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 นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา

ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจาก ดร.บุญยฤทธิ์ ปยะศรี 

ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศึกษาเขต 30 นายปรีดา นิตยารส  ศึกษานิเทศก 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ดร.สุบัน มุขธระโกษา คณบดีคณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน ดร.วิเชียร รูยืนยง รองคณบดีคณะ

ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน ดร.ศศิรดา แพงไทย อาจารย

ภาควิชาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน ดร.ศิริพร พึ่งเพ็ชร 

อาจารยประจําสาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ผูเชี่ยวชาญท่ีกรุณาในการชวยตรวจสอบตลอดจนใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการแกไขปรับปรงุ

เปนอยางดี 
 

ขอขอบพระคุณ นายพิสิษฐ  สืบนุการวัฒนา ประธานคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบานคายวิทยาท่ีไดใหคําแนะนําและความชวยเหลือในการจัดทํารายงาน

นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรยีนบานคายวิทยาเปนอยางดี 
 

คณะวิจัยขอมอบคุณความดี บูชาแดพระคุณบิดามารดาและบูรพาจารย ที่อบรมดูแลและ

ประสาทวิชาความรูใหคณะผูวิจัยประสบผลสําเร็จในชีวิต ทั้งในหนาท่ีการงานและการศึกษา 

 

         คณะผูวิจัย 

 



บทคัดยอ 

 

ชื่อเรื่อง นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา 

ผูรายงาน เฉลิมพล ตามเมืองปก และคณะผูวิจัย กลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรยีนบานคายวิทยา 

ที่อยู โรงเรียนบานคายวิทยา ตําบลบานคาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36240 

 

    การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาและพัฒนาองคประกอบของ

นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา 2) เพ่ือศึกษา

ความพึงพอใจตอนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา 

พื้นท่ีท่ีศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี คือ โรงเรียนบานคายวิทยา สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 30 ขอบเขตดานระยะเวลา ดําเนินการวิจัยเปนระยะเวลา 3 ภาคเรียน โดยแบง

ออกเปน 3 วงรอบ เปาหมาย คือ นักเรยีนโรงเรียนบานคายวิทยา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 

จํานวน 531 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 1) นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมี

ประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา 2) แบบวัดความพึงพอใจตอนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมี

สวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยาสถิติพื้นฐานท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอย

ละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) 

 

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

  1. การพัฒนาผูเรียนโดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของ

โรงเรียนบานคายวิทยา พบวา ผูเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรท่ีสูงขึ้น จึงสรุปไดวา หลังการจัดการ

เรียนรูตามนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา ทาํให

ผูเรียนมคีุณภาพสูงข้ึน 

  2. การประเมินระดับความพึงพอใจของผูเรียนและครตูอนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวน

รวมท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา สรุปไดวา ผูเรียนและครูมีความพึงพอใจตอการ

ออกแบบและการจัดการเรียนรูโดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของ

โรงเรียนบานคายวิทยา อยูในระดับมาก 

 

 

 

 

 



 ขอเสนอแนะ 

 

  1. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 

    หนวยงานตนสังกัดหรือผูบริหารสถานศึกษานาํผลการศึกษาไปใชในการออกแบบ

กิจกรรมการเรยีนรูโดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบาน

คายวิทยา ไปใชใหสอดคลองกับนักเรียนแตละกลุมตามศักยภาพของผูเรียน 

  2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

   2.1 ผูบริหารตองมีความเขาใจการใชนวัตกรรมอยางลึกซึ้งและนําไปสูการปฏิบัติอยาง

จริงจัง 

   2.2 ควรแบงหนาที่ผูรับผิดชอบในการดําเนินการสอนใหชัดเจนและมอบหมายหนาที่ใหตรง

ตามความถนัดของผูรับผิดชอบ 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  จากกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเรว็ ท้ังดานวิทยาการ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี เปนสังคมที่ตองอาศัยความรู (Knowledge Based Society) และ

เศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Based Economy)ซึ่งมีผลใหการบริหารจัดการการศึกษาไทย

ตองอยูภายใตเงื่อนไขของการแขงขัน ตองเรียนรูและปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา 

พรอมท่ีจะเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลก โดยปจจัยที่สําคัญที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและ

ความทาทายดังกลาว ไดแก คุณภาพคน การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ตองเริ่มตนดวยการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา เพื่อทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวตนของคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ ทําใหคนรูจัก

คิด วิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักเรยีนรูดวยตนเอง มีความปลอดภัยของ

รางกาย จิตใจ ไมตกอยูในสภาพเสี่ยง สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขประเทศไทยจึงไดเกิด

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพ่ือพฒันาประเทศใหเปนประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ทําให

ประเทศมีความสามารถในการแขงขันในระบบเศรษฐกิจไดในยุคThailand 4.0 ที่ตองใชนวัตกรรมเปน

ตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ โดยมีการลงทุนนอยแตไดกําไรมาก เพื่อใหพนในการติดกับดัก

รายไดปานกลางของประเทศ จึงเกิดการจัดการศกึษา 4.0 เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ประชาชนในประเทศไทย ใหมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมที่เกิดจากการเช่ือมโยงจากองค

ความรูที่ไดจากการศึกษาในระดับตาง ๆ และใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตนในโลกแหง

ศตวรรษท่ี 21 

  นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีความสาํคัญตอการศึกษาหลายประการ ทั้งนี้เนื่องจากในโลกยุค

โลกาภิวัตนโลกมีการเปลี่ยนแปลงในทุกดานอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะอยางย่ิงความกาวหนาท้ังดาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ระบบการบริหารและการจัดการศึกษาจึงจําเปนตองมีการพัฒนา 

เปลี่ยนแปลงจากระบบการศกึษาท่ีมีอยูเดิม เพื่อใหทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี และสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป (สมเกียรติ กอบัวแกว, 2548 :4-8) อีกทั้งเพ่ือแกไข

ปญหาทางดานการศึกษาบางอยางท่ีเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ การเปล่ียนแปลงทางดานการศกึษา 

จึงจําเปนตองมีการศึกษาเก่ียวกับนวัตกรรมการศึกษาท่ีจะนํามาใชเพื่อแกไขปญหาทางการศึกษาใน

บางเรื่อง เชน ปญหาที่เก่ียวเน่ืองกับการบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย การผลิตและ

พัฒนาสื่อนวัตกรรมใหม ๆ ข้ึนมาเพื่อตอบสนองการเรยีนรูของมนุษยใหเพิ่มมากขึ้นดวยระยะเวลาท่ี

สั้นลง การใชนวัตกรรมมาประยุกตในระบบการบริหารจัดการดานการศึกษาก็มีสวนชวยใหการใช
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ทรัพยากรการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดการเรยีนรูดวยตนเองตามโรงเรยีนหรือ

สถานศกึษาตางๆตองเขาใจกระแสแรงผลักดันทางเทคโนโลยีและจะตองยอมรบัโดยมีความเขาใจการ

เปลี่ยนแปลงทางสงัคมทางดานของนวัตกรรมและเทคโนโลยีและตองชวยกันแกปญหาประคับประคอง

สังคมใหไปในทางที่ถูกตอง (ยืน ภูวรวรรณ. 2553: ออนไลน) 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553เปน

กฎหมายวาดวยการศึกษาของชาติฉบับแรกของประเทศ มีสาระสาํคัญท่ีใชเปนหลักในการปฏิรูป 

การศึกษาของชาติใหความสําคัญของนวัตกรรมและและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา ในหมวด 9 มาตรา 

65 ใหมีการพัฒนาบุคลากรท้ังดานผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใหมีความรู

ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

มาตรา 66 นักเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาในโอกาส

แรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการแสงหาความรู

ดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มาตรา 67 รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและ

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมท้ังการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยปรับปรงุ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาของชาติให

บังเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพโดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเปนฐานสาํคัญของการปรับเปล่ียน

ตองสงผลโดยตรงไปสูนักเรียนเปนสําคัญในการจัดการศึกษาตองตระหนัก และชวยกันขับเคลื่อน

กระบวนการปฏิรูปการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีเปนฐานใหกาวสูเปาหมายโดยรวม (Damanpour & 

Aravind, 2012 : 423 - 454)   

  การจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานตองจัดใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ

ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ เปนการสรางกลยุทธใหมในการพัฒนาคุณภาพ การศกึษาให

สามารถตอบสนองความตองการของบุคคล และสังคมไทย เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที3่) พ.ศ. 2553 ซึ่งกําหนด

หลกัการจัดการเรียนรูไวในมาตรา8 วาดวยการจัดการศกึษาใหยึดหลักดังนี้ (1) เปนการศึกษาตลอด

ชีวิตสาํหรับประชาชน (2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (3) การพัฒนาสาระและ

กระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่องมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศกึษา ทั้ง

ดาน (1) วิชาการ  (2) งบประมาณ  (3) การบริหารงานบุคคล และ (4) ดานการบริหารงานท่ัวไป  

  การบริหารงานของโรงเรียนบานคายวิทยา ตามหลักการกระจายอาํนาจการบริหารและการจัด

การศึกษาระดับสถานศึกษา โดยการบริหารวิชาการ การบรหิารงบประมาณ การบริหารบุคคล การ

บริหารกิจการนักเรียน และการบริหารทั่วไป ถือเปนงานหลักของสถานศึกษาและเปนหัวใจสาํคัญที่

สงผลใหการพัฒนาคุณภาพนกัเรียนบรรลุตามเปาหมาย ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนากลุมบริหาร
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ทุกกลุมของโรงเรียนจึงตระหนักถึงบทบาทการเปนผูนําทางการบริหารวิชาการ จึงไดสรางนวัตกรรม

กลุมบริหารวิชาการขึ้นเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสูความสําเร็จตาม

เปาหมายที่กําหนดไว 

  กลุมบริหารวิชาการ ไดสรางนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 ซึ่งเปนกฎหมายแมบทในการจัดการศึกษาของประเทศ ที่มุงเนนใหมีการปฏิรูป

ระบบบริหารการจัดการการศึกษา โดยใหมีเอกภาพดานนโยบายแตหลากหลายในการปฏิบัติ มีการ

กระจายอํานาจมาสูเขตพื้นที่ทางการศึกษาและสถานศึกษา และมาตรา 23 การจัดการศึกษาตองเนน

ความสาํคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสม มาตรา 24 (5) 

สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรยีน และอํานวยความสะดวก

เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู และมาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนที่มีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542 : 12-16) 

  จากความสาํคัญของปญหาดังกลาว กลุมบริหารวิชาการ โดยผูวิจัย และคณะจึงมีความสนใจท่ี

จะศึกษาความพึงพอใจตอนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยา ที่สอดคลองกับกลยุทธที่ 5 พัฒนาแหลงเรียนรูใหนาดู นาอยู นาเรียนโดย

สถานศกึษามีสภาพแวดลอมทางกายภาพและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

เพื่อนําขอมูลไปใชในการพัฒนางานของกลุมบริหารทั่วไป ตอไป 

 

คําถามงานวิจัย 

  1. นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน บานคายวิทยา       

มีองคประกอบอยางไร 

  2. ผลการศึกษาในการทดลองใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของ

โรงเรียนบานคายวิทยา เปนอยางไร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาและพัฒนาองคประกอบของนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมี

ประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา 

  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพของ

โรงเรียนบานคายวิทยา 

 

 



4 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตที่จะศึกษา ดังน้ี 

  1. ขอบเขตดานเนื้อหา ประกอบดวยหลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวของ และ

การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาการจัดการศึกษาตามความสามารถของผูเรยีน ความตองการของ

ชุมชน เพื่อนํามาใชในการสงัเคราะหเปนรางนวัตกรรมบริหารวชิาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพ

ของโรงเรียนบานคายวิทยา 

  2. การศึกษาสภาพปจจุบัน ของหลกัสตูร นกัเรียน ความตองการของชุมชน 

  3. การตรวจสอบและพัฒนารางนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของ

โรงเรียนบานคายวิทยา 

  4. การทดลองใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรยีนบาน

คายวิทยา โดยมีกลุมเปาหมายดงันี ้

   4.1 กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย 

    4.1.1 ครแูละบุคลากรโรงเรียนบานคายวิทยา จาํนวน 40 คน 

    4.1.2 นักเรียนโรงเรียนบานคายวิทยาจํานวน 531 คนมีรายละเอียดดังน้ี หองเรียน

มาตรฐานสากล จํานวน 397 คน หองเรียนทวิศึกษา จํานวน 29 คน หองเรียนการศึกษาพิเศษ 

จํานวน 24 คน หองเรียนทางไกล จํานวน 81 คน 

    4.1.3 ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานคายวิทยาจาํนวน 150 คน 

    4.1.4 ผูแทนชุมชน จํานวน 20 คน 

  5. ขอบเขตดานระยะเวลา ในการศึกษาครั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2560 ระหวางวันท่ี 16 

พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 

 

นิยามศัพทเฉพาะ  

  

  1. นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา 

หมายถึง เครื่องมือ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ เพ่ือใชพฒันาคุณภาพผูเรยีน ประกอบดวย หลักสูตร

4 หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรทวิศึกษา หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

หลักสูตรเรียนทางไกล มีการบริหารงานกลุมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลโรงเรียน

บานคายวิทยา อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

  2. หลักสูตรมาตรฐานสากล หมายถึงหลักสูตรพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก 

(WorldCitizen) เปนเลิศวิชาการสื่อสารสองภาษาล้าํหนาทางความคิดผลิตงานอยางสรางสรรค
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รวมกันรับผิดชอบสังคมโลกยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง มาตรฐานสากล (World 

class standard) บริหารจัดการแบบมีสวนรวม ดวยระบบคุณภาพ (Quality System 

Management ) ประกอบดวย วิชาพื้นฐาน 8 กลุมสาระการเรียนรูสาระวิชาเพิ่มเติมตามจุดเนน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนภาษาอังกฤษภาษาตางประเทศท่ี 2 

  3. หลักสูตรทวิศึกษา หมายถึงการจัดการศึกษาเรียนรวม ระหวางหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรยีนบานคายวิทยา จังหวัดชัยภูมิ ที่ใหผูเรยีนไดศึกษาหลักสูตร

อาชีวศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคูกันทั้งสองหลักสูตรโดยผูสําเร็จการศึกษาจะไดวุฒิ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใชเวลาเรียนไมนอยกวา 3 ป 

  4. หลักสูตรการศกึษาพิเศษ หมายถึงหลักสูตรการศกึษาพเิศษ โรงเรียนบานคายวิทยา จังหวัด

ชัยภูมิ ที่มุงใหผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางกาย สติปญญา จิตใจ และอารมณไดเรียนรูอยางเหมาะสม

กับสภาพรางกาย จิตใจ และความสามารถ เปนการศึกษาท่ีสงเสริมใหผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

หรือมีปญญาเลิศไดพัฒนาความถนัดและอัจฉริยภาพของตนไดอยางเต็มที่ 

  5. หลักสูตรเรียนทางไกล หมายถึงหลักสูตรเรียนทางไกล โรงเรียนบานคายวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 

ที่จัดใหกับนักเรยีนท่ีประสบปญหาความยากจน ปญหาครอบครัว ประกอบอาชีพ เจ็บปวย มีครรภ 

เปนตน มีการจัดการเรียนรูวิชาพื้นฐาน 8 กลุมสาระ มีการบรูณาการวิชาเพิ่มเติม ท่ีสอดคลองกับ

บริบทของผูเรียนแตละคน 

  6. คุณภาพนักเรียน หมายถึง คุณภาพนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค อาน เขียน คิดวิเคราะห สมรรถนะสําคัญ 

คุณธรรม 3 ประการ 

  7. ประสิทธิผล หมายถึง เปาหมาย วัตถุประสงคหรือความตองการของสถานศึกษาท่ีตองการ

บรรลุคือ 

  8. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกนึกคิด หรือเจตคติที่ดีของครูและบุคลากร นักเรียน 

ผูปกครองนักเรียน และผูแทนชุมชน ที่มีตอการบริหารงานโดยใชหลักสูตร 4 หลักสูตรกลุมบริหาร

ทั่วไป ในการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการจัดการเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 

  9. ครูและบุคลากร หมายถึง คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบานคายวิทยา จาํนวน 40 คน                   

ซึ่งเปนกลุมเปาหมายในการตอบแบบวัดความพึงพอใจ 

  10. นักเรียน หมายถึงนักเรียนโรงเรียนบานคายวิทยา จํานวน531 คน ซึ่งเปนกลุมเปาหมายใน

การตอบแบบวัดความพึงพอใจ 

  11. ผูปกครองนักเรียน หมายถึง ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานคายวิทยา จํานวน 150 คน 

ซึ่งเปนกลุมเปาหมายในการตอบแบบวัดความพึงพอใจ 
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  12. ผูแทนชุมชน หมายถึง ประชาชนท่ีอาศัยอยูในชุมชนบานคาย หรือชุมชนใกลเคียง                     

จํานวน 20 คน ซึ่งเปนกลุมเปาหมายในการตอบแบบวัดความพึงพอใจ 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

  1. ไดคุณภาพการศึกษานักเรยีน แบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล โดยใชนวัตกรรมบริหาร

วิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรยีนบานคายวิทยา 

  2. ครูและบุคลากรนักเรียน ผูปกครองนักเรียน และผูแทนชุมชน มีความพึงพอใจและมีเจตคติ

ที่ดีตอนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา โดยสถาน 

ศึกษามีหลักสูตรที่เอ้ือตอคุณภาพผูเรียนอยางมีคุณภาพ 

  

 

 

 



บทที ่2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

  การศึกษานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 

ครั้งนี้ ผูวิจัยใหความสําคัญตอนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคาย

วิทยา ซึ่งนับวามีความสะทอนถึงคุณภาพการศึกษา ผลการศึกษาท่ีไดจะเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให

ที่ประสิทธิภาพที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลที่ยอดเย่ียมตอไป ในบทนี้เปนการนําเสนอแนวคิดและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของกับขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

 

  1. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม 

  2. การบริหารงานวิชาการ 

  3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารแบบมีสวนรวม 

   3.1 การบริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

   3.2 การบริหารแบบมีสวนรวม 

  4. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับประสิทธิผลของโรงเรยีน 

   4.1 ความหมายของการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 

   4.2 คุณลักษณะและองคประกอบของการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 

   4.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

   4.4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคการ 

  5. บริบทโรงเรียนบานคายวิทยา 

  6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   6.1 งานวิจัยในประเทศ 

   6.2 งานวิจัยตางประเทศ 

  7. กรอบแนวคิด 

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม 

  “นวัตกรรม”(Innovation) มีรากศัพทมาจาก Innovareในภาษาลาติน แปลวา ทําสิ่งใหมข้ึนมา 

ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตรคอื การนาํแนวความคิดใหมหรือการใชประโยชนจากสิ่งที่มีอยู

แลวมาใชในรูปแบบใหม เพ่ือทําใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ “การทําในสิ่งท่ีแตกตางจากคนอ่ืน 

โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราใหกลายมาเปนโอกาส (Opportunity) และ

ถายทอดไปสูแนวความคิดใหมที่ทําใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม” แนวความคิดนี้ไดถูกพัฒนาขึ้นมา
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ในชวงตนศตวรรษท่ี 20 โดยจะเห็นไดจากแนวคิดของนักเศรษฐอุตสาหกรรม เชน ผลงานของ Joseph 

Schumpeter ใน The Theory of Economic Development,1934 โดยจะเนนไปท่ีการสรางสรรค การ

วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันจะนําไปสูการไดมาซึ่ง นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(Technological Innovation) เพื่อประโยชนในเชิงพาณิชยเปนหลัก นวัตกรรมยังหมายถึงความสามารถใน

การเรียนรูและนาํไปปฏิบัติใหเกิดผลไดจริงอีกดวย 

 

 1.1 ความหมายของนวัตกรรม 

  ผูวิจัยไดทําการศกึษางานวิจัยเก่ียวกับความหมายของนวัตกรรม โดยมีผูกลาวถึงความหมายของ

นวัตกรรมไวดังตอไปนี้ 

  Roger (1983 อางถึงใน สุกัญญา แชมชอย, 2555) ไดใหความหมายของนวัตกรรมวาคือ ความคิด 

การกระทํา หรือวัตถุใหม ๆ ซึ่งถูกรับรูวาเปนสิ่งใหม ๆ ดวยตัวบุคคลแตละคนหรือหนวยอ่ืน ๆ ของการ

ยอมรับในสังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองคกร ไมวาการเปลี่ยนนั้นจะ

เกิดข้ึนจากการปฏิวัติ การเปลี่ยนอยางถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาตอยอดใหสามารถนําไปปฏิบัติจริง 

และมีการเผยแพรออกสูชุมชน 

  Myers and Marquis (1969 อางถึงใน อดิศร   ณ อุบล, 2559) ใหความหมายของคําวา นวัตกรรม  

ไวอยางนาสนใจวา นวัตกรรมไมไดเปนเพียงแคกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงแตเปนกระบวนการ ซึ่งประกอบดวย

กระบวนการยอย ๆ เขากลาววานวัตกรรมไมใชแคการเกิดข้ึนของความคิดใหม ๆ หรือการประดิษฐคิดคนสิ่ง

ใหม ๆ หรือการพัฒนาตลาดใหม ๆ แตนวัตกรรมเปนการ บูรณาการกระบวนการท้ังหมดเหลาน้ีเขาดวยกัน 

  สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ และคณะ (2553) ไดใหความหมายของ นวัตกรรม หมายถึง “ส่ิงใหมที่

เกิดข้ึนจากการใชความรู ทักษะประสบการณ และความคดิสรางสรรค ในการพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจจะมีลักษณะ

เปนผลิตภัณฑใหม บรกิารใหม หรือกระบวนการใหม ที่กอใหเกิดประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม”และได

สรุปมิติสําคัญของการเปนนวัตกรรมมีอยู 3 มิติดังนี้ 1) ความใหม (Newness) สิ่งท่ีจะไดรับการยอมรับวามี

คุณลักษณะเปนนวัตกรรมไดนั้น มิติแรกที่จะตองมีก็คือ ความใหม หมายถึง เปนสิ่งใหมที่ถูกพัฒนาข้ึน ซึ่ง

อาจจะมีลักษณะเปนตัวผลิตภัณฑหรือกระบวนการ โดยจะเปนการปรับปรุงจากของเดิม หรือพัฒนาขึ้นใหม

ทั้งหมดก็ได 2) ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ (Economic  Benefits) ในมิตปิระการท่ีสองท่ีถูกกลาวถึงเสมอใน

ลักษณะของการเปนนวัตกรรม ก็คือ การใหประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ หรือการสรางความสําเร็จในเชิง

พาณิชย กลาวคือ นวัตกรรมจะตองสามารถทําใหเกิดมูลคาเพิ่มข้ึนไดจากการพัฒนาสิ่งใหมน้ันๆซ่ึง

ผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นอาจจะสามารถวัดไดเปนตัวเงนิโดยตรง หรือไมเปนตัวเงินก็ไดและ 3) การใชความรู

และความสรางสรรค (Knowledge and Creativity) ในมิตทิี่สําคัญประการสุดทายของการเปนนวัตกรรมก็

คือ การใชความรูและความคดิสรางสรรค หมายความวา สิ่งท่ีจะถือเปนนวัตกรรมไดนั้นจะตองเกิดจากการใช

ความรูและความคิดสรางสรรคเปนฐานของการพัฒนาใหเกิดข้ึนใหม ไมใชเกิดจากการลอกเลียนแบบ หรือ

การทําซ้าํ เปนตน 
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  สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (2556 อางถึงใน อดิศร   ณ อุบล, 2559)  กลาววา นวัตกรรม หมายถึง 

สิ่งใหมที่เกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคท่ีมีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม  และหมายรวมถึง

สิ่งท่ีเกิดขึ้นจากความสามารถในการใชความรู ความคิดสรางสรรค  ทักษะ  และประสบการณทางเทคโนโลยี

หรือการจัดการมาพัฒนาใหเกิดผลิตภัณฑ หรือกระบวนการผลิต หรือบริการใหม เพื่อตอบสนองความ

ตองการของตลาด ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยี  การแพรกระจายเทคโนโลยี  การออกแบบผลิตภัณฑ  

และการฝกอบรมท่ีนํามาใชเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจและกอใหเกิดประโยชนสาธารณะในรูปแบบของการ

เกิดธุรกิจ การลงทนุ ผูประกอบการ  หรือตลาดใหม หรือรายไดแหลงใหม  รวมท้ังการจางงานใหม 

  จากความหมายท่ีนักวิชาการกลาวไวขางตนสรุปไดวา นวัตกรรม หมายถึง  สิ่งใหมที่เกิดจากการใช

ความรูและความคิดสรางสรรคท่ีมีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม  หมายรวมถึงความคิด การปฏิบัติ หรือ

สิ่งประดิษฐใหม ๆ เกิดจากความคิดสรางสรรคที่ยังไมเคยมีใชมากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจาก

ของเดิมท่ีมีอยูแลว ใหทันสมยัและใชไดผลดียิ่งข้ึน  เมื่อนํานวัตกรรมมาใชจะชวยใหการทํางานนั้นไดผลดีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม ทั้งยังชวยประหยัดเวลาและแรงงานในการวิจัยครั้งนี้ นวัตกรรม 

หมายถึง รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 

 1.2 ความสําคัญของนวัตกรรม 

  นวัตกรรมมีความสําคัญหลายประการ ทั้งนี้เนื่องจากในโลกยุคโลกาภิวัตน มีการเปลี่ยนแปลงในทุก

ดานอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความกาวหนาทั้งดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีผูท่ีกลาวถึง

ความสาํคัญของนวัตกรรมไวดังตอไปน้ี         

  Trott (2005) กลาววา นวัตกรรมเปนกลไกท่ีขับเคลื่อนใหเกิดความกาวหนาทางเศรษฐกิจมาชานาน 

นักประวัติศาสตรเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 19 สังเกตเห็นวาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นเปนผลมา

จากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี แมจะมีความพยายามเพียงเล็กนอยเทานั้นในการทําความเขาใจวา

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเหลานั้นสงผลอยางไรตอความกาวหนาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 

  Tidd and Bessant (2009) กลาววา องคกรมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองปรับตัวใหทันตอสภาพ

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในปจจุบันและสรางความไดเปรยีบในการแขงขันเหนือคูแขง สิ่งหนึ่งท่ีเปน

เคร่ืองมือสําคัญก็คือ นวัตกรรม (Innovation) นวัตกรรมมีความสาํคัญไมเฉพาะกับองคกรแตยังนับวาเปน

แหลงกําเนิดของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ   

  Andrew et al. (2010 อางถึงใน อดิศร ณ อุบล, 2559) กลาววา ผลจากการสาํรวจโดยบริษัทชั้นนํา

หลายบรษิัทในชวงท่ีผานมาแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของนวัตกรรมในการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน จาก

รายงานซึ่งจัดทําโดย Boston Consulting Group ที่มีการนํานวัตกรรมมาเปนเร่ืองหนึ่งในการจัดลําดับ

ความสาํคัญเชิงกลยุทธ (Strategic Priorities) ระบุวารอยละ 26 ของผูบริหารองคกรราว 1,600 คนเห็นวา

นวัตกรรมเปนเร่ืองท่ีมีความสาํคัญสูงท่ีสุด และอีกรอยละ 45 เห็นวานวัตกรรมเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญอยูใน

สามอันดับแรก นอกจากนี้ รอยละ 61 ของผูบริหารองคกรเหลานั้น ยังมีแผนที่จะเพ่ิมงบประมาณการลงทุน
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ทางดานนวัตกรรมเม่ือเทียบกับปกอนหนา ท้ังนี้ผลการศึกษาของ McKinsey ซึ่งเปนไปในทิศทางเดยีวกัน

ระบุวา รอยละ 84 ของผูบริหารกวา 2,200 คนท่ัวโลกเห็นวานวัตกรรมเปนส่ิงที่มีความสาํคัญอยางมากตอกล

ยุทธ (Capozzi et al.,2010) 

  จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา นวัตกรรมเปนกลไกที่ขับเคลื่อนใหองคกรเกิดความกาวหนา ผูบริหาร

องคกรจําเปนจะตองมีการนํานวัตกรรมมาเปนเรื่องหนึ่งในการจัดลําดับความสาํคัญเชิงกลยุทธ เพื่อสงเสริม

ใหเยาวชนมีการพัฒนาความสามารถดานนวัตกรรม  โดยการนําความรูความสามารถทางดานความคิด

สรางสรรคและสามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหเจริญรุดหนา สงผลใหเกิดส่ิงประดิษฐ ผลผลิต ผลงานและการ

บริการใหม ๆ ท่ีตรงตามความตองการของตลาด โดยการสงเสริมและพัฒนาภูมิปญญาใหมีคณุคามากข้ึน   

ทําใหคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีส่ิงอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมตามความตองการเปนกาพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศชาติในระยะยาวซึ่งจะทําใหประเทศไดเปรียบในการแขงขันกับประเทศอ่ืน 

 

 1.3 ลักษณะขององคกรที่มีการสรางนวัตกรรม       

  การสรางองคกรแหงนวัตกรรมนับวามีความสาํคัญอยางมากตอการดําเนินธุรกิจและการสรางให

องคกรเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันในยุคปจจุบันเนื่องจากถาองคกรไมสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

ตนเองดวยสิ่งใหม ๆ แลวยอมเปนการยากท่ีจะทําใหองคกรน้ันประสบความสาํเร็จไดในระยะยาว โดยเฉพาะ

อยางย่ิงจากความสาํเร็จขององคกรท่ีเปนผูนําตลาดน้ันมักเกิดข้ึนจากการนําเสนอรูปแบบนวัตกรรมไมทางใด

ก็ทางหนึ่งไมวาจะเปนนวัตกรรมทางดานสินคา ดานกระบวนการทํางาน เปนตนมีผูที่กลาวถึงลักษณะของ

องคกรที่มีการสรางนวัตกรรมที่มีความแตกตางกันไปดังตอไปนี้ 

  ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา (2545)  กลาวถึง  ลักษณะขององคกรท่ีมีการสรางนวัตกรรม ดังน้ี 

  1) มีความมุงมั่นเพื่อใหบรรลุจุดสูงสุดขององคกรผูบริหารที่มีความมุงนั่นเพื่อใหบรรลุจุดสูงสุดของ

องคกร จะเปนผูที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการผลักดันใหเกิดการสรางสรรคนวัตกรรมข้ึน พบวาความลมเหลว

ในการสรางนวัตกรรมมักเกิดจากนโยบาย และการปฏิบัติงานซึ่งผูบริหารมีสวนสาํคัญในการสนบัสนุนการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน ดวยการมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล มีการวิเคราะหงานอยางเปนระบบ

มีความยุติธรรมตลอดจนมีความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนสําคัญในการพัฒนา และปรับปรงุองคกรใหบรรลุ

จุดหมายสูงสุด 

  2) บรรยากาศในการทํางานทีส่นับสนุนการทํางานเปนทีมและการสรางนวัตกรรมบุคลากรทุกคนใน

องคกรมีสวนสรางบรรยากาศในองคกรที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานเปนทีมและสรางนวัตกรรม เชน เปดโอกาสให

ทุกคนที่มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นมีการวางแผนระยะยาว เพ่ือการบริหารงานในภาวการณ

เปลี่ยนแปลง การติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนการคิดสรางสรรคสิ่งใหมของผูบริหาร 

  3) การยอมรับความลมเหลวหรือขอผิดพลาดอันเปนผลมาจากความกลาเสี่ยงบุคคลจะเกิดความคดิ

สรางสรรคนวัตกรรมไดน้ันข้ึนอยูกับ การท่ีองคกรมีการสนับสนุนใหกลาทําสิ่งท่ีมีโอกาสเสี่ยงโดยเฉพาะ
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ผูบริหารท่ีตองกลาเส่ียงในการตัดสินใจเพื่อใหเกิดนวัตกรรมข้ึน ดังน้ันองคกรจะอยูไดทามกลางการ

เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเรียนรูเร่ืองความเสี่ยง 

  4) การเปดกวางในการติดตอสื่อสารความเปนอิสระทางขอมูล ขาวสาร เปนสิ่งสาํคัญท่ีทําใหผูบริหาร

เกิดแนวความคดิใหม ๆ เหนือความคาดหวังและนําไปสูการสรางนวัตกรรมในที่สุด 

  5) โครงสรางองคกรท่ีมีความยืดหยุนองคกรท่ีมีการสรางนวัตกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใน

องคกรโดยมีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการในการ

สรางสรรคสิ่งใหม ๆ โครงสรางองคกรท่ียืดหยุนไมวาจะเปนในดานบุคลากร ทีมงาน การติดตอสื่อสาร เปน

กุญแจที่สําคัญท่ีจะนําไปสูคุณภาพ และการสรางนวัตกรรม 

  Dress (1993) กลาวถึงองคกรท่ีมีการสรางนวัตกรรมประกอบดวย 8 มิติ คือ  

  1) การรวมกันกําหนดวิสัยทศันและกลยุทธในการสรางนวัตกรรมบุคลากรทุกระดับขององคกรมีสวน

รวมกับผูบริหารในการกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธเพื่อกําหนดใหเกิดการสรางสรรคนวตักรรมนั้นในองคกร  

โดยจัดลําดับความสําคัญของนวัตกรรมท่ีจําเปนหรือมีความสําคัญตามลาํดับกอนหลัง  ท้ังน้ีเพ่ือใหนวัตกรรม

นั้นตอบสนองความตองการขององคกรโดยปรึกษาหารือรวมกันในการกําหนดแนวคิด  การสรางนวัตกรรมที่

จําเปน และสอดคลองกับความตองการของบุคลากรในองคกร โดยกําหนดแผนงานและกิจกรรมใหสอดคลอง

กับวิสัยทัศนขององคกร มีระบบการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบุคลากรไดทราบเก่ียวกับ

จุดมุงหมายขององคกรในการสรางนวัตกรรม 

  2) สภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนการสรางนวัตกรรมส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีมีผลตอการสรางนวัตกรรมก็คือ

สภาพแวดลอมขององคกรที่เอื้อตอการสรางสรรคนวัตกรรมซึ่งเกิดจากพฤติกรรมของสมาชิกขององคกรเอง 

และเกิดจากการไดรับการฝกฝนโดยเฉพาะการเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นเพื่อนําไปสูการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงไปสูส่ิงท่ีดีกวา และตองสรางความเขาใจถูกตองแกบุคลากรวาทุกคนมีสวนสําคัญอยางย่ิงตอการ

สรางสรรคนวัตกรรมรวมท้ังการชี้แจงใหเขาถึงประโยชนของนวัตกรรม การใหรางวัลท่ีจะสงผลตอแรงจูงใจใน

การทํางานใหมีคุณภาพ การใหความสําคัญตอบุคลากรในการเนนสวนสําคัญในการพัฒนาองคกรองคกรตอง

มีสภาพแวดลอมใหอิสระในดานความคิดแกบุคลากรใหเขารูสึกถึงความปลอดภัย ในการแสดงออกทาง

ความคิดที่แตกตางจากคนอื่นซึ่งผูบริหารตองเปนผูริเริ่มสงเสริมและชักจูงใหบุคลากรมีการสรางสรรค

นวัตกรรม โดยการสรางความรวมมือในบุคลากรใหมีการพัฒนาความคิดแลกเปล่ียนประสบการณความรู 

เพื่อใหมีความคิดท่ีหลากหลายนําไปสูการพัฒนางานท่ีมีคุณภาพ 

  3) การบริหารทรัพยากร เพื่อใหเกิดนวัตกรรมข้ึนในองคกรทรัพยากรที่สําคัญในการสรางนวัตกรรม

ขององคกร คืองบประมาณ บุคลากร เวลา และขอมูลสารสนเทศ ปจจัยดานทรัพยากรที่มีความสําคัญตอการ

สรางนวัตกรรม คือ เวลาในกระบวนการสรางนวัตกรรม เพ่ือจะสํารวจความคิดโอกาสทางเลือกใหมๆจัดใหมี

การอบรมในการสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือการสรางนวัตกรรม  มีการวางแผนในดานงบประมาณ

อยางยืดหยุนในการสํารวจ ตรวจสอบพัฒนาและนํานวัตกรรมสูการปฏิบัติขยายความคิดในกลุมผูบริหาร
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จากนั้นใหบุคลากรไดมีความเรียนรูและมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและพัฒนาหนวยงานดานการ

สรางนวัตกรรม 

  4) กระบวนการสรางเครือขาย เพื่อสงเสริมการสรางนวัตกรรมสิ่งสําคัญท่ีองคกรในยุคปจจุบันตอง

เผชิญก็ คือ การพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการคัดเลือก พัฒนา และการนําแนวคิด

ดานนวัตกรรมลงสูการปฏิบัติซึ่งจะประสบความสาํเร็จไดโดยการสรางความรวมมือระหวางบุคลากรทุก

หนวยงานในองคกรน้ันเพ่ือใหเกิดกระบวนการสรางนวัตกรรมท้ังองคกรอยางท่ัวถึง  ดวยการสนับสนนุให

บุคลากรมีสวนรวมเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นอันจะกอใหเกิดพลังขึ้นในองคกร รวมกับการถายทอด

หรือลกเปลี่ยนความคิดใหม ๆ ขึ้น นอกจากนี้องคกรตองมีขบวนการในการใหขอมูลแกบุคลากรผานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดความคิด  และขยายความคิดในการสรางสรรคผลงาน 

  5) การกําหนดโครงการสรางนวัตกรรมโครงการท่ีจัดทําขึ้นเพื่อการสรางนวัตกรรม เกิดจากความ

ตองการและความสนใจของบุคลากรในหนวยงานตั้งแตในระยะเริ่มตนจนถึงระยะสิ้นสุด โดยการสนับสนุนให

บุคลากรยอมรับความคิดใหม ๆ ในสวนท่ีนอกเหนือจากงานประจํา รวมทั้งการใหความสําคัญกับความ

รับผิดชอบตองาน 

  6) การพัฒนาทักษะในการสรางนวัตกรรมทักษะในการสรางนวัตกรรมสามารถฝกฝน และพัฒนาได

โดยบุคลากรตองคนหาและพฒันาความคิดของตนเอง และองคกร ซึ่งตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร

เพื่อใหบุคลากรเกิดความมั่นใจในการคิดคนและพัฒนานวัตกรรมข้ึนในองคกร 

  7) การยอมรับและสรางแรงจูงใจในการสรางนวัตกรรมในการสรางนวัตกรรมข้ึนในองคกร สิ่งท่ีสําคญั

ก็คือ เนนสิ่งท่ีตรงความตองการขอบุคลากร และจุดมุงหมายของหนวยงาน ผูบริหารจะตองใหการยอมรับ

ความคิดสรางสรรคและสนับสนุนโดยการใหรางวัล เพ่ือเปนแรงจูงใจ 

  8) บุคคลภายนอกท่ีมีสวนเก่ียวของกับการสรางนวัตกรรมในการสรางนวัตกรรมใหประสบวามสาํเร็จ

นั้น  ตองมีการติดตามขอมูลแนวความคิดใหม ๆ จากทรัพยากรภายนอก เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง

บุคคลภายนอกอันไดแก ผูใชบริการ ผูใหการสนับสนุนรวมทั้งคูแขงขัน โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

เปรียบเทียบการปฏิบัติงานระหวางองคกร สรางความรวมมือกับผูเก่ียวของนอกองคกรไดแกโรงพยาบาล

คูสัญญาผูใชบริการในการเสนอเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคนหาวิธีการสราง

ความรวมมือจากบุคคลภายนอกใหรางวัล และสนับสนุนผูที่มีสวนรวมในการใหความรวมมอืกับองคกรในการ

สรางนวัตกรรม 

  Greenberg and Baron (2002) กลาวถึง ลักษณะองคกรท่ีมีการสรางนวัตกรรมไวดังนี้   

  1) มีการสรางแรงจูงใจเพื่อใหเกิดนวัตกรรมนวัตกรรมจะเกิดขึ้นไดนั้นสิ่งสําคัญก็คือการมีวัฒนธรรม

องคกรในการคิดสรางสรรคนวัตกรรมโดยผูบริหารจะตองกําหนดเปนวิสัยทัศนขององคกรเพ่ือเปนแรงจูงใจให

บุคลากรมีการสรางสรรคนวัตกรรมข้ึนในองคกร 

  2) มีการสนับสนุนดานทรัพยากรเพื่อใหเกิดนวัตกรรมองคกร คือ แหลงสนับสนุนพ้ืนฐานที่สําคัญใน

การสรางนวัตกรรมไมวาจะดานงบประมาณ ดานวิชาการ เปนตน 
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  3) มีการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดนวัตกรรมองคกรจะตองมีแนวทางการพัฒนาระบบบริหารบุคคล 

เพื่อเปนตัวกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการทํางาน เพราะถาใชเวลานอยเกินไปผูปฏิบัติงานจะเกิดความ

กดดันและไมเกิดความคิดสรางสรรค แตถาใหเวลามากเกินไปผูปฏิบัติงานอาจจะไมเห็นความสาํคัญของงาน

นั้น ๆ 

  จากท่ีกลาวมาขางตน สรปุไดวา ลักษณะองคกรท่ีมีการสรางนวัตกรรมเปนดังนี้ 

  1) ผูบริหารควรเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของไดมีการกําหนดเปาหมายรวมกันเพื่อใหเกิดการ

สรางสรรคนวัตกรรมน้ันในองคกรโดยจัดลําดับความสําคัญของนวัตกรรมท่ีจําเปนหรือมีความสาํคัญ

ตามลําดับกอนหลัง ทั้งนี้เพื่อใหนวัตกรรมนั้นตอบสนองความตองการขององคกร โดยการกําหนดแผนงาน

และกิจกรรมใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร มีระบบการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบุคลากร

ไดทราบเกี่ยวกับจุดมุงหมายขององคกรในการสรางนวัตกรรม 

  2) มีความรับผิดชอบในการทํางานรวมกันการยอมรับความลมเหลวหรือขอผิดพลาดอันเปนผลมาจาก

ความกลาเสี่ยงที่เกิดจากการใชนวัตกรรมบุคคลจะเกิดความคิดสรางสรรคนวัตกรรมไดน้ันขึ้นอยูกับการท่ี

องคกรมีการสนับสนุนใหกลาทําสิ่งท่ีมีโอกาสเสี่ยงโดยเฉพาะผูบริหารที่ตองกลาเสี่ยงในการตัดสินใจใช

นวัตกรรมใหม ๆ ในการพัฒนาองคกรจะตองมีขอมูลที่มากพอในการตัดสินใจดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดความ

เสี่ยงในการใชนวัตกรรมในการดําเนินงานข้ึน ดังนั้นองคกรจะอยูไดทามกลางการเปลี่ยนแปลงเม่ือมีการ

เรียนรูเรื่องความเสี่ยง 

  3) มีการใชทรัพยากร อยางคุมคาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุด  ทรัพยากรท่ี

สําคัญในการสรางนวัตกรรมขององคกร คือ งบประมาณ  บุคลากร  เวลา และขอมูลสารสนเทศ  ปจจัยดาน

ทรัพยากรที่มีความสําคัญตอการสรางนวัตกรรม  คือ ระบบของการบริหารองคกรท่ีมีสวนสนับสนุน เอ้ือตอ

การทําใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ตลอดจนเวลาในกระบวนการสรางนวัตกรรม  เพ่ือจะสาํรวจความคิด  โอกาส

ทางเลือกใหม ๆ จัดใหมีการอบรมในการสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการสรางนวัตกรรมมีการวางแผน

ในดานงบประมาณอยางยืดหยุนในการสํารวจ ตรวจสอบพัฒนาและนํานวัตกรรมสูการปฏิบัติขยายความคิด

ในกลุมผูบริหาร จากน้ันใหบุคลากรไดมีความเรียนรูและมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและพัฒนา

หนวยงานดานการสรางนวัตกรรม 

  4) ความมุงมั่นเพื่อใหบรรลุจุดสูงสุดขององคกรในการสรางนวัตกรรมขึ้นในองคกร ส่ิงท่ีสําคัญก็คือ 

เนนสิ่งท่ีตรงตามความตองการของบุคลากร และจุดมุงหมายของหนวยงาน ผูบริหารจะตองสรางบรรยากาศ

ในการทํางานท่ีสนับสนุนการทํางานเปนทีมเชน เปดโอกาสใหทุกคนที่มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นมี

การวางแผนระยะยาว มีการยอมรับความคิดสรางสรรคและสนับสนุนโดยการใหรางวัล เพือ่เปนแรงจูงใจใน

การคิดคนและสรางนวัตกรรมใหม ๆ  ท่ีจะสงผลใหเกิดประโยชนตอองกร 
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 1.4 ประวัตินวัตกรรมการศึกษาในประเทศไทย 

  นวัตกรรม เปนความคิดหรือการกระทําใหม ๆ ซึ่งนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญในแตละวงการจะมีการ

คิดและทําสิ่งใหมอยูเสมอ ดังนั้น นวัตกรรมจึงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหมไดเรื่อย ๆ ส่ิงใดท่ีคิดและทํามานานแลวก็

ถือวาหมดความเปนนวัตกรรมไป โดยจะมีสิ่งใหมมาแทน ในวงการศึกษาปจจุบัน มีสิ่งที่เรียกวา นวัตกรรม

ทางการศึกษา หรือ นวัตกรรมการเรียนการสอน อยูเปนจํานวนมาก บางอยางเกิดข้ึนใหมบางอยางมีการใช

มาหลายสิบปแลว แตก็ยังคงถือวาเปนนวัตกรรม เนื่องจากนวัตกรรมเหลานั้นยังไมแพรหลายเปนที่รูจักทั่วไป

ในวงการศึกษาซึ่ง ชวน ภารังกูล (2552) กลาวถึงประวัตินวัตกรรมการศึกษาในประเทศไทย ดังรายละเอียด

ตอไปนี ้

  1.4.1 นวัตกรรมการศกึษาในยุคแรกเริ่ม 

   ในยุคน้ีเปนการกลาวถึงนวัตกรรมในสมัยยุคสุโขทัย อยุธยา และธนบุรี มีรายละเอียดแตละสมัย 

ดังน้ี 

    1.4.1.1 สมัยสุโขทัย นวัตกรรมในสมัยนี้เกิดจากการขจัดอิทธิพลของขอมในทุก ๆ ดาน เพื่อ

สรางความเปนไทยใหสมบูรณและความพยายามในดานน้ี จึงมีผลในการสรางสรรคนวัตกรรมขึ้นมา  

โดยเฉพาะในรัชสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาลิไทเปนยุคท่ีเจริญรุงเรืองมาก นวัตกรรม

ทางการศึกษาที่สาํคัญในยุคน้ีไดแก ศิลาจาลึกพอขุนรามคําแหง การศึกษา ณ พระแทนมนังคศิลา การตั้ง

แบบหนังสือไทย เมื่อป พ.ศ.1825 นับเปนนวัตกรรมทางการศกึษาท่ีสําคัญยิ่งตอชนชาติไทยเพราะเปนจุด

กําเนิดแหงการสรางเครื่องมือในการถายทอดความรูจากผูหน่ึงไปยังอีกผูหนึ่ง ดังน้ันจึงสรุปความสําคัญในยุค

สุโขทัยไดวา ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงมหาราชเปนตนกําเนิดอักษรไทย เปนเอกลักษณของชาติ เปน

รากฐานทางการศึกษา เปนนวัตกรรมทางอักษรวิธีและเปนนวัตกรรมเรื่องแรกที่เกิดขึ้นในยุคน้ี 

    1.4.1.2 สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงศรอียุธยาเปนราชธานีมีการสั่งสมอารยธรรมตาง ๆ ใหแกชน

ชาตไิทยเปนอันมาก การเปดประเทศ ทําใหชาวยุโรปเปนจาํนวนมากไดเดินทางมาสูประเทศไทย ดังน้ันใน

สวนของการศกึษาในสมัยกรุศรีอยุธยาจึงมีท้ังนวัตกรรมและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่รบัมาจากชาวตะวันตก ยังมี

หลักฐานบางสวนท่ีแสดงใหเห็นพัฒนาการของนวัตกรรมการศึกษาไทยในชวงน้ีเทาที่ปรากฏหลักฐาน มีดังน้ี  

1) การแตงหนังสอืจินดามณี  2) กําเนิดการพิมพในประเทศไทย 3) การจัดการศึกษาตามแบบอยางของ

ชาวตะวันตก (โรงเรียนและวิทยาลัย) 

    1.4.1.3 สมัยกรุงธนบุรี กรุงธนบุรี เปนราชธานีในชวงเวลาสั้นเพียง 15 ป อีกทั้งขณะนั้นตอง

บูรณะประเทศชาติในทุก ๆ ดาน อันเปนผลมาจากการสูญเสียกรุงศรอยุธยา จึงทําใหงานพัฒนานวัตกรรม

และเทคโนโลยีการศึกษาตองหยุดชะงักลงไปดวย 

  1.4.2 นวัตกรรมการศกึษายุคขยายตัวและยุคการปฏิรูปการศึกษา 

   ในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางไดมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบการศกึษาอยางมากจน

รูปแบบการศึกษาเปนแบบแผนข้ึนดังเชนปจจุบันนี้ เชนจัดตั้งโรงเรียน การตั้งกรมศึกษาธิการ ในป พ.ศ. 

2430 ไดมีการจัดตั้งกรมศึกษาธิการข้ึน และไดยกฐานะเปนกระทรวงธรรมการเม่ือป พ.ศ. 2435 เพ่ือใหการ
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บริหารการศกึษาของชาติเปนไปอยางมีระบบแบบแผน การฝกหัดคร ูไดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูโรงเรียนคร้ังแรก

ป พ.ศ. 2435 และแผนการศึกษาแหงชาติ ซึ่งเปนท่ีมาของโครงการศึกษา พ.ศ. 2441 สาระสําคัญของ

แผนการศึกษาฉบับแรกของชาติ คือ แบงการศึกษาออกเปน 2 แบบ คือ 1) การศึกษาสามัญ ประกอบดวย

การศึกษาเลาเรยีนเบื้องแรก (มูลศึกษา) การเลาเรียนเบ้ืองตน (ประถมศึกษา) การเลาเรียนเบ้ืองกลาง 

(มัธยมศึกษา)  และการเลาเรยีนเบ้ืองสูง (อุดมศึกษา)2) การศกึษาพิเศษ  เปนการศึกษาเฉพาะสิ่ง คือการ

ฝกหัดครู ศึกษาศิลปะกฎหมาย การแพทย ฯลฯ ศึกษาในการชาง หัตถกรรม อินเยอเนียร เรียนการคา  

พิเศษอื่น ๆ พ.ศ. 2464 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัตปิระถมศึกษาฉบับแรก โดยกําหนดการ

ประถมศึกษาเปนการศึกษาภาคบังคับ เด็กอายุตั้งแต 7-14 ป ตองเขาโรงเรียน จึงไดมีการประกาศใช

แผนการศึกษา ตามลาํดับ เนือ่งจากในสมัยน้ีเปนยุคแหงการแสวงหาอาณานิคมขอประเทศตะวันตกทําให

ประเทศตะวันตกมีบทบาททางดานการเมือง การศาสนาในประเทศไทยเปนอยางมาก  ในสวนที่เปน

ประโยชนไทยไดรับวิทยาการใหม ๆ หลายอยางผานทางมิชชันนารีสงผลใหสภาพสังคมไทยในยุคนี้ มีการ

ปรับปรุงตามแบบอยางตะวันตก สื่อมวลชนที่มีบทบาทตอการศึกษาในยุคนี้  เปนสื่อมวลชนสมัยใหมท่ีเกิดขึ้น

ในเมืองไทย ซ่ึงมีอยู 3 ประเภท คือ 1) สื่อส่ิงพิมพ 2) วิทยุ 3) ภาพยนตร นอกเหนือจากหนังสือพิมพแลวยังมี

สื่อมวลชนประเภทสื่อสิ่งพิมพอยางอื่นอีกที่ออกเผยแพรแกประชาชนนับวามีบทบาทที่สําคัญไมนอยตอการ

พัฒนาการศกึษาในยุคน้ันนวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษาในยุคนี้ ไดพัฒนาไปอยางตอเนื่อง จึงทําใหมี

ความกาวหนากวายุคท่ีผานมา และการเริ่มตนในหลาย ๆ อยางในยุคน้ีก็เปนรากฐานในการพัฒนานวัตกรรม

ทางการศึกษาในยุคตอมาดวย 

  1.4.3 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษารวมสมัย 

   ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 สิ้นสุดลง สหรัฐอเมริกาไดเขามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่ง

มีผลตอการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาของไทยโดยผานทางสํานักขาวสารอเมรกิัน (USIS) ซึ่ง

เปนหนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิามีหนาที่เผยแพรเก่ียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา 

   กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดตั้งแผนกโสตทัศนศึกษาขึ้นในป พ.ศ. 2483 เพื่อเปนการรณรงคการไมรู

หนังสือ  โดยการนําเอาภาพยนตรมาใชในการเผยแพร ภาพยนตรสวนใหญไดมาจากสํานักขาวสารอเมริกัน

และจากบริษัทเทโทรบางสวน ตอมาในป พ.ศ. 2490 กรมอนามัยไดจัดตั้งแผนกโสตทัศนศึกษาขึ้นภายใต

ความรวมมือจากสหรัฐอเมริกา และไดมีการผลิตภาพยนตรเพ่ือการศึกษาเปนครั้งแรกในประเทศไทย  ณ  

หนวยงานน้ีการพัฒนางานเทคโนโลยีการศึกษาในชวงนี้สหรัฐอเมริกามีสวนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปน

อยางมาก สวนในดานการจัดการศึกษาทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษานั้น ก็เริ่มข้ึนในสมัยนี้  

โดยวิทยาลัยการศกึษาประสานมิตร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ในปจจุบัน)  ไดเปดสอนข้ึน

เปนคร้ังแรก ในป พ.ศ. 2497 นับวาเปนการริเริ่มนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มาพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในระดับสถานศึกษา 
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  1.4.4 นวัตกรรมทางดานวิธีการเรียนการสอน 

   ในยุคน้ีไดมีการนํานวัตกรรมทางการศึกษาตาง ๆ  มาทดลองใชเผยแพรและพัฒนาใหเหมาะสมกับ

สภาพสังคมของไทย นวัตกรรมบางประเภทแมจะมีคุณคาและเหมาะสม แตก็ไมไดรับการยอมรับจากสังคม  

เน่ืองจากมีปญหาหลายประการ บางประเภทก็ไดรับความสนใจอยางกวางขวางและเปนหลักฐานสาํคัญ

สําหรับการพัฒนาในระยะตอมา และก็มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจํานวนไมนอยที่นํามาใชอยาง

ไดผล นวัตกรรมการศึกษา ในชวงนี้แบงได 14 ประเภท ซึ่งพอจะสรุปสาระสาํคัญ ในสวนของพัฒนาการและ

การนําไปใชไดดังนี ้

   1) ระบบการสอนแบบเบสิก เปนระบบการสอนภาษาไทยโดยใหเรียนเปนคํา ๆ เริ่มนํามาใชในป 

พ.ศ. 2497 โดยหลวงกีรติวิทโยฬาร อธิบดีกรมวิชาการในสมัยนั้นระบบการสอนแบบเบสิกนี้ใชเพียง 2 - 3 ป 

ก็ตองยกเลิกไป เนื่องจากมีปญหาในการจัดการหลายประการรวมท้ังการขจัดผลประโยชนของสํานักพิมพ

ตลอดจนผูแตงดํารงอยูเดิม จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้นจึงยกเลิกไปในท่ีสุด 

   2) ระบบการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียน จากแนวความคิดของนักการศึกษากลุม

ประสบการณกาวหนา ซึ่งตองการใหจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหนักเรียนเปนศูนยกลางประสบการณ 

การเรียนรู ควรเกิดขึ้นโดยตัวเองมากท่ีสุด จึงทําใหมีการนําระบบการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียนมาใช

จัดการเรียนการสอนเพื่อสนองแนวคิดดังกลาว ผูนําเอาระบบการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียนมาเผยแพร

ในประเทศเปนคนแรก คือ ชัยยงค พรหมวงศ 

   3) ระบบการเรียนการสอนแบบโปรแกรมเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดข้ึนมาเพื่อแกปญหา

หลายอยางในดานการศึกษา อาทิ ครไูมเพียงพอ ขาดแคลนอาคารสถานท่ี ความจํากัดท้ังเวลาและ

ความสามารถของผูเรียน ฯลฯ อีกทั้งเปนเครื่องชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนใหสูงขึ้นอีกดวย 

   4) ระบบการสอนเปนคณะ เปนความพยายามท่ีจะปรับปรงุการสอนโดยจัดสรรบุคคลท่ีมีหนาที่

เก่ียวของกับการสอนเสียใหมใหบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไปรวมรับผิดชอบ และทําการสอนใหกับนักเรียนจํานวน

หนึ่งในวิชาท่ีสําคัญตอนใดตอนหนึ่งหรือทุกวิชาทุกตอนก็ได อีกท้ังมีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงดานอ่ืน ๆ อีก

ดวย 

   5) ระบบโรงเรียนแบบไมแบงชั้น จากแนวคิดในเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคลทําใหมีการ

คิดคนระบบการเรียนการสอน ที่จะสนองการเรียนรูตามระดับพัฒนาการของคนมากที่สุด ระบบการเรียน

การสอนแบบไมแบงชั้นเปนอีกรูปแบบหนึ่งท่ีตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามอัตภาพ 

   6) ระบบการเลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติ เปนระบบการเรียนการสอนที่จัดระบบการเลื่อนชั้นโดยไม

จําเปนตองสอบปลายปในทุกระดับชั้นเรียน หากแตพิจารณาองคประกอบอ่ืน ๆ ในการเลื่อนชั้นดวย 

จุดประสงคอยางหนึ่งคือเพื่อแกปญหาเด็กตกซํ้าชั้น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดทดลองทํามา

ต้ังแตป พ.ศ. 2505 กับเด็กในสวนกลาง และใน พ.ศ. 2508 ไดขยายโครงการไปสูสวนภูมิภาค การเลื่อนชั้น

แบบอัตโนมัติน้ี เปนนวัตกรรมการศึกษาที่จะชวยลดภาระในดานเศรษฐกิจทางดานการศกึษาไดสวนหน่ึง 



17 

   7) ระบบการเรียนการสอนแบบจุลภาค ระบบการเรียนการสอนแบบจุลภาคเปนการเรียนการสอน

เพื่อเปนการฝกทักษะการสอนแบบตาง ๆ สําหรับการฝกหัดครู การสอนแบบจุลภาค ในประเทศไทยมีการ

เผยแพรครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2511 โดยศาสตราจารย สําเภา วรางกูร หัวหนาแผนกโสตทัศนศึกษา คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2516 คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดนําแนวคิด

การสอนแบบจุลภาค มาปรับปรุงกับการสรางสถานการณจําลองในโครงการเพ่ิมประสิทธภิาพของครู

โครงการนี้มีชื่อวา M.E.T (MoseEffection Teacher Program)  

   8) ระบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน ธีรยุทธ วิเชียรโชติ ไดพัฒนาระบบการเรียนการ

สอนแบบสืบสวนสอบสวนข้ึนในป พ.ศ. 2513 โดยไดรับความสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิเอเชีย โดยมี

แนวคิดที่วา การสืบสวนสอบสวนเปนกระบวนการหาความจริงและวิธีการแกปญหาดวยการตั้งคําถามทาง

กระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อนําไปสูการควบคุมสิ่งแวดลอมของมนุษยทั้งทางวัตถุทางสังคมและทาง

จิตใจ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้งทางโลกและทางธรรม  

   9) โครงการสงเสริมสมรรถภาพการสอน โครงการสงเสริมสมรรถภาพการสอน (Reduce 

Instruction Time, RIT) เปนโครงการท่ีเก่ียวกับการปรับปรุงการศกึษาโครงการซ่ึงศูนยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษาเปนผูวางแนวทางและดําเนินงานนี้รวมกับกรมสามัญศึกษา โดยไดรับความชวยเหลือ

ดานการเงินจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 

   10) วิธีการสอนจริยศาสตรแบบเบญจขันธ เปรื่องกุมุท หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรนครนิทรวิโรฒ ไดคิดคนวิธีสอน จริยศึกษาแบบเบญจขันธขึ้นเพื่อเสนอใหเปน

วิธีสอนที่เขาถึงสวนลึกของความรูสึก หรือจิตใจของผูเรียนโดยตรง  

 

 1.5 ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา 

  มีนักวิชาการกลาวถึงความหมายของนวัตกรรมการศึกษาไวแตกตางกัน ดังน้ี 

  วรวิทย นิเทศศิลป (2551) ใหความหมายไววา นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง การนําเอาความคิดหรือ

วิธีปฏิบัติทางการศกึษาใหม ๆ มาใชกับการศึกษา 

  คณาจารยภาควิชาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางการศึกษา (2539) ใหความหมายไววา นวัตกรรม

การศึกษา หมายถึง แนวความคิดหรือวิธีการหรือเครื่องมือ ซึ่งเปนสิ่งแปลกใหมยังไมเคยนํามาใชในวงการ

การศึกษามากอน แตไดถูกนํามาทดลองใชเพื่อดูผลวาไดผลดีเพียงใด ถาไดผลดีก็จะไดรบัการยอมรับและ

เผยแพรใหรูจักและนํามาใชกันอยางกวางขวางตอไป 

  สุคนธ สินธพานนท (2553) ใหความหมายไววา นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง สิ่งใหม ๆ ที่สราง

ข้ึนมาเพื่อชวยแกปญหาเก่ียวกับการจัดการเรยีนการสอนหรือพัฒนาใหผูเรยีนเกิดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ ไดแกแนวคิด รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สือ่ตาง ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษา 
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  บุญเก้ือ ควรหาเวช (2543) ใหความหมายไววา นวัตกรรมการศึกษา เปนการนําเอาสิ่งใหม ๆ ซึ่ง

อาจจะอยูในรูปของความคดิหรือการกระทํารวมทั้งสิ่งประดิษฐก็ตามเขามาใชในระบบการศึกษา เพื่อมุงหวัง

ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีมีอยูเดิมใหระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  สมจิตร ย้ิมสุด (ม.ป.ป.) ใหความหมายไววา “นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational 

Innovation) หมายถึง การนําเอาสิ่งใหมซึ่งอาจจะอยูในรปูของความคิดหรือการกระทํา รวมท้ังสิ่งประดิษฐก็

ตามเขามาใชในระบบการศึกษา เพื่อมุงหวังท่ีจะเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีมีอยูเดิมใหระบบการจัดการศึกษามี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ทําใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และชวยให

ประหยัดเวลาในการเรียน เชน การสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน การใชวิดีทัศนเชิงโตตอบ (Interactive 

Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอรเน็ต เหลานี้เปนตน 

   กิดานันท มะลิทอง (2540) ใหความหมายไววา นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมท่ีชวยให

การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน ผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วมี

ประสิทธิผลสูงกวาเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนดวยนวัตกรรมเหลานั้น และประหยัดเวลาในการเรียนไดอีก

ดวย ในปจจุบันมีการใชนวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอยางซึ่งมีท้ังนวัตกรรมที่ใชกันแพรหลายแลวและ

ประเภทที่กําลังเผยแพร เชน การสอนใชคอมพิวเตอรชวย การใชแผนวีดิทัศนเชิงโตตอบ สื่อหลายมิติ และ

อินเทอรเน็ต เหลาน้ีเปนตน  

   จากความหมายของนวัตกรรมการศึกษาท่ีนักการศึกษากลาวไวขางตน สรุปไดวา นวัตกรรมทาง

การศึกษา หมายถึงการนาํเอาแนวความคิด วิธีปฏิบัติทางการศึกษา หรือสิ่งประดิษฐขึ้นใหม ๆ หรือนําสิ่งเกา

มาปรับปรุงใหมใหเหมาะสม เพ่ือชวยใหการจัดศึกษาและการเรยีนการสอนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ผูเรียน

สามารถเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกวาเดิม 

 

  1.6 ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา   

   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดมีบทบัญญัติที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีการศึกษา

และนวัตกรรมการศึกษาไวหลายมาตรา มาตราท่ีสําคัญ คือ มาตรา 67 รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและ

พัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทยและใน

มาตรา 22 "การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพฒันาตนเองไดและถือวา

ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสาํคัญท่ีสุด 

   กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสรมิใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ" การดําเนินการปฏิรูปการศึกษาใหสําเร็จไดตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 ดังกลาว จําเปนตองทําการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหม ๆ ที่จะเขามาชวยแกไข

ปญหาทางการศึกษาทั้งในรปูแบบของการศึกษาวิจัย การทดลองและการประเมินผลนวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีที่นํามาใชวามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด นวัตกรรมท่ีนํามาใชท้ังท่ีผานมาแลวและท่ีจะมีใน
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อนาคตมีหลายประเภทขึ้นอยูกับการประยุกตใชนวัตกรรมในดานตาง ๆ โดยมีผูกลาวถึงประเภทของ

นวัตกรรมการศึกษาไวดังตอไปนี้ 

   Greenhalgh and Rogers (2010) กลาววา นวัตกรรมสามารถจําแนกไดเปนหลายประเภทตาม

วัตถุประสงคของการสรางสรรคนวัตกรรม (Objectives) ตามระดับของความใหมของนวัตกรรม (Degree of 

Novelty) หรือตามลักษณะการเกิดของนวัตกรรม (Nature of Origin)ซึ่งหากจําแนกประเภทของนวัตกรรม

ตามวัตถุประสงคหรือผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึน นวัตกรรมอาจจําแนกยอยออกไดหลายประเภท อาทินวัตกรรม

ผลิตภัณฑ (Product Innovation) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) นวัตกรรมองคกร 

(Organization Innovation) เปนตน อยางไรก็ดี นักวิชาการสวนใหญไมไดมีความเห็นเปนเอกฉันทในเรื่อง

วัตถุประสงคของนวัตกรรม นักวิชาการบางกลุม อาทิ Greenhalgh and Rogers (2010) จําแนกนวัตกรรม

ออกเปน 2 ประเภท ไดแก นวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Innovation) และ นวัตกรรมกระบวนการ 

(Process Innovation) โดยอธิบายวานวัตกรรมผลิตภัณฑ อาจเปนส่ิงท่ีจับตองได (เชน สินคา) และสิ่งท่ีจับ

ตองไมได เชน บริการ) หรืออาจเปนการรวมกันระหวางทั้งสองสิ่ง ซึ่งผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นนี้อาจเปนสิ่งใหมท่ี

ไมเคยมีมากอนหรืออาจเปนการพัฒนาปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีมีอยูอยางมีนัยสําคัญก็ได 

   Organization for Economic Cooperation and Development: OECD (2005)                       

ไดจําแนกนวัตกรรมออกเปน 4 ประเภทหลัก ไดแก 1) นวัตกรรมสินคา/บรกิาร (Product or Service 

Innovation) 2) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) 3) นวัตกรรมการตลาด (Marketing 

Innovation)และ 4) นวัตกรรมองคการ (Organization Innovation) 

   Trott (2005) เห็นวานวัตกรรมสามารถจําแนกออกเปน 7 ประเภท ไดแก                                

1) นวัตกรรมผลติภัณฑ (Product Innovation)  2) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)                        

3) นวัตกรรมองคการ (Organization Innovation)  4) นวตักรรมการจัดการ (ManagementInnovation)  

5) นวัตกรรมการผลิต (Production  Innovation) 6) นวัตกรรมการตลาด (Commercial2Marketing  

Innovation) และ 7) นวัตกรรมการบริการ (Service  Innovation) 

   สุกัญญา แชมชอย (2555) กลาววา เม่ือพิจารณาในมุมมองของนวัตกรรมทางการศึกษาน้ัน พบวา

ในองคกรทางการศึกษาสามารถผลิตนวัตกรรมไดหลากหลายรูปแบบ โดยจําแนกเปน 3 ลักษณะที่สําคัญดังนี้ 

1) นวัตกรรมผลติภัณฑ (Product Innovation) ซึ่งอาจหมายถึง สื่อ วัสด ุอุปกรณการเรียนการสอน เปนตน  

2) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ซึ่งอาจหมายถึง กระบวนการใหบริการทางวิชาการ    

การจัดกระบวนการเรียนรูตาง ๆ ใหแกผูเรยีน ชุมชน และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ เปนตน และที่สําคัญสาํหรับ

ผูบริหารสถานศึกษาก็คือ 3) นวัตกรรมทางการบริหาร  (Administrative Innovation) ซึ่งเปนสิ่งท่ีผูนําใน

องคการทางการศึกษาคิดคนวิธีการ แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาใหม ๆ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลในการดําเนินงาน โดยนวัตกรรมทางการบริหารนี้จะกลายเปนเปนตัวแปรตนหรือกลไกที่สําคัญใน

การขับเคลื่อนในเกิดนวัตกรรมอ่ืน ๆ ในองคการทางการศึกษา 
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   กรมวิชาการ (2536) ไดแบงประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษาตามเนื้องานออกเปน 6 ประเภท 

คือ 1) นวัตกรรมดานระบบการศึกษา เชน การศึกษารายบุคคล ระบบการสอนทางไกล การสอนระบบเปด  

การศึกษานอกระบบ 2) นวัตกรรมดานหลักสูตร เชน หลักสูตรแบบบูรณาการ หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง  

หลักสูตรการศกึษาผูใหญ 3) นวัตกรรมดานการเรียนการสอน เชน การสอนเปนคณะ การสอนดวยบทเรียน

แบบโปรแกรม การสอนซอมเสริม การใชศูนยการเรียน การเรียนดวยตนเอง 4) นวัตกรรมทางดานสื่อและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา เชน คอมพิวเตอรชวยสอน เทปเสียง สไลด วิดโีอ และวิทยุโทรทัศน  5) นวัตกรรม

ทางดานการวัดและประเมินผล เชน การวัดผูเรยีนแบบอิงกลุม การวัดผลกอนเรียนและหลังเรียนการ

วิเคราะหขอสอบ และ 6) นวัตกรรมทางดานการบริหารการศึกษา เชน การใชทฤษฎีจัดระบบในการ

บริหารงาน 

   ทิศนา  แขมณี (2543) ไดจําแนกประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษาไว 5 ดาน คือ 1) ดาน

หลักสูตร เชน การจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ หลักสูตรการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ การจัดหลักสูตรใหผูเรยีน

ตามลําดับขั้นจนบรรลุแหมาย (Mastery  Learning)2) ดานการเรียนการสอน เชน การสอนแบบโมดูล    

การสอนแบบจุลภาค การสอนซอมเสริม การใหเพ่ือสอนเพื่อน (Peers Teaching) การสอนแบบกลุมสัมพันธ  

การปรับพฤติกรรม (Behavioral  Modification)  3) ดานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เชน 

คอมพิวเตอรชวยสอน เทปเสียง สไลด วีดโีอ และวิทยุโทรทัศน 4) ดานการวัดและประเมินผล เชน การวัด

ผูเรียนแบบอิงกลุมและแบบอิงเกณฑ การประเมินผลระหวางเรียนและหลังเรยีน การวิเคราะหขอสอบ  5) 

ดานการบริหารการศึกษา เชน การศึกษาแบบเปด การจัดการศึกษาแวมนุษยนิยม (Humanistic 

Education) การจัดตารางสอนแบบยืดหยุน การจัดการศึกษานอกโรงเรียน   

   สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธและคณะ (2553) กลาววา การจําแนกประเภทนวัตกรรมแบงไดหลาย

ประเภทตามลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงคของการนําไปใช โดยไดสรุปแนวคิดท่ีใชในการแบงประเภท

ของนวัตกรรมที่พบบอย และมีการนําไปใชประโยชนในเชิงการวิจัยคอนขางมากประกอบดวย 3 ลักษณะดังนี้ 

   1. จําแนกตามเปาหมายของนวัตกรรม ประกอบดวย 1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product 

Innovation) คือ การพัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑใหมไมวาจะเปนดานเทคโนโลยีหรือวิธีการใช รวมไปถึง

การปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมท่ีมีอยูใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน นวัตกรรมผลิตภัณฑจะถือเปน

ผลิตผล (Outputs) ขององคการหรือธุรกิจโดยอาจจะอยูในรูปของตวัสินคา (Goods) หรือการบริการ 

(Services) ก็ได นวัตกรรมผลิตภัณฑประกอบดวย นวัตกรรมของผลิตภัณฑที่จับตองได (tangible product) 

กับ ผลิตภัณฑที่จับตองไมได (intangible product) 2) นวตักรรมกระบวนการ (ProcessInnovation) คือ 

การประยุกตใชแนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม ๆ ที่สงผลใหกระบวนการผลิตและการทํางานโดยรวมมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด เชน การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบในกระบวนการ

ผลิต เปนตน นวัตกรรมกระบวนการ ประกอบไปดวย นวัตกรรมกระบวนการทางเทคโนโลยี 

(TechnologicalProcess) และนวัตกรรมกระบวนการทางองคกร (Organizational Process Innovation) 
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   2. การจําแนกตามระดับของการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย 1) นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน 

(Radical Innovation) เปนนวัตกรรมที่มีความใหมในลักษณะที่มีความแตกตางไปจากกรรมวิธี และแนวคิด

เดิมไปอยางสิ้นเชิง ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน จึงมีนัยสําคัญมากกวาปรับปรุงสิ่ง

ที่มีอยูเดิม แตเปนการออกแบบและใชแนวคิดใหมทั้งหมดในการพัฒนานวัตกรรม 2) นวัตกรรมในลักษณะ

คอยเปนคอยไป (Incremental Innovation) นวัตกรรมประเภทนี้เปนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเปนสวนใหญ และ

มีความถ่ีในการเกิดบอยกวานวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลันโดยมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงท่ีคอยเปนคอย

ไป มีการปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนทีละเล็กละนอย จากเทคโนโลยีหรือสิ่งที่มีอยูเดิม ท้ังนี้

ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงจะมีมากนอยเพียงไรก็ขึ้นอยูกับศกัยภาพขององคกร 

    3. การจําแนกตามขอบเขตของผลกระทบ ประกอบดวย 1) นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(Technological Innovation) เปนนวัตกรรมท่ีมีพื้นฐานหรือขอบเขตของการพัฒนามาจากเทคโนโลยี    

โดยในปจจุบันการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีบทบาทและความสําคัญตอหลาย ๆ องคการ ทั้งน้ี

เน่ืองจากเทคโนโลยี สามารถชวยทําใหการพัฒนานวัตกรรมสามารถตอบสนองความตองการของผูบรโิภค

และสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันไดเปนอยางดี รวมทั้งเปนนวัตกรรมท่ีมีแรงผลักดันท่ีสําคัญตอ

ความกาวหนาในดานตาง ๆ ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอมและความเปนอยูของ

ประชากร 2) นวัตกรรม ทางการบริหาร (Administrative Innovation) นวัตกรรมทางการบริหารเปนเรื่อง

ของการคิดคน และเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัดการองคการใหม ที่สงผลใหระบบการทํางาน การผลิต 

การออกแบบผลิตภัณฑ และการดําเนินงานขององคการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เชน การบริหารองคการ

ในลักษณะโครงสรางองคการแบบเมตริกซ (The Matrix Structure) การใชแนวคิดการวัดผลงานแบบสมดุล 

(BalancedScorecard) ในการวางแผนและประเมินผลงานขององคการ เปนตน นวัตกรรมทางการบริหาร 

เปนเร่ืองท่ีมีความสัมพันธโดยตรงกับเรื่องของนโยบายโครงสรางองคการ ระบบ รูปแบบและกระบวนการ

จัดการในองคการ 

  จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา นวัตกรรมทางการศึกษาสามารถจําแนกประเภทของไว 5 ดานดังนี้  

  1. นวัตกรรมดานกระบวนการบริหารจัดการการศึกษา ซึ่งเปนสิ่งที่ผูนําในองคการทางการศึกษาคิดคน

วิธีการ แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาใหม ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดาํเนินงาน โดย

นวัตกรรมทางการบริหารน้ีจะกลายเปนเปนตัวแปรตนหรือกลไกที่สําคัญในการขับเคล่ือนในเกิดนวัตกรรม 

อ่ืน ๆ ในองคการทางการศึกษาเชน การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมเปนตน    

  2. นวัตกรรมดานการจัดการเรยีนการสอน เปนนวัตกรรมท่ีครผููสอนออกแบบการจัดการเรียนรูให

ผูเรียนไดเกิดการเรียนรูจนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองเชน การสอนแบบโมดูล การสอนแบบ

จุลภาค การสอนซอมเสรมิ การใหเพื่อนสอนเพื่อน (Peers Teaching) การสอนแบบกลุมสัมพันธ การปรับ

พฤติกรรม (Behavioral Modification) 
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  3. นวัตกรรมดานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เปนเครื่องมือท่ีชวยใหครูผูสอนไดใชประกอบการ

ออกแบบการจัดการเรียนรูทําใหผูเรียนไดเรยีนรู และเขาใจเน้ือหาบทเรียนไดอยางรวดเร็วขึ้นเชน 

คอมพิวเตอรชวยสอน เทปเสียง สไลด วิดโีอ และวิทยุโทรทัศน 

  4. นวัตกรรมดานหลักสูตรสถานศึกษาเปนการจัดการเรียนรูเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียน เพื่อทําใหผูเรียนมีการพัฒนาตามศักยภาพของตนเองอยางสูงสุดเชน การจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ  

หลักสูตรการศกึษาแบบเบ็ดเสร็จหลักสูตรการศึกษาตอเน่ืองการจัดหลักสูตรใหผูเรียนตามลาํดับข้ันจนบรรลุ

แหมาย (Mastery Learning) หลักสูตรการศึกษาผูใหญ     

  5 .นวัตกรรมดานการวัดผล และประเมินผล เปนการตรวจสอบคุณภาพของผูเรียนหลักจากที่มีการ

จัดการเรียนการสอน โดยตองมีการวัดผลจะทาํใหไดตัวเลข ปริมาณ หรือรายละเอียดของคุณลักษณะหรือ

พฤติกรรมของบุคคล จากนั้นจะนําเอาผลการวัดน้ีไปพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไวเพื่อตัดสิน 

หรือลงสรุปเกี่ยวกับสิ่งน้ัน ซึ่งเรียกวาการประเมินผล เชน การวัดผูเรียนแบบอิงกลุมและแบบอิงเกณฑ การ

ประเมินผลระหวางเรยีนและหลังเรียน การวิเคราะหขอสอบ   

  

 1.7 การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2549) กลาววา กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเปน

กระบวนการที่ตองใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของบุคลากรหลาย ๆ ฝายในโรงเรียน ท้ังผูบริหาร ครูและ

นักเรียนรวมถึงชุมชน โดยใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาอยางเปนระบบดังนี้  

   1) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการ สํารวจ วิเคราะหสภาพปญหา จุดเดน จุดดอย และความ

ตองการในการพัฒนาการบรหิารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 

   2) ออกแบบนวัตกรรม โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

    2.1) คิดจินตนาการ สรางฝนในสิ่งท่ีคาดหวังท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาหรือแกไขปรับปรุงตาม

สภาพปญหาและความตองการ 

    2.2) จัดลําดับความคิดวาจะทําอะไร ทาํอยางไร ที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาหรือแกไข 

ปรับปรุงไดตรงตามสภาพปญหาและความตองการ 

    2.3) แสวงหา และรวบรวมความรู เพื่อสนับสนุนในสิ่งที่คิด และกําหนดขั้นตอนการพัฒนา

นวัตกรรม 

   3) สรางหรือพัฒนานวัตกรรม 

    จัดเตรียมทรพัยากร วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือท่ีจําเปน และจัดหางบประมาณในการพัฒนา

นวัตกรรม  ดําเนินการสราง/พัฒนานวัตกรรม ตามขั้นตอนที่กําหนด  ตรวจสอบนวัตกรรมท่ีสรางหรือพัฒนา

ในแตละขั้นตอน  สังเคราะหผลการตรวจสอบและปรับปรุงนวัตกรรมท่ีสราง/พัฒนา กําหนดเกณฑการ

ประเมินคุณคาความเปนนวัตกรรม 
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   4) ทดลองใช 

    สรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลผลการทดลองใช นํานวัตกรรมไปทดลองใช (Try Out) 

ประเมินผลการทดลองใชและปรับปรุงนวัตกรรม 

   5) สรุป รายงาน และเผยแพร 

 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมตามสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549) สรุปไดดังภาพที่ 1  

 
ภาพที่ 1 กระบวนการพฒันานวัตกรรม 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2549) 

 

2. การบริหารงานวิชาการ 

 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการบรหิารงานวิชาการ 

  การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษา เปนงานท่ีมีขอบขายที่กวางและมี

ความสาํคัญตอสถานศึกษา การบริหารงานทุกอยางก็เพ่ือตอบสนองตอความสําเร็จหรืองานทางวิชาการ
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จุดมุงหมายของงานวิชาการเพ่ือเปนคนไทยท่ีเปนมนุษยที่สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ

คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดํารงชวีิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสขุ 

  มีนักการศึกษาหลายทาน  ไดกลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการไว ดังตอไปน้ี 

  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543 : 6) การบริหารงานวิชาการมีหลักการดังน้ี 

  1.หลักแหงประสิทธิภาพ (Efficiency)  หมายถึง การไดมีผลผลติเพิ่มขึ้นโยไมเพ่ิมการลงทุน นั่นคือ 

นักเรียน นักศึกษา สามารถสําเร็จการศึกษาตามกําหนดของหลักสูตร โดยไมคิดลาออกกลางคัน เรียนเกิน

เวลาและชากวากําหนด 

  2. หลักแหงประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลผลิตไดตามจุดมุงหมายท่ีวางไว นัน้คอื นกัเรียน 

นักศึกษา มีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความรูความสามารถ ทักษะคุณภาพและการจัดการได 

  ธีระ รุญเจริญ (2546 : 71) ไดกลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการวาตองประกอบดวย   

สิ่งสําคัญดังตอไปนี้ 

  1. ยึดหลักใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ใหเปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศกึษา

ขั้นฐาน และสอดคลองกับสภาพปญหา  และความตองการของชุมชนและสังคมอยางแทจริง โดยมีครู 

ผูบริหาร ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

  2. มุงสงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรู โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญสูงสุด 

  3. มุงสงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวม ในการกําหนดหลักสูตรในการเรียนรู  รวมทั้งเปนเครือขาย

และแหลงการเรียนรู 

  4. มุงจัดการศึกษาใหมีมาตรฐาน โดยจัดใหมีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัดการหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรู และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาไดทุกระดับการศกึษา 

  5. มุงสงเสริมใหมีการรวมมือเปนเครือขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

  สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2547 : 100-101) ไดสรุปหลักการบริหารงานวิชาการท่ีมี

ประสิทธิภาพควรเปนดังนี ้

  1. การจัดทําแผนงานวิชาการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคหรือนโยบายหลัก 

  2. การบริหารงานวิชาการมุงรวมมือกันทํางาน 

  3. การมีเอกภาพในจุดมุงหมายจะทําใหการดําเนินการสอดคลองสัมพันธและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

  4. ควรกระจายอํานาจและความรบัผิดชอบใหผูปฏิบัติ 

  5. ควรสงเสริมผูรวมงานใหปรับปรุงตนเองดานวิชาการ 

  6. ความคิดริเริ่มสรางสรรคและพัฒนางานเปนสิ่งจําเปนสาํหรับงานวิชาการ 

  7. การมีวินัยของบุคลากรท่ีเก่ียวของกับงานวิชาการจะสามารถทํางานใหงานดําเนินไปไดดวยดี 

  8. ผูบริหารควรใชเทคนิคการสงเสริมคนอ่ืนมากกวาการสอนคนอื่น 

  9. บุคลากรทุกคนตองการขวัญกําลังใจในการทํางาน 
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  10. ควรมีคณะกรรมการที่ปรึกษางานวิชาการ 

  11. ใหครูตั้งวัตถุประสงคและจุดมุงหมายของการสอนทุกวิชาที่รับผิดชอบ 

  12. การประสานงาน ความสามัคคี ความมีมนุษยสัมพันธและความรวมมือยอมนํามาซึ่งความสาํเร็จ

ของหนวยงาน 

  13. การติดตามและประเมินผลเปนสิ่งจําเปนในการพัฒนางานวิชาการ 

  14. การบริหารเปนท้ังศาสตรและศิลป ดังนั้น การบริหารงานวิชาการจําเปนตองใชศาสตร ศิลป 

ทักษะ และเทคนิคในการบริหารงาน  

  การบริหารงานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 

3) พ.ศ. 2553 โดยการกระจายอํานาจของกระทรวงศึกษาธิการมุงเนนใหสถานศึกษา มีการบริหารงาน

วิชาการอยางอิสระ คลองตัว รวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ

ทองถ่ิน ไดมาตรฐาน มีคุณภาพสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพเพื่อ

พัฒนาตนเองและการประเมินหนวยงานจากภายนอก ดังนั้นสถานศึกษาจึงตองมีการพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู ตลอดจนปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองความตองการของผูเรียน ชุมชน 

ทองถ่ิน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งนี้ใหสถานศึกษาไดประสานความ

รวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและ

สถาบันอ่ืน ๆ  อยางกวางขวาง  

  กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 33-38 ซึ่งหนวยงานทางหารศึกษาจําเปนตองกําหนดภารกิจและ

ขอบขายของการบริหารและการจัดการศกึษาในสถานศึกษาไวอยาชัดเจน ภารกิจและขอบขายงานดาน

วิชาการในสถานศึกษา หนาทีข่องโรงเรียนคือ งบดานหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน งานดาน

ปรับปรุงการเรียนการสอน งานดานวัดผลและประเมินผล ซึง่ภารกิจในงานวิชาการน้ัน สถานศึกษาตอง

สามารถปฏิบัติใหไดผลอยางเปนรูปธรรมเพื่อใหสงผลตอนักเรียน ซึ่งเปนผลผลิตของสถานศึกษาโดยตรง ดวย

เหตุที่ภารกิจหลักของการบริหารวิชาการดังกลาวขางตน สถานศกึษาจึงตองพยายามดําเนินงานใหผูเรียนมี

คุณภาพที่คาดหวังไว โดยการดําเนินงานใหไดผลนั้นตองอาศัยกระบวนการที่มีประสิทธิผล ยึดรูปแบบการ

บริหารแบบมีสวนรวม ทําใหบุคลากรในสถานศึกษามีบทบาทในการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษารวมกัน 

โดยกระบวนการท่ีสาํคัญ ประกอบดวย กระบวนการบริหาร 4 สวน คือ การวางแผนพัฒนา การนําแผนไป

ปฏิบัติ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงพัฒนางาน (กมล  ภูประเสริฐ, 2544  : 7-8) 

  การบริหารงานวิชาการในปจจุบันในสภาวะการเปลี่ยนแปลงโลกยุคโลกาภิวัฒนก็เชนเดียวกันกับการ

ดําเนินธุรกิจมีการแขงขันกันมากขึ้น รวมทั้งการแขงขันกับเวลา เพื่อใหทันกับความตองการการทํางานซึ่งมี

ความซับซอน  และตองอาศยัการประสานงานกันเปนอยางดี ทําใหการทํางานเปนทีมเขามามีบทบาทสําคัญ  

และถูกยอมรับใหเปนรูปแบบการบริหารงานที่กอใหเกิดประโยชนแกบุคคลและองคกรมากท่ีสุดเปนการเปด

โอกาสใหสมาชิกทีมมีสวนรวมในการแกปญหา และตัดสินใจ (วันทยา วงศศิลปะภิรมย  และคนอื่นๆ, 2545 : 
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64) ในขณะเดียวกันผูนําตองสรางความสัมพันธกับบุคลากรอยางใกลชิด เพราะเปนปจจัยแหงความสําเร็จ

มิใชอยูที่ผูนําคนเดียว แตอยูท่ีการมปีฏิสัมพันธกับบุคลากร (Bringardf, 1998 : 1-5) 

    การบริหารในยุคปจจุบันเนนการบริหารแบบเครือขายหรือแนวราบ เพื่อกระตุนใหทุกคนมีสวน

รวมในการทํางาน และการยอมรับผลงานท่ีเกิดขึ้น ผูนําจะเพ่ิมพลงัอํานาจ และกระจายงานอยางท่ัวถึง 

(Demchenko, 1997 : 822 -1-822-7) มีการวางมาตรฐานงานไวอยางชัดเจน เพ่ือใหไปถึงมาตรฐานนั้นโดย

มีผลตอบแทนอยางคุมคา โดยเฉพาะผูนําตองใชหลักจิตวิทยาในการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นกับทุกคน เพ่ือ

กระตุน และดึงศักยภาพของแตละคนมาใชในการพัฒนางานอยางเต็มกําลังความสามารถขณะเดียวกันจูงใจ

ใหเกิดความรวมมือ มากกวาแขงขัน (Barr and Tagg, 1995 : 13-25) ผลงานท่ีไดจากทมีจะมากกวาผลงาน

ของแตละคนที่ทํางานคนเดียวมารวมกัน ดังน้ัน การทํางานเปนทีมจึงเปนวิธีการท่ีไดผลมากที่สุด ในการ

ปรับปรุงประสิทธิผล และบรรลุเปาหมายที่ตองการสรางพื้นฐานความรู ความเขาใจในการทํางานเปนทีม  

และสามารถนําไปสูการพัฒนาทีมงานได จะตองอาศัยเทคนิค วิธีการหลายอยางท่ีจะสรางทีมงานใหเขมแข็ง 

และพัฒนาทีมงานอยางตอเนื่อง เพื่อองคการที่เขมแข็งตอไป 

    จากการศกึษาแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการดังกลาวขางตน ผูวิจัยสรุปไดวาการ

บริหารงานวิชาการน้ัน  ถือเปนงานสาํคัญที่ผูบริหารใหความสนใจและตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบ  

รูจักปรับปรุงตนเอง ใหรูและเขาใจงานวชิาการ สามารถเปนผูนําของครูดานวิชาการได ผูบริหารจําเปนตองมี

การจัดทําแผนงานวิชาการท่ีสอดคลองกับนโยบายหลัก มุงรวมกันทํางานเปนทีม มีการกระจายอาํนาจและ

ความรับผิดชอบไปยังผูปฏิบัติ สงเสรมิผูรวมงาน ใหปรับปรุงตนเองตลอดมีการติดตามประเมินผลเพื่อใหมี

ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ และตองมีการประงานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชุมชน หรือหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อสรางเครือขายแหงการเรียนรู และเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดเก่ียวกับ  

การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

  2.2 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

   การบริหารงานวิชาการเปนงานที่สําคัญสําหรับผูบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนงานท่ี

จะตองปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งการดอน (Gordon, 1983 : 158-164)  กลาววา การ

บริหารงานวิชาการ หมายถึง งานกําหนดกับติดตาม ซึ่งสวนใหญจะเปนเรื่องการเรียนการสอน การทํางาน

วิจัย การนิเทศติดตาม ตลอดจนการรักษาความเปนมืออาชีพทางดานการจัดการเรียนการสอน 

 ฟอเรสทและกินเซอร (Forest &Kinser, 2002 : 1) กลาววา การบริหารงานวิชาการเปนงานท่ีตอง

รับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารและการสงเสริมการจัดทําหลักสูตรการสอนและการจัดการเรียนรู 

   ฟรายเคทเทอริดจและมารแชล (Fry,Ketteridge& Marshall, 2009 : 3) กลาววา การบริหาร งาน

วิชาการ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาและการปรับปรงุแกไข

การเรียนการสอนของนักเรียนใหไดผลดี มีประสิทธิภาพมากที่สุด ประกอบดวยงานหลายอยาง เชน หลักสูตร
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การจัดแผนการเรียน การจัดครูเขาสอน การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาครดูานวิชาการ รวมถึงการ

นิเทศการสอน เปนตน  

   อุทัย บุญประเสริฐ (2540 : 14) กลาววา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนท่ีแทจริง มี

ความหมายและขอบเขตกวางขวางมากกวาตวัหลักสูตรและการสอน แตจะมีหลักสูตรเปนแกนกลาง 

โดยเฉพาะในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนน้ัน หลักสูตรจะเปนตัวกํากับในเนื้อหาความรู ทักษะ 

คุณลักษณะที่พึงประสงคและภาวะสุขภาพ 

   อภิสมัย วุฒิพรพงษ (2540 : 21) กลาววา การบริหารงานวิชาการ คือ การบริหารกิจกรรมทุกชนิด

ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีกับเด็กมากท่ีสุด 

   เยาวพา เดชะคุปต (2542 : 68) กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การจัดประสบการณ

เพื่อเตรียมเด็กใหพัฒนาทางรางกาย อารมณ สังคม และสตปิญญาไปพรอม ๆ กัน ซึ่งการจัดน้ัน ๆ จะตอง

ครอบคลุมถึงการศกึษาหลักสูตรหรือแนวการจัดประสบการณ การจดตํารากิจกรรมประจําวัน การนิเทศและ

การประเมินความพรอม 

   โกศล ศรีทอง (2543 : 15) กลาววา ความหมายของการบริหารงานวิชาการ เปนกระบวนการ

ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทางดานวิชาการที่เก่ียวของกับการเรียนการสอน การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนตอง

บริหารงานวิชาการรวมกับบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพตามท่ีตองการ 

   ปรีชา คัมภีรปกรณ  (2544 : 160) ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการไววา การ

บริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาเกี่ยวกับการปรบัปรุง พัฒนาการ

เรียนการสอนใหเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะหนาที่ของสถานศึกษา คือ การใหความรูดาน

วิชาการแกผูเรียน มีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําทางวิชาการ มีการทํางานรวมกันกับครู - อาจารย ให

คําแนะนําและประสานงานใหทุกคนทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

   ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544 : 102) ไดกลาวถึงการบริหารวิชาการวา หมายถึง การบริหาร

สถานศกึษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกอยางท่ีเกี่ยวกับปรับปรุงการพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี และมี

ประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรยีน 

   กมล ภูประเสริฐ (2544 : 7) กลาววา การบริหารวิชาการ หมายถึง การบริหารงานเก่ียวกับการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเปนเปาหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศกึษา 

   รุจีร  ภูสาระ (2545 : 56-57) ไดกลาวถึงการบริหารงานวิชาการ หมายถึงการบริหารกิจกรรมทุก

ชนิดในสถานศึกษา ซึ่งเก่ียวขอกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดผลตามปาหมายของหลักสูตร

อยางมีประสิทธิภาพ สรุปไดวา การบริหารวิชาการ เปนการพัฒนากิจกรรมและภารกิจทุกอยางของ

สถานศกึษาโดยมีเปหมายเพ่ือพัฒนาผูเรยีนซึ่งเปนผลผลิตท่ีสําคัญของสถานศึกษา 

   วินิจ  เกตุขํา (2546 : 1) กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดท่ี

เก่ียวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อใหการเรียนการสอนเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ 
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   สันติ บุญภิรมย  (2552 : 2) ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการไววา การบริหารงาน

วิชาการ หมายถึง การบริหารจัดการกิจกรรมทุกชนิดทุกประเภทที่เก่ียวกับการเรียนการสอน และการบริหาร

สิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางราบรื่น 

เปรียบเสมือนเสนเลือดใหญหลอเลี้ยงหัวใจที่สําคัญท่ีสุดของงานวิชาการ ท่ีทําใหงานวิชาการเกิดพลวัตอยู

ตลอดเวลา สงผลตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องตอไป 

   จากการศึกษาความหมายของการบริหารงานวิชาการดงักลาวขางตนสรุปไดวา การบริหารงาน

วิชาการ หมายถึง การดําเนินการตามกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในสถานศึกษาที่เก่ียวของกับหลักสูตรสถานศึกษา  

กระบวนการเรียนการสอน  ตลอดจนกิจกรรมเสรมิประสบการณโดยผูบริหารโรงเรียนครแูละผูท่ีมีสวน

เก่ียวของกับการพัฒนาการปรับปรุงการเรียนรู  เพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการทางดานการเรียนและมีพัฒนาการ

ทางดานการดําเนินชีวิตโดยมีเปาหมายคือ ใหผูเรยีนสามารถนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อยางสูงสุด 

 

  2.3 ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 

   งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทมีภารกิจที่

สําคัญอยูท่ีการพัฒนาผูเรียนใหมีคณุภาพตามท่ีคาดหวังไว การดําเนินการใหไดผลดังกลาว ตองอาศัยการ

ดําเนินการที่ถูกตองโดยอาศัยหลักวิชาการศึกษา อาศัยการทํางานท่ีเปนระบบ อาศัยความตระหนักวาตองมี

การพัฒนาอยูเสมอและอาศัยความต้ังใจจริงของผูบริหาร  ดังน้ันผูบรหิารสถานศึกษาที่กลาวมาพอสรปุไดวา  

ผูบริหารสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเปนผูนําการขับเคล่ือนการปฏิรูปการ

เรียนการสอนในสถานศึกษาใหบรรลุตามวัตถุประสงคใหมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลทางการศึกษา 

   งานวิชาการเปนงานท่ีมีความสําคัญในการจัดระบบงานใหรัดกุมและมีการดําเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพ  ฉะนั้นจึงมีนักการศึกษาไดใหความสําคัญของงานวิชาการ คือ 

   มิลเลอร (Miller, 1965: 175) กลาววา ความสาํคัญของงานวิชาการ คือ “งานวิชาการเปนหัวใจ

ของโรงเรียน ดังน้ัน จึงอาจกลาวไดวางานวิชาการเปนหัวใจของสถาบันการศึกษาทุกระดับ ไมวาจะเปน

มหาวิทยาลัย วิทยาลัยหรือโรงเรยีน การท่ีจะดูวาสถานศึกษาใดมีมาตรฐาน ก็มักจะเอาผลงานทางวิชาการ

เปนสําคัญ งานวิชาการจะสัมฤทธิ์ผลเพียงใดน้ัน ขึ้นอยูกับบทบาทของผูบริหารวาจะเอาจริงกับการ

บริหารงานวิชาการมากนอยเพียงใดน่ันเอง เนื่องจากงานวชิาการมีความสาํคัญดังกลาวขางตน ผูบรหิารจึง

ตองใชเวลาในการบริหารงานใหมากกวางานอื่น ๆ 

   เอ็ดเวิรดและคนอื่น ๆ (Edward et al., 1996 : 170) กลาววา ไดแบงสัดสวนและจัดลําดับ

ความสาํคัญในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน โรงเรียนในสวนของความสําคัญของการบริหารงาน

วิชาการน้ันไดมีผูใหทัศนะไวหลายทาน 
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   สุมนา พุมประพาส (2537 : 29) ไดใหความสําคัญของการบริหารงานวิชาการไววา งานวิชาการ

นับวาเปนงานที่มีความสําคัญอยางยิ่ง สําหรับองคการ ผูบรหิารมีความจําเปนตอแงใหการสนับสนุน เพื่อ

พัฒนางานวชิาการใหทันสมัย แตงานวิชาการเปนงานที่ตองสัมพันธกับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

   รัตนศักดิ์ มณรีัตน (2540 : 22) กลาววา งานวิชาการเปนงานหลักท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหารงาน

ดานอ่ืน ๆ ของโรงเรียน เน่ืองจากผลท่ีเกิดขึ้นจากงานวิชาการสงผลตอตัวนักเรียนโดยตรง สวนงานดานอ่ืน ๆ 

นั้น เปนงานที่มาสนับสนุนใหงานวิชาการมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

   กรนิตต กวานคา (2541 : 7) กลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรใหความสําคัญอยางยิ่งตอการ

บริหารงานวิชาการ โดยถือวางานวิชาการเปนหัวใจของโรงเรยีน การบริหารงานวิชาการใหตรงกับขอบขายที่

กําหนด โดยจัดบุคลากรใหสอนตรงกับวุฒิและประสบการณ สรางบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเอ้ือตอการ

เรียนการสอน กระตุนใหบุคลาการมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

   สมศรี มธุรสสุวรรณ (2541 : 14) กลาววา การบริหารงานวิชาการเปนงานหลัก หรืองานท่ีสําคัญ

ที่สุดในการพัฒนาการศึกษา เพ่ือใหนักเรียนเกิดการพัฒนาตามจุดมุงหมายของการศึกษาสอดคลองกับ   

พนัส หันนาคินทร (2542 : 235) กลาววา งานหลักในการบริหารโรงเรียนนาจะเปนงานท่ีเก่ียวของกับ     

การเรียนการสอน คือ งานวิชาการ สวนงานอ่ืน ๆ เปนงานสนับสนุนในงานวิชาการดําเนนิไปดวยดีเทาน้ัน 

   จันทรานี สงวนนาม (2545 : 143) ไดใหความสําคัญของการบริหารงานวิชาการไววา งานการ

บริหารของสถานศึกษาทุกสถานศึกษาไววา สถานศึกษามีภารกิจท่ีจะตองบริหารจัดการใหเกิดคุณภาพในทุก

ดานไมวาจะเปนการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานธุรการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ

เปนงานท่ีสําคัญของการบริหารสถานศึกษาและถือวาเปนหัวใจของการจัดการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา

จะตองหาความสนใจและใหความสาํคัญอยางมาก เพราะมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพจิารณา

ไดจากผลงานดานวิชาการเปนหลัก 

   ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2546 : 4) ไดใหความสําคัญของการบริหารงานวิชาการไววา งานวิชาการเปน

งานหลักและมีความสําคัญย่ิงท่ีกําหนดบทบาทและภารกิจของหนวยงานหรือสถานศึกษา ใหบรรลุวัตถุ 

ประสงค มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีทิศทางไมกอใหเกิดความ

สับสนในบทบาทหนาท่ี และผูบรหิารสถานศึกษาตองรูวางานใดเปนงานหลักหรืองานสนับสนุน 

   สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2547 : 100) ไดใหความสําคญัของการ

บริหารงานวิชาการไววางานการบริหารงานวิชาการควรใหความรับผิดชอบสูงสุดท้ังน้ีเนื่องจาก การบริหาร 

งานวิชาการมีความสาํคัญและจัดวาเปนงานหลักในการจัดการศกึษาของสถาบันการศึกษา 

   ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 1) ไดศึกษาถึงความสาํคัญของงานวิชาการวาการบริหารงาน

วิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใดมาตรฐานและคุณภาพ

ของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เก่ียวของกับหลักสูตรการจัดโปรแกรมการศึกษาและ

การจัดการเรียนการสอนซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษา 
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   จากการศึกษาความสาํคัญของการบริหารงานวิชาการดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสรุปไดวา การ

บริหารงานวิชาการนั้นถือเปนหัวใจสําคัญ เปนงานท่ีสําคัญและเปนงานหลักในการบริหารของโรงเรียน 

ผูบริหารสถานศึกษาตองใสใจและตระหนักในภารกิจ บรหิารงานอยางมีประสิทธิภาพบุคลากรท่ีมีสวน

เก่ียวของกับการจัดการศึกษาตองประสานงานและรวมมือพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีมีประสิทธิภาพ  

เกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนาตรงตามจุดมุงหมาย 

 

  2.4 หลักการบริหารงานวิชาการ 

   หลักการบริหารงานวชิาการไดมีนักวิชาการกลาวไวดังน้ี 

   ชุมศักดิ์  อินทรรักษ (2545 : 9) ไดสรุปหลักการบริหารงานวิชาการที่สําคัญ ๆ ดังน้ี 

   1. หลักการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Management) เปนการบริหารเพื่อนําไปสูความ

เปนเลิศทางวิชาการ องคประกอบของคณุภาพที่เปนตัวชี้วัดคือผลผลิต และกระบวนการเปนปจจัยสําคัญท่ี

ทําใหบุคลากรและผูรับบรกิารไดรับความพึงพอใจ พัฒนาศกัยภาพเปนท่ียอมรับของสังคมในระดับสากล  

มากข้ึน โดยอาศัยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแกการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ

และการประเมินผล 

   2. หลักการมีสวนรวม (Participation)  การปรับปรงุคุณภาพของกระบวนการบริหารไดพัฒนามา

อยางตอเนื่อง สม่ําเสมอโดยหลักการมีสวนรวม การเสนอแนะและการพัฒนาในงานวิชาการ ตองอาศัยความ

รวมมือจากหลายฝาย จึงอาจดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการวิชาการโดยมีเปาหมายนําไปสูการพัฒนา

คุณภาพไดมากยิ่งขึ้น การมีสวนรวมตองเร่ิมจาก การรวมคิด รวมทําและรวมประเมินผล 

   3. หลักการ 3 องคประกอบ (3 - Es) ไดแก ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด  

    3.1 หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency)  หมายถึง การปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไวเปนไปตาม

ขั้นตอนและกระบวนการ มีปญหาและอุปสรรคขณะดําเนินการก็สามารถปรับปรุงแกไขได การมี

ประสิทธิภาพเนนไปที่กระบวนการ (Process) การใชกลยุทธและเทคนิควิธีตาง ๆ ท่ีทําใหบรรลุวัตถุแระสงค

มากที่สุด 

    3.2 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ไดผลผลิต (Outcome) ตามวัตถุประสงคที่

กําหนดไว ตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความรูความสามารถ มีทักษะเพิ่มขึ้น รวมทั้งการคํานึงถึง

ผลประโยชนที่ไดรับ อยางไรกต็ามมักใชสองคําน้ีควบคูกัน คือ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    3.3 หลักประหยัด (Economy) หมายถึง การใชเวลานอย การลงทนุนอย การใชกําลังหรือ

แรงงานนอย โดยไมตองเพิ่มทรัพยากรการบริหารแตไดผลผลิตตามท่ีคาดหวัง ดังนั้นการลงทุนทางวิชาการจึง

ตองคํานึงหลักความประหยัดดวยเชนกัน 

   4. หลักความเปนวิชาการ (Academics)  หมายถึง ลักษณะที่ครอบคลุมเนื้อหา สาระวิชาการ   

แกหลักการพัฒนาหลักสูตร หลักการเรียนรู หลักการสอน หลักการวัดผลประเมินผล หลกัการนิเทศ
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การศึกษาและหลักการวิจัย เปนตน หลักการเหลาน้ีเปนองคประกอบที่สําคัญท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

และสรางสรรค 

 

  2.5 กระบวนการบรหิารงานวิชาการ 

   อําภา บุญชวย (2537 : 9-14) กลาวไววา กระบวนการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

ควรมี 4 ขั้นตอนดังนี้ 

   ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 

   ข้ันตอนที่ 2 การวางแผน 

   ข้ันตอนที่ 3 การดําเนินการตามแผน 

   ข้ันตอนที่ 4 การประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 แสดงกระบวนการบริหารงานวิชาการ 

 

   จากแผนภาพที่  1  สามารถอธิบายถึงกระบวนการบริหารวิชาการในโรงเรียน ไว ดังนี้ 

   1. ขั้นตอนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 

    สภาพปจจุบัน หมายถึง สภาพความเปนจริงที่กําลังเปนอยูหรือดําเนินอยูในขณะนั้น สภาพ

ปญหา หมายถึง สภาพแตกตางของสิ่งที่เปนอยูในปจจุบันหรือผลท่ีปรากฏสิ่งท่ีตองการใหเปนไปหรือเปา

หมายความตองการ หมายถึง แนวโนมที่จะใหถึงจุดหมายที่พึงปรารถนาตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ 

วางไว  ดังนั้นการศึกษาสภาพทั้ง 3 อยางนี้อาจจะทําไดในเรือ่งตอไปนี้ 

    1.1 ขอมูลตาง ๆ ของโรงเรียนประกอบดวยผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนยอดรวมแสดงผลการสอบ

รายป  สถิติการมาเรียนจํานวนและอัตราการซ้าํชั้นของนักเรยีน สื่อการเรียนการสอนประจําหองเรียนจํานวน

และประเภทสื่อในหองเรียน การนิเทศในการซอมเสริมโครงการตางๆที่สงเสริมงานวิชาการ 

    1.2 ขอมูลท่ีเปนขอกําหนดท่ีตองยึดเปนแนวทาง เชน แผนการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ เอกสารหลักสูตร หนังสือแบบเรียน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการท่ีวาดวยเรื่องการ

ประเมินการเรียนการสอนตามหลักสูตร นโยบายของกรมและกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี สวนวิธีการศึกษา

สภาพปญหาและความตองการมีวิธีศึกษาไดหลายอยาง ดังนี้ 

การศึกษาสภาพปจจุบัน 

ปญหาและความองการ 
การดําเนินงานตามแผน การวางแผน 

ขอมูลยอนกลับ 

การประเมินผล 
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     1.2.1 ศึกษาโดยวิธีการประเมินความตองการมี 4 ขั้นตอน คือ 

       1) สํารวจสิ่งที่เก่ียวของ    

       2) ตรวจสอบใหแนชัดวาปญหาคืออะไร 

       3) หามาตรฐานและคุณคาวาสิ่งนั้นควรเปนเชนไร 

       4) บันทึกรายการของความตองการที่แตกตางกัน 

    1.3 ศึกษาโดยวิธีวิจัย เปนกระบวนการเสาะแสวงหาความรูจากปญหาที่ชัดเจนอยางมีระบบ

โดยอาศัยวิธีทางวิทยาศาสตร   

    1.4 ศึกษาโดยการใชส่ือและเครื่องมือตาง ๆ  เชน เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาท่ี

หนวยงานจัดทําขึ้น 

    1.5 ศึกษาโดยสัมมนาเพื่อคนหาปญหา เชน การสัมมนาครูผูสอนคณิตศาสตร เปนตน 

   2. ขั้นตอนการวางแผน ประกอบดวย 

    2.1 จัดทําแผน 

     2.1.1 กําหนดนโยบายและการวางแผนงานวิชาการของโรงเรียน 

     2.1.2 จัดหาและสงเสริมการใชสื่อการเรียน 

     2.1.3 การวางแผนการสอน 

     2.1.4 การจัดแบงกลุมนักเรียน 

     2.1.5 การนิเทศการสอน 

     2.1.6 หองสมุด 

     2.1.7 การวัดผลและประเมินผล 

     2.1.8 พัฒนาการสอนในกลุมตาง ๆ 

     2.1.9 การสอนซอมเสริม 

     2.1.10 การใชทรัพยากรในชุมชนเพื่อการเรียนการสอน 

     2.1.11 รายงานผลการเรียน 

    2.2 การจัดปฏิทินปฏิบัติงานในรอบปการศึกษาหนึ่ง ๆ มีกิจกรรมหลายอยางที่โรงเรียนตอง

ปฏิบัติการจัดใหมีการทําปฏิบัติใหชัดเจนวา วันใด เดือนใด จะประกอบกิจกรรมอะไร ทั้งนี้เพื่อเปนเครื่อง

เตือนความจําของผูรับผิดชอบใหปฏิบัติงานใหเสร็จตามเวลา 

    2.3 การจัดทําแผนการสอนของผูบริหารโรงเรียนควรจะควบคุมติดตามการปฏิบัติสอนของครู

ใหเปนไปตามเนื้อหาและกําหนดเวลาที่ระบไุวในคูมือและแผนการสอน 

    2.4 การจัดตารางสอน ผูบริหารควรมอบหมายใหผูชวยฝายวิชาการและคณะทํางานเปนผูจัด

ตารางสอน โดยผูบริหารคอยควบคุมดูแลใหเปนไปตามหลักเกณฑการจัดทําตารางสอน 

    2.5 การจัดครูเขาสอน  ผูบริหารโรงเรียนควรคํานึงถึงความตองการและความถนัดของครู 
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    2.6 การจัดนักเรียนเขาชั้นเรียน  ผูบริหารโรงเรียนตองมีความรูความเขาใจในการจัดนักเรียน

เขาช้ันเรยีน  

   3. ขั้นตอนการดําเนินการตามแผนงานวิชาการ  ดังนี้   

    3.1 ตรวจการเตรียมการสอนหรือบันทึกการสอน 

    3.2 ใหครเูขาปฏิบัติการสอนตรงเวลา 

    3.3 ควบคุมกํากับติดตามและนิเทศใหครูดําเนินการเรียนการสอนใหเปนไปตามแผนการสอน

หรือคูมือครู 

    3.4 จัดครูเขาสอนแทนในกรณีครูไมมาปฏิบัติงาน 

    3.5 ควบคุมดูแล ใหครูจัดสอนเสริมนักเรียน 

    3.6 สนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมตางๆเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

    3.7 ควบคุมติดตามใหครรูับผิดชอบงานและโครงการเปนไปตามปฏิทินงาน 

   4. การประเมินผล การประเมินผลงานวชิาการเปนสิ่งที่จําเปน เพราะจะทําใหทราบวาการ

ดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด บรรลุวัตถุประสงคตามที่วางไวหรือไม จะไดหาทางปรับปรุงแกไข

ใหดีขึ้นตอไป เร่ืองของการประเมินผลงานวชิาการผูบริหารโรงเรียนควรมีบทบาทและหนาท่ีดังนี้ 

    4.1 การประเมินผลการเรียนของนักเรียน มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

     4.1.1 จัดหาเครื่องมือประเมินทุกชนิด เพื่อใหครูสะดวกในการใช 

     4.1.2 สงเสรมิครูประเมินผลการเรียนของนักเรียนสมํ่าเสมอ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

     4.1.3 รับฟงปญหาในการประเมินผลการเรียนเพื่อจะไดแนะนํา ชวยเหลือ และใหการนิเทศ

ในลักษณะตาง ๆ 

      4.1.4 จัดหาวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียน เพื่อใหครูไดสอนซอมเสริมแกนักเรียน 

      4.1.5 ประสานสัมพันธกับทางผูปกครองนักเรยีนเพื่อรายงานความกาวหนาของนักเรียน 

เพื่อหาทางรวมมือพัฒนาเด็ก 

     4.1.6 ประเมินผลความกาวหนาทางวิชาการของโรงเรียน แลวนําผลมาเปรียบเทียบกับป

กอนเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึนตลอดเวลา 

    4.2 การประเมินผลโครงการวิชาการของโรงเรียน มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

      4.2.1 เปนผูริเริ่ม และสงเสรมิการจัดทําโครงการวิชาการของโรงเรียน 

      4.2.2 พิจารณาและประเมินความสาํคัญขอแงโครงการรวมกันกับครู 

      4.2.3 ติดตามและชวยเหลือการดําเนินการตามโครงการ 

      4.2.4 ใหขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานโครงการ 

      4.2.5 เปนผูประเมินหรือแตงตั้งคณะทํางานประเมินผลโครงการ 

      4.2.6 เปนผูตรวจสอบและตัดสินใจการปฏิบัติงานหรือจัดทําโครงการตอเนื่อง 

      4.2.7 เผยแพรผลงานท่ีไดจากโครงการ 
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    4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

      4.3.1 สังเกตพฤติกรรมการสอนของครู 

      4.3.2 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของครูโดยวิธีการตาง ๆ  เชน การสังเกต  

ความกาวหนาของเด็ก ตรวจสอบจากผลงานของเด็ก 

     4.3.3 รับฟงขอมูลจากผูปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู 

     4.3.4 จัดประชุมประเมินผลงานของครู 

     4.3.5 สรุปจากการประเมินการทํางานโครงการวิชาการที่ไดรับมอบหมาย 

     4.3.6 ทําการประเมินตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียน  

   ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543 : 5-16) กลาววา กระบวนการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

โดยทั่วไปมีขอบขายคอนขางกวางขวาง หลักการบริหารงานวิชาการ จะแบงออกเปนขั้นตอนกระบวนการ

บริหารงานวิชาการ ดังน้ี 

   1. ขั้นตอนการดําเนินงาน  จะเปนการกําหนดนโยบายและวางแผนดานวิชาการโดยมีงานตอไปน้ี 

    1.1 จัดทําแผนงานวิชาการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 

    1.2 จัดสภาพงานวิชาการและวิธีการทํางาน 

    1.3 จัดครูอาจารยเขาสอน 

    1.4 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

    1.5 จัดทําโครงการสอน 

    1.6 จัดตารางสอน 

    1.7 ปฐมนิเทศนักเรียน 

    1.8 การลงทะเบียนนักเรยีน 

   2. ขั้นตอนการดําเนินงาน เปนข้ันท่ีจัดและดําเนินงานรวมทั้งการควบคุมดูแลใหปฏิบัติตามแผนที่

วางไวโดยมีขั้นตอนตอไปนี้ 

    2.1 การดําเนินงานการสินตามหลักสูตร  โดยการดูแลใหการสอนเปนไปตามโครงการสอนใน

แตละวิชา เปนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ 

    2.2 การดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางดานวิชาการ ไดแก การจัดโครงการ 

สอนซอมเสริม โครงการสงเสริมการคนควาดวยตนเอง การจัดชุมนุมตาง ๆ ลูกเสือ เนตรนารี หองสมุด

โรงเรียนเพื่อเปนแหลงคนควาขอมูล 

    2.3 งานเก่ียวกับการบริหารสงเสริมใหมีการใหบริการเกี่ยวกับสื่อการสอนเพ่ือชวยเหลือครูใน

ดานการสอนและอุปกรณตาง ๆ มีการจัดรวบรวมเอกสาร คําสอน คูมือครูรวมทั้งการจัดสิ่งอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ เชน อาคารสถานที่ การจัดการวัสดุอุปกรณ เปนตน 

   3. ขั้นสงเสริมและติดตามผลในดานวิชาการ เพื่อใหไดมาตรฐานของงานวิชาการ ผูบริหารควรมี

การสงเสริม ปรับปรุงพัฒนา และประเมินผลงานทางดานวชิาการ ดังนี้ 
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    3.1 สงเสริมใหครอูาจารยไดปรับปรุงตนเองดานวิชาการ 

    3.2 สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการ  ไดแก การกําหนดจุดมุงหมายและ

นโยบายที่เหมาะสมกับโรงเรียนและสามารถนําไปสูการปฏิบัติได 

    3.3 ริเริ่มและสรางสรรคในการปรับปรุงงานดานวชิาการ 

    3.4 จัดบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษา เชน การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมวิชาการ 

    3.5 จัดใหมีคณะกรรมการท่ีปรกึษาทางวิชาการ 

    3.6 จัดตั้งคณะทํางานทางวิชาการขึ้น ลักษณะของคณะอาจจัดรวมกันเปนคณะครูในแผนก

เดียวกันมารวมกันทํางานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

    3.7 สงเสริมใหจัดตั้งชุมนุมหรือชมรมทางวิชาการเพ่ือจัดกิจกรรมและเผยแพรงานดานวิชาการ 

    3.8  สงเสริมใหมีการเขารวมประชุมสัมมนาฝกอบรม เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรูและ

เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

    3.9 สงเสริมใหศึกษาตอเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ 

   กมล ภูประเสริฐ (2544 : 7-8) ไดกลาววา กระบวนการบรหิารงานวิชาการประกอบดวย 3 สวน 

คือ 

   1. การวางแผนพัฒนาหรือการวางแผนเชิงกลยุทธ ซึ่งเปนการวางแผนท่ีมีพื้นฐานมาจากสภาพที่

เปนปญหา หรือความตองการที่จะพัฒนางาน และกําลังงบประมาณในข้ันตอนนี้ประกอบดวยงานตอไปนี้ 

    1.1 การกําหนดวิสัยทัศน 

    1.2 การกําหนดภารกิจหรือพันธกิจ 

    1.3 การกําหนดจุดมุงหมาย 

    1.4 การกําหนดกลยุทธ 

    1.5 การกําหนดแผนงาน/โครงการ 

   2. การทําแผนไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว ในขั้นตอนนี้ประกอบดวยงานตอไปนี้ 

    2.1 การจัดองคกรหรือจัดบุคลากรเขารับผิดชอบงาน ไดแก การกําหนดหัวหนาโครงการ ผู

ดําเนินงาน และภารกิจของผูรับผิดชอบ 

    2.2 การสั่งการหรือมอบหมายงาน 

    2.3 การควบคุมงาน 

    2.4 การติดตามกํากับ 

    2.5 การประสานงาน 

    2.6 การนิเทศงาน 

   3. การประเมินผลการปฏิบัติตามแผน  เพื่อตรวจสอบวาการดําเนินงานสามารถบรรลุจุดมุงหมาย

ที่ตั้งไวหรือไม ประกอบดวยงานตอไปนี้ 

    3.1 การประเมินระหวางการดําเนินงาน 
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    3.2 การประเมินเม่ือสิ้นสุดงาน 

    3.3 การรายงาน  

   ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2546 : 37) กลาววา กระบวนการบรหิารงานวิชาการท่ีจะกลาวถึง เพื่อความ

สอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะงาน ไดจัดไว 5 ขั้นตอนดังน้ี 

   1. ขั้นการวางแผน (Planning) เปนข้ันเตรียมการโดยเริ่มจากการวิเคราะห สภาพปญหาและความ

ตองการ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไปรวมทั้งวิเคราะหความเปนไปได แลวจึงหาทางเลือกที่ดีที่สุด  

กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค จัดแผนงาน โครงการ จัดกิจกรรมท่ีนําไปสูการปฏิบัติ การวางแผนงาน

วิชาการจะเก่ียวของกับการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธตาง ๆ การวิเคราะหจุดเดนหรือจุดแข็ง   

หาจุดออนหรือสิ่งที่ตองปรับปรุงปญหาพัฒนาการวิเคราะหโอกาส 

   2. ขั้นการจัดองคการ (Organizing) ในสายงานวิชาการมีการจัดองคการและระบบโครงสรางโดยที่

ผูบริหารมอบความรับผิดชอบใหกับผูชวยเหลือรองผูบริหารใหทําหนาท่ีงานวิชาการ และแบงงานไปตาม

ลักษณะงานในแตละกลุมวิชา หมวดวิชา แผนกวิชา ภาควิชา คณะวิชา เปนตน อยางไรก็ตาม การบริหาร 

งานวิชาการจะตองมีคณะกรรมการหรือสภาวิชาการ ซึ่งประกอบดวยผูแทนของหนวยงานภายในดูแลควบคุม 

สงเสริม ใหการปฏิบัติงานวิชาการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ในการบริหารงานวิชาการจําเปนตองจัดฝาย

รับผิดชอบแตละงานไวอยางชดัเจน ไดแก 1) ฝายทะเบียนและประเมินผล ซึ่งจะเก่ียวกับการรับนักเรียนหรือ

ผูเรียน จัดทําระเบียนผลการเรียนจนกระทั้งสําเร็จการศึกษา ฝายหลักสูตรและการสอนเก่ียวของกับการจัด

ตารางสอนจัดช้ันเรียน จัดหองเรียน จัดครปูระจําวิชา ครูประจําชั้น จัดเอกสารและคูมือหรือหนังสือ

ประกอบการสอน 2) ฝายโสตทัศนูปกรณการศึกษาเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกในการจัดทําสื่อและ

อุปกรณ บริการเครื่องมือและเทคโนโลยี หองปฏิบัติการตางๆตามลักษณะวิชา 3) ฝายนิเทศงานวิชาการ

เก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง โดยการประชุม อบรม สัมมนา  

จัดระบบควบคุมมาตรฐานและประเมินผล 4) ฝายสงเสริมเก่ียวกับการจัดการบริการหองสมุดศูนยสารสนเทศ  

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา เปนตน 

   3. ขั้นการจัดดําเนินงาน (Processing) เปนข้ันดําเนินงานตามแผนและโครงการหรือกิจกรรมที่วาง

ไวตามบทบาทหนาที่ของแตละฝายในข้ันของการวางแผนและการจัดองคการผูบริหารทําหนาท่ีคอยกํากับ  

ใหคําปรึกษาติดตามผล ใหขวัญและกําลังใจ สงเสริมใหมีกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรม

ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ และบริหารจะตองทําหนาที่เปนผูนิเทศงานภายในตามกระบวนการนิเทศเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนและคุณภาพของผลผลิตอีกดวย 

   4. ขั้นการนิเทศภายใน (Supervising) ในการบริหารงานวิชาการจําเปนตองอาศัยกระบวนการ

นิเทศภายใน ซึ่งผูบริหารตองควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผล พรอมท้ังใหขวัญกําลังใจและกระตุนให

บุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนกระบวนการท่ีผูบริหารทํากิจกรรมรวมกับผูสอนหรือ

ผูปฏิบัติงานการนิเทศภายในมีความหมายรวมถึงการนิเทศเรื่องหลักสูตรและการสอน โดยการพัฒนา

บุคลากรใหมีศักยภาพสูงข้ึน ไดแก การคนหาวิเคราะหปญหาและความตองการ (Need Assessment)    
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การเลือกและกําหนดทางเลือก (Alternative Forecasting) การใชขอมูล (Information) การปฏิบัติตาม

แผน (Doing) การประเมิน (Evaluation) และใหกําลังใจ (Reinforcement) ซึ่งรายละเอียดแตละขั้นตอน 

   5. ขั้นการประเมินผล (Evaluating) เปนขั้นการตรวจสอบความกาวหนา ความเปลี่ยนแปลงและ

การพัฒนางานวิชาการเปนระยะ ๆ เปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดวา

ไววามีปญหา มีความสาํเร็จหรือไมมีอุปสรรคอะไรบางที่ตองแกไข ควรดําเนินการปรับปรุงแกไขอยางไร โดย

การประเมินทั้งตัวปอน กระบวนการ ผลผลิต และสภาพบรบิทท่ัวไป เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานคร้ังตอไป 

   จากแนวคิดของนักศึกษาผูวิจัยจึงสรุปไดวา กระบวนการบริหารงานวิชาการแบงออกไดเปน    

สามสวน คือ สวนท่ีหนึ่ง การเตรียมการ ไดแก การตัดสินใจในการวางแผนและการจัดองคการ สวนท่ีสอง 

เปนสวนท่ีเปนปฏิบัติการ ไดแก การจัดคนเขาทํางาน การอํานวยการจัดสรรทรพัยากร สวนท่ีสาม เปนการ

ควบคุม ประเมินผลไดแก การควบคุมและการประเมินผล 

 

  2.6 ขอบขายการบริหารวิชาการในโรงเรียน 

   กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจและการ

จัดการ พ.ศ.2550  ตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติ 

พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 พิจารณาดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและ 

การจัดการศึกษาในดานวชิาการมีท้ังหมด 17 ดาน (ราชกิจจานุเบกษา, 2550 : 29) ดังตอไปนี้  

   1.การพัฒนาหรือดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน 

   2. การวางแผนงานดานวชิาการ   

   3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา   

   4. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศกึษา 

   5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู   

   6. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทยีบโอนผลการเรียน 

   7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

   8. การพัฒนาสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

   9. การนิเทศการศกึษา   

   10. การแนะแนว   

   11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในและมาตรฐานการศึกษา 

   12. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ   

   13. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน   

   14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถาน

ประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
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   15. การจัดทําระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา   

   16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 

   17. การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

  1. การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ินบทบาท

และหนาที่ 

   1.1 วิเคราะหกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินท่ีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําไว 

   1.2 วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อกําหนดจุดเนน หรือประเด็นที่สถานศึกษาใหความสําคัญ 

   1.3 ศึกษา และวิเคราะหขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และชุมชนเพื่อนํามาเปนขอมูลจัดทํา

สาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษาใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

   1.4 จัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษา เพื่อนําไปจัดทํารายวิชาพื้นฐานหรือรายวชิา

เพิ่มเติมจัดทําคําอธิบายรายวชิา หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู เพ่ือจัดประสบการณ และจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียน ประเมินผล และปรบัปรุง 

   1.5 ผูบริหารศึกษาอนุมัติ 

  2. การวางแผนงานดานวิชาการบทบาทและหนาท่ี 

   2.1 วางแผนงานดานวิชาการโดยการรวบรวมขอมูลและกํากับดูแล นิเทศและติดตาม เกี่ยวกับงาน

วิชาการ ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และ

การเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาการพัฒนาและใช สื่อและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

และสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

   2.2 ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

  3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาบทบาทและหนาที่ 

   3.1 จัดทําแผนการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู 

   3.2 จัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกชวงชั้น ตามแนวปฏิบัติการเรียนรูโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาคุณธรรมนําความรูตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   3.3 ใชสื่อการเรียนการสอน และแหลงการเรียนรู 

   3.4 จัดกิจกรรมพัฒนาหองสมุด หองปฏิบัติการตางๆ  ใหเอ้ือตอการเรียนรู 

   3.5 สงเสริมการวิจัย และพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 

   3.6 สงเสริมการพัฒนาความเปนเลิศของนักเรียน และชวยเหลือนักเรียนพิการดอยโอกาสและมี

ความสามารถพิเศษ 
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  4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาบทบาทและหนาที่ 

   4.1 จัดทําหลักสูตรเปนของตนเองโดยจัดใหมีการวิจัย และพัฒนาหลักสูตรข้ึนใชเอง ใหทันกับ  

การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม และเปนตนแบบใหกับโรงเรียนอ่ืนจัดทําหลักสูตรท่ีมุงเนน

พัฒนานักเรียนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรูและคุณธรรม สามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นไดอยางมีความสุขจัดใหมีวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐานของกระทรวง 

ศึกษาธิการเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาใหสูง และลึกซึ้งมากขึ้นสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ ไดแก

การศึกษาดานศาสนา ดนตรี นาฏศิลป กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที่สงเสริมความเปนเลิศ ผูบกพรองพิการ 

และการศึกษาทางเลือกเพิ่มเติมเน้ือหาสาระของรายวิชาท่ีสอดคลองสภาพปญหาความตองการของผูเรยีน 

ผูปกครอง ชุมชน สังคม และอาเซียน 

   4.2 สถานศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู การสอนและอ่ืน ๆ ใหเหมาะสม

กับความสามารถของนักเรียนตามกลุมเปาหมายพิเศษ 

  5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู บทบาทและหนาท่ี 

   5.1 จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล 

   5.2 ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใช 

เพื่อปองกันและแกไขปญหา 

   5.3 จัดกิจกรรมใหผูเรยีนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปนรัก

การอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 

   5.4 จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้ง

ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกกลุมสาระ/วิชา 

   5.5 สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือการเรยีนและอํานวยความ

สะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปน 

สวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ท้ังน้ี ผูสอนและผูเรียนรูอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรยีนการสอน 

และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 

   5.6 จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือ กับบิดามารดาและ

บุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

   5.7 ศึกษาคนควาพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรูท่ีกาวหนาเพ่ือเปนผูนําการ

จัดกระบวนการเรียนรู เพื่อเปนตนแบบใหกับสถานศึกษาอื่นการวัดผลประเมินผล เทียบโอนผลการเรียน 

  6. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนเทาผลการเรียนบทบาทและหนาท่ี 

   6.1 กําหนดระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให

สอดคลองกับนโยบายระดับประเทศ 

   6.2 จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศึกษา 
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   6.3 วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ  ผลการเรยีนและอนุมัติผลการเรียน 

   6.4 จัดใหมีการประเมินผลการเรียนทุกชวงช้ัน และจัดใหมีการซอมเสริมกรณีที่มีผูเรยีน ไมผาน

เกณฑการประเมิน 

   6.5 ใหมีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 

   6.6 จัดระบบสารสนเทศดานการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือใชในการ

อางอิง  ตรวจสอบ และใชประโยชนในการพัฒนาการเรยีนการสอน 

   6.7 ผูบริหารสถานศึกษาอนุมติัผลการประเมินการเรียนดานตาง ๆ รายป รายภาคและตัดสินผล

การเรียนผานระดับชั้นและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   6.8 การเทียบโอนผลการเรียนเปนอํานาจของสถานศึกษา ที่จะแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

เพื่อกําหนดหลักเกณฑวิธีการ ไดแก คณะกรรมการเทียบระดับการศกึษาท้ังในระบบ นอกระบบและตาม

อัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ พรอม

ทั้งใหผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 

  7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาบทบาทและหนาท่ี 

   7.1 กําหนดนโยบายและแนวทางการใช การวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรยีนรู และ

กระบวนการทํางานของนักเรียน ครู และผูเก่ียวของกับการศึกษา 

   7.2 พัฒนาครู และนักเรียนใหมีความรูเก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรู โดยใชกระบวนการวจิัยเปน

สําคัญในการเรียนรูที่ซับซอนขึ้น  ทําใหผูเรียนไดฝกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปญหาการ

ผสมผสานความรูแบบสหวิทยาการ  และการเรยีนรูในปญหาที่ตนสนใจ 

   7.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย 

   7.4 รวบรวม และเผยแพรผลการวิจัยเพ่ือการเรียนรูและพฒันาคุณภาพการศึกษา รวมท้ัง

สนับสนุนใหครูนําผลการวิจัยมาใชเพื่อพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

  8. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูบทบาทและหนาท่ี 

   8.1 จัดใหมีแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหพอเพียงเพื่อ

สนับสนุนการแสวงหาความรูดวยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู 

   8.2 จัดระบบแหลงการเรียนรูภายในโรงเรยีนใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูของผูเรียน เชน พัฒนา

หองสมุดใหเปนแหลงการเรยีนรู จัดใหมีหองสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือในหองเรียน หองควบคุมการถายทอด

โทรทัศนทางไกลผานดาวเทียม หองดนตรี หองคอมพิวเตอร หองอินเตอรเน็ท หองพยาบาล หองศนูย

วิชาการ  สวนสุขภาพ สวนหนังสือ เปนตน 

   8.3 จัดระบบขอมูลแหลงการเรียนรูในทองถิ่นใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูของผูเรียนของ

สถานศกึษาของตนเอง เชน จัดเสนทาง/แผนท่ีและระบบการเชื่อมโยงเครอืขายหองสมุดประชาชน หองสมุด 

สถาบันการศึกษา พพิิธภัณฑ  พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ 
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   8.4 สงเสริมใหครูและผูเรยีนไดใชแหลงเรียนรู ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรยีนรู 

และนิเทศ กํากับติดตาม ประเมินและปรบัปรุงอยางตอเน่ือง 

   8.5 สงเสริมใหครู และผูเรยีนใชแหลงเรียนรูในประเทศ 

     9. การนิเทศการศึกษาบทบาทและหนาที่ 

   9.1 สรางความตระหนักใหแกครู และผูเก่ียวของใหเขาใจกระบวนการนิเทศภายในวาเปน

กระบวนการ ทํางานรวมกันท่ีใชเหตุผลการนิเทศ เปนการพัฒนาปรับปรงุวิธีการทํางานของแตละบุคคล ใหมี

คุณภาพการนิเทศเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพือ่ใหทุกคนเกิดความเชื่อมั่นวา ไดปฏิบัติถูกตอง 

กาวหนา และเกิดประโยชนสงูสุดตอผูเรียน และตัวครเูอง 

   9.2 จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพทั่วถึงและตอเนื่อง เปนระบบและกระบวนการ 

   9.3 จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 

  10. การแนะแนว บทบาทและหนาท่ี 

   10.1 กําหนดนโยบายการจัดการศึกษา ท่ีมีการแนะแนวเปนองคประกอบสําคัญ โดยใหทุกคนใน

สถานศกึษาตระหนักถึงการมีสวนรวมในกระบวนการแนะแนว และการดูแลชวยเหลือ 

   10.2 จัดระบบงานและโครงสรางองคกรแนะแนว และดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให

ชัดเจน 

   10.3 สรางความตระหนักใหครูทุกคนเห็นคุณคาของการแนะแนว และดูแลชวยเหลือนักเรียน 

   10.4 สงเสริมและพัฒนาใหครูไดรับความรูเพิ่มเติม เรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล

ชวยเหลือนักเรียน เพ่ือใหสามารถบูรณาการในการจัดการเรยีนรูและเชื่อมโยงสูการดํารงชีวิตประจําวัน 

   10.5 คดัเลอืกบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมทําหนาท่ีครูแนะแนว 

ครูท่ีปรึกษา ครูประจําชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

   10.6 ดูแล กํากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานแนะแนว และดูแลชวยเหลือนักเรียน

อยาง เปนระบบ 

   10.7 สงเสริมความรวมมือ และความเขาใจอันดีระหวางคร ูผูปกครอง และชุมชน 

   10.8 ประสานงานดานการแนะแนวระหวางสถานศึกษา องคกร ภาครัฐและเอกชน บาน ศาสน

สถานชุมชนในลักษณะเครอืขายการแนะแนว 

   10.9 เช่ือมโยงระบบแนะแนว และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษาบทบาทและหนาท่ี 

   11.1 กําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

   11.2 จัดทําแผนสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตร) 

   11.3 จัดทําระบบบรหิารและสารสนเทศ 
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   11.4 ดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาตองสราง

ระบบการทํางานที่เขมแข็งเนนการมีสวนรวม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle)   

หรือที่รูจักกันวาวงจร PDCA 

   11.5 ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยการดําเนินการอยางจริงจังตอเนื่องดวยการ

สนับสนุนใหครู  ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม 

   11.6 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 

   11.7 จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR) และสรุปรายงานประจําป โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอตอหนวยงานตนสังกัด และเผยแพรตอสาธารณชน 

  12. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการบทบาทและหนาที่ 

   12.1 จัดกระบวนการเรียนรูรวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น 

   12.2 สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรยีนรูภายในชุมชน 

   12.3 สงเสริมใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู  ขอมูล ขาวสารและ

เลือกสรรภูมิปญญาวิทยาการตาง ๆ  

   12.4 พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการรวมทั้งหาวิธีการ 

สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชุมชน 

  13. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืนบทบาทและหนาท่ี 

   13.1 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญา 

ทองถ่ิน  เพ่ือเสริมสรางพัฒนาการของนักเรยีนทุกดาน  รวมท้ังสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

   13.2 เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงาน 

กับองคกรทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน เพื่อใหสถานศึกษาเปน

แหลงวิทยาการของชุมชน และมีสวนในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 

   13.3 ใหบริการดานวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับแหลงวิชาการในที่

อ่ืนๆ 

   13.4 จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนเพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการสรางความสัมพันธอันดีกับศิษยเกา     

การประชุมผูปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานรวมกับชุมชน การรวมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น เปนตน 

  14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการ

และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาบทบาทและหนาที่ 

   14.1ประชาสัมพันธสรางความเขาใจตอบุคคล ครอบครัว ชมุชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนใน

เรื่องเก่ียวกับสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา 
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   14.2 จัดใหมีการสรางความรูความเขาใจ การเพ่ิมความพรอมใหกับบุคคล ครอบครัว ชุมชนองคกร

ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชพีสถาบันศาสนา สถานประกอบการ

และสถาบันสังคมอื่น ที่รวมจัดการศึกษา 

   14.3 รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกร

เอกชน องคกรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่รวมจัดการศึกษา และใช

ทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด 

   14.4 สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูระหวางสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน   

   14.5 สงเสริมสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 

สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืน ไดรับความชวยเหลือทางดานวิชาการตามความเหมาะสม และ

จําเปน 

   14.6 สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู ทั้งดานคุณภาพและปริมาณ เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต อยาง

มีประสิทธิภาพ 

  15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวชิาการของสถานศึกษา บทบาทและหนาท่ี 

   15.1 ศกึษาและวิเคราะหระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให

ผูที่ เก่ียวของรับรู และถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 

   15.2 จัดระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของรับรู 

และถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 

   15.3 ตรวจสอบรางระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศกึษาและแกไข

ปรับปรุง 

   15.4 นําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ 

   15.5 ตรวจสอบ และประเมินผล การใชระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของ

สถานศกึษา และนําไปแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป 

  16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษาบทบาทและหนาท่ี 

   16.1 ศกึษา วิเคราะห คัดเลือกหนังสือเรียน กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับ

หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเปนหนังสือแบบเรียนใชในการจัดการเรียนการสอน 

   16.2 จัดทําหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ หนังสืออานประกอบ แบบฝกหัด ใบงาน      

ใบความรู เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 

   16.3 ตรวจพิจารณาคุณภาพ หนังสือเรยีนเรียน หนังสือเสริมประสบการณ หนังสืออานประกอบ 

แบบฝกหัด ใบงาน ใบความรู เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 
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  17. การพัฒนา และใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา บทบาทและหนาที่ 

   17.1 จัดใหมีการรวมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรูและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

   17.2 พัฒนาบุคลากรใสถานศึกษาในเรื่องเก่ียวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู และเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาพรอมท้ังใหมีการจัดตั้งเครือขายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเปนแหลงการเรียนรู 

   17.3 พัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุงเนนการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาที่ใหขอเท็จจริงเพ่ือสรางองคความรูใหมๆเกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหลงสื่อที่เสรมิการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 1 การสังเคราะหแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับงานวิชาการ 
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1.การพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนและ

กระบวนการเรียนรู 
          

 

8 

 

80  

2.การพัฒนาหลักสูตร           9 90  

3.การพัฒนา สื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ทางการศึกษา    
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60  

4.การวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

สถานศึกษา 
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60 

 

 

5.การนิเทศการศึกษา           6 60  

6.การวัดผล ประเมินผล 

และการเทยีบโอนผลการ

เรียน 
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80 

 

 

7.การพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพ  ภายใน

และมาตรฐานการศึกษา 
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  จากตารางท่ี 1 ผลการสังเคราะหองคประกอบขอบขายงานวิชาการ พบวามีองคประกอบเชิงทฤษฎี 

(theoretical framework) ไดองคประกอบของขอบขายงานวชิาการ ท่ีจะใชเปนกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 

(conceptual framework) ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี จํานวน 7 องคประกอบ คือ 

 

นักวิชาการ/

งานวิจัย 
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  องคประกอบที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

  องคประกอบที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู 

  องคประกอบที่ 3 การพัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา    

  องคประกอบท่ี 4 การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 

  องคประกอบที่ 5 การนิเทศการศึกษา    

  องคประกอบท่ี 6 การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรยีน 

  องคประกอบท่ี 7 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในและมาตรฐานการศึกษา 

  จากตารางท่ี 1 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยจึงไดสังเคราะหเพื่อใชเปน

เกณฑดานการบริหารวิชาการ และกําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย โดยพิจารณาเลอืกเฉพาะองคประกอบ

ที่มีความถ่ีตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป ดังโมเดลนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงปจจัยดานการบริหารงานวิชาการ 

การบริหาร

ดานวิชาการ 

การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการ

เรียนรู 

.การพัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา    

การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 

การนิเทศการศึกษา    

การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ  ภายในและ

มาตรฐานการศึกษา 
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  จากขอมูลที่กลาวมาขางตน  ผูวิจัยสรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง ภารกิจงาน เก่ียวกับ

การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู การพัฒนา 

สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การวิจัยเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา การนิเทศ

การศึกษา การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการทางดานการเรียนและมีพัฒนาการทางดานการดาํเนินชีวิต

โดยมีเปาหมายคือ ใหผูเรียนสามารถนาํไปใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุด มีดังน้ี 

  องคประกอบที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

  รุงรัชดาพร  เวหะชาติ(2551 : 41) กลาววา การพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการหรือขั้นตอนของการ

ตัดสินใจหาทางเลือกในการเรยีนการสอนใหเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงการเรียนการ

สอนไปในทางที่ดีข้ึนเพ่ือใหเหมาะสมกับผูเรียนและสถานศึกษา โดยใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 

  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543 : 32) กลาววา การพัฒนาหลักสูตร การจะพัฒนาสิ่งใดก็ตามใหเปน

ระบบจะตองอยูบนพ้ืนฐานสมเหตุสมผล ซึ่งเปนหลักการพัฒนา โดยมีจุดเนนที่วัตถุประสงคและมีวิธีการท่ีจะ

บรรลวุัตถุประสงค 

  ชุมศักด์ิ  อินทรรักษ (2546 : 59-60)  กลาววา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง ความพยายามจัด

ประสบการณตาง ๆ ใหผูเรียนไดเรียนรูตามตรงจุดประสงคท่ีกําหนดไวใหผูเรยีนรู และพัฒนาตนเองตามที่พึง

ประสงคของสังคมการพัฒนาหลักสูตรเกิดข้ึนดวยความจําเปนดังนี้ 1) ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ

และเทคโนโลยี ซึ่งในปจจุบันสืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ทําใหสงผลตอสภาพสังคม

เปลี่ยนแปลงไปดวยเทคโนโลยีท่ีสามารถนํามาใชเปนสื่อการศึกษามีมากขึ้น จึงทําใหผูสอนจะตองมีการ

พัฒนา หลักสูตรอยูเสมอ 2) ปรัชญาการศึกษามีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย สืบเนื่องจากความ

เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม ทําใหการศึกษาตองปรับเปลี่ยนไปดวย เชน จากการยึดครูเปนศูนยกลางตอง

เปลี่ยนเปนยึดผูเรยีนเปนศูนยกลาง เนนการเรียนรูอาศัยประสบการณตรง ใหผูเรียนไดปฏิบัติทดลองฝกงาน  

และเนนกระบวนการคนควาหาความรูดวยตนเองมากขึ้น โดยเรยีนรูอยางหลากหลายตามศักยภาพของ

ผูเรียน  ดังน้ันการพัฒนาหลักสูตรยิ่งมีความจําเปนเพิ่มขึ้น 3) ความตองการของผูเรียน ในปจจุบันตองเรยีนรู

ในสิ่งท่ีมีความหมายกับตนเองมากยิ่งขึ้น การนําไปใชในชวิีตประจําวันเพื่อความอยูรอดและความสงบสุขของ

ชีวิต  การจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง จึงตองมีการพัฒนา

หลักสูตรใหเหมาะสมกับผูเรียน 4) ความตองการของชุมชนทองถิ่น เปนความจําเปนท่ีตองคํานึงถึงสภาพของ

สังคมและวัฒนธรรม ความเปนอยูของผูเรียนในชุมชน เพื่อเขาสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดโดยไมสามารถ

ปญหาใหกับสังคม  รูจักรับผิดชอบ รูจักหนาท่ีการเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม การจัดทําหลักสูตรใหผูเรียน

สามารถนําไปใชได จึงจําเปนตองมีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ืองเชนเดียวกัน 5) การพัฒนากระบวนการ

รูปแบบทางการศึกษา ทําใหการจัดเน้ือหา วิธีการสอน รวมท้ังวัดผลและประเมินผลตองปรับเปลี่ยนไปดวย 

เชน การจัดการศกึษาทางไกล การศึกษาดวยตนเอง การใชบทเรียนสําเร็จรูป การใชคอมพิวเตอรชวยสอน  
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การศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา เปนตน การปรับปรุงเนื้อหาวิชา จุดประสงคของหลักสูตร กําหนด

วิธีการเรียนการสอน  และการวัดผลประเมินผลยอมตองการพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550 : 31) กลาววา การพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศกึษา หมายถึง จัดทําหลักสตูรสถานศึกษาเปนของตนเอง 

  สงัด อุทรานันท (2552 : 1) กลาววา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทําหลักสูตร ปรับปรุง   

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหดีขึ้น เพื่อใหเหมาะกับความตองการของบุคคลและสภาพสังคม 

  จึงสรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาหมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เปนงานท่ีตอง

ทําอยางเปนระบบและรวมกบับุคคลหลายฝาย โดยจัดประสบการณตาง ๆ ใหผูเรียนไดเรยีนรูตามตรง

จุดประสงคกําหนดไว  มีความสําคัญตอการชวยพัฒนาผูเรยีนในทุก ๆ ดานและพัฒนาตนเองตามท่ีพึง

ประสงคของสังคม สามารถชีแ้นะใหผูบริหารสถานศึกษา ครู ไดพยายามจัดประสบการณและมีวิธีการท่ีจะให

ผูเรียนบรรลุจุดหมายของการจัดการศึกษาประกอบดวย 1) การกําหนดจุดมุงหมาย วัตถุประสงค และ

ขอบเขตการศึกษา 2) การวิเคราะหความตองการของผูเรียน 3) กําหนดและจัดเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับ

จุดเนนการปฏิรูปการศึกษาของระทรวงศกึษาธิการ 4) การบริหารจัดการหลักสูตรและนําไปใชตอไป 

  องคประกอบที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู 

  พะยอม วงศสารศรี (2545 : 70) กลาววา การเรียนรู คอื การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันเน่ืองจาก

ประสบการณหรือกิจกรรมที่จัดข้ึน และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนี้จะตองเปนพฤติกรรมที่คอนขางถาวรไมใช 

เปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากผูเรียนมีวุฒิภาวะหรือไดรับยาเสพติดหรืออุบัติเหตุ  

  ลําดวน เกษตรสุนทร (2543 : 48) กลาววา การเรียนรูเปนการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมคอนขางถาวร 

อันเน่ืองจากประสบการณเปาหมายของการเรียนรู ตองการใหผูเรียนเรียนดี เกง และมีความสุข  

  Cronbach (1973 : 68-70) กลาววา การเรียนรู คือ การแกปญหาซึ่งจะตองประกอบดวย 1) 

สถานการณ คือสิ่งแวดลอมหรือบรรยากาศรอบตัวผูเรียน 2) ลักษณะประจําตัวของบุคคล ไดแก 

ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และความพรอมของผูเรียน 3) ความมุงหมาย คือ การทราบจุดหมาย

ของสิ่งท่ีจะเรียน 4) การแปลความ เปนการทําตัวเองเขาไปอยูในสถานการณเพื่อแปลความหมายของสิ่งท่ีพบ 

เพื่อชวยใหเกิดการแกปญหา 5) การกระทํา หมายถึง การตอบสนองตอสถานการณที่พบหลงัจากแปล

ความหมายแลว 6) ผลการปฏิบัติ คือ ผลที่ไดรบัจากการกระทํา 

  ธีระ รุญเจริญ  (2546 : 42) กลาววา กระบวนการจัดการเรยีนรู ดังน้ี 

  1) จัดเน้ือหาสาระกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดและความแตกตางระหวางบุคคล 

  2) ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการและการแกปญหา 

  3) ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการ

เรียนรูอยางตอเน่ือง 

  4) สอนโดยบูรณาการ ผสมผสานความรูตาง ๆ ไดอยางสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังการปลูกฝงคุณธรรม  

คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไดทุกวิชา 
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  5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนการสอน และอํานวย

ความสะดวกใหเกิดการเรียนไปดวยกัน จากสื่อและวิทยากร 

  6) จัดการเรียนการสอนทุกที่ทุกเวลา ใหผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝายมีสวนรวมในการ

พัฒนาการ เรียนตามศักยภาพของครผููสอนนับเปนบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดในการนําหลักสูตรไปใชเพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนรู เพราะเปนผูท่ีนําหลักสูตรไปใชในหองเรียนกับผูเรียนจริง ๆ 

  กนก จันทรขจร (2543 : 185) กลาววา กิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดวยสวนที่สําคัญ 5 

ประการ ดังนี ้1) ครูผูสอน 2) ผูเรียน 3) เนื้อหาวิชา 4) สื่อการเรียนรู 5) กิจกรรมการเรียนรูและการ

ประเมินผล 

  กมล ภูประเสริฐ (2544 : 10-11) กลาววา การพฒันากระบวนการเรียนรู โดยเสนอใหมีการ

ดําเนินงานดังนี ้

  1) การรวบรวมวิเคราะห  และกําหนดกิจกรรมในการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหนวยการเรียนรูที่

กําหนดไว  โดยคาํนึงถึงกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ไดแก กิจกรรมท่ีนักเรียนปฏิบัติไดจริง 

  2) การกําหนดการเตรียมการและการจัดหาