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การนิเทศการสอนกับคุณภาพผูเรียน 

Instructional Supervision and Student’s Quality 

อนุตรศักดิ์ วิชัยรัตน1 และ วัลนิกา ฉลากบาง2 

บทคัดยอ 

 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี

สารสนเทศ เปนแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหหลายประเทศตองปฏิรูปการศึกษา ประเทศที่จะอยูรอดและคงความ

ไดเปรียบก็คือประเทศที่พลเมืองมีความรูและมีคุณภาพ การนิเทศการสอนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูเรียน ความสัมพันธระหวางปจจัยสนับสนุนการนิเทศ ขอบขายการนิเทศการสอน

และกระบวนการนิเทศ ซึ่งเปนการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอนจะทําใหสามารถยกระดับ

คุณภาพของผูเรียนตามที่สังคมตองการได 

คําสําคัญ : การนิเทศการสอน, คุณภาพผูเรยีน 
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ABSTRACT 

 A rapid change in nowadays' innovation, economics, society, politics and information technology is what 

triggers education reform in several countries. The states that will survive and have an advantage over others 

are those with population that received quality education. Therefore, instructional supervision is highly significant 

in the educational and student quality development. The relationship between supporting factors of supervision, 

instructional supervision framework and supervision process, which is the cooperation between school directors 

and teachers, can enhance student quality as the society demands accordingly. 

Keywords: Instructional Supervision, Student’s Quality 

 

บทนํา   

 กระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงของ

โลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งดานวิทยาการ สังคม 

เศรษฐกิจฐานความรูและความกาวหนาทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทําใหแตละประเทศไมสามารถปดตัวอยู

โดยลําพัง แตจะตองรวมมือและพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และ

กัน ในขณะเดียวกันโลกยุคปจจุบันเปนโลกของขอมูล

ขาวสาร ดังนั้น คนตองมีทักษะการคิดวิเคราะหและ   

มีทักษะการตัดสินใจ เพื่อใหทันกับเหตุการณ ในสังคม

ที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น  สภาวการณ ของ       

การแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม

ระหวางประเทศเปนแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหหลาย

ประเทศตองปฏิรูปการศึกษา เพราะคุณภาพของ 

การจัดการศึกษาเปนตัวบงชี้ที่สําคัญประการหนึ่ง

สําหรับความพรอมในการแขงขันในเวทีโลกของแตละ

ประเทศ ดังนั้นประเทศที่จะอยูรอดไดหรือคงความ

ไดเปรียบ ก็คือ ประเทศที่มีอํานาจทางความรูและ 

เปนสังคมแหงการเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555, หนา 1)  

 ปจจุบันพบวา คุณภาพการศึกษาของไทยอยูใน

ระดับไมนาพึงพอใจ โดยเฉพาะในเรื่องของความรู

พื้นฐานตามหลักสูตร การคิดวิเคราะหและการมีนิสัย 

ใฝเรียนรูของผูเรียน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการบริหารและ

การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเพื่อใหการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุผลตามเปาหมาย 

ผูบริหารและครูผูสอนตองทําหนาที่ ในการพัฒนา

การศึ กษาและพัฒ นาผู เรียน ให มี คุณ ภาพตาม 

จุดมุงหมายที่ไดกําหนด โดยอาศัยกระบวนการสําคัญ

ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องสอดคลองควบคูกันไป 

คือ กระบวนการบริหารจัดการกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนและกระบวนการนิ เทศการศึกษา  

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552, 

หนา 1) 

 แมปจจุบันจะมีการนิเทศจากศึกษานิเทศก  

แตก็มีปญหาอุปสรรคที่ทําใหการนิเทศไมไดผลตาม

เปาหมายที่วางไว อุปสรรคดังกลาว ไดแก ระยะทาง

เวลา ลักษณะที่ตั้งของโรงเรียน งบประมาณ ตลอดจน

นโยบายทางดานการศึกษา ทําใหการนิเทศมีขอจํากัด 

การนิเทศไมทั่วถึงไมสมํ่าเสมอและขาดประสิทธิภาพ 

 คุณ ภาพผู เรียน เป นคุณ ลั ก ษณ ะที่ สั งค ม

ปรารถนา เพื่อใหผูเรียนเปนมนุษยที่มีความสมบูรณ 

ทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรมและมีจิตสํานึกที่ด ี

และยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เชื่อวาผู เรียน 

ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตาม

ศักยภาพ โดยทุกภาคสวนจะตองมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาใหผูเรียนสามารถมีทักษะชีวิตที่ดี

มีพื้นฐานดํารงชีพไดอยางมีความสุขและเปนบุคลากร

สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติใหมีความมั่นคงมั่งคั่ง

และยั่งยืนตอไปในอนาคต 

 การนิ เทศการสอนกับคุณ ภาพผู เรียนจึงม ี

ความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2 
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ในปจจุบัน เพราะการนิเทศการสอนเปนกระบวนการ

ทํางานรวมกันระหวางผู บริหารสถานศึกษากับ

ครูผูสอนเพื่อชวยเหลือ แนะนํา รวมมือ แลกเปลี่ยน

เรียนรูในการพัฒนาปรับปรุงดานการพัฒนาหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอน การใชสื่อการเรียนการสอน 

และการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อให

ไดมาซึ่งคุณภาพของผูเรยีนที่พงึประสงค 

แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการสอน 

 การนิเทศการสอนมีความสําคัญอยางยิ่งตอ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องจากปจจุบันม ี

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางดานวิทยาการสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและความ กาวหนา

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การนิ เทศการสอนมี

จุดมุงหมายเพื่อชวยแกไข ปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนชวย

ใหครูผูสอนเกิดความเจริญงอกงามในวิชาชีพ มีขวัญ

และกําลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปนการสงเสริม

ใหครูผูสอนไดนําความรู ความสามารถออกมาใชใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเต็มศักยภาพ

พรอมกับปรับตัวใหทันตอสภาพปจจุบันอยูเสมอ ซึ่งจะ

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุด หากครูผูสอนขาดความรู ความเขาใจที่ดีอาจทํา

ใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมประสบความ 

สําเร็จทําใหผูเรียนไมมีคุณภาพตามท่ีสังคมตองการ 

 1. ความหมายของการนิเทศการสอน 

  นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของ 

การนิเทศการสอน ไวดังนี ้

  สามารถ ทิมนาค (2553, หนา 45) อธิบายวา

การนิเทศการสอน หมายถึง พฤติกรรมที่กําหนดขึ้น 

ในโรงเรยีน โดยมีวัตถุประสงคในการรวมมือกันกระตุน 

สงเสริม ใหคําแนะนํา ใหบริการทางดานการสอนตาม 

ความตองการของครเูนนปฏิสัมพันธแบบประชาธิปไตย 

ดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อการเปลี่ยนแปลงการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาการอยางตอเนื่องของครูที่สงผล

โดยตรงตอกระบวนการสอนที่ ใชในการสงเสริม 

การเรียนรู เพื่อการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องของ

นักเรยีน 

   ชวนพิศ คาดสนิท (2554, หนา 18) อธิบาย 

วาการนิเทศการสอน หมายถึง การชี้แนะ การแนะนํา 

การปรึกษา หรือการวางแผนรวมกัน และใหความ

รวมมือในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให

เกิดผลดีและบรรลุตามวัตถุประสงคของการจัด

การศึกษา มุงที่การใหความชวยเหลือครูในการพัฒนา

ความรูความสามารถดานการปรับปรุง เพื่อพัฒนา 

การเรยีนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

  พวงเพชร ติรคุณบูรณะ (2556, หนา 13)

อธิบายวาการนิเทศการสอน หมายถึง ความพยายาม

ในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูนิเทศและผูสอน  

เพื่อกระตุนสงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนพัฒนา 

การเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามจุดหมายของ

หลักสูตรเปนความพยายามที่จะชวยสงเสริมใหครูมี

การปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนใหไดผลดียิ่งขึ้น 

โดยการชวยเหลือ แนะนํา ปรับปรุงแกไขงานในดาน     

การสอนรวมทั้งงานหนาที่ในชั้นเรียนเพื่อผลประโยชน 

ที่จะเกิดขึ้นโดยตรงกับผูเรยีน 

  จากความหมายของนักวิชาการที่กลาวมา

ขางตนสามารถสรุปไดวา การนิเทศการสอน หมายถึง

การทํางานรวมกันระหวางผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูสอน โดยผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนิเทศและ

ครูผู สอนเปนผู รับการนิ เทศอาศัยกระบวนการ

ชวยเหลือ แนะนํา รวมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อ

พัฒนาปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน

การสอน สื่อการเรียนการสอน และการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อใหไดมาซึ่งคุณภาพ

ของผูเรยีน 

 2. ปจจัยสนับสนุนการนิเทศการสอน 

  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัย

ที่เกี่ยวของสามารถสรุปปจจัยสนับสนุน การนิเทศที่ทํา

ใหการนิเทศการสอนบรรลุเปาหมาย ได 5 ปจจัย ดังนี ้

  1) ภ าวะผู นํ าของผู บ ริห ารสถานศึ ก ษา

หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกถึงความสามารถ

ของผูบริหารสถานศึกษาในการใชอํานาจและอิทธิพล 
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เพื่อโนมนาวจิตใจ สรางความเชื่อมั่นและความสัมพันธ

ที่ดีกับครูผูสอนเพื่อใหการปฏิบัติงานของครูบรรลุตาม

จุดมุงหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

  2) ความรู ทักษะ และเจตคติของผูนิ เทศ

หมายถึง ความคิดและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ของผูนิเทศ โดยใชวิธีการนิเทศการสอนและการเห็น

คุณคาของการนิเทศ เพื่อทําใหการนิเทศการสอน

ประสบความสําเร็จ 

  3) สื่อและเครื่องมือในการนิเทศ หมายถึง 

วัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ชวยให   

การดําเนินการนิเทศการสอนมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึน้ 

  4) บรรยากาศในการนิเทศ หมายถึง สภาพ

การทํางานรวมกันระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศที่

แสดงถึงความเปนกัลยาณมิตร ความรัก ความสามัคคี

การชวยเหลือ เอื้ออาทร รับฟงความคิดเห็น สรางขวัญ

กําลังใจในการทํางาน ตลอดจนการสงเสริมสุขภาพที่ดี

ของบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อใหการทํางานประสบ

ความสําเร็จตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว 

  5) แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูรับการนิเทศ 

หมายถึง การสรางขวัญและกําลังใจใหครู ผูสอนดวย

การชมเชย ใหผลตอบแทน ใหโอกาสในการทํางาน 

ที่มีความสําคัญ ตลอดจนใหโอกาสในการพัฒนา

วิชาชีพอยางตอเนื่องอยูเสมอ ทั้งนี้เพื่อใหครูผูสอน

แสดงพฤติกรรมที่ดี มีความตั้งใจ ใหความรวมมือ 

ในการปฏิบัติกิ จกรรมดานการพัฒ นาหลักสูตร  

การจัดการเรียนการสอน การใชสื่อการเรียนการสอน 

และการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน 

 3. ขอบขายการนิเทศการสอน 

   ขอบขายการนิเทศการสอนเปนภารกิจสําคัญ

ที่ผูนิเทศและผูรับการนิเทศตองดําเนินการในการทําให

การจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายหรือยกระดับคุณภาพ

ของผูเรยีน ประกอบดวย 

   1) ดานการพัฒนาหลักสูตรเปนการวางแผน

พัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อใหเกิด

ความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน   

การพัฒนาหลักสูตรจะตองกระทําอยางตอเนื่องและ

ตองไดรับความรวมมือจากผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูสอน เพื่อจะไดนําหลักสูตรไปดําเนินการพัฒนา 

การเรยีนการสอนใหเกิดประสิทธภิาพมากที่สุด 

   2) ดานการจัดการเรียนการสอนเปนการจัด

กิจกรรมใหผูเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ครูผูสอน

เปนผูจัดกระบวนการหรือกิจกรรมขึ้นเพื่อวางเงื่อนไข

และเตรียมสภาพการณใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดมุงหมายของกิจกรรม

การจัดการเรยีนการสอนที่กําหนดขึน้ 

   3) ดานสื่อการเรียนการสอนเปนสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ

เปนตัวนําความตองการของครูผูสอนไปสูผูเรียนอยาง

ถูกตองและรวดเร็ว เปนผลใหผู เรียนเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไปตามจุดมุงหมายการเรียนการสอนได

อยางถูกตอง เหมาะสมและมีประสิทธภิาพ 

   4) ดานการวัดและประเมินผลเปนกระบวน 

การที่ทําใหทราบถึงผลการสอนของครูและผลการ

เรียนของผูเรียนวาประสบผลสําเร็จหรือบรรลุตาม

จุดมุงหมายของการเรียนการสอนที่ตั้งไวหรือไมโดย

ครูผูสอนตองนําผลที่ไดไปแสวงหาวิธีการสงเสริม

ปรับปรุง แกไขการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดแกผูเรียน 

 4. กระบวนการนิเทศการสอน 

  กระบวนการนิเทศการสอนเปนลําดับขั้น    

ในการทํางานรวมกันอยางมีแบบแผนระหวางผูนิเทศ

กับผูรับการนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

คุณภาพผูเรยีน ประกอบดวย 3 ขั้น ดังนี ้

   1) ขั้นการวางแผนการนิเทศ 

    เปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงานที ่

เปนลําดับขั้นตอนอยางชัดเจน โดยเริ่มจากการศึกษา

สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ การวิเคราะห

หาสาเหตุของปญหา การกําหนดจุดมุงหมาย การสราง

ทางเลือกในการแกปญหา การกําหนดวิธีการควบคุม

กํากับติดตามและประเมินผลการนิเทศ ตลอดจน 

การสรางขอตกลงการดําเนนิการนิเทศรวมกัน 

  2) ขั้นการดําเนินการนิเทศ  

    เปนการปฏิบัติตามแผนการนิเทศที่กําหนด

ไวอยางเปนลําดับ เริ่มจากผูนิเทศใหความรูความเขาใจ
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ตอผูรับการนิเทศ ผูนิเทศออกตรวจเยี่ยมชั้นเรียนและ

ใหกําลังใจ สังเกตพฤติกรรมการสอน เลือกวิธีการ

นิเทศที่เหมาะสม ใหขอมูลปอนกลับแกผูรับการนิเทศ 

สงเสริมใหผูรับการนิเทศมีความเชี่ยวชาญและความ 

ก าวหนาในวิชาชีพ  จัดการสนทนาทางวิชาการ 

เพื่อระดมความคิด เพิ่มพูนความรู ความเขาใจให 

คํ าปรึกษา แนะนําแกผู รับการนิ เทศ ใชวิธีการที่

หลากหลายในการพัฒนางานนิเทศใหเกิดประสิทธภิาพ

มากยิ่งขึ้น ตลอดจนสรางเครือขายกับเพื่อนครูภายใน

สถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

  3) ขั้นการประเมินผลการนเิทศ 

   เปนการตรวจสอบความสําเร็จของการ

ดําเนินการนิ เทศดวยการเก็บขอมูลมาวิเคราะห

เปรียบเทียบหาขอเท็จจริงอยางเปนระบบเพื่อตัดสินใจ

เกี่ ย วกั บ คุ ณ ค าขอ งก ารดํ า เนิ น ก ารนิ เท ศตาม

จุดมุงหมายที่กําหนดไว และความพึงพอใจที่เกิดขึ้น

ของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ และแจงผลการนิเทศให

ผูรับการนิเทศทราบ 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพผูเรียน 

 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนการสงเสริมให

ผูเรียนมีความรู ความสามารถ มีทักษะและสมรรถนะ

ตามที่สังคมปรารถนา โดยทุกฝายควรตระหนักและ 

ใหความสําคัญรวมกันที่จะมุงมั่นพัฒนาใหผูเรียนเปน

มนุษยที่มีความสมบูรณ เปนคนดี คนเกง สามารถอยู

รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สอดคลองกับนโยบาย

การจัดการศึกษาของชาติ และตรงกับความตองการ

ของสังคมภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน

และอนาคต 

 1. ความหมายของคุณภาพผูเรียน 

  นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของ

คุณภาพผูเรยีน ไวดังนี ้

  ภัคพร บุญเคลา (2555, หนา 87) อธิบายวา

คุณภาพผูเรียน หมายถึง ผูเรียนเกิดคุณลักษณะตางๆ 

ครบถวนตามความคาดหวังของหลักสูตรและบรรลุผล

ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโรงเรียนที่กําหนด

ทั้งดานผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) 

  ณภิญรัตน ทัพขวา (2557, หนา 30) อธิบาย

วาคุณภาพผูเรียน หมายถึง คุณลักษณะของผูเรียน 

ที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะ มีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงคและมีสมรรถนะที่สําคัญตามหลักสูตร

การศึกษา ซึ่งเปนผลมาจากการจัดการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาดานคุณภาพ

ผูเรียนที่กําหนดไว 

   สุรพล พิมพสอน (2557, หนา 27) อธิบายวา

คุณภาพผูเรียน หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค 

ของผูเรียน 3 ดาน ไดแก 1) คุณลักษณะดานความด ี

คื อ  ผู เรียนมีคุณ ธรรม จริยธรรมและค านิ ยมที ่

พึงประสงค 2) คุณลักษณะดานความเกง คือ ผูเรียน 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 

มีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค  คิดไตรตรองและ 

มี วิสั ยทั ศน  ผู เรียนมีค วามรูและทักษะที่ จํ า เป น 

ตามหลักสูตร มีทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง 

รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและ

ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

และ 3) คุณลักษณะดานการมีความสุข คือ ผูเรียน 

มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุนทรียภาพ 

และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

   จากความหมายที่นักวิชาการไดกลาวมาขางตน

สรุปไดวาคุณภาพผู เรียน หมายถึง คุณลักษณะที ่

พึงประสงคของผูเรียนตามที่สังคมตองการ ซึ่งเปนผล

มาจากการบรหิารจัดการการศึกษา การนิเทศการสอน 

และการจัดการเรยีนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ 

 2. ความสําคัญของคุณภาพผูเรียน 

  ในโลกปจจุบันคุณภาพเปนตัวตัดสินชี้ขาด   

ในทุกๆ เรื่อง คุณภาพผูเรียนเปนตัวบงชี้ความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ ดังนั้นคุณภาพผูเรียนจึง 

มีความสําคัญอยางยิ่ง การพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะ

ตามที่สังคมปรารถนา กลาวคือ เปนคนดี คนเกงและ 

สามารถอยู รวมกับผู อื่น ไดอยางมีความสุขภาย 

ใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน ทั้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมอืง การปกครองและเทคโนโลยี
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สารสนเทศ จะทําใหสังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี 

และสามารถฟนฝาปญหาอุปสรรคตางๆ ไปไดดวย 

 3. องคประกอบของคุณภาพผูเรียน 

   คุณภาพผู เรียนที่สังคมปรารถนาเปนผลที่

ไดมาจากการบริหารสถานศึกษา การนิเทศการสอน

และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากการ

สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ

สามารถสรุปองคประกอบของคุณภาพผูเรียนได ดังนี ้

   1) คุ ณ ธรรม  จ ริ ยธรรม  แล ะค านิ ยม ที ่

พึงประสงค หมายถึง ผู เรียนมีความกตัญูกตเวท ี 

เปนลูกที่ดีของพอแมหรือผูปกครองและผูมีพระคุณ     

เปนนัก เรียนที่ดีของโรงเรียน เปนคนดีของสังคม        

มีความซื่อสัตย มีวินัยตอตนเอง มีความรับผิดชอบ    มี

ความเอื้ออาทร โอบออมอารีเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น 

พรอมกับยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 

ตระหนักรูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

   2) ทักษะการคิด หมายถึง ผู เรียนมีความ 

สามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดวิ เคราะห 

คิดสรางสรรค  คิด ไตรตรอง ตัดสินใจแกปญ หา 

ไดอยางมีสติสมเหตุผล สามารถสรุปความคิดจากเรื่อง

ที่อาน ฟง และดู สามารถสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน

ตามความคิดของตนเอง นําเสนอวิธีคิดวิธีแกปญหา

ดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง กําหนดเปาหมาย 

ตัดสินใจอยางมีเหตุผล และมีความภาคภูมิใจ 

  3) ทักษะการแสวงหาความรู หมายถึง ผูเรียน

มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรยีนรู

และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีนิสัยรักการอานและ

แสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุดแหลงเรียนรู

และสื่อตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียนและตั้งคําถามเพื่อ

คนควาหาความรูและหาคําตอบสามารถแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นระหวางกันได และสามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียนรูไดเปนอยางด ี

  4) ทักษะการทํางาน หมายถึง ผูเรียนมีความ 

สามารถในการทํางานอยางเปนระบบ ทํางานรวมกับ

ผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดี มีการวางแผน ทํางานอยาง 

มีความสุข มีความมุงมั่นพัฒนางานของตนเองจน 

ประสบความสําเร็จและสามารถแสวงหาความรูและ

วางแผนอาชีพในอนาคตท่ีตนเองสนใจได 

   5) ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท างก าร เรี ย น  ห ม ายถึ ง  

ผู เรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ทั้ ง 8 กลุมสาระ 

การเรียนรูตามเกณฑที่กํ าหนด ไดแก  ภาษาไทย 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ มีผล

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การประเมินสมรรถนะสําคัญ

ตามหลักสูตรและการประเมินการอาน การคิด

วิเคราะห และการเขียนเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด 

   6) สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี หมายถึง

ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและรักการออก

กําลังกายสม่ําเสมอ มีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑมาตรฐาน มีการปองกันตนเอง  

จากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ      

ที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหา 

ทางเพศ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจกลาแสดง 

ออกอยางเหมาะสมมีมนุษยสัมพันธที่ดี และใหเกียรติ

ผูอื่น สรางสรรคผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดาน

ศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการได 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการ 

นิเทศการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียน 

 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการนิเทศ

การสอนเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียน ผูบริหารจะตอง

ใหความชวยเหลือครูผูสอนเกี่ยวกับงานสอนเปนผู

ประสานงานในทุกๆ เรื่อง สามารถใหคําปรกึษาแนะนํา

และชี้แจงหรือชี้แหลงวิชาการที่เหมาะสมแกครสูงเสริม

สนับสนุนและพัฒ นาวิชาชีพของครูให ก าวหน า 

ประเมินผลการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั้งหมด

เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งจะสงผล 

ตอคุณภาพผู เรียนมากที่สุด สอดคลองกับสายใจ  

ประยูรสุข (2551, หนา 52) ไดกลาวถึงบทบาทของ 

ผูบริหารสถานศึกษาในการนิเทศการสอนไววาผูบริหาร
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ตองแสดงบทบาทในการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิด

การนิเทศภายในอยางจริงจังและจริงใจทําหนาที่เปน

วิทยากรที่ดีของครูผูสอนทุกโอกาสใหคําแนะนําชี้แหลง

วิชาการใหแกครผููสอน บรกิารและอํานวยความสะดวก

แกผูนิเทศและผูรับการนิเทศในทุกๆ ดาน ประเมินผล

การปฏิบัติงานของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ และสราง

ขวัญและกําลังใจใหแกผูนิเทศและผูรับการนิเทศ 

  จะเห็นไดวา ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาท 

ที่สําคัญยิ่งในการนิเทศการสอนที่สงผลตอคุณภาพ

ผูเรียนโดยตรง และผูบริหารสถานศึกษาจะเปนผูนิเทศ

การสอนไดดีที่สุด เพราะเปนบุคคลที่อยูใกลชิดกับ

ครูผูสอน ทราบความตองการ ปญหา และอุปสรรค

ของครูผูสอนเปนอยางดี สามารถที่จะจัดบริการ 

ดานการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 

การผลิตและใชสื่อการเรียนการสอน และการวัดผล

ประเมินผลใหแกครูผูสอนได ผูบริหารสถานศึกษา

จะตองมีความรูและเขาใจไดดีกวาผูนิเทศภายนอก 

ทั้งนี้เพราะ ผูนิเทศภายนอกมีขอจํากัดหลายประการจึง

ไมสามารถจะใหบริการครูผูสอนไดอยางทั่วถึง ฉะนั้น

แนวโนมของการนิเทศการสอนที่ดีควรจะใหผูบริหาร

สถานศึกษาทําการนิเทศการสอน เพราะผูบริหาร

สถานศึกษามีทั้งอํานาจและการใหบริการในบุคคล

เดียว หากจะสรุปภารกิจหลักของผูบริหารสถานศึกษา

ดานการนิเทศการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียน 

ดังนี ้

   1) ผูบริหารสถานศึกษาจะตองควบคุมดูแล

การใชหลักสูตรใหสอดคลองกับนโยบายสถานศึกษา  

มีการประเมินผลการใชหลักสูตรเพื่อนําไปสูการพัฒนา

หลักสูตรและเปนที่ปรึกษาใหกับครูผูสอนเกี่ยวกับการ

ใชหลักสูตรไดอยางเหมาะสม 

   2) ผูบริหารสถานศึกษาจะตองนิเทศและ

ติดตามการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง โดย

การควบคุมดูแลครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามมาตรฐาน

การเรยีนรูที่กําหนด และใหครูผูสอนสามารถนําความรู

และประสบการณมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได

อยางมีประสิทธิภาพ 

  3) ผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสําคัญ 

ในการบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอนใหมีความ

เพียงพอเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู 

   4) ผูบริหารสถานศึกษาจะตองตระหนักและ

ใหความสําคัญในการวัดและประเมินผล เพื่อใหคร ู

ผูสอนสามารถนําวิธีการวัดและประเมินผลไปใชใน 

การพัฒนาคุณภาพผู เรียนและปรับปรุงการเรียน  

การสอนไดอยางมีประสิทธภิาพ 

บทสรุป 

 ก ารนิ เท ศก ารส อนกั บ คุ ณ ภาพ ผู เรี ยน มี

ความสําคัญอยางยิ่ง จําเปนตองเรงดําเนินการและ 

พัฒนา โดยใชวิธีการทํางานรวมกันระหวางผูบริหาร 

สถานศึกษากับครูผูสอน โดยผูบริหารสถานศึกษา 

เปนผูนิเทศและครูผูสอนเปนผูรับการนิเทศ การนิเทศ      

การสอน จะประสบผลสําเร็จอาศัยหลายปจจัย

เชื่อมโยงกัน เชน ปจจัยสนับสนุนการนิเทศ ขอบขาย

การนิเทศและกระบวนการนิเทศ เพือ่ชวยเหลือ แนะนํา 

พัฒนาปรับปรุงแกไขในการดําเนินงานดานการพัฒนา

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การใชสื่อการเรียน

การสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

เพื่อใหไดมาซึ่งคุณภาพของผูเรียนตามคุณลักษณะ 

ที่สังคมตองการ 
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การประกันคุณภาพการศึกษา : วิธีการพัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 

The Quality Assurance for Education: The Development of  

Educational Excellence 

ฐิตินันท นันทะศรี1, กาญจนา วงษสวัสดิ์2 และศักดิ์ไทย สุรกิจบวร3 

บทคัดยอ 

  โลกในยุคโลกาภิวัตนที่มีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จึงจําเปนอยางยิ่งที่แตละประเทศตองเรียนรูที่จะปรับตัวใหดําเนินไปอยางเปนระบบมุงหนาไป

อยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการและวิธีการบริหารและการจัดการคุณภาพ (Quality Management) สมัยใหมที่

เนนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เพื่อสรางความมั่นใจวาผูเรียนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาที่เปนระบบ และมีประสิทธิภาพ จึงเปนกลไกลขับเคลื่อนที่

สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูเกี่ยวของวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มี

คุณภาพจากการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

คําสําคัญ: การบรหิารและการจัดการคุณภาพ, การประกันคุณภาพการศึกษา 
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ABSTRACT 

 The world in the globalization era of the technology (ICT), the changes happening so fast. It is crucial 

that each country need to learn to adapt to a system for efficient and based on principles and practices and the 

Quality Management), focuses on efficiency to ensure that students will receive educational standards, support, 

quality assurance system and, as are defense mechanisms, are the key drivers of the quality of education 

provided to ensure to all that they will receive a quality education from the management of the university. 

Keywords: Quality Management, Quality Assurance for Education. 
 

บทนํา 
 โลกในยุคโลกาภิวัตนที่มีความเจริญกาวหนาดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

อยางรวดเร็ว จึงจําเปนอยางยิ่งที่แตละประเทศตอง

เรียนรูที่จะปรับตัวใหดําเนินไปอยางเปนระบบ มุงหนา

ไปอยางมีประสิทธิภาพโดยอาศัยหลักการและวิธีการ

บรหิารและการจัดการคุณภาพ (Quality Management) 

สมัยใหมที่ เนนการสรางความมั่นใจใหกับทุกฝาย 

ที่เกี่ยวของวาผูเรียนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2554 หมวด 6 มาตราที่ 47 กําหนดใหมีระบบ

ประกั นคุณ ภาพการศึกษา เพื่ อพัฒ นาคุณ ภาพ 

และมาตรฐานการศึกษา ดังนั้นการประกันคุณภาพ

การศึ กษาจึ ง เป นกลไกลขับ เคลื่ อนที่ สํ าคัญ ใน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสรางความมั่นใจ

ใหแกผู เกี่ยวของวาผู เรียนทุกคนจะไดรับการศึกษา 

ที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา ซึ่งเปนหนวยรับผิดชอบ    

จัดและพัฒนาความรู ความสามารถและคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงคตามมาตรฐานที่กําหนดในหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สํานักงานคณ ะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, หนา 79) 

 การประกั นคุณ ภาพการศึ กษาเปนระบบที ่

มีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ที่สถานศึกษารวมกับชุมชนและ

หนวยงานที่ เกี่ยวของภายใตการกํากับ ดูแลและ

สนับสนุน สงเสริมของหนวยงานตนสังกัด เพื่อสราง

ความมั่นใจที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักวิชาขอมูล

หลักฐานที่ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของทุกฝาย

ที่ เกี่ ยวของวาผู เรียนทุกคนจะได รับบริการด าน

การศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนา

ความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ตามที่ กํ าหนดในมาตรฐานหลักสู ตรการศึกษา         

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้น

พื้ นฐาน รอบที่สาม (พ .ศ.2554-2558) ตามกฎ 

กระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

 ในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

(Internal Quality Assurance System) สถานศึกษาทุก 

แหงจะตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภ า ย ใน ส ถ า น ศึ ก ษ า เพื่ อ ส ร า งค ว า ม มั่ น ใจ ให 

แกผูที่ เกี่ยวของวา ผู เรียนทุกคนจะไดรับการศึกษา 

ที่มีคุณ ภาพจากสถานศึกษาเพื่ อพัฒนา ความรู 

ค วามสามารถ  และคุณ ลั กษณ ะที่ พึ งป ระสงค 

ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ เพื่อการประเมิน

คุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่

สาม  (พ .ศ .2554-2558) ที่ กํ าหนดในหลักสู ตร

การศึกษาขั้นพื้ นฐาน ระบบการประกันคุณ ภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาเปนส วนหนึ่ งของ

กระบวนการบริหารจัดการศึกษาซึ่งเปนกระบวนการ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยให

สถานศึกษายึดหลัก การมีสวนรวมของชุมชนและ
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หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการสงเสริม สนับสนุนและ

กํากับ ดูแลของหนวยงานตนสังกัด ประกอบดวย 

  1. ก ารกํ าห นด ม าตรฐานการศึ ก ษาขอ ง

สถานศึกษา สถานศึกษาจะตองกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาและตัวบงชี้ ใหสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาของตนสังกัดและมีการกําหนดคาเปาหมาย

การดําเนินงานดวย โดยอาจจะยึดของตนสังกัดหรือ

กําหนดเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมกับกลยุทธ 

จุดเนน และบริบทของสถานศกึษาในแตละแหง 

  2. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ดวยการจัดทําแผนอยางเปนระบบพื้นฐานของขอมูล

สถานศึกษาซึ่งประกอบดวย เปาหมาย ยุทธศาสตร

และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สมบูรณ  คลอบคลุมการ 

พัฒนาทุกกิจกรรมที่เปนสวนประกอบหลักของการจัด

การศึกษาและเปนที่ ยอมรับรวมกันของทุกฝ าย 

ที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของ

แตละกิจกรรมที่กําหนดอยางสอดรับกับวิสัยทัศนและ

มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

  3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศดวยการ

จัดทําโครงสรางการบริหารจัดการใหเอื้อตอการ

ดําเนินงาน ทุกคนมีสวนรวมและมีการประชาสัมพันธ

กับทุกฝายที่ เกี่ยวของ แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ

กําหนดแนวทางใหความเห็นและขอเสนอแนะและ

แตงตั้งคณะบุคคลทําการตรวจสอบ ทบทวนและ

รายงานคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีขอมูลที่เพียงพอ

ในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนํามา

กําหนดวิสัยทัศน ภารกจิและแผนพัฒนา 

  4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา โดยการกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน 

อยางตอเนื่องใหบรรลุ เปาหมายตามแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษาที่กําหนดไว โดยจัดทําแผนปฏิบัติ

การประจําปที่ชัดเจนครอบคลุมงาน/โครงการของ

สถานศึกษา 

  5. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจะ

ประกอบดวยการตรวจสอบและทบทวนภายในโดย

บุคลากรในสถานศึกษาดําเนินการและการตรวจสอบ

และทบทวนจากหนวยงานตนสังกัด 

  6. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการศึกษา โดยมุงเนนการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของผูเรียนในระดับชั้นที่เปนชั้นสูงสุดในแตละ

ชวงชั้น ไดแก ประถมศึกษาปที่ 3 และ 6 มัธยมศึกษา 

ปที่  3 และ 6 ในวิชาแกนรวมโดยใชแบบทดสอบ

มาตรฐาน จากหนวยงานสวนกลางรวมกับตนสังกัด 

(เขตพื้นที่) ดําเนินการ 

  7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 

เปนการนําขอมูลผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 

การตรวจสอบและทบทวนภายใน และภายนอก 

มาประมวลรายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจําป 

การศึกษา ซึ่งจะนําไปใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผน

พัฒนาคุณภาพตอไป 

  8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

โดยมุ งเนนมาตรฐานผลการเรียนรูของผู เรียนที่

สอดคลองกับมาตรฐานชวงชั้นที่หลักสูตรกําหนด 

เปนกลไกสวนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายใน

เพื่อใหขอมูลยอนกลับเพื่อการสงเสริม พัฒนาและ

ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของระบบประกัน

คุณภาพตามหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ

เปนเรื่องจําเปนที่รัฐจะตองดําเนินการ เพื่อทําให

ศักยภาพที่มีอยูในตัวผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ 

สามารถคิดวิเคราะห  แกปญหา มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค เรียนรูไดดวยตนเองและสามารถปรับตัว 

ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  

มีจริยธรรม คุณธรรม พึ่งตนเองและสามารถดํารงชีวิต

อยูในสังคมไดอยางเปนสุข ถาสถาบันการศึกษาหรือ

โรงเรียนสามารถดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย

ดังกลาวจะตองใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยมีกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี ้
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 1. การควบคุมคุณ ภาพ (Quality Control) เปน

กระบวนการดําเนินการของหนวยงานตนสังกัดและ 

สถาบันการศึกษาในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา 

ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ หลังจาก

นั้นหนวยงานตนสังกัดและสถาบันการศึกษาจัดทําแผน 

เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ 

เขาสูมาตรฐานที่กําหนดไว ในดานการพัฒนาหลักสูตร 

สื่อการพัฒนาครูและบุคลากร ธรรมนูญสถานศึกษา 

ระเบียบการสอน การแนะแนว การจัดการเรียน 

การสอน และการประเมินผล ทั้งนี้จะเนนระบบและ

กลไกการปฏิบัติงานตามแผน ติดตาม กํากับการ

ดําเนินงานอยางจรงิจังและตอเน่ือง 

 2 . ก า รต รว จ ส อ บ  (Quality Audit) เป น ก า ร

ดําเนินการของสถาบันการศึกษาและหนวยงาน 

ตนสังกัดในการยืนยันเปาหมายที่กําหนด มุงไปสู

มาตรฐานที่ตองการ โดยการดําเนนิการดังนี ้

    2.1 การตรวจสอบ และทบทวนการดําเนินงาน

ทั้งระบบดวยตนเองของสถาบันการศึกษา เพื่อนํา

ขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอยาง

ตอเนื่องสม่ําเสมอและรายงานผลตอผูปกครอง และ

ผูรับผิดชอบการจัดการศกึษา 

    2 .2  การตรวจสอบและทบทวนคุณ ภาพ 

การศึกษาของสถาบันการศึกษาโดยหนวยงานตน 

สังกัดเพื่อสงเสริมสนับสนุนและ/หรือใชมาตรการ 

ในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไป 

ตามมาตรฐานการศกึษาที่กําหนดไว 

 3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 

เปนการประเมินคาระดับคุณภาพของกิจกรรมเฉพาะ

อยางในหนวยงาน เชน คุณภาพการจัดการศึกษา 

คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เปนตน 

  3 .1 การประเมินคุณ ภาพภายในจะใช วิ ธ ี

การศึกษาตนเอง (Self-Study) และการประเมินตนเอง 

(Self-Assessment) 

    3.2 การประเมินคุณภาพภายนอกเปนการ

ดําเนินงาน โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษาเพื่อประเมินผลและรับรองวา

สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาไดคุณ ภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว 

ขั้นตอนการดําเนินงานตามกระบวนการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 ขั้นตอนการดําเนินงานตามกระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษามีขั้นตอนและกระบวนกาดําเนินงาน

ในแตละกระบวนการ ดังนี ้

  1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) มีขัน้ตอน

การดําเนินงาน ดังนี ้

    1.1 ศึกษาและเตรียมการ  

   - ตั้ งคณ ะกรรมการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

    - ใหความรู ความเขาใจ สรางความตระหนัก

แกบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝาย 

   - ตั้งคณะทํางานฝายตางๆ ใหครอบคลุม

ระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

     1.2 วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 

    - กําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 

   - สรางเครื่อ งมือประเมินคุณ ภาพตาม

มาตรฐาน 

    - จัดทําสารสนเทศสภาพปจจุบัน (ขอมูล

พื้นฐาน) 

    - จัดทําแผนกลยุทธ และปฏิบัติการประจําป

ตามแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษา 

    - จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานตางๆ ของ

สถานศึกษา 

    - ประเมินสภาพปจจุบันของสถานศึกษาตาม

มาตรฐาน 

    - จัดทําแนวทางพัฒนา หรือแผนพัฒนา

สถานศึกษา 

   1.3 ดํ าเนินการประกันคุณ ภาพการศึกษา 

ตามแผน 

    - ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของสถานศึกษา และตามแผนปฏิบัติการประจําปของ

สถานศึกษา 
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    - นิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตาม

มาตรฐานคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 

 2. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

(Quality Audit) มีขั้นตอนการดําเนนิงาน ดังนี ้

     2.1 ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา 

     - แตงตั้งกรรมคณะการติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

    - กําหนดระยะเวลาและแนวทางการติดตาม 

ตรวจสอบ 

    - ป ระ เมิ นส ภาพ ของสถ านศึ ก ษาตาม

มาตรฐานของสถานศึกษาเปนระยะๆ หลังจากปฏิบัต ิ

งานไปไดระยะเวลาหน่ึง 

   - จัดทําสารสนเทศแสดงผลการปฏิบัติงาน

ตามตัวชี้วัดและเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศกึษาของ

สถานศกึษา 

   2.2 พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 

     - ปรับปรุง แกไขการปฏิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามมาตรฐานคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 

     - ติดตาม ตรวจสอบการแกไข ปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามมาตรฐานของสถานศกึษา 

     - สรุปผลการตรวจสอบ จัดทําสารสนเทศ 

(ขอมูลพื้นฐาน) ครั้งที่ 2 และรายงานการตรวจสอบ

การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

     - พัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

 3. ก า ร ป ร ะ เมิ น  (Quality Assessment) แ ล ะ 

รับรองคุณภาพ (Quality Accreditation) ขั้นตอนการ

ดําเนิน งาน ดังนี ้

    การเตรียมการเพื่อรับการประเมินจากสํานัก 

งานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) 

   - หลักฐาน และขอมูลตางๆ ตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือรับการประเมินจากสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(สมศ.) 

