอบโต และมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับโอกาสที่เปลี่ยนแปลง
ไป ดวยเหตุนี้ สถานศึกษาที่ตองการพัฒนาหรือเปลี่ยนสภาพเปนองคการแหงการเรียนรูจําเปนอยาง
ยิ่งที่ศึกษาถึงลักษณะที่สําคัญตางๆ ดังที่ แบรนด (Brand) ไดกลาวเอาไว ดังนี้
1. มีโครงสรางที่เราใจในการสนับสนุนและสงเสริมการดัดแปลงพฤติกรรมใหเหมาะสม
ทั้งนี้สิ่งเราใจที่จะกระตุนใหบุคคลอาจจะเปนวัสดุอุปกรณหรือถูกกระตุนใหเกิดความเราใจและ
แรงจูงใจจากภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล
2. มีเปาหมายรวมกันที่ทาทาย สามารถทําใหสําเร็จได เปาหมายของสถานศึกษาที่เปน
องคการแหงการเรียนรูจะไดรับการแบงปน หรือใหทุกคนในสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนด
เปาหมายที่ตองการจริงๆ ซึ่งเปาหมายที่สําคัญก็คือ การเรียนรูของนักเรียน
3. มีสมาชิกที่สามารถจําแนกขั้นตอนของการพัฒนาขององคการไดอยางถูกตองเนื่องจาก
องคการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ในองคการแหงการเรียนรู ผูคนสามารถติดตอเชื่อมโยงเขากับ
การเปลี่ยนแปลงที่พวกเขากําลังพยายามอยางมีสติที่จะทําและสามารถจําแนกวาพวกเขาอยูที่ไหน
ของกระบวนการ
4. รวบรวมกระบวนการและกระทําการบนขอมูลในทางที่เหมาะสมดีที่สุดกับวัตถุประสงค
ของพวกเขา องคการก็เหมือนกับบุคคล กลาวคือ มีความแตกตางกันระหวางบุคคล และอาจมีความ
จําเปนที่จะเรียนรูแตกตางกันไป นอกจากนี้พวกเขาจําเปนที่ตองมองไปไกลกวา การใชขอมูล
เพื่อใหเห็นวาองคการแหงการเรียนรูใชกระบวนการที่ดีที่สุดที่ทําใหเหมาะสมตอวัตถุประสงคของ
องคการอยางไร
5. มี ฐ านความรู ข องสถาบั น และกระบวนการสํ า หรั บ สร า งสรรค ค วามคิ ด ใหม ๆ
กระบวนการชนิดที่องคกรอาจจะใชเพื่อทําใหฐานความรูขององคการแนนขึ้น และสงเสริมการ
สรางสรรคความคิดใหม
6. แลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงขอมูลที่เกี่ยวของภายนอกบอยมาก และเรียนรูจากองคการอื่น
7. รับผลสะทอนกลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการใหบริการ ผลประโยชนที่สําคัญจากการ
กระทําโตตอบกันกับผูอื่นก็ คือ ผลตอบกลับหรือผลสะทอน
8. สถานศึกษาที่มีบุคลิกลักษณะใกลเคียงกับสถานศึกษาที่เปนองคการแหงการเรียนรู จะมี
ความเอาใจใสตอกระบวนการของพวกเขา ทุกอยางที่ตองทํากับการสื่อสารกับผูที่มามีการรวบรวม
และใชขอมูล การใหผลสะทอนและลักษณะอื่นๆ ที่พรอมจะถกเถียง

100
9. มี ก ารส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น วั ฒ นธรรมขององค ก าร ให มี ค วามเป น มนุ ษ ย แ ละมี
ความรูสึกสบายทางจิตใจกับความสัมพันธที่อบอุน และไดรับการสนับสนุนอยางมืออาชีพ เปน
สถานที่ซึ่งผูคนมีเครื่องมือหรืออุปกรณ และการฝกงานที่จําเปน รวมทั้งมีโอกาสที่จะรวมกันทํางาน
และเรียนรูจากผูอื่น
10. เปนระบบเปดที่รับความรูสึกไดไวตอสภาพแวดลอมภายนอก ทั้งดานสังคมการเมือง
และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจนอกจากนั้นมารควอดท (Marquardt 1996 : 7-8) เสนอตัวแบบองคการ
การเรียนรูไวดังนี้
Organization
(องคกร)

People
(คน)

Learning
Knowledge
(ความรู)

Technology
(เทคโนโลยี)

แผนภูมิที่ 13 ตัวแบบองคการแหงการเรียนรู
ที่มา : ตัวแบบองคการแหงการเรียนรู ตามแนวคิดของ Marquardt (Marquardt. 1996 : 7-8)
จากแผนภูมิที่ 13 แสดงรายละเอียดไดดังนี้
1. องคการ (Organization)
ระบบขององค ก ารต อ งมี ก ารวางรากฐานไว เ พื่ อ สร า งองค ก ารแห ง การเรี ย นรู ซึ่ ง
ประกอบดวยปจจัยที่เปนองคประกอบที่สําคัญ ไดแก วิสัยทัศน(Vision) ซึ่งเปนเสมือนเข็มทิศนํา
องคการไปยังเปาหมายที่พึงประสงค กลยุทธ(Strategy) เปนวิธีการที่จะทําใหไปถึงยังเปาหมายตาม
วิสัยทัศน โครงสรางองคการ (Structure) เปนปจจัยสนับสนุนใหมีการทําหนาที่ในทุกภาคสวน
อยางเหมาะสม และที่สําคัญคือวัฒนธรรมขององคการ (Organization Culture) ซึ่งเปนความเชื่อ
หรือคานิยมของคนในองคการที่ตองเอื้อตอการสรางองคการแหงการเรียนรู เชน คานิยมการทํางาน
เปนทีม การบริหารการจัดการตนเอง การมอบอํานาจ การกระจายอํานาจ เปนตน
2. ผูที่เกี่ยวของกับองคการ (People)
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องคการหนึ่ง ๆ ตางมีผูที่เกี่ยวของหลายฝายทั้งภายในองคการเองเชน ผูบริหารตองมีภาวะ
ผูนําและมีทักษะทางดานการบริหาร เชน การสอนงาน การเปนพี่เลี้ยง และที่สําคัญตองเปน
แบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา พนักงานระดับปฏิบัติตองมีนิสัยใฝรู และตองพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอยูเสมอ ลูกคาที่ใชบริการ ก็ตองมีการใหขอมูลยอนกลับในดานของความตองการแกองคการ
เชนเดียวกับพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ตองใหความรวมมือในการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันอยาง
จริงใจ และรวมทั้งชุมชนที่ตองใหการสนับสนุนการพัฒนาองคการที่ตั้งอยูในบริเวณชุมชน ทั้งนี้
จะเห็นไดวาผูเกี่ยวของฝายตาง ๆ ก็มีสวนในการสรางองคการแหงการเรียนรูไดทั้งสิ้น
3. เทคโนโลยี (Technology)
การมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยถือเปนสิ่งอํานวยความสะดวกที่ชวยใหการสราง
องคการแหงการเรียนรูมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยประเภทของเทคโนโลยีที่ชวยในการสราง
องคการแหงการเรียนรูมี 2 ประเภทคือ เทคโนโลยีสําหรับการบริหารจัดการความรู (Manage
knowledge) คื อ การใช เ พื่ อ การจั ด เก็ บ และการแลกเปลี่ ย นความรู แ ก กั น ประเภทที่ ส องคื อ
เทคโนโลยีที่ใชในการเพิ่มพูนความรู (Enhance learning) คือการใชเครื่องมืออุปกรณในการสราง
การเรียนรูแกผูเรียนไดอยางสะดวกมากขึ้น เชน Computer-based training E – Learning Webbased learning
4. ความรู(Knowledge)
ความรูทมี่ ีในองคการจําเปนอยางยิ่งตองมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบทั้งนี้เพื่อนํามาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอองคการ โดยกระบวนการใหการจัดการความรู(Knowledge management) มี
กระบวนการเริ่มตั้งแตการระบุความรูที่จําเปนตอองคการ การเสาะแสวงหาหรือสรางความรูขึ้นมา
ใหม การจัดเก็บความรู การแบงปนความรู และการนําความรูไปประยุกตใ ชในการทํางาน ซึ่ง
แนวคิ ด นี้ เ องคงเป น การสร า งความกระจ า งถึ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งองค ก ารแห ง การเรี ย นรู
(Learning Organization) กับการจัดการความรู (Knowledge management) เพราะวาในแนวคิดของ
ถือวาการจัดการความรูเปนระบบยอยระบบหนึ่งที่มีความสําคัญในการสรางองคการแหงการเรียนรู
ใหเกิดขึ้นนั้นเอง
5. การเรียนรู(Learning)
การเรียนรูถือเปนระบบหลักที่เปนแกนสําคัญของการสรางองคการแห งการเรียนรูซึ่งสามารถ
จําแนกการเรียนรูได 3 –ระดับ คือ –ระดับบุคคล –ระดับกลุม –และระดับองคการ ซึ่งในแตละระดับ
ของการเรียนรูนั้นตองเริ่มทิ่ทักษะของตัวบุคลากรแตละคนซึ่งตองมี 5 –ประการเพื่อสามารถเรียนรู
ไดเอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก ความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) การมีตัวแบบทางความคิด
(Mental Model) ความเชี่ยวชาญรอบรู (Personal Mastery) การเรียนรูดวยตนเอง (Self-directed
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learning) และการสนทนาสื่อสารกัน (Dialogue) โดยวิธีในการเรียนรูที่มีความสําคัญในการสราง
การเรี ย นรู ใ นบริ บ ทขององค ก ารแห ง การเรี ย นรู มี 3 ประเภท คื อ การเรี ย นรู เ พื่ อ การปรั บ ตั ว
(Adaptive learning) คือการเรียนรูจากประสบการณในอดีตเพื่อการปรับปรุงในอนาคต การเรียนรู
โดยการกระทํา (Action learning) คือการเรียนรูที่นําเอาสถานการณหรือสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจริง
มาเป น ฐานของการเรี ย นรู และสุ ด ท า ยคื อ ระบบการเรี ย นรู เ พื่ อ มุ ม สู เ ป า หมายขององค ก าร
(Anticipatory learning) คือการเรียนรูที่มุมสนองตอบความสําเร็จของเปาหมายองคการ เชน
วิสัยทัศน (Vision)
สรุป
จากที่กลาวมาคือ ความสัมพันธของการจัดการเรียนรู และเปาหมายของการจัดการศึกษาที
มีคุ ณ ภาพโดยมี ปจ จั ย ต างๆ ที่ เ ปนพลวัตในองคการแหงการเรียนรู ซึ่ งทุ ก ฝ า ยที่เ กี่ย วข อ งไมวา
ผูบริหาร นักการศึกษา นักเรียน ผูปกครอง สังคม และบริบทของการบริหาร จะเปนตัวกําหนด
ยุทธศาสตรในการกําหนดวิธีการในการขับเคลื่อน การบริหารการจัดการความรู ใหนัก เรีย นมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากการได นํ า เสนอ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การ
พัฒนาการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาจะเห็นไดชัดวา การพัฒนาที่ยั่งยืนและทําใหสังคมไทยสงบ
สุขอยางแทจริงนั้น ตองเปนการพัฒนาที่มุงเนน “การพัฒนาคน” เปนสําคัญ ซึ่งภาระหนาที่ดังกลาว
เป น บทบาทโดยตรงของสถาบั น การศึ ก ษา ที่ จ ะทํ า ให ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศเป น ไปตาม
จุดมุงหมายที่กําหนดไวได อยางไรก็ตาม การจัดการศึกษาที่ผานมาแมจะประสบผลสําเร็จในระดับ
หนึ่ง ที่สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคคล ใหเปนกําลังสําคัญของการพัฒนาประเทศใหกาวหนามา
จนทุกวันนี้ แตปญหาในเรื่องคุณภาพของคนและวิธีการจัดการศึกษา

บทที่ 3
การดําเนินการวิจัย
การดํ า เนิ น การวิ จั ย ในการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ เ ชิ ง โครงสร า งของป จ จั ย การบริ ห าร
ยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูและการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1)
เพื่ อ ทราบป จ จั ย การบริ ห ารยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด การการเรี ย นรู ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดภาคใต 2) เพื่อทราบการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดภาคใต 3) เพื่อทราบความสัมพันธเชิงโครงสรางของ
ปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูและการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัด
ภาคใต โดยการวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ซึ่งใชสถานศึกษา
เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูใหขอมูลคือ ผูบริหารและครูในสถานศึกษา ขั้นตอนการ
ดํา เนิ น การวิ จั ย ประกอบด ว ย ประชากร กลุ ม ตั ว อย า ง ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา เครื่ อ งมื อ และการสร า ง
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห การวิเคราะหขอมูล และการบริหาร
งานวิจัย รายละเอียดตางๆ มีดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางสําหรับดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่วางไว ผูวิจัยได
กําหนดรายละเอียดขั้นตอนดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการ ขั้นตอนนี้เปนการจัดเตรียมโครงการ เปนการศึกษา
เอกสาร ตํารา ขอมูลสถิติตางๆ กฎระเบียบ ปญหาในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
จัดหายุทธศาสตรพัฒนาการเรียนรู ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อไดขอมูลมา
ดําเนินการจัดทําโครงการวิจัย เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติหัวขอ
ดุษฎีนิพนธ
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ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนการสรางเครื่องมือวิจัยและนําไปเก็บขอมูลกับตัวอยาง
ที่กําหนดไว โดยใชแบบสอบถามกับผูใหขอมูลจากสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง นําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะห ประมวลผลปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการศึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ ซึ่งประกอบดวย 1. จัดทําเครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถาม 2. ตรวจสอบความตรง
ของเครื่องมือ 3. นําเครื่องมือไปทดลองใช 4. ตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 5. นําเครื่องมือ
วิจัยไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางที่เปนหนวยวิเคราะห 6. นําขอมูลมาวิเคราะห มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ประชากร
ประชากรสํ า หรั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
กระทรวงศึ ก ษาธิก ารในจั ง หวั ดยะลา ป ตตานี และนราธิว าส ป การศึก ษา 2551 จํา นวน 875
โรงเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane
(1973 : 888) จากประชากร 875 โรงเรียนไดขนาดกลุมตัวอยาง สถานศึกษาจํานวน 275 โรงเรียน
และเพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมกระจายไดตามสัดสวนของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจึงใชวิธีการสุม
แบบแบงประเภทตามสัดสวนของประชากรในแตละเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด (stratified random
sampling)
2.2 การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามใชคาความถี่ (frequency) และ
คารอยละ (percentage)
2. การวิเคราะหปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูและระดับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในสถานศึกษาสามจังหวั ดภาคใต ใชคาเฉลี่ย ( x ) และสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
Confirmatory Factor Analysis (CFA) เพื่อหาคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) กับขอมูล
เชิงประจักษของปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูและพฤติกรรมที่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยใชโปรแกรม LISREL 8.72
3. การวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการ
จัดการการเรียนรูกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดวยการวิเคราะหความสัมพันธเชิง
โครงสราง (Path Analysis) โดยใชโปรแกรม LISREL 8.72

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัยเพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ ตรวจสอบความถูกตองปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
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ตามที่คณะกรรมการผูควบคุมดุษฎีนิพนธเสนอแนะ พิมพ และสงรายงายผลการวิจัยฉบับสมบูรณ
ตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคการวิจัย
ผูวิจั ย จึ ง ได กํา หนดรายละเอี ย ดต างๆ เกี่ย วกั บ ระเบีย บวิ จัย ซึ่ งประกอบดว ย แผนแบบการวิจั ย
ประชากรและตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือและการสราง การเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะห
ขอมูล สถิติที่ใชในการวิจัยและการนําเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนแบบการวิจัย
แผนแบบการวิจัยที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาแบบกลุมตัวอยางเดียว ตรวจสอบ
สภาวการณไมมีการทดลอง (the one shot , non-experimental case studies) ซึ่งสามารถเขียนเปน
แผนผัง (diagram) ไดดังนี้
O

R

R
X
O

X

หมายถึงกลุมตัวอยางที่ไดจากการสุม
หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา
หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา

ประชากร
ประชากรสํ า หรั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส ป การศึกษา 2551 จํานวน 875
โรงเรียน
กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane (1973 : 888) จาก
ประชากรสถานศึกษาจํานวน 875 โรงเรียน ไดขนาดกลุมตัวอยางสถานศึกษาจํานวน 275
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โรงเรียน มีผูตอบแบบสอบถามสถานศึกษาละ 4 คน และเพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมกระจายได
ตามสัดสวนของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจึงใชวิธีการสุมแบบแบงประเภทตามสัดสวนของประชากรใน
แตละเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด (stratified random sampling) แสดงไดดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงสัดสวนของประชากรและกลุมตัวอยาง
พื้นที่การศึกษา

(จังหวัด)(เขตพื้นที)่
ยะลา

เขต 1
เขต 2
เขต 3

รวม
ปตตานี

เขต 1
เขต 2
เขต 3

รวม
นราธิวาส เขต 1
เขต 2
เขต 3
รวม
รวมทั้งสิ้น

ประชากร
สถานศึกษา

กลุมตัวอยาง
ผูใหขอมูล
ครูผูสอน
รอง
ผูบริหาร
โรงเรียน ผูบริหาร 2 คน : 1
โรงเรียน โรงเรียน

รวม

จํานวน
(โรงเรียน)

จํานวน
(โรงเรียน)

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

112
68
33
213
138
115
67
320
142
118
75
342
875

35
22
10
67
44
36
21
101
47
37
23
107
275

35
22
10
67
44
36
21
101
47
37
23
107
275

35
22
10
67
44
36
21
101
47
37
23
107
275

70
44
20
134
88
72
42
202
94
74
46
214
350

140
88
40
268
176
144
84
404
188
148
92
428
1,100
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จากตารางที่ 4 แสดงจํานวนประชากร คือ สถานศึกษาศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการจังหวัดยะลา จํานวน 213 โรงเรียน แบงเปนเขต 1 จํานวน 112
โรงเรียน, เขต 2 จํานวน 68 โรงเรียน, เขต 3 จํานวน 21 โรงเรียน และสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปตตานี จํานวน 320 โรงเรียน แบงเปนเขต 1 จํานวน 138 โรงเรียน เขต
2 จํานวน 115 โรงเรียน เขต 3 จํานวน 21 โรงเรียน และสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดนราธิวาส จํานวน 342 โรงเรียน แบงเปนเขต 1 จํานวน 142 โรงเรียน เขต 2
จํ า นวน 118 โรงเรี ย น เขต 3 จํ า นวน 75 โรงเรี ย น รวมจํ า นวนประชากรสถานศึ ก ษา 875
โรงเรียน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane (1973 : 888) จากประชากร
สถานศึกษา 875 โรงเรียน ไดขนาดของกลุมตัวอยางสถานศึกษาจํานวน 275 โรงเรียน และเพื่อให
ไดขอมูลที่ครอบคลุมกระจายไดตามสัดสวนของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจึงไดใชการสุมแบบแบง
ประเภทตามสัดสวนของประชากรในแตละเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด (stratified random sampling)
โดยเรียงลําดับขนาดกลุมตัวอยางสถานศึกษาจากสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1,2,3
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต 1,2,3 และสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1,2,3 รวมกลุมตัวอยางสถานศึกษา 275 โรงเรียน การกําหนด
ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน โดยเปนผูบริหารโรงเรียน 1 คน รองผูบริหารโรงเรียน 1 คน
ครูผูสอน 2 คน รวมผูใหขอมูลจํานวน 1,100 คน จากจํานวนกลุมตัวอยางสถานศึกษา 275
โรงเรียน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 1. ตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
อันไดแก เพศ หมายถึง เพศชาย หรือเพศหญิง อายุ หมายถึง อายุของผูตอบแบบสอบถาม
แบงเปน อายุ 1-30 ป 31-40 ป 41-50 ป และ 50 ปขึ้นไป ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับทางการ
ศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม แบงเปน ต่ํากว าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และสูงกวา
ปริญ ญาโท ประสบการณ ปฏิ บั ติ ง านในโรงเรี ย น หมายถึ ง ระยะเวลาในการปฏิบัติ ง านตาม
สถานภาพ แบงเปน 1-5 ป 6-10 ป 11-15 ป และ 15 ปขึ้นไป หนาที่ปจจุบัน หมายถึง การปฏิบัติงาน
ตามสถานภาพในสถานศึกษาแบงเปน ฝายปฏิบัติการสอนและผูบริหารโรงเรียน
2. ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรตน (X) เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารปจจัยการ
บริหารยุทธศาสตร การจัดการการเรี ยนรูในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาจากการประชุมกลุม
(Focus group) เปนกระบวนการทางการบริหารการเรียนรูในสถานศึกษา โดยมีองคประกอบพฤติ
กรรมการบริหารยุทธศาสตรการบริหาร 5 ประการ คือ 1) การสรางแรงจูงใจในตนเอง 2) การเสาะ
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แสวงหาความรู 3) การสร า งองค ค วามรู 4) การนํ า ความรู ไ ปใช 5) การทบทวนความรู ซึ่ ง
ประกอบดวยตัวแปรยอยและตัวบงชี้ ดังนี้
2.1.1 การสรางแรงจูงใจในตนเอง (Seft Motivation) (X1) หมายถึง การบริหารการ
จัดการ การเรียนรูที่ดีเปนการเรียนที่ผูเรียนตระหนักประจักษแจงถึงปญหาและเห็นคุณคาของสิ่งที่
จะเรียนเพื่อเปนแรงจูงใจใหศึกษาคนควา และแสวงหาความรูทั้งดวยตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
ผูอื่น โดยมีตัวบงชี้ ดังนี้
2.1.1.1 การสงเสริมนักเรียน ตั้งวัตถุประสงคในการเรียนรู
2.1.1.2 การสงเสริมใหนักเรียน เรียนรูตามความสนใจ
2.1.1.3 การสงเสริมใหนักเรียนคนควา เรียนรูดวยตนเอง
2.1.1.4 การสงเสริมใหเรียนรูดวยประสบการณตรง
2.1.1.5 การสงเสริมการเรียนรูแบบมีสวนรวม
2.1.1.6 การสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.1.2 การแสวงหาความรู (Investigation) (X2) หมายถึง การบริหารจัดการการ
เรียนรูที่ใหผูเรียนสามารถเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมในการแสวงหาความรูเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่ดี
เชน การสังเกต การอาน การฟง การจดบันทึก การตั้งคําถาม การคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับ
ผูอื่น การทดลอง การปฏิบัติ และการวิจัย เปนตน โดยมีตัวบงชี้ดังนี้
2.1.2.1 ใหโอกาสนักเรียนวางแผนการเรียนรู
2.1.2.2 นักเรียนสามารถเลือกวิธีการศึกษาเรียนรูตามความตองการ
2.1.2.3 การเปดโอกาสใหนักเรียนไดทดลองและปฏิบัติจริง
2.1.2.4 มีแหลงคนควา การศึกษาเรียนรู
2.1.2.5 การสงเสริมการทําโครงการอยางเปนระบบ
2.1.2.6 การจัดกิจกรรมสงเสริมความรูอยางตอเนื่อง
2.1.3 การสรางองคความรู (Construction) (X3) หมายถึง การบริหารจัดการการ
เรียนรูที่ดีเปนการเรียนรูที่ผูเรียนสรางสรรคความรูดวยตนเอง โดยใชกระบวนการคิดเชื่อมโยง
ความรูใหม เขากับความรูและประสบการณเดิม โดยมีตัวบงชี้ดังนี้
2.1.3.1 การจัดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการคิดใหนักเรียน
2.1.3.2 เนื้อหาการเรียนรูสอดคลองกับชีวิตประจําวัน
2.1.3.3 สงเสริมการเรียนรูรวมกับภูมิปญญาทองถิ่น
2.1.3.4 นักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง

109
2.1.4 การนํ า ความรู ไ ปใช (Application) (X4) หมายถึ ง การบริ ห ารจั ด การการ
เรี ย นรู ที่ ดี เ ป น การเรี ย นรู ที่ ผู เ รี ย นสามารถนํา กระบวนการเรี ย นรู ห รื อ ความรู ที่ไ ด ไ ปใช ใ ห เ กิ ด
ประโยชนตอตนเองและสวนรวม โดยมีตัวบงชี้ดังนี้
2.1.4.1 หลักสูตรของสถานศึกษาสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น
2.1.4.2 ความรูที่ไดรับนักเรียนสามารถปฏิบัติไดจริง
2.1.4.3 ความสามารถของนักเรียนในการทํางานรวมกับผูอื่น
2.1.4.4 นักเรียนมีทักษะในการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
2.1.4.5 มีกิจกรรม ความสัมพันธ ระหวางครู นักเรียน โรงเรียน และสังคม
ทองถิ่น
2.1.5 การทบทวนความรู (Revision) (X5) หมายถึง การบริหารจัดการการเรียนรูที่
ดีเปนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถ ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาองคความรูของตนเองใหถูกตอง
เปนสากลอยูเสมอ โดยมีตัวบงชี้ดังนี้
2.1.5.1 การสงเสริมทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
2.1.5.2 การเผยแพรขอมูล ขาวสาร ใหแกผูเรียน อยางเปนปจจุบัน
2.1.5.3 การจัดกิจกรรม สงเสริม การพัฒนาตนเอง
2.1.5.4 การสงเสริมการประเมินผลดวยตนเองตามสภาพจริง
2.2 ตัวแปรตาม (Y) เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา
โดยการประชุมกลุม (Focus group) ไดสรุปการปฏิบัติตามขอกําหนดตามมาตรฐานของชาติใน
สถานศึกษาตามขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค และมาตรฐานที่ตองการให
เกิดขึ้นในสถานศึกษา ทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับ
ดูแลการตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา และมาตรฐานที่เปดกวาง
และยืดหยุนเพื่อใหการศึกษามีความหลากหลายในรูปแบบลักษณะวิธีการและภาคีเกี่ยวของและเปน
มาตรฐานที่นําไปสูการปฏิบัติได ซึ่งประกอบดวยตัวแปรยอย และตัวบงชี้ดังนี้
2.2.1 มาตรฐานดานคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคทั้งในฐานะพลเมืองและพล
โลก คนไทยเปนคนเกง คนดี และมีความสุข (Y1) ซึ่งมีตัวบงชี้ดังนี้
2.2.1.1 การสงเสริมกําลังกาย กําลังใจที่สมบูรณประกอบดวย
2.2.1.1.1 การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพทางกายและจิตใจ
2.2.1.1.2 การจัดการเรียนรูสนองพัฒนาการตามวัย
2.2.1.1.3 การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
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2.2.1.2. การสงเสริมความรูและทักษะที่จําเปนเพียงพอในการดํารงชีวิต
และพัฒนาสังคม ประกอบดวย
2.2.1.2.1 การสงเสริมใหไดเรียนเต็มตามศักยภาพ
2.2.1.2.2 การสงเสริมการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
2.2.1.2.3 การสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
2.2.1.3
การส ง เสริ ม การสร า งทั ก ษะการเรี ย นรู แ ละการปรั บ ตั ว
ประกอบดวย
2.2.1.3.1 การเผยแพรขา วสารดวยสื่อตาง ๆ
2.2.1.3.2 การจัดกิจกรรมใหทํางานรวมกับผูอ่นื
2.2.1.4 การสงเสริมทักษะทางสังคมประกอบดวย
2.2.1.4.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม
2.2.1.4.2 การใหความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2.1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสํานึกในการเปนพลเมืองและพล
โลก ประกอบดวย
2.2.1.5.1 การมีวินัยในตนเอง
2.2.1.5.2 การจัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน
2.2.1.5.3 การเคารพสิทธิผูอื่น
2.2.2 มาตรฐานดานแนวการจัดการศึกษา หมายถึง การบริหารการจัดการการ
เรียนรูที่มงุ พัฒนาผูเรียนเปนสําคัญและการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน (Y2) ซึ่งมีตัวบงชี้ดังนี้
2.2.2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียน
ไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ประกอบดวย
2.2.2.1.1 มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความเหมาะสมของ
กลุมผูเรียนทุกระบบ สอดคลองตามความตองการของผูเรียน
2.2.2.1.2 ทองถิ่น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
2.2.2.1.3 ผูเรียนมีโอกาส / สามารถเขาถึงหลักสูตรตางๆ ที่จัดไว
อยางทั่วถึง
2.2.2.1.4 สถานศึกษาใหบริการทางการศึกษามีสภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการเรียนรู
2.2.2.1.5 มีอาคารสถานที่เพียงพอ
2.2.2.1.6 มีการสงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
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2.2.2.1.7 มี ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นรู สื่ อ เพื่ อ การ
เรียนรู และการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง และการ
เรียนรู แบบมีสวนรวม
2.2.2.2 มีการพัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
อยางเปนระบบและมีคุณภาพ ประกอบดวย
2.2.2.2.1 ผู บ ริ ห าร ครู คณาจารย และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
2.2.2.2.2 ผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษามี
คุณธรรม มีความพึงพอใจในการทํางานและผูกพันกับงาน
2.2.2.2.3 อัตราการออกจากงานในสถานศึกษา
2.2.2.2.4 อัตราความผิดทางวินัยในสถานศึกษา
2.2.2.2.5 แนวโนม ในการรวมตัว จัด ตั้ ง องค กรอิ ส ระเพื่ อ สร า ง
เกณฑมาตรฐานเฉพาะกลุม และติดตามการดําเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา
2.2.2.2.6 มี ก า ร สั่ ง ส ม อ ง ค ค ว า ม รู ที่ ห ล า ก ห ล า ย ใ น ก ลุ ม
สถานศึกษา
2.2.2.3 มีการบริหารจัดการที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน ประกอบดวย
2.2.2.3.1 องค ก ร ชุ ม ชน มี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาการจั ด การ
เรียนรูตามสภาพทองถิ่น
2.2.2.3.2 มีการศึกษาสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของ
ผูเรียน
2.2.2.3.3 นักเรียนและ ผูเกี่ยวของทุกกลุมมีความพึงพอใจตอการ
จัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา
2.2.2.3.4 มี ก ารกํ า หนดระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเป น ส ว น
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และสามารถรองรับการ
ประเมินคุณภาพ ภายนอกได
2.2.3 มาตรฐานดานแนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู / สังคมแหงความรู การ
สรางวิถีการเรียนรู และแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง (Y3) ซึ่งมีตัวบงชี้ดังนี้
2.2.3.1 การบริการวิชาการและสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับ
ชุมชนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู / สังคมแหงความรู ประกอบดวย
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2.2.3.1.1 สถานศึกษารวมมือกับบุคลากรและองคกรในชุมชนที่
เกี่ยวของทุกฝาย ทุกระดับ รวมจัดปจจัยและกระบวน การเรียนรูภายในชุมชน
2.2.3.1.2 มีการใหบริการทางวิชาการที่เปนประโยชนแกการ
พัฒนาคนในชุมชน เพื่อใหสังคมไทย เปนสังคมแหงภูมิ ปญญา และคนไทยมีการเรียนรูตลอดชีวิต
2.2.3.1.3 ชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งของสถานศึกษาสามารถใหบริการ
ทางการศึกษามีสถานภาพเปนสังคมแหงการเรียนรู สังคมแหงความรู
2.2.2.1.4 มีการพัฒนากาวหนาอยางตอเนื่องทางความรูของสังคม
2.2.2.1.5 ความปลอดภัย การลดความขัดแยง และมีสันติสุขใน
สังคม
2.2.3.2 การศึกษาวิจัย สรางเสริม สนับสนุนแหลงการเรียนรู และกลไก
การเรียนรู ประกอบดวย
2.2.3.2.1 สถานศึกษามีการศึกษาวิจัย สํารวจ จัดหา และจัดตั้ง
แหลงการเรียนรู ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
2.2.3.2.2 สถานศึกษามีการศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม
และการพัฒนาประเทศ
2.2.3.3 การสรางและการจัดการเรียนรูในทุกระดับทุกมิติของสังคม
ประกอบดวย
2.2.3.3.1 ครอบครัว ชุมชน องคกรทุกระดับ และสถานศึกษามี
การสรางและใชความรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจนกลายเปนวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
2.2.3.3.2 สถานศึกษาเปนแหลงบริการความรูใหแกชุมชน
2.2.3.3.3 มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษา
2.2.3.3.4 การมีสวนรวมของชุมชนกับสถานศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น แบบสอบถาม จํ า นวน 1 ฉบั บ โดยมี ผู ใ ห ข อ มู ล
ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน 1 คน รองผูบริหาร 1 คน ครูผูสอน2 คน รวม 4 คน โดยมีเนื้อหา
เดียวกัน แบงเปน 3 ตอนดังนี้
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ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องเพศ อายุ ระดับ
การศึก ษา ประสบการณ ทํางาน และหนาที่ป จจุบัน มีลักษณะเป น ตัว เลื อกที่กําหนดคํ าตอบไว
(Forced Choice) จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารยุทธศาสตรการจัดการ การเรียนรูจาก
แนวคิดการวิจัยรูปแบบการเรียนรูฉลาดรู ของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ (2544: 111-113) ตาม
ตัวบงชี้ที่กําหนดไว ดังมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ดานการสรางแรงจูงใจ
ขอที่ 1-6 รวม 6 ขอ
2.2 ดานการเสาะแสวงหาความรู ขอที่ 7-12 รวม 6 ขอ
2.3 ดานการสรางองคความรู
ขอที่ 13-16 รวม 4 ขอ
2.4 ดานการนําความรูไปใช
ขอที่ 17-21 รวม 5 ขอ
2.5 ดานการทบทวนความรู
ขอที่ 22-25 รวม 4 ขอ
ตอนที่ 3 สอบถามพฤติกรรมที่ปฏิบัติในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ ตาม
ตัวบงชี้แตละดาน ดังนี้
3.1 มาตรฐานดานคุณลักษณะคนไทยที่พงึ ประสงค ขอ 26-38 รวม 13 ขอ
3.2 มาตรฐานดานแนวการจัดการศึกษาขอที่ 39-54 รวม 16 ขอ
3.3 มาตรฐานดานแนวทางการสรางสังคมแหงการเรียนรู สังคมแหงความรูการ
สรางวิถีการเรียนรู และแหลงการเรียนรูที่เขมแข็งขอที่ 55-64 รวม 10 ขอ รวมทั้ง ฉบับ 64 ขอ
การตอบแบบสอบถาม ในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ข อ คํ า ถามแต ล ะข อ จะมี ตั ว เลื อ กให
เลือกตอบ 5 ตัวเลือก คือ 1-5 เปนคําถามชนิดจัดคุณภาพ 5 ระดับ ของไลเคิรธ (Likert’s rating scale)
และมีน้ําหนักของคะแนนตามระดับของการแสดงพฤติกรรมวามีคามากเพียงใด ตั้งแต 1-5 โดยมี
ความหมายดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติมาก
ระดับ 3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินอย
ระดับ 1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินอยที่สุด

114
การสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยดําเนินการสรางและปรับปรุงเครื่องมือเปนแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ที่ 1 ศึ ก ษาวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งแล ว นํ า ผลการศึ ก ษามาพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ภายใต
คําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความตรง (validity) ของเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามใหอาจารยที่
ปรึกษาตรวจ จากนั้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(content validity) ความชัดเจนของภาษา ความครอบคลุมของโครงสรางและความสอดคลองตาม
จุดมุงหมาย โดยใชเทคนิค IOC (Index of Item – Objective Congruence) โดยแบบสอบถามมีคา
ดัชนี ความสอดคลองอยู ระหวาง 0.60 – 1.00 และไดรับข อเสนอแนะการปรับปรุง แกไขจาก
ผูเชี่ยวชาญมาพัฒนาเครื่องมือใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 8 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 32 คน
ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามที่ไดมาคํานวณหาคาความเชื่อมัน่ (reliability) ตามวิธีของ
ครอนบาค (Cronbach) โดยใชสัมประสิทธิแอลฟา ( α - coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น .97
ขั้นที่ 5 แกไขปรับปรุงแบบสอบถาม โดยนําขอมูลจากการทดลองใชในขั้นตอนที่ผานมา
ทําการปรับปรุงแกไข โดยผานอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นจึงนํามาสราง
เปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ทําหนังสือเรียนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทําหนังสือขอความ
อนุ เ คราะห ไ ปยังผู อํา นวยการเขตพื้น ที่ การศึ ก ษา จัง หวัด ชายแดนภาคใต ขอความร ว มมื อ จาก
ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่เปนกลุมตัวอยางใหชวยตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้
2. ผูวิจัยรับหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยพรอมกับนําแบบสอบถามไปยังสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อประสานงานขอความรวมมือสงแบบสอบถามไปยังสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษากลุมตัวอยาง ทั้งผานศูนยเครือขายและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบถามคืนจากสถานศึกษาดวยตนเอง
และสงทางไปรษณีย ไดกลับคืนจํานวน 1,100 ฉบับ
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
ในการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้
1. ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู ต อบแบบสอบถามคื อ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณปฏิบัติงานในโรงเรียนนี้และหนาที่ปจจุบัน ใชคาความถี่ (frequency) และการหาคา
รอยละ (percentage)
2. การศึกษาปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูและการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติในสถานศึกษาศึกษาสามจังหวัดภาคใตโดยใชคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ซึ่งผูวิจัยแปลความหมายตามคาเฉลี่ย โดยกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตาม
แนวคิดของเบสท (Best 1970 : 190) ซึ่งมีความหมายดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00
หมายความวา ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49
หมายความวา ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49
หมายความวา ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49
หมายความวา ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49
หมายความวา ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด
3. การศึกษาปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูและการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)
จากเมตริกซความแปรปรวนรวม โดยใชโปรแกรม LISREL 8.72 เพื่อวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยัน
4. การวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการ
เรี ย นรู กั บ การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ ใ นสถานศึ ก ษา ด ว ยการวิ เ คราะห
ความสัมพันธเชิงโครงสราง (Path Analysis) โดยใชโปรแกรม LISREL 8.72

การนําเสนอขอมูล
การนําเสนอขอมูลจากผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําเสนอขอมูลในรูปแบบของตาราง
แผนภูมิและการพรรณนาตามลักษณะของขอมูล
สรุป
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทราบความสั ม พั น ธ เ ชิ ง โครงสร า งป จ จั ย การบริ ห าร
ยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูและการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ผูวิจัยไดดําเนินการ 3
ขั้นตอน คือการจัดเตรียมโครงการ การดําเนินการวิจัยและการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและ
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รายงานผลการวิจัย หนวยการวิเคราะห (Unit of analysis) คือ สถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน
875 โรงเรียน กลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบแบงประเภท (Stratified random sampling) จํานวน
275 โรงเรียน มีผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลโรงละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 1,100 ฉบับ จากโรงเรียนที่
เป น หน ว ยวิ เ คราะห จํ า นวน 275 โรงเรี ย น สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ได แ ก ค า ความถี่
(frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาสถิติทดสอบ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard
Error)
และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
Confirmatory Factor Analysis (CFA) และการวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสราง (path
analysis) โดยใชโปรแกรม LISREL 8.72

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การวิ จั ยครั้ งนี้ ศึกษาความสัมพั น ธเชิงโครงสรางของปจ จั ยการบริ หารยุทธศาสตรก าร
จัดการการเรียนรูและการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยใชสถานศึกษาเปนหนวย
วิเคราะห (Unit of analysis) ประชากรสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี
นราธิวาส ปการศึกษา 2551 จํานวน 875 โรง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane (1973 : 888) จากประชากร 875 โรงเรียนไดขนาดของกลุม
ตัวอยางโรงเรียนจํานวน 275 โรงเรียน และเพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมกระจายไดตามสัดสวนของ
กลุมตัวอยาง ผูวิจัยจึงไดใชการการสุมแบบแบงประเภทตามสัดสวนของประชากรแตละเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัด (stratified random sampling) ซึ่งผูวิจัยไดทําการสงแบบสอบถาม จํานวน 1,100
ฉบับ
การนําเสนอการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายโดยจําแนก
การนําเสนอขอมูลออกเปน 4 ตอน ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถี่
(frequency) และคารอยละ (percentage)
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูและการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดภาคใต ใชการวิเคราะหจากคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ในการวิเคราะหคาระดับการปฏิบัติในสถานศึกษาและการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยัน Confirmatory Factor Analysis (CFA) โดยโปรแกรม LISREL 8.72
ตอนที่ 3 การวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสรางปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการ
เรียนรูและการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดภาคใต โดยการวิเคราะหความสัมพันธเชิง
โครงสราง (Path Analysis) โดยโปรแกรม LISREL 8.72 ตามรายละเอียดดังนี้
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ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูต อบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จากสถานศึกษาที่เปนหนวยวิเคราะห
(Unit of analysis) จํานวน 275 โรงเรียน ซึ่งประกอบดวยผูบริหาร รองผูบริหาร ครูผูสอน 2 คน
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส จํานวน 1,100 คน ซึ่งผูวิจัยไดรับแบบสอบถาม จํานวน
1,100 ฉบับ โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และการหาคารอยละ (percentage) รายละเอียดดัง
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
รวม
ขอ
สถานภาพของผูต อบแบบสอบถาม
จํานวน
รอยละ
เพศ
1
85.90
945
- ชาย
13.47
146
- หญิง
0.63
7
- ไมระบุ
รวม
1100
100.00
2

อายุ
-

3

รวม

257
216
490
130
7
1100

23.36
19.63
44.54
11.84
0.63
100.00

รวม

10
998
62
3
27
1100

0.90
90.72
5.63
0.27
2.45
100.00

1 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
50 ปขึ้นไป
ไมระบุ

ระดับการศึกษา
- ต่ํากวาปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- สูงกวาปริญญาโท
- ไมระบุ
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ขอ

สถานภาพของผูต อบแบบสอบถาม

4

ประสบการณปฏิบตั ิงานในโรงเรียนนี้
- 1 – 5 ป
- 6 – 10 ป
- 11 – 15 ป
- 15 ปขึ้นไป
- ไมระบุ
รวม
หนาที่ปจจุบัน
- ผูบริหารโรงเรียน
- รองผูบริหาร
- ครู
รวม

5

รวม
จํานวน

รอยละ

655
287
114
30
14
1100

59.54
26.09
10.36
2.72
1.27
100.00

275
275
550
1,100

25.0
25.0
50.0
100.00

จากตารางที่ 5 แสดงให เ ห็ น ว า ผู ต อบแบบสอบถามในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ประกอบด ว ย
ผูบริห าร รองผู บริ หาร ครูผูสอน ในสถานศึกษาสั งกัดสํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส จํานวน 1,100 คน
เปนเพศชายจํานวน 945 คน คิดเปนรอยละ 85.90 เปนเพศหญิงจํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ
13.47 และผูตอบแบบสอบถามกลุมที่มีจํานวนมากที่สุด มีอายุในชวง 41 – 50 ป จํานวน 490 คน
คิดเปนรอยละ 44.54 และกลุมของผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนนอยที่สุด มีอายุตั้งแต 50 ปขึ้น
ไป จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 11.84 และกลุมที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจํานวนมาก
ที่สุด คือ 998 คน คิดเปนรอยละ 90.72 รองลงมาเปนการศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 62 คน
คิดเปนรอยละ 5.63 และผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณทํางานมากที่สุดอยูในชวง 1 – 5 ป
จํานวน 655 คน คิดเปนรอยละ 59.54 กลุมที่มีจํานวนนอยที่สุดมีประสบการณทํางานอยูในชวง
15 ปขึ้นไป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 2.72 และกลุมผูตอบแบบสอบถามมีกลุมที่มีมากที่สุด
คือครูมีจํานวน 550 คน คิดเปนรอยละ 50.0 และรองลงมาเปนผูบริหารและรองผูบริหารมีจํานวน
เทากัน คือ 275 คน คิดเปนรอยละ 25.0
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ตอนที่ 2
1. การวิเคราะหขอมูลดานปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูและการ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
1.1 การวิเคราะหปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูและการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส ผูวิจัยไดวิเคราะหจาก
คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ดังตารางรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติของตัวแปรองคประกอบพฤติ
กรรมการบริหารปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูในสถานศึกษาใน
ภาพรวม
n = 275
คาเฉลี่ย
สวน ระดับการ
ปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการ
เบี่ยงเบน ปฏิบตั ิ
x
ขอ
เรียนรูในสถานศึกษา
มาตรฐาน
SD
1
ดานการสรางแรงจูงใจในตนเอง
3.84
0.33
มาก
2
ดานการเสาะแสวงหาความรู
3.69
0.36
มาก
3
ดานการสรางองคความรู
3.72
0.41
มาก
4
ดานการนําความรูไปใช
3.82
0.33
มาก
5
ดานการทบทวนความรู
3.73
0.39
มาก
รวม
3.76
0.31
มาก

จากตารางที่ 6 พบวาสถานศึ กษาสังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจั ง หวั ด ยะลา ป ต ตานี นราธิ ว าส ป จ จั ย การบริ ห าร
ยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรู ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.76 , SD = 0.31) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการ
สรางแรงจูงใจในตนเอง ( x =3.84 , SD = 0.33) ดานการนําความรูไปใช ( x = 3.82 , SD = 0.33)
ดานการทบทวนความรู ( x = 3.73 , SD = 0.39) ดานการสรางองคความรู ( x = 3.72 , SD = 0.41)
และดานการเสาะแสวงหาความรู ( x = 3.69 , SD = 0.36)
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ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติการบริหารตามตัวแปรดานการ
สรางแรงจูงใจในตนเอง
n = 275
คาเฉลี่ย
สวน
ระดับ
เบี่ยงเบน การ
x
ขอ
ปจจัยดานการสรางแรงจูงใจในตนเอง
มาตรฐาน ปฏิบตั ิ
SD
1
การสงเสริมนักเรียน ตั้งวัตถุประสงคในการเรียนรู
4.15
0.41
มาก
2
การสงเสริมใหนักเรียน เรียนรูตามความสนใจ
3.87
0.37
มาก
3
การสงเสริมใหนักเรียนคนควา เรียนรูด วยตนเอง
3.77
0.43
มาก
4
การสงเสริมใหเรียนรูด วยประสบการณตรง
3.73
0.43
มาก
5
การสงเสริมการเรียนรูแบบมีสวนรวม
3.73
0.46
มาก
6
การสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู การสอนที่เนน
3.80
0.47
มาก
ผูเรียนเปนสําคัญ
รวม
3.84
0.33
มาก

จากตารางที่ 7 พบวาสถานศึกษาสั งกั ดสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาจัง หวั ด ยะลา ปต ตานี นราธิ ว าส มี ป จ จั ย การบริ ห าร
ยุ ท ธศาสตร ก ารจัด การการเรี ย นรู ด า นการสร า งแรงจู ง ใจในตนเอง ในภาพรวมในระดั บ มาก
( x = 3.84, SD = 0.33 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ การสงเสริมนักเรียนตั้งวัตถุประสงคในการเรียนรู( x = 4.15,SD =
0.41) การสงเสริมใหนักเรียน เรียนรูตามความสนใจ ( x = 3.87 , SD = 0.37) การสงเสริมกิจกรรม
การเรียนรู การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ( x = 3.80 , SD = 0.47) การสงเสริมใหนักเรียนคนควา
เรียนรูดวยตนเอง ( x = 3.77 , SD = 0.43) การสงเสริมใหเรียนรูดวยประสบการณตรง ( x = 3.73 ,
SD = 0.43) และนอยที่สุดเปนการสงเสริมการเรียนรูแบบมีสวนรวม ( x = 3.73 , SD = 0.46)
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ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติการบริหารตามตัวแปรดานการ
เสาะแสวงหาความรู
n = 275
คาเฉลี่ย
สวน
ระดับ
เบี่ยงเบน การ
x
ขอ
ปจจัยดานการเสาะแสวงหาความรู
มาตรฐาน ปฏิบตั ิ
SD
1
ใหโอกาสนักเรียนวางแผนการเรียนรู
3.73
0.47
มาก
นักเรียนสามารถเลือกวิธีการศึกษาเรียนรูตามความ 3.69
0.47
มาก
2
ตองการ
การเปดโอกาสใหนักเรียนไดทดลองและปฏิบัติ
3.70
0.50
มาก
3
จริง
4
มีแหลงคนควา การศึกษาเรียนรู
3.68
0.46
มาก
5
การสงเสริมการทําโครงการอยางเปนระบบ
3.65
0.47
มาก
6
การจัดกิจกรรมสงเสริมความรูอยางตอเนือ่ ง
3.68
0.46
มาก
รวม
3.69
0.36
มาก

จากตารางที่ 8 พบวาสถานศึ กษาสังกัดสํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาจัง หวั ด ยะลา ปต ตานี นราธิ ว าส มี ป จ จัย การบริ ห าร
ยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูดานการเสาะแสวงหาความรู ในภาพรวมในระดับมาก ( x = 3.69 ,
SD = 0.36) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย คือ ใหโอกาสนักเรียนวางแผนการเรียนรู ( x = 3.73 , SD = 0.47) การเปดโอกาสให
นักเรียนไดทดลองและปฏิบัติจริง ( x = 3.70 , SD = 0.50) นักเรียนสามารถเลือกวิธีการศึกษา
เรียนรูตามความตองการ ( x = 3.69 , SD = 0.47) มีแหลงคนควา การศึกษาเรียนรู ( x = 3.68 , SD
= 0.46) การจัดกิจกรรมสงเสริมความรูอยางตอเนื่อง ( x = 3.68 , SD = 0.46) การสงเสริมการทํา
โครงการอยางเปนระบบ ( x = 3.65 , SD = 0.47)
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ตารางที่ 9 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติการบริหารตามตัวแปรดานการ
สรางองคความรู
n = 275
คาเฉลี่ย
สวน
ระดับ
เบี่ยงเบน การ
x
ขอ
ปจจัยดานการสรางองคความรู
มาตรฐาน ปฏิบตั ิ
SD
1
การจัดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการคิดให
3.77
0.50
มาก
นักเรียน
2
เนื้อหาการเรียนรูสอดคลองกับชีวิตประจําวัน
3.72
0.47
มาก
3
สงเสริมการเรียนรูรวมกับภูมิปญญาทองถิ่น
3.71
0.50
มาก
4
นักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดว ยตนเอง
3.67
0.49
มาก
รวม
3.72
0.41
มาก

จากตารางที่ 9 พบวาสถานศึกษาสั งกั ดสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาจัง หวั ด ยะลา ปต ตานี นราธิ ว าส มี ป จ จั ย การบริ ห าร
ยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูดานการสรางองคความรู ในภาพรวมในระดับมาก ( x = 3.72 , SD
= 0.41) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย คือ การจัดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการคิดใหนักเรียน ( x = 3.77 , SD = 0.50) เนื้อหา
การเรียนรูสอดคลองกับชีวิตประจําวัน ( x = 3.72 , SD = 0.47) สงเสริมการเรียนรูรวมกับภูมิ
ปญญาทองถิ่น ( x = 3.71 , SD = 0.50) นักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ( x = 3.67 ,
SD = 0.49)
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ตารางที่ 10 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติการบริหารตามตัวแปร
ดานการนําความรูไปใช
คาเฉลี่ย
ขอ

1
2
3
4
5

ปจจัยดานการนําความรูไปใช

x

หลักสูตรของสถานศึกษาสอดคลองกับสภาพของ
ทองถิ่น
ความรูที่ไดรับนักเรียนสามารถปฏิบัติไดจริง
ความสามารถของนักเรียนในการทํางานรวมกับ
ผูอื่น
นักเรียนมีทักษะในการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอ
อาชีพสุจริต
มีกิจกรรม ความสัมพันธ ระหวางครู นักเรียน
โรงเรียน ผูปกครอง และสังคม ทองถิ่น
รวม

3.80

n = 275
สวน
ระดับ
เบี่ยงเบน การ
มาตรฐาน ปฏิบตั ิ
SD
0.46
มาก

3.71
4.01

0.45
0.44

มาก
มาก

3.84

0.42

มาก

3.73

0.42

มาก

3.82

0.33

มาก

จากตารางที่ 10 พบวาสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาจั ง หวั ด ยะลา ป ต ตานี นราธิ ว าส มี ป จ จั ย การบริ ห าร
ยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูดานการนําความรูไปใช ในภาพรวมในระดับมาก ( x = 3.82 , SD
= 0.33) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย คือ ความสามารถของนักเรียนในการทํางานรวมกับผูอื่น ( x = 4.01 , SD = 0.44) นักเรียนมี
ทักษะในการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ( x = 3.84 , SD = 0.42) หลักสูตรของ
สถานศึกษาสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น ( x = 3.80 , SD = 0.46) มีกิจกรรม ความสัมพันธ
ระหวางครู นักเรียน โรงเรียน ผูปกครอง และสังคม ทองถิ่น ( x = 3.73 , SD = 0.42) และความรูที่
ไดรับนักเรียนสามารถปฏิบัติไดจริง ( x = 3.71 , SD = 0.45)
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ตารางที่ 11 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติการบริหารตามตัวแปรดานการ
ทบทวนความรู
n = 275
คาเฉลี่ย
สวน
ระดับ
เบี่ยงเบน การ
x
ขอ
ปจจัยดานการทบทวนความรู
มาตรฐาน ปฏิบตั ิ
SD
การสงเสริมทักษะในการแสวงหาความรูดว ย
3.78
0.46
มาก
1
ตนเอง
การเผยแพรขอ มูล ขาวสาร ใหแกผูเรียน อยางเปน
3.74
0.47
มาก
2
ปจจุบัน
3
การจัดกิจกรรม สงเสริม การพัฒนาตนเอง
3.69
0.48
มาก
4
การสงเสริมการประเมินผลตนเองตามสภาพจริง
3.71
0.47
มาก
รวม
3.73
0.39
มาก

จากตารางที่ 11 พบวาสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาจั ง หวั ด ยะลา ป ต ตานี นราธิ ว าส มี ป จ จั ย การบริ ห าร
ยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรู ดานการทบทวนความรู ในภาพรวมในระดับมาก ( x = 3.73 , SD
= 0.39) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย คือ การสงเสริมทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ( x = 3.78 , SD = 0.46) การเผยแพร
ขอมูล ขาวสาร ใหแกผูเรียน อยางเปนปจจุบัน ( x = 3.74 , SD = 0.47) การสงเสริมการประเมินผล
ตนเองตามสภาพจริง ( x = 3.71 , SD = 0.47) และการจัดกิจกรรม สงเสริม การพัฒนาตนเอง ( x =
3.69 , SD = 0.47)
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1.2 การวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาของชาติสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส
ผูวิจัยไดวิเคราะหจากคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับการปฏิบัติการตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ รายละเอียดดังตารางตอไปนี้

ตารางที่ 12 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ในภาพรวม
คาเฉลี่ย
ขอ

การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

x

1
2
3

ดานคุณลักษณะคนไทยที่พงึ ประสงค
ดานแนวการจัดการศึกษา
ดานแนวการสรางสังคมแหงการเรียนรูสังคมแหง
ความรูการสรางวิถีการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
ใหเขมแข็ง
รวม

3.75
3.54
3.72

3.65

n = 275
สวน
ระดับ
เบี่ยงเบน การ
มาตรฐาน ปฏิบตั ิ
SD
0.33
มาก
0.26
มาก
0.35
มาก

0.29

มาก

จากตารางที่ 12 พบวาสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส มีระดับปฏิบัติการตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.65 , SD = 0.29) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานคุณลักษณะ
คนไทยที่พึงประสงค ( x =3.75 , SD = 0.33) ดานแนวการสรางสังคมแหงการเรียนรูสังคมแหง
ความรูการสรางวิถีการเรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง ( x = 3.72 , SD = 0.35) และดานแนว
การจัดการศึกษา ( x = 3.54 , SD = 0.26)
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ตารางที่ 13 คาเฉลี่ ย ส ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติ ตามตัวแปรมาตรฐานดาน
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค
n = 275
คาเฉลี่ย
สวน
ระดับ
การปฏิบตั ิตามมาตรฐานดานคุณลักษณะคนไทย
เบี่ยงเบน การ
x
ขอ
ที่พึงประสงค
มาตรฐาน ปฏิบตั ิ
SD
การจัดกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพทางการและ
4.03
0.44
มาก
1
จิตใจ
2
การจัดการเรียนรูสนองพัฒนาการตามวัย
3.78
0.43
มาก
3
การสงเสริมคุณภาพจริยธรรม
3.75
0.47
มาก
4
การสงเสริมการเรียนรูใหเต็มตามศักยภาพ
3.73
0.44
มาก
5
การสงเสริมการมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
3.73
0.49
มาก
6
การสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
3.69
0.47
มาก
7
การเผยแพรขาวสารดวยสื่อตาง ๆ
3.63
0.47
มาก
8
การจัดกิจกรรมใหทํางานรวมกับผูอื่น
3.68
0.89
มาก
การสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมของชมรม
3.67
0.52
มาก
9
ทางสังคม
10 การใหความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.70
0.47
มาก
11 การสงเสริมการมีวินัยในตนเอง
3.76
0.49
มาก
12 การสงเสริมกิจกรรมประหยัดพลังงาน
3.73
0.48
มาก
13 การสงเสริมการเคารพสิทธิผูอื่น
3.78
0.50
มาก
รวม
3.75
0.33
มาก

จากตารางที่ 13 พบวาสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส มีระดับการปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานดานคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค ในภาพรวมใน
ระดับมาก ( x = 3.75 , SD = 0.33) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การจัดกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพทางการและจิตใจ ( x =
4.03 , SD = 0.44) การจัดการเรียนรูสนองพัฒนาการตามวัย ( x = 3.78 , SD = 0.43) การสงเสริม

128
การเคารพสิทธิผูอื่น ( x = 3.78 , SD = 0.50) การสงเสริมการมีวินัยในตนเอง ( x = 3.76 , SD =
0.49) การสงเสริมคุณภาพจริยธรรม ( x = 3.75 , SD = 0.47) การสงเสริมการเรียนรูใหเต็มตาม
ศักยภาพ ( x = 3.73 , SD = 0.44) การสงเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ( x = 3.73 , SD = 0.49) การ
สงเสริมกิจกรรมประหยัดพลังงาน ( x = 3.73 , SD = 0.48) การใหความรวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ ( x = 3.70 , SD = 0.47) การสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ( x = 3.69 , SD = 0.47) การจัด
กิจกรรมใหทํางานรวมกับผูอื่น ( x = 3.68 , SD = 0.89) การสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมของ
ชมรมทางสังคม ( x = 3.67 , SD = 0.52) การเผยแพรขาวสารดวยสื่อตาง ๆ ( x = 3.63 , SD =
0.47)

ตารางที่ 14 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติการตามตัวแปรมาตรฐานดาน
แนวการจัดการศึกษา
n = 275
คาเฉลี่ย
สวน
ระดับ
การปฏิบตั ิตามมาตรฐานดาน
เบี่ยงเบน
การ
x
ขอ
แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐาน ปฏิบตั ิ
SD
1 มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายสอดคลองตาม
3.80
0.45
มาก
ความตองการของผูเรียน
2 ทองถิ่น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
3.71
0.45
มาก
3 สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
3.97
0.46
มาก
4 มีอาคารสถานที่เพียงพอ
3.75
0.65
มาก
5 มีการสงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
3.65
0.45
มาก
6 มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เอื้อตอ
3.61
0.42
มาก
การเรียนรูดว ยตนเอง และการเรียนรูแบบมีสวน
รวม
7 ผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
3.62
0.44
มาก
ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อสราง
ความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
8 ผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
3.55
0.43
มาก
มีความพึงพอใจในการทํางานและผูกพันกับงาน
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ตารางที่ 14 (ตอ)
คาเฉลี่ย
ขอ
9
10
12
13
14
15
16

การปฏิบตั ิตามมาตรฐานดาน
แนวการจัดการศึกษา
อัตราการออกจากงานในสถานศึกษา
อัตราความผิดทางวินยั ในสถานศึกษา
มี ก ารสั่ ง สมองค ค วามรู ที่ ห ลากหลายในกลุ ม
สถานศึกษา
องคกร ชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูตามสภาพทองถิ่น
มี ก ารศึ ก ษาสภาพป ญ หาและความต อ งการที่
แทจริงของผูเรียน
นักเรียนและ ผูเกี่ยวของทุกกลุมมีความพึงพอใจ
ตอการ จัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา
มีการกําหนดระบบประกันคุณภาพภายในเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
รวม

n = 275
ระดับ
การ
ปฏิบตั ิ

1.66
1.61
3.44

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
SD
0.57
0.53
0.49

3.52

0.44

นอย
นอย
ปาน
กลาง
มาก

3.60

0.50

มาก

3.77

0.43

มาก

3.78

0.46

มาก

3.54

0.26

มาก

x

จากตารางที่ 14 พบวาสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส มีระดับปฏิบัติการตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานดานแนวการจัดการศึกษา ในภาพรวมในระดับมาก ( x =
3.54 , SD = 0.26) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับนอย 3 ขอ คือ อัตราความผิดทางวินัย
ในสถานศึกษา ( x = 1.61 , SD = 0.53) อัตราการออกจากงานในสถานศึกษา ( x = 1.66 , SD =
0.57) แนวโน ม ในการรวมตั ว จัด ตั้ ง องคก รอิส ระเพื่อ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานของบุ ค ลากรและ
สถานศึกษา ( x = 2.09 , SD = 0.78) อยูในระดับปานกลาง 1 ขอ คือ มีการสั่งสมองคความรูที่
หลากหลายในกลุมสถานศึกษา ( x = 3.44 , SD = 0.49) นอกนั้นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ( x = 3.97 , SD =
0.46) มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายสอดคลองตามความตองการของผูเรียน ( x = 3.80 , SD =
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0.45) มีการกําหนดระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
( x = 3.78 , SD = 0.46) นักเรียนและ ผูเกี่ยวของทุกกลุมมีความพึงพอใจตอการ จัดบริการทาง
การศึกษาของสถานศึกษา ( x = 3.77 , SD = 0.43) มีอาคารสถานที่เพียงพอ ( x = 3.75 , SD =
0.65) ทองถิ่น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ( x = 3.71 , SD = 0.45) มีการสงเสริม
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัย ( x = 3.65 , SD = 0.45) ผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ ( x = 3.62 , SD = 0.44) มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูดวย
ตนเอง และการเรียนรูแบบมีสวนรวม( x = 3.61 , SD = 0.42) มีการศึกษาสภาพปญหาและความ
ตองการที่แทจริงของผูเรียน ( x = 3.60 , SD = 0.50) ผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความพึงพอใจในการทํางานและผูกพันกับงาน ( x = 3.55 , SD = 0.43) องคกร ชุมชน มี
สวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามสภาพทองถิ่น( x = 3.52, SD = 0.44)
ตารางที่ 15 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติตามตัวแปรมาตรฐานดานแนว
การสรางสังคมแหงการเรียนรูสังคมแหงความรูการสรางวิถีการเรียนรูและแหลงการ
เรียนรูใหเขมแข็ง
n = 275
คาเฉลี่ย
สวน
ระดับ
การปฏิบตั ิตามมาตรฐานดานแนวการสรางสังคม
เบี่ยงเบน การ
x
ขอ
แหงการเรียนรูสังคมแหงความรูการสรางวิถีการ
มาตรฐาน ปฏิบตั ิ
เรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง
SD
1 สถานศึกษารวมมือกับบุคลากรและองคกรในชุมชน
3.83
0.48
มาก
จัดปจจัยและกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน
2 ชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งของสถานศึกษาสามารถใหบริการ
3.76
0.48
มาก
ทางการศึกษา
3 มีการพัฒนากาวหนาอยางตอเนื่องทางความรูของ
3.72
0.46
มาก
สังคม
4 การสงเสริมความปลอดภัย และการสรางสันติสุขใน 3.80
0.46
มาก
สังคม
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ตารางที่ 15 (ตอ)

ขอ

5
6
7

8
9
10

การปฏิบตั ิตามมาตรฐานดานแนวการสรางสังคม
แหงการเรียนรูสังคมแหงความรูการสรางวิถีการ
เรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง

สถานศึกษามีการศึกษาวิจยั จัดตั้งแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
สถานศึกษามีการศึกษาวิจยั เพื่อสรางองคความรูใหม
ในการพัฒนาสังคมและประเทศ
ครอบครัว ชุมชน องคกรทุกระดับ และสถานศึกษามี
การสรางและใชความรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจน
กลายเปนวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
สถานศึกษาเปนแหลงบริการความรูใหแกชุมชน
มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู
ในสถานศึกษา
การมีสวนรวมของชุมชนกับสถานศึกษา
รวม

คาเฉลี่ย
x

3.62

สวน
ระดับ
เบี่ยงเบน การ
มาตรฐาน ปฏิบตั ิ
SD
0.50
มาก

3.60

0.50

มาก

3.65

0.49

มาก

3.74
3.69

0.47
0.49

มาก
มาก

3.74
3.72

0.47
0.35

มาก
มาก

จากตารางที่ 15 พบวาสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส มีระดับปฏิบัติการตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานดานแนวการสรางสังคมแหงการเรียนรูสังคมแหงความรูการ
สรางวิถีการเรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง ในภาพรวมในระดับมาก ( x = 3.72 ) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ
สถานศึกษารวมมือกับบุคลากรและองคกรในชุมชนจัดปจจัยและกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน
( x = 3.83) การสงเสริมความปลอดภัย และการสรางสันติสุขในสังคม ( x = 3.80) ชุมชนซึ่งเปน
ที่ตั้งของสถานศึกษาสามารถใหบริการทางการศึกษา ( x = 3.76) สถานศึกษาเปนแหลงบริการ
ความรูใหแกชุมชน ( x = 3.74) การมีสวนรวมของชุมชนกับสถานศึกษา ( x = 3.74) มีการพัฒนา
กาวหนาอยางตอเนื่องทางความรูของสังคม ( x = 3.72 , SD = 0.46) มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมา
ใชในการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา ( x = 3.69) ครอบครัว ชุมชน องคกรทุกระดับ และ
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สถานศึกษามีการสรางและใชความรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจนกลายเปนวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
( x = 3.65) สถานศึกษามีการศึกษาวิจัย จัดตั้งแหลงการเรียนรู ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ( x = 3.62)
สถานศึกษามีการศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมในการพัฒนาสังคมและประเทศ ( x = 3.60)
2. การวิเคราะหความเปนไปได โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน Confirmatory
Factor Analysis (CFA) ปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูและการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส ปรากฏผลการวิเคราะห
ดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA) เกี่ยวกับปจจัยการบริหารยุทธศาสตร
การจั ด การการเรี ย นรู ส ถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส
ตารางที่ 16 คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard
Error , SE) คาสถิติทดสอบ t – test ของปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการ
เรียนรู ดานการสรางแรงจูงใจในตนเอง
n = 275
น้ําหนัก ความคลาด คาสถิติ
องคประกอบ เคลื่อน ทดสอบ
ขอ
ปจจัยดานการสรางแรงจูงใจในตนเอง
(Factor
มาตรฐาน t - test
Loading)
SE
1
การสงเสริมนักเรียน ตั้งวัตถุประสงคในการ
0.67
0.02
12.15**
เรียนรู
2
การสงเสริมใหนักเรียน เรียนรูตามความ
0.72
0.02
13.32**
สนใจ
3
การสงเสริมใหนักเรียนคนควา เรียนรูด วย
0.68
0.02
12.34**
ตนเอง
4
การสงเสริมใหเรียนรูด วยประสบการณตรง
0.68
0.03
12.33**
5
การสงเสริมการเรียนรูแบบมีสวนรวม
0.75
0.03
14.17**
6
การสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู การสอนที่
0.67
0.03
11.97**
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
**

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากตารางที่ 16 พบวาปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา
ปตตานี นราธิวาส ดานการสรางแรงจูงใจในตนเอง สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 โดยคาน้ําหนักขององคประกอบสูงที่สุดคือ การสงเสริมการเรียนรูแบบมีสวนรวม
เทากับ 0.75 รองลงมาเป น การสงเสริมใหนักเรียน เรียนรูตามความสนใจ เทากับ 0.72 การ
สงเสริ มใหนักเรียนคนคว า เรียนรูด วยตนเองและการสงเสริมให เรี ยนรูดวยประสบการณตรง
เทากับ 0.68 และนอยที่สุดเปนการสงเสริมนักเรียน ตั้งวัตถุประสงคในการเรียนรูและการสงเสริม
กิจกรรมการเรียนรู การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เทากับ 0.67
ตารางที่ 17 คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard
Error , SE) คาสถิติทดสอบ t – test ของปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการ
เรียนรู ดานการเสาะแสวงหาความรู
n = 275
น้ําหนัก ความคลาด คาสถิติ
องคประกอบ เคลื่อน ทดสอบ
ขอ
ปจจัยดานการเสาะแสวงหาความรู
(Factor
มาตรฐาน t - test
Loading)
SE
1
ใหโอกาสนักเรียนวางแผนการเรียนรู
0.71
0.03
13.26**
นักเรียนสามารถเลือกวิธีการศึกษาเรียนรู
0.74
0.03
13.83**
2
ตามความตองการ
การเปดโอกาสใหนักเรียนไดทดลองและ
0.67
0.03
12.15**
3
ปฏิบัติจริง
4
มีแหลงคนควา การศึกษาเรียนรู
0.63
0.03
11.38**
5
การสงเสริมการทําโครงการอยางเปนระบบ
0.68
0.03
12.40**
6
การจัดกิจกรรมสงเสริมความรูอยางตอเนือ่ ง
0.65
0.03
11.63**
**
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากตารางที่ 17 พบวาปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา
ปตตานี นราธิวาส ดานการเสาะแสวงหาความรู สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 โดยคาน้ําหนักขององคประกอบสูงที่สุดคือ นักเรียนสามารถเลือกวิธีการศึกษา
เรียนรูตามความตองการ เทากับ 0.74 รองลงมาคือ ใหโอกาสนักเรียนวางแผนการเรียนรูเทากับ
0.71 การสงเสริมการทําโครงการอยางเปนระบบ เทากับ 0.68 การเปดโอกาสใหนักเรียนไดทดลอง
และปฏิบัติจริง เทากับ 0.67 การจัดกิจกรรมสงเสริมความรูอยางตอเนื่อง เทากับ 0.65 และนอย
ที่สุดคือ มีแหลงคนควา การศึกษาเรียนรู เทากับ 0.63
ตารางที่ 18 คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard
Error , SE) คาสถิติทดสอบ t – test ของปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการ
เรียนรู ดานการสรางองคความรู
n = 275
น้ําหนัก ความคลาด คาสถิติ
องคประกอบ เคลื่อน ทดสอบ
ขอ
ปจจัยดานการสรางองคความรู
(Factor
มาตรฐาน t - test
Loading)
SE
1
การจัดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการคิดให
0.75
0.03
14.21**
นักเรียน
2
เนื้อหาการเรียนรูสอดคลองกับชีวิตประจําวัน
0.77
0.03
14.59**
3
สงเสริมการเรียนรูรวมกับภูมิปญญาทองถิ่น
0.79
0.03
15.06**
4
นักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดว ยตนเอง
0.69
0.03
12.66**
**
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 18 พบวาปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา
ปตตานี นราธิวาส ดานการสรางองคความรู สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ที่ระดับนัยสําคัญ
0.01 โดยคาน้ําหนัก ขององคประกอบสูงที่สุด คือ สงเสริมการเรียนรูรวมกับภูมิปญญาทองถิ่น
เทากับ 0.79 รองลงมาคือ เนื้อหาการเรียนรูสอดคลองกับชีวิตประจําวัน เทากับ 0.77 การจัด
กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการคิดใหนักเรียน เทากับ 0.75 และนอยที่สุดคือ นักเรียนสามารถ
สรางองคความรูไดดวยตนเอง เทากับ 0.69
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ตารางที่ 19 คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard
Error , SE) คาสถิติทดสอบ t – test ของปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการ
เรียนรู ดานการนําความรูไปใช
n = 275
น้ําหนัก ความคลาด คาสถิติ
องคประกอบ เคลื่อน ทดสอบ
ขอ
ปจจัยดานการนําความรูไปใช
(Factor
มาตรฐาน t - test
Loading)
SE
หลักสูตรของสถานศึกษาสอดคลองกับสภาพ
0.68
0.02
12.42**
1
ของทองถิ่น
2
ความรูที่ไดรับนักเรียนสามารถปฏิบัติไดจริง
0.67
0.02
12.06**
ความสามารถของนักเรียนในการทํางาน
0.73
0.02
13.58**
3
รวมกับผูอื่น
นักเรียนมีทักษะในการทํางาน และมีเจตคติที่ดี
0.61
0.02
10.84**
4
ตออาชีพสุจริต
มีกิจกรรม ความสัมพันธ ระหวางครู นักเรียน
0.74
0.02
13.82**
5
โรงเรียน ผูปกครอง และสังคม ทองถิ่น
**
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 19 พบวาปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา
ปตตานี นราธิวาส ดานการนําความรูไปใช สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ที่ระดับนัยสําคัญ
0.01 โดยคาน้ําหนักขององคประกอบสูงที่สุดคือ มีกิจกรรม ความสัมพันธ ระหวางครู นักเรียน
โรงเรียน ผูปกครอง และสังคม ทองถิ่น เทากับ 0.74 รองลงมาคือ ความสามารถของนักเรียนใน
การทํางานรวมกับผูอื่น เทากับ 0.73 หลักสูตรของสถานศึกษาสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น
เทากับ 0.68 ความรูที่ไดรับนักเรียนสามารถปฏิบัติไดจริง เทากับ 0.67 และนอยที่สุด คือ นักเรียนมี
ทักษะในการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต เทากับ 0.61
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ตารางที่ 20 คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard
Error , SE) คาสถิติทดสอบ t – test ของปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการ
เรียนรู ดานการทบทวนความรู
n = 275
น้ําหนัก ความคลาด คาสถิติ
องคประกอบ เคลื่อน ทดสอบ
ขอ
ปจจัยดานการทบทวนความรู
(Factor
มาตรฐาน t - test
Loading)
SE
การสงเสริมทักษะในการแสวงหาความรูดว ย
0.73
0.03
13.60**
1
ตนเอง
การเผยแพรขอ มูล ขาวสาร ใหแกผูเรียน อยาง
0.74
0.03
13.74**
2
เปนปจจุบนั
3
การจัดกิจกรรม สงเสริม การพัฒนาตนเอง
0.70
0.03
12.76**
4
การสงเสริมการประเมินผลตนเองตามสภาพ
0.67
0.03
12.03**
จริง
**
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 20 พบวาปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา
ปตตานี นราธิวาส ดานการทบทวนความรู สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ที่ระดับนัยสําคัญ
0.01 โดยคาน้ําหนักขององคประกอบสูงที่สุดคือ การเผยแพรขอมูล ขาวสาร ใหแกผูเรียน อยางเปน
ปจจุบัน เทากับ 0.74 รองลงมาคือ การสงเสริมทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง เทากับ
0.73 การจัดกิจกรรม สงเสริม การพัฒนาตนเอง เทากับ 0.70 และนอยที่สุดคือ การสงเสริมการ
ประเมินผลตนเองตามสภาพจริง เทากับ 0.67
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จากแผนภูมิที่ 15 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน Confirmatory Factor
Analysis (CFA) ปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี
นราธิวาส สามารถแสดงไดดังตารางที่ 21
ตารางที่ 21 คาสถิติวัดความสอดคลองความกลมกลืนระหวางโมเดลและขอมูลเชิงประจักษ
คาสถิติ
คา
เกณฑความสอดคลองความกลมกลืนระหวาง
โมเดลและขอมูลเชิงประจักษ
ไค – สแควร (χ 2 )
712.21
แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยอมรับ
(p=0.00000) สมมติฐานหลักวาโมเดลตามทฤษฎีมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ดัชนีความกลมกลืน
0.83
มีคาเขาใกล 1 โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูล
(Goodness of fit : GFI)
เชิงประจักษ
Adjusted Goodness of fit
0.79
มีคาเขาใกล 1 โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูล
(AGFI)
เชิงประจักษ
Root Mean Squared
0.011
มีคาอยูระหวาง 0 – 1 หมายถึงโมเดลมีความ
Residual : RMR
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
Largest Standardized
0.052
มีคาไมเกิน 0.08 โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูล
Residual
เชิงประจักษ
Root Mean Square Error of
0.078
มีคาระหวาง 0 – 1 หมายถึงโมเดลมีความ
Approximation (RMSEA)
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
จากตารางที่ 21 พบวา คาไค – สแควร (Chi – Square : χ 2 ) มีคาเทากับ 712.21
(p=0.00000) แสดงใหเห็นความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายถึง องคประกอบเชิง
ยื น ยั น ของป จ จั ย การบริ ห ารยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด การการเรี ย นรู ส ถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี
นราธิวาส มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ นอกจากนี้ ยังสามารถพิจารณาคาดัชนีวัดความ
สอดคลองอื่น ๆ ไดอีก เชน Goodness of fit Index (GFI) และ Adjusted Goodness of fit Index
(AGFI) มีคาเขาใกล 1 คือคา GFI = 0.83 และคา AGFI = 0.79 แสดงใหเห็นวาปจจัยการบริหาร
ยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรู มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ คา Root Mean Squared
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Residual (RMR) มีคาเทากับ 0.0011 และคา standardized Root Mean Square Residual
(standardized RMR) มีคาเขาใกล 0 และไมเกิน 0.08 ซึ่งในที่นี้มีคาเทากับ 0.052 แสดงใหเห็นวา
รูปแบบโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ คาดัชนี Root Mean Square Error of
Approximation (RMSEA) มีคาเทากับ 0.078 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 แสดงใหเห็นวาโมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในระดับมาก
2.2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน Confirmatory Factor Analysis (CFA)
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส
ตารางที่ 22 คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard
Error , SE) คาสถิติทดสอบ t – test ของการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานดานคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค
n = 275
น้ําหนัก ความคลาด คาสถิติ
การปฏิบตั ิตามมาตรฐานดานคุณลักษณะคน องคประกอบ เคลื่อน ทดสอบ
ขอ
ไทยที่พึงประสงค
(Factor
มาตรฐาน t - test
Loading)
SE
การจัดกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพทางการและ
0.69
0.02
12.83**
1
จิตใจ
2 การจัดการเรียนรูสนองพัฒนาการตามวัย
0.62
0.03
11.23**
3 การสงเสริมคุณภาพจริยธรรม
0.64
0.02
11.71**
4 การสงเสริมการเรียนรูใหเต็มตามศักยภาพ
0.63
0.03
11.38**
5 การสงเสริมการมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
0.63
0.03
11.50**
6 การสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
0.61
0.03
11.00**
7 การเผยแพรขาวสารดวยสื่อตาง ๆ
0.36
0.05
6.03**
8 การจัดกิจกรรมใหทํางานรวมกับผูอื่น
0.66
0.03
12.04**
การสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมของ
0.66
0.03
12.12**
9
ชมรมทางสังคม
10 การใหความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
0.70
0.03
13.19**
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ตารางที่ 22 (ตอ)

ขอ

**

การปฏิบตั ิตามมาตรฐานดานคุณลักษณะคน
ไทยที่พึงประสงค

11 การสงเสริมการมีวินัยในตนเอง
12 การสงเสริมกิจกรรมประหยัดพลังงาน
13 การสงเสริมการเคารพสิทธิผูอื่น
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

น้ําหนัก ความคลาด คาสถิติ
องคประกอบ เคลื่อน ทดสอบ
(Factor
มาตรฐาน t - test
Loading)
SE
0.70
0.03
13.17**
0.66
0.03
12.06**
0.69
0.02
12.91**

จากตารางที่ 22 พบวาสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจั ง หวั ด ยะลา ป ต ตานี นราธิ ว าส มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ มาตรฐานด า นคุ ณ ลั ก ษณะคนไทยที่ พึ ง สอดคล อ งกั บ ข อ มู ล เชิ ง
ประจักษ ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยคาน้ําหนักขององคประกอบสูงที่สุดคือ การใหความรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของและการสงเสริมการมีวินัยในตนเอง มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากันคือ
เทากับ 0.70 รองลงมาเปนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพทางการและจิตใจ และการสงเสริมการ
เคารพสิทธิผูอื่น เทากับ 0.69 การจัดกิจกรรมใหทํางานรวมกับผูอื่นและการสงเสริมการมีสวนรวม
ในกิ จ กรรมของชมรมทางสั ง คมและการส ง เสริ ม กิ จ กรรมประหยั ด พลั ง งาน มี ค า น้ํ า หนั ก
องคประกอบเทากับ 0.66 การสงเสริมคุณภาพจริยธรรม เทากับ 0.64 การสงเสริมการเรียนรูให
เต็ม ตามศั ก ยภาพและการส ง เสริ ม การมีคุ ณ ภาพชีวิต ที่ดี เทา กับ 0.63 การจั ด การเรี ย นรู ส นอง
พัฒนาการตามวัย เทากับ 0.62 การสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เทากับ 0.61 และนอยที่สุดเปนการ
เผยแพรขาวสารดวยสื่อตาง ๆ เทากับ 0.36

141
ตารางที่ 23 คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard
Error , SE) คาสถิติทดสอบ t – test ของการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานดานแนวการจัดการศึกษา
n = 275
น้ําหนัก ความคลาด คาสถิติ
การปฏิบตั ิตามมาตรฐานดานแนวการจัด
องคประกอบ เคลื่อน ทดสอบ
ขอ
การศึกษา
(Factor
มาตรฐาน t - test
Loading)
SE
1 มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายสอดคลองตาม
0.73
0.02
13.91**
ความตองการของผูเรียน
2 ทองถิ่น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
0.63
0.03
11.53**
ผูเรียน
3 สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
0.49
0.04
8.40**
4 มีอาคารสถานที่เพียงพอ
0.59
0.03
10.57**
5 มีการสงเสริมสุขภาพอนามัย และความ
0.68
0.02
12.63**
ปลอดภัย
0.64
0.02
11.63**
6 มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เอื้อ
ตอการเรียนรูด วยตนเอง และการเรียนรูแบบมี
สวนรวม
0.48
0.03
8.34**
7 ผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง
เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
0.27
0.03
-4.43**
8 ผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความพึงพอใจในการทํางานและผูกพัน
กับงาน
9 อัตราการออกจากงานในสถานศึกษา
0.24
0.03
-3.91**
10 อัตราความผิดทางวินยั ในสถานศึกษา
0.42
0.05
-7.04**
11 แนวโนมในการรวมตัวจัดตั้งองคกรอิสระเพื่อ
0.59
0.03
10.61**
ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานของบุ ค ลากรและ
สถานศึกษา
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ตารางที่ 23 (ตอ)

**

น้ําหนัก ความคลาด คาสถิติ
การปฏิบตั ิตามมาตรฐานดานแนวการจัด
องคประกอบ เคลื่อน ทดสอบ
ขอ
การศึกษา
(Factor
มาตรฐาน t - test
Loading)
SE
12 มีก ารสั่ ง สมองค ค วามรู ที่ ห ลากหลายในกลุ ม
0.70
0.02
13.21**
สถานศึกษา
13 องคกร ชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาการ
0.71
0.03
13.34**
จัดการเรียนรูตามสภาพทองถิ่น
14 มีก ารศึ ก ษาสภาพป ญหาและความตอ งการที่
0.72
0.02
13.65**
แทจริงของผูเรียน
15 นักเรียนและ ผูเกี่ยวของทุกกลุมมีความพึง
0.69
0.03
12.86**
พอใจตอการ จัดบริการทางการศึกษาของ
สถานศึกษา
16 มีการกําหนดระบบประกันคุณภาพภายในเปน
0.65
0.03
11.82**
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 23 พบวาสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจั ง หวั ด ยะลา ป ต ตานี นราธิ ว าส มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยคาน้ําหนัก
ขององคประกอบสูงที่สุดคือ มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายสอดคลองตามความตองการของ
ผูเรียน เทากับ 0.73 รองลงมาเปน มีการศึกษาสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของผูเรียน
เทากับ 0.72 องคกร ชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามสภาพทองถิ่น เทากับ
0.71 มีการสั่งสมองคความรูที่หลากหลายในกลุมสถานศึกษา เทากับ 0.70 นักเรียนและ ผูเกี่ยวของ
ทุกกลุมมีความพึงพอใจตอการ จัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา เทากับ 0.69 มีการ
สงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย เทากับ 0.68 มีการกําหนดระบบประกันคุณภาพภายใน
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เทากับ 0.65 มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรี ย นรู ที่ เ อื้ อ ต อ การเรี ย นรู ด ว ยตนเอง และการเรี ย นรู แ บบมี ส ว นร ว ม เท า กั บ 0.64 ท อ งถิ่ น
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สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน เทากับ 0.63 มีอาคารสถานที่เพียงพอและแนวโนมในการ
รวมตัวจัดตั้งองคกรอิสระเพื่อติดตามการดําเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา เทากับ 0.59
สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู เทากับ 0.49 ผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ เทากับ 0.48 และตัวแปรที่ไมมีคุณสมบัติตามเกณฑที่พิจารณาคือ มีคาน้ําหนักตัวแปรที่ต่ํา
กวา 0.45 ไดแกอัตราความผิดทางวินัยในสถานศึกษา เทากับ 0.42 ผูบริหาร ครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการทํางานและผูกพันกับงาน เทากับ 0.27 และนอยที่สุด
เปนอัตราการออกจากงานในสถานศึกษา เทากับ 0.24
ตารางที่ 24 คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard
Error , SE) คาสถิติทดสอบ t – test ของการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานดานแนวการสรางสังคมแหงการเรียนรูสังคมแหงความรูการสรางวิถีการ
เรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง
การปฏิบตั ิตามมาตรฐานดานแนวการสราง
น้ําหนัก ความคลาด คาสถิติ
สังคมแหงการเรียนรูสังคมแหงความรูการ องคประกอบ เคลื่อน ทดสอบ
ขอ
สรางวิถีการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
(Factor
มาตรฐาน t - test
ใหเขมแข็ง
Loading)
SE
0.74
0.03
14.12**
1 สถานศึกษารวมมือกับบุคลากรและองคกรใน
ชุมชนจัดปจจัยและกระบวนการเรียนรูภายใน
ชุมชน
2 ชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งของสถานศึกษาสามารถ
0.66
0.03
12.13**
ใหบริการทางการศึกษา
3 มีการพัฒนากาวหนาอยางตอเนื่องทางความรู
0.66
0.03
12.08**
ของสังคม
4 การสงเสริมความปลอดภัย และการสรางสันติ
0.69
0.03
12.96**
สุขในสังคม
5 สถานศึกษามีการศึกษาวิจยั จัดตั้งแหลงการ
0.72
0.03
13.54**
เรียนรู ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
6 สถานศึกษามีการศึกษาวิจยั เพื่อสรางองค
0.69
0.03
12.72**
ความรูใหมในการพัฒนาสังคมและประเทศ
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ตารางที่ 24 (ตอ)

ขอ
7

8
9
10

การปฏิบตั ิตามมาตรฐานดานแนวการสราง
น้ําหนัก ความคลาด คาสถิติ
สังคมแหงการเรียนรูสังคมแหงความรูการ องคประกอบ เคลื่อน ทดสอบ
สรางวิถีการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
(Factor
มาตรฐาน t - test
ใหเขมแข็ง
Loading)
SE
0.71
0.03
13.36**
ครอบครัว ชุมชน องคกรทุกระดับ และ
สถานศึกษามีการสรางและใชความรู มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจนกลายเปนวัฒนธรรมแหง
การเรียนรู
สถานศึ ก ษาเป น แหล ง บริ ก ารความรู ใ ห แ ก
0.76
0.03
14.69**
ชุมชน
มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการ
0.73
0.03
13.74**
เรียนรูในสถานศึกษา
การมีสวนรวมของชุมชนกับสถานศึกษา
0.81
0.02
15.99**

จากตารางที่ 24 พบวาสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจั ง หวั ด ยะลา ป ต ตานี นราธิ ว าส มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานดานแนวการสรางสังคมแหงการเรียนรูสังคมแหงความรูการ
สรางวิถีการเรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ที่ระดับ
นัยสําคัญ .01 โดยคาน้ําหนักขององคประกอบสูงที่สุดคือ การมีสวนรวมของชุมชนกับสถานศึกษา
เท า กั บ 0.81 รองลงมาเป น สถานศึ ก ษาเป น แหล ง บริ ก ารความรู ใ ห แ ก ชุ ม ชน เท า กั บ 0.76
สถานศึกษารวมมือกับบุคลากรและองคกรในชุมชนจัดปจจัยและกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน
เทากับ 0.74 มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา เทากับ 0.73
สถานศึกษามีการศึกษาวิจัย จัดตั้งแหลงการเรียนรู ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ เทากับ 0.72 ครอบครัว
ชุมชน องค ก รทุก ระดั บ และสถานศึก ษามีการสรา งและใชความรู มี ก ารแลกเปลี่ย นเรี ย นรู จ น
กลายเปนวัฒนธรรมแหงการเรียนรู เทากับ 0.71 การสงเสริมความปลอดภัย และการสรางสันติสุข
ในสังคมและสถานศึกษามีการศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมในการพัฒนาสังคมและประเทศ
เทากับ 0.69 และนอยที่สุดเปนชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งของสถานศึกษาสามารถใหบริการทางการศึกษา
และมีการพัฒนากาวหนาอยางตอเนื่องทางความรูของสังคม เทากับ 0.66
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จากแผนภูมิที่ 16 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน Confirmatory Factor
Analysis (CFA) การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ ใ นสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี
นราธิวาส สามารถแสดงไดดังตารางดังตอไปนี้
ตารางที่ 25 คาสถิติวัดเกณฑความสอดคลองความกลมกลืนระหวางโมเดลและขอมูลเชิงประจักษ
คาสถิติ

คา

เกณฑความสอดคลองความกลมกลืน
ระหวางโมเดลและขอมูลเชิงประจักษ
ไค – สแควร (χ 2 )
1759.00
แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยอมรับ
(p=0.00000) สมมติฐานหลักวาโมเดลตามทฤษฎีมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ดัชนีความกลมกลืน
0.75
มีคาเขาใกล 1 โมเดลมีความสอดคลองกับ
(Goodness of fit : GFI)
ขอมูลเชิงประจักษ
Adjusted Goodness of fit
0.72
มีคาเขาใกล 1 โมเดลมีความสอดคลองกับ
(AGFI)
ขอมูลเชิงประจักษ
Root Mean Squared
0.018
มีคาอยูระหวาง 0 – 1 หมายถึงโมเดลมีความ
Residual : RMR
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
Largest Standardized
0.059
มีคาไมเกิน 0.08 โมเดลมีความสอดคลองกับ
Residual
ขอมูลเชิงประจักษ
Root Mean Square Error of
0.074
มีคาระหวาง 0 – 1 หมายถึงโมเดลมีความ
Approximation (RMSEA)
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
จากตารางที่ 25 พบวา คาไค – สแควร (Chi – Square : χ 2 ) มีคาเทากับ 1759.00
(p=0.00000) แสดงใหเห็นความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายถึง องคประกอบเชิง
ยืนยันของการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส มี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ นอกจากนี้ ยังสามารถพิจารณาคาดัชนีวัดความสอดคลอง
อื่น ๆ ไดอีก เชน Goodness of fit Index (GFI) และ Adjusted Goodness of fit Index (AGFI) มี
คาเขาใกล 1 คือคา GFI = 0.75 และคา AGFI = 0.72 แสดงใหเห็นวามาตรฐานการศึกษาของชาติ มี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ คา Root Mean Squared Residual (RMR) มีคาเทากับ

147
0.0018 และคา standardized Root Mean Square Residual (standardized RMR) มีคาเขาใกล 0 และ
ไมเกิน 0.08 ซึ่งในที่นี้มีคาเทากับ 0.059 แสดงใหเห็นวารูปแบบโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ คาดัชนี Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) มีคาเทากับ 0.074 ซึ่ง
มีคามากกวา 0.05 แสดงใหเห็นวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในระดับมาก
ตอนที่ 3 การวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการ
จั ด การเรี ย นรู ก ารปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ ใ นสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี
นราธิวาส ดวยการวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสราง (Path Analysis)
เพื่อใหไดรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการ
การเรียนรูและการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ผูวิจัยไดวิเคราะหความสัมพันธเชิง
โครงสรางของปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส โดยพิจารณาความสอดคลองของโมเดลดังนี้
1. คา Chi – Square : ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล
2. คา Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
3. Goodness – of – fit indices : GFI และ AGFI
4. RootMean Squared Residual : คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือ
(RMR)
5. Comparative fit : ดัชนีเปรียบเทียบโมเดลพื้นฐานกับโมเดลตามทฤษฎี/ ตามสมมติฐาน
ตารางที่ 26 คาสถิติวัดความสอดคลองความกลมกลืนระหวางโมเดลและขอมูลเชิงประจักษ
คาสถิติ
คา
เกณฑความสอดคลองความกลมกลืน
ระหวางโมเดลและขอมูลเชิงประจักษ
ไค – สแควร (χ 2 )
24.95
แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยอมรับ
(p=0.16207) สมมติฐานหลักวาโมเดลตามทฤษฎีมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ดัชนีความกลมกลืน
0.98
มีคาเขาใกล 1 โมเดลมีความสอดคลองกับ
(Goodness of fit : GFI)
ขอมูลเชิงประจักษ
Adjusted Goodness of fit
0.96
มีคาเขาใกล 1 โมเดลมีความสอดคลองกับ
(AGFI)
ขอมูลเชิงประจักษ
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ตารางที่ 26 (ตอ)
คาสถิติ
Relative Fit Index (RFI)
Root Mean Squared
Residual : RMR
Root Mean Square Error of
Approximation (RMSEA)

คา
0.99
0.0017
0.034

เกณฑความสอดคลองความกลมกลืนระหวาง
โมเดลและขอมูลเชิงประจักษ
มีคาเขาใกล 1 โมเดลมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ
มีคาอยูระหวาง 0 – 1 หมายถึงโมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
มีคาระหวาง 0 – 0.05 หมายถึงโมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมูลในระดับปานกลาง

จากตารางที่ 26 พบวา คาไค – สแควร (Chi – Square : χ 2 ) มีคาเทากับ 24.95
(p=0.16207) แสดงใหเห็นความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายถึง หมายถึง ปจจัยการ
บริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ นอกจากนี้ ยังสามารถพิจารณาคาดัชนีวัดความสอดคลองอื่น ๆ ไดอีก เชน
Goodness of fit Index (GFI) และ Adjusted Goodness of fit Index (AGFI) มีคาเขาใกล 1 คือคา
GFI = 0.98 และคา AGFI = 0.96 ซึ่งมากกวา 0.90 แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการบริหารปจจัยการ
บริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูและพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ คา Root Mean Squared Residual (RMR) มีคาเทากับ
0.0017 และคา standardized Root Mean Square Residual (standardized RMR) มีคาเขาใกล 0 และ
ไมเกิน 0.08 ซึ่งในที่นี้มีคาเทากับ 0.014 แสดงใหเห็นวารูปแบบโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ คาดัชนี Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) มีคาเทากับ 0.034 ซึ่ง
มีคาอยูระหวาง 0 – 0.05 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในระดับปานกลาง
การวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการ
เรียนรูและการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส
จากผลการวิเคราะหคาสถิตที่ไดนําเสนอไปแลวในขางตนแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิง
โครงสรางของปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูและการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ภายหลังการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการ
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จัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย 5 องคประกอบยอย 25 ตัวแปร ซึ่ง 5 องคประกอบยอยไดแก (X1)
ดานการสรางแรงจูงใจในตนเอง (X 2) ดานการเสาะแสวงหาความรู (X 3) ดานการสรางองค
ความรู (X 4) ดานการนําความรูไปใช (X 5) ดานการทบทวนความรู และองคประกอบทั้ง 5 นี้มี
ความสัมพันธเชิงโครงสรางกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
ยะลา ปตตานี นราธิวาส โดยมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งประกอบดวย 3
องคประกอบยอย 39 ตัวแปร องคประกอบ 3 องคประกอบนี้ไดแก (Y1) มาตรฐานดานคุณลักษณะ
คนไทยที่พึงประสงค (Y2) มาตรฐานดานแนวการจัดการศึกษา (Y3) มาตรฐานดานแนวการสราง
สังคมแหงการเรียนรูสังคมแหงความรูการสรางวิถีการเรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเข็มแข็ง ซึ่ง
แสดงสัญลักษณไดดังนี้
X tot ; ปจจัยการจัดการเรียนรูการบริหารยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูตามแนวพระราชดําริใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส
X1 ; ดานการสรางแรงจูงใจในตนเอง
X2 ; ดานการเสาะแสวงหาความรู
X3 ; ดานการสรางองคความรู
X4 ; ดานการนําความรูไปใช
X5 ; ดานการทบทวนความรู
Ytot ; มาตรฐานการศึกษาของชาติในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส
Y1 ; มาตรฐานดานคุณลักษณะคนไทยที่พงึ ประสงค
Y2 ; มาตรฐานดานแนวการจัดการศึกษา
Y3 ; มาตรฐานดานแนวการสรางสังคมแหงการเรียนรูสังคมแหงความรูก ารสรางวิถีการ
เรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเข็มแข็ง
การวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการเรียนรู
และการปฏิ บั ติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส
แผนภูมิที่ 17 แสดงรูปแบบที่ผูวิจัยนําเสนอดังนี้

แผนภูมิที่ 17 รูปแบบแสดงความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูและการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส
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ตารางที่ 27 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error, SE)
คาสถิติทดสอบ t – test ของปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูใน
ส ถ า น ศึ ก ษ า สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น
กระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส
ปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการ
จัดการการเรียนรู

คาสัมประสิทธิ์
อิทธิพล

คาสถิติทดสอบ
t - test

0.83

คาความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน
(SE)
0.0033

X1 (มาตรฐานดานคุณลักษณะคนไทย
ที่พึงประสงค)
X2 (ดานการเสาะแสวงหาความรู)
X3 (ดานการสรางองคความรู)
X4 (ดานการนําความรูไปใช)
X5 (ดานการทบทวนความรู)

0.85
0.81
0.87
0.82

0.0037
0.0055
0.0028
0.0049

10.15
10.56
9.78
10.51

10.39

จากตารางที่ 27 แสดงความสัมพันธเชิงโครงสรางกับขอมูลเชิงประจักษรูปแบบของปจจัย
การบริหารยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจั ง หวั ด ยะลา ป ต ตานี นราธิ ว าส มี ค า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลตอปจจัยดานตาง ๆ โดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหานอย
คือ X4 (ดานการนําความรูไปใช) มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.87 (SE = 0.0028, t – test =
9.78) รองลงมาเปน X2 (ดานการเสาะแสวงหาความรู) มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.85 (SE
= 0.0037, t – test = 10.15) X1 (มาตรฐานดานคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค) มีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเทากับ 0.83 (SE = 0.0033, t – test = 10.39) X5 (ดานการทบทวนความรู) มีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.82 (SE = 0.0049, t – test = 10.51) และนอยที่สุดคือ X3 (ดานการ
สรางองคความรู) มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.81 (SE = 0.0055, t – test = 10.56)
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ตารางที่ 28 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error, SE)
คาสถิติทดสอบ t – test ของการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติใน
ส ถ า น ศึ ก ษ า สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น
กระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส
การปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ

คาสัมประสิทธิ์
อิทธิพล

Y1 (ดานการสรางแรงจูงใจในตนเอง)
Y2 (มาตรฐานดานแนวการจัด
การศึกษา)
Y3 (มาตรฐานดานแนวการสรางสังคม
แหงการเรียนรูส ังคมแหงความรูการ
สรางวิถีการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
ใหเข็มแข็ง)

0.91
0.90

ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน
(SE)
0.0021
0.0014

0.93

0.0022

คาสถิติทดสอบ
t - test
8.92
9.47
8.42

จากตารางที่ 28 แสดงความสัมพันธเชิงโครงสรางกับขอมูลเชิงประจักษรูปแบบของการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจั ง หวั ด ยะลา ป ต ตานี นราธิ ว าส มี ค า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลตอปจจัยดานตาง ๆ โดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหานอย
คือ Y3 (มาตรฐานดานแนวการสรางสังคมแหงการเรียนรูสังคมแหงความรูการสรางวิถีการเรียนรู
และแหลงการเรียนรูใหเข็มแข็ง) มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.93 (SE = 0.0022, t – test =
8.42) รองลงมาเปน Y1 (ดานการสรางแรงจูงใจในตนเอง) มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.91
(SE = 0.0021, t – test = 8.92) และนอยที่สุดคือ Y2 (มาตรฐานดานแนวการจัดการศึกษา) มีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.90 (SE = 0.0014, t – test = 9.47)
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แผนภู มิ ที่ 17 แสดงความสั ม พั น ธ เ ชิ ง โครงสร า งระหว า งตั ว แปรป จ จั ย การบริ ห าร
ยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูและการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา
ปตตานี นราธิวาส ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการโครงสรางไดดังนี้ คือ
ytot = 0.98* xtot , Errorvar = 0.048 , R2 = 0.95
(0.052)
(0.017)
18.81
2.74
จากสมการโครงสรางขางตนนี้สามารถอธิบายไดวา ปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการ
จัดการเรียนรูมีคาสัมประสิทธิ์มีความสัมพันธเชิงโครงสรางกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพล = 0.98 โดยพิจารณาคา t มีคาเทากับ 18.81 ในขณะที่ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (Standard Error) มีคาต่ําคือ มีคา SE = 0.052 และสามารถอธิบายความแปรปรวน (R2)
ได 95% ซึ่ ง แสดงได ว า ทิ ศ ทางของสั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยมี ทิ ศ ทางสอดคล อ งกั บ ทฤษฎี
สัมประสิทธิ์การถดถอยมีนัยสําคัญทางสถิติ และคาสัมประสิทธิ์การทํานาย (R2) มากกวา 0.50
แสดงวา ปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูมีความสัมพันธเชิงโครงสรางกับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

บทที่ 5
ผลการวิจัย การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการ
เรียนรูและการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยใชสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห (Unit
of
analysis) ซึ่งประกอบดวยผูบริหาร รองผูบริหาร ครูผูสอน 2 คน ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส เปนผูใหขอมูล โดยมีประชากร
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี
นราธิวาส ปการศึกษา 2551 จํานวน 875 โรง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดขนาด
ตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane (1973 : 888) จากประชากร 875 โรงเรียนไดขนาดของกลุม
ตัวอยางจํานวน 275 โรงเรียน และเพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมกระจายไดตามสัดสวนของกลุม
ตัว อยาง ผู วิ จั ย จึง ไดใ ช การสุ ม แบบแบงประเภทตามสัด สว นของประชากรในแต ละเขตพื้ น ที่
การศึกษาจังหวัด (stratified random sampling) ซึ่งผูวิจัยไดทําการสงเครื่องมือวิจัย แบบสอบถาม
จํานวน 1,100 ฉบับ โดยผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้ 1) เพื่อทราบปจจัยการ
บริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรู ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดภาคใต 2) เพื่อทราบการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการใน
สามจังหวัดภาคใต และ 3) เพื่อทราบความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัยการบริหารยุทธศาสตร
การจัดการการเรียนรูและการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดภาคใต โดยมีสมมติฐาน
การวิจัยดังนี้ 1) ปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต อยูใน
ระดั บ ปานกลาง 2) การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต อยูใน
ระดั บ กลาง 3) ป จ จั ย ยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด การเรี ย นรู ส ถานศึ ก ษาสั ง กั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดภาคใต มีความสัมพันธเชิงโครงสรางกับการปฏิบัติตาม
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
และค า สถิ ติ พื้ น ฐานในการวิ เ คราะห ข อ มู ล พื้ น ฐานของผู ต อบแบบสอบถามใช แ ละทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 1 และขอที่ 2 ใชการวิเคราะห Confirmatory Factor Analysis (CFA) โดยโปรแกรม
LISREL 8.72 เพื่อวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการ
เรียนรูและการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และการวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสราง
ของปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ ใชการวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสราง (Path Analysis) โดยโปรแกรม LISREL 8.72 เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานขอที่ 3
สรุปผลการวิจยั
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ผูวิจยั สามารถสรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงคการวิจัย ไดดังนี้
1. ผลการศึกษาการวิเคราะหปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ผลการวิจัยพบวาทุกปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูในสถานศึกษาอยูใน
ระดับมาก
และการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต อยูใน
ระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ผลการศึกษาระดับปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรู ในแตละดาน
พบวา ทุกปจจัยมีระดับปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
อยูในระดับมาก มีรายละเอียดดังนี้ดังนี้
1.1.1 ปจจัยดานการสรางแรงจูงใจในตนเอง พบวา ทุกองคประกอบอยูในระดับมาก
โดยการสงเสริมนักเรียนตั้งวัตถุประสงคในการเรียนรูมีระดับปจจัยสูงที่สุด รองลงมาเปนการ
สงเสริมใหนักเรียน เรียนรูตามความสนใจ และนอยที่สุดเปนการสงเสริมการเรียนรูแบบมีสวนรวม
1.1.2 ปจจัยดานการเสาะแสวงหาความรู พบวา ทุกองคประกอบอยูในระดับมาก โดย
ใหโอกาสนักเรี ยนวางแผนการเรี ยนรู มี ระดับปจ จัย สูงที่สุด รองลงมาเปนการเปด โอกาสให
นักเรียนไดทดลองและปฏิบัติจริง และนอยที่สุดเปนการสงเสริมการทําโครงการอยางเปนระบบ
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1.1.3 ปจจัยดานการสรางองคความรู พบวา ทุกองคประกอบอยูในระดับมาก โดยการ
จัดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการคิดใหนักเรียน มีระดับปจจัยสูงที่สุด รองลงมาเปนเนื้อหาการ
เรียนรูสอดคลองกับชีวิตประจําวัน และนอยที่สุดเปนนักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวย
ตนเอง
1.1.4 ปจจัยดานการนําความรูไปใช พบวา ทุกองคประกอบอยูในระดับมาก โดย
ความสามารถของนักเรียนในการทํางานรวมกับผูอื่นมีระดับปจจัยสูงที่สุด รองลงมาเปนนักเรียนมี
ทักษะในการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต และนอยที่สุดเปน ความรูที่ไดรับนักเรียน
สามารถปฏิบัติไดจริง
1.1.5 ปจจัยดานการทบทวนความรู พบวา ทุกองคประกอบอยูในระดับมาก โดยการ
สงเสริมทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง มีระดับปจจัยสูงที่สุด รองลงมาเปน การเผยแพร
ขอมูล ขาวสาร ใหแกผูเรียน อยางเปนปจจุบัน และนอยที่สุดเปนการจัดกิจกรรม สงเสริม การ
พัฒนาตนเอง
2. ผลการศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติในสถานศึกษา ในแตละ
ด า นพบว า การปฏิ บั ติ ต ามทุ ก มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต อยูใน
ระดับมาก มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานดานคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค พบวา การ
ปฏิบัติตามทุกองคประกอบตามมาตรฐานการศึกษาของชาติอยูในระดับมาก โดยการจัดกิจกรรมที่
สงเสริมสุขภาพทางการและจิตใจ มีระดับปจจัยสูงที่สุด รองลงมาเปนการจัดการเรียนรูสนอง
พัฒนาการตามวัย และนอยที่สุดเปนการเผยแพรขาวสารดวยสื่อตาง ๆ
2.2 การปฏิบัติตามมาตรฐานดานแนวการจัดการศึกษา พบวา การปฏิบัติตามทุก
องคประกอบตามมาตรฐานการศึกษาของชาติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูใน
ระดับนอย 3 ขอ คือ อัตราความผิดทางวินัยในสถานศึกษา อัตราการออกจากงานในสถานศึกษา
และ แนวโน ม ในการรวมตั ว จั ด ตั้ ง องค ก รอิ ส ระเพื่ อ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานของบุ ค ลากรและ
สถานศึ ก ษา อยู ใ นระดั บ ปานกลาง 1 ข อ คื อ มี ก ารสั่ ง สมองค ค วามรู ที่ ห ลากหลายในกลุ ม
สถานศึกษา นอกนั้นอยูในระดับมาก โดยสถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีระดับ
ปจจัยสูงที่สุด รองลงมาเปนมีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายสอดคลองตามความตองการของผูเรียน
และนอยที่สุดเปนองคกร ชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามสภาพทองถิ่น
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2.3 การปฏิบัติตามมาตรฐานดานแนวการสรางสังคมแหงการเรียนรูสังคมแหง
ความรูการสรางวิถีการเรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง พบวา การปฏิบัติตามทุกองคประกอบ
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติอยูในระดับมาก โดยสถานศึกษารวมมือกับบุคลากรและองคกรใน
ชุม ชนจั ด ป จ จัยและกระบวนการเรีย นรูภ ายในชุมชน มี ร ะดับปจ จัยสูงที่สุด รองลงมาเปน การ
ส ง เสริ ม ความปลอดภั ย และการสร า งสั น ติ สุ ข ในสั ง คม และน อ ยที่ สุ ด เป น สถานศึ ก ษามี ก าร
ศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมในการพัฒนาสังคมและประเทศ
2.4 การวิเคราะหความเปนไปได โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน Confirmatory
Factor Analysis (CFA) ปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูและการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
2.4.1 การวิเคราะหความเปนไปได โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
Confirmatory Factor Analysis (CFA) เพื่อยืนยันองคประกอบหลักที่ไดจากการวิเคราะห
องคประกอบ โดยพิจารณาจากคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (Standard Error , SE) คาสถิติทดสอบ t – test ซึ่งผลการวิเคราะหปจจัยการบริหาร
ยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 5 องคประกอบหลักและจํานวนตัว
แปร 25 ตัวแปร และผลการวิเคราะหการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติในสถานศึกษา
จํานวน 3 องคประกอบหลักและจํานวนตัวแปร 39 ตัวแปร
2.4.1.1. ผลการวิเคราะห พบวา ปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการ
การเรียนรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 จํานวน 5 องคประกอบ และในแตละองคประกอบมีรายละเอียดในแตละดานดังนี้
2.4.1.1.1 ปจ จัย ดานการสรางแรงจูง ใจในตนเอง พบวามีคา
น้ําหนักขององคประกอบสูงที่สุดคือ การสงเสริมการเรียนรูแบบมีสวนรวม รองลงมาเปน การ
สงเสริมใหนักเรียนเรียนรูตามความสนใจ การสงเสริมใหนักเรียนคนควา เรียนรูดวยตนเองและการ
สงเสริมใหเรียนรูดวยประสบการณตรง และนอยที่สุดเปนการสงเสริมนักเรียน ตั้งวัตถุประสงคใน
การเรียนรูและการสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.4.1.1.2 ปจจัยดานการเสาะแสวงหาความรู พบวามีคาน้ําหนัก
ขององคประกอบสูงที่สุดคือ นักเรียนสามารถเลือกวิธีการศึกษาเรียนรูตามความตองการ รองลงมา
คือ ใหโอกาสนักเรียนวางแผนการเรียนรู การสงเสริมการทําโครงการอยางเปนระบบ การเปด
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โอกาสใหนักเรียนไดทดลองและปฏิบัติจริง การจัดกิจกรรมสงเสริมความรูอยางตอเนื่อง และนอย
ที่สุดคือ มีแหลงคนควา การศึกษาเรียนรู
2.4.1.1.3 ปจจัยดานการสรางองคความรู พบวามีคาน้ําหนักของ
องคประกอบสูงที่สุดคือ สงเสริมการเรียนรูรวมกับภูมิปญญาทองถิ่น รองลงมาคือ เนื้อหาการ
เรียนรูสอดคลองกับชีวิตประจําวัน จัดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการคิดใหนักเรียน และนอย
ที่สุดคือ นักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง
2.4.1.1.4 ปจจัยดานการนําความรูไปใช พบวามีคาน้ําหนักของ
องคประกอบสูงที่สุดคือ มีกิจกรรม ความสัมพันธ ระหวางครู นักเรียน โรงเรียน ผูปกครอง และ
สังคม ทองถิ่น รองลงมาคือ ความสามารถของนักเรียนในการทํางานรวมกับผูอื่น หลักสูตรของ
สถานศึกษาสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น ความรูที่ไดรับนักเรียนสามารถปฏิบัติไดจริง และนอย
ที่สุด คือ นักเรียนมีทักษะในการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
2.4.1.1.5 ปจจัยดานการทบทวนความรู พบวามีคาน้ําหนักของ
องคประกอบสูงที่สุดคือ การเผยแพรขอมูล ขาวสาร ใหแกผูเรียน อยางเปนปจจุบัน รองลงมาคือ
การสงเสริมทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง การจัดกิจกรรม สงเสริม การพัฒนาตนเอง
และนอยที่สุดคือ การสงเสริมการประเมินผลตนเองตามสภาพจริง
สรุปผลการศึ กษาปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในระดับปานกลาง
2.5 ผลการวิ เ คราะห พ บว า การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ ใ น
สถานศึ กษาสั งกัด สํานั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน กระทรวงศึกษาธิ การในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 3 องคประกอบ สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และในแตละองคประกอบมีรายละเอียดในแตละดานดังนี้
2.5.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานดานคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค พบวามีคา
น้ําหนักขององคประกอบสูงที่สุดคือ การใหความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของและการสงเสริม
การมีวินัยในตนเอง มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากัน รองลงมาเปนการจัดกิจกรรมที่สงเสริม
สุขภาพทางการและจิตใจ และการสงเสริมการเคารพสิทธิผูอื่น การจัดกิจกรรมใหทํางานรวมกับ
ผูอื่นและการสงเสริมการมีสวนรวมในกิจ กรรมของชมรมทางสังคมและการสงเสริมกิจกรรม
ประหยัดพลังงาน การสงเสริมคุณภาพจริยธรรม การสงเสริมการเรียนรูใหเต็มตามศักยภาพและ
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การสงเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดการเรียนรูสนองพัฒนาการตามวัย การสงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง และนอยที่สุดเปนการเผยแพรขาวสารดวยสื่อตาง ๆ
2.5.2 การปฏิบัติตามมาตรฐานดานแนวการจัดการศึกษา พบวาคาน้ําหนักของ
องคประกอบสูงที่สุดคือ มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายสอดคลองตามความตองการของผูเรียน
รองลงมาเปน มีการศึกษาสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของผูเรียน องคกร ชุมชน มีสวน
รวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามสภาพทองถิ่น มีการสั่งสมองคความรูที่หลากหลายในกลุม
สถานศึกษา นักเรียนและ ผูเกี่ยวของทุกกลุมมีความพึงพอใจตอการ จัดบริการทางการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการสงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย มีการกําหนดระบบประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่
เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบมีสวนรวม ทองถิ่น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียน เทากับ 0.63 มีอาคารสถานที่เพียงพอและแนวโนมในการรวมตัวจัดตั้งองคกรอิสระเพื่อ
ติดตามการดําเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู ผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง
เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ อัตราความผิดทางวินัยในสถานศึกษา ผูบริหาร ครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการทํางานและผูกพันกับงาน และนอย
ที่สุดเปนอัตราการออกจากงานในสถานศึกษา
2.5.3 การปฏิบัติตามมาตรฐานดานแนวการสรางสังคมแหงการเรียนรูสังคม
แห ง ความรู ก ารสร า งวิ ถี ก ารเรี ย นรู แ ละแหล ง การเรี ย นรู ใ ห เ ข ม แข็ ง พบว า มี ค า น้ํ า หนั ก ของ
องคประกอบสูงที่สุดคือ การมีสวนรวมของชุมชนกับสถานศึกษา รองลงมาเปนสถานศึกษาเปน
แหลงบริการความรูใหแกชุมชน สถานศึกษารวมมือกับบุคลากรและองคกรในชุมชนจัดปจจัยและ
กระบวนการเรี ย นรู ภ ายในชุ ม ชน มี ก ารนํ า ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น มาใช ใ นการจั ด การเรี ย นรู ใ น
สถานศึกษา สถานศึกษามีการศึกษาวิจัย จัดตั้งแหลงการเรียนรู ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ครอบครัว
ชุมชน องคก รทุก ระดั บ และสถานศึก ษามี การสรา งและใช ความรู มี ก ารแลกเปลี่ย นเรี ย นรู จ น
กลายเปนวัฒนธรรมแหงการเรียนรู การสงเสริมความปลอดภัย และการสรางสันติสุขในสังคมและ
สถานศึกษามีการศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมในการพัฒนาสังคมและประเทศ และนอย
ที่สุ ด เปน ชุ ม ชนซึ่ ง เป น ที่ ตั้ ง ของสถานศึ ก ษาสามารถให บ ริก ารทางการศึ ก ษาและมี ก ารพั ฒ นา
กาวหนาอยางตอเนื่องทางความรูของสังคม
สรุปผลการศึกษาพบวา การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในระดับปานกลาง
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3. การวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการ
เรี ย นรู แ ละการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ ใ นสถานศึ ก ษา ด ว ยการวิ เ คราะห
ความสัมพันธเชิงโครงสราง (Path Analysis)
ผลการศึกษาการวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสราง (Path Analysis) ปจจัยการบริหาร
ยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยพิจารณาคาสถิติ
ในการทดสอบโมเดล คือ คาไค-สแควร (Chi – Square : χ 2 ) มีคาเทากับ 24.95 (p=0.16207)
แสดงใหเห็นความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายถึง ปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการ
จัดการการเรียนรูมีความสัมพันธเชิงโครงสรางกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ นอกจากนี้ ยังสามารถพิจารณาคาดัชนีวัดความสอดคลอง
อื่น ๆ ไดอีก เชน Goodness of fit Index (GFI) และ Adjusted Goodness of fit Index (AGFI) มี
คาเขาใกล 1 คือคา GFI = 0.98 และคา AGFI = 0.96 ซึ่งมากกวา 0.90 แสดงใหเห็นวาพฤติ
กรรมการบริหารและพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ คา Root Mean Squared Residual (RMR) มีคาเทากับ 0.0017 และคา
standardized Root Mean Square Residual (standardized RMR) มีคาเขาใกล 0 และไมเกิน 0.08 ซึ่ง
ในที่นี้มีคาเทากับ 0.014 แสดงใหเห็นวารูปแบบโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ คา
ดัชนี Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) มีคาเทากับ 0.034 ซึ่งมีคาอยูระหวาง 0
– 0.05 แสดงใหเห็นวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลในระดับปานกลาง แสดงวา รูปแบบ
ความสัมพันธเชิงโครงสรางปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูในสถานศึกษากับการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ผูวิจัยนําเสนอมีความสอดคลองกับ
ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ ส ามารถอธิ บ ายได ว า ป จ จั ย การบริ ห ารยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด การเรี ย นรู มี
ความสัมพันธเชิงโครงสรางกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
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การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้
1. จากผลการวิจั ยปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
พบวาอยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับเจตนารมณในการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาชาติที่
ไดกําหนดพฤติกรรมการบริหารเปนกรอบในการปฏิบัติ ซึ่งตรงกับหลักสําคัญในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติและการปฏิรูปการศึกษาไทยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหผูเรียน เรียนรูดวยตนเอง
สามารถสรางองคความรูไดและนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ (สกศ, อางใน ดร.พิลเลย) และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ทิศนา แขมมณีและคณะ ที่พบวาปจจุบันสถานศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ ใหพยายามใหมีการพัฒนา ปรับปรุง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน สงเสริมยุทธศาสตร
และนวั ต กรรมในทางปฏิ รู ป การศึ ก ษาให ห ลากหลายมากขึ้ น นอกจากนั้ น หากพิ จ ารณาตาม
องคประกอบในแตละดานก็สอดคลอง แนวคิดของเฮเดรนและธอมสัน (Haydren and Tuomson)
ที่วาคุณภาพการศึกษา คุณภาพผูเรียนมีความสัมพันธกับปจจัยสนับสนุนการศึกษาและยุทธศาสตร
การดําเนินการ ซึ่งแนวทางเหลานี้มีผลตอการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่การพัฒนาการบริหารและ
การจัดการเรียนรูใหมีแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ที่กําหนดแนวคิดใน
การเรี ย นรู เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย นให เ ป น แนวทางในการอบรม พั ฒ นาครู ป ระจํ า การให
ดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง ดังนั้นจากผลการวิจัยนี้จึงสามารถใหเห็นไดวาพฤติกรรม
การบริหาร ยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูตามแนวพระราชดําริเปนแนวคิดที่สําคัญและเปนแกนหลัก
ในการบูรณาการองคประกอบดานตางๆ เขามาพัฒนาการศึกษาได ซึ่งตรงกับกระบวนการพัฒนา
ผูเ รีย นด า นการจูง ใจในการแสวงหาความรู เ พื่อ ไปใชใ นการพั ฒ นาตนเองตามสภาพจริง และ
สอดคลองกับกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้ที่ไดนํามาเปนตัวแปรในการศึกษา ซึ่งไดพัฒนา
จากยุทธศาสตรการเรียนรูที่เรียกวา “ฉลาดรู” จากการศึกษาของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ เพื่อ
แสวงหายุทธศาสตรการเรียนรูที่เหมาะสมกับคนไทย แสดงถึงองคประกอบของรูปแบบการเรียนรู
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู มีคุณธรรม และ
จริยธรรม ตลอดจนมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูอยางมีความสุข ดังนั้นยุทธศาสตรการ
จั ด การเรี ย นรู นี้ จึ ง เป น นวั ต กรรมอั น สํ า คั ญ ที่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาของชาติ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
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2. จากผลการวิจัยการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาชาติในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต พบวาอยู
ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของกรมวิชาการ ที่ทําการประเมินคุณลักษณะนักเรียน
ดานตางๆเชน การเปนคนเกง การเปนคนดี และมีความสุข และผลการประเมินความสําเร็จของการ
ปฏิรูปการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ของนงลักษณ วิรัชชัยและคณะ
ซึ่งมีรายละเอียดตามตัวบงชี้ที่เกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การจัด
หลักสูตรแบบบูรณาการ การมีสวนรวมของชุมชนและการสรางสังคมแหงการเรียนรูซึ่งเปนตัวบงชี้
ตามคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พบวาไดมีการดําเนินการในระดับมากแตมีปญหา
บางประการ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวทางการสงเสริมคุณภาพผูเรียนใหสถานศึกษาทุก
ระดับใชเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 5 ลักษณะคือ เรียนรูอยางมีความสุข เรียนรู
อยางเปนองครวม เรียนรูสูการปฏิบัติจริง เรียนรูรวมกับผูอื่น และการสรางสังคมใหเขมแข็ง ของ
คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู ดังนั้นจึงเปนผลสืบเนื่องถึงระดับการปฏิบัติของครูและผูบริหาร
ตามตัวบงชี้สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตลอดทําใหสงผลตอคุณลักษณะของ
นักเรียนซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เบอรเดน (Burden) ที่มีแนวคิดวา ยุทธศาสตร วิธีการจัดชั้น
เรียนมีความสัมพันธกับผลลัพธของโรงเรียนและสอดคลองกับผลวิจัยของวอรแรค (Warraek) ที่
พบว า ป จ จั ย ดา นกระบวนการบริ ห ารส ง ผลต อ คุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย และยั ง สอดคล อ งกั บ
ผลการวิจัยของแฟรนส (Franse) ที่ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูของผูบริหารกับการ
บริหารคุณภาพทั้งองคกร โดยใชหลัก กระบวนการบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming) พบวา
กระบวนการบริหารคุณภาพมีความสัมพันธกับการพัฒนาอยางตอเนื่องของสถานศึกษาจากผล
การศึกษาจะทําใหเห็นไดวาระดับพฤติกรรมตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีตัวอยางที่บูรณาการ
รวมกันอยูกับกระบวนการบริหารวิชาการในโรงเรียนอยูแลว เชน ในแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน
ใหมีมาตรฐานของการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอนุกรรมการปฏิรูปการ
เรียนรูที่วากําหนดองคประกอบมาตรฐานผูเรียนใหสถานศึกษาปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น
พฤติกรรมปฏิบัติการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนมีเปนแนวทางสําคัญในโรงเรียนที่ตองดําเนินการ
จัดการการบริหารใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายดานการศึกษามีอุดมการณและ
หลักการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูและเพื่อใหคนไทยทั้ง
ปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนเอยางตอเนื่องตลอดชีวิต อันเปนเงื่อนไขไปสู
ระบบเศรษฐกิจฐานความรูที่พึงประสงค ดังนั้นยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
ส ง ผลต อ อุ ด มการณ สํ า คั ญ ของการศึ ก ษา คื อ การจั ด ให มี ก ารศึ ก ษาตลอดชี วิ ต และการสร า ง
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สังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูเพราะสงเสริมการศึกษาคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการ
อยางสมดุลระหวางปญญาธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้ง
ปวงมุงสรางพื้นฐานใหดีในวัยเด็ก ปลูกฝงการเปนสมาชิกที่ดีในสังคมตั้งแตวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และพัฒนาความรูความสามารถเพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การจั ด การศึ ก ษาได ต รงตามความตอ งการของผูเ รี ย นและสามารถตรวจสอบได อย างมั่ น ใจว า
การศึกษาเปนกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันได และสามารถแขงขันกันไดในระดับนานชาติ ดังนั้น
ยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูอันมีรายละเอียดตัวบงชี้สอดคลองกับพฤติกรรม การบริหารและการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาอันเปน มาตรฐานการศึกษาซึ่งเปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
คุณภาพที่พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหงและเพื่อใชเปนหลัก
ในการเทีย บเคีย งสํา หรั บการสงเสริมและกํากับดูแ ล การตรวจสอบ การประเมินผล และการ
ประกั น คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาเป น มาตรฐานที่ เ ป ด กว า งและยื ด หยุ น เพื่ อ ให ก ารศึ ก ษามี ค วาม
หลากหลายในรูปแบบ ลักษณะวิธีการ และภาคีที่เกี่ยวของ และเปนมาตรฐานที่นําไปสูการปฏิบัติ
ไดซึ่งทุกฝายสามารถนําไปเปนยุทธศาสตรในการปฏิบัติงานๆไดอยางดีและมีคุณภาพซึ่งแสดงถึง
องคป ระกอบของรู ป แบบการเรีย นรูแ ละการจั ด การความรู เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให เ ป น มนุ ษ ย ที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู มีคุณภาพ และจริยธรรม ตลอดจนวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถมุงหมายของพระราชบัญญัติ การศึกษาเพื่อชาติทุกประการ
2.1 จากผลการวิจัยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis, CFA) เพื่อยืนยันองคประกอบปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการเรียนรูในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ซึ่งผลการวิเคราะหยืนยันองคประกอบปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษา จํานวน 5 ดานคือ 1. ดานการสรางแรงจูงใจในตนเอง 2. ดานการเสาะแสวงหาความรู
3. ด า นการสร า งองค ค วามรู 4. ด า นการนํ า ความรู ไ ปใช 5. ด า นการทบทวนความรู พบว า
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หากพิจารณาจากตัวบงชี้
สอดคลองกับแนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) วิจัยพบวาความพรอมที่จะเรียนของ
นั ก เรี ย นเป น ป จ จั ย ส ว นหนึ่ ง ในการดํา เนิ น งานที่ ทํา ใหโ รงเรี ย นประสบผลสํ า เร็จ เช น เดีย วกั บ
สมศักดิ์ สินธุเวชญ ที่เห็นวามาตรฐานการศึกษามีความสัมพันธกับความพรอมในการเรียนของ
นักเรียน นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวคิดของ โควี่ (Covey) ที่มีความเห็นวา มนุษยมีศักยภาพ
และความพรอมอยูภายในตนเอง พรอมที่จะเรียนรูและไดรับการพัฒนาใหมีขีดสูงสุด ทั้งในดานที่
เกี่ยวของกับสถาพรางกายของตนเอง แรงบันดาลใจ การพัฒนาสติปญญา การวางแผนการเรียน การ
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เกี่ยวของสัมพันธกับดานสังคม อารมณและตรงกับแนวคิดของ นวลจิตต เชาวกีรติพงศและคณะ
ที่วาการวางแผนในการเรียนของนักเรียนเปนการเตรียมความพรอมใหนักเรียน มีความพรอมที่จะ
เรียน การจัดการดานสติปญญาอยางเปนระบบและการดําเนินการ แผนการตางๆ ในการเตรียมตัว
ในการเรียนซึ่งมีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่เกิดจากสภาพทางรางกาย จิตใจที่เหมาะสมตอการ
เรียนรูของนักเรียน มีแรงจูงใจในการเรียน สุขภาพที่ไมเปนอุปสรรคตอการเรียน การมีสภาพจิตใจ
ที่ดีตอการเรียน สภาพแวดลอมตางๆ และการเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการเรียนซึ่งเปนความพรอม
ที่จะเรียนของนักเรียน จึงเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพของนักเรียน นอกจากนั้นยังสอดคลอง
คุณลักษณะตามที่ตองการตามเจตนารมณในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติของ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และจากการที่โรงเรียนไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู เพื่อใหเปาหมายในการปฏิรูปการศึกษาของชาติประสบผลสําเร็จ
เพื่อใหนักเรียนเปนผูที่มีสุขภาพทางกาย สุขภาพทางใจที่ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีบุคลิกภาพรา
เริง แจมใส จิตใจออนโยนและเกื้อกูล มนุษยสัมพันธดีเผชิญและแกปญหาได ดํารงชีวิตอยางมีอสิ ระ
และอยูรวมกันอยางมีความสุขจึงสงผลตอนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในกระบวนการเรียนรูที่
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 5 ลักษณะ คือ การเรียนรูอยางมีความสุข การเรียนรูแบบองค
รวม การเรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริง การเรียนรูรวมกับบุคคลอื่น และการเรียนรูกระบวนการ
เรียนรูของตนเองของคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู ทั้งนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากการสนับสนุน
ปจจัยตางๆ ที่สงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ความ
รับผิดชอบของครูการจัดการชั้นเรียน การใหคําปรึกษาอิทธิพลตอครูผูสอนที่มีผลตอการจัดการ
เรียนการสอน และสงผลตอนักเรียนจึงทําใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขและหากพิจารณาตามตัว
บงชี้ พบวาสอดคลองกับการวิจัยของกรมวิชาการที่ทําการประเมินคุณลักษณะนักเรียนดานการเปน
คนเกง การเปนคนดี และการมีความสุข และผลการประเมินความสําเร็จของการปฏิรูปการเรียนรู
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ของนงลักษณ วิรัชชัย และคณะ นอกจากนั้น
ยุทธศาสตรการทํางานยังเปนการสนับสนุนการจัดการศึกษามีความสัมพันธกับคุณภาพของนักเรียน
โดยตรง สอดคลองกับแนวคิดของเฮเดรนและธอมสัน (Heydren and Thomson) ที่วาคุณภาพ
การศึกษา คุณภาพของผูเรียนมีความสัมพันธกับปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนั้นเพื่อเปน
การส ง เสริ ม ป จ จั ย สนั บ สนุ น การบริ ห ารและการจั ด การการเรี ย นรู โ ดยนํ า ยุ ท ธศาสตร ที่ เ ป น
ผลการวิจัยรูปแบบการเรียนรูสังเคราะหจากการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ที่สอดคลองกับแนวทางการใชรูปแบบการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่เนนการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริงมากกวาการทองจําอยางเดียว เนนการเรียนรูอยางมีความสุขของผูเรียน
และการเรียนรูที่มีประโยชนในการนําไปใชในชีวิตจริง การเรียนรูจากแหลงเรียนรูในชุมชนของ
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ผูเรียน สิ่งสําคัญที่สุดคือผูเรียนไดองคความรูใหมที่คิดวิเคราะหไดจากประสบการณในการเรียนรู
ของตนเอง ครูผูสอนเปนผูจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียน มากกวาการอธิบายความรูใหผูเรียนรู
ตามที่ครูบอกเทานั้นผลการสอนตามกระบวนการเรียนรูในแนวใหมจึงสงผลใหผูเรียนไดพัฒนา
ความคิ ด ของตน รู จั ก คิ ด อย า งมี เ หตุ ผ ล รู จั ก การตั ด สิ น ใจในการดํ า รงชี วิ ต อย า งมี ค วามสุ ข ไม
ปฏิบัติการใหเกิดผลตอความทุกขตนเอง เรียนรูวิธีการใชชีวิตของตนเองใหอยูในสังคมไทยไดอยาง
เหมาะสม ไมยอมงมงายเกี่ยวกับสถานการณที่เลวรายของสังคมไทยในปจจุบัน ยุทธศาสตรการ
จัดการเรียนรูสามารถนํามาประยุกตเปนกระบวนการเรียนรูของนักเรียนไดทุกระดับเปนอยางดีใน
การเรียนรูทั้งเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรที่เชื่อมโยงบูรณาการใหนักเรียนไดเรียนรูพรอมกันกับชุมชน
ของตนดังนั้นผลการวิจัยจากการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อยืนยันองคประกอบที่สําคัญตรงตามขอมูลเชิง
ประจักษของปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ จึงเปนนวัตกรรมที่
สงเสริมปจจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 จากผลการวิจัย การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis :CFA) เพื่อยื่นยันองคประกอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ซึ่งผลการวิเคราะหไดยืนยันองคประกอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาชาติจํานวน 3
มาตรฐาน คือ 1. มาตรฐานมาตรฐานดานคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค 2. มาตรฐานดานแนว
การจัดการศึกษา 3. มาตรฐานดานแนวการสรางสังคมแหงการเรียนรูสังคมแหงความรูการสรางวิถี
การเรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง ซึ่งสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 มีความสอดคลองกับรายละเอียดตามตัวบงชี้ที่แสดงถึงความสัมพันธกับผลจาก
การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยกระบวนการพัฒนาตนเองที่เปนปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตามคุณภาพนักเรียน ซึ่งตรงเกณฑมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา กระบวนการพัฒนาตนเองของผูเรียน ที่เปน
พฤติกรรมการเรียนรู ตามขั้นตอนในการศึกษาหาความรู การวางแผนการเรียนรูตามแผนที่วางไว
การประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง มีการปรับปรุงแกไขตนเองใหมีการพัฒนาใหกาวหนา มีทักษะ
ในการทํางานและการเรียนรวมกับผูอื่น ตรงกับแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ ที่ไดกําหนดแนวคิดในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
โดยตรง การพัฒนาตนเองตองดําเนินการอยางตอเนื่องเปนระบบมีวินัย การตระหนักตอตนเองและ
การเรียนรูดวยการปฏิบัติ ซึ่งการพัฒนาตนเองของบุคคลอยางตอเนื่องจะทําใหประสบความสําเร็จมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในป จ จุ บั น สถานศึ ก ษาและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในการจั ด
การศึกษาไดพยายามสนับสนุนสงเสริมใหมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
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เพื่อ ให ผูเ รี ย นได เ รีย นรู อยางมีค วามสุข โดยมีการปฏิรูป การเรี ย นรู ตามแนวทางในการปฏิรูป
การศึกษาอยางหลากหลาย มีการจัดสภาพแวดลอม การจัดการเรียนการสอนในสภาพที่ผอนคลาย มี
อิสระยอมรับในความแตกต างระหวางบุคคล ทั้ งนี้การเรียนรู ของผูเ รียนจะมี ความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม อารมณ สังคมและดานกายภาพ ที่จะทําใหเกิดความชอบ ความพอใจที่จะเรียนของ
ผูเรียน ซึ่งความสุขของผูเรียน หมายถึง การที่ผูเรียนสามารถดําเนินการใชชีวิตอยางเปนสุข มีความ
พอใจในชีวิตและสภาพความเปนอยูตามแนวคิดของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และเปน
หนาที่ของสถานศึกษาที่จะทําใหผูเรียนสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและ
ภายใน ทําใหผูเกี่ยวของและผูเรียนมีความพึงพอใจซึ่งรุง แกวแดง และชัยณรงค สุวรรณสาร กลาว
วา จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางมาตรฐานและจุดเนนที่จะพัฒนาคุณภาพ
ผู เ รี ย นของครู ผู รั บ ผิ ด ชอบทั้ ง การเตรี ย มการสอน เนื้ อ หาและวิ ธี ก าร การจั ด สิ่ ง แวดล อ มและ
บรรยากาศที่จูงใจและเสริมแรง การเอาใจใสผูเรียน ใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายจากสภาพการณใน
การดําเนินการดังกลาว จึงเปนเหตุใหนักเรียนมีความสุขมากกวาองคประกอบดานอื่นๆ ทั้งดาน
ความเกง และดานความดี ซึ่งเปนความตองการของนักเรียนและผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษา
นอกจากนั้นยังสอดคลองกับผลการวิจัยที่พบวา การจัดการชั้นเรียนมีอิทธิพลสงผลตอคุณภาพ
นักเรียนในทางบวก ตรงกับผลการวิจัยของมารซาโน (Marzano) ที่พบวา การจัดการชั้นเรียนเปน
องคประกอบปจจัยในระดับหองเรียนที่สงผลตอความสําเร็จของโรงเรียน และสอดคลองกับแนวคิด
ของเบอรเดน (Burden) ที่มีแนวคิดวาการจัดการชั้นเรียนมีความสัมพันธกับผลลัพธของโรงเรียน ซึ่ง
เปนหนาที่ของครูที่จะตองดําเนินการในกระบวนการพัฒนาตนเองของนักเรียน นักเรียนจะตองมี
ความกระตือรือรน ในการเรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ รักการอานและสามารถคนหาความรูทั้งจาก
ในและนอกสถานศึกษา และตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จึงทําใหกระบวนการพัฒนา
ตนเองมีอิทธิพลสงตอคุณภาพนักเรียน ดังนั้นจึงทําใหเห็นไดชัดเจนวามาตรฐานการศึกษาของชาติ
คื อ ตั ว บ ง ชี้ ที่ สํ า คั ญ ของคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ข องนั ก เรี ย นซึ่ ง ตรงกั บ มาตรา 22 ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง พ.ศ. 2545) ไดใหหลักในการจัดการศึกษา
วา “ผูเรียนสําคัญที่สุด” ดวยมีเจตนารมณที่ตองการใหผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา/ การเรียนรู
ตองคํานึงถึงในฐานะเปน “ คน” มีชีวิตจิตใจ และศักดิ์ศรีในความเปนมนุษยที่มีศักยภาพที่จะเรียนรู
และพัฒนาตนเองได รวมทั้งมีสิทธิและหนาที่เทาเทียมกันในสังคมไทยและสังคมโลกหนาที่ของ
ผูจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนโดยเฉพาะผูเรียนที่เปนเด็กและเยาวชน ใหไดพัฒนาไปตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของตนโดยมีการจัดสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมและปจจัยอื่นๆ ใหเหมาะสมตามแนวที่ได
กําหนดไวในมาตรา 23 – 30 ผูเรียนหรือนักเรียนก็จําเปนตองมีหนาที่และบทบาทสําคัญในการมี
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สวนรวมพัฒนาตนเองใหเกิดผลที่พึงปรารถนา ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองเปนสิ่งที่จะ
ชวยใหนักเรียนเปนตัวของตัวเอง สามารถพัฒนาไดตามธรรมชาติเพราะรูจักตนเองรูวิธีที่จะใช
ศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ซึ่งสอดคลองกับสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ที่ไดกลาวถึงสาระในสวนที่เกี่ยวของกับความมุงหมาย และพัฒนาการของการศึกษาไว
วา การจั ด การศึ ก ษาต อ งเป น ไปเพื่ อ พัฒ นา คน ไทยใหเ ป น มนุ ษ ย ที่ สมบู รณ ทั้ ง ร า งกาย จิต ใจ
สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข (มาตรา 6) ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษา
และสงเสริมสิทธิหนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติรวมทั้ง
สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญา ทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรู
อั น เป น สากล ตลอดจนอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อ ม มี ค วามสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รจัู กพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเอง อยางตอเนื่อง
(มาตรา 7) การจัดการศึกษาใหยึดหลักเนนการศึกษาตลอดชีวิต ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง (มาตรา 8) การจัดการ
ศึกษามี 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (มาตรา
15) รวมทั้งจัดการศึกษาที่เกิดจากการประสมประสานระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
(มาตรา 4)
ดังนั้นจากสาระสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่อางถึง เนน การศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาตอเนื่อง เปน “การศึกษาตลอดชีวิต” สําหรับบุคคลซึ่งกาวพน
การศึกษาในระบบมาสูการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใน “สังคมแหงการเรียนรู”
ซึ่งตองอาศัยรูปแบบของการเรียนรูที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อใหบรรลุเปาประสงคดังกลาว ดังนั้นการ
นําผลการวิจัยเกี่ยวกับ การบริหารปจจัยยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูที่สัมพันธกับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติมาเปนนวัตกรรมทางการศึกษา จึงเปนเรื่องที่มีคุณคาเปนอยางยิ่ง
3. จากผลการศึกษาวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัยบริหารยุทธศาสตรการจัดการ
เรี ย นรู แ ละการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ยะลา ป ต ตานี
นราธิวาส พบวา การวิเคราะหความกลมกลืนของการวิเคราะห ความสัมพันธเชิงโครงสราง ปจจัย
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การบริ ห ารยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด การการเรี ย นรู มีค วามสั มพั น ธ เ ชิ ง โครงสร า งกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการศึกษาของชาติและมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
การวิจัยซึ่งอธิบายไดวาปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต มี
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธตอการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ จากผลการวิจัยสอดคลอง
กับผลการวิจัยที่พบวา ยุทธศาสตรการบริหารโรงเรียนสงผลตอคุณภาพนักเรียนของ สุทธิพงศ ยงค
กมล ที่ทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน และพบวาปจจัยดาน ยุทธศาสตร
บริหารโรงเรียนสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนและผลการวิจัยของโซเลอร (Soler) ที่พบวา
โครงการบริหารงานขององคการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของครูนักเรียนในโรงเรียน และ
สงผลตอประสิทธิผลในการทํางานของครูและนักเรียน นอกจากนั้น ผลการวิจัยของ วอรแรค
(Warrack) ยังพบวา ยุทธศาสตรการบริหารของคณะในมหาวิทยาลัย สงผลตอคุณภาพการสอนของ
อาจารย และคุณภาพในการบริหารของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เปนเพราะวา ยุทธศาสตรการบริหาร
โรงเรียน เปนการบริหารที่เกิดจากการดําเนินงานตามองคประกอบของสิ่งที่แสดงถึงแบบแผนการ
บริ ห ารงาน ซึ่ ง ระบุ แ ผนกงานและตํ า แหน ง หน า ที่ ต า งๆ ในองค ก าร ตลอดจนเครื อ ข า ย
ความสัมพันธของตําแหนงตางๆ ในการดําเนินการตามภารกิจของโรงเรียน ลูเนนเบิรกและออนส
ไตน (Lunenberg and Ornstein) มีแนวคิดวา โครงสรางยุทธศาสตรการบริหารโรงเรียนเปน
องคประกอบในการบริหารโรงเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วอร
แรค (Warrack) ที่พบวาปจจัยดานกระบวนการบริหารสงผลตอคุณภาพการบริหารของมหาวิทยาลัย
และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ แฟรนส (Franse) ที่ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการ
รับรูของผูบริหารกับการบริหารคุณภาพทั้งองคการ โดยใชหลักกระบวนการบริหารคุณภาพของ
เดมมิ่ง (Deming) พบวา กระบวนการบริหารคุณภาพมีความสัมพันธกับการพัฒนาอยางตอเนื่องของ
สถานศึกษา ทั้งนี้เปนเพราะวากระบวนการบริหารคุณภาพเปนกระบวนการในการบริหารโรงเรียน
ใหเกิดคุณภาพ เปนขั้นตอนในการดําเนินการจัดการศึกษาตามระบบและวิธีการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบและ
การปรับปรุงแกไขเพื่อให การดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานและสงผลตอ
คุณภาพนักเรียน โรงเรียนจะตองมีการปรับปรุงคุณภาพอยาง เพื่อให กระบวนการในการบริหาร
คุณภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งตองมีการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนดานปจจัยใน
การบริหาร และมีความจํา เปน ที่จะตองพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย างตอเนื่ อง สํ าหรั บแนวทาง
ขั้นตอนในการปรับปรุงคุณภาพงาน คือ การวิเคราะหแยกแยะปญหาและสาเหตุอยางเปนระบบ มี
ยุทธศาสตรในการทํางาน การมองปญหาและคิดหาสาเหตุอยางรอบดาน การใชขอมูลเพื่อวิเคราะห
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ขอเท็จจริง การรูจักเลือกวิธีทํางานอยางฉลาด และการวางแผนทํางานรวมกันเปนทีม จากแนวทาง
และแนวคิดในการดําเนินการตามกระบวนการบริหารคุณภาพนักเรียนในทางบวก ดังนั้นผลวิจัย
เรื่อง ความสัมพันธเชิงโครงสรางปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูกับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติจึงเปนนวัตกรรมที่สําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการการ
เรียนรู ทั้งระบบ เพื่อใหนโยบายและเปาหมายของการจัดการของรัฐ บรรลุเปาหมายมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะทางการวิจัย
จากการวิจัย ความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัยยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ไดคนพบนวัตกรรมทางการบริหารการจัดการความรูซึ่งเปนองค
ความรูดานกระบวนการบริหารการศึกษาที่สําคัญในการที่จะพัฒนาขับเคลื่อนการศึกษาของชาติให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. ดานนโยบาย
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายใหสถานศึกษาทุกสังกัดนอมนําแนวพระราชดําริ
เขาไปบูรณาการการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาจากขอคนพบของการวิจัย สามารถนําไปใชในการ
จัดการเรียนรูในสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพเพราะทุกปจจัยการบริหารการจัดการการเรียนรู
สอดคล องกับขอ มูลเชิงประจัก ษ ทั้งสิ้น ซึ่งบริบ ทในแตละตั ว บ งชี้ ของป จ จั ย เป น บริ บทที่อยูใ น
สถานศึกษาทั้งสิ้นดังนั้นสถานศึกษาทุกแหงผูบริหารสามารถนํามาเปนนโยบายใหครูผูสอนนํา
ผลการวิจัยไปใชบูรณาการกับการจัดการเรียนรูไดทุกวิชา
2. ดานการนําไปปฏิบัติ
2.1 จากผลการวิจัยพบวาทุกปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูและการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษทั้งสิ้น และมีความสัมพันธ
กัน ขอสําคัญคือทุกตัวบงชี้เปนพฤติกรรมการบริหารและการปฏิบัติที่ปรากฏอยูในสถานศึกษาแลว
ทั้ ง สิ้ น ดั ง นั้ น การนํ า ไปปฏิ บั ติ ค วรจะมี ลั ก ษณะที่ เ น น การเรี ย นรู ต ามสภาพจริ ง (Authentic
Learning) และใชการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Assessment) จะทําใหการ
จัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต ตามที่ รัฐ บาลได มีน โยบายที่มี ส าระสํา คัญ ในการใช การศึ ก ษาบู ร ณาการกับ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต บนพื้นฐานของการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
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และการวางยุทธศาสตรที่มุงตอบสนองความตองการที่หลากหลายของพื้นที่ ซึ่งสามารถใชขอ
คนพบจากงานวิจัยไปใชไดเพราะนโยบายเหลานี้สอดคลองกับองคประกอบหลักของยุทธศาสตร
การจัดการการเรียนรูและการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนั้น การนําขอคนพบจาก
การวิจัยในครั้งนี้ จึงเปนนวัตกรรมที่สําคัญสามารถบูรณาการเขากับการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา
ทุกระดับใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเพราะการเรียนรูตามแนวพระราชดําริเปนการเรียนรูที่ยึด
ผูเรียนเปนสําคัญเปนการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนเกิดความสมดุล ทั้งทางกาย ปญญา คุณธรรมและ
ทักษะการใชชีวิต สามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ ใชความรูใหเกิดประโยชนตอตนเอง
กับสังคมและธรรมชาติแวดลอม อีกทั้งเปนการเรียนรูที่มีครอบครัว ครู ชุมชน และทรัพยากรการ
เรียนรูอื่น ๆ เปนเครื่องสนับสนุนใหสังคมเขมแข็งและยั่งยืนสืบไป เพราะผลการศึกษาทุกตัวแปร
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษทั้งสิ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรศึ ก ษาวิ จั ย ป จ จั ย การบริ ห ารยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด การเรี ย นรู แ ละการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ
2. ควรศึกษาความสัมพันธของปจจัยการบริหารยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูกับความ
มั่นคงของประเทศในมิติตาง ๆ
3. ควรมีการศึกษาวิจัยดวยวิธีการเชิงคุณภาพ (Quantitative Methods) ปจจัยการบริหาร
ยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูและมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อจะไดทราบผลการวิจัยอยางเปน
องครวม
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