   - ถาไดรับการรับรอง และไดใบรับรองสถาน 

ศึกษารักษามาตรฐานคุณภาพใหคงไวและรายงานผล

การประเมิน พรอมทั้งประกาศใหสาธารณชนไดทราบ 

   - ถายังไมไดรับการรับรองมาตรฐานสถาน 

ศึกษาปรับปรุงแกไข จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ 

ศึกษาตามขอเสนอแนะของ สมศ. และเสนอผาน 

ตนสังกัดขอรับการประเมินใหมตามเวลาที่กําหนด 

แนวทางการดําเนินการตามขั้นตอนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 

 1. การศึกษาและเตรียมการ มีแนวการดําเนินการ 

ดังนี ้

     1.1 ตั้งคณะทํางาน และพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาเพื่อวัตถุประสงค ดังตอไปนี ้

    1) ศึกษาแนวคิด รูปแบบ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

   2) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา โดยกําหนดรูปแบบที่ 

สถานศึกษาสามารถปฏิบัตไิดอยางมีประสิทธิภาพ 

    3) จัดทําสื่อ เอกสาร คูมือ และเครื่องมือ

ตางๆ เพื่อคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 

   1.2 ใหการศึกษาแกครู และบุคลากรที่เกี่ยวของ

เพื่อ 

   1) สรางความรู ความเขาใจ ใหเกิดความ

ตระหนักและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพื่ อทุ กมนุษย จะได ให ความรวมมื อ 

ในการปฏิบัติงานตางๆ เพื่อคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 

   2) ใหชวยกันสรางแนวคิดการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาและกําหนดรูปแบบการ

ดําเนินงานท่ีเหมาะสมกับสถานศึกษา 

    1.3 ตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 

ในการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อ

วัตถุประสงค ดังตอไปนี ้

   1) กําหนดบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบงาน

ตางๆ ที่สถานศึกษาตองจัดทําเพื่อการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา 
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    2) การสรางทีมงานตางๆ ของสถานศึกษาให

เขมแข็ง 

   3) การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัต ิ

งานตางๆ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 

 2. การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  

โดยวางแผนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา โดยดําเนินการ ดังนี ้

   2.1 กําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาที่เปนการกําหนดจากมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาของหนวยงาน 

ตนสังกัดมีขั้นตอน ดังนี ้

    1) ตั้งคณะทํางานยกรางมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา 

   2) ประชุมพิจารณา ความเหมาะสมของราง

มาตรฐานคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 

    3) ปรับปรุง และจัดทําเปนมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษามาใหทุกคนของสถานศึกษา

นําไปเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา ใหเขาสู

มาตรฐานของสถานศกึษาตอไป 

  2.2 จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานตางๆ ของ

สถานศึกษา เพื่อควบคุมใหผูรับผิดชอบงานตางๆ ที่

เกี่ยวของกับมาตรฐาน และตัวชี้วัดที่กําหนดปฏิบัติงาน

อยางมีคุณภาพสม่ําเสมอตลอดเวลามีขั้นตอน ดังนี ้

    1) ตั้งคณะทํางานยกรางมาตรฐานการปฏิบัต ิ

งานสําหรับงานตางๆ ที่วิเคราะหมาจากมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

    2) จัดประชุมพิจารณาทบทวน และรับรอง

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เขียนขึ้น พรอมกับปรับปรุง

แกไขใหเหมาะสมกับการปฏิบัตงิานในสถานศึกษา 

    3) จัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษาและประกาศใหทุกคนนําไปปฏิบัต ิ

  2.3 สรางเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา 

ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่

กําหนดขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษามาจัดทํ าเปนขอมูลพื้ นฐานของ

สถานศึกษาที่จะใชในการหาจุดที่จะพัฒนาสถานศึกษา

ตอไปมีขั้นตอน ดังนี ้

    1) ตั้ งคณ ะกรรมการสรางเครื่องมือเก็บ

รวบรวมขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

    2) ดําเนินการสรางเครื่องมือเก็บรวบรวม

ข อ มู ล ต าม ม าต รฐ าน คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ าข อ ง

สถานศึกษา 

    3) ตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่องมือเก็บ

รวบรวมขอมูล 

    4) จัดเก็บเครื่องมือเพื่อการนําไปใชตอไป 

  2.4 ประเมินสภาพปจจุบัน หรือเก็บขอมูลสภาพ

ปจจุบันของสถานศึกษา โดยใชเครื่องมือประเมิน

คุณภาพการศึกษาที่สรางขึ้นในขอ 1.2 มีขั้นตอน ดังนี ้

    1) วางแผนกําหนดการประเมินคุณ ภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ตลอดปการศึกษา 

    2) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาเปนคณะเล็กๆ คณะละ 2-3

คน โดยใหมีการประเมินขามฝายเพื่อปองกันการ

ประเมินที่ เขาขางฝายของตนจะไดชวยกันหาขอ 

บกพรองของการปฏิบัติงานที่จะชวยกันแกไขใหงาน

นั้นๆ มีคุณภาพ และปองกันไมใหขอบกพรองนั้นๆ 

เกิดขึน้อีก 

    3) เตรียมเครื่องมือประเมินโดยรวบรวม

เครื่องมือประเมินที่ เกี่ยวกับนักเรียนหรือครู หรือ 

ผูปกครอง ฯลฯ ใหเปนฉบับเดียวกันสําหรับแตละกลุม 

เพื่อใชการประเมินเพียงครั้งเดียว แลวทําใหไดขอมูล

ทุกมาตรฐาน และตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับกลุมคนนั้นๆ 

อยางครบถวน ทั้งนี้เพื่อไมใหเกิดความรําคาญ แกผูให

ขอมูล  

    4) ดํ า เนิ นการประเมิ นและสรุปผลการ

ประเมนิ ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด 

  2.5 จัดทําสารสนเทศ หรือขอมูลพื้นฐานสภาพ

ปจจุบันของสถานศึกษาโดยนําผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา มาจัดทําขอมูลพื้นฐาน

แสดงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยจัดกลุม
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ของขอมูลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา 

  2.6 จัดทําแผนกลยุทธของสถานศึกษาหรือ

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึษามีขั้นตอน ดังนี ้

   1) ตั้งคณะทํางานรางแผนกลยุทธหรือแผน 

พัฒนาสถานศึกษา 

    2) สํารวจความตองการของผูปกครอง ชุมชน 

สังคม ตรวจสอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

สํ านัก งานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สภาพขีดความสามารถ

ของสถานศึกษาและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา สําหรับมาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพ

ที่ยังตองปรับปรุง มาเปนขอมูลหนึ่งในการจัดทําแผน 

พัฒนาสถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ตามแผนกลยุทธของสถานศึกษา 

   3) รางแผนกลยุทธสถานศึกษาระยะ 3-5 ป 

   4) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานพิจารณาใหขอเสนอแนะ 

   5) ปรับปรุงรางแผนกลยุทธ สถานศึกษา 

   6) สงใหผู เกี่ยวของใหความเห็นชอบและ 

ลงนาม 

   7) ประกาศใชเปนแผนพัฒนาสถานศึกษา

ตอไป 

  2.7 จัดทําแผนปฏิบัติราชการตามแผนกลยุทธ

ของสถานศึกษา โดยการนํากลยุทธและกิจกรรม 

ในแตละปการศึกษาที่กําหนดไวในกลยุทธสถานศึกษา 

ไปวางแผนการปฏิบัติราชการประจําป ซึ่งอาจจะมี

ขั้นตอนการดําเนินงาน ตอไปนี ้

   1) ตั้ งคณ ะทํ างาน ยกรางกํ าหนดกรอบ

แผนงาน โครงการของสถานศึกษา 

   2) ประชุมพิจารณากรอบแผนงาน โครงการ 

และงบประมาณ 

   3) ใหทุกฝาย/กลุมสาระการเรียนรู/งานรวม 

กันวางแผนปฏิบัติการของตน 

   4) ประชุมชี้แจง พิจารณารางแผนปฏิบัติ

ราชการ 

   5) ปรับปรุง และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

การที่สมบูรณ 

   6) ขอความเห็นชอบจากคณ ะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   7) จัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปของ

สถานศึกษา 

 3. การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  

มีขั้นตอนการดําเนนิการ ดังนี ้

  3.1 ทบทวนการประกันคุณภาพการศึกษา  

โดยทบทวนงานตางๆ ที่สถานศึกษาไดทําการวางแผน

ไวใหทุกคนเขาใจ และนําไปปฏิบัต ิ

  3.2 ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏบิัติงานของ

สถานศึกษาและตามแผนปฏิบัติราชการของสถาน 

ศึกษาโดยดําเนินการ ดังนี ้

   1) ใหผูเกี่ยวของและผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานการปฏิบั ติ งานของสถานศึกษา 

ที่ รับผิดชอบ และปฏิบัติ งานตามแผน/โครงการ  

ที่รับผิดชอบใหเต็มความสามารถ พรอมเก็บรวบรวม

หลักฐานการปฏิบัติงานไวอยางเปนระบบ ที่คนหางาย 

รวดเร็ว 

   2) ติดตามการปฏิบัติ งานตามมาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน และติดตามการทํางานตามโครงการที่

ไดรับมอบหมาย 

   3) แกไข ปรับปรุงขอบกพรองที่พบจากการ

ติดตามการปฏิบัตงิาน 

  3.3 นิเทศ กํากับ ติดตามผล การดําเนินงาน

ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ระหวางที่ทุกฝายของสถานศึกษาไดดําเนินงานไป 

ขณะเดียวกัน ก็ชวยกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหสําเร็จ

ลุลวงไปเพื่อใหคุณภาพของสถานศึกษาเขาสูมาตรฐาน

ที่กําหนดไวเร็วขึ้น 

 4. การตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา โดยดําเนนิการ ดังนี ้

  4.1 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา 
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  4.2 กําหนดระยะเวลา และแนวทางการตรวจ 

สอบหรือวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบและ

ท บ ท ว น คุ ณ ภ าพ ก า รศึ ก ษ า ข อ งส ถ าน ศึ ก ษ า 

สถานศึกษาควรทําการตรวจสอบ ทั้งการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพ

การศกึษา (มาตรฐานและตัวชี้วัด) ของสถานศึกษาดวย 

  4.3 ดําเนินการตรวจสอบตามแผนที่ วางไว 

สํ าหรับการประเมินสภาพของสถานศึกษาตาม 

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสาถานศึกษา ครั้งท่ี 2 

หลังจากไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัตงิานของ

สถานศึกษาไปไดระยะเวลาหนึ่ง โดยนําเครื่องมือ

ประเมินคุณภาพการศึกษาที่สรางขึ้นมาแลวในขอ 1.3 

ของขั้นตอนที่ 2 (การวางแผนฯ) และทําการประเมิน

คุณภาพการศึกษา ดังขอ 1.4 และจัดทําสารสนเทศ

หรือขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาครั้งที่ 2 ตามขอ 1.5 

ของขั้นตอนที่ 2 (การวางแผนฯ) ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบ

ความกาวหนาของตัวชี้วัดและมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาที่บกพรองที่พบจากการประเมิน ครั้งที่ 1 

และเพื่อตรวจสอบและแกไขสิ่งที่ยังไมเปนไปตาม

มาตรฐานคุณภาพการศกึษา ตอไป 

 5. การพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา โดยดําเนินการ ดังนี ้

   5.1 ปรับปรุง แกไขการปฏิบัติงานที่พบ วาไม

เปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

   5.2 ติดตาม ตรวจสอบ แก ไขปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามระยะเวลาที่

เหมาะสมที่ผู ปฏิบัติ ไดกํ าหนดไววาจะแก ไขเสร็จ  

ทั้งนี้เพื่อใหแนใจวาขอบกพรองที่พบไดรับการแกไข

อยางจรงิจัง 

   5.3 สรุปผลการตรวจสอบ และรายงานผลการ

ตรวจสอบก ารประกั นคุณ ภาพ การศึ ก ษาของ

สถานศึกษาโดยการจัดทํารายงานผลการประเมิน

ตนเอง (SAR) 

   5.4 สํ าห รั บ งาน ที่ มี คุ ณ ภ าพ ต าม เก ณ ฑ

มาตรฐานที่กําหนดไว ใหพัฒนาการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพดยีิ่งๆ ขึ้นตอไป 

 6. ก ารเตรียมการเพื่ อ รับการประ เมิ นจาก 

สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ

การศึกษาโดยดําเนินการ ดังนี ้

  6.1 ผู เกี่ยวของจัดเตรียมหลักฐานการปฏิบัต ิ

งานและขอมูลตางๆ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และรายงานการประเมินตนเองไวลวงหนา

ใหพรอมเพื่อรับการประเมินจากองคกรภายนอกที่เปน

ผูแทนสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ

การศึกษา ตามกําหนดระยะเวลาที่องคกรภายนอกจะ

มาประเมินคุณภาพของสถานศึกษา 

  6.2 รับการประ เมิ นจากองคก รภายนอก 

โดยองคกรภายนอกจะทําการประเมินคุณภาพของ

สถานศึกษาตามมาตรฐานคุณ ภาพการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานทั้ง 15 มาตรฐาน ซึ่งเมื่อองคกรภายนอก 

จึงสงรายงานขอเท็จจริงดังกลาวใหกับสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

  6.3 ถาสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษาพิจารณารายงานขอเท็จจริงแลว 

เห็นวา สถานศึกษามีคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบถวนทั้ง 15 มาตรฐาน ก็จะ 

ใหการรับรองมาตรฐานคุณ ภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา ซึ่ งหมายความวาสถานศึกษาไดรับ 

การรับรองคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณ ภาพการศึกษาแล ว  

ซึ่งการรับรองดังกลาวจะมีอายุ 5 ป คือ เมื่อครบ  

5 ป  สถานศึกษาจะตองถูกประเมินคุณภาพใหม 

ทั้ งหมด 15 มาตรฐาน อยางไรก็ ตามระหวางที่

สถานศึกษาได รับ ใบรับรองคุณ ภาพการศึกษา 

องคกรภายนอกจะมาทํ าการประเมินคุณ ภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่องตามวงรอบ

ของการประเมิน 

  6.4 ถาสถานศึกษาไมผานเกณฑการประเมิน

คุ ณ ภ าพ ตาม ม าต รฐาน ก ารศึ ก ษ าขั้ นพื้ น ฐ าน 

สถานศึกษาตองปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาใหได
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มาตรฐาน ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมิน

กําหนดแลวขอรับการประเมินใหม แตถาถึงระยะ 

เวลาที่ กํ าหนดแลวสถานศึกษายั งมี การพัฒ นา 

ยังไมถึงเกณฑสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา ตองรายงานตอคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหดําเนินการปรับปรุงแกไข

ตามมาตรา 51 ของหมวด 6 ของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2545 

 แตอยางไรก็ตามการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจะประสบผลสําเร็จ

ไดนั้น สถานศึกษา และผูเกี่ยวของจะตองมีการสงเสริม 

สนับสนุนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา ดังนี ้

 1. สถานศึกษาจะตองจัดทําโครงสรางการบริหาร

ที่ เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา 

 2. สถานศึกษาจะตองแตงตั้ งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหมี

อํานาจและหนาที่ ดังนี้ 

  2.1 กําหนดแนวทางและวิธีดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

  2.2 กํากับ ติดตาม และใหความเห็นและขอ 

เสนอแนะเกี่ยวของกับการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 

  2.3 เสนอสถานศึกษาแต งตั้ งคณ ะบุ คคล 

ทําหนาที่ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 

 3. สถานศึกษาจะตองจัดระบบสารสนเทศที่มา

ขอมูลอยางเพียงพอตอการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 

 4. สถานศึกษาจะตองกําหนดมาตรฐานการศึกษา

ระดับสถานศึกษาที่ ครอบคลุมสาระการเรียนรู 

กระบวนการเรียนรู และผลการเรียนรูใหเหมาะสมกับ

สภาพผูเรียน สถานศึกษา ทองถิ่นและสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 5. สถานศึกษาจะตองจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

ของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงหลักการและครอบคลุม 

ในเรื่องตอไปนี ้

  5.1 เปนแผนยุทธศาสตรที่ ใชขอมูลจากการ

วิเคราะหสภาพปญหาและความจําเปนอยางเปนระบบ

และมีแผนปฏิบัติการประจําปรองรับ 

  5.2 กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และ

สภาพความสําเร็จของการพัฒนาไวอยางตอเนื่อง 

ชัดเจน และเปนรูปธรรม 

  5.3 กําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลักวิชาหรือ

ผลการวิจัย  หรือขอมูล เชิงประจักษที่ อ างถึ งให

ครอบคลุมการพัฒนาดานการจัดประสบการณเรียนรู

กระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรูการวัดและ

ประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ

เพื่อนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 

  5.4 กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกที่ใหการ 

สนับสนุนทางวิชาการ 

  5.5 กําหนดบทบาทหนาที่ ใหบุคลากรของ

สถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผู เรียน รับผิดชอบ และ

ดําเนินงานตามที่กําหนดไวอยางอยางมีประสิทธภิาพ 

  5.6 กําหนดบทบาทหนาที่ และแนวทางใหผู 

ปกครองและชุมชน เขามามีสวนรวมในการดําเนนิงาน 

  5.7 จัดสรรงบประมาณและการใชทรัพยากร

อยางมีประสิทธิภาพ 

 6. สถานศึกษาจะตองดําเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งมีการนิเทศ 

กํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปอยางตอเนื่อง

และบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

 7. ใหคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาดําเนินการตรวจสอบ ทบทวนและ

รายงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณ ภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา สําหรับในการตรวจสอบ

และทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ใหใชวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม (การสังเกต

พฤติกรรม และกระบวนการทํางาน กระบวนการ

จัดการเรียนการสอน การสอบถาม การสัมภาษณ  

การพิจารณ าหลักฐาน รองรอย การปฏิบัติงาน
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ตัวอยางผลงาน และแฟมสะสมงาน แบบสํารวจ

แบบสอบถาม แบบทดสอบและแบบวัดมาตรฐาน)  

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางเปนระบบ ตอเนื่อง

เพื่อนําไปใชในการปรับปรุง แกไข เปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาคุณภาพการศกึษา 

 8. สถานศึกษาจะตองจัดใหผู เรียนทุกคนในทุก

ระดับชวงชั้นที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 

ไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลัก และ

คุณลักษณะที่สําคัญดวยเครื่องมือมาตรฐาน 

 9. สถานศึกษาจะตองจัดทํารายงานคุณภาพ

การศึกษาประจําป โดยระบุความสําเร็จตามเปาหมาย

ที่ กํ าหนดในแบบพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาพรอมหลักฐานขอมูลและผลการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ ตามขอ (8) เสนอตอหนวยงานตนสังกัด 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชน 

 10. หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานตนสังกัด

ระดับจังหวัด สงเสริม สนับสนุนและรวมดําเนินงาน

ตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ดังนี ้

  10.1 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

  10.2 จั ด ให มี ก ารกํ าหนดสาระการเรียนรู

กระบวนการเรียนรู และผลการเรียนรูในวิชาแกนหลัก

ของสถานศึกษารวมกันเปนรายป/รายภาค 

  10.3 จัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ ในวิชา 

แกนหลัก และคุณลักษณะที่สําคัญดวยเครื่องมือ 

ที่ไดมาตรฐาน 

 11. หนวยงานตนสังกัดระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่

การศึกษาดําเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

สถานศึกษาอยางนอยหนึ่ งครั้งในทุกสามป  และ

รายงานผลใหสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดทราบ 

ทั้งนี้การตรวจสอบและทบทวนใหเปนไปตามขอ (7) 

โดยอนุโลม 

 12. หนวยงานตนสังกัดศึกษา วิ เคราะห  วิจัย  

และเผยแพรนวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิค

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

อยางตอเนื่อง รวมทั้งกํากับ สนับสนุน สงเสริม ติดตาม 

ประเมินผลและผดุงประสิทธิภาพของระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ปจจัยที่ ส งผลต อการประเมินคุณ ภาพ

การศกึษาสูความเปนเลิศ 

 การตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา จะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาหรือไม 

ขึ้นอยูกับปจจัย ตอไปนี ้

 1. การใหการสนับสนุนของฝ ายบริหารของ

สถานศึกษา ระหวางท่ีทําการตรวจประเมิน 

 2. ความพรอมของบุคลากร และหลักฐานตางๆ 

เพื่อรับการตรวจ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวก

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตรวจประเมนิ 

 3. ความชัดเจนของอํานาจหนาที่  และความ

รับผิดชอบ รวมทั้งความเปนอิสระของคณะผูตรวจ

ประเมิน 

 4. ความรวมมือของผูรับการตรวจประเมิน 

 5. ความถูกตอง ชัด เจนของการรายงานผล 

การตรวจประเมิน ซึ่งตองรายงานผลการตรวจประเมิน

ใหผูบริหารและผูรับการตรวจประเมินทราบ 

 6. การดูแลของฝายบริหาร เพื่อใหมีการแกไข

ขอบกพรอง หรือสิ่งที่ยังไมเปนไปตามมาตรฐานที่พบ

ระหวางการตรวจประเมิน 

 7. มีวิธีการตรวจสอบการแกไขขอบกพรองที่

เหมาะสม 

 8. มีลักษณะการตรวจประเมินท่ีด ี

  1) ผู ทํ าหน าที่ ต รวจประเมินมีความ เขา ใจ

วัตถุประสงคของการตรวจประเมินที่ชัดเจนและ

ดําเนินการตรวจประเมินอยางตอเนื่อง ตามขั้นตอน 

   2) มีการวางแผน และเตรียมตัวที่ดีโดยตองทํา

ใหผูรับการตรวจประเมินมีความสบายใจไมรูสึกเครียด 

วุนวาย และวิตกกังวล 

   3) ตองมีการแจงกําหนดการตรวจประเมินไว

ลวงหนา อยางนอย 2 สัปดาห และกอนเขาไปตรวจ

ประเมิน ตองแจงซ้ําอีกครั้งหน่ึง 
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   4)  ผูตรวจประเมิน ตองมีความเปนกลางและ

เปนอิสระจากงานที่จะไปตรวจ (ไมเปนผูที่ทํางาน 

ในฝายที่รับการตรวจ) มีการชี้แจงวัตถุประสงคของ 

การตรวจ มีการแจงขอบกพรองที่ชัดเจนและรับฟง

คําอธิบายของผูรับการตรวจทุกอยางอยางเต็มที ่ 

(แตอยาเชื่อจนกวาจะมีหลักฐานมาใหดู) 

  5) ผูตรวจประเมินตองมีไหวพริบดี ควบคุม

อารมณไดดี วางตัวเหมาะสม มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับมาตรฐาน และตัวบงช้ีที่จะตรวจอยางชัดเจน 

บทสรุป 

 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ

ไปสูความเปนเลิศนั้น ตองอาศัยความรวมมือของ

ผู เกี่ยวของทุกฝาย และทุกคนตองมีคานิยมและ

จิตสํานึกคุณภาพอยู ในทุกมิติของการปฏิบัติงาน      

ในสถานศึกษา มีเอกสาร หลักฐานรองรอยคุณภาพ

การศึกษาที่สามารถตรวจสอบได มีระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เขมแข็งเปนระบบและ

ยั่งยืนกอนเปนอันดับแรก การดําเนินการประเมินผล

การปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา พอจะสรุปแนวทางในการดําเนินการ

ประ เมิ นคุ ณ ภาพภายใน เป น  2 วิ ธี  เพื่ อ รองรับ        

การประเมินคุณภาพภายนอก และเปนสวนหนึ่ ง 

ของการพัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศในดาน 

การประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี ้

 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

การศึกษา โดยการนําผลการปฏบิัติงานพัฒนาโรงเรียน

ที่เปนวิถีปกติในสถานศึกษา มาสรุปเขียนรายงาน 

การประเมินตนเองการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานการศึกษา วิธีนี้ โรงเรียนไมตองสราง

เครื่องมือวัด แตครูทุกคนในโรงเรียนตองชวยกันเก็บ

รวบรวมขอมูลที่ ไดจากการปฏิบัติ งานที่ โรงเรียน

มอบหมายเปนปกติ ใหสอดคลองกับตัวบงชี้แลวมา

สรุปรวมกันเปนหมวดวิชา/งาน/ฝาย โดยใหสรุปจาก

ความถี่ มากที่ สุ ด  สํ าหรับขอมูลตั วบ งชี้ เดี ยวกั น 

แตไดมาจากหลายวิชา/หลายงาน แลวสรุปเขียน

รายงาน กระบวนการดําเนินงาน อาจจะมีลักษณะ 

การดําเนินงาน ดังนี ้

  1) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการ

จัดการศึกษาภายในโรงเรียนซึ่งอาจจะประกอบดวย 

รองผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนากลุมการบริหาร 

หัวหนางาน และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูใหมีหนาที่

ในการเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนผลการปฏิบัติงานของ

แตละกลุมการบริหาร/กลุมสาระการเรียนรู/งานตามตัว

บงชี้ รายงานขอบกพรองที่ไมเปนไปตามระดับคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ไดกําหนดไว ให

ผูบริหารทราบเพื่อการดําเนินการแกไขตอไป แลวสรุป

เขียนเปนรายงานการประเมนิตนเอง 

  2) แตละกลุมการบริหาร/กลุมสาระการเรียนรู/ 

งาน วิเคราะหผลการปฏิบัติงาน หรือผลการจัดการ

เรียนการสอนที่สอดคลองกับมาตรฐาน และตัวบงชี้

ของมาตรฐานการศกึษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

  3) แตละกลุมการบริหาร/กลุมสาระการเรียนรู/

งาน ปฏิบัติ งานพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาตามที่

โรงเรียนมอบหมายอยางเปนปกติ (อาจจะปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน ถาโรงเรียน

ไดจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานไวแลว พรอมกับเก็บ

ขอมูลที่ เปนผลการปฏิบัติ งานเปนปกติ  แยกเปน

มาตรฐาน และตัวบงชี้ที่ ไดวิเคราะหไวในขั้นตอน 

ที่  2 โดยเก็บขอมูลเปนระดับคุณภาพของการจัด

การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

ที่ ไดกําหนดไว พรอมเก็บหลักฐานการประเมินไว

สําหรับการตรวจสอบ 

  4) แตละกลุมการบริหาร/กลุมสาระการเรียนรู/

งาน เก็บรวบรวมขอมูลจากผูปฏิบัติงานในฝาย/หมวด/

งานเดียวกันมาสรุปเปนคุณภาพการพัฒนาโรงเรียน 

โดยนําขอมูลของผลการปฏิบัติงานที่ เปนตัวบงชี้

เดียวกันจากผูปฏิบัติงาน มาสรุปใหเปนผลสุดทาย

สําหรับตัวบงชี้นั้นๆ โดยสรุปจากความดีของระดับ

คุณภาพของตัวตัวบงช้ีนั้น ถาความถี่ของระดับคุณภาพ

ใดมีมากที่สุดใหสรุปวา คุณภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนตามตัวบงชี้นั้น เปนไปตามระดับคุณภาพที่มี

ความถี่มากที่สุด บางตัวบงชี้ อาจจะตองสรุปรวมจาก
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หลายหมวดเพื่อตอบตัวบงชี้ ซึ่งแลวแตดุลพินิจของ

โรงเรยีน 

  5) สรุปคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

จากขอมูลที่เก็บรวบรวมไวอยางเปนระบบ 

  6) แกไขขอบกพรองของผลการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน (มาตรฐานและตัวบงชี้ ที่ยังมีคุณภาพไม

เปนที่นาพอใจ) 

  7) สรุปเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

การศึกษาโดยการสรางเครื่องมือวัดสําหรับตัวบงชี ้

ทุกตัว แลวประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรยีน แลวสรุปเขยีนรายงานการประเมินตนเอง 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

การศึกษา โดยการสรางเครื่องมือวัดการประเมินผล

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา วิธีนี้โรงเรียน

ตองสรางเครื่องมือวัดคุณภาพการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนทุกตัวบงชี้ แลวนํามาประเมินคุณภาพ 

การจัดการศึกษาของโรงเรียน ในระยะเวลาที่ตองการ

ทราบผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน วิธีนี้ โรงเรียน

อาจจะตองทํางานมาก คือ ตองสรางเครื่องมือประเมิน

ทุกตัวบงชี้ แลวทําการประเมินคุณภาพทุกตัวบงชี้  

ซึ่งตองใชเวลาและตองจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือ

ประเมินใหเปนระบบ เชน เครื่องมือประเมินที่เกี่ยวกับ

การประเมินคุณภาพของนักเรียน ตองนํามาเขากลุม

รวมกันไวหมด แลวนํามาประเมินนักเรียน เมื่อไดผล

การประเมินแลว ตองนําคําตอบของนักเรียนมาแยก

ออกตามมาตรฐาน และตัวบงชี้ เพื่อการสรุปรายงาน 

ตามกระบวนการ ดังนี ้

  1) แตงตั้งคณะกรรมการสรางเครื่องมือเก็บ

รวบรวมขอมูลท่ีเปนระบบ ตรวจสอบได 

  2) สรางเครื่องมือ เก็บรวบรวมขอมูลตาม

มาตรฐาน และตัวบงชี้ทุกมาตรฐานการสรางเครื่องมือ

เก็บรวบรวมขอมูล อาจจะดําเนินการไดดังนี้ กําหนด

กรอบการตรวจประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน  

เพื่อเก็บรวบรวมเปนขอมูลพื้นฐานตามมาตรฐาน  

และตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวางแผน

กํ าหนดสิ่ งต อ ไปนี้  ด านที่ จะประเมิ น  (ผลผลิต /

กระบวนการ/ปจจัย) มาตรฐานที่จะประเมิน ตัวบงชี้ที่

จะประเมินแหลงขอมูล/แหลงที่สามารถใหขอมูลได 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล วิธีวิเคราะห และสรุปขอมูล เกณฑ

ระดับคุณภาพของผลการประเมิน  

  3) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาที่ประกอบดวยบุคลากรจากทุกฝาย

ของโรงเรียน พรอมทั้งมอบหมายใหทําการตรวจ

ประเมินขามฝายกัน เพื่อจะไดพบขอบกพรองของการ

ทํางานงายขึ้น ซึ่งจะไดชวยกันแกไขขอบกพรองนั้น

ตอไป 

  4) อบรม/ทําความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ

หนาที่ตรวจประเมินภายใน และทําความเขาใจเกี่ยวกับ

มาตรฐาน และตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาและเครื่องมือ

ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนการสรุปผล 

การประเมิน 

  5) โรงเรียนวางแผนกําหนดระยะเวลาในการ

ประเมินคุณภาพของสถานศึกษาตลอดป 

  6) กรรมการตรวจประเมินวางแผนกําหนด

ระยะเวลาในการทําการตรวจประเมินคุณภาพภาย 

ในแตละครั้ง แลวแจงใหผูรับการตรวจประเมินทราบ

ลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห 

  7) คณะกรรมการตรวจประเมินเตรียมเอกสาร 

และเครื่องมือประเมินหลายๆ ตัวบงชี้ เขาดวยกัน 

สํ าห รับ ก ารถ าม บุ ค ล าก รแ ต ล ะป ระ เภ ท  เช น  

ควรตรวจสอบเครื่องมือประเมินที่ ใชกับนักเรียน

ทั้งหมดแลวออกแบบวาจะจัดทํากี่ฉบับจะจัดพิมพ

อยางไร จะดําเนินการอยางไร เปนตน เพื่อไมใหเกิด

ความรําคาญแกผูตอบแบบสอบถาม/ผูรับการประเมิน 

ซึ่ งถ าทําการสอบถามบอย หรือสอบถามทุกวัน  

จะทํ าให เกิ ดความรําคาญ และความ เบื่ อหน าย 

ของผูตอบซึ่งจะทําใหไดขอมูลที่ไมตรงกับความเปนจริง 

  8) ดําเนินการตรวจประเมินโดยใชเครื่องมือ

ประเมินที่สรางขึ้นและเก็บรวบรวมขอเท็จจริงที่พบตาม

เครื่องมือประเมิน 

  9)  สรุปผลการตรวจประเมิน 

  10) เขียนรายงานผลการประเมินตนเอง 
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  11) สงรายงานใหหนวยงานตนสังกัด ผูเกี่ยวของ 

และสาธารณชน ตามความเหมาะสม 

   อยางไรก็ตาม กระบวนการหรือกลวิธีการ

พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ

นั้นเปนกระบวนการที่มีความสลับซับซอน เพราะการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวของกับองคประกอบ

หลายประการอยางนอย 2 ประเด็น คือ การประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ

ภายนอก ซึ่งมีความเกี่ยวของสัมพันธกันอยางเปน

ระบบ ซึ่งผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งเปนผูนําองคกร

จะตองสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักรูใน

แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ของแตละสถานศึกษา ใหสอดคลองกับ ปรัชญา 

วิสัยทัศน พันธกิจ รวมถึงบริบทสภาพแวดลอมอื่นๆ  

ของสถานศึกษาอีกดวย ซึ่งการที่จะพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาสูความเปนเลิศอยางยั่งยืนไดนั้น ผูบริหาร

จะตองใชภาวะผูนําในการดึงศักยภาพของบุคลากรที่

เกี่ยวของไมวาจะเปน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน ผูนําชุมชน ผูปกครองนักเรียน คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงหนวยงานตนสังกัด 

และหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน ใหมารวมมือ 

ในการพัฒนาสถานศึกษาและปลูกจิตสํานึกใหมีคานยิม

คุณภาพรวมกัน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเจตนารมณ

ของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ เพื่อสรางความมั่นใจ และเปนไปตามความ

คาดหวังของชุมชน และสังคมสืบไป 
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การสอนเพื่อการเรียนรูและการเรียนรูเพื่อสอน : ครูควรใหความสนใจ 

Teaching for Learning and Learning for Teaching: Teachers Should  

Pay Attention 

วราภรณ วงคตาขี่1, ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร2 และ สมคิด สรอยน้ํา3 

บทคัดยอ 

 การจัดการศึกษาในโลกปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21 จะตองมุงเนนใหผูเรียน

เปนบุคคลแหงการเรียนรู โดยบทบาทหนาที่เปนผูกําหนดคุณภาพของผูเรียนก็คือ ครู ซึ่งตองทําหนาที่ออกแบบ    

การจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดการเรียนรูแกผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติ ตลอดจนการนําหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎี  ที่มุงเนนเสริมสรางพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข ในขณะที่บทบาทของ

ครูผูสอนก็ตองมีการศึกษาหาความรู มีการเรียนรูอยูตลอดเวลา ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง

และผูเรียนใหเต็มศักยภาพและเปนสิ่งที่ครู ควรใหความสนใจ ซึ่งถือเปนหนึ่งของหนาที่อันยิ่งใหญในวิชาชีพคร ู
 

คําสําคัญ:  การสอนเพื่อการเรียนรู, การเรียนรูเพื่อสอน  
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ABSTRACT 

 Education in today's world changed from the original especially in the 21st century must focus on the 

learning person. Roles to define the student’s quality is the teacher which serves to design the curriculum to 

achieve student’s learning both Knowledge, skills, and attitudes. The application of the theories focuses on 

enhancing the learning of the students to be good and excellent people with have fun. While the role of teachers 

would have to learn, learning all the time. The teachers should be adaptive management education to improve 

themselves and the learners to their full potential that what teachers should pay attention which is considered 

one of the great undertakings in the teaching profession. 

Keywords:  Teaching for Learning, Learning for Teaching

บทนํา 

 ปจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีทักษะที่

จําเปนตอการดําเนินชวีิตในอนาคตนับวามีความสําคัญ

มากขึ้น เพราะการมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพจะ

นํามา ซึ่ งการเปนสังคมคุณภาพและการมีสังคม 

ที่มีคุณภาพจะสงผลตอความเจริญกาวหนาของ

ประเทศชาติ ในภาพรวมตอไป  เมื่ อมองยอนไปถึ ง

กระบวนการตนทาง พบวา กระบวนการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยของประเทศใหมีคุณภาพ มีองคประกอบหนึ่ง 

ที่สําคัญ คือ การวางระบบการศึกษาที่มีประสิทธิผล   

การวางรากฐานระบบการศึกษาของประเทศในยุค

สังคมคุณภาพ จึงจําเปนตองมีการพัฒนาผู เรียน 

ใหมีความสามารถพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนา 

ทักษะแห งการเรียนรู  ซึ่ งการที่ จะพัฒ นาผู เรียน 

ใหมีศักยภาพดังกลาว ครูควรใหความสนใจในเรื่อง 

ของการสอนเพื่อการเรียนรู วาจะประกอบไปดวย 

เรื่องอะไร สิ่งสําคัญสูงสุดของการสอนเพื่อการเรียนรู

คือ ตองอาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่จะสงผล 

ตอการสอนเพื่อ การเรียนรู ในขณะเดียวกันบทบาท 

ของครูผู สอนก็ ตองเรียนรู เพื่ อสอน โดยเฉพาะ 

ในยุคของการปฏิรูปการศึกษาและการก าวเขา 

สูประชาคมอาเซียน จากคุณ ภาพของผู เรียนใน 

ยุคศตวรรษที่ 21 นั้น มีลักษณะเชนไร บทบาทของ 

ครูจะตอ งมี เพิ่ มมากขึ้ น  ก ารรู เท าทั นสั งคมที่ ม ี

การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเปนอีกหนึ่งเหตุผล 

ที่ครูจะตองเรียนรูเพื่อที่จะสอนใหผู เรียนมีคุณภาพ 

สามารถดําเนินชีวิตตามวิถีการเปลี่ยนแปลงของ 

สังคมไดอยางยั่งยืน (วิจารณ พานิช, 2555) 

การสอนเพื่อการเรียนรู 
 การสอนเพื่อใหผู เรียนเกิดการเรียนรูตองยึด

หลักพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2553 มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา 

ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง

ได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ

จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (สํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา, 2545) 

 1. ความหมายของการสอนเพื่อการเรียนรู 

 การสอนเพื่อการเรียนรู หมายถึง การจัดการ

เรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนด

จุดมุงหมายของกิจกรรมและวิธีการเรียนรู ไดคิด  

ฝกปฏิบัติและเรียนรูดวยตนเอง รวมทั้งไดประเมินผล

การพัฒนาการเรียนรูตามศักยภาพ โดยเนนทักษะ

กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ ความตองการ 

ความสนใจและความถนัดของแตละคน เพื่อใหผูเรียน

เปนคนดี คนเกง และมีความสุข (สํานักบริหารงาน 

การมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557) 
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 2. จุดเนนของการสอนเพื่อการเรียนรูของ

ผูเรียน ประกอบดวย 

  2.1 ผูเรียนไดประโยชนสูงสุด 

  2.2 ผู เรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มตาม

ศักยภาพ 

  2.3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูจาก

แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 

  2.4 ผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิดที่หลาก 

หลาย 

  2.5 ผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใช 

ในชีวิตจริง 

 3. ทฤษฎีการเรียนรูที่สนับสนุนการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวย 

  3.1 ทฤษฎกีารสรางความรู 

  3.2 ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการ

ประมวลขอมูล 

  3.3 ทฤษฎพีหุปญญา 

  3.4 ทฤษฎกีารเรยีนรูแบบรวมมือ 

 4. หลักการสอนเพื่อการเรียนรู ประกอบดวย 

  4.1 การสงเสริมใหผู เรียนสรางความรูดวย

ตนเอง โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมอยาง

ตื่ น ตั ว  มี ปฏิ สั ม พั นธ และรวม มื อ ร วม ใจ ในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาทั้งสมองซีก

ซาย และขวา หรือพัฒนาพหุปญญาใชกระบวนการคิด 

ซึ่งกระตุนดวยคําถาม และนําความรูท่ีไดไปประยุกตใช 

  4.2 ลักษณะของการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน, 2556) ประกอบดวย ดังนี ้

   1) Active Learning เปนกิจกรรมที่ผู เรียน

เป น ผู ก ระทํ าห รือปฏิ บั ติ ด วยตน เอ งด วยค วาม 

กระตือรือรน เชน ไดคิด คนควา ทดลองรายงาน  

ทําโครงการ สัมภาษณ แกปญหา ฯลฯ ไดใชประสาท

สัมผัสตางๆ ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยาง

แทจริง ผูสอนทําหนาที่ เตรียมการจัดบรรยากาศ 

การเรียนรู จัดสื่อ สิ่งเราเสริมแรงใหคําปรึกษาและ 

สรุปสาระการเรยีนรูรวมกับผูเรียน 

      2) Construct เปนกิจกรรมท่ีผูเรยีนไดคนพบ

ส าระสํ าคั ญ  ห รือ องค ค วาม รู ให ม ด วยตน เอ ง  

เกิดจากการไดศึกษาคนควาทดลองแลก เปลี่ยนเรียนรู

และลงมื อปฏิ บั ติ จ ริ ง  ทํ า ให ผู เรี ยนรักการอ าน  

รักการศึกษาคนควาเกิดทักษะในการแสวงหาความรู

เห็นความสําคัญของการเรียนรู ซึ่งนําไปสูการเปน

บุคคลแหงการเรียนรู (Learning Man) ที่พงึประสงค 

   3) Resource เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดเรียนรู

จากแหลงเรียนรูตางๆ ที่หลากหลายทั้งบุคคลและ

เครื่องมือทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ผู เรียน 

ไดสัมผัสและสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้งที่เปนมนุษย 

(เชน ชุมชน ครอบครัว องคกรตางๆ) ธรรมชาติและ

เทคโนโลยีตามหลักการที่วา “การเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกที่

ทุกเวลา และทุกสถานการณ” 

   4) Thinking เปนกิจกรรมที่สงเสริมกระบวน 

การคิดผู เรียนไดฝกวิธีคิดในหลายลักษณ ะ เชน  

คิดคลอง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชดัเจน คิดถูก

ทาง คิดกวาง คิดลึกซึ้ง คิดไกล คิดอยางมีเหตุผล  

เปนตน การฝกใหผูเรียนไดคิดอยูเสมอในลักษณะตางๆ 

จะทําใหผูเรียนเปนคนคิดเปนแกปญหาเปน คิดอยาง

รอบคอบ มีเหตุผลมีวิจารณญาณในการคิด มีความคิด

สรางสรรค มีความสามารถในการคิดวิเคราะหที่จะ

เลือกรับและปฏิเสธขอมูล ขาวสารตางๆ ไดอยาง

เหมาะสม ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นออกมา

ไดอยางชัดเจนและมีเหตุผลอันเปนประโยชนตอการ

ดํารงชีวิตประจําวัน  

   5) Happiness เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดเรียน

อยางมีความสุข  เป นความสุขที่ เกิดจากผู เรียน 

ไดเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ สาระการเรียนรูชวนใหสนใจ  

ใฝคนควาศึกษา ทาทายใหแสดงความสามารถและ 

ให ใช ศั ก ยภาพ ของตนอย าง เต็ ม ที่  ปฏิ สั ม พั น ธ 

(Interaction) ระหวางผู เรียนกับผูสอนและระหวาง

ผูเรียนกับผู เรียนมีลักษณะเปนกัลยาณมิตร มีการ

ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมรวมดวย

ชวยกันทํ าใหผู เรียนรูสึกมีความสุขและสนุกกับ 

การเรยีน 
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   6) Participation เป น กิ จ ก รรม ที่ ผู เรี ย น 

มีสวนรวมในการวางแผน กําหนดงาน วางเปาหมาย

รวมกัน และมีโอกาสเลือกทํางานหรือศึกษาคนควา  

ในเรื่องที่ตรงกับความถนัด ความสามารถ ความสนใจ

ของตนเอง ทําใหผูเรียนเรียนดวยความกระตือรือรน 

มองเห็นคุณคาของสิ่งที่เรียนและสามารถประยุกต

ความรูนําไปใชประโยชนในชีวิตจรงิ  

   7) Individualization เปนกิจกรรมที่ผูสอน 

ใหความสําคัญแกผู เรียนในความเปนเอกัตบุคคล 

ผูสอนยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็นความ 

แตกตางระหวางบุคคลของผู เรียน มุ งใหผู เรียน 

ไดพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ มากกวาเปรียบเทียบ

แขงขันระหวางกัน โดยมีความเชื่อมั่นผูเรียนทุกคน 

มีความสามารถในการเรียนรูไดและมีวิธีการเรียนรู 

ที่แตกตางกัน 

   8) Good Habit เปนกิจกรรมที่ ผู เรียนได

พัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม เชน ความรับผิดชอบ 

ความเมตตากรุณา ความมีน้ําใจ ความขยัน ความ 

มีระเบียบวินัย ความเสียสละ ฯลฯ และลักษณะนิสัย    

ในการทํางานอยางเปนกระบวนการ การทํางาน 

รวมกับผูอื่น การยอมรับผูอื่น และการเห็นคุณคา 

ของงาน 

 การสอนเพื่อการเรียนรูเปนสิ่งที่ครูควรตะหนัก

และใหความสําคัญตั้งแตกระบวนการสรางความรู 

กระบวนการทางปญญา (ความคิด) กระบวนการทาง 

สังคม (กระบวนการกลุม) การมีสวนรวมในการเรียน 

การมีปฏิสัมพันธและการนําความรูไปใช การสอน 

เพื่ อก ารเรียนรูที่ ดี นั้ น  ค วรมี ค วาม เป นพลวัต ร  

คือ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งในดานการจัด

กิจกรรมการเรียนรู  การสรางบรรยากาศในการ 

เรียนรู  สาระการเรียนรู  รูปแบบ เทคนิค วิธีการ  

โดยการสอนเพื่อเรียนรูจะตองครอบคลุมหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวางแผนอยาง 

เปนระบบ การเลือกใชวิธีการจัดการเรียนรูใหมๆ  

และเนนผู เรียน เปนสํ าคัญ  การใชหลักจิตวิทยา 

สรางแรงจูงใจใหถูกวิธีและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 

และสนุกสนาน มีการประเมินผลการจัดการเรียนรู 

และพัฒนาการของผู เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551) 

การเรียนรูเพื่อสอน 

 ในขณะที่ครูตองทําหนาที่ในการสอนผูเรียนให

เกิดการเรียนรู ครูก็ตองมีการเรียนรูเพื่อใหกาวทันตอ

ความเปลี่ยนแปลงของยุคปจจุบันและมุมมองใน

อนาคต เพื่อเตรียมการสรางผูเรียนใหมีความพรอมที่

จะกาวออกไปสูสังคมแหงการเปลี่ยนแปลง (วิจารณ 

พานิช, 2555) 

 1. ความหมายของการเรียนรูเพื่อสอน 

 การเรียนรูเพื่อสอน หมายถึง การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของครูโดยการพัฒนาตนเองใหมีทักษะ 

การเรียนรู เพื่อเปนการเตรียมคนออกไปเปนคนทํางาน

ที่ใชความรูและเปนบุคคลที่พรอมเรียนรูในยุคการ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว พลิกผันและคาดไมถึงคน 

ยุคใหมตองมีทักษะสูงในการเรียนรูและการปรับตัว 

 2. ลักษณะการเรียนรูของครูเพื่อสอนผูเรียน

ในยุคการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย 

  2.1 ครูจะตองเรียนรู 3R X 7C และตองเรียนรู

ตลอดชีวิต แมเกษียณออกจากการเปนครูประจําการ

ไปแลว เพราะเปนการเรียนรู เพื่อชีวิตของตนเอง 

ระหวางเปนครูประจําการก็ เรียนรูสําหรับเปนคร ู

เพื่อศิษยและเพื่อการดํารงชีวิตของตนเอง 

  2.2 ครูจะตองฝกฝนตนเองใหมีทักษะในการ

เปนโคชและเปน “คุณอํานวย” ในการเรียนรูแบบ PBL 

ของศิษย หมายถึง ตองเลิกสอนหันมาเนนเรียน ซึ่งตอง

เนนทั้งการเรียนของศิษยและของครู 

  2.3 ครูจะตองปรับตัวมากจึงตองมีตัวชวย  

คือ การรวมตัวกันของครูประจําการเพื่อแลกเปลี่ยน

เรยีนรูประสบการณในการทําหนาท่ีครูนั่นเอง 

  2.4 ครูจะตองหัดเรียนรูนวัตกรรมใหมๆ  

และเรียนรูวิธีออกแบบการเรียนรูใหผูเรียนสรางองค

ความรูไดเอง คือ เรียนรูโดยการสรางความรูและ

เรยีนรูเปนทีม 
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  2.5 ครูตองเอาใจใส พัฒนาขีดความสามารถ

ของตนเองในการออกแบบการเรียนรูใหผูเรียนเรียนรู

และพัฒนาทักษะของตนเองในดาน การเรียนรูและ

นวัตกรรมตลอดชีวิต 

  2.6 ครูจะตองเรียนรูทักษะใหมๆ โดยเฉพาะ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะดานการเรียนรูและ

นวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

ทักษะชวีิตและทักษะอาชีพ 

  2.7 ครูจะตองจัดระบบสนับสนุนการเรียนรู 

มาตรฐานและการประเมินในยุคศตวรรษท่ี 21 หลักสูตร 

และการเรียนการสอนสําหรับศตวรรษท่ี 21 การพัฒนา

ครูในศตวรรษที่ 21 และสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอ

การเรยีนในศตวรรษท่ี 21 

 3. การพัฒนาตนเองของครู เพื่ อให เกิด 

การเรียนรู ประกอบดวย 

  3.1 เพื่อใหสามารถพัฒนาตนเองไดตลอด 

เวลาไมใชเปนเพียงบุคคลที่มีความรู หรือสามารถจํา

ขอมูลความรูไดเทานั้น 

  3.2 เพื่อฝกใหมีนิสัยใฝหาความรู รักที่จะ

เพิ่มพูนความรู ทักษะและเจตคติของตน รักที่จะเรียนรู

ตลอดชวีิต 

  3.3 เพื่อใหรูจักปรับตนไปตามกระแสตางๆ 

ในโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 

  3.4 เพื่อเปนผูหมั่นแสวงหา หมั่นเรียนรูสิ่ง

ตางๆ ที่เปนประโยชนอยูเสมอ 

 4. วิธีการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหง 

การเรียนรู ควรมีการพัฒนา ดังนี ้

  4.1 ควรพัฒนาตนเองใหมีความรูพื้นฐาน

อยางกวางขวางและศึกษาบางวิชาอยางลึกซึ้ง เพื่อใหมี

ความพรอมที่จะเรียนรูในสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อเพิ่มเติม

ตามความจําเปนในอนาคต โดยสามารถโยงความรู

พื้นฐานที่มีอยูมาใช ในการพัฒนาตนเองให เจริญ 

กาวหนาในเร่ืองความรูได 

  4.2 การพัฒนาตนเองใหเปนผูรักการเรียนรู 

จะตองพัฒนาตนเองใหมีเครื่องมือที่จะใชแสวงหา

ความรูไดกอน เครื่องมือสําคัญสําหรับการเรียนรูตอไป

ในอนาคต เชน คณิตศาสตร เกี่ยวของกับการคิด

คํานวณ การใชเหตุผล การแกปญหา วิทยาศาสตร 

เปนการแสวงหาความรูที่ผูเรียนจะไดฝกการสังเกต 

ตั้ง คําถาม ทดลอง วิเคราะห หาคําตอบ อธิบายให

เหตุผล ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ใชแสวงหาความ  

รูมากมาย คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชวยใหผูเรียนเรียนรูถึงวิทยาการสมัยใหม ที่ชวยคนหา

ความรูดวยตนเองอยางไมมีที่สิ้นสุด 

  4.3 ตองสรางแรงจูงใจใหตนเองรักที่จะเรียน

รูอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความตระหนักในความจําเปนของ

การศึกษาหาความรู และเพื่อที่จะนํามาใชประโยชน 

ในชีวิตประจําวัน 

  4.4 การเขาถึงแหลงเรียนรูอยางคลองแคลว 

จะเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสนับสนุนใหผูเรียนสนใจ ใฝรู

ใฝเรียนอยูเสมอ สามารถเรียนรูไดตลอดเวลาตามที่ใจ

ตองการ 

การสอนเพื่ อการเรียนรูและการเรียนรู 

เพื่อสอน: ครูควรใหความสนใจ 
 การสอนเพื่อการเรียนรูเปนบทบาทหนาที่ของ

ครูที่ปฏิบัติตามภาระหนาที่ในวิชาชีพที่ตนเองยึดถือ คือ 

การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียน

เกิด “การเรียนรูที่แท” ถือเปนความทาทายสําหรับครู

โดยครูตองสามารถออกแบบกระบวนการทางสังคม

เพื่อใหผูเรียนเรียนรูอยางสนุกและมีความสุข เกิดนิสัย

รักการเรียน เพราะกิจกรรมการเรียนไมนาเบื่อ ครูที่ดี

จะชวยเพิ่มพลังและคุณคาของการเรียนรูไดอีกมาก 

ผูเรียนจะมีประสบการณตรงที่สัมพันธกับธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม มีการฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัด

และวิธีการของตนเอง นักเรียนทํากิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับกลุม ฝกกระบวนการคิดอยางหลากหลาย

และสรางสรรคจินตนาการ ตลอดจนแสดงออกอยาง

ชัดเจนและมี เหตุผล ไดรับการเสริมแรงใหคนหา

คําตอบหรือแกปญหาทั้งดวยตนเองและรวมดวย

ชวยกัน ฝกฝนใหมีวินัยและรับผิดชอบในการทํางาน  

ฝกประเมิน ปรับปรุงตนเองและมีความยอมรับผูอื่น 

ตลอดจนใฝหาความรูอยางตอเนื่อง สิ่งเหลานี้ถือเปน
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เรื่องที่ครูควรสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดวย

ตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 

2556) 

 การเรียนรูเพื่อสอนเปนอีกบทบาทหนึ่งที่สําคัญ

ยิ่งของครูผูสอนที่จะตองคํานึงถึง เพื่อพัฒนาตนเอง 

ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ครูควรใฝรูใฝเรียน  

โดยการเขารับการพัฒนาจากหนวยงานตนสังกัด  

โดยการกํากับดูแลของศึกษานิเทศกและผูบริหาร  

มีการสรางเครือขายการพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

ซึ่งกันและกัน มีระบบพี่เลี้ยง/ครูตนแบบ มีการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูในรูปแบบและวิธีการตางๆ  

ที่สอดคลองกับสถานการณ และผู เรียน มีระบบ 

การนิเทศ ติดตามแบบเพื่อนชวยเพื่อน เนนการสอน 

ของครูใหนอยลงและใหผู เรียนเกิดการเรียนรูจาก 

การปฏิบัติมากขึ้น นอกจากนี้ครูยังตองเรียนรูการสราง

สื่อเทคโนโลยีใหมๆ ที่ทันสมัย เพื่อใหทันยุคสมัย ถือ

เปนการปรับกระบวนทัศนการจัดการเรียนการสอน

แนวใหมของครู นอกจากนี้ครูตองเสาะแสวงหาวิธีการ

สอนแบบใหมๆ เพื่อใหกระตุนการเรียนรูของผูเรียน 

ตลอดจนเรียนรูบทบาททักษะใหมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 

21 เพื่อเสริมสรางคุณภาพของผูเรียนใหเปนบุคคล           

แหงการเรียนรู 

 บทบาททั้งสองของครู ถือเปนหัวใจสําคัญที่จะ

สรางองคความรูและพัฒนาการ ใหผูเรียนมีความรู

ความสามารถอยางมีมิติครบทุกสวน ตลอดจนมี

สุขภาพรางกาย และมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถ

ดํารงตนในสังคมของการเปลี่ยนแปลงไดอยางมี

คุณภาพ 

บทสรุป 

 สังคมในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

การจัดจากเดิม โดยจะตองมุงเนนใหผูเรียนเปนบุคคล

แหงการเรียนรู โดยบทบาทหนาที่ที่ เปนผูกําหนด

คุณภาพของผูเรียนก็คือครู ซึ่งตองทําหนาที่ออกแบบ

การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูแก

ผูเรียน ทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติ ตลอดจนการนํา

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่มุงเนนเสรมิสรางพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข 

ในขณะที่บทบาทของครูผูสอนก็ตองมีการศึกษาหา

ความรู  มี การเรียนรูอยู ตลอด เวลา เพราะการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น ทําใหสังคมเปลี่ยน วิถีการ

ดําเนินชีวิตก็เปลี่ยนไปดวย การเรียนรูของครูจะทําให

เกิดการรูเทาทันโลก ปรับเปลี่ยนวิธีจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาตนเองและผูเรียนใหเต็มศักยภาพและเปนสิ่งที่

ครูควรใหความสนใจ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของหนาที่อัน
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การนิเทศแนวใหม : บทบาทรวมสมัยของผูบริหาร 

The New Supervision: The Contemporary role of the Administrators 

อิทธิพล พลเหี้ยมหาญ1, ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร2 และ ชไมพร รักษาสุข3 

บทคัดยอ 

 การนิเทศการศึกษาเปนบทบาทและเปนหนาที่ของผูบริหาร ซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนา ปรับปรุง และ 

เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาในสถานศึกษา ใหครูมีความรูความเขาใจในหลักสูตร สามารถจัดการเรียนการสอน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ หลักการนิเทศการศึกษาแนวใหม จะตองยึดหลักการที่สําคัญ คือ ตองเคารพความแตกตาง

ระหวางบุคคล มุงใหครูรูจักวิธีคิดคนการทํางานดวยตนเอง สามารถตัดสินปญหาของตนเองได แสวงหา

ความสามารถพิเศษของแตละบุคคลแลวเปดโอกาสใหไดแสดงออกและพัฒนาความสามารถเหลานั้นอยางเต็มที ่

จะตองสรางบรรยากาศ ที่เปนกันเอง ยั่วยุและสรางความเขาใจอันดีตอกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค และควรเปนไป

อยางงายๆ ไมมีพิธีรีตอง การนิเทศแนวใหม จึงเปนบทบาทและหนาที่ของผูบริหารที่จะตองแสวงหารูปแบบ นวัตกรรม 

หรือวิธีการ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารสูความสําเร็จ 

คําสําคัญ:  การนิเทศ, การนิเทศแนวใหม, ผูบรหิารกับการนเิทศ 
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ABSTRACT 

 Supervision was the important role of the administrators. This was important to improve and enhance 

education in schools that teachers have the knowledge and understanding of the curriculum as well as the 

effective way of teaching. The new supervisory principles had to respect individual differences, lead teachers 

know how to find their talents, solve the problem, and provide an opportunity to express themselves. It should 

be based on a good environment, creating a better understanding of each other, and easily informal 

supervision.  The administrators had to find innovative ways or methods to be used as an administration material 

to success. 

Keywords:  Supervision, the New Supervision, Administrators Supervision

บทนํา 

 การบริหารการศึกษามีเปาหมายสําคัญอยูที่

คุณ ภาพของผู เรียน  ซึ่ ง เป นผลผลิตของการจัด

การศึกษา ดังนั้นในการบริหารการศึกษาผูบริหาร

จําเปนจะตองทํางานหลักๆ ประกอบดวย 3 กระบวน 

การดวยกัน คือ กระบวนการบริหารกระบวนการเรียน

การสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา การนิเทศ

การศึกษา ซึ่งหมายถึงการชี้แจง การกระตุก กระตุน 

การแสดง หรือการแนะนําเกี่ยวกับการสอนและการ

อบรมใหแกคร ูการนิเทศการศึกษาเปนภารกิจที่จําเปน

ตอการจัดการศึกษาเปนเรื่องละเอียดออนจําเปนตอง

อาศัยความรวมมือจากบุคคลหลายฝายในหลายๆ  

ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอน ดังจะเห็นไดจากเหตุผลความจําเปน

ขอ งก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ก ารเรียนก ารส อน ใน 

หลายประการ เชน ประการแรกความเปลี่ยนแปลง 

ของสังคม ความเจริญกาวหนาดานวิทยาศาสตร  

และเทคโนโลยีที่ เปนไปอยางรวดเร็ว บุคลากรใน

หนวยงานทางการศึกษาจําเปนตองปรับปรุงตนเอง 

ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อจะไดปฏิบัติงานได 

อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ งการนิ เทศการศึกษาเปน

กระบวนการที่มีจุดมุงหมายเพื่อ ชวยเหลือและพัฒนา

งานใหทั นตอสภาพความเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้น 

ประการที่สอง ในหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับมี

เปาหมายในการปฏิบัติงานรวมกัน คือ พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ซึ่ งจํ าเปนตองใชกระบวนการบริหาร 

กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศ  

เพื่อจะไดชวยสงเสริม สนับสนุนการทํางานซึ่งกัน 

และกัน การนิเทศการศึกษาจึงเปนองคประกอบสําคัญ

ที่ชวยเหลือสนับสนุนใหกระบวนการบริหาร และ 

การบวนการเรียนการสอนมีคุณ ภาพถึงระดับที ่

พึงประสงค และประการสุดทายมาตรฐานการศึกษา

ของประเทศจําเปนตองมีการรักษาและควบคุม

คุณภาพใหไดตามมาตรฐานและกระบวนการนิเทศ

การศึกษาก็มีขอบขายการปฏิบัติงานที่มุงเนนการ

ควบคุมมาตรฐานการศึกษาโดยตรง 

 จะเห็นวาการนิ เทศการศึกษาเปนบทบาท 

แล ะ เป นห น าที่ ขอ งผู บ ริห าร ซึ่ งมี ค วาม สํ าคั ญ 

ตอการพัฒ นา ปรับปรุ งและ เพิ่ มประสิทธิภาพ

การศึกษาในสถานศึกษาใหครูมีความรู ความเขาใจใน

หลักสูตร สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้ งการบริหารจัดการ การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนและปญหาอื่นๆ ที่สงผลตอ

คุณ ภาพการศึกษา ดั งนั้นการศึกษาคนควาและ 

แสวงหาวิธีการนิเทศแนวใหม หรือนวัตกรรมการนิเทศ 

จึงเปนบทบาทของผูบริหาร ทุกยุค ทุกสมัย หรืออาจ

กลาวไดวา การนิเทศเปนบทบาทรวมสมัยของผูบริหาร

ก็วาได เมื่อเปนเชนนี้แลว การนิเทศแนวใหมจึงถือเปน

บทบาท เปนภาระหนาที่ที่ผูบริหารทุกคนจะละเลย

ไมได 
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ผูบริหารกับการนเิทศ 

 ในการบริหารงานนั้น ไมวาจะพิจารณาในเชิง

หลักการ เหตุผล หรือในการปฏิบัติงานจริง ผูบริหาร

ทุกระดับ มีภาระสําคัญอยางหนึ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได 

คือ “การนิ เทศ” การนิ เทศเปนสิ่ งจํา เปนสําหรับ

หนวยงานในทุกๆ ระดับ ไมวาหนวยงานนั้นจะม ี

การจัดระบบอยางดี มีการควบคุมอยางมีประสิทธิภาพ 

มีการเอาใจใส ในกระบวนการดํ า เนินงานต างๆ  

อยางดี เพียงใดก็ตาม หรือแมวาจะไดระมัดระวัง 

ในการคัดเลือกบุคลากรเขามารวมในการปฏิบัติงาน 

ดวยความรอบคอบจนไดผูที่มีความรูความสามารถ 

สูงเขาสูระบบงานก็ตาม แตเมื่อสถานการณเปลี่ยน 

ไป สภาพแวดลอมตางๆ เปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลง

ดานตางๆ ที่เกี่ยวกับงานที่ตองปฏิบัติเกิดขึ้นความ

เจ ริญ ก า วห น าท า งวิ ท ย าก ารแ ล ะ เท ค โน โล ย ี

เขามามีบทบาทและเป นป จจั ยที่ สํ าคัญ ตอการ

ดําเนินงาน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงมากขึ้น  ปญ หาในการทํ างาน ความตองการ 

ในการพัฒนางานนโยบายวิสัยทัศน จุดเนนในการ

ทํางานเปลี่ยนไปความจําเปนในการปฏิบัติงาน ที่จะให

สอดคลองสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงเหลานั้ น 

ใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพสูงเกิดขึ้นไดตลอดเวลา

อยางตอเนื่อง การรักษาไวซึ่งระบบการบริหารจัดการ

ที่มปีระสิทธิผล และมีประสิทธิภาพสูงนั้นเปนภาระและ

ความรับผิดชอบ โดยตรงของผูบริหารหนวยงานนั้นๆ 

ซึ่งผูบริหารสามารถใชระบบการนิเทศเปนเครื่องมือ

ส ง เส ริ ม ให เกิ ด ส ภ าพ ดั งก ล า ว ได เป น อ ย า งด ี 

ดังนั้นการนิเทศจึงเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่ ง

สําหรับผูบริหารที่ชวยใหงานบรรลุวัตถุประสงค  

บรรลุ เปาหมายที่ตองการสอดคลองกับนโยบาย 

การดําเนินงาน โดยไดงานที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง

ได เสมอมาถ าจะพิ จารณ าถึ งระบบบริหารและ 

การนิเทศงานในสาขางานตางๆ ของมนุษย จะพบวา 

การนิ เทศงานนั้ น  ไดมี วิ วัฒ นาการไปอยางมาก  

โดยอาจกลาวไดวา การนิเทศมาจากการจัดการและ

การควบคุมใหงานบรรลุจุดมุงหมาย หรือเปนไปตาม

ขอกําหนดหรอืตามนโยบายท่ีตั้งไว เปนแนวความคดิ 

 การควบคุมกํ ากับติดตามและตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานเพื่อให ไดงานตามที่กําหนดไวเปน

กระบวนการหรือเปนเครื่องมือที่ผูบริหารตองนํามาใช 

ถาพิจารณาในเชิงลบ อาจกลาวไดวา ทั้งการควบคุม

กํากับติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ งานเปน    

ความพยายามในการ “รีดงาน” จากผูปฏิบัติใหไดผล

ตามที่ ฝ ายบริหารกํ าหนดไว  ถือ ไดว ามีลักษณ ะ 

เปนการควบคุมหรือคอยบีบบังคับ ทั้งทางตรงและ

ทางออม เพื่อใหบุคคลทํางานใหไดบรรลุวัตถุประสงค

หรือจุดมุ งหมายที่ วางไว  การนิ เทศในลักษณ ะนี ้

จึงเปนการดูแล ควบคุมใหมีการปฏิบัติใหไดผลตาม 

ที่ ตองการ ตอมาในภายหลั ง แนวความคิดและ 

วิธีการนิเทศ มีการเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการไปสู 

การสงเสริม อํานวยความสะดวก และสนับสนุนให

บุคคลทํางานอยางมีประสิทธิภาพ จุดเนนเปลี่ยน 

จากการกํ ากับ  ติดตาม ตรวจสอบและควบคุม            

การปฏิบัติงานไปสู “การติดตามชวยเหลือ สนับสนุน” 

ให ผู ป ฏิ บั ติ ส ามารถปฏิบั ติ งานจนสํ า เร็จบ รรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

ไดผลงานที่มีคุณภาพสูง ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ       

ในการทํางาน รูสึกมีศักดิ์ศรีและภาคภูมิใจในผลงาน 

ที่เกิดขึ้นจะเห็นวา การนิเทศงานเปนหนาที่โดยตรง 

ของผูบริหาร ซึ่งเดิมเนนบทบาทของผูบริหารในฐานะ       

ผูกํากับงาน ผูทําหนาที่ติดตามตรวจสอบและควบคุม

การปฏิบัติงานและภายหลังวิวัฒนาการไปสูบทบาท 

ในการใชความพยายามในดานตางๆ ในการสราง

สิ่ งแวดลอมที่ ส งเสริมการทํ างานและสนับสนุน 

หรือชวยเหลือใหผู  ปฏิบัติปรับปรุงประสิทธิภาพ            

ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหไดงานที่มีมาตรฐานและ

คุณภาพสูงยิ่งขึน้ 

 จากที่กลาวมาแลวจะเห็นวา การนิเทศเปนงาน

ที่ เกี่ยวกับ การกระตุก กระตุน การใหคําแนะนํา     

การใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษาฝกฝน เตรียมงาน 

การใหการสนับสนุนประสานงาน เปนผูนําในดาน   

การคิด การปฏิบัติโดยตรงในบางกรณี ตลอดจนเรื่อง
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ของการจัดการและการควบคุม เพื่อใหการดําเนินงาน

มีประสิทธิภาพสูงบรรลุผลตามความมุงหวังที่ไดตั้งไว 

จุดมุงหมายสําคัญของการนิเทศจึงเปนไปเพื่อ 

 1. ใหไดผลงานดีมีประสิทธภิาพ 

 2. พัฒนางาน 

 3. พัฒนาคน 

 4. พัฒนาทมีงานหรอืการทํางานเปนทีม 

 5. สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ 

บุคลากร 

 จากจุดมุ งหมายดังกลาว พิจารณาในดาน 

การพัฒนางาน โดยหลักการกวางๆ แลวจะเปนเรื่อง

ของการคิดหาแนวทางปรับปรุง สรางสรรค ทดลอง

แสวงหาวิธีการแกปญ หาและวิธีการปฏิบัติ งาน 

ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใหไดงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น  

มาใช ในการปฏิบั ติ งานที่ อยู ในความรับผิดชอบ  

สวนการพัฒนาคนจะเปนเรื่องของการใหคําปรึกษา 

แนะนํ าแนะแนวทางในด านวิชาการและเทคนิค 

ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถ 

เพิ่มทักษะและปรับทัศนคติและเจตคติใหถูกตอง

เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติใน ดานการพัฒนาทีมงาน

หรือการทํางานเปนทีม เปนการมุงประสานความ 

สัมพันธระหวางบุคคลที่ เกี่ยวของ ปรับปรุงความ

รวมมือในการทํางาน สงเสริมการทํางานรวมกัน  

ทั้งในดานการมีสวนรวม (Participation) การทํางาน 

เปนทีม (Team Working) และการเพิ่ มพลังกลุมใน 

การปฏิบัติงาน ตลอดจนการรวมมือในการแกไขปญหา

และพัฒนาการปฏิบัติงานรวมกัน สําหรับการสราง

ขวัญและกําลั งใจในการปฏิบัติ งานของบุคลากร 

เปนไป เพื่อสนับสนุนแนวความคิดในการบริหาร  

ซึ่งแสวงหาวิธีการทํางานและวิธีสรางความสัมพันธ

ระหวางผูบังคับบัญชากับผู รวมงานและระหวาง

ผูรวมงานดวยกัน ที่ชวยใหผูรวมงานมีความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานรูสึกเต็มใจและสบายใจในการทํางาน 

เกิดความภาคภูมิใจในผลงานมั่นใจในการทํางาน  

ไมกังวลตอการตรวจสอบและควบคุมเพื่อการจับผิด

และการลงโทษเพื่อใหสอดคลองกับการยุคสมัย  

และบริบทขององคกรที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

การแสวงหาวิธีการนิ เทศที่ ทั นยุคทันสมั ย  หรือ  

“การนิเทศแนวใหม” จึงเปนบทบาทและหนาที่ของ

ผูบริหารที่จะตองแสวงหารูปแบบนวัตกรรม หรือ

วิธีการ เพื่อใหไดมา และใชเปนเครื่องมือในการบริหาร

สูความสําเร็จตอไป 

หลักแนวคิดในการนเิทศการศึกษายุคใหม 
 การนิเทศการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหาร

โรงเรียน  ซึ่ งผู บ ริหารจะตองมีส วน เกี่ ยวของใน 

การใหบริการทางการศึกษา เพื่อใหกระบวนการเรียน 

การสอนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหมายเปน 

ความพยายามทุกอยางของผูจัดการศึกษา ในการ

แนะนําครูหรือบุคลากรที่ เกี่ยวของกับการศึกษา  

ใหรูจักปรับปรุงวิธีสอน ชวยให เกิดความงอกงาม 

ทางวิชาชีพทางการศึกษา ชวยในการพัฒนาครู ชวยใน

การเลือกและปรับปรุงวัตถุประสงคของการศึกษา 

ชวยในการปรับปรุงสื่อและเนื้อหาการสอน ปรับปรุง 

วิธีสอนและชวยปรับปรุงการประเมินผลการสอน  

อีกทั้งยังเปนการประสานงานของบุคลากรที่เกี่ยวของ

กับการนิเทศการศึกษาเพื่อเรงรัดใหกําลังใจ ชี้ทางให 

ไดเจริญงอกงามในอาชีพ เปนความพยายามอยางหนึ่ง

หรือหลายๆ อยางที่จะชวยสงเสริมใหการศึกษา  

มีคุณภาพ ทั้งดานการเรียนการสอนเปนการประสาน

การกระตุนและการนําไปสูความงอกงามของคร ู

 จ าก ห ลั ก แ นวคิ ด  ใน ก ารนิ เท ศ ดั งก ล า ว 

สรุปไดดังนี้ การนิเทศการศึกษาที่รวมถึงการนิเทศ 

ภายในโรงเรียน หมายถึง การกระตุก กระตุนหรือ 

การดําเนินการใดๆ ที่ทําใหครูมีความพึงพอใจและ 

มีกํ าลั งใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

และพัฒ นาการดํ าเนินงานของโรงเรียน ให เป น 

ไปตามมาตรฐานของโรงเรียนและของบุคลากร 

ใหสู งขึ้นและรักษาไว จนสงผลให โรงเรียนเปนที ่

ยอมรับของผู รับประโยชนจากโรงเรียนทุกฝ าย  

รวมถึงการประเมนิทั้งภายในและภายนอก 

 ดังนั้น หลักการนิเทศการศึกษาแนวใหมจะตอง

ยึดหลักการท่ีสําคัญ ดังนี ้
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 1. การนิ เทศการศึกษาจะตองเคารพความ

แตกตางระหวางบุคคลเปนความรวมมือ รวมใจในการ

ดําเนินงานใชความรูความสามารถ ในการปฏิบัติงาน 

เพื่อใหงานนั้นไปสูเปาหมายท่ีตองการ 

 2. การนิเทศการศึกษา มุงใหครูรูจักวิธี คิดคน

การทํางานดวยตนเองมีความสามารถในการนําตนเอง

และสามารถตัดสินปญหาของตนเองได 

 3. การนิเทศการศึกษา ควรเปนการแสวงหา

ความสามารถพิเศษของแตละบุคคลแลวเปดโอกาส 

ใหไดแสดงออกและพัฒนาความสามารถเหลานั้น 

อยางเต็มท่ี 

 4. การนิเทศที่ดีจะตองสรางบรรยากาศที่เปน

กันเอง ยั่วยุและสรางความเขาใจอันดีตอกันและ 

ตองทําใหครูรูสึกวาจะชวยใหเขาพบวิธีที่ดีกวาใน 

การทํางาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค 

 5. การนิเทศการศึกษาควรเปนไปอยางงายๆ  

ไมมีพิธีรีตอง 

 จากหลักแนวคิดของการนิ เทศการศึกษา 

ขางตน พอที่จะประมวลผลเปนแนวคิดการนิเทศ    

แนวใหม เพื่ อใหสอดคลองกับยุคสมัยและพลวัติ 

ทางดานการศึกษา เปนการนิเทศแบบรวมพัฒนา  

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้

การนเิทศแบบรวมพัฒนา 

 การนิ เทศแบบรวมพัฒนา คือ ปฏิสัมพันธ

ทางการนิเทศระหวางผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก

และครู ในกระบวนการนิเทศการศึกษาที่มุงแกปญหา

และพัฒนาการเรียนการสอนอยางเปนระบบ โดยใช

เทคนิคการนิเทศการสอน เปนปจจัยหลักบนพื้นฐาน

ของสัมพันธภาพแหงการรวมคิด รวมทํา พึ่ งพา 

ชวยเหลือ ยอมรับซึ่งกันและกัน ใหเกียรติ และจริงใจ

ตอกันระหวางผูนิเทศ ผูสอน เพื่อรวมกันพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ อันสงผลโดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

 จุดมุงหมายทั่วไปของการนิเทศแบบรวมพัฒนา

เปนการนิ เทศที่มุงแกปญหาและพัฒนาการเรียน 

การสอนอยางเปนระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียน

ของนักเรียน โดยการปรับปรุงการปฏิบัติงานของคร ู

ใหเกิดประสิทธิภาพบนพื้นฐานของกระบวนการที่เกิด

ความตองการของครูในการพัฒนาทักษะวิชาชีพงาน

นิเทศ 

 ขอควรคํานงึเรื่องการนิเทศ 

  1. เปนงานของผูบริหาร 

  2. ไมมีการบังคับ 

  3. ยอมรับใหเกียรติกัน 

  4. สรางขวัญกําลังใจ 

  5. แกไขปญหาจําเปน 

  6. เนนการรวมมือ 3 ฝาย 

  7. ไดพัฒนาเพื่อนรวมงาน 

 การนิเทศการศึกษารูปแบบดังกลาวเปนการ

นิเทศแนวใหม ซึ่งเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูรับการนิเทศ 

มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู มีขวัญ กําลังใจและมีความรู

ความสามารถที่จะปฏบิัติงานใหบรรลุผลตามมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียนและมาตรฐานการเรียนรู 

ที่กําหนดรักษาไวและยกระดับคุณ ภาพใหสู งขึ้น 

อยูเสมอเปนกิจกรรมที่ดําเนินไปอยางเปนระบบและ

รอ งรับ ด วย ข อมู ล ส ารส น เท ศ  เป น กิ จ ก รรม ที ่

อยูในบรรยากาศของความรวมมือ รวมใจ เขาใจอันด ี

ตอกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ เปนกิจกรรม 

ที่ เคารพในความแตกตางระหวางบุคคลของผูรับ      

การนิเทศ สามารถดึงศักยภาพของผูรับการนิเทศ    

มาใช และใหการยกยองและชวยใหผูรับการนิเทศ

พัฒนาตนเองใหเปนครูมืออาชีพและรักษามาตรฐาน 

ไวได 

บทบาทของผูบริหารกับการนิเทศแนวใหม 
 การนิ เทศแนวใหม  บทบาทของผู บริหาร 

ในการนิ เทศมิ ได อยู ที่ ก ารเป นผู นิ เทศ เองแตอยู 

ที่การสรางระบบและสิ่งแวดลอมซึ่ งสงเสริมการ 

ทํางานที่สนับสนุนหรือชวยเหลือใหผูปฏิบัติสามารถ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตน เพื่อให

ไดผลงานที่ มี มาตรฐานและมี ระดับคุณ ภาพสู ง

ยิ่ งขึ้น  ดั งนั้ นการนิ เทศจึงตองเปนงานชวยเหลือ 

งานสนับสนุน งานดําเนินการ หรือจัดสภาพที่ชวยให 
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ผู ปฏิบั ติ สามารถปฏิบั ติ งานในความรับผิ ดชอบ 

หรืองานที่ ได รับมอบหมาย ใหประสบผลดีที่ สุ ด 

ผูบริหารตองทําความเขาใจในหลักการ แนวความคิด 

วิธีการและบทบาทในการนิเทศของตนใหชัดเจนวา 

ขอบเขตของบทบาทที่พอเหมาะพอดีในการนิเทศ

ภายใตสภาพแวดลอมของโรงเรียน  ควรจะอยู 

ใน เรื่อ งใดแค ไหนจึ งจะเหมาะสมและการนิ เทศ 

ไม ใช เค รื่ อ งมื อ วัดการทํ างาน  หรือประ เมิ นผล 

การปฏิบัติงานของครู ผูบริหารตองรูจักใชเครื่องมือ  

มี ค วาม เข า ใจ ในกระบวนการนิ เทศ เป นอย างดี  

ถูกตองและถูกกับประเภทของงาน มิฉะนั้นการนิเทศ 

ก็จะประสบความลมเหลว 

 บทบาทสําคัญของผูบริหารโรงเรียนที่ตอง

แสดงออก คือ บทบาทในการเปนผูนําและการเปน

ผูสนับสนุน เปนผูนําในฐานะผูใหความคิด ความเขาใจ

ที่ถูกตองเหมาะสมกับระบบงาน เปนผูนําในการสราง

เสริมใหผูปฏิบัติงานมีความพยายามที่จะปรับปรุง   

การสอน ปรับปรุงการเรียนรู ใหส งผลตอผู เรียน 

หรือตอการเรียนรูของผู เรียนโดยตรง สงเสริมใหม ี

การพัฒนาที่มีจุดศูนยกลางอยูที่งานของโรงเรียน 

เปนสําคัญ เปนผูสนับสนุน คือ การจัดปจจัยและ 

สรางสภาพแวดลอมสนับสนุนในการทํางาน ดังนั้นการ

สนับสนุนการชวยพัฒนาหรือชวยปรับปรุงการทํางาน

ของครูและบุคลากรอื่นๆ ของโรงเรียน ใหปฏิบัติงาน 

ในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหไดผลงานที่มีคุณภาพสูง 

โดยผูรับการนิเทศไมรูสึกตัววาถูกติดตามชวยเหลือ

หรือนิ เทศ แตกลับจะมีความรูสึกพึงพอใจในการ

ทํางาน รูสึกไดทํางานอยางมีศักดิ์ศรี และภาคภูมิใจใน

ผลงานที่ตนรับผิดชอบมีสวนรวมในการตัดสินใจ  

รวมในการใชอํานาจ มีบทบาทในดานการจัดและ

ดําเนินงานในโรงเรียน ตองพัฒนาการจัดองคการ

เพื่อใหการดําเนินงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

การนิเทศแนวใหมผูบริหารจึงมีบทบาทท่ีสําคัญ ดังนี ้

  1) บ ท บ าท ใน ก ารคั ด เลื อ ก แ ล ะก าร ใช

ประโยชนบุคลากร ผูบริหารสถานศึกษามีหนาที ่ 

ดั งนี้  คือ พิ จารณ าเลือกบุคลากรใหม ใหตรงกับ 

ความตองการ โดยใหครูในสถานศึกษามีสวนรวม 

ในการพิจารณาเลือกดวย ชวยใหบุคลากรที่เขาทํางาน

ใหม รูสึกวาเขาเปนที่ตองการของสถานศึกษามีความ

อบอุนใจ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

  2) บทบาทในการสรางขวัญของครู ผูบริหาร

สถานศึกษามีหนาที่ดังตอไปนี้ คือ ชวยใหครูพอใจงาน

ที่ทํา มีความสะดวกสบายปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

ใหครูมีสวนรวมในการวางโครงการและนโยบายตางๆ 

ของสถานศึกษา ชวยใหครูเชื่อมั่นในความสามารถ 

ของตน เอง  ให ค รู รู สึ ก ว าตน เองมี ค วาม สํ าคั ญ 

และเปนที่ตองการของบุคคลอื่น จัดใหมีการบริการ

ตางๆ คูมือครู การศึกษาตอ การอบรม ฯลฯ ตามที่ครู

ตองการ 

  3) บทบาทในการพัฒนาบุคลากร ผูบริหาร

สถานศึกษามีหนาที่ดังตอไปนี้ คอื จัดใหมกีารอบรม ใน

หนวยงาน โดยจัดใหตรงตามความตองการของครู การ

ประชุมครูที่จัดใหมีขึ้นชวยใหครูมีความกาวหนา 

ใชวิธีการสังเกตการสอน แตตองมีความเขาใจกัน 

ทั้งสองฝายใชวิธีการวัดผลเพื่อพัฒนาบุคลากรใหเกิด

ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

  4) บทบาทในการชวยเหลือทางดานวิชาการ 

และดานบริการ ไดแก ปฐมนิเทศครูใหม จัดประชุมครู

กอนเปดภาคเรียน สังเกตการณสอนในชั้น การเยี่ยม

ชั้นเรียนอื่นๆ การสาธิตการสอน การนิเทศดวยการให

คําปรึกษาหารอืเปนรายบุคคล หรือรายหมู การประชุม

ปฏิบัติการ การอบรมครู การสัมมนา จัดหนังสือ 

ที่มคีุณคาทางวิชาการใหครูไดศึกษา ปรับปรุงหองสมุด  

ใหทันสมัยและแนะนําครูใหใชหองสมุด แนะนําให 

ครูเปนสมาชิกของสมาคมทางวิชาการตางๆ จัด 

บริการโสตทัศนศึกษาใหแกครู เปนอยางดี  และ

สนับสนุนใหครูใชอุปกรณเหลานั้น ตลอดจนสนับสนุน

ใหครูไปศึกษาตอ 

  5) บทบาทในการชวยเหลือครูในดานปญหา

สวนตัวจะเปนวิธีการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

ผูบริหารกับครูใหเกิดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 

เกิดความไวใจและเปนมิตรตอกัน ลดชองวางหรือ

ระยะหางระหวางผูบริหารกับครู และสามารถสราง

ความรวมมือในการทํางานไดเปนอยางด ี
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 จะเห็นไดวา ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในทุก

กระบวนการของการนิเทศ และเปนปจจัยของความ 

สํ า เร็จ ในการนิ เทศ การนิ เทศการศึกษาซึ่ ง เป น

การศึกษาปญหาของแตละโรงเรียนใหมีความเขาใจ 

ในกระบวนการศึกษาทุกรูปแบบ โดยผูนิเทศพรอม 

จะใหคํ าแนะนํ า  วางแผน ปรึกษาหารือรวมกั น  

เพื่ อ ช วย เหลื อครู  และผู บ ริห ารการศึ กษาตาม 

ความเหมาะสมการนิ เทศมีความจําเปนอยางยิ่ ง 

ในการพัฒนาครูใหมีความรูเขาใจในการจัดการเรียน

การสอนใหบรรลุจุดประสงคและเป าหมายของ

หลักสูตร ถาผูบริหารไดศึกษารูปแบบการนิ เทศ 

ตามบทบาทที่ควรจะเปน และสามารถนําประสบการณ

ที่ ศึ กษาจากรูปแบบที่ เหมาะสมมาประยุกต ใช 

ในการนิ เทศภายในสถานศึกษาเชิ งสรางสรรค  

ตามบทบาทดังกลาวก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายได 

บทสรุป 

 เปาหมายที่สําคัญการบริหารการศึกษา คือ

คุณ ภาพของผู เรียน  ซึ่ งเป นผลผลิตของการจัด

การศึกษา ดังนั้นในการบริหารการศึกษา ผูบริหาร

จะตองทํางานหลักๆ ประกอบดวย 3 กระบวนการ

ดวยกัน คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียน 

การสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา การนิเทศ

การศึกษา ซึ่งหมายถึง การชี้แจง การกระตุก กระตุน 

ก ารแ ส ด ง ห รือ ก ารแ น ะนํ า เกี่ ย วกั บ ก ารส อ น 

และการอบรมใหแกครู การนิ เทศการศึกษาเปน 

ภารกิ จที่ จํ า เป นตอการจัดการศึกษา เปน เรื่อ ง

ละเอียดออน จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากบุคคล

หลายฝาย หลักการนิเทศการศึกษาแนวใหมจะตอง 

ยึดหลักการที่สําคัญ  คือ การนิ เทศการศึกษาจะ 

ต อ ง เค ารพ ค วาม แต ก ต า งระห ว า งบุ ค ค ล เป น 

ความรวมมือ รวมใจในการดําเนินงานใชความรู 

ความสามารถในการปฏิบัติ งาน เพื่ อ ให งานนั้ น 

ไปสู เป าหมายที่ ตองการ มุ งให ครูรู จักวิธีคิดค น 

การทํางานดวยตนเอง มีความสามารถในการนําตนเอง

และสามารถตัดสินปญ หาของตนเองไดควรเปน          

การแสวงหาความสามารถพิเศษของแตละบุคคลแลว

เปดโอกาสใหไดแสดงออกและพัฒนาความสามารถ

เหล านั้ นอย างเต็ มที่  การนิ เทศที่ ดี จะต องสราง

บรรยากาศที่เปนกันเอง ยั่วยุและสรางความเขาใจอันดี

ตอกันและตองทํ าใหครูรูสึ กวาจะชวยให เขาพบ 

วิธีที่ดีกวาในการทํางาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค   

และควรเปนไปอยางงายๆ ไมมีพิธีรีตอง การนิเทศ 

แบบรวมพัฒ นาเป นรูปแบบการนิ เทศแนวใหม 

รูปแบบหนึ่ง ที่มุ งแกปญหาและพัฒนาการเรียน 

การสอนอยางเปนระบบโดยใชเทคนิคการนิ เทศ 

การสอนเปนปจจัยหลักบนพื้นฐานของสัมพันธภาพ

แหงการรวมคิด รวมทํา พึ่งพา ชวยเหลือ ยอมรับ 

ซึ่งกันและกัน ใหเกียรติ และจริงใจตอกันระหวาง 

ผู นิ เทศ ผู สอน เพื่ อรวมกันพัฒ นาทักษะวิชาชีพ  

อันสงผลโดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 การแสวงหาวิธีการนิ เทศที่ทันยุค ทันสมัย  

หรือ “การนิเทศแนวใหม” จึงเปนบทบาทและหนาที่

ของผูบริหารที่จะตองแสวงหารูปแบบ นวัตกรรม  

หรือวิธีการ เพื่ อ ให ไดมาและใช เปน เครื่องมือใน 

การบริหารสูความสําเร็จผูบริหารมีบทบาทและหนาที ่

โดยตรงในการนิเทศการศึกษาซึ่งมีความสําคัญตอ 

การพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา

ในสถานศึกษา ดังนั้นการศึกษาคนควาและแสวงหา

วิธีการนิ เทศแนวใหม  หรือนวัตกรรมการนิ เทศ  

จึงเปนบทบาทของผูบริหารทุกยุคทุกสมัย การนิเทศ

แนวใหมจึงถือเปนบทบาท เปนภาระหนาที่ที่ผูบริหาร
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ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมของนักศึกษาสังคมศึกษา 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

Ethical Knowledge and Understanding of Social Studies Students of Education 

Sakhon Nakhon Rajabhat University 

ศตวรรษ มะละแซม1 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรม ของนักศึกษาสังคมศึกษา 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในดานความซื่อสัตยสุจริต ดานความรับผิดชอบ ดานความมีระเบียบ

วินัย ประชากรไดแก นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปที่ 3 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ปการศกึษา 2557 จํานวน 46 คน ที่เรียนในรายวิชาจริยศาสตรเครื่องมือที่ใชในการวจิัยครั้งนี ้คือ แบบทดสอบความรู 

เกี่ยวกับหลักจริยธรรมใน ดานความซื่อสัตยสุจริต ดานความรับผิดชอบ ดานความมีระเบียบวินัย วิเคราะหขอมูลโดย

คํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนําเสนอเปนตารางประกอบคําบรรยาย  

ผลการศึกษาสรุป ไดดังนี ้

         นักศึกษาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลัก

จริยธรรม ดานความซื่อสัตยสุจริต ดานความรับผิดชอบและดานความมีระเบียบวินัย ทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมากที่สุด 

โดยเรียงลําดับได ดังนี้ ดานความมีระเบียบวินัยมีมากที่สุด รองลงมาคือดานความรับผิดชอบและดานความซื่อสัตย

สุจริต 

คําสําคัญ :  ความรับผิดชอบ, ความซื่อสัตยสุจริต, ความมีระเบียบวินัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1  (อาจารย สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ABSTRACT 

 This research which was aimed to investigate Ethical Knowledge and Understanding of Social Studies 

Students, faculty of education, Sakhon Nakhon Rajabhat University in concerning responsibility, honesty and 

discipline. The research population comprised of 46 third years Social Studies of Education, Sakhon Nakhon 

Rajabhat University in 2014 Academic year who had taken a course of in Ethics. The Ethical Knowledge test was 

applied and collected data which were analyzed by computing percentages, means, and standard deviations. 

The study results were presented in tables accompanied with descriptive details. 

           The findings were as follows: Ethical Knowledge and Understanding of Social Studies Students of 

Education, Sakhon Nakhon Rajabhat University. Were at very high level in all three aspects mamely, Discipline, 

Responsibility and Honesty. 

Keywords: Discipline, Responsibility, Honesty 

 

บทนํา 
 ในสังคมปจจุบัน ความเสื่อมทางดานจิตใจ 

และจริยธรรม เปนที่นาวิตกอยางยิ่งเพราะขอเท็จจริง

จากสื่ อมวลชนปรากฏขึ้ นบ อยครั้ งและรุนแรง 

จากขอคิดเห็นของพระธรรมปฎก กลาววาปญหา 

ความเสื่อมในจิตใจของคนในสังคมมีพฤติกรรมที่ขาด 

คุณธรรมจริยธรรมดีงาม มีอาชญากรรมเกิดขึ้นมาก 

ประชาชนมีพฤติกรรมฟุงเฟอฟุมเฟอย ขาดระเบียบ

วินัย ขาดความรับผิดชอบ และติดอยู ในอบายมุข 

กลาวคือ มีปญหา ทางศีลธรรมการที่กระแสอยางนี้

รุนแรงขึ้นได  ก็ เพราะเราละเลยในเรื่องระบบการ

ควบคุมดูแลไมไดใสใจในการจัดสรรระบบควบคุมทาง

จริยธรรมตางๆ (พระธรรมปฎก, 2541 : 10) จริยธรรม

เปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตและสังคมที่จะดํารงอยูอยาง 

สันติสุข การปลูกฝงตองดําเนินไปอยางมีกระบวนการ

และเปนระบบ โดยสอดคลองกับหลักเกณฑแหงสัจ

ธรรมที่รองรับเปนพื้นฐาน 

      รัฐธรรมนูญ แห งราชอาณ าจั กรไทยและ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดจุดเนน

ทางดานคุณธรรมและจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ในมาตรา 

81 ระบุไววา "รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุน 

การจัดการศึกษาเพื่ อให เกิดความรูคู คุณ ธรรม"  

ซึ่งคําวา "ความรูคูคุณธรรม" นั้น เปนนามธรรมที่ตอง

นํามาวิเคราะหใหสามารถนําไปปฏิบัติให เกิดเปน

รูปธรรมใหไดอีกทั้ง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 ไดบัญญัติสาระวาดวยการจัดการศึกษาวา

ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ 

ทั้งรางกายจิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม 

มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะ 

กรรมการการศึกษาแหงชาติสํานักนายกรัฐมนตรี, 

2544) ประกอบกับพระราโชวาทพระบาทสมเด็จ 

พระเจ าอยู หั ว  ที่ พ ระราชทานแกคณ ะผู บริหาร

คณาจารยมหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในพิธีทูลเกลาถวาย

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในวันที่ 3 ตุลาคม 

พ.ศ.2532 ณ ศาลาดุสิตดาลัยวา“มหาวิทยาลัยมุงจะ

สอนนักศึกษาให เปนคนเกง เชน ในดานวิชาการ

ความคิดริเริ่มความกลาหาญในความกระตือรือรนที่จะ

กาวหนา การสอนคนใหเกงนีดู้จะเห็นวาดี แตถามองให

ถี่ถวนแลวอาจจะทําใหเกิดบกพรองในตัวบุคคลไดไม

นอยที่สําคัญ  1. บกพรองในความคิดพิจารณ าที่

รอบคอบและกวางไกลเพราะใจรอนเรงจะทําการให

เสร็จโดยเร็วเปนเหตุใหการงานผิดพลาดขัดของ
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ลมเหลว 2. บกพรองในความนับถือและเกรงใจผูอื่น 

เพราะถือวาตนเปนเลิศเปนเหตุใหเยอหยิ่งมองขาม

ความสําคัญของคนอื่นและมักจะกอความขัดแยง

ทําลายไมตรีจิตมิตรภาพตลอดจนความสามัคคี

ระหวางกัน 3. บกพรองในความมัธยัสถพอเหมาะ 

พอดีในการกระทําทั้งปวง เพราะมุงหนาแตใหเดนให

กาวหนาเปนเหตุใหคนเห็นแกตัวเอารัดเอาเปรียบ  

4. บกพรองในจริยธรรมความรูจักรับผิดชอบชั่วด ี

เพราะมุงแตจะแสวงหาประโยชนเฉพาะตัวใหเพิ่มพูน

ขึ้นเปนเหตุใหทําความผิดความชั่วทุจริตได โดยไม 

รูสึกสะเทือน (พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว, จิตวิทยาการศึกษา, 2541, หนา 267) 

 ใน ระดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  มี เป าห ม ายสํ าคั ญ 

ในการที่จะมุงเนนการผลิตบัณฑิตออกไปรับใชสังคม  

โดยนโยบายของสํ านั ก งานคณ ะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด 

ให ส ถ าบั นการศึ กษาทุ ก แห งปลู ก ฝ งจิ ต สํ านึ ก 

ดานคุณธรรมจรยิธรรมแกนักศึกษา เพื่อใหบัณฑิตท่ีจะ

ผลิตออกไปรับใชสังคม ประเทศชาติ เปนทรัพยากร

บุคคลที่มีความสมบูรณและมีความพรอม ทั้งทางดาน

วิชาการ และดานคุณธรรมจริยธรรม ประกอบกับ

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร มี วิชาที่ เกี่ ยวของกับคุณ ธรรม

จริยธรรมที่บรรจุอยูในหลักสูตร คือ วิชาจริยศาสตร 

อีกทั้งวิชานี้ยังเปนหนึ่งในหาสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษาดวย นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาสังคมศึกษา 

อาจจะมีความรูความเขาใจ ในดานของหลักจริยธรรม 

ซึ่งมีอยูในวิชาจริยศาสตรไมเทากัน หรือการตัดสิน 

เชิงจริยธรรม ความฉลาดทางจริยธรรมอาจมีความ

แตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการที่จะ

ศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมของ

นักศึกษาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร โดยเนนในดานความซื่อสัตยสุจริต 

ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย เพราะเปน

จริยธรรมที่ควรปลูกฝงใหเกิดขึ้นแกนักเรียน นักศึกษา 

เพื่อเปนแนวทางในการเสริมสรางความรูความเขาใจ 

ในดานคุณธรรม จริยธรรม ใหยั่งยืน ไปสูการเกิดผล 

ที่ถาวรอีกทั้งตองการใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาไป  

สูการเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความสมบูรณ ทั้ ง

รางกายและจิตใจ มีสติ ปญญา มีความรูและคุณธรรม

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู

รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลัก

จริยธรรม ของนักศึกษาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปที่  3 คณ ะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2557 

จํานวน 46 คน ที่ เรียนในรายวิชาจริยศาสตรและ 

เครื่องมือที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  เครื่องมือที ่

ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบทดสอบความรูทาง 

ดานจริยธรรม ในดานความซื่อสัตยสุจริต ดานความ

รับผิดชอบ ดานความมีระเบียบวินัย ซึ่ งเปนแบบ 

ทดสอบชนิดแบบเลือกตอบ สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบโดยกําหนด

เกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ตาราง 1 ระดับความรูความเขาใจเกี่ ยวกับหลัก

       จริยธรรม 

ระดับความรูความเขาใจเกีย่วกับหลักจริยธรรม 
ชวงคะแนน

เปนรอยละ 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมมากที่สุด  80 - 100 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมมาก  70 - 79 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมปานกลาง  60 - 69 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมนอย  50 - 59 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมนอยที่สุด  0 - 49 

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลัก

จริยธรรม ของนักศึกษาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร 
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มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสกลนครมี แบบทดสอบที ่

นํามาวิเคราะหครั้งนี ้จํานวน 46 ฉบับ ดังนี ้

 ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานดานสถานภาพโดยทั่วไป

ของนักศึกษา เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) 

ไดแก เพศ อายุ วิเคราะหขอมูลโดยคํานวณหาคา 

รอยละ (Percentages พบวา นักศึกษาสังคมศึกษา 

คณ ะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

สวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 76.1 และม ี

อาย ุ21 ป คิดเปนรอยละ 69.5 

 ตอนที่  2 ความรูความเขาใจเกี่ ยวกับหลัก 

จริยธรรม ของสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปที่ 3คณะครุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 

2557 ซึ่ ง เป น แบ บ ท ด ส อบ ชนิ ด แบบ เลื อก ตอ บ  

4 ตัวเลือก นําคะแนนที่ไดมาคํานวณหาคารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําเสนอใน

รูปแบบตาราง ประกอบความเรียง 

ตาราง 2 คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     และรอยละ ความรูทางด านจริยธรรม  

     ด า น ค ว าม ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต  ด า น ค วา ม 

            รบัผิดชอบ   

ความรูทางหลัก

จริยธรรม 

คะ
แน

นเ
ต็ม

 

คา
เฉ

ลี่ย
 

สว
นเ

บี่ย
งเ

บน

มา
ตร

ฐา
น 

รอ
ยล

ะ 

ระ
ดับ

 

1. ดานความ

ซื่อสัตยสุจริต 
20 17.00 1.15 85.00 

มาก

ที่สุด 

2. ดานความ

รับผิดชอบ 
20 16.46 1.93 82.28 

มาก

ที่สุด 

3. ดานความ

มีระเบียบวินัย 
20 17.09 1.00 85.43 

มาก

ที่สุด 

รวม 60 50.55 1.36 84.24 
มาก

ที่สุด 

          จากตารางนั กศึ กษาสั งคม ศึ กษา คณ ะ 

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรม ดานความซื่อสัตย

สุจริต รอยละ 85.00 อยูในระดับมากที่สุด ดานความ

รับผิดชอบ รอยละ 82.28 อยูในระดับมากที่สุด และ

ดานความมีระเบียบวินัย รอยละ 85.43 อยูในระดับ

มากที่สุด 

อภิปรายผล  
 จากการศึกษาพบวา นักศึกษาสังคมศึกษา 

คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความรู

ความเขาใจ เกี่ ยวกับหลักจริยธรรมอยู ในระดับ 

มากที่สุด ทั้ง 3 ดาน ดานความซื่อสัตยสุจริต คิดเปน

รอยละ 85.00 ดานความรับผิดชอบ คิดเปนรอยละ 

82.28 ดานความมีระเบียบวินัย คิดเปนรอยละ 85.43 

เหตุผลที่นักศึกษามีความรู ความเขาใจ อยูในระดับ

มากที่สุดนัน้ ซึ่งสามารถอภิปรายผล ไดดังนี ้ 

 1. นักศึกษาได เรียนในรายวิชาที่ เกี่ ยวของ 

กับคุณธรรมจริยธรรม คอนขางมากเพราะนักศึกษา 

เปนนักศึกษาในหลักสูตรสังคมศึกษา ซึ่งเกี่ยวของ 

กับศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในรายวิชา         

จริยศาสตร จึงทําใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักจริยธรรม อยูในระดับมากที่สุด 

 2. นักศึกษามีพัฒนาการทางดานจริยธรรม 

ที่ เกิดขึ้นตามวัย สามารถใชเหตุผลเชิงจริยธรรม         

ในการตัดสินไดวาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควรไมควร 

สอดคลองกั บKohlberg (1976 อ างในวาที่ รอยตรี

คมกฤษ ใจคําปน, 2524, หนา 14) ที่ ไดกลาวไววา 

จิตลักษณะหลายชนิดเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนา 

การของการใช เหตุ ผล เชิ งจริยธรรมของบุ คคล 

จิตลักษณะเหลานี้ คือ สติปญญาการรูและการคิด 

อารมณสังคมและบุคลิกภาพและความสามารถ 

ในการหยั่งรูบทบาทของผูอื่นจิตลักษณะทั้งหมด 

ที่กลาวนี้  เปนลักษณะที่บุคคลอาจพัฒนาไดจาก 

ขั้นต่ําสุดไปยังขั้นสูงสุด ความรูเกี่ยวกับพัฒนาการของ

จิตลักษณะเหลานี้อยูในรูปของทฤษฎีตางๆ เหลานี ้ 

คือ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg

ทฤษฎีพัฒนาการรูการคิดและสติปญญาของเปยเจท

ทฤษฎีพัฒนาการทางอารมณสังคมและบุคลิกภาพ 

ของอีริดสันและทฤษฎีพัฒนาการของการสวมบทบาท

ทางสังคมของเซลเมน 
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      3. นักศึกษาทั้ งหมดนับถือพุทธศาสนาซึ่ ง

หลักธรรมคําสอนในทางพุทธศาสนา ก็คือหลัก

จริยธรรมทั้งสิ้น ซึ่งนักศึกษาอาจไดรับฟงคําสั่งสอน

จากพระสงฆ พอแม หรือครูอาจารย สอดคลองกับ

งานวิจัยของสําราญ เพียนอก (2550, หนา 117–133) 

ไดทําการวิจัยเรื่องการดําเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธของ

วัยรุน ผลการวิจัยพบวา ระดับพฤติกรรมการดําเนิน

ชีวิตตามแนววิถีพุทธของวัยรุนตามหลักธรรมมรรคมี

องค 8 ในภาพรวมมี ระดับปฏิบัติมาก รอยละ 32.96 

รองลงมา คือ ระดับปฏิบัติปานกลาง รอยละ 28.78 

ระดับปฏิบัติมากที่สุด รอยละ 21.01 ระดับปฏิบัตินอย

รอยละ 10.30 และระดับปฏิบัตินอยที่สุดรอยละ 6.95 

ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวา ความมีระเบียบวินัยความ

รับผิดชอบและความซื่อสัตยสุจริตก็มีอยูในมรรคมีองค 

8 ซึ่งผลการวิจัยก็พบวา นักศึกษาปฏิบัติในระดับมาก 

และดังที่พระสุริยะ สิริโรจนงาม (2547, หนา 87)  

ไดศึกษาเกี่ ยวกับการนําหลักจริยธรรมไปใชของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 ในโรงเรียนสมเด็จ 

พระพุทธชินวงศ วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม พบวา 

นักเรียนมีความเขาใจในประเด็นจริยธรรมทั้ง 6 ดาน 

ประกอบดวย ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ     

ความเสียสละ ความซื่อสัตย ความสามัคคี  และ     

การประหยัด นักเรียนมีความรูความเขาใจ และจําแนก

พรอมกับตัดสินใจไดวา ประเด็นจริยธรรมในกรณี

ตัวอยางใด สามารถนําไปใชไดและเกิดประโยชนกับ

ตนเองและสวนรวม อีกทั้งสามารถที่จะบอกไดวา

สถานการณใดผิด ไมควรจะกระทํา ควรที่จะหลีกเลี่ยง 

เปนการชี้ใหเห็นวาจริยธรรมทั้ง 6 ดาน สามารถที่จะ

พัฒนาใหเกิดขึ้นกับนักเรียน และนักเรียนที่ไดรับการ

ปลูกฝงจริยธรรมสามารถตัดสินใจ โดยใชหลักการทาง

จริยธรรมตัดสินใจไดอยางถูกตองเปนการเสริมสราง

จริยธรรมใหแกนัก เรียน ซึ่ งจะทําใหนัก เรียนนั้ น

สามารถจะดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางถูกตองดีงาม 

โดยใชหลักจริยธรรมเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต 

 4. นักศึกษาอยู ในสั งคมที่มีจารีตประเพณี  

ที่หลอหลอมในเรื่องของจริยธรรม นักศึกษาไดเรียนรู

จากการใชชีวิตในสังคม โดยเฉพาะจริยธรรมทั้ ง  

3 ดาน ที่ไดทําการวิจัย คือ ดานความมีระเบียบวินัย  

ดานความรับผิดชอบ และดานความซื่อสัตยสุจริตนั้น

นักศึกษาไดประพฤติปฏิบัติอยูตลอดในชีวิตประจําวัน 

ดังที่ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524, หนา 5) กลาววา

จริยธรรมของบุคคลมีตนเหตุมาจากอิทธิพลของ 

สังคมมากกวาอิทธิพลทางพันธุกรรม กลาวคือ บุคคล

ที่ เกิดมาในแตละสังคม จะตองเรียนรูและยอมรับ 

จริยประเพณี ในสังคมของตน ซึ่งจะแตกตางจาก 

จริยประเพณีของสังคมอื่นๆ ไมมากก็นอย ฉะนั้นจะ

เห็นไดวา แหลงกําเนิดที่สําคัญของจรยิธรรมของบุคคล 

คือ สังคมหรือสิ่งแวดลอมนั้นเอง รากฐานการเกิด

จริยธรรมจะเริ่มกอตัวขึ้นในทารกตั้ งแตแรกเกิด 

โดยการเรียนรู เกี่ ยวกั บบุคคลอื่ นทีละนอยตาม 

การพัฒนาทางประสาทสัมผัสตางๆ จะอํานวยให 

นักทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมหลายทานเชื่อวา 

การพัฒนาทางจริยธรรมจะเกิดขึ้นในชวงแรกของชีวิต

มนุษย คือ ในชวงสิบปแรกและจะฝงรากลึกยากแก 

การเปลี่ยนแปลงในชวงหลังๆ ของชีวิต แตก็มีนักทฤษฎี

การเรียนรูซึ่งสามารถพิสูจนวาลักษณะและการกระทํา

ตางๆ ของมนุษยสามารถจะเปลี่ยนแปลงไดตาม 

ความเหมาะสมของสถานการณ โดยไมกําจัดอายุถึงแม

นักทฤษฎีทางจริยธรรมแทบทุกคนจะใหความสําคัญ

แ ก อิ ท ธิ พ ล ข อ ง สั ง ค ม  แ ต ค ว า ม คิ ด เห็ น 

ยังมีความแตกตางกันออกไปในบางเรื่อง เปนเหตุให

เกิ ดทฤ ษฎี ด านนี้ ม ากมายซึ่ งมี เนื้ อห า เกี่ ย วพั น 

กับอิทธิพลของสังคมไมทางตรงก็ทางออม นอกจากนี ้

บางทฤษฎียังเนนที่กระบวนการการเรียนรูจากสังคม

โดยตรง และยังสอดคลองกับไพฑูรย เพ็งสันเทียะ 

(2552) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมทางจริยธรรมของ

นัก เรียน ในวิทยาลั ยการอาชีพสั งกั ดสํ านั ก งาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เปรียบเทียบพฤติกรรมทางจริยธรรมจาก เพศ อาย ุ

ระดับ และประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม และประเภท

วิชาชางพาณิ ชยกรรม พิ จารณ าจาก เพศ อาย ุ

ประเภทวชิา หัวขอท่ีศึกษาเปนพฤติกรรมทางจริยธรรม 

4 ดาน ไดแก ดานวินัยและความรับผิดชอบ ดานความ

ซื่อสัตย ดานความขยันอดทน และดานการประหยัด 
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อดออมโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 พบวา พฤติกรรม

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปที่ 3 

จากภาพรวมทั้ง 4 ดาน โดยดานประหยัดและอดออม 

มีพฤติกรรมอยูในระดับมาก สวนการเปรียบเทียบ

พฤติกรรมแตละดานมีความแตกตางกัน 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนสังกดั 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

The Development of Inclusive Education Model of Schools under 

the Sakon Nakhon Primary Education Service Area Office 3 

สุทธิ สุวรรณจันทร1, อภิสิทธิ์ สมศรีสุข2 และ บุญมี กอบุญ3 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 2) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนา

รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา

แบบเรียนรวมของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และสัมภาษณบุคลากรในโรงเรียนที่จัด

การศึกษาแบบเรียนรวม และตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหา ระยะที่ 2 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  

กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหาร ครูผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ และครูสอนนักเรียนปกติ ในสังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จํานวน 309 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซี่และ

มอรแกน สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปน

แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) คา IOC อยูระหวาง 0.60-1.00 มีคาอํานาจจําแนกอยู

ระหวาง 0.56-0.90 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัย พบวา 

 1. รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 พบวา ประกอบดวยองคประกอบ 4 ดาน 1 กระบวนการ คือ 1) ดานผลการพัฒนาศักยภาพของ

นักเรียนพิการเรียนรวม 2) ดานการบริหารจัดการเรียนรวม 3) ดานการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล 

และการประเมินผล 4) ดานการดําเนินงานของศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Service: SSS) และ 

5) กระบวนการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach: WSA) 

 2. ผลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบวา ผูบริหารโรงเรียน ครูผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ และครูสอนนักเรียน

ปกตมิีความคิดเห็นตอความเหมาะสม โดยรวมของรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก 

 

 

 

 

  
1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา, สังกัดคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2อาจารย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3ผูอํานวยการโรงเรียนบานขัวกาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 3 
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( = 3.93) เมื่อพิจารณารายดานพบวา มีความเหมาะสมทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ 1) ดานผล

การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนพิการเรียนรวม ( = 4.08) 2) ดานการบริหารจัดการเรียนรวม ( = 3.96)  

3) ดานการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลและการประเมินผล ( = 3.94) 4) ดานการดําเนินงานของศูนยบริการ

ทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Service: SSS) ( = 3.73) และ5) กระบวนการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 

(Whole School Approach: WSA) ( = 3.74) 

คําสําคัญ   : การพัฒนารูปแบบ, การจัดการศึกษาแบบเรยีนรวม 

ABSTRACT 

 The objectives of this study were 1) to develop an inclusive education model of schools under the Sakon 

Nakhon Primary Education Service Area Office 3 and 2) to examine the appropriateness of the developed model. 

The study was divided into 2 phases. The first phase was the model development by a study of principles, 

theories and relevant document and researches on inclusive education, as well as an interview with education 

personnel in schools which provide inclusive education. A content consistency check was also conducted in this 

phase. The second phase was the appropriateness examination of the developed model. The samples were 309 

directors, teachers responsible for special education and teachers responsible for general education under the 

Sakon Nakhon Primary Education Service Area Office 3. The sample size was determined by the application of 

Krejcie and Morgan's Table and the samples were selected through multi-stage random sampling. The tool 

employed in data collection was a 5-level rating scale questionnaire with IOC value between 0.60 - 1.00, 

discrimination power between 0.56 - 0.90 and overall reliability value at 0.98. Statistics implemented in data 

analysis were mean and standard deviation. 

 The study yielded the following results: 

 1. The developed inclusive education model of schools under the Sakon Nakhon Primary Education Service 

Area Office 3 comprised 4 aspects and 1 process, which were 1) the potential development results of 

handicapped students in inclusive classes; 2) the administration of inclusive classes; 3) instructional 

management, measurement and evaluation; 4) the operation of Student Support Service (SSS) and 5) whole 

school approach (WSA) development process. 

 2. The appropriateness examination result of the developed model found that the overall opinion of 

directors, teachers responsible for special education and teachers responsible for general classes towards the 

developed model was at a high level (x= 3.93). When considered in each aspect, it was found that each was 

appropriate for implementation, and could be prioritized from highest to lowest as follows: 1) the potential 

development results of handicapped students in inclusive classes (x=4.08); 2) the administration of inclusive 

classes (x=3.96); 3) instructional management, measurement and evaluation (x=3.94); 4) the operation of 

Student Support Service (SSS) (x=3.73) and 5) whole school approach (WSA) development process (x = 3.74). 

Keywords:  model development/management, inclusive education. 



วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร; ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2559 

Journal of Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.1 No.1; (January-June) 2016 
 

48 
 

45 

บทนํา 

 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพ 

สนองตอความตองการของผูเรียนและชุมชน รวมถึง

การใหโอกาสทางการศึกษาอยางเปนธรรม นับวาเปน

หัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน  ให

เปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยู

ในสังคมไดอยางปกติสุข ดังนั้น คนพิการและบุคคลที่มี

ความบกพรองหรือบุคคลที่มีความตองการจําเปน

พิเศษ ควรไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคกับบุคคล

ทั่วไป 

 ในการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการและ

บุคคลที่มีความบกพรองหรือบุคคลที่มีความตองการ

จําเปนพิ เศษ ในตางประเทศนั้นได ใหความสนใจ 

ในการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลเหลานี้ ซึ่งเรียนวา

การจัดการศึกษาพิเศษ โดยมีการประชุมครั้งสําคัญๆ

ในหลายประเทศ เชน  ประเทศไทยที่ จอมเที ยน 

(Jomtien Declaration) มีการประกาศปฏิญญาวาดวย

การศึกษาเพื่ อปวงชน (Unesco, 1990) และมีการ

ประชุมที่ เกี่ยวของกับการศึกษาสําหรับคนพิการ 

ในหลายประเทศ เชน ที่ซาลามันกา ประเทศสเปน  

(The Salamanca Statement and Framework for 

Action on Special Needs Education. Salamanca, 

Spain, 1994) สาระสําคัญ คือ การสนับสนุนใหการจัด

การศึกษาแบบ เรยีนรวมอยางจรงิจัง   

 สําหรับประเทศไทย ไดดําเนินการจัดการศึกษา

สําหรับคนพิการมานาน โดยจัดในรูปแบบครอบครัว 

ตอมาไดมีโรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับ คนพิการ 

เชน โรงเรียนสอนคนพิการทางสายตา คนพิการ

ทางการไดยิน และคนพิการประเภทอ่ืน 

 ปจจุบัน ไดมีการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

โดยมีกฎหมายและนโยบายที่ เกี่ยวของกับการจัด

การศึกษาสําหรับคนพิการ เชน รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (ราชกิจจานุเบกษา, 

2550) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

และปรับปรุงแกไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 (กระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2553) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา

สําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และนโยบายการจัด

การศึกษาของรัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศ

นโยบายปฏิรูปการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

ในทศวรรษที่สอง (พ .ศ.2552–2561) (กระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2554) 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 ไดดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับ  

คนพิการโดยจัดการเรียนรวมและเรียนรวม โดยม ี

การจัดหลายรูปแบบและมีความแตกตางกัน ดังนั้น 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนารูปแบบ 

การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการและบุคคลที่บกพรอง      

ในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยพัฒนารูปแบบ    

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 3 เพื่อสงเสริมใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับ

การพัฒนาคุณภาพการเรียนรูตามศักยภาพที่แทจริง

ของเด็กตอไป 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบ 

เรียนรวมของโรงเรียนสังกัดสํ านักงานเขตพื้ นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 3 

สมมติฐานการวิจัย 
 รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 

ศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู

ในระดับมาก 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการ 

ศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  

มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบ ซึ่งแบงการวิจัย

ออกเปน 2 ระยะ คือ 

 ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา

แบบเรียนรวมของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประกอบ 

ไปดวย 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตํารา และเอกสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) ทําการสัมภาษณบุคลากรที่

เกี่ยวของที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษในโรงเรียน

ประถมศกึษา 

 ระยะที่ 2 การตรวจสอบรูปแบบการพัฒนา

รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3  ประกอบไปดวย 1) ประชากร 

ประกอบไปดวย 3 กลุม คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครูที่

รับผิดชอบการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการ  

เรียนรวม ครูสอนนักเรียนปกติของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 3 ในปการศึกษา 2558 จํานวน 103 โรงเรียน  

รวมประชากร 1,379 คน 2) กลุมตัวอยาง ผูวิจัยได

กําหนดกลุมตัวอยางจากตารางเครซีมอรแกน ได 302 

คน เพื่อใหเหมาะสมกับการวิจัยจึงเลือกกลุมตัวอยาง

จากโรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการ 

จํานวน 103 โรงเรียนประกอบไปดวย 3 กลุม คือ 

ผูบริหารสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา

สําหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ครูสอนนักเรียนปกติ 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในปการศึกษา 2558 

กลุมละ 1 คน รวม 309 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบไปดวยแบบ

สัมภาษณ และแบบสอบถาม  

 1. แบบสัมภาษณ  เปนแบบสัมภาษณ แบบ 

มีโครงสราง เพื่อสัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของในการ

จัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนสั งกั ด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 และเขต 2 จํานวน 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน 

คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบการจัด

การศึกษาสําหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ครูสอน

นักเรยีนปกต ิ

 2 . แบบสอบถาม เป นแบบสอบถามแบบ 

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ประกอบดวย 4 

องคประกอบ 1 กระบวนการ คือ องคประกอบที่ 1   

การบริห ารจั ดการเรียนรวม  องคประกอบที่  2       

ก ารจั ด ก ารเรี ยนก ารส อนแล ะก ารวั ด ผ ล แล ะ          

การประเมินผล องคประกอบที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ

ของนัก เรียนพิ การเรียนรวม  องคประกอบที่  4  

การดําเนินงานของศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ 

และ 1 กระบวนการ คือ กระบวนการพัฒนาโรงเรียน

 องคประกอบของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

   1. การบริหารจัดการเรียนรวม 

   2. การจัดการเรียนการสอนและการวัดและ  

       ประเมินผล 

   3. การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนพกิาร 

        เรียนรวม 

   4. การดําเนินงานของศูนยบริการทางการศึกษา 

        พิเศษ 

รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรยีนรวมของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

สกลนคร เขต 3 

 

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ 

(Whole School Approach: WSA) 

   1) การบริหารจัดการ    

   2) การจัดการเรียนการสอน 

   3) การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู  

   4) การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ   
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ทั้ งระบบ (Whole School Approach : WSA) โดยการ

ตรวจส อบ คุ ณ ภาพ เค รื่ อ งมื อ จาก ผู เชี่ ย วชาญ  

มีคาความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.60–1.00 

และมีความเชื่อมั่นเทากับ 0.98 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ

แลวนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางของ 

โรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการเรียนรวม 

จํานวน 103 โรงเรียนๆ ละ 3 ฉบับ รวม 309 ฉบับ 

ไดรับ การตอบกลับของแบบสอบถามและมีความ

สมบูรณคืนมา จํานวน 249 ฉบับ คิดเปนรอยละ 

80.58 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิ เคราะห ขอมู ล  แบ งเป น  2 ตอน คื อ  

1) การวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม 2) การวิ เคราะหขอมูลเพื่ อยืนยัน

องคประกอบของรูปแบบ โดยการวิ เคราะหหา 

คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยปรากฏ ดังนี ้

 1. จากการวิจัยครั้งนี้  ไดรูปแบบการจัดการ 

ศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ซึ่งได

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัย 

ที่ เกี่ ย วข อ ง  ผู วิ จั ย ได สั ง เค ราะห อ งค ป ระก อ บ 

ของรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ไดออกมา

เปนรูปแบบประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) ดานการ

บริหารจัดการเรียนรวม 2) ดานการจัดการเรียน 

การสอนและการวัดผลและประเมินผล 3) ดานผลการ

พั ฒ น าศั ก ยภ าพ ข องนั ก เรี ย น พิ ก า ร เรี ย น รวม  

4) ดานการดําเนินงานของศูนยบริการทางการศึกษา

พิเศษ(Student Support Service: SSS) 5) กระบวนการ 

พัฒนาโรงเรียนทั้ งระบบ (Whole School Approach: 

WSA) 

 2. การตรวจสอบรูปแบบ พบวา องคประกอบ

โดยรวมของรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีความเหมาะสมของ

รูปแบบอยูในระดับมาก ( X = 3.93) โดยมีรายละเอียด 

ดั งนี้  องคประกอบดานผลการพัฒ นาศักยภาพ 

ของนักเรียนพิการเรียนรวมมีคะแนนเฉลี่ย ในลําดับ

มากที่สุด ( X = 4.08) และการดําเนินงานของศูนย 

บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Service: 

SSS) มีคะแนนเฉลี่ยในลําดับนอยที่สุด ( X = 3.73)  

โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

  2.1 องคประกอบดานผลการพัฒนาศักยภาพ 

ของนักเรียนพิการ นักเรียนพิการไดรับสิทธิโอกาส   

ทางการศึกษาอยางเสมอภาค มีระดับคะแนนมาก 

ที่สุด ( X = 4.24) และนักเรียนพิการสมารถเรียนรู 

ไดในสภาพแวดลอมที่มีขีดจํากัดนอยที่สุด มีคะแนน 

ในลําดับสุดทายของดาน ( X = 3.87) 

  2.2 องคประกอบดานการบริหารจัดการ 

เรียนรวม การสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหมีความรู ความสามารถ ทักษะในการจัดการ

เรียนรวม มีระดับคะแนนมากที่สุด ( X = 4.14) และ

การจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และ

ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา มีคะแนนในลําดับ

สุดทายของดาน ( X = 3.82) 

  2.3 องคประกอบด านการจัดการเรียน      

การสอนและการวัดผลและประเมินผล กระบวนการ 

การคัดกรอง วินิจฉัยความบกพรองของนักเรียนมี

ระดั บ ค ะแน น ม าก ที่ สุ ด  ( X = 4.19) แ ล ะก ารใช

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนานักเรียน        

ในชั้นเรียนรวม มีคะแนนในลําดับสุดทายของดาน         

( X = 3.69) 

  2.4 องคประกอบดานการดําเนินงานของ

ศูนยบริการทางการศึกษาพิ เศษ (Student Support 

Service: SSS) การใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวก 

สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

สําหรับนักเรยีนพิการเรียนรวมในโรงเรียนและโรงเรียน

เครือขาย มีระดับคะแนนมากที่สุด ( X = 3.87) และ



วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร; ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2559 

Journal of Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.1 No.1; (January-June) 2016 

51 
 

48 

การจัดหองเพื่ อดํ า เนินงานของศูนยบริการทาง

การศึกษาพิเศษ (Student Support Service: SSS) ที่สุด

มีคะแนนในลําดับสุดทายของดาน ( X = 3.62) 

  2.5 กระบวนการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 

(Whole School Approach: WSA) มี ค า เฉ ลี่ ย รวม อยู 

ในระดับมาก  ( X = 3.74) โดยมี รายละเอี ยด  คื อ 

ผูบริหารสถานศึกษา และครูภายในสถานศึกษาเขาใจ

และเห็นคุณคาของการจัดการเรียนรวม รวมถึงให 

การสนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่องภายใน

สถานศึกษา มีระดับคะแนนมากที่สุด ( X = 3.83) และ

สถานศึกษาจัดตารางเวลาเรียนใหสามารถรองรับ

ความหลากหลายของผูเรียนไดที่สุด มีคะแนนในลําดับ

สุดทายของกระบวนการ ( X = 3.52) 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัด

การศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  
มีประเด็นสําคัญที่ตองนํามาอภิปราย ดังนี ้

 1. องคประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษา

แบบเรียนรวมของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประกอบ 

ไปดวยองคประกอบ 4 ดาน 1 กระบวนการ คือ  

1) ดานการบริหารจัดการเรียนรวม 2) ดานการจัด 

การเรียนการสอนและการวัดผลและประเมินผล  

3) ดานผลการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนพิการ 

เรียนรวม 4) ดานการดําเนินงานของศูนยบริการทาง

ก า รศึ ก ษ า พิ เศ ษ  (Student Support Service: SSS)  

5) กระบวนการพัฒ นาโรงเรียนทั้ งระบบ (Whole 

School Approach: WSA) 

  1.1 ดานการบริหารจัดการเรียนรวมแสดง 

ใหเห็นวา การสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาใหมีความรู ความสามารถ ทักษะในการ

จัดการเรียนรวมตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการ

จัดทํ าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  

การจัดตั้ งคณ ะกรรมการดําเนินงานการจัดการ 

เรียนรวม การจัดทําแผนปฏิบัติการ การกําหนด

นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ แผนพัฒนา การจัดการ

เรียนรวม การประสานความรวมมือในการพัฒนาการ

จัดการเรียนรวม การบริหารจัดการใหนักเรียนพิการ

เรียนรวมไดรับการเตรียมความพรอมในการเรียนรวม

อยางเหมาะสม การรายงานผลการดําเนินงานการ

จัดการเรียนรวม การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ

ดานการเรียนรวม การนิเทศ ติดตาม การดําเนินงาน 

การจัดการเรียนรวม การจัดสภาพหองเรียนให

เหมาะสมกับการจัดการเรียนรวม การจัดสิ่งแวดลอมที่

เหมาะสมตอการจัดการเรียนรวมการจัดหาสิ่งอํานวย

ความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นๆ  

ทางการศึกษาใหกับนักเรียนเรียนรวม บริหารจัดการ

ใหนักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติตอนักเรียนพิการเรียน

รวมไดอยางเหมาะสม ซึ่ งมีความสอดคลองกับ 

การพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบและหลักของการจัด

การศึกษาเรียนรวม (สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 

2555, หนา 33-35) 

  1.2 ดานการจัดการเรียนการสอนและการ

วัดผลและประเมินผล ซึ่ งมีระดับความเหมาะสม  

ในระดับมาก โดยมีกระบวนการคัดกรอง วินิจฉัย 

ความบกพรองของนักเรียน มีระดับคะแนนมากที่สุด      

( X = 4.19) และการใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  

เพื่ อพัฒ นานัก เรียนในชั้น เรียนรวม มีคะแนนใน 

ลําดับสุดทายของดาน ( X = 3.69) แสดงใหเห็นวา

กระบวนการคัดกรอง วินิจฉัยความบกพรองของ

นักเรียน แลวนําขอมูลสารสนเทศรายบุคคลมาจัดทํา

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จัดทํ า

แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) สอดคลองกับแผน  

การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล รายงานผลการเรียน

ของนักเรียนพิการเรียนรวม ใชสิ่งอํานวยความสะดวก 

สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

ตามกฎกระทรวง การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

ที่หลากหลาย และเหมาะสมกับการจัดการเรียนรวม 

นํามาวิเคราะหผล ประเมินนําผลไปใชในการพัฒนา

นัก เรียนเรียนรวม  และการใชกระบวนการวิจั ย         

ในชั้นเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนในชั้นเรียนรวมนั้น 

มีความจํ า เป นที่ ต องจั ดการดั งองคประกอบใน 
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ดานนี้ ซึ่งมีความสอดคลองกับเดชา ทาเวียง (2550, 

หน า 129-148) ไดทํ าการวิจั ย เรื่อง การพัฒ นา 

การบริหารจัดการเรียนรวม: กรณีศึกษาโรงเรียน 

หนองกุงพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอนแกน เขต 5  

  1.3 ดานผลการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

พิการเรยีนรวม มีระดับความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

แสดงให เห็นถึงความเหมาะสมขององคประกอบ 

ไม ว า จ ะ เป น นั ก เรี ย น พิ ก า ร ได รั บ สิ ท ธิ โอ ก า ส 

ทางการศึกษาอยางเสมอภาค รับการสงตอระหวาง 

ชั้นเรียน สงเสริมใหมีทักษะในการดํารงชีวิตสามารถอยู

รวมกับผูอื่นได บุคลากรในโรงเรียนมีความเขาใจยอมรับ 

และชวยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวม อํานวยความสะดวก 

ไมวาจะเปนสื่อการเรียนการสอน ใหบริการและความ

ชวยเหลืออื่นๆ เปนรายบุคคล สงเสริมใหนักเรียนพิการ

ได รับการพัฒ นาเต็มศักยภาพตามแผนการจั ด

การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จนนักเรยีนพิการสามารถ

เรียนรูไดในสภาพแวดลอมที่มีขีดจํากัดนอยที่สุด  

ซึ่งมีความสอดคลองกับการเตรียมความพรอมนักเรียน

พิการหรือที่มีความบกพรองในดานรางกาย วิชาการ 

อารมณ สังคม และการชวยเหลือตนเอง หากพิจารณา

ตั้งแตแรกเกิดจําเปนตองไดรับการชวยเหลือระยะ

แรกเริ่มหรือเตรียมความพรอมทันทีที่พบความพิการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพทุกดาน ซึ่งในการชวยเหลือใน

ระยะแระเริ่มนั้นเปนชวงสําคัญที่สุดที่เด็กไดรับการ

เตรียมความพรอม เพราะชวงอายุ 0–3 ป เปนชวงที่

สมองเจริญเติบโตมากที่สุด การเตรียมความพรอมทํา

ได โดยการกระตุนพัฒนาการ ในสวนที่ เหลืออยู  

เมื่อไดรับการพัฒนาระดับการทํางานตางๆ (Functional 

Level) จะยิ่งสูงขึ้น ในทางกลับกันหากไมไดรับการ

พัฒนา การกระตุนหรือการสงเสริมสวนที่เหลืออยู

อยางมีประสิทธิภาพ ความสามรถในการทํางานตางๆ 

จะเลือนหายไป ทําใหเด็กเสียโอกาสในการเรียนรูทันที 

ดั งนั้ นการชวยเหลือฟ นฟู สมรรถภาพเด็กพิการ  

ยิ่งทําในทวงทีตั้งแตเมื่อแรกเกิดและทําไดอยางถูกตอง

จะสามารถฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการไดอยางเห็นผล

ชัดเจน (เบญจา ชลธารนนท, 2546) 

  1.4 ดานการดําเนินงานของศูนยบริการทาง

ก า รศึ ก ษ า พิ เศ ษ  (Student Support Service: SSS)  

มีระดับความเหมาะสมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา

การใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและ

ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สําหรับนักเรียน

พิการเรียนรวมในโรงเรียน และโรงเรียนเครือขาย    

การใหคํ าปรึกษา แนะนํา/การตัดสินใจ เกี่ยวกับ     

การเรียนรวม การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนรวม การจัดทําขอมูลสารสนเทศ

นักเรียนพิการเรียนรวมทั้งในโรงเรียนและโรงเรียน

เครือขาย พรอมแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของ

ศูนยบริการทางการศึกษาพิ เศษ (Student Support 

Service: SSS) การใหบริการดานวิชาการ การจัดการ

เรยีนรวมแกบุคลากรในโรงเรียน และโรงเรียนเครอืขาย 

ไดแก สื่อ นวัตกรรม การจัดการเรียนรวม มีการ

ประชาสัมพันธ เผยแพร ขอมูลขาวสารดานการจัดการ 

สิ่งเหลานี้ลวนแตจําเปนตอการบริหารจัดการศึกษา

แบบเรียนรวม ซึ่งมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

การจั ดการศึกษาสํ าหรับคนพิ การ พ .ศ . 2551 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

  1.5 กระบวนการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 

(Whole School Approach : WSA) นั้ น  มี ระดับความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาการพัฒนา

สถานศึกษา ให เปนสถานศึกษาที่ จัดการศึกษา 

การเรียนรวมอยางมีคุณภาพไดนั้น การบริหารจัด 

การและการพัฒ นาสถานศึกษาทั้ งระบบจึงเปน

กระบวนการที่ จะตองดํ า เนิ นการอยางเขมแข็ ง 

ภายใตนโยบายสถานศึกษาที่ชัดเจน การบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ มีการวางแผนอยางเปนระบบ

ผูบริหารและสมาชิกในสถานศึกษาทุกคนมีเจตคต ิ

ที่ ดีตอการจัดการศึกษาเรียนรวม มีส วนรวมใน 

ทุกขั้นตอนการพัฒนาอยางเหมาะสม มีการสนับสนุน

การจัดการศึกษาอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

รวมถึงการขจัดปญหาอุปสรรคตางๆ ที่สงผลตอ 

การจัดการศึกษาเรียนรวม หากสถานศึกษาสามารถ

ดําเนินการไดครบตามกระบวนการดังกลาว จะเปน

ประโยชนตอผูเรียนและสามารถพัฒนาสถานศึกษาไปสู
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การเรียนรวมไดอยางมีคุณภาพตอไป สอดคลองกับ

หลักสู ตรการพัฒ นาคุณ ภาพการจัดการศึกษา 

เรียนรวม (สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. 2555, 

หนา 29-35) ที่ระบุวาการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 

(Whole School Approach : WSA) คื อ  ก า ร จั ด ตั้ ง 

ปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อใหการดําเนินงาน

ในดานการจัดการเรยีนการสอนประสบผลสําเร็จสูงสุด

แกผูเรยีน พัฒนาผูเรียนไดเต็มศักยภาพ ผูเรยีนมีทักษะ

ในการแสวงหาความรูจากแหล งเรียนรู ไป ใช ใน

ชีวิตประจําวันได โดยทุกฝายมีสวนรวมในทุกขั้นตอน 

ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูในสถานศึกษา 

ควรเขาใจความแตกตางในการที่จะทําสถานศึกษา 

ให ส าม ารถ จั ด ก าร เรี ย น รวม ได ต าม ก ฎ ห ม าย 

อยางแทจริง ครูตองเขาใจและยอมรับวิธีการจัด

การศึกษาเรียนรวม โดยบทบาทของผูบริหาร คือ  

จัดกลุมงานและกําหนด หรือแตงตั้งครูใหรับผิดชอบ 

ในการจัดการเรียนรวม เพื่อประกันวาจะจัดตั้งให

สถานศึกษาเปนศูนยรวมของการเรียนรู รวมถึงจะ

ไดรับการสนับสนุนในทุกๆ ดาน 

 2. การตรวจสอบรูปแบบการจัดการศึกษา 

แบบเรียนรวม ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีความ

เหมาะสมของรูปแบบอยูในระดับมาก สามารถเรียง 

ลําดับความเหมาะสมองคประกอบของรูปแบบ 

จากมากไปหานอย ไดดังนี้ ดานผลการพัฒนาศักยภาพ

ของนักเรียนพิการเรียนรวม ดานการบริหารจัดการ

เรยีนรวม ดานการจัดการเรียนการสอน และการวัดผล

และประเมินผล และดานการดําเนินงานของศูนย 

บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Service 

: SSS) ซึ่งมีความสอดคลองกับเดชา ทาเวียง (2549,  

บทคัดยอ) การดําเนินการพัฒนาการบริหารจัดการ

เรียนรวมของโรงเรียนหนองกุงพิทยาคม โดยประชุม

ปรึกษาหารือกั บทุ กฝ าย เพื่ อกํ าหนด วิสั ยทัศน  

พั น ธ กิ จ  น โย บ าย  แ ผ น งาน แ ล ะ งบ ป ระม า ณ  

การจัดการเรียนรวม แตงตั้งกรรมการรับผิดชอบ 

การดําเนินงาน และรวมกันกําหนดหนาที่ ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการฝายตางๆ เพื่อวางแผน

ดําเนินการ โดยดํ าเนินการตามโครงการ ไดแก

โครงการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

ตัวผู เรียน โครงการคัดแยกเด็ก โครงการจัดอบรม 

ใหความรูแกบุคลากร โครงการเขียนแผนการจัดการ

เรียนรู เฉพาะบุ คคล โครงการพัฒ นาหลักสู ต ร 

และการจัดตารางการเรียนการสอนที่ เหมาะสม  

โครงการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเด็ก ไดแก  

1) ปฐมนิเทศนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 

2) เขาคาย “ฉันรักเพื่อน” 3) กิจกรรม “เพื่อนชวย

เพื่ อน” 4) กิจกรรม พี่ สอนนอง และ5) กิจกรรม 

ศิษยลูก และดําเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

การดําเนินงาน เดือนละ 2 ครั้ง แลวนําผลการประเมิน

มาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง แลวประชุมสัมมนา

คณะกรรมการทุกฝาย เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน 

หาแนวทางปรับปรุงแกไข และสรุปผลการดําเนินงาน 

พรอมทั้งเผยแพรและประชาสัมพันธ 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 จากการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษา

แบบเรียนรวมของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีขอเสนอแนะ

จากการวิจัย ดังนี ้

 ขอเสนอแนะทั่วไป 

 ควรนํารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

ไปใชมีปรับปรุงและพัฒนางานดานการศึกษาแบบ 

เรียนรวมใหมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นโดยนําผลดานตางๆ 

มีปรับปรุง 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการทําวิจัยเพื่อศึกษาถึงสภาพปญหา

ของโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

เพื่อที่จะไดหาแนวทางการแกไขปญหา นําไปสูการ

พัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 

 2. ควรศึกษาผลการนําเอารูปแบบการจัด

การศึกษาแบบเรียนรวมไปใช เพื่อใหไดแนวทางในการ

พัฒนาปรับปรุงรูปแบบนีใ้หมีความสมบูรณมากยิ่งขึน้ 
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 3. ควรศึกษาแนวโนมความเปนไปไดในการ

นําไปใชของรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  

วาจะมีการบริหารจัดการไปในทิศทางใด มีประโยชน

มากนอยเพียงใดกอใหเกิดความเจริญกาวหนาตอวง

การศึกษาอยางไร 

เอกสารอางอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัต ิ

 การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545. สํานักงาน ปลั ดก ระทรวง

ศึกษาธิการ. 

_______. (2551). พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา

 สําหรับคนพิการ พ.ศ.2551. กรุงเทพฯ:  

 สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ. 
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การพัฒนารูปแบบประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

A Development of Academic Administration Effectiveness Model in Schools 

under the Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2 

สุคนธปยา ลับภู1, วันเพ็ญ นันทะศรี2 และ บุญมี กอบุญ3 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี ้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 

1 การพัฒนารูปแบบ โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ รางรูปแบบประสิทธิผลการ

บรหิารงานวิชาการ และนํารางรูปแบบไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม ระยะที่ 2 การตรวจสอบรูปแบบโดย

เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคามีคาดัชนีจําแนกรายขอตั้งแต 0.60 - 1.0 และคา

ความเชื่อมั่น 0.99 กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน และครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 354 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหา คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  

 ผลการวิจัย พบวา 

 1. รูปแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 ประกอบดวย ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ซึ่งมีองคประกอบยอย 4 ดาน คือ

ดานผูบริหาร ดานครูและบุคลากร สภาพทั่วไป/สภาพแวดลอม และดานชุมชน กระบวนการบริหาร งานวิชาการตาม

วงจรคุณภาพ (PDCA) ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan) ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินตามแผน (Do) 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check) ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงแกไข (Act) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรียน ซึ่งมีองคประกอบยอย 5 ดาน ประกอบดวย การผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง การพัฒนา

นักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก การปรับเปลี่ยนและการพัฒนา การแกปญหาภายในโรงเรียน และความพึงพอใจ 

ในการทํางาน 

 2. ผลการตรวจสอบรูปแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X = 3.81) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา มีความเหมาะสม อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปนอย คือปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการ ( X = 3.81) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ( X = 3.81) และกระบวนการบริหารงาน

วิชาการตามวงจรคุณภาพ ( X = 3.80) 

คําสําคัญ :    การบรหิารงานวิชาการ, ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

 

 
  
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา, สังกัดคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2 อาจารย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3 ผูอํานวยการโรงเรียนบานขัวกาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 
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ABSTRACT 

 The objectives of this study were to develop and verify the author's academic administration effectiveness 

model in schools under the Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2. The study was conducted 

in 2 phases. The first phase was the model development by studying relevant concepts, theories and studies, 

drafting the model and having the suitability of the drafted model verified by experts. The second phase was the 

model verification. Data collection was done by using a 5 - level rating scale questionnaire with discrimination 

value between 0.60 to 1.0 and reliability value at 0.99. There were 354 school directors and teachers in schools 

under the Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2 in academic year B.E. 2558, selected by 

using multi-stage sampling, participated in this study. Statistics used in data analysis were percentage, mean 

and standard deviation. 

  The study yielded the following results. 

  1. The author's academic administration effectiveness model in schools under the Sakon Nakhon 

Primary Educational Service Area Office 2 consisted of 1) factors influencing the effectiveness on academic 

administration, which could be further classified into 4 components, namely directors, teachers and personnel, 

general atmosphere/environment and community, 2) academic administration process according to the PDCA 

quality cycle, which comprised 4 steps, namely plan, do, check and act, 3) academic administration 

effectiveness, which could be further divided into 5 aspects, namely production of students with high academic 

achievement, development of positive attitude in students, modification and development, internal problem 

solving and job satisfaction. 

  2. The verification of the author's academic administration effectiveness model in schools under the 

Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2 found that the overall suitability of the model was at 

high level ( X = 3.81). When considering each component, it was found that the suitability of each one was also 

at high level and could be prioritized from the highest to the lowest as follows: factors influencing the 

effectiveness on academic administration( X = 3.81) , academic administration effectiveness ( X = 3.81)  and 

academic administration process according to the PDCA quality cycle ( X = 3.80).  

Keywords:  Academic Administration, Academic Administration Effectiveness 

 

บทนํา 

 ปจจุบัน โลกกํ าลั งเปลี่ ยนแปลงไปสู สั งคม 

แห งการเรียนรูการพัฒนาบุคลากรของชาติ ใหม ี

ความรู ความสามารถ มีคุณภาพอยางทั่วถึงและ 

ยั่งยืน จึงนับเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดความอยูรอด

ของประเทศในการพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคม 

ของชาตินั้น คุณภาพทรัพยากรมนุษยนับเปนหัวใจ 

 

สํ าคัญ  และการศึกษานั่ น เองที่ เปน เครื่องมือใน  

การพัฒนาทุกดานเพราะการศึกษา คือ การสรางทุน 

แหงปญญา ปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

เศรษฐกิจและ สังคมเปนไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง  

มีการนําเทคโนโลยี รูปแบบการเรียนรู การใชชีวิต 

และวัฒนธรรมใหมๆ มาสูสั งคมไทย การศึกษา 

จึ งเป นป จจั ยสํ าคัญ ในการชวย ให คนมี หลั กคิ ด  

รูจักใครครวญ เลือกสรร พัฒนาและปรับตัวเขากับ
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เหตุการณที่เขามาสูชีวิตตลอดเวลาทามกลางความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปนกระแสแหงความเปน

โลกาภิวัฒน (Globalization) เปนสังคมที่ตองอาศัยองค

ความรู  (Knowledge Based Society)และเศรษฐกิ จ

ฐานความรู (Knowledge Based Economy) ซึ่งมีผลให

การบริหารจัดการศึกษาไทยตองอยูภายใตเงื่อนไขของ

การแขงขันและความคาดหวังของสังคม กระบวนการ

บริหารจัดการศึกษาจึงตองปรับเปลี่ยนและพัฒนาให

สอดคลองกับสภาพการณ จึงจําเปนที่ผูบริหารจะตอง

สนใจใฝรู และพัฒนาอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา 

เพื่อใหการบริหารจัดการขององคกรอยูรอด บังเกิด

ผลดีและบรรลุตามวัตถุประสงค  (ธีระ รุญเจริญ, 

2549, หนา 98) 

 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญ ญั ติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีความมุงหมายที่จะจัดการ 

เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนด ี

มีความสามารถและอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข

การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลัง และมีประสิทธิภาพ

จําเปนตองยึดเงื่อนไขและหลักการสําคัญของการ

ปฏิ รูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คื อ  

ยึด โรงเรียนเปนศูนยกลางในการตัดสินใจการม ี

สวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ

ตรวจสอบได โดยไดกําหนดแนวทางในการบริหารจัด

การศึกษา อันจะนําไปสูการปฏิรูประบบบริหารจัดการ

จากแบบเดิม เนนที่การรวมอํานาจไวที่สวนกลาง 

ไปสูการบริหารแบบกระจายอํานาจ โดยเฉพาะ 

มาตรา 39 กําหนดสาระสําคัญใหกระทรวงกระจาย

อํานาจการบริหารและจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหาร

ทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษาโดยตรง เพื่อใหการศึกษาสรางคนและ

สรางความรูสูสังคมคุณธรรมคุณภาพสมรรถภาพ 

และประสิทธิภาพตอไป (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หนา 1)  

 การศึกษามีสวนสําคัญและจําเปนในการพัฒนา

ประเทศใหรุงเรืองทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

การปกครอง และวัฒ นธรรม เพราะการศึกษา 

เปนกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการ

ถายทอดวัฒนธรรม และสรางภูมิปญญาใหแกสังคม 

(ธีระ รุญเจริญ, 2549, หนา 2) การพัฒนาคนใหมี

ความสามารถพัฒนาประเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขึ้นอยูกับการไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ เพราะ

การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนามนุษยใหมีความ

เจริญงอกงามทั้งทางสติปญญา ความรูคุณธรรม 

ความดีในจิตใจ มีความสามารถที่จะทํางาน และคิด

วิเคราะหไดอยางถูกตอง สามารถเรียนรู แสวงหา

ความรู ตลอดจนใชความรูอยางสรางสรรค ชวยให

มนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางสันติสุข (สุมน 

อมรรัตน, 2550, หนา 461; คัมภีร สุดแท, 2553,  

หนา 1) 

 ในยุคปฏิรูปการศึกษา การบริหารงานวิชาการ

ถือเปนหัวใจสําคัญของสถานศึกษา ที่ผูบริหารจะตอง

ใหความสําคัญเปนอันดับแรก สวนงานดานอื่นๆ นั้น 

แมจะมีความสําคัญเชนเดียวกันแตเปนสวนสงเสริม

ส นั บ ส นุ น ให ง าน วิ ช าก ารดํ า เนิ น ไป ได อ ย า งมี

ประสิทธิภาพผูบริหารจะตองสนับสนุนใหครูจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุจุดหมายของ

หลักสูตร การที่จะตรวจสอบวาสถานศึกษาใดผูบริหาร

ใหความสําคัญตองานวิชาการ สามารถดูไดจากการที่

สถานศึกษามีขอบเขตของงานวิชาการอยางชัดเจน

ผูบริหารมีวิสัยทัศนและแนวคิดใหมๆ ในการพัฒนางาน

ครูมีความตระหนักและรวมมือกันพัฒนางานวิชาการ

อยางจริงจังสามารถนําปรัชญาของสถานศึกษาไปสู

การปฏิบัติในโครงการตางๆ ไดอยางดียิ่ง สามารถนํา

ความรูไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

การบริหารวิชาการเปนการดําเนินงาน โดยผสมผสาน

ทรัพยากรการจั ดกิ จกรรม  และประสบการณ 

การเรียนรูใหแก นักเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียน

การสอนใหบรรลุตาม จุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ

ตลอด ทั้งการอบรมศีลธรรมจรรยาและความประพฤติ

ของนักเรียน เพื่อใหเปนคนดีมีความรูความสามารถ



วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร; ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2559 

Journal of Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.1 No.1; (January-June) 2016 

59 
 

56 

ทางวิชาการความรูรอบตัวความรูเทคโนโลยสีารสนเทศ

มีทักษะการดํารงชีวิตอยางมีความสุข (สํานักงานคณะ

กรรม การการศึกษาขัน้พื้นฐาน, 2555, หนา 1-3) 

 การบริหารงานวิชาการเปนงานที่ สํ าคัญ 

สําหรับผูบริหารสถานศึกษา เนื่องจากผูบริหารเปน 

ผูใชอํานาจในการบริหารที่จะอํานวยการใหกิจการ 

ทุกอยางดําเนินการไปตามแผนงานของสถานศึกษา

ที่ตั้งไว ดังนั้นการบริหารงานวิชาการจึงเกี่ยวของ 

กับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาและจากตัวเลข 

ที่ปรากฏการบริหารงานวิชาการ ในสัดสวนอัตรา 

รอยละ40 (Smith and Orther,1961 อางในปรียาพร 

วงศอนุตรโรจน, 2551, หนา 15) ซึ่งถือวาเปนงาน 

ที่สําคัญมากโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุง

คุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งถือวาเปนจุดหมายหลัก

ของการจัดการศึกษาในสถานศึกษา และเปนดัชน ี

ชี้วัดความสําเร็จและความสามารถของผูบริหาร 

ในการบริหารงานวิชาการ ดังนั้นภารกิจงานวิชาการ 

ซึ่งถือวาเปนงานสําคัญ และเปนหัวใจของการบริหาร

ทั้งหมด ทั้งนี้ผูบริหารจะตองมีความตระหนักเขามามี

สวนในการสงเสริมสนับสนุน รวมคิด รวมทําในการ

ทํางานเปนทีม โดยบุคลากรในสถานศึกษาตองไดรับ

การเตรียมความพรอม มองเห็นคุณ คามีความรู  

ความ เขา ใจ  และมีการติดตาม กํ ากั บดู แลการ

ดําเนินงานในสถานศึกษาอยางเปนระบบ ซึ่งปจจุบัน

การจัดการศึกษาในประเทศไทย ยังอยูในระดับไมนาพึง

พอใจ กลาวคือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 

ผลการสอบระดับชาติ (o-NET) ต่ํากวารอยละ 50  

ทุกรายวิชา ผลการสอบ PISA ประเทศไทยอยูในอันดับ 

52 จาก 65 ประเทศทั่ วโลก (สํ านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกร

มหาชน, 2556, หนา 50) และยังพบวา นกัเรียนจํานวน

มากอานหนังสือไมออก อานไมคลอง เขียนไมคลอง 

นักเรียนขาดแรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ์ ไมสนใจเรียน ไมเขา

หองเรียน (สํ านักงานคณ ะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน, 2555, หนา 1-3) 

 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับ

ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มีความมุงมั่นที่จะเปนองคกรผูนําการเปลี่ยนแปลง 

มีความพรอมเปนผูนําในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ 

ใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

จากการดําเนินการจัดการศึกษาในชวงปที่ผานมา 

พบวา ผลการปฏิบัติ งานของสถานศึกษาแตละ 

แหงมีผลสัมฤทธิ์ที่แตกตางกัน สงผลตอคุณภาพและ

มาตรฐาน โดยรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 จึงใหความสําคัญกับการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน ความรูความสามารถของครู ผูบริหาร 

บุคลากรทางการศึกษา และสรางความเขมแข็ง 

ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

อย างเรงด วนและจริงจั ง ภายใตการมีส วนรวม 

ของทุกภาคสวน โดยมีนโยบาย วิสัยทัศน เปาหมาย  

พันธกิจ จุดเนนการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงาน

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนพื้นฐานของสารสนเทศ 

บริบทของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 2 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2, 2557, หนา 19-37) 

 จากสภาพปญหาดังกลาว จึงจําเปนอยางยิ่ง 

ที่ตองหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน เพื่ อ ให การ

บริหารงานวิชาการมีประสิทธิผลและเกิดประโยชน

สู งสุดตอทุกฝ ายที่ เกี่ ยวของ ดั งนั้ นผู วิจัยซึ่ งเปน

ผูรับผิดชอบงานวิชาการในโรงเรียนได เล็งเห็นถึง

ความสําคัญของงานวิชาการ จึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษาการพัฒนารูปแบบประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียน เพื่อใหการบริหารงานวิชาการมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บรรลุเปาหมายใน

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนารูปแบบประสิทธิผลการบริหาร 

งานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 2. เพื่ อตรวจสอบรูปแบบประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด

การพัฒนารูปแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ในโรงเรียน สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

ประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ดังนี ้

 1. ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหาร 

งานวิชาการ ผูวิจัยไดศึกษาทัศนะของจุไรรัตน สุดรุง, 

2549; ธีระ รุญเจริญ, 2549; กรมวิชาการ, 2550;  

จุไรรัตน เอิบกมล, 2550; พัฒนะ เส็งเรียบ, 2550; 

สวัสดิ์ พานกลาง, 2550; Purkey and Smith, 1983; 

Murphy, Hallinger และไดสังเคราะหปจจัยที่สงผลตอ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ไดแก 1) ปจจัย

ดานผูบริหาร 2) ปจจัยดานครูและบุคลากร 3) ปจจัย

ดานสภาพทั่วไป/สภาพแวดลอม และ4) ปจจัยดาน

ชุมชน 

 2. กระบวนการบริหารงานวิชาการ ซึ่งผูวิจัยนํา

หลักการบริหารงาน อยางมีคุณภาพในการประยุกต 

ใชวงจรคุณ ภาพเพื่ อบริหารงานสถานศึกษากับ

กระบวนการประกันคุณภาพภายในมากําหนดเปน

กระบวนการบริหารงานวิชาการตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA) ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan) 

ขั้นตอนที่  2 การดํ าเนินตามแผน (Do) ขั้นตอนที่  3  

การตรวจสอบ (Check) และขั้นตอนที ่4 การปรับปรุงแกไข 

(Act) (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 

2543, หนา 10) 

 3. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียน ผูวิจัยไดศึกษาทัศนะของ พิมพรรณ สุริโย, 

2552; ธนิต ทองอาจ, 2553; เรียม สุขกล่ํา, 2553;  

ธัชชัย นาจําปา, 2554; Mott, 1972; Hoy & Miskel, 

2008; Hoy and Furguson, 1985 และไดสั งเคราะห

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

ประกอบไปดวย 1) การผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ท า งก าร เรี ย น สู ง  2 ) ก ารพั ฒ น านั ก เรี ย น ให ม ี

ทัศนคติทางบวก 3) การปรับเปลี่ยนและการพัฒนา

สถานศึ กษา 4 ) ก ารแกปญ ห าภายใน โรงเรียน           

และ 5) ความพึงพอใจในการทํางาน 

 กรอบแนวคิดในการวิจัยการพัฒนารูปแบบ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 แสดงรายละเอียดดังภาพที ่1 ดังนี ้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะ คือ 

 ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม ศึ ก ษาส กล นค ร เขต  2

ประกอบดวย 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) รางรูปแบบประสิทธิผลการ 

บริหารงานวิชาการ 3) นํารางรูปแบบไปใหผูเชี่ยวชาญ

พิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปได 

 ระยะที่ 2 การตรวจสอบรูปแบบประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและ             

ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปการศึกษา 2558 

จํานวน 2,531 คน จําแนกเปน ผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 จํานวน 268 คน ครูในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 2 จํานวน 2,263 คนการกําหนดกลุมตัวอยาง 

ใชตารางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 

1970, p. 608) ไดกลุ มตั วอยาง จํ านวน 333 คน  

ซึ่ งเปนเกณฑขั้นต่ํ า แตการวิจัยในครั้งนี้ผู วิจัยใช 

กลุมตัวอยาง จํานวน 354 คน ประกอบดวย ผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 118 คน ครูที่ปฏิบัติ

หนาที่หัวหนากลุมบริหารวิชาการ จํานวน 118 คน  

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

1. การผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  

2. การพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  

3. การปรับเปลี่ยนและ 

การพัฒนาสถานศึกษา   

4. การแกปญหาภายในโรงเรียน  

5. ความพึงพอใจในการทํางาน 
 

 

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการ 

1. ปจจัยดานผูบริหาร  ประกอบดวย  

   1.1 บทบาทการพัฒนาความเปนผูนําทางวิชาการ  

   1.2 บทบาทในการใชเทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมเพื่อการบริหารงาน วิชาการ 

   1.3 บทบาทการพัฒนาสถานศึกษา 

ดานวิชาการ 

2. ปจจัยดานครูและบุคลากร ประกอบดวย  

   2.1 คุณภาพการสอน  

   2.2 การสรางเสริมพลังอํานาจ 

3. ปจจัยดานสภาพทั่วไป/สภาพแวดลอม ประกอบดวย  

   3.1 สภาพแวดลอมทางดานกายภาพ  

   3.2 สภาพแวดลอมทางดานจิตภาพ 

   3.3 สภาพแวดลอมทางดานสังคม  

4. ปจจัยดานชุมชน ประกอบดวย  

   4.1 อาชีพและการศึกษา 

   4.2 สภาพเศรษฐกิจครอบครัว  

   4.3 การมีสวนรวม 

กระบวนการบริหาร 

งานวิชาการ ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

1. การวางแผน (Plan) 

2. การดําเนินตามแผน (Do) 

3. การตรวจสอบ (Check) 

4. การปรับปรุงแกไข (Act) 
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และครูผู สอน จํานวน 118  คน โดยใชวิธีการสุ ม 

แบบหลายขั้ นตอน (Multi-stage Random Sampling) 

เครื่องมือที่ ใช ในการวิจั ยเป นแบบสอบถามชนิ ด 

ม าตราส วนป ระม าณ ค า  (Rating scale) 5 ระดั บ 

เครื่องมือมีความตรงเชิงเนื้ อหา (IOC) อยู ระหวาง  

0.60-1.00 และมีความเชื่อมั่นเทากับ 0.99 โดยแบง

ออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

ของผูตอบ แบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

รูปแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

(SPSS) 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 สถิติที่ ใชวิ เคราะหขอมูล ไดแก  คารอยละ  

คา เฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยดําเนินการ ดังนี ้

 1. นําแบบสอบถามที่รวบรวมไดและตรวจสอบ

ความสมบูรณแลวไปลงรหัสและนําไปวิเคราะหดวย

เครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 2. วิเคราะหหารอยละ คาเฉลี่ย ( ) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการพิจารณาความ

เห มาะสมของรูปแบบการบริห ารงานวิชาการ 

ที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดเล็กและใชการทดสอบ

เพื่ออางอิงคาเฉลี่ยไปยังกลุมตัวอยาง โดยกําหนด 

คาเฉลี่ย ( ) ของคะแนนความคิดเห็นในรูปแบบ 

แตละขอและตองมีคาเฉลี่ย ( ) อยางนอย 3.51 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสามารถสรุป ไดดังนี ้

 1. ผลการพัฒนารูปแบบประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียน สั งกัดสํานักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

ผลการวิจัยพบวา รูปแบบประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 มโีครงสรางที่แสดงความ 

สัมพันธเกี่ยวกับองคประกอบตางๆ ในการบริหารงาน

วิชาการ ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ปจจัย

ที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการกระบวน 

การบริหารงานวิชาการตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน  

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้

    1.1 ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหาร 

งานวิชาการ ซึ่งมีองคประกอบยอย 4 ดาน ไดแก 

ป จจั ยด านผู บ ริห าร ซึ่ งถื อ เป นป จจั ยสํ าคัญ ใน 

การปฏิบัติงานและมีบทบาทสําคัญ คือ บทบาทการ

พัฒนาความเปนผูนําทางวิชาการ บทบาทในการ 

ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารงานวิชาการ 

และบทบาทการพัฒนาสถานศึกษาดานวิชาการ  

ปจจัยดานครูและบุคลากร ซึ่งมีหนาที่และความ

รับ ผิ ด ชอบ เกี่ ย วกั บก ารจั ด ก ารเรียนก ารส อน  

การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียนและปฏิบัติหนาที่

อื่นตามที่ไดรับมอบหมายที่สงผลตอการบริหารงาน

วิชาการ ไดแก คุณภาพการสอน และการสรางเสริม

พลังอํานาจปจจัยดานสภาพทั่วไป/สภาพแวดลอม 

ไดแก สภาพแวดลอมทางดานกายภาพ สภาพแวดลอม

ทางดานจิตภาพ และสภาพแวดลอมทางดานสังคม 

ปจจัยดานชุมชน เปนปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนและใหมีคณะกรรมการ

สถานศึกษาของแตละสถานศึกษาทําหนาที่กํากับและ

สนับสนุนกิจการ ของสถานศึกษา โดยใหเปนไปตาม

ความตองการของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนมาก

ที่สุด ไดแก อาชีพและการศึกษา สภาพเศรษฐกิจ

ครอบครัว และการมีสวนรวม 

    1.2 กระบวนการบริหารงานวิชาการเปน

ขั้นตอนการดําเนินการบริหารงานวิชาการ ตามวงจร

คุณภาพ (PDCA) ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน 

(Plan) ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินตามแผน (Do) ขั้นตอนที่ 3 

การตรวจสอบ (Check) และขั้นตอนที่  4 การปรับปรุง

แกไข (Act) 

    1.3 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรียน ซึ่งเปนผลสําเร็จอันเปนผลเนื่องมาจาก 
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การ ปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน ตามโครงการหรือ

แผนงานที่ไดตั้งไวหรือไดคาดหวังไวซึ่งประกอบดวย 

การผลิตนัก เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

ก ารพั ฒ นานั ก เรีย น ให มี ทั ศ นค ติ ท างบวก ก าร

ปรับเปลี่ยนและการพัฒนา การแกปญหาภายใน

โรงเรยีน ความพึงพอใจในการทํางาน 

 2. ผลการตรวจสอบความ เห มาะสมของ 

รูปแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สามารถ

เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้  ปจจัยที่สงผลตอ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการ และกระบวนการบริหารงาน

วิชาการ ตามลําดับ มีรายละเอียดดังนี ้

    2.1 ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหาร 

งานวิชาการ ประกอบดวย 

      2.1.1 ด านผู บริหาร โดยภาพรวมอยู ใน 

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับ

มาก ทั้ง 3 ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้

บทบาทการพัฒนาความเปนผูนําทางวิชาการบทบาท

ในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหาร 

งานวิชาการ และบทบาทการพัฒนาสถานศึกษา 

ดานวิชาการตามลําดับ 

      2.1.2 ดานครูและบุคลากร โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูใน

ระดับมาก ทั้ง 2 ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย 

ดังนี้ คุณภาพการสอนและการเสริมสรางพลังอํานาจ

ตามลําดับ 

      2.1.3 ดานสภาพทั่ วไป/สภาพแวดลอม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาอยูในระดับมาก ทั้ง 3 ดาน โดยเรียงลําดับจาก

มากไปนอย ดั งนี้สภาพแวดลอมทางดานจิตภาพ 

สภาพแวดลอมทางดานสังคม และสภาพแวดลอม

ทางดานกายภาพตามลําดับ 

      2.1.4 ด าน ชุ ม ชน  โด ยภ าพ รวม อยู ใน 

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยู ใน 

ระดับมาก ทั้ง 3 ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย 

ดังนี้ อาชีพและการศึกษาสภาพเศรษฐกิจครอบครัว

และการมีสวนรวมตามลําดับ 

  2.2 กระบวนการบริหารวิชาการตามวงจร

คุ ณ ภาพ  (PDCA) โดยภาพ รวมอยู ใน ระดั บมาก  

เมื่ อพิ จารณ าเปนรายขั้น พบวา อยู ในระดับมาก  

ทั้ง 4 ขั้น โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ ขั้นตอน          

การดําเนินงานตามแผน (Do) ขั้นตอนการวางแผน 

(Plan) ขั้นตอนการปรับปรุงแกไข (Act) ขั้นตอนการ

ตรวจสอบ (Check) ตามลําดับ 

  2.3 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป นรายด าน พบว า อยู ในระดั บมากทั้ ง 5  ด าน  

โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ การปรับเปลี่ยน

และการพัฒนางานวิชาการ การแกปญหาภายใน

โรงเรียน การผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวกและ 

ความพึงพอใจในการทํางาน ตามลําดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. รูปแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 

ศึกษาสกลนคร เขต 2 ประกอบดวย 3 องคประกอบ 

ไดแก ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการ กระบวนการบริหารงานวิชาการตามวงจร

คุณภาพ (PDCA) และประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาก ารใน โรง เรียน  สอดคล องกั บผลการวิ จั ย 

ของ พิมพรรณ  สุ ริ โย  (2552) ได ศึกษาป จจั ยที ่

ส งผลตอประสิทธิผลการดํ าเนินงานวิชาการใน 

โรงเรียนประถมศึกษา สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต 1 จําแนกได 3  

ปจจัยหลัก ไดแก ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดาน

สภาพแวดลอม และปจจัยดานกระบวนการ เหตุที่เปน

เชนนี้ อาจเปนเพราะวาประสทิธิผลการบริหารวิชาการ

ในโรงเรียนตองใชรูปแบบที่ เนนการทํางานอยาง 
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เปนระบบมีขั้นตอนและเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม    

ในการทํางาน ซึ่งสงผลใหการบริหารงานวิชาการ

ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 

 2. ผลการตรวจสอบรูปแบบประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2    

โดยผูบริหารสถานศึกษาและครู พบวา รูปแบบ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก  

ทั้ ง 3  ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดั งนี้  

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ และกระบวน 

การบรหิารงานวิชาการตามวงจรคุณภาพ 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

    1.1 ผู บริหารสถานศึกษาควรมีนโยบาย 

และแผนงานพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ   

ในโรงเรียน ตามองคประกอบหลัก ทั้ ง 3 ปจจัย 

เนื่องจากผลการวิจัยพบวา รูปแบบประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการ อยูในระดับความเหมาะสมและ

ความเปนไปไดมาก จึงตองมีการพัฒนาประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนใหมีประสิทธิผล 

มากขึ้น โดยการทํางานเปนทีมหรือการสรางทีมงาน 

การใหคําปรึกษาการควบคุมคุณภาพ หรือวิธีการอื่นๆ 

เพื่ อ ให มี วัฒ นธรรมการบริห ารงานวิชาการที่ มี

ประสิทธิผลมากขึ้น 

     1.2 ผูบริหารและครู ควรสรางและพัฒนา

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน  

ตามองคประกอบหลักทั้ง 3 ปจจัย คือ ปจจัยที่สงผล

ตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ กระบวนการ

บริหารงานวิชาการตามวงจรคุณภาพ และประสิทธิผล

การบรหิารงานวิชาการ เพื่อใหเกิดประสทิธผิลสูงสุด 

    1.3 ผูบริหารและครู ควรจัดกิจกรรมสงเสริม

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอยางตอเนื่อง  

โดยใหกระบวนการตรวจสอบการทํางานตามวงจร

คุณภาพ (PDCA) ในการทํางานทุกขั้นตอน เพื่อใหเกิด

ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการสูงสุด 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการนํารูปแบบไปใช 

 การนํารูปแบบประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนไปใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ควรคํานึงถึงประเด็นตางๆ ดังนี ้

  2.1 การนํารปูแบบประสิทธผิลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ไปใชใหเกิดประสิทธิภาพ

สิ่งสําคัญควรศึกษาองคประกอบของรูปแบบ ทั้ง 3 

ปจจัย เพื่อใหเกิดประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

สูงสุด 

  2.2 การนํารูปแบบประสิทธิผลการบริหาร 

งานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ไปใชให 

เกิดประสิทธิภาพ ควรมีการทํางานเปนทีมหรือการ

สรางทีมงาน การใหคําปรึกษา การควบคุมคุณภาพ

หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อใหมีวัฒนธรรมการบริหารงาน

วิชาการท่ีมีประสิทธิผลมากขึ้น 

  2.3 ผูบริหารและครู ควรจัดกิจกรรมสงเสริม

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอยางตอเนื่อง 

เพื่อใหเกิดประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ

สูงสุด 

 3. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

  3.1 ควรวิจัยเกี่ ยวกับการพัฒนารูปแบบ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 2 ที่มีขนาดตางๆ เชน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ

ขนาดใหญ เพื่อสามารถนําไปใชใหเกิดความเหมาะสม

ตอไป 

     3.2 ควรวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

    3.3 ควรวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา 



วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร; ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2559 

Journal of Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.1 No.1; (January-June) 2016 

65 
 

62 

เอกสารอางอิง 

กรมวิชาการ. (2550). เอกสารประกอบการพัฒนา

 หลักสูตรพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่ อ

 รองรับการกระจายอํานาจสําหรับผูบริหาร

 การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: 

 กระทรวงศึกษาธิการ. 

คั มภี ร  สุ ด แท . (2553). การพัฒ นารูปแบบการ

 บริหารงานวิชาการสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก. 

 วิทยานิพนธ ปร.ด. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย

 มหาสารคาม. 

จุไรรัตน สุดรุง. (2549). ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ

 การดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา

 ขนาดใหญ . วิทยานิพนธ  ค .ม . กรุงเทพฯ: 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

จุ ไรรัตน  เอิบกมล. (2550). การศึกษาปจจัยที่ มี

 ความสัมพันธตอการบริหารงานวิชาการของ

 โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ

 ประถมศึกษา จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา.

 วิทยานิพนธ ค.ม. พระนครศรีอยุธยา: สถาบัน

 ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.  

ธัชชัย นาจําปา. (2554). การศึกษาประสิทธิผลการ

 บริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานตระกวน 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

 ศรีษะเกษ เขต 4. ศึกษาคนควาอิสระ กศ.ม. 

 มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ธนิต ทองอาจ. (2553). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

 ผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนใน

 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร. 

 วิทยานิพนธ ค.ม. สกลนคร : มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏสกลนคร.  

ธีระ รุญเจริญ. (2549). การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูป

 การศึกษา. กรุงเทพฯ: ขาวฟาง.  

 

 

 

ปรีชา ทัศนละไม. (2549). ความสัมพันธระหวางแบบ

 ภาวะผูนําของผูบรหิารโรงเรียนและประสิทธิผล 

 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ชัยภูม ิเขต 1-3. วิทยานิพนธ ค.ม. เลย:  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

พัฒนะ เส็งเรียบ. (2550). ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผล

 การดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา

 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด

 สมุทรสาคร. วิทยานิพนธ ค.ม. นครปฐม: 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

พิ มพรรณ  สุ ริ โย . (2552). ปจจัยด านผู บริหาร

 สถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน

 เทศบาลกลุมการศึกษาที่ 9 กรมสงเสริมการ

 ปกครองสวนทองถิ่น. วิทยานิพนธ ค.ม. เลย: 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

เรียม สุขกล่ํา. (2553). ความสัมพันธระหวางคุณภาพ

 ชี วิ ต ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง ข า ร า ช ก า ร ค รู กั บ

 ประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

 การศึกษาสระแกว เขต 1. วิทยานิพนธ กศ.ม. 

 ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 

สวัสดิ์  พานกลาง. (2550). ปจจัยที่สงผลตอสภาพ 

 การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน

 ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 

 จังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธ ค.ม. สกลนคร: 

 สถาบันราชภัฏสกลนคร. 

สุมน อมรววิัฒน. (2550). กัลยาณมิตรนิเทศสําหรับ

 ผูบริหารกลยุทธในการนิเทศเพื่อสรางโรงเรียน

 ใหเขมแข็ง. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด 

 ภาพพิมพ.  

โสภา วงษนาคเพ็ชร. (2553). การบริหารงานวิชาการ

 กับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี 

 เขต 2. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

 เขต 2. (2557). ยุทธศาสตร 4 ส. เพื่อยกระดับ

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน. เอกสารอัดสําเนา.  

 



วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร; ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2559 

Journal of Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.1 No.1; (January-June) 2016 
 

66 
 

63 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต.ิ (2543). 

 แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา: 

 เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก. กรุงเทพฯ: 

 พิมพดี. 

Hoy, W. K. & Ferguson, J. (1985). A theoretical 

 framework and Exploration of organizational 

 effectiveness in schools. Educational 

 Administration Quarterly; 21, 17-134. 

Hoy & Miskel. (2008). Educational Administration: 

 Theory, research, and practice, 8th edition. 

 New York: McGraw-Hill. 

 

 

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining 

 Sample Size for Research Activities. 

 Educational and Psychological Measurement, 

 30(3), pp. 607-610. 

Mott, P. E. (1972). The characteristics of Effective 

 organizations. New York: Harper & Row. 

Murphy, J., Hallinger, P., & Mesa, R. P. (1985). 

 School effective-ness: Checking progress and 

 assumptions and developing a role for state 

 and federal government. Teachers College 

 Record, 86(4), 615-641. 

Purkey, S., and Smith, M. (1983). Effective Schools: 

 a review. The Elementary School Journal, 

 3(4), 427-452. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร; ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2559 

Journal of Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.1 No.1; (January-June) 2016 

67 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร; ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2559 

Journal of Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.1 No.1; (January-June) 2016 
 

68 
 

การพัฒนารูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

The Development of the Transformational Leadership Model for Teachers  

in Schools under the Nakhon Phanom Primary  

Educational Service Area Office 2 

พงษพิพัฒน พิมปดชา1, อภิสิทธิ์ สมศรีสุข2 และ อรวรรนี ไชยปญหา3 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของครูในโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 และ2) ตรวจสอบรูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 การวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะ  

คือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับภาวะผูนํา             

การเปลี่ยนแปลง ระยะที่ 2 การตรวจสอบรูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 313 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใช

ตารางของ เคร็จซี่และมอรแกน สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใชใน 

การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) โดยมีคา IOC อยูระหวาง 0.80-1.00 

คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.84-0.86 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.86 สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยสรุปได ดังนี ้

 1. รูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครพนม เขต 2 มี 2 องคประกอบ คือ 1) คุณลักษณะของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของครู ประกอบดวย การเปน

ผูนํา การมีวิสัยทัศน ความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง การไดรับการยอมรับ และการเปนบุคคลแหงการเรียนรู  

2) กระบวนการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของครู ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก การกําหนดพันธกิจ  

การจัดการหลักสูตรและการสอน การนิเทศการสอน การติดตามความกาวหนาของผูเรียน และการสงเสริม

บรรยากาศทางวิชาการ 

  2. รูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครพนม เขต 2 ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ :     ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง, การพัฒนารูปแบบ 
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ABSTRACT 

 The objectives of this study were to 1) develop the transformational leadership model for teachers in 

schools under the Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2 and 2) verify the suitability of the 

transformational leadership model for teachers in schools under the Nakhon Phanom Primary Educational Service 

Area Office 2. The study was divided into 2 phases. The first phase was the development of the 

transformational leadership model for teachers in schools under the Nakhon Phanom Primary Educational Service 

Area Office 2 by analyzing existing concepts, theories and relevant research reports on transformational 

leadership, The second phase was the suitability verification of the transformational leadership model for 

teachers in school under the Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2. The sample group 

consisted of teachers in school under the Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2, totally 313. 

The sample size was determined in accordance with Krejcie & Morgan’s table. Multi-stage sampling was also 

employed in this stage. Data collection tool was a rating scale questionnaire with IOC value between 0.80-1.00, 

discrimination power between 0.84-0.86 and overall reliability value was at 0.86. Statistics applied in data 

analysis were means and standard deviation. 

 The findings were as follows: 

 1. The transformational leadership model for teachers in school under the Nakhon Panom Primary 

Educational Service Area Office 2 comprised 2 components, which were 1) the characteristics of transformational  

leadership for teachers including leadership, vision, confidence, acceptance, and personal learning, 2) the 

process of development the transformational leadership model for teachers comprised 5 components, which 

were mission, curriculum and instruction, supervision of teaching, monitoring evaluation, and academic 

promotion. 

 2. The overall of development the transformational leadership model for teachers in schools under the 

Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2 on the development was at high level. 

Keywords:  Transformational Leadership, Model development 

บทนํา 

 ป จจุ บั นการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จและ 

สั งคมโลก ความก าวหนาทางเทคโนโลยีและกระแส 

โลกาภิวัตนทําใหประเทศตางๆ ตองเผชิญกับสภาวะ 

การแขงขันสู งและตองเรงพัฒนาคนของตนให เปน

ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ เพื่อใหสามารถรับมือ 

กับสิ่งทาทายดังกลาวได ดังจะเห็นไดจากการที่ที่ประชุม

รัฐมนตรีศึกษาของอาเซียน เมื่อเดือนสิงหาคม 2548  

ไดออกถอยแถลงรวม (Joint Statement) ถึงความจําเปน

ของอาเซียนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยผาน 

กระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อเปนกลไก

สําคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค  

และสรางอาเซียนใหเปนชุมชนที่เขมแข็ง เพื่อใหทุกคน

ไดรับประโยชนจากโลกาภิวัตนอยางเทาเทียม ดวยเหตุนี้

นานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทยจึงตองเรงปฏิรูป

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเปน

กระบวนการสําคัญในการหลอหลอมเยาชนใหเติบโต

ขึ้นเปนทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ปจจัยหลัก

ประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพ

ครู ซึ่งเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนใหการปฏิรูปขางตน
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ประสบความสํ าเร็ จ กล าวคื อถ า ค รู มี ค ว า ม รู 

ความสามารถ เสียสละ และตั้งใจสอนสั่งผูเรียนอยาง

เต็มความ สามารถจะชวยเสริมสรางใหเด็กไทยเติบโต

ขึ้นเปนพลเมืองดี เกง ฉลาด มีศักยภาพมีความสุขและ

สามารถ แขงขันกับทุกประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(รุง แกวแดง, 2544) 

 ก ารปฏิ รูปการศึ กษาไทยที่ ผ านมา เน นที ่

การเปลี่ยนแปลง โครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ

และทบวงมหาวิทยาลัย สําหรับการปฏิรูปรอบสองเนน

การปฏิรูปโอกาสและคุณภาพการศึกษา คุณธรรม 

จริยธรรมของนักเรียน แตการปฏิรูปที่ขาดการปรับ

กระบวนทั ศน ใหม  อาจ ไม สั ม ฤทธิผล เห มื อนที ่

วางเป าหมาย เอาไว  โดย เฉพาะ เรื่ อ งคุณ ธรรม 

จริยธรรม ซึ่งไมใชเรื่องงายเพราะไมสามารถสราง

คุณธรรม จริยธรรมจากการทองจําวิชาศีลธรรมได

นอกจากนี้ การพัฒนาครูที่ เคยดําเนินมาแตเดิมใน

ประเทศไทยยังประสบปญหาหลายอยาง ดั งที่มี

การศึกษา พบวา การพัฒนาครูขาดระบบการพัฒนา 

ที่มีประสิทธิภาพเพราะงบประมาณจํากัด การพัฒนา 

ไมตรงกับความตองการของครู และขาดการติดตาม

และประ เมิ นผล  และพ บว าครู ในป จจุ บั นยั ง ไม 

มี ส วน เกี่ ย วข อ งด านน โยบ ายแล ะม าต รฐาน ที ่

ชัดเจน แมวาหนวยงานตางๆ จะจัดโครงการพัฒนา 

ครู เป นจํ านวนมากแตก็ ยั งซ้ํ าซ อน ไม เป นระบบ 

ขาดประสิทธิภาพและขาดการตอเนื่อง ดังที่พบวา 

สวนใหญหนวยงานในสวนกลางเปนผูจัดการฝกการ

อบรมเพื่อพัฒนาครู วิธีการฝกอบรมสวนใหญ ใช 

การบรรยาย ประชุม กลุมยอยและสรุปความคิดเห็น

ตอที่ประชุมใหญ ทั้งยังมีจํานวนผูเขารับการอบรม

ค อนข างมากทํ า ให ผู ให และผู รับ การฝ กอบรม 

ไม ส ามารถติ ดต อสื่ อสารกั น เป น รายบุ คค ล ได 

อยางใกลชิดและทั่วถึง (พฤทธิ์ ศิรบิรรณพิทักษ, 2546) 

 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนการเปลี่ยนแปลง

กระบวนทัศน (Paradigm Shift) ไปสูความเปนผูนําที่มี

วิสัยทัศน (Visionary) และมีการกระจายอํานาจหรือ

เสรมิสรางพลังจูงใจ (Empowering) เปนผูมีคุณธรรม  

 

(Moral agents) และกระตุนผูตามใหมีความเปนผูนํา ซึ่ง

ภ า ว ะ ผู นํ า ลั ก ษ ณ ะ นี้ กํ า ลั ง เป น ที่ ต อ ง ก า ร 

อยางยิ่งในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

และสับสนอยางในปจจุบันภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

จึงเปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง 

เจตคติ และพฤติกรรมของสมาชิกในองคการสราง 

ความผูกพันของสมาชิกตอการเปลี่ยนแปลงวัตถุ 

ประสงคและกลยุทธที่ สํ าคัญ ขององคการ และ 

ภาวะผูนํา การเปลี่ยนแปลงยังเกี่ยวของกับอิทธิพล 

ขอ งผู นํ าที่ มี ต อ ผู ต าม  แต อิ ท ธิพ ล นั้ น เป น ก าร 

ใหอํานาจแกผูตามใหกลับกลายมาเปนผูนํ าและ 

เป นผู ที่ เปลี่ ยนแปลงหน วยงานในกระบวนการ 

ของการเปลี่ยนแปลงองคการ ดั งนั้น  ภาวะผูนํ า 

การเปลี่ยนแปลงจึงไดรับการมองวาเปนกระบวนการ 

ที่ เปนองค รวมและเกี่ ยวของกับการดํ าเนิ นการ 

ของผูนําในระดับตางๆ ในหนวยยอยขององคการ  

(รัตตกิรณ จงวิศาล, 2543) 

 เมื่อครูไดนํารูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ขอ งค รูม าประยุก ต ใช ในสถ านศึ กษา โดยการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหาร จากเดิมที่ยึดตาม

นโยบายและคําสั่งจากหนวยงานที่อยู เหนือขึ้นไป 

เพียงอยางเดียว ทําใหเกิดความลาชาในการสั่งการทั้งๆ 

ที่การบริหารงานในสถานศึกษาตองการความรวดเร็ว

และความถูกตอง จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของนัก เรียนในระดับนานาชาติ  (PISA) 

ประเทศไทยมีผลการประเมินอยูในระดับที่ 50 จาก 65 

ประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) และจากผล

การทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (o-NET)  

ป 2556 โดยภาพรวมระดับประเทศ พบวา นักเรียน 

มีผลการสอบ ต่ํากวารอยละ 50 ในทุกกลุมสาระ 

การเรียนรู (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 

2556) เชนเดียวกับระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่มีผลการประเมิน 

ในระดับต่ํา หากครูไดปฏิบัติตามขั้นตอนการพัฒนา

รูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเปนการสราง 
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วัฒนธรรมในการทํางานแนวใหม ชวยใหสถานศึกษา

มองภาพอนาคตที่หวังใหสถานศกึษาเปนหรือตองการ 

ไปใหถึงเปนภาพที่ชัดเจนและแนนอน โดยทุกคน 

ในสถานศึกษาไดรับรูรวมกัน สถานศึกษาจะไดประเด็น

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบั ติการที่ เชื่อม โยงและ

สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถานศึกษา โดยมีจุด 

มุงหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนใหสูงขึ้น และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

 จากเหตุผลดังกลาวขั้นตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจ

ที่จะพัฒนารูปแบบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของครูใน

โรง เรี ยน  สั งกั ด สํ านั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษ า

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยจะเปน

ประโยชนสําหรับครู ผูบริหารและสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตอไป 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 การวิจัยครัง้นี้มคีวามมุงหมาย ดังนี ้ 

 1. เพื่อพัฒนารูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 

 2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของครูในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 

เขต 2 

สมมติฐานการวิจัย 

 การวิจัยครัง้นี้มสีมมติฐาน ดังตอไปนี้ 

 1. ไดรูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของครู 

ซึ่งจะชวยใหโรงเรียนนําไปพัฒนาศักยภาพของครูใหมี

คุณภาพยิ่งขึน้ 

 2. ครูนํารูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ครูนําไปใชในการพัฒนาตนเองเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้นและเพิ่มความรับผิดชอบ และขจัดขอจํากัดการ

ทํางานที่ไมจําเปนออกไป เพื่อเนนและสรางคานยิมและ

วัตถุประสงคหลักขององคกร 

กรอบแนวความคิดของการวจิัย 

 การวิจัยครั้ งนี้ ผู วิจัย ไดสั ง เคราะหแนวคิด 

เกี่ยวกับองคประกอบของการพัฒนารูปแบบภาวะผูนํา 

การเปลี่ยนแปลงของครูจากเอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวของ ซึ่งไดอางถึงทฤษฏีของหลายทานดวยกัน 

ดังนี้ Havclock, 1985; Plant,1985; McFarland, 1989; 

Bass, 1999; ประชุม รอดประเสริฐ, 2545; พฤทธิ์     

ศิริบรรณพิทักษ, 2546 และกระบวนการพัฒนาภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลง ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี

งานวิจัยที่ เกี่ ยวของของบุคคลตอไปนี้  กระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2546; ชัยรัตน หลายวัรกุล, 2547 จาก

การที่ผูวิจัยไดศึกษาและสังเคราะหองคประกอบ 

ของรูปแบบภาวะผู นํ าการเปลี่ ยนแปลงของครู  

ไดองคประกอบตามกรอบแนวคิดการวิจัย ดงัภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การดําเนนิการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบภาวะผูนํา 

การเปลี่ยนแปลงของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

มี วัตถุ ประสงค เพื่ อพัฒ นาและตรวจสอบความ

เหมาะสมของรูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ซึ่ งแบงการดําเนิน      

การวิจัยออกเปน 2 ระยะ ดังนี ้

กระบวนการพัฒนา 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 1. การกาํหนดพนัธกิจ  

 2. การจดัการหลกัสูตรและการสอน  

 3. การนิเทศการสอน  

 4. การติดตามความกา้วหน้าของผูเ้รียน  

 5. การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 

รูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ของครูในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครพนม เขต 2   

องคประกอบ 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของคร ู

1. การเปนผูนํา 

2. กกการมีวิสัยทศัน 

3. การมีความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง 

4. การไดรับการยอมรับ 

5. การเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
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 ระยะที่  1 การพัฒนารูปแบบภาวะผูนํ าการ

เปลี่ยนแปลงของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษานค รพ นม  เขต  2

ประกอบดวย 

  1.1 ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและเอกสารงานวิจัย

ที่เกี่ยวของ 

  1.2 รางรูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของครูในโรงเรียน 

  1.3 นําเครื่องมือใหผู เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

พิจารณาความเหมาะสม และแสดงความคิดเห็น 

 ระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของ

รูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของครูในโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครพนม เขต 2 ประกอบดวย 

  2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  2.4 การวิเคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอน

ใน โรงเรียน สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปการศึกษา 2557  

จากโรงเรียนทั้งหมดในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครพนม เขต 2 จํานวน 185 โรงเรียน แยกเปน 6 อําเภอ 

ได แก  อํ า เภอนาหว า อํ าเภอศรีสงคราม อํ าเภอ         

โพนสวรรค อําเภอนาทม อําเภอทาอุเทน และอําเภอ      

บานแพง มีครูผูสอน จํานวน 1,738 คน จาก 185  

โรงเรียน (ขอมูลจากงานสารสนเทศ กลุมนโยบาย 

และแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครพนม เขต 2 ปการศึกษา 2557) 

 กลุ มตั วอย างที่ ใช ในการวิจั ยครั้ งนี้  ได แก  

ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปการศึกษา 2557 

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของเคร็จซี ่

และมอรแกน (Krejcie and Morgan อางถึ งในวาโร   

เพ็งสวัสดิ์, 2551, หนา 191) ไดกลุมตัวอยางจํานวน  

313 คน ดวยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-

Stage Random Sampling) ซึ่งมีขั้นตอนการสุม ดังนี ้

 ขั้นตอนที่ 1 ใหอําเภอเปนหนวยการสุมเกณฑ

รอยละ 50 ใชการสุมอยางงายได 3 อําเภอ ไดแก อําเภอ

ศรีสงคราม อํ าเภอนาหว า และอํ าเภอท าอุ เทน 

(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  

เขต 2 มีทัง้หมด 6 อําเภอ) 

 ขั้นตอนที่ 2 ใหโรงเรียนเปนหนวยการสุมเกณฑ

รอยละ 50 ใชการสุมอยางงาย ได 56 โรงเรียน (จํานวน

โรงเรียน ใน 3 อําเภอดังกลาว มีทั้งหมด 112 โรงเรียน) 

 ขั้นตอนที่ 3 ใหครูเปนหนวยการสุม โดยใชเกณฑ

รอยละ 50 ไดกลุมตัวอยางทัง้สิ้น 313 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวจิัยแตละระยะ ดังนี ้

 ระยะที่ 1 ประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณแบบมี

โครงสราง เปนการใชขอคําถามเห็นดวย (1) และไมเห็น

ดวย (0) โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน โดยคัดเลือก 

ขอคําถามตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป และ2) แบบสอบถาม

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความสอดคลอง 

(IOC) อยูระวาง 0.60-1.00 แสดงวาขอคําถามนั้น

สอดคลองกับขอความที่จะวัด คาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha Coefficient) ดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

มีคาเทา 0.98 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 

 ระยะที่ 2 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับครูที่

ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะห

คุณภาพ ดังนี้ 1) คาอํานาจจําแนก Discrimination) โดยใช

วิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายระหวางคะแนนราย

ขอกับคะแนนรวม ในแตละขอ โดยเลือกขอที่มีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ ระดับ .05 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  

0.84-0.86 2) หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธี

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbachคา

ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.86  

ซึ่งเปนไปตามเกณฑแลวนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ 2 ระยะ ดังนี ้

 ระยะที่ 1 ขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไปยังกลุมตัวอยาง 

ครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

ประถมศึกษา นครพนม เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห

ในการตอบแบบสอบถาม 

 ระยะที่ 2 การสงและเก็บขอมูล ผูวิจัยสงและ 

เก็บขอมูลในบางสวนดวยตนเอง และบางสวนผูวิจัยไดสง

แบบสอบถามทางไปรษณียลงทะเบียน พรอมแนบซอง

เปลาติดดวงตราไปรษณียยากร เพื่อสงคืนผูวิจัยโดย 

สงแบบสอบถามจํานวน 313 ฉบับ และไดรับคืนทั้งหมด  

313 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติวิเคราะห 
 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ ดังนี ้

          1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถี่ และคารอยละ 

          2. สถิติเพื่อตรวจสอบ  

     1) คาเฉลี่ยเลขคณิต ( )  

     2) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

         3. สถิติเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ  

   1) ค าดั ชนี ค วาม ส อด ค ล อ ง  (Index of Item 

Congruence: IOC) 

 2) สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ 

Cronbach 

 3) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย (Correlation 

Coefficient) 

สรุปผลการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยนําเสนอตามรายละเอียด

ดังนี ้

 1. รูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของคร ู

ในโรงเรียน สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

ประถมศึกษา นครพนม เขต 2 มี 5 องคประกอบ  

ดังนี้  1) การเปนผูนํา 2) การมีวิสัยทัศน  3) ความ

เชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง 4) การไดรับการยอมรับ

และ5) การเปนบุคคลแหงการเรียนรูและระบวนการ

พัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของครู ประกอบดวย 

5 ขั้นตอน ไดแก 1) การกําหนดพันธกิจ 2) การจัด 

การหลักสูตรและการสอน 3) การนิเทศการสอน  

4) ก ารติ ดตาม ความ ก าวห น าของผู เรี ยน  แล ะ 

5) การสงเสริมบรรยากาศทางวชิาการ 

 2. ผลการตรวจสอบรูปแบบภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของครูในโรงเรียน สั งกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  

พ บ ว า  ค รู มี ค ว า ม เห็ น ว า รู ป แ บ บ ที่ พั ฒ น าขึ้ น 

มีความเหมาะสมในระดับมากทั้งภาพรวมและราย

องคประกอบ 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

สามารถนํามาอภิปรายผลตามความมุงหมายของ    

การวิจัย ดังนี ้

 1. รูปแบบภาวะผูนํ าการเปลี่ยนแปลงของ 

ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 มี  5 องคประกอบ  

ดังนี้  1) การเปนผูนํา 2) การมีวิสัยทัศน  3) ความ

เชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง 4) การไดรับการยอมรับ  

5) การเปนบุคคลแหงการเรียนรูและระบวนการพัฒนา

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย 5 ขั้นตอน 

ไดแก 1) การกําหนดพันธกิจ 2) การจัดการหลักสูตร

และการสอน 3) การนิเทศการสอน 4) การติดตาม

ความก าวหน าของผู เรียน  และ5 ) การส ง เสริม

บรรยากาศทางวิชาการ จากผลการศึกษารูปแบบ 

ภาวะผู นํ าก ารเปลี่ ยนแปลงของครู ใน โรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครพนม เขต 2 ทั้ง 5 องคประกอบ เมื่อเรียงลําดับ

ตามค า เฉลี่ ย  พบวา  ครูมี ความคิด เห็น เกี่ ยวกั บ 

ความเหมาะสมของรูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของครู องคประกอบการเปนผูนํา มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมา ไดแก องคประกอบการเปนบุคคลแหง 

การเรียนรู องคประกอบความเชื่อมั่นใน การพัฒนา
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ตนเอง องคประกอบการมีวิสัยทัศน และองคประกอบ

การไดรับการยอมรับ ตามลําดับ ดังนี ้

  1.1 ในการพัฒ นารูปแบบภาวะผูนํ าการ

เปลี่ยนแปลงของครูนั้น เปนกระบวนการที่มีอิทธิพล 

ตอการเปลี่ยนแปลงเจตคติ และสมมติฐานของสมาชิก

ในองคการ สรางความผูกพันในการเปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงค และกลยุทธที่สําคัญ ภาวะผูนําการ

เปลี่ ยนแปลงเกี่ ย วขอ งกั บอิ ทธิพลของผู นํ าที่ ม ี

ตอผูตาม แตอิทธิพลนั้นเปนการใหอํานาจแกผูตาม 

ใหกลับกลายมาเปนผูนําและผูที่เปลี่ยนแปลงหนวยงาน

ในกระบวนการของการเปลี่ ยนแปลงองค ก าร  

ดังนั้นภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงไดรับการมองวา

เปนกระบวนการที่ เปนองครวม และเกี่ยวของกับ 

การดําเนินการของผูนําในระดับตางๆ ในหนวยงานยอย

ขององคกร ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวาสามารถเห็น

ไดจากผูนําที่มีลักษณะดังนี้คือ มีการกระตุนใหเกิด

ความสนใจระหวางผูรวมงานและผูอื่นใหมองงาน 

ของพวกเขาในแงมุมใหมๆ ให เกิดการตระหนักรู 

ในเรื่องภารกิจ (Mission) และวิสัยทัศน (Vision) ของทีม

และขององคการ มีการพัฒนาความสามารถของ

ผูรวมงาน และผูตามไปสูระดับความสามารถที่สูงขึ้น 

มีศักยภาพมากขึ้น ชักนําใหผูรวมงานและผูตามมอง 

ใหไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาเองไปสูสิ่งที ่

จะทําใหกลุมไดประโยชน ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะ 

ชักนําผูตามใหทํามากกวาที่พวกเขาตั้งใจตั้งแตตน  

และบอยครั้งมากกวาที่พวกเขาคิดวามันจะเปนไปได 

ผูนําจะมีการทาทายความคาดหวังและมักจะนําไป 

สูการบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของ Bass (1999) ผู นํ าจะเปนผู กระตุ น ใหผู ตามม ี

ความตองการท่ีสูงขึ้น ทําใหตระหนักถึงความตองการ  

สํานึกในความสําคัญคุณคาของจุดมุงหมายและวา 

ที่จะทําใหบรรลจุดมุงหมาย ใหคํานึงถึงประโยชน 

ของทีม องคการ นโยบายมากกวาผลประโยชนสวนตน 

และยกระดับความตองการใหสูงขึ้น ซึ่งเขาเห็นวา 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนมากกวาคําเพียงคํา

เดียวที่เรียกวา บารมี (Charisma) แตยังมีสวนประกอบ

ที่สํ าคัญ อีกสามสวน คือ การกระตุนทางปญญา 

(Intellectual Stimulation) การคํานึงถึงความเปนปจเจก

บุคคล (Individualized Consideration) และการสรางแรง

บั น ด า ล ใจ  (Inspirational Motivation) น อ ก จ า ก นี ้

ยังใหความหมายเพิ่ ม เติมวา ผู นํ ามักจูงใจผูตาม 

โดยใชอารมณที่รุนแรงและไมคํานึงถึงผลกระทบที่จะ

เกิดกับผูตาม นักวิจัยคนอื่นๆ ไดนิยามความเปน 

ผูนําการเปลี่ยนแปลงนี้วาเปนการใหความสําคัญ 

กับจุดประสงครวมกัน (Common Purpose) ของกลุม

มากกวาความตองการของปจเจกบุคคล สอดคลองกับ 

รัตติกรณ  จงวิศาล (2545) กลาววา พฤติกรรมที ่

ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการหรือการทํางานเปน

กระบวนการที่ ผู นํ ามี อิ ทธิพลตอผู ร วมงานหรือ 

ผู ต าม  โดยการเปลี่ ยนสภาพหรือ เปลี่ ยนแปลง 

ความพยายามของผูรวมงานหรือผูตามใหสูงขึ้นกวา

ความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของ

ผูรวมงานหรือผูตามไปสูระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพ

มากขึ้น ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศน

ของกลุม จูงใจใหผูรวมงาน หรือผูตามมองไกลเกินกวา

ความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของกลุมหรือ

สังคม 

 ภ าวะผู นํ า ก าร เป ลี่ ย น แ ป ล งข อ งค รู เป น

พฤติกรรมของครูและกระบวนการซึ่งครูและผูตาม 

ตางยกระดับซึ่งกันและกันในดานศีลธรรมและแรงจูงใจ

ใหสูงขึ้น โดยครูจะกระตุนจูงใจผูตามใหกระทํามากกวา

ที่คาดหวังไว สรางความผูกพันตอจุดประสงคของ

องคการ โดยครูใหผูตามดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ

ตามวิสัยทัศน  พันธกิจ เปาประสงค  กลยุทธของ

องคการ และคุณลักษณะที่เปนตัวแบบ หรือแบบอยาง

ในการปฏิบัติแกผู ตาม ที่จะเพิ่ มพลังอํานาจและ 

ใหการสนับสนุนชวยเหลือแกผูตาม ซึ่งตองมีคุณสมบัติ

ดังนี ้

     1) การเปนผูนํา เปนพฤติกรรมการแสดงออก

ของครูในโรงเรียนที่มีความรูในวิชาชีพและมีความ 

คิดริเริ่มที่จะแก ไขสิ่ งตางๆ ใหดีขึ้น กลาตัดสินใจ 

เพื่อประโยชนของสวนรวม มีความอดทนอดกลั้น 

ตอสถานการณที่ยากลําบาก เพื่อใหงานสําเร็จลุลวง

และปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักเหตุและผลปราศจาก
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อคติ อีกทั้ง รักและศรัทธาในผูรวมงานและไดรับความ

ไววางใจจากหมูคณะตลอด ทั้งพิจารณาขอเท็จจริง

ตางๆ อยางมีเหตผุลถูกตองและทันเวลา ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดของ วิรัช สงวนวงศวาน (2547) เปนผูที่มี

อิทธิพลตอผูอื่นและสามารถใชศิลปะจูงใจใหผูอื่นคิด

ตามหรือปฏิบัติตาม สอดคลองกับรังสรรค ประเสริฐ

ศรี (2548) เปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอกลุมสามารถ

นําพาใหกลุมปฏิบัติงานสําเร็จบรรลุผลตามเปาหมาย

ขององคการ  

     2) การมีวิสัยทัศน เปนพฤติกรรมการแสดง 

ออกของครูผูสอนในโรงเรียนที่สามารถวางแผนที่

ชัดเจน เพื่อมุงสูเปาหมายในอนาคต ซึ่งทําใหสามารถ

มองเห็นภาพอนาคตไดอยางชัดเจน อีกทั้งวิเคราะห

และเรียนรูสิ่งที่กระทําดวยการเปนผูที่มองโลกในแงดี

เรียนรูจากอดีตและประสบการณที่เกิดขึ้นกับตนเอง

และผูอื่น และเปนผูสรางแรงบันดาลใจใหคนอื่น 

และใชความสามารถของตนเองอยางเต็มศักยภาพ

ทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายทีว่างไว ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ ์(2539) กลาววา 

วิสัยทัศนชวยใหเรามองเห็นภาพในอนาคตไดอยาง

ชัดเจน อีกทั้งตองเปนคนที่สามารถวิเคราะหและเรยีนรู

สิ่งที่เรากระทําได การตั้งเปาหมายชัดเจนทําใหเกิด

ความอดทนและความมานะบากบั่นเพื่อสิ่งนั้น ตองมั่น

สรางความหวังใหกับตนเองและตองระวังอยาให 

ตัวแปรที่ จะทํ าลายวิสั ยทัศนมีอิทธิพลเหนือ เรา  

อันไดแก คานิยมของสังคม การเลียนแบบเพื่อนการ

เชื่อตามคําแนะนําของผูอื่นที่ไมไดรูจักเราอยางแทจริง 

อีกทั้งจําเปนอยางยิ่งที่ผูมีวิสัยทัศนจะตองเปนผูที่มอง

โลกในแงดี คนที่มองโลกในแงดีจะเห็นโอกาสและมี

แผนการที่ทาทายอยูในความคิดเสมอ คนมีวิสัยทัศน

จะตองเรียนรูจากอดีตและประสบการณ  ทั้งที่ เกิด

ขึ้นกับตนเองและกับผูอื่น และเปนนักสรางพลังและเปน

ผูสรางแรงบันดาลใจไดดี เปนผูเสริมกําลังใหกับคนที่

หมดหวัง และคนที่มีวิสัยทัศนจะใชความสามารถของ

ตนอยางเต็มที่ ใหสามารถดําเนินไปตามเปาหมาย 

ที่ตนเองตองการ ดังนั้น จึงจําเปนที่ตองเรียนรูที ่

จะสรางวิสัยทัศนใหเกิดขึ้นกับตนเองมีจิตใจที่มั่นคง

เสมอ ทั้งนี้เปาหมายที่ตั้งไวนั้นตองมีคุณคา มีประโยชน

ทั้งตอตนเองและสวนรวม 

     3) ความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเองเปน

พฤติ ก รรมของครู ใน โรงเรียนที่ แสดงออกถึ งม ี      

ความกลาและความตั้งใจที่จะทําสิ่งตางๆ ดวยวิธีการ 

ที่แตกตางไปจากเดิม โดยมีการเปดตัวและความ 

ถอมตน ความรูสึกที่มั่นคงและมีความเชื่อม่ันวาในที่สุด

ทุกสิ่งจะจบลงดวยดี โดยมีเปาหมายและความหวัง 

ที่ชัดเจนสามารถบรรลุถึงได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของไพศาล ไกรสิทธิ์, (2542) กลาววา การที่บุคคล

พยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตน ดวยตนเอง 

ใหดีขึ้นกวาเดิมเหมาะสมกวาเดิม ทําใหสามารถ 

ดํ า เนิ น กิ จ ก ร รม  แ ส ด งพ ฤ ติ ก รรม เพื่ อ ส น อ ง 

ความตองการ แรงจูงใจ หรือเปาหมายที่ตนตั้งไว  

หรืออีกความหมายหนึ่ง คือ การพัฒนาศักยภาพ 

ของตนดวยตนเองใหดีขึ้นทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ 

และสังคม เพื่อใหตนเปนสมาชิกที่มีประสิทธิภาพ 

ของสังคมเปนประโยชนตอผูอื่น ตลอดจนเพื่อการ

ดํารงชีวิตอยางสันติสุขของตน 

     4) การไดรับการยอมรับเปนพฤติกรรมการ

แสดงออกของครูในโรงเรียนที่มีการรับฟงความคิดเห็น

ของผู อื่ น  มี มนุษยสัมพั นธที่ ดี  รู จั กการยืดหยุ น  

เห็นคุณคาและใหเกียรติผูอื่น พัฒนาศักยภาพตนเอง

อยู เสมอ รักษาระดับคุณภาพงานและพัฒนาใหด ี

ยิ่งขึ้น อีกทั้งใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและ 

ไดรับความไววางใจจากหมูคณะ ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของบทความวิธีทําใหไดรับการยอมรับจาก 

คนอื่น (2553) โดยวิธีปฏิบัติที่ทําใหไดรับการยอมรับ

จากผูอื่นดวยคุณ สมบัติ  10 ขอ ซึ่ งประกอบดวย                   

1) มีความพยายามและมุงมั่นตั้งใจจริง 2) รักษาคําพูด 

3) เคารพผูอื่น 4) ยอมรับคําวิจารณ  5) ปฏิบัติกับ

ตนเองดวยความเคารพ 6) ทําตัวใหดูดีและเปน 

มืออาชีพ 7) อยาพูดใหรายคนอื่น 8) ยืนหยัดในสิ่งที่

ตัดสินใจเลือกแตไมทําลายความเชื่อของคนอื่น โดยไม

มี เหตุผล 9) เปนตัวของตัวเอง 10) เปนแบบอยาง 

ที่ดีใหกับผูอื่น สอดคลองกับวรารัตน กลั่นหุน (2553) 

ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคในการบริหารคนในการทํา
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ใหไดรับการยอมรับในความเปนผูนําไว ประกอบดวย 

1) มีความสามารถในการทํางานสูง 2) มีความเขาใจ

ผูอื่น 3) มีการวางตัวที่ เหมาะสม 4) มีความฉลาด 

สุ ขุ ม  สั ง เกต ได จากการกระทํ ามากกว าคํ าพู ด  

5) มีความเขมแข็ง เด็ดเดี่ยวแตตองไมบุมบามโดย

ปราศจากการไตรตรอง 6) มีความเปนธรรม 7) มีใจ

กวาง และ8) มีความรับผิดชอบ 

     5) ก าร เป น บุ ค ค ล แ ห งก าร เรี ย น รู เป น

พฤติกรรมของครูในโรงเรียนที่มีการเรียนรูและ

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกัน อีกทั้งมุงมั่น

พัฒ นาขีดความสามารถของตนและงานอาชีพ  

เพื่อสรางสรรคงานใหบรรลุเปาหมายอยางตอเนื่อง 

และมีทักษะการจัดการและใชความรูเพื่อการดําเนิน

ชีวิตใหเจริญกาวหนา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

Sallis & Jones (2002) กลาวถึง การเปนบุคคลแหง 

การเรียนรูนั้นนอกจากจะมีคุณลักษณะที่ดีของตนเอง 

เพื่อพัฒนาตนเองแลว ยังตองมีคุณลักษณะที่สนับสนุน 

การเรียนรูขององคกรที่ตนเปนสมาชิกอยูอีกดวยและ

บุ คคลแห งการเรียนรู ยั งจะตอ งมี ลั กษณ ะที่ ไป

เสริมสรางชุมชนหรือองคกรที่ตนเองเปนสมาชิกอยู 

ลักษณะดังกลาว คือ 1) มีแรงจูงใจในตนเองใหทํางาน

และมีความคิดสรางสรรค 2) สงเสริมการเรียนรูของ

องคกร 3) มีการเรียนรูตลอดชีวิต 4) เต็มใจมีสวน

รวมกับองคกร 5) มีการใชความรูฝงลึกมาใชในการ

ทํางาน และ6) สรางมูลคาเพิ่มใหแกกิจกรรมตางๆ ของ

องคกร สอดคลองกับสํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา (2551) ไดศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของ

บุคคลซึ่งสังเคราะหมาจากทักษะการทํางานในอาชีพ

ตางๆ และสรางเปนภาพของบุคคลแหงการเรียนรู  

โดยแยกประเภทสมรรถนะเปนสมรรถนะเฉพาะและ

สมรรถนะทั่วไป สําหรับสมรรถนะเฉพาะแบงออกเปน 

2 ประ เภท  คื อ  การแสดงออกและการนํ า ไปสู 

การปฏิบัติ สวนสมรรถนะทั่วไปใหความ สําคัญแก 

เครื่องมือในการปฏิสัมพันธ และวิโรจน สารรัตนะ 

(2548) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดลักษณะบุคคล

แห งการเรียนรู ของโรงเรียนที่ เป นองคการแห ง 

การเรียนรู ไวดังนี้  1) มีการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

ความรูและประสบการณ โดยตางเปน “ทรัพยากร

ความรู” ซึ่งกันและกัน 2) ไดพัฒนาขีดความสามารถ

ของตนเพื่อสรางสรรคงานและบรรลุเปาหมายของงาน

อยางตอ เนื่ อง 3) มี การขยายศักยภาพเพื่ อการ

แกปญหาและสรางสรรคนวัตกรรมใหมอยางตอเนื่อง 

และ4) มีความตระหนักในตนเองอยูเสมอที่จะเสาะ

แสวงหาความเปนไปไดและโอกาสใหมๆ เพื่อความ

เติบโตกาวหนา 

 2. กระบวนการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของครู ทั้ง 5 ขั้นตอน เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย 

พบวา ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม 

ของกระบวนการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ของครูในภาพรวมอยู ในระดับมาก โดยขั้นตอน 

การติดตามความกาวหนาของผูเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมา ไดแก ขั้นตอนการกําหนดพันธกิจและ

ขั้นตอนการนิเทศการสอน ตามลําดับอธิบายไดวา

กระบวนการ พัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของคร ู

มีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูตามโดยเปลี่ยนแปลง

ความพยายามของผูรวมงานและผูตามใหสูงขึ้นกวา

ความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถ 

ของผู ร วมงานและผู ตามไปสู ระดับที่ สู งขึ้ นและ 

ศักยภาพมากขึ้น ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจ 

และวิสั ยทัศน ของทีมและขององคการ จู งใจให

ผูรวมงานและผูตามมองใหไกลเกินกวาความสนใจ 

ของพวกเขาไปสูประโยชนของกลุมองคการหรือสังคม 

ซึ่งกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานหรือผูตาม

นี้จะกระทําโดยผานองคประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 5 

ประการ ไดแก 1) การกําหนด พันธกิจ เปนการกําหนด

ขอบเขตและบทบาทหนาที่ของงาน เพื่อใหองคกรบรรลุ

วิสัยทัศน  เปนการบงบอกหนาที่ของสถานศึกษา  

และมักระบุผลผลิตของหนวยงาน หรือตามยุทธศาสตร 

แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบาย

ของรัฐมนตรีอาจมี 2 ระดับ คือ พันธกิจดั้งเดิมพันธกิจ 

ตามวิสัยทัศน โดยตองอาศัยความรวมมือกับสมาชิก

อ งค ก า ร เพื่ อ มุ งสู ทิ ศ ท า งข อ งอ น าค ต ร วม กั น  

2) การจัดการหลักสูตรและการสอน เปนการสนับสนุน 

สงเสริมกระบวนการการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
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พัฒนาผู เรียนใหมีความรูความสามารถ มีทักษะที่

จําเปน และคุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถควบคุม

การดําเนินงานขององคการใหบรรลุตามวัตถุประสงค

ของการจั ดก ารการส อนตามห ลั ก สู ต รที่ ตั้ ง ไว  

3) การนิเทศการสอน เปนการชวยใหครูรูจักแยกแยะ

และวิเคราะหปญหา ทําใหครูเกิดความเชื่อมั่นในการ

แกปญหา และชุมชนสามารถเขาถึงแผนการศึกษา 

ของสถานศึกษา โดยขั้นตอนที่เปนระบบประกอบดวย 

ก ารป ระ เมิ น ก ารจั ด ลํ าดั บ ก ารอ อ ก แ บ บ งา น  

การประสานงานและการอํานวยการ รวมถึงความ

พยายามทุกทางที่จะใหคําแนะนําการปรึกษา ใหเกิด

การปรับปรุงการสอน ความเจริญงอกงาม พัฒนาคร ู

ในการปรับปรุงวัตถุประสงคการประเมินผล ซึ่งเปน

การแนะนําและความชวยเหลือแกครูผูสอนในการ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการที่ดี

ของผูเรียน 4) การติดตามความกาวหนาของผูเรียน

เปนแนวปฏิบัติในการติดตามการวัดผลและประเมินผล

ของผูเรียนอยางชัดเจน สงเสริมและสนับสนุนใหครู

ปรับปรุง เครื่องมือวัดผลและประเมินผลในการติดตาม

ความกาวหนาของผูเรียน ใหไดมาตรฐานพรอมทั้ง

ติดตามและตรวจสอบเอกสาร อยางสม่ําเสมอรวมทั้ง

การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนา

ความกาวหนาของผู เรียน เพื่ อใหสนองตอความ

ตองการของผูเรียน 5) การสงเสริมบรรยากาศทาง

วิชาการ หมายถึง การกระตุนและพัฒนาในดานการ

สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของสถานศึกษาใน 

การสอน การรักษาภาพลักษณที่ดีของสถานศึกษา 

การจัดใหมีสิ่งที่จูงใจใหกับครูการสงเสริมใหมีการ

พัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาและการสรางมาตรฐานดาน

วิชาการ และการจัดใหมีสิ่งท่ีเสริมสภาพการเรยีนรู 

 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะชวยสนับสนุน  

การปฏิบัติงานตางๆ ขององคกรใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย คือ 1) ชวยใหบุคลากรขององคกรไดรับการ

ประสานงาน และแนะนําการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด 2) ชวยรักษา

สถานภาพขององคกรใหมีความมั่ นคง โดยการ

ปรับเปลี่ยนหรือปรับตัวตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง

ของสิ่งแวดลอม 3) ชวยประสานระหวางฝายตางๆ ของ

องคกรใหดําเนินการไดตามลักษณะพลวัตภายใน

องคการ โดยเฉพาะในชวงที่องคกรอยูในระหวางการ

พัฒนาและเปลี่ยนแปลงชวยแกไขความขัดแยงระหวาง

สวนตางๆ และ4) ชวยใหบุคลากรในองคกรบรรลุถึง

ความตองการตางๆ ทั้งในดานความพึงพอใจและ

เปาหมายสวนบุคคล โดยจะเปนผูที่ชักชวนจูงใจให

ผูรวมงานมีความยินดีและมีความเต็มใจที่จะรวมมือ

ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของ Bass และAvolio (1999) กลาวถึงเปนกระบวนการ

ที่ ผู นํ า มี อิ ท ธิ พ ล ต อ ผู ร ว ม งาน แ ล ะผู ต าม โด ย

เปลี่ยนแปลงความพยายามของผู รวมงานและผูตามให

สูงขึ้นกวาความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความ 

สามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับที่สูงขึ้นและ

ศักยภาพมากขึ้น ทําใหเกิดการตระหนักรู ในภารกิจ

และวิสั ยทัศน ของทีมและขององคการ จู งใจให

ผูรวมงานและผูตามมองใหไกลเกินกวาความสนใจของ

พวกเขาไปสูประโยชนของกลุมองคการหรือสังคม 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

 ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช  

 1. จากรูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ครู ควรสงเสริมใหนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใชเปนแนว

ทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของครูใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได  

 2. สถานศึกษาควรกําหนดเปาหมายและแนว

ทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใหเขากับ

สภาพการณบริบทของสถานศึกษาเอง โดยคํานึงถึง

ประสิทธิผลเปนสําคัญ 

 3. จากรูปแบบภาวะผูนํ าการเปลี่ยนแปลง 

ของครู มีความเหมาะสมอยู ในระดับมาก ดังนั้น

สถานศึกษาควรสงเสริมใหทุกภาคสวนเขามามีบทบาท

รวมกัน ในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีและความรูสึก

รับผิดชอบรวมกันตอสถานศึกษา 
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 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจเฉพาะตัวแปร 

ที่เปนพฤติกรรมการแสดงออกของครูในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ในเรื่องของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ครู ดั งนั้น  หากมีการเก็บขอมูลเชิงคุณ ภาพจะมี

ประโยชนในการอธิบายภาวะผูนําของครูไดชัดเจน

ยิ่งขึ้น 

 2. ควรทําการศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research 

and Development) โด ย ใช รูป แบบภ าวะผู นํ าก าร 

เปลี่ยนแปลงที่ไดรับการทดสอบจากงานวิจัยนี้เปน

แนวทาง เพื่อใหไดโปรแกรมในการฝกอบรมพัฒนาครู

ใหมีภาวะผูนําของคร ูอันจะสงผลถึงคุณภาพการศกึษา

ตอไป 

 3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ

ภาวะผูนําของครูในสังกัดอื่น เพื่อใหไดองคประกอบ

ภาวะผูนําของครูที่เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ 
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รูปแบบการบริหารเวลาของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครและนครพนม 

The Time Management Model of the Administrators of Small-sized  

Schools under the Primary Educational Service Area Offices of  

Sakon Nakhon and Nakhon Phanom 

นิภาพร แสนเมือง1 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค เพื ่อสรางและพัฒนารูปแบบการบริหารเวลาของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครและนครพนม และเพื่อจัดทําคูมือการใชรูปแบบการบริหาร

เวลาของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครและนครพนม 

การวิจัยแบงออกเปน 3 ระยะประกอบดวย ระยะที่ 1 การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดําเนินการ โดยการวิเคราะห

และสังเคราะห แนวคิดและทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ระยะที่ 2 การสรางและพัฒนารูปแบบการบริหาร

เวลา สรางรูปแบบโดยการศึกษาพหุกรณีโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 3 โรงเรียน และพัฒนารูปแบบโดยการประชุมกลุม

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน และ ระยะที่ 3 การจัดทําคูมือการใชรูปแบบการบริหารเวลา ผลการวิจัยพบวา รูปแบบ       

การบริหารเวลาของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครและนครพนม 

ประกอบดวย 1) หลักการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 11 ขอและ 2) องคประกอบการบริหารเวลา ไดแก           

การบริหารงานวิชาการ และการบริหารงานเสริมและผลการจัดทําคูมือการใชรูปแบบการบริหารเวลาของผูบริหาร

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครและนครพนม ประกอบดวย คําชี้แจง 

วัตถุประสงคของคู มือ หลักการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก รูปแบบการบริหารงานวิชาการ รูปแบบการบริหาร       

งานเสรมิ และแบบประเมนิการดําเนนิงานตามรูปแบบการบริหารเวลา 

คําสําคัญ:    ผูบริหารโรงเรยีน การบรหิารเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
1 ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สกลนคร เขต 1 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were: 1) to create and develop the Time management model of the 

administrators of small-sized schools under the Primary Educational Service Area Offices of Sakon Nakhon and 

Nakhon Phanom and 2) to produce a manual of how to implement the Time management model of the 

administrators of small-sized schools under the Primary Educational Service Area Offices of Sakon Nakhon and 

Nakhon Phanom. The mixed research methods, both qualitative and quantitative were employed. The study was 

divided into 3 stages. The first stage is to determine the conceptual framework of the study through document 

analysis and related literature and to make enquiries into the elements of the Time management model of the 

administrators of small-sized schools under the Primary Educational Service Area Offices of Sakon Nakhon and 

Nakhon Phanom. The second stage is to create and develop the Time management model of the administrators 

of small-sized schools under the Primary Educational Service Area Offices of Sakon Nakhon and Nakhon Phanom 

by the multiple case study of three best practice schools and to meet a group of 9 experts. The third stage is to 

produce a manual of how to use the Time management model of the administrators of small-sized schools 

under the Primary Educational Service Area Offices of Sakon Nakhon and Nakhon Phanom checked and revised 

by five experts. 

 The findings revealed the following: 

 1. The Time management model of the administrators of small-sized schools under the Primary 

Educational Service Area Offices of Sakon Nakhon and Nakhon Phanom consisted of (1) the eleven principles of 

small schools’ Administration and (2) the items of Time management Model are an academic Administration and 

a supporting Administration. 

 2. The manual of how to implement the Time management model of the administrators of small-sized 

schools under the Primary Educational Service Area Offices of Sakon Nakhon and Nakhon Phanom is composed 

of explanation, objectives of manual, principles of small schools’ Administration, academic Administration, 

supporting Administration and an evaluation of the implementation of a Time management model.  

Keywords:    Administrator, Time Management  

 

บทนํา 

 ก ารบริห ารงานขอ งโรง เรีย น  ถ าจ ะ ให มี

ประสิทธิภาพนั้น สิ่งที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ความ 

สามารถของผูบริหารโรงเรียนในการใชทรัพยากร 

การบริหารที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ทรัพยากรการบริหาร ไดแก คน (Man) เงิน (Money) 

วัสดุ (Material) และการจัดการ (Management) หรือ

เรียกสั้นๆ วา 4 M’s (ชาคริต ชาญชิตปรีชา, 2546).  

นอกจากนี ้ทรัพยากรการบริหารที่สําคัญมากอยางหนึ่ง 

 

ที่ตองใชอยูเสมอไมวาทํางานใดๆ คือ ทรัพยากรเวลา

เพราะวา เวลาเปนทรัพยากรที่มีจํากัดที่สุดโดยวัน

หนึ่งๆ มีเวลาเพียง 24 ชั่วโมงเทากัน แตอาจทํางาน 

ไดไมเทากัน ซึ่งผูบริหารโรงเรียนสวนมากมองไมเห็น

ความสําคัญของเวลา มักใชเวลาในทางที่เสียเปลา 

เชน การพูดคุยโทรศัพทนานเกินไป การประชุมที ่

ขาดการวางแผน การคุยกับแขกที ่ม า เยี ่ยม โด ย 

ไมทราบลวงหนา เปนตน สิ่งตางๆ เหลานี้ลวนแต

ทําใหเสียเวลา ดังนั ้น ผู บริหารโรงเรียนจําเปนจะ 
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ตองบริหารตนเองและบริหารเวลาไปดวย ถาบริหาร

เวลาไมไดก็บริหารอยางอื่นไมได (สํานักงานคณะ 

กรรมการการอุดมศึกษา, 2546) 

 จากภารกิจดังกลาวจึงทํา ให ผู บริหารจะ 

ต อ งพ ัฒ นาตน เองให ก าวท ันการเปลี ่ยนแปลง 

อยู ตลอดเวลา โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที ่มี

ทรัพยากรคอนขางจําก ัด แตภารกิจงานเท าก ับ

โรงเร ียนขนาดใหญ  ผู บ ร ิห ารจะต องม ีกลย ุทธ      

ในการดําเนินงานเพื ่อใหงานมีคุณภาพ ถึงแมวา

ภารกิจบางอยางเปนเรื่องใหมและมีความสลับซับซอน 

เชน การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การประกัน

คุณภาพการศึกษา การบริหารการศึกษา เพื่อเขาสู

ประชาคมอาเซียน เปนตน ผูบริหารโรงเรียนจะตอง

พัฒนาตนเองใหก าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของ 

โลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก 

ซึ่ งมี บุ ค ล า ก รน อ ย แ ล ะ มี ท รั พ ย าก รค อ น ข า ง 

จํากัดแตภาระงานมากเทากับโรงเรียนขนาดใหญ 

ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีกลยุทธในการดําเนินงาน  

มีการวางแผนการทํางานไวลวงหนา จึงจะชวยใหงาน

ประสบความสําเร็จและมีคุณภาพ (มนัส อินลี, 2551) 

 สภาพปญหาดังกลาวทําใหคณะผูวิจัยมีความ 

สนใจจะศึกษาการบริหารเวลาของผูบริหารสถาน 

ศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนครและนครพนม  

ตามภาระงานที่รับผิดชอบอยางไรจึงจะชวยให เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน 

ของโรงเรียนสูงสุด และขอสรุปที่ไดรับจะเปนประโยชน 

ตอการพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนครและนครพนมตอไป 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพื่ อสรางและพัฒนารูปแบบการบริหาร 

เวลาของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครและนครพนม 

 2. เพื่ อจัดทํ าคู มือการใชรูปแบบการบริหาร 

เวลาของผู บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ ก 

สั งกัดสํ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา

สกลนครและนครพนม  

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยดําเนินการ 3 ระยะ ดังนี ้

 ระยะที่ 1 การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 

ประกอบดวย วิเคราะห สังเคราะห แนวคิดและทฤษฎี

จากเอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย บทความ 

หรือฐานขอมูลอื่นๆ ทั้ งในประเทศและตางประเทศ 

ที่ เกี่ ยวของกับการพัฒนารูปแบบการบริหารเวลา 

ของผูบริหารสถานศึกษา  

 ระยะที่  2 การสรางและพัฒนารูปแบบการ

บรหิารเวลา แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 การสรางรูปแบบการบริหารเวลา 

โดยศึกษาพหุกรณี (Multi-case Studies) 

  กลุ มเป าหมายที่ ให ขอมูลประเด็นรูปแบบ 

การ บริหารเวลาของผูบริหารสถานศึกษาโรงเร ียน 

ขนาด เล ็ก  ส ังก ัดสํ าน ัก งาน เขตพื ้นที ่ก ารศ ึกษา

ประถมศึกษาสกลนครและนครพนม ไดแก ผูบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 3 โรงเรียน 

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ

การพิจารณา ดังนี ้

  1. เปนโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครและนครพนม 

  2. ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระหวาง 

ปการศกึษา 2550–2555 

  3. เปนโรงเรียนที่คณะผูวิจัยสามารถเขาไป

เก็บรวบรวมขอมูลไดเปนระยะๆ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 แบบสัมภาษณ รูปแบบการบริหารเวลาของ

ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 7 ขอ

ใหญ 14 ขอยอย 

 การเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยเก็บรวบรวม

ขอมูล นัดหมายการสัมภาษณตามวันเวลาและสถานที ่ 

ที่นัดหมาย บันทึกเสียง ถายภาพ และรวบรวมเอกสาร 

ที่เกี่ยวของ 



วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร; ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2559 

Journal of Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.1 No.1; (January-June) 2016 

83 
80 

 การวิเคราะหขอมูล คณะผูวิจัยนําขอมูลจาก

การสัมภาษณและเอกสารที่รวบรวมมารางรูปแบบ  

การบรหิารเวลาของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 

องคประกอบของการบริหารเวลา กระบวนการบริหาร

เวลา และการดําเนนิงาน 

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารเวลา 

โดยการใชเทคนิคการประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญ (Expert 

Group Meeting) จํานวน 9 คน การเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)  

 เครื่องมือในการวิจัย เปนรางรูปแบบการบริหาร

เวลาของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนครและนครพนม เพื่อการประชุมผูเชี่ยวชาญ 

 การเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยดําเนินการจัด

ประชุมกลุมผูเช่ียวชาญ 

 การวิเคราะหขอมูล คณะผูวิจัยนําขอมลูที่ไดจาก

การประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหเนื้อหาและ 

จัดหมวดหมู  

 ระยะที่ 3 จัดทําคูมือการใชรูปแบบการบริหาร

เวลาของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร

และนครพนม ประกอบดวย คําชี้แจง ความเปนมาและ

ความสําคัญของรูปแบบการบริหารเวลา วัตถุประสงค 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และรูปแบบการบริหาร

เวลาของผู บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ ก 

สั งกัดสํ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา

สกลนครและนครพนม 

 ก า ร วิ เค ร า ะ ห ข อ มู ล  ค ณ ะ ผู วิ จั ย นํ า ข อ 

คิดเห็นของผู เชี่ยวชาญในแบบตรวจสอบคูมือการ 

ใช รู ป แบ บ ก ารบ ริห าร เวลาฯ มาวิ เคราะห  โดย 

คํานวณคาความสอดคลอง (Index of Item–Objective 

 Congruence: IOC) ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา มีเพียง

ขอที่  1 คําชี้แจงมีความชัดเจน และขอ 2 คําชี้แจง 

เขาใจงาย เทานั้นที่มีคาความสอดคลองกับเนื้อหา

เทากับ 0.83 สวนขอ อื่นๆ มีคาความสอดคลองกับ

เนือ้หาเทากับ 1.00  

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุป ไดดังนี ้

 1. ผลการสรางและพัฒนารูปแบบการบริหารเวลา

ของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร

และนครพนม จากการศึกษาพหุกรณี โรงเรียน

พระราชทานขนาดเล็ก จํานวน 3 โรงเรียน สรุปไดวา 

รูปแบบการบริหารเวลา มีองคประกอบ 7 ดาน คือ  

1) ดานวิชาการ 2) ดานการเงินและพัสดุ  3) ดาน

กิจการนัก เรียน 4) ดานธุรการ 5) ดานบุคลากร  

6) ดานอาคารสถานที่  และ7) ดานความสัมพันธ 

กั บชุ มชน และมี กระบวนการบริหาร 3 ขั้ นตอน  

คือ 1) การวางแผน 2) การดําเนินงาน และ3 ) การ

ประเมินผล สอดคลองกับผลการสังเคราะหและ

วิเคราะหจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และผล

การพัฒนารูปแบบการบริหารเวลาของผูบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครและนครพนม 

โดยการประชุ ม กลุ ม ผู เชี่ ย ว ช าญ  ส รุ ป ได ดั ง นี้  

1) หลักการบริหารเวลา มี 11 ขอ 2) องคประกอบของ

รูปแบบการบริหารเวลา มี 2 ดาน ไดแก ดานการ

บรหิารงานวิชาการและดานการบริหารงานเสรมิ โดยมี

กระบวนการบริหารเวลาในแตละองคประกอบ 3 

ขั้นตอน ซึ่งไดแก 1) การวางแผน 2) การดําเนินงาน  

และ3) การประเมินผล 

 2. ผลการจัดทําคูมือการใชรูปแบบการบริหาร

เวลาของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร

และนครพนม พบวา ไดคูมือการใชรูปแบบการบริหาร

เวลาของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

ที่เหมาะสม โดยเนื้อหาในคูมือ ประกอบดวย 1) คําช้ีแจง   

2) วัตถุประสงคของคู ม ือ  3 ) หลักการบริหารเวลา       

4) รูปแบบการบริหารงานวิชาการ 5) รูปแบบการ

บริหารงานเสริม และ 6) แบบประเมินการดําเนินงาน 

ตามรูปแบบการบริหารเวลา 

 



วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร; ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2559 

Journal of Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.1 No.1; (January-June) 2016 
 

84 
81 

อภิปรายผลการวิจัย  

 ผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารเวลาของ

ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครและนครพนม   

มีประเด็นสําคัญจากขอคนพบที่จะนํามาอภิปรายผล 

ดังนี ้

 1. ดานองคประกอบของการบริหารเวลา 

  ผลการวิเคราะหองคประกอบของการบริหาร

เวลาจากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวของและการ  

ศึกษาพหุกรณีโรงเรียนพระราชทานขนาดเล็ก จํานวน  

3 โรง เพื่ อสรางกรอบแนวคิดของการวิจัย พบวา 

รูปแบบการบริหารเวลาของผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึ กษาสกลนครและนครพนม มี  7  ด าน  

ไดแก 1) ดานวิชาการ 2) ดานการเงินและพัสดุ 3) ดาน

กิจการนักเรียน 4) ดานธุรการ 5 ) ด านบ ุคลากร  

6) ดานอาคารสถานที่ และ7) ดานความสัมพันธกับ

ชุมชน ผลการสังเคราะหและวิเคราะหองคประกอบ

ของการบริห ารเวลาด ังกล าวไม สอดคล องก ับ

กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา    

พ.ศ.2550 (มนัส อินลี, 2551) ที่กลาวถึง การกระจาย

อํานาจการบริหารไว 4 ดาน ไดแก ดานวิชา การดาน

งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดาน 

การบริห ารทั่ ว ไป  ซึ่ งต อม าได นํ ามาตี ค วามว า 

การบริหารสถานศึกษาประกอบ ด วย 4 ด านนี ้ 

ดังนั้นในแตละสถานศึกษาจึงจัดออกเปน 4 กลุมงาน

และมีรองผูอํานวยการสถานศึกษาตาม 4 กลุมงาน  

นั้นในกฎกระทรวงฉบับดังกลาวไดแยกออกเปน 

งานยอยๆ อีก 81 งาน จากการวิเคราะหเนื้อความ 

พบวา เปนภารหนาท่ีไมใชตําแหนงงานแตอยางใด 

  ผลการประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน 

เพื่ อพัฒ นารูปแบบการบริหารเวลาของผู บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสั งกัดสํ านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครและนครพนม  

ที่ประชุมมีมติใหลดองคประกอบของการบริหารเวลา

เหลือเพียง 2 ดาน คือ 1) ดานการบริหารงานวิชาการ 

และ2 ) ด านก าร บริ ห ารงาน เส ริ ม  โด ย ให รวม

องคประกอบดานวิชาการและดานกิจการนักเรียนเขา

ดวยกันเปนดานการบริหารงานวิชาการ และใหรวม

องคประกอบดานการเงินและพัสดุ ดานธุรการดาน

บุคลากร ดานอาคารสถานที่ และดานความสัมพันธกับ

ชุมชนเขาดวยกันเปนดานการบริหารงานเสริม การที่

องค ประกอบของร ูปแบบการบริหารเวลาของ

ผู บ ร ิห ารส ถ านศ ึก ษ า โรงเรียนขนาด เล ็ก ส ังก ัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร

และนครพนมมีเพียง 2 ดาน จะเปนผลดีตอการบริหาร

เนื่องจากการที่มีองคประกอบนอยดานจะทําให

ผูบริหารมองวาจะสามารถบริหารสถานศึกษาให

ประสบผลสําเร็จไดอยางแนนอน หากมีมากดานจะทํา

ให เกิ ดความรูสึ กยุ งยากไมอยากปฏิบั ติ  ซึ่ ง เป น

ธรรมชาติของมนุษยถาหากเลือกไดจะปฏิบัติในสิ่งที่

งายและไมยุงยากกอน สอดคลองกับความเห็นของ  

ดร.ปญญา แกวกียูร ที่ใหความเห็นวา “การดําเนินงาน

อะไรก็ ตามไม ควรจะมี มากด าน เพราะจะทํ าให

ผู ดํ าเนิ นการไม อยากปฏิ บั ติ ” และองค ประกอบ 

ก ารบ ริห ารส ถ าน ศึ ก ษาขนาด เล็ ก  ทั้ ง  2  ด าน  

ก็ครอบคลุมองคประกอบของการบริหารเดิมทั้งหมด

เพียงแตยุบรวมใหนอยดานลงเทานั้น 

 2. ดานกระบวนการบริหารเวลา 

  ผลการวิเคราะหองคกระบวนการบริหาร

เวลาจาก เอกสารและงานว ิจ ัยที ่เกี ่ยวข องและ

การศึกษาพหุกรณีโรงเรียนพระราชทานขนาดเล็ก 

จํานวน  3  โรงเร ียน  เพื ่อสร างกรอบแนวคิดของ 

การวิจัย พบวา กระบวนการบริหารเวลาของผูบริหาร 

สถานศึ กษาโรงเรี ยนขนาดเล็ กสั งกั ดสํ านั กงาน 

เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษาสกลนครและ 

นครพนม มี 3 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) การวางแผน  

2) การดําเนินงาน และ3) การประเมินผล 

  ผลการประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน 

เพื่ อพัฒนารูปแบบการบริหารเวลาของผู บ ร ิห าร

สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล ็กส ังก ัดสําน ักงาน   

เขตพื ้น ที ่ก ารศ ึก ษาประถมศึกษาสกลนครและ



วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร; ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2559 

Journal of Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.1 No.1; (January-June) 2016 

85 
82 

นครพนมที่ประชุมมีความเห็น เกี่ ยวกับกระบวน 

การบริหารเวลาของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน 

ขนาด เล็ กสั งกั ดสํ านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา

ประถมศึกษาสกลนครและนครพนม มี 3 ขั้นตอน

ประกอบดวย 1) การวางแผน  2) การดําเนินงาน  

และ3) การประเมินผล เชนเดียวกัน 

  การที่ ก ระบวนการบริห ารเวลามี เพี ยง  

3 ขั้นตอน จะทําใหผูบริหารมองวาการบริหารเวลา 

ไมยุงยากเชนกัน แมจะไมสอดคลองกับกระบวนการ

บริห ารขอ ง เด ม มิ่ ง  ซึ่ งประกอบด วยหลั ก PDCA  

โดยมีรายละเอียด ดังนี ้(รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย, 2550) 1) Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผน

ก ารดํ า เนิ น งานอย างรอบค อบ  ค รอบ ค ลุ ม ถึ ง 

การกําหนดหัวขอที่ตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  

ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหมๆ การแกปญหาที่เกิดขึ้น

จากการปฏิบัติงาน อาจประกอบดวย การกําหนด

เปาหมาย หรือวัตถุประสงคของการดําเนินงาน  

การจัดอันดับความสําคัญของเปาหมาย กําหนด 

การดําเนินงาน กําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน 

กําหนดผูรับผิดชอบหรือผูดําเนินการและกําหนด

ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ จ ะ ใช ก า ร เขี ย น แ ผ น ดั ง ก ล า ว 

อ าจ ป รั บ เป ลี่ ย น ได ต า ม ค ว า ม เห ม า ะส ม ข อ ง 

ลั ก ษ ณ ะก ารดํ า เนิ น งาน  ก ารวา งแผ น ยั งช ว ย 

ให เราสามารถคาดการณ สิ่ งที่ เกิดขึ้นในอนาคต 

และชวยลดความสูญ เสียต างๆ ที่ อาจเกิดขึ้น ได  

2) Do (ปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การดําเนินการ 

ต าม แ ผ น อ าจ ป ระ ก อ บ ด ว ย ก า รมี โค รงส ร า ง 

รองรับการดําเนินการม ีว ิธ ีก าร ดํา เน ินการและ 

มีผลของการดําเนินการ 3) Check (ตรวจสอบการ

ปฏิบัต ิตามแผน) หมายถึง การประเมินแผนอาจ

ประก อบด วย  ก ารประเมิน โครงสรางที่ รองรับ 

การดําเนินการ การประเมินขั้นตอนการดําเนินงาน 

และการประเมินผลของการดําเนินงานตามแผนที ่

ไดตั้งไว โดยในการประเมินดังกลาวสามารถ ทําไดเอง 

โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนการดําเนินงาน

นั้นๆ ซึ่งเปนลักษณะของการประเมินตนเองโดยไม

จําเปนตองตั้งคณะกรรมการอีกชุดมาประเมินแผน 

หรือไมจําเปน ตองคิดเครื่องมือหรือแบบประเมินที่

ยุงยากซับซอน 4) Act (ปรับปรุงแกไข) หมายถึง การนํา

ผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจประกอบดวย 

การนําผลการ ประเมินมาวิเคราะหวามีโครงสราง

หรือขั้นตอนการปฏิบัติ งานใดที่ควรปรับปรุงหรือ 

พัฒนาสิ่งที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้นไปอีกและสังเคราะห

รูปแบบการดําเนินการใหมที่ เหมาะสมสําหรับการ

ดําเนินการในปตอไปหรือครั้งตอไป แมกระบวนการ

บริหารเวลาของคณะผูวิจัยที่วิเคราะหไดจะขาดขอที่  

4) Act (การปรับปรุงแกไข) ตามหลักการของเดมมิ่ง  

แตขั้นตอนนี้ไปรวมอยูในขั้นตอนการประเมินผล 

 3. ดานรูปแบบการบริหารเวลา 

  3 .1 หล ักการบริหารเวลาของผู บร ิหาร

สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการประชุมกลุม

ผู เชี ่ยวชาญ  เพื ่อพ ัฒ นารูปแบบการบริหารเวลา 

ของผู บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังก ัด

สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร

และนครพนม ที ่ประชุมไดรวมกันวิพากยรูปแบบ

ดังกลาวอยางกวางขวางเพื ่อกําหนดรูปแบบการ

บริหารเวลาใหผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กนําไปเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อบริหารสถานศึกษา 

ใหมีคุณภาพ ซึ่งมีหลักในการบริหาร ดังนี้ 1) หลักการ 

บูรณาการในทุกกระบวนการการวางแผนดําเนินการ 

ในครั้งเดียวกันและวางแผนทั้งระบบ การดําเนินงาน

ตามแผนและการประเมินผลก็ใหมีการประสานสัมพันธ

กัน 2) หลักการบริหารเชิงรุก โดยสิ่งที่จะตองทํา 

อยูแลวใหดําเนินการลวงหนาไมตองรอคําสั่งจากหนวย

เหนือ 3) หลักการบริหารแบบรวมมือทุกกระบวนการ

บริหารตองเกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  

เชน การมีสวนรวมของครู  ผูปกครอง ชุมชนหรือ

เครือขาย 4) หลักการลดการสั่งการที่เปนคําสั่งหรือลาย

ลักษณอักษร ใชการขอความรวมมือใหดําเนินการ 

มากกวาคําสั่ง 5) หลักการลดภาระงานหรือขั้นตอน 

ที่ควรลด เชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติ  ลดภาระงาน 

ที่ทํา 6) หลักการระดมทรัพยากรทางการศึกษาใน 

การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งขาดแคลนทรัพยากร

ทางการศึกษา ตองระดมทรัพยากรจากภายนอก
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โรงเรียนมาชวย เชน วิทยากรทองถิ่น ระบบเครือขาย

โรงเรียน เปนตน 7) หลักการรูจักปฏิ เสธ ผูบริหาร

สถานศึ กษาโรงเรี ยนขนาด เล็ กต องรู จั กปฏิ เสธ 

ในบางเรื่องที่คิดวาไมสมควรดําเนินการและไมคุมกับ 

การใชทรัพยากร 8) หลั กการประหยัดแต คุ มค า  

ในการดําเนินงานเนนการใชงบประมาณใหนอยที่สุด  

แต เกิ ดประโยชน สู งสุ ด  และ9) หลั กการลํ าดั บ

ความสําคัญ ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

ตองสามารถวิเคราะหลําดับความสําคัญของงาน 

วางานใดควรทํากอน งานใดควรทําถัดไป (สถาบัน

ดํารงราชานุภาพ, 2553) 

  จากหลักการบริหารดังกลาว ชี้ให เห็นวา

ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กจะตองตระหนัก

ถึงความขาดแคลนทรัพยากรทางการบริหารในทุกดาน 

ทั้ งขาดแคลนบุคลากร งบประมาณ วัสดุ-ครุภัณฑ

ทางการศึกษา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจะตองคํานึง 

อยูเสมอวาจะตองใชงบประมาณใหนอยที่สุดแตคุมคา

และเกิดประโยชนสูงสุดและที่สําคัญจะตองใชเวลา   

ในการบริหารนอยที่สุดดวย 

  3.2 การวางแผนการบริหารเวลาของผูบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

   การวางแผนการใช เวลาของผู บริหาร

สถานศึ กษาโรงเรียนขนาด เล็ ก  ผู บ ร ิห า รต อ ง 

วางแผนแบบบูรณ าการทั ้งระบบ โดยวางแผน 

ครั ้ง เด ียวและใหประสานสัมพันธก ันทั ้งโรงเรียน  

โด ย จ ัด ทํ า แ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า ร แ ล ะ จ ัด ทํ า ป ฏ ิท ิน 

ปฏ ิบ ัต ิงาน ไว ล วงห น าภายใตความรวมมือของ 

ผูบริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และชุมชนเพื่อใช

เปนแนวทางในการดําเนินงาน (จารุณี บุญญวิจิตร, 

2544) กล าวว า ก า รว า งแ ผ น ก าร ใช เว ล า เป น 

เรื ่องของการกําหนดงานตางๆ ที ่พ ึงต องปฏ ิบ ัติ 

ไว ล วงห น า  เพื ่อ เป นแนวทางในการปฏิบัติ งาน  

ช วย ให ป ระห ยั ด เวล า ไม ต อ ง เสี ย เวล าล อ งผิ ด  

ลองถูก การวางแผนบริหารเวลาจะเกิดประโยชน

อย างจริงจ ังจะต องกระทําอย างต อ เนื ่อ งม ีการ 

กําหนดจ ุดประสงค ห ร ือ เป าหมายอยางชัด เจน  

กํ าห น ด ราย ล ะ เอี ย ด ข อ งงาน ที่ จ ะต อ งป ฏิ บั ติ  

ระบุทรัพยากรที่จะตองใช  เชน คน เงิน อุปกรณ

เครื่องมือที่ตองใชในการปฏิบัติงาน ตองกําหนดเวลา

เริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของงานโดยเผื่อเวลาสํารองไว

หากเกิดเหตุการณฉุกเฉินที่ไมสามารถคาดการณ

ลวงหนาได การวางแผนใชเวลาจะตองเขียนเปนลาย

ลักษณอักษร 

  ในการวางแผนการใช เวลาของผูบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กควรวางแผนดาน 

การบริหารงานวิชาการใหมากกวาดานการบริหาร 

งานเสริม เพราะในการบริหารสถานศึกษาเปาหมาย

สุดทาย คือ นักเรียนมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย (มนัส อินลี, 

2551) พบวา ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กใช เวลาใน 

การบริหารดานวิชาการมากที่สุด คิดเปนรอยละ 

39.76 รองลงมา คือ ดานบริหารทั่วไป รอยละ 35.81 

ดานบริหารบุคคล รอยละ 10.95 และดานงบประมาณ

นอยที่สุด รอยละ 4.43 ตามลําดับ 

  3.3 การดําเนินงานบริหารเวลาของผูบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

   ในการดํ าเนินงานผู บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็ก ตองดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

และปฏิทินประจําที่วางไวเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับ 

(จารุณี บุญญวิจิตร, 2544) ที่กลาววา การวางแผน

ทํางานตางๆ ที่กําหนดไวอยางสวยงามนั้น ถาไมนํามา

ปฏิบัติก็ ไม เกิดคุณคาแตอยางใด การดํา เน ินงาน    

ตามแผนอาจจะกําหนดตารางการปฏิบัติงาน โดยใช  

Bar Chart หรือ Grant Chart เขาชวยก็ได อยางไรก็ตาม 

ผู ที่ นํ าแผนไปปฏิบั ติควรมีหลักการสํ าคัญ  ดั งนี้  

1) ก อนลงมื อปฏิ บั ติ ตามแผน  ผู ปฏิ บั ติ ห รือผู ที ่

เกี่ยวของทุกคนตองนําแผนมาศึกษาใหเขาใจเสียกอน  

2) มอบหมายงานใหผูที่มีสวนเกี่ยวของตามความรู

ความสามารถ และ3) ควรรายงานผลการดําเนินงาน 

แกผูบริหารสถานศึกษาเปนระยะๆ นอกจากนี้ยังมี

งานจรที่เปนงานนโยบายจากหนวยเหนือที่สงมาเปน

ระยะๆ ผูบริหารตองรูจักลําดับความสําคัญกอน-หลัง 

นอกจากนี้บางงานที่ไมสําคัญผูบริหารตองรูจักปฏิเสธ

เพื่อประหยัดเวลาและงบประมาณ 
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  3 .4 การประเมินผลการบริหารเวลาของ 

ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก หลังจากผาน 

การวางแผนและการเริ่มดําเนินงานแลวสิ่งที่ขาด 

ไมไดเลย คือ การประเมินผลการดําเนินงานเพื่อจะ 

ไดทราบวามีความกาวหนาอยางไรหรือมีปญหา

อะไรบ าง ทั้ งนี้ เพื่ อ ให สามารถปรับ เปลี่ ยนแผน 

การปฏิบัติงานได หากพบวา มีความบกพรองอะไร 

ที่ควรไดรับการแกไขปรับปรุงก็จะไดดําเนินการทันที

เปนการตัดไฟเสียแต ตนลมเพื่อไมใหเสียเวลาและ 

เสียงานมากกวานี้ วิธีการประเมินผลและเครื่องมือ

จะตองกําหนดและดําเนินการตั้งแตขั้นการวางแผน  

ซึ่งการประเมินผลผูบริหารอาจพิจารณาจากการ

รายงานการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบ การสังเกต 

การสัมภาษณ  และการสอบถาม เปนตน  และ 

ในการดําเนินงานครั้งตอไปควรนําผลการประเมิน 

ไป วา งแ ผ น ก ารดํ า เนิ น งา น ด ว ย  จ ะ เห็ น ได ว า 

ขั้นการประเมินผลในการวิจัยครั้งนี้  ไดรวมเอาจะ 

รวมเอาขั้นตอนที่  4 Act (ปรับปรุงแก ไข) มาไว ใน 

ขั้นตอนที่ 3 Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 

ตามกระบวนการบริหารตามวงจร PDCA ของเดมมิ่ง 

วิกิพีเดีย (สารานุกรมเสร,ี 2555) 

 4. ดานการสรางคูมือการใชรูปแบบการบริหาร

เวลาของผูบริหารสถานศึกษาโรงเร ียนขนาด เล ็ก 

ผูเชี่ยวชาญเห็นวาคูมือการใชกลยุทธที่ผูวิจัยสราง 

ขึ้นมีความเหมาะสมในการนําไปใชในการบริหาร

สถานศึกษาขนาด เล ็กส ังก ัดสําน ักงานเขตพื ้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนครและนครพนม  

ทั้งนี้ เพราะในคูมือการใช ร ูปแบบการบริหารเวลา 

ของผู บ ริห ารสถานศึ ก ษาโรงเรียนขนาด เล็ ก มี

รายละเอียดตางๆ ชัดเจนครบถวน ซึ่งประกอบดวย

1) คําชี้แจง 2) วัตถุประสงค 3) ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ 4) รูปแบบการบริหารงานวิชาการ และ5) รูปแบบ      

การบรหิารงานเสริม โดยผูบริหารสถานศึกษาสามารถ

นําไปปรับใชให เขากับบริบทและความพรอมของ 

แตละสถานศึกษาและเชื่อมั่ นวาหากดํ าเนินงาน 

ตามคูมือการใชรูปแบบฯ นี้  ผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็กจะสามารถบริหารโรงเรียนใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแนนอน 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนํารูปแบบการบริหาร

เวลาของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก    

ไปใช 

  1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรนํา

รูปแบบการบริหารเวลาของผู บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนครและนครพนม ไปเผยแพร 

ใหผู บริหารในสังกัดนําไปประยุกตใช และควรศึกษา 

คู มือการใชรูปแบบการบริหารเวลาของผู บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก อยางละเอียดและ 

ปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควรมีการวิจัยรูปแบบการบริหารเวลาของ

ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอื่นๆ และทั้งประเทศ 

  2 .2  ค วรมี ก ารวิ จั ยกลยุ ทธการบริหาร 

เวลาของผู บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดดานเชาวนอารมณ 

ทางศลิปะโดยใช Beads Seven Color ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที ่4 

โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณเจงเวง) สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที ่

การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

The development of thinking process model of emotional intelligence in 

art using beads seven color of Grade 4 students of Muang Sakon Nakhon 

(That Narai Chaeng Weng) School under Sakon Nakon Nakhon Primary 

Educational Service Area Office 1 

ศิวนาถ ไชยมาศ1 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมกระบวนการคิดดานเชาวนอารมณทางศิลปะของ

นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ดวย Beads Seven Color 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการ

จัดกิจกรรมกระบวนการคิดดานเชาวนอารมณทางศิลปะดวย Beads Seven Color 3) วัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มี

ตอการจัดกิจกรรมกระบวนการคิดดานเชาวนอารมณทางศิลปะดวย Beads Seven Color การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัย

โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) การวิจัยแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที ่1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการคิดดานเชาวนอารมณทางศิลปะ ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา

รูปแบบโดยใชกิจกรรมกระบวนการคิดดานเชาวนอารมณทางศิลปะดวย Beads Seven Color ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช

รูปแบบกิจกรรมกระบวนการคิดดานเชาวนอารมณทางศิลปะ ขั้นตอนที่ 4 ประเมินและปรับปรุงรูปแบบกระบวนการ

คิดดานเชาวนอารมณทางศิลปะ ดวย Beads Seven Color กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัย ไดแก  นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4/2 จํานวน 35 คน ซึ่งมาจากการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยการ 

จับสลาก เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการคิดดานเชาวน

อารมณทางศิลปะดวย Beads Seven Color 2) แบบทดสอบประสิทธิภาพในการเรียนรูกระบวนการคิดดานเชาวน

อารมณทางศิลปะดวย Beads Seven Color 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยใช

กระบวนการคิดดานเชาวนอารมณทางศิลปะดวย Beads Seven Color สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คารอยละ คาเฉลี่ย  

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1. รูปแบบการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการคิดทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก 

แบบทดสอบการจัดกิจกรรมโดยใชเชาวนอารมณทางศิลปะดวย Beads Seven Color กอนและหลังการจัดกิจกรรม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบ 

การจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการคิดดานเชาวนอารมณทางศิลปะดวย Beads Seven Color อยูในระดับมากที่สุด  

คําสําคัญ: รูปแบบการพัฒนา, กระบวนการคดิ, เชาวนอารมณทางศิลปะ. 

 

  
1 ครู ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ (คศ. 3) โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณเจงเวง) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were; 1) to develop thinking process model of emotional intelligence in art 

using seven color beads of Grade 4 students; 2) to develop and measure efficiency of thinking process model of 

emotional intelligence in art using seven color beads of Grade 4 students; 3)  to find satisfaction of Grade 4 

students toward the development of thinking process model of emotional intelligence in art using seven color 

beads. This research was conducted using Research and Development (R & D) method which divided into 4 

phrases; phase 1, reviewed related documents and research; phrase 2, developed thinking process model of 

emotional intelligence in art using seven color beads of Grade 4 students; phrase 3, tried out thinking process 

model of emotional intelligence in art using seven color beads of Grade 4 students; phrase 4, assessed and 

improved thinking process model of emotional intelligence in art thinking process using seven color beads of 

Grade 4 students. The population of this research was 105 Grade 4 students of Muang Sakon Nakhon (That 

Narai Chaeng Weng) School under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1. The participants of 

this research were 35 Grade 4/2 students. They were selected using Simple Random Sampling by drawing lots. 

Research instruments were 1) record of thinking process model of emotional intelligence in art using seven color 

beads; 2) competency test in thinking process model of emotional intelligence in art using seven color beads; 3) 

satisfaction questionnaire of students toward the thinking process model of emotional intelligence in art using 

seven color beads.  Statistics used in this research were percentage, mean, and standard deviation.  Results 

found that 1) 6 parts of thinking process model of emotional intelligence in art using seven color beads was at 

high level; 2) competency pretest and posttest of thinking process model of emotional intelligence in art using 

seven color beads were statically significant at .05; 3) Grade 4 students were satisfied with thinking process 

model of emotional intelligence in art using seven color beads at the highest level. 

Keyword: The development, Thinking Process, Emotional Intelligence 

บทนํา 

 ปจจัยสําคัญในการพัฒนาคนและสังคมให 

มีคุณภาพ คือ การวางรากฐานทางการศึกษาโดยให   

ทุ กคนไดมี โอกาสได รับการส งเสริมการเรียนรู 

ตรงตามศักยภาพในพระราชบัญ ญั ติการศึกษา 

แหงชาติ พ.ศ.2542 ที่มุงจัดการศึกษาใหเปนไปเพื่อ

พัฒนาคนไทยให เปนมนุษยที่สมบูรณทั้ งรางกาย  

จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรมจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได

อยางมีความสุข ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน

ดานการจัดการศึกษาของไทยที่ผานมาเกิดความ

ลมเหลวในกระบวนการจัดการเรียนรูใหกับผู เรียน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ไมสามารถสรางคนใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคได คือ ไมสามารถสรางคนให

มีพื้นฐานทางความคิดไดอยางเปนระบบทั้งทางดาน

การเรียนรูดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และรวมถึง

เชาวนอารมณในทางศิลปะ ซึ่งสวนใหญยังขาดทักษะ

ดานการคิดสรางสรรคการประยุกต บูรณาการและ

การเปรียบเทียบ โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของ 

การเรียนรู  ในการทํ ากิ จกรรมการเรียนยั งเน น 

ใหนัก เรียนเปนผูควบคุมหรือนําตนเองในการทํา 

การจั ดการเรียนรู  Beeth (1998) รวมถึ งการจั ด

กระบวนการเรียนรูเพื่อฝกการคิดและเนนการปฏิบัติ

มากกวาการทองจํา เพื่ อใหผู เรียนได เรียนรูจาก
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กิจกรรมกระบวนการคิดอยางสรางสรรค ซึ่งจะเปน

พื้นฐานการเรียนรูในโลกแหงอนาคต ดังนั้นการใช

กิจกรรมกระบวนการคิดดานเชาวนอารมณทาง 

ศิลปะของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ดวย 

Seven Beads Color จะสงผลใหผูเรียนมีเชาวนอารมณ

ทางศิลปะไดดีและสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการ

คิดใหตอยอดนําไปสูการแกปญหาและการประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันได 

ความมุงหมายของการวิจัย 

       การวิจัยครัง้นี้มจีุดมุงหมาย ดังนี ้

 1. ไดรูปแบบกิจกรรมกระบวนการคิดดาน 

เชาวนอารมณ ทางศิลปะ ของนัก เรียน ในระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ดวย Beads Seven Color 

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัด

กิจกรรมกระบวนการคิดดานเชาวนอารมณทาง 

ศิลปะดวย Beads Seven Color ของนักเรียนในระดับ         

ชั้นประถมศึกษาปที่  4 กอนและหลั งการปฏิบั ติ

กิจกรรม 

 3. ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดกิจกรรม

กระบวนการคิดดานเชาวนอารมณทางศิลปะดวย 

Beads Seven Color 

สมมติฐานการวิจัย 

 การวิจัยครัง้นี้มสีมมติฐาน ดังตอไปนี้ 

 1. รูปแบบการจัดกิจกรรมกระบวนการคิด 

ดานเชาวนอารมณทางศิลปะดวย Beads Seven Color 

ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่พัฒนาขึ้น

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรม

กระบวนการคิดดานเชาวนอารมณทางศิลปะดวย 

Beads Seven Color ข อ ง นั ก เรี ย น ใ น ร ะ ดั บ ชั้ น

ประถมศึกษาปที่ 4 หลังการปฏบิัติกิจกรรมสูงกวากอน

การปฏิบัติกิจกรรม 

  3. ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมกระบวน 

การคิดดานเชาวนอารมณทางศิลปะดวย Beads Seven 

Color ในระดับมากที่สุด 

กรอบแนวความคิดของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษากรอบแนวคิด 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

โดยการสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรม

กระบวนการคิดดานเชาวนอารมณทางศิลปะ ดังนี้  

Haimowitz and Haimowitz, 1973; Guilford, 1967;  

Hallman, (1981 อางถึงใน ดิลก ดิลกานนท, 2543) 

และ Gardner, 1983) ดังภาพที ่1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีการ

วิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D)

ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดการดําเนินการวิจัย เปน 3 ระยะ

ดังนี ้

 ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับกระบวนการคิดดานเชาวนอารมณ  ทางศิลปะ  

โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฏีของ การดเนอร (Gardner, 

1983, p. 19) ดานความฉลาดทางอารมณมาราง

รูปแบบกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  

กระบวนการคิด 

1. คิดสรางสรรค      

2. การคิด

เปรียบเทียบ 

3. คิดบูรณาการ 

4. คิดประยุกต 

 Bead seven 

Color 

1. Bead red 

2. Bead blue 

3. Bead Yellow 

4. Bead green 

5. Bead purple 

6. Bead white 

7. Bead  black 

 

 

 

เชาวนอารมณทาง

ศิลปะ 

-การควบคุมตนเอง 

-การมีสวนรวม 

-การมีแรงจูงใจ 

-มีทักษะการเขาสังคม 
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 ระยะที่  2 พั ฒ นารูปแบบ โดยใชกิ จกรรม

กระบวนการคิดดานเชาวนอารมณทางศิลปะดวย 

Beads Seven Color เพื่ อ ห าประสิ ท ธิภ าพ ก ารจั ด

กิจกรรมกระบวนการคิด  นํ าไปทดลองกับกลุ ม 

ตัวอยางโดยใชรูปแบบกิจกรรมกระบวนการคิด 

ด าน เชาวน อารมณ ด วย  Beads Seven Color และ 

ผังความคิดที่มีคาความเหมาะสมและความสอดคลอง 

(IOC) ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป โดยผานการปรับปรุงจาก

ผูเชี่ยวชาญแลว และใชแบบทดสอบวัดกระบวนการคิด

ทางเชาวน อารมณ  ที่ มี ค าความ เหมาะสมและ 

ความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป มีคาความ

ยากงาย (P) ตั้งแต 0.20 ถึง 0.80 คาอํานาจจําแนก (r) 

ตั้งแต 0.20 ขึ้นไปและผานการหาคาความเชื่อมั่น 

โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร–ริชารดสัน นําผลการ

ทดลองใชมาประเมินและปรับปรุงแกไขรูปแบบการจัด

กิจกรรมกระบวนการคิดดานเชาวนอารมณทางศิลปะ

ดวย Beads Seven Color ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 

 ระยะที่ 3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจตอ

รูปแบบกิจกรรมกระบวนการคิดดานเชาวนอารมณ  

ทางศิลปะดวย Beads Seven Color 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาป ที่  4  โรงเรียน เมืองสกลนคร  

(ธาตุนารายณ เจงเวง) สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จํานวน  

105 คน  

 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่  4/2 จํานวน 35 คน ซึ่งมาจากการสุมตัวอยาง 

แบบงาย  (Simple Random Sampling) โดยการจั บ

สลากจากทั้งหมด 3 หอง   

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวจิัย ประกอบดวย ดังนี ้

 1) แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ

เพื่อหาความสอดคลองของรูปแบบกระบวนการคิดของ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 จํานวน 5 คน 

ประกอบดวย ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา ครู

วิชาการโรงเรียน ครูผูสอนในการกําหนดกรอบแนวคิด

การวิจัย 

 2) แบบบันทึกการจัดกิจกรรมและแบบทดสอบ

วัดกระบวนการคิดดานเชาวนอารมณทางศิลปะดวย 

Beads Seven Color ของนัก เรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 4/2 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณเจงเวง) 

จํานวน 35 คน กอนและหลังการทํากิจกรรม 

 3) แบบประเมินความพึ งพอใจ ในการจั ด

กิจกรรมโดยใชกระบวนการคิดดานเชาวนอารมณ   

ทางศิลปะดวย Beads Seven Color 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

   ผูวิจยัไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ แจงบริหาร 

สถานศึกษาเพื่ อทํ าหนังสือขอผูทรงคุณ วุฒิ และ

ผูเชี่ยวชาญ ดังนี ้

 1. เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ดานเนื้อหา 

ภาษาและวัดผลในการตรวจสอบความเที่ยงตรง 

เชงิเนื้อหา โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

 2. บันทึกเสนอผูบริหารสถานศึกษาในการเก็บ

ขอมูลจากกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 4/2 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณเจงเวง)  

ซึ่งกําลังเรียนในภาคเรยีนที่ 2 ปการศกึษา 2558 ผูวิจัย

เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  

 3. ผู วิจัยนํารูปแบบการจัดกิจกรรมชี้แจง

หลักการและเหตุผลและประโยชนของการวิจัยกอนทํา

การทดลอง เพื่อใหนักเรียนไดเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรม

โดยใชกระบวนการคิดดานเชาวนอารมณทางศิลปะ

ดวย Beads Seven Color โดยกอนการเริ่มกิจกรรม     

ใหนัก เรียนทําแบบทดสอบกอนและหลั งการทํา

กิจกรรม โดยวัดกระบวนการคิดดานเชาวนอารมณ 

จํานวน 40  ขอ และทําการทดลองใชรูปแบบ โดยใน

การทํากิจกรรม ผูวิจัยจะบันทึกทุกขั้นตอนในการทํา

กิจกรรม โดยใชระยะเวลา 1 ภาคเรียน หลังจาก

ดําเนินการทดลองสิ้นสุดลง ผูวิจัยนําแบบวัดความ 
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พึงพอใจในการทํากิจกรรมกระบวนการคิดดานเชาวน

อารมณ จํานวน 40 ขอ   

การวิเคราะหขอมูลและสถิติวิเคราะห  

 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

 1. ประสิทธิภาพของรูปแบบกิจกรรม โดยใช

กระบวนการคิดดานเชาวนอารมณทางศิลปะดวย 

Beads Seven Color ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณเจงเวง) ใชเกณฑ 

80/80 หาประสิทธิภาพ (E1/E2) และการวิ เคราะห

เนือ้หา (Content Analysis) 

 2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 4 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณเจงเวง)  

ที่ มี ต อรูปแบบกิ จกรรม โดย ใชก ระบวนการคิ ด 

ดานเชาวนอารมณทางศิลปะดวย Beads Seven Color 

วิเคราะห โดยหาคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 เมื่อนํารูปแบบการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวน 

การคิดดานเชาวนอารมณ ทางศิลปะดวย Seven  

Color Beads ไป ห าค าป ระสิ ท ธิ ภ าพ กั บนั ก เรี ย น 

ชั้ นประถมศึกษาป ที่  4 โรงเรียน เมื องสกลนคร 

(ธาตุ นารายณ เจงเวง) มี ค า เท ากั บ  86.11/87.67  

เมื่อเทียบกับเกณฑ  80/80 ปรากฏวารูปแบบการ 

จัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการคิดดานเชาวนอารมณ

ท า งศิ ล ป ะด วย  Beads Seven Color ที่ ส ร า งขึ้ น มี

ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว จากนั้นนําไปใช

จริ งกั บกลุ มตั วอย าง และทดสอบด วยแบบวัด

กระบวนการคิดดานเชาวนอารมณทางศิลปะ กอนและ

หลังเรียน พบวา ประสิทธภิาพของรูปแบบกระบวนการ

คิดดานเชาวนอารมณทางศิลปะดวย Beads Seven 

Color หลังการทํากิจกรรมสูงกวากอนการทํากิจกรรม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตารางที่ 1 

ตาราง 1 ประสิทธิภาพของรูปแบบกระบวนการคิด

      ดานเชาวนอารมณทางศิลปะดวย Beads 

      Seven Color หลังการทํากิจกรรมสูงกวา

      กอนการทํากิจกรรม 

คะแนน 
คะแนน

เต็ม 
 S.D. df t Sig 

กอนทํา

กิจกรรม 

40 15.71 4.92  

39 

 

24.13* 

 

.000 

หลังทํา

กิจกรรม 

40 36.46 1.72 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตาราง 2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

     ปที่ 4  

รายการประเมิน x  
. .S D

 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. ผูเรียนมีความสนใจในรูปแบบกิจกรรม

กระบวนการคิดดานทั้ง 4 ดาน      3.69 0.92 

 

มาก 

2. ผูเรียนมีกระบวนการคิดสรางสรรค

และคิดประยุกตในการทํากิจกรรมคร้ังนี ้    4.73 0.84 

มากที่สุด 

3. กระบวนการคิดสามารถบงบอกถึง

อารมณในการวาดภาพทางศิลปะได  4.22 0.79 

 

มาก 

4. seven color Beads ทําใหสรางความ

แตกตางทางอารมณไดอยางถูกตอง  4.74 0.85 

มากที่สุด 

5. สามารถนํากิจกรรมไปใชกับ

กระบวนการคิดวิเคราะหไดอยาง

เหมาะสม  4.73 0.83 

 

มากที่สุด 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบประเมินสวน

ใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด จํานวน  

3 ขอ เรียงจากคาเฉลี่ยมากที่สุด  และรองลงมา  

2 อันดับ ไดแก ขอ (4) Beads Seven Color ทําใหสราง

ความแตกตางทางอารมณไดอยางถูกตอง ( x = 4.74) 

ขอ (2) ผู เรียนมีกระบวนการคิดสรางสรรคและคิด

ประยุกตในการทํากิจกรรมครั้งนี้ ( x = 4.73) และขอ 

(5) สามารถนํากิจกรรมไปใชกับกระบวนการคิด

วิเคราะหไดอยางเหมาะสม ( x = 4.73) ผลการศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 

โรงเรียน เมืองสกลนคร (ธาตุน ารายณ เจงเวง) 

ที่มีตอรูปแบบกิจกรรมโดยใชกระบวนการคิดดาน

เชาวนอารมณ ทางศิลปะดวย Seven Color Beads 

พบวาอยูในระดับมากที่สุด 
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สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรม  

โดยใชกระบวนการคิดดานเชาวนอารมณทางศิลปะ

ดวย Beads Seven Color ของนักเรยีน ชั้นประถมศึกษา

ปที่  4 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณเจงเวง)  

สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี ้

 1. รูปแบบกิจกรรมโดยใชกระบวนการคิดดาน

เชาวนอารมณทางศิลปะดวย Beads Seven Color ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเมืองสกลนคร 

(ธาตุน ารายณ เจงเวง) โดยมี องคประกอบ  คื อ 

กระบวนการคิด 4 ดาน ซึ่งประกอบดวยคิดสรางสรรค 

การคิดเปรียบเทียบคิดบูรณาการ คิดประยุกต โดยใช

เชาวนอารมณทางศิลปะดวย Beads Seven Color ซึ่ง

ประกอบดวย Bead Red, Bead Blue, Bead Yellow, 

Bead Green และ Bead Purple โดยวิเคราะหอารมณ

ของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับ

รูปแบบการจัดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น โดยผูเชี่ยวชาญ

พบวา รูปแบบการจัดกิจกรรม โดยใชกระบวนการคิด 

ดานเชาวนอารมณทางศิลปะดวย Beads Seven Color 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 โรงเรียนเมือง

สกลนคร (ธาตุนารายณเจงเวง) มีความสอดคลองกัน 

และเมื่อนําไปหาประสิทธิภาพ (E1/E2) จํานวน 35 คน 

ไดคาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยใช

กระบวนการคิดดานเชาวนอารมณทางศิลปะดวย 

Beads Seven Color ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณเจงเวง) เทากับ 

86.11/87.67 ปรากฏวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 

ที่กําหนดไว คือ 80/80  

 2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 4 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณเจงเวง)  

ที่มีตอรูปแบบกิจกรรมโดยใชกระบวนการคิดดาน

เชาวนอารมณ ทางศิลปะดวย Beads Seven Color 

กอนและหลังการทํากิจกรรมโดยใชกระบวนการคิด

ดานเชาวนอารมณทางศิลปะดวย Beads Seven Color 

ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรม  

โดยใชกระบวนการคิดดานเชาวนอารมณทางศิลปะ

ดวย Beads Seven Color ของนักเรียน ชัน้ประถมศึกษา

ปที่ 4 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณเจงเวง)  

สามารถอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี ้

 1. รูปแบบกิจกรรมโดยใชกระบวนการคิด 

ดานเชาวนอารมณทางศิลปะดวย Beads Seven Color 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 โรงเรียนเมือง

สกลนคร (ธาตุนารายณเจงเวง) โดยมอีงคประกอบ คือ 

กระบวนการคิด 4 ดาน ซึ่งประกอบดวยคิดสรางสรรค 

การคิดเปรียบเทียบ คิดบูรณาการ คิดประยุกต โดยใช

เชาวนอารมณ ทางศิลปะดวย Beads Seven Color 

ซึ่งประกอบดวย Bead Red, Bead Blue, Bead Yellow, 

Bead Green และBead Purple ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบ

การจัดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น โดยผูเชี่ยวชาญ พบวา 

รูปแบบการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการคิดดาน

เชาวนอารมณทางศิลปะดวย Beads Seven Color ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเมืองสกลนคร 

(ธาตุนารายณเจงเวง) มีความสอดคลองกัน และเมื่อ

นําไปหาประสิทธิภาพ (E1/E2) จํานวน 35 คน ไดคา

ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยใช

กระบวนการคิ ดด าน เชาวน อ ารมณ ทางศิ ลปะ 

ดวย Beads Seven Color ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณเจงเวง) 

เทากับ 86.11/87.67 ปรากฏวามีประสิทธิภาพสูงกวา

เกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 ทั้งนี้จากการพัฒนา

รูปแบบการจัดกิจกรรมอยางครอบคลุม ไดแก ขอมูล

พื้นฐานดานกระบวนการคิด สอดคลองกับหลักการ

แนวคิด ทฤษฏีของการดเนอร (Gardner, 1983, p. 19) 

ดานพหุปญญา ดานสติปญญาของมนุษยมีหลายดาน 

ที่มีความสําคัญเทาเทียมกัน ขึ้นอยูกับความโดดเดน 

แตละดานผสมผสานกัน แสดงออกมาเปนความ 

สามารถในเรื่องใด 
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 1. ประสิทธิภาพของนัก เรียนในการปฏิบัติ

กิจกรรม โดยใชกระบวนการคิดดานเชาวนอารมณ   

ทางศิลปะด วย Beads Seven Color ซึ่ งมี กระบวน     

การคิด 4 ดาน คือ คิดสรางสรรค การคิดเปรียบเทียบ 

คิดบูรณาการ คิดประยุกต อยูในระดับมาก สอดคลอง

กับทิศนา แขมมณี  (2544, หนา 105-110) ไดกลาว

เกี่ยวกับมิติการคิด 6 ดาน วาขอมูลที่ ใชในการคิด 

(Content for Thinking) ก ารคิ ด ขอ งม นุ ษย ต อ งคิ ด

เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในการสอนการคิดจึงไม 

สามารถแยกไดจากการเรียนรู เนื้อหา อาจตองใช 

การคิดอยางมีวิจารณญาณอยางมีระบบระเบียบ  

เชน การลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สอดคลอง Salovey 

and Mayer, (1990) ไดกลาววา ผูมีความฉลาดทาง

อารมณ เป นผู ที่ มีความสามารถในการรับรู และ 

แสดงอารมณออกมาไดอยางเหมาะสม เขาใจและ 

สรางความรูสึกที่ดทีี่เกื้อกูลความคิด เขาใจอารมณและ

กระบวนการทางอารมณไดดี คิดใครครวญและควบคุม

อารมณ ไดดี  ในทางสงเสริมสุขภาพจิตและเชาวน

ปญญา ซึ่งสอดคลองกับวีระวัฒน ปณนิตามัย (2544, 

หนา 30-31) ไดกลาววา ความฉลาดทางอารมณ คือ 

ความสามารถของบุ คคลที่ จ ะรับรู  เข า ใจ  และ

ประยุกตใช พลังการรับรูจักอารมณ ซึ่งสอดคลองกับ

กรม สุ ขภ าพ จิ ต  ก ระท รวงส าธารณ สุ ข  (2544,  

หนา 25) ไดกลาววาความฉลาดทางอารมณ หมายถึง  

การใชความสามารถทางอารมณในการดําเนินชีวิต

รวมกับผูอื่นอยางสรางสรรคและมีความสุขความ 

สามารถในการควบคุมอารมณและความตองการ 

ของตนเอง รูจักเห็นใจผูอื่น สอดคลองกับผลการวิจัย 

ของสมบูรณ ตันยะ และคณะ (2551, หนา 6) ที่พบวา  

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่สวนมากมี

ระดับความฉลาดทางอารมณอยูในเกณฑปกติ 

 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 4 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณเจงเวง)  

ที่มีตอรูปแบบกิจกรรม โดยใชกระบวนการคิดดาน

เชาวนอารมณ ทางศิลปะดวย Beads Seven Color 

กอนและหลังการทํากิจกรรม โดยใชกระบวนการคิด

ดานเชาวนอารมณทางศิลปะดวย Beads Seven Color 

อยูในระดับมากที่สุด ทุกดานแสดงใหเห็นวานักเรียนมี

ค วาม พึ งพ อ ใจ ใน ก ารป ฏิ บั ติ กิ จ ก รรม  โด ย ใช

กระบวนการคิ ดด าน เชาวน อ ารมณ ทางศิ ลปะ 

ซึ่ งสอดคลองกับอดุลยศักดิ์  สุนทรโรจน  (2546,  

หนา 19) กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

เปนความรูสึกท่ีชอบ หรือพอใจที่มีตอองคประกอบและ

สิ่งจูงใจในดานตางๆ ของงานและผูปฏิบัติงาน ไดรับ

การตอบสนองความตองการ ซึ่ งจะมีผลทํ าให

ผูปฏิบัติงานนั้นๆ เสียสละอุทิศแรงกายแรงใจและ 

ส ติ ป ญ ญ าให แก งานอย า ง เต็ ม ค วาม ส าม ารถ 

สอดคลองกับอุทัยพรรณ  สุด ใจ  (2545, หน า 7)  

กลาววา เปนทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

โดยอาจจะเปนไปในเชิงประเมินคาวาความรูสึก 

หรือทัศนคติตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเปนไปในทางบวก 

หรือทางลบ ซึ่ งสอดคลองBloom (1976) กลาววา  

การมีความกระตือรือรนและความสนใจเมื่อเริ่มเรียน

จะทําใหนักเรียน เรยีนไดเร็วและประสบความสําเร็จสูง 

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 
 1. ครูควรเขาใจองคประกอบรูปแบบการจัด

กิจกรรม โดยใชกระบวนการคิดดานเชาวนอารมณ 

ทางศิ ลปะด วย  Beads Seven Color อย างถู กตอง  

โดยเนนการทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับสติปญญาและ

อารมณของผูเรียน 

 2. ครูควรคํานึงถึงชวงระยะเวลาในการจัด

กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  1 . ค วรพั ฒ นารูปแบบกิ จกรรม  โด ยใช

กระบวนการคิดดานเชาวนอารมณทางศิลปะดวย 

Beads Seven Color ในรายวิชาอื่นๆ โดยเนนใหความรู

และทักษะทางศิลปะที่จําเปนแกนักเรียน 

  2. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความ

แตกตางดานกระบวนการคิดและเชาวนอารมณของ

ผูเรียนในดานตางๆ 
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คําแนะนําในการเตรียมและการสงตนฉบับ 

   

 กองบรรณาธิการ  วารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งเปนวารสารฉบับ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่งที่จะไดรับผลงานเกี่ยวกับบทความวิจัย บทความ

วิชาการ หรือ บทความปริทัศนในสาขาศึกษาศาสตร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 

นิติศาสตร นิเทศศาสตร สงเสริมการเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรมและสาขาที่เกี่ยวของจากทุกทานทุกหนวยงาน  

เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยบทความตองผาน

การประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนอยบทความละ 2 ทาน เพื่อความสะดวกในการพิจารณา จึงขอแนะนํา

แนวทางการเตรียมตนฉบับและการสงตนฉบับ ดังนี ้

ประเภทของบทความ 

  1. บทความวิชาการ (Academic Article) หมายถึง บทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห วิจารณ หรือ

เสนอแนวคิดใหมๆ จากพื้นฐานวิชาการที่ไดเรียบเรียงมาจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผูอื่น หรือเปน

บทความทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเปนความรูสําหรับผูสนใจทั่วไป กลาวถึงความเปนมาของปญหา วัตถุประสงค แนว

ทางการแกไขปญหา มีการใชแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจากแหลงขอมูล สรุป เชน หนังสือ วารสารวิชาการ 

อินเตอรเน็ต ประกอบการวิเคราะหวิจารณ เสนอแนวทางการแกไข 

  2. บทความวิจัย (Research Article) หมายถึง เปนการนําเสนอผลการวิจัยอยางเปนระบบ กลาวถึง 

ความเปนมา และความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค การดําเนินการวิจัย 

  บทความวิจัยประกอบดวย หนาที่เปนชื่อเรื่อง บทคัดยอ และเนื้อหาของบทความ ในสวนหนาที่เปนชื่อเรื่อง 

ควรมีขอมูลตามลําดับ ดังนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อผูนิพนธ สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย) หรือในกรณีที่เปนนักศึกษา  

ควรมีรายละเอียด เชน หลักสูตร สาขา มหาวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และวุฒิการศึกษา 

ของคณะกรรมการ 

  บทคัดยอตองระบุถึงความสําคัญของเรื่อง วัตถุประสงค วิธีการวิจัย (ประชากร กลุมตัวอยาง และวิธีการสุม 

เครื่องมือ และสถิติที่ใชในการวิจัย) ผลการวิจัย และบทสรุป ความยาวไมเกิน 250 คํา หรือประมาณ 13 บรรทัด      

ในกรณีที่ตนฉบับเปนภาษาไทย ใหผูนิพนธเขียนบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุคําสําคัญของเรื่อง 

(keywords) จํานวนไมเกิน 5 คํา 

  เนื้อหาของบทความ ใหเริ่มตนจากบทนําโดยมีความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค และ

สมมุติฐานของงานวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย ประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย และกิตติกรรมประกาศ 

(ถามี) เทคนิคและวิธีการทั่วไปใหอธิบายไวในสวนวัสดุอุปกรณและวิธีการวิจัย ผลการทดลองตางๆ ใหอธิบายไวใน

สวนผลการศึกษาการวิเคราะหเปรียบเทียบ ผลการทดลองกับงานของผูอื่นใหเขียนไวในสวนอภิปรายผลการวิจัยและ

การสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคใหเขียนไวในสวนสรุปผลการวิจัย 
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  3. บทความปริทัศน (Review Article) หมายถึง งานวิชาการท่ีประเมินสถานะลาสุดทางวิชาการเฉพาะทางที่

มีการศึกษาคนควา มีการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูทั้งทางกวางและทางลึกอยางทันสมัย โดยใหขอวพิากษที่

ชี้ใหเห็นแนวโนมท่ีควรศกึษาและพัฒนาตอไป 

  บทความปริทัศนเปนการนําเสนอภาพรวมของเรื่องที่นาสนใจโดยในหนาแรกของบทความปริทัศนจะตอง

ประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูนิพนธ ที่อยูผูนิพนธ และบทสรุป เพื่อเปนการสรุปเรื่องโดยยอใหเขาใจวาเรื่องที่ไดนําเสนอ

มีความนาสนใจและความเปนมาอยางไรพรอมระบุคําสําคัญของเรื่อง (keywords) จํานวนไมเกิน 5 คํา 

  เนื้อหาของบทความ ตองมีบทนํา เพื่อกลาวถึงความนาสนใจของเรื่องที่นําเสนอกอนเขาสูเนื้อหาในแตละ

ประเด็น และตองมีบทสรุป เพื่อขมวดปมเรื่องที่นําเสนอ พรอมขอเสนอแนะจากผูนิพนธเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวสําหรับ

ใหผูอานไดพิจารณาประเด็นที่นาสนใจตอไป 

  ผูนิพนธควรตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวของกับบทความที่นําเสนออยางละเอียด โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อหาที่ใหม

ที่สุด บทความปริทัศนตองนําเสนอพัฒนาการของเรื่องที่นาสนใจ ขอมูลที่นําเสนอจะตองไมจําเพาะเจาะจงเฉพาะ

ผูอานที่อยูในสาขาของบทความเทานั้น  แตตองนําเสนอขอมูลที่ผูอานในสาขาอื่นๆ หรือนิสิตนักศึกษาในระดับสูง

สามารถเขาใจได 

การเตรียมตนฉบับ 

  1. ตนฉบับพิมพเปนภาษาไทย องคประกอบตางๆ ของบทความวิจัย หรือบทความวิชาการใหจัดทําตาม

คําแนะนํ าการเตรียมตนฉบับนี้ การใชภาษาไทยใหยึดหลักการใชคํ าศัพทและชื่อบัญ ญั ติตามหลักของ

ราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยโดยไมจําเปน กรณีจําเปนใหเขียนคําศัพท

ภาษาไทยตามดวยในวงเล็บภาษาอังกฤษ โดยคําแรกใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญสวนอักษรและคําที่เหลือทั้งหมดให

พิมพดวยตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะทุกคําใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ การปรากฏอยูหลายที่ในบทความของศัพท  

คําเดียวกันที่เปนภาษาไทยตามดวยภาษาอังกฤษใหใชคําศัพทภาษาไทยตามดวยภาษาอังกฤษเฉพาะครั้งแรก 

ครั้งตอไปใชเฉพาะคําศัพทภาษาไทยเทานั้น 

  2. การพิมพ ใหจัดพิมพดวยโปรแกรม Microsoft Office Word ระยะบรรทัดเดี่ยว โดยจัดหนากระดาษ ขนาด  

A 4 (8.5 x 11 นิ้ว) ตั้งคาหนากระดาษสําหรับการพิมพหางจากขอบกระดาษทุกดาน ดานละ 1 นิ้ว (2.54 เซนติเมตร) 

จัดสองคอลัมนใสเลขหนากํากับทุกหนา 

  3. รูปแบบตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใชแบบ TH Niramit AS ขนาดตัวอักษรทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษใชขนาดตัวอักษรอยางเดียวกัน ดังนี้ ชื่อเรื่องขนาด 18 pt. (ตัวหนา) ชื่อผูเขียนบทความและหัวขอหลักใช

ตัวอักษรขนาด 16 pt. (ตัวหนา)  หัวขอรองใชตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา เนื้อความทุกสวนใชตัวอักษรขนาด 14 pt. 

ตัวปกต ิเชงิอรรถหนาแรกที่เปนชื่อตําแหนงทางวชิาการของผูเขยีนบทความและที่อยูใชตัวอักษรขนาด 10 pt. ตัวปกต ิ

  4. จํานวนหนา ความยาวของบทความไมเกิน 11 หนา (รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอางอิง)  

  5. ตาราง รูปภาพ ภาพลายเสน แผนภูมิ และกราฟ (Tables, Pictures, Figures, Diagrams and Graphs)  

ใหแทรกไวในเนื้อเรื่องอาจจัดทําเปนขาวดําหรือสีใดก็ได โดยใหผูเขียนบทความคัดเลือกเฉพาะที่จําเปนเทานั้น

เรียงลําดับใหสอดคลองกับเนื้อเรื่อง ชื่อตารางใหอยูดานบนของตาราง สวนชื่อรูปภาพ แผนภูมิ และกราฟใหอยู

ดานลางพรอมทั้งคําอธิบายสั้นๆ ที่สื่อความหมายไดสาระครบถวน สวนไฟลรูปภาพใหแยกไฟลตางหากจากตนฉบับ

โดยใหแนบเปนไฟลสกุล .jpg หรือ .gif เปนตน 
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  6. เอกสารอางอิง มีรายละเอียดตามที่กําหนด ดังนี ้

  ใหนําปที่พิมพลงไวหลังชื่อผูแตงและใสไวในวงเล็บ ดังตัวอยาง 

หนังสือภาษาไทย เชน 

ชื่อผูแตง./(ปที่พิมพ)./ชื่อเรื่อง./สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.  

วิจารณ พานิช. (2555). วิถีสรางการเรยีนรูเพื่อศิษยในศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพฯ: โรงพิมพตถาตา พับลิเคชั่น. 

หนังสือภาษาอังกฤษ เชน 

นามสกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อ./อักษรตัวแรกของชื่อกลาง./(ปที่พิมพ).//ช่ือเรื่อง./สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.  

Marshall, C., & Rossman, G. B. (1999). Designing Qualitative Research. Thousand Californina: Sage. 

วารสารในประเทศและตางประเทศ เชน 

ชื่อผูแตง./(ปที่พิมพ)./“ชื่อบทความ,”/ชื่อวารสาร,/ปที่หรือเลมท่ี(ฉบับท่ี):/หนาที่ตีพิมพบทความ.  

สุรศักดิ ์ ปาเฮ. (2545). “การนิเทศภายในโรงเรียน.” วารสารวชิาการ, 5(8): 26-27. 

Smith, M. S., & Purkey, S. C. (1983). “Effective schools: A review.” Elementary School Journal, 83: 427-452. 

วิทยานิพนธ เชน 

ชื่อผูแตง./(ปท่ีพิมพ)./ชื่อเรื่อง./วิทยานิพนธ./ ชื่อยอหลักสูตร./สถานที่พิมพ: ชื่อสถาบันการศึกษา.  

สมหวัง  มังธาน.ี (2547). สุขภาพองคกรท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

 สกลนคร เขต 3. วิทยานิพนธ ค.ม. สกลนคร:  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

ราชกิจจานุเบกษา เชน 

“ชื่อเรื่อง,”/ราชกิจจานุเบกษา./เลม/ตอนที่./หนา./วัน เดอืน ป. 

“พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร,” ราชกิจจานุเบกษา. เลม 11 ตอนที่ 46 ก. หนา 1-16 10 กันยายน 2540. 

สารานุกรม เชน 

จํานง  ทองประเสริฐ. (2539). ราชนีต.ิ สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน. (เลม 24), หนา 15815-15824. 

 กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตสถาน. 

รายงานการประชุม หรือรายงานสัมมนา เชน 

ผูรับผิดชอบ./(ปที่พิมพ)./ช่ือเรื่อง.//รายงานรายงานการประชุม หรือรายงานสัมมนาเร่ือง./วัน เดือน ป./สถานท่ีพิมพ: 

 ผูจัดพิมพ. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). รายงานขอมูลสถิตินักศึกษาที่มีความบกพรองในสถาบันอุดมศึกษา ปการศกึษา 

 2559. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. 

สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน 

ชื่อผูเขียนบทความ./ช่ือบทความ./ชื่อเรื่อง [ประเภทสื่อ]./สถานที่พิมพ: ชื่อสถาบันการศึกษา. 

นพรัตน  เพชรพงษ. (2545). สุขภาพองคกรท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 สกลนคร เขต 3 [ซีดี - รอม]. วิทยานิพนธ ค.ม. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

เว็ปไซต เชน 

ชื่อผูแตง./(ปที่พมิพ)./ชื่อเรื่อง./แหลงที่มา (ถามี)./เขาถึงไดจาก URL./วันเดอืนปท่ีเขาถึง 



วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร; ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2559 

Journal of Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.1 No.1; (January-June) 2016 

101 98 

จินตหรา  เขาวงค. (2553). การเรียนรวมและการเรียนรวม. เขาถึงไดจาก 
 http://khaowongmsu.blogspot.com/2010/10/blog-post.html. 30 สิงหาคม 2558 

  7. ผลงานวิชาการที่สงมาตองไมไดรับการเผยแพรท่ีใดมากอน และไมอยูในระหวางการพิจารณากับวารสาร 

ฉบับอื่น 

  8. การสงตนฉบับ ใหผูเขียนบทความสงไดท่ี journalmedsnru@gmail.com หรือสงแผน CD โดยสามารถ

สอบถามขอมูลเพิ่มเตมิหรือสงเอกสารไดทีว่ารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

(บรรณาธิการวารสาร) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนนิตโย ตําบลธาตุเชงิชุม อําเภอเมอืง 

จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท: 084-9577557, 097-0460598 หรือ 062-5645550 โทรสาร. 042-743793 
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แบบฟอรมนําสงบทความเพื่อพิจารณาลงวารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
1.  ชื่อ – สกุล (บทความ/ผูวิจัยหลัก)1 (ภาษาไทย)..............................................................................................................................                                                                                                                                            

.   ชื่อ – สกุล (บทความ/ผูวิจัยหลัก)1 (ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................                                                                                                                             

.   ชื่อ – สกุล (บทความ/ผูวิจัยรวม)2 (ภาษาไทย)......................................................................................................................(ถามี)                                                                                                                             

.   ชื่อ – สกุล (บทความ/ผูวิจัยรวม)2 (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................(ถามี)                                                     

    ชื่อ – สกุล (บทความ/ผูวิจัยรวม)2 (ภาษาไทย)......................................................................................................................(ถามี)                                                                                                                             

.   ชื่อ – สกุล (บทความ/ผูวิจัยรวม)2 (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................(ถามี)                                                                                                                             

2.  ประเภทบทความ   บทความวิจัย      บทความวิชาการ      บทความปริทัศน 

3.  ชื่อเรือ่ง 

     ภาษาไทย......................................................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................................................                               

.    ภาษาอังกฤษ....................................................................................................................................................................................                                                                                                                             

..............................................................................................................................................................................................................                                                                                                            

.4. สถานที่ติดตอเจาของบทความ 

     ที่อยูที่ติดตอสะดวกที่สุด....................................................................................................................................................................                                                                                                                             

...............................................................................................................................................................................................................                                                                               

     โทรศัพท                               โทรสาร                                E – mail……………………………………………………………………………………..…                                                           

5. การรับรองบทความ 

    ขาพเจาของรับรองวาบทความนี้ไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอนและไมอยูในระหวางการพิจารณากับวารสารฉบับอื่น โดยยินยอมวา

บทความที่ตีพิมพลงในวารสารฉบับนี้ ถือเปนลิขสิทธิ์ของวารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดยชอบธรรม 

6. อาจารยที่ปรึกษาหลัก (ดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ) ไดตรวจสอบบทความนี้แลว ขอรับรองวาองคประกอบและเนื้อหาของ

บทความนี้มีความสมบูรณและถูกตองตามหลักวิชาการ โดยบทความนี้เปนเนื้อหาบางสวนของวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระที่

นักศึกษาจัดทําและเห็นควรใหตีพิมพเผยแพรตอสาธารณชนได 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก (ดุษฎีนิพนธ/วทิยานิพนธ)                    ลงชื่อ .......................................................................... 

                                                                                        (........................................................................)  

                                                                                           วันที่             เดือน                 พ.ศ...........                                                     

7.  กรณีไมแกไขการประเมินและ/หรือยกเลิกการลงบทความวารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

จะไมคืนเงิน 

8.  ขาพเจาขอปฏิบัติตามกระบวนการและวิธีการดําเนินการจัดทําวารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

      ยอมรับ        ไมยอมรับ   

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ 

           ลงชื่อ                                                                เจาของบทความ 

     (.............................................................................) 

     วันที่           เดือน                      พ.ศ. ...........         

      

 

 

หมายเหต ุ  กรุณาสงแบบฟอรมมาที่ วารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะครุศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนนิตโย ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวดัสกลนคร 47000 

 โทรสาร  042-743793 หากมีขอสงสัยสอบถามไดที่ บรรณาธิการ หรือผูชวยบรรณาธิการ หมายเลขโทรศัพท  

 084-9577557, 097-0460598 หรือ 062-5645550 (ในเวลาราชการ) E-mail. : journalmedsnru@gmail.com  
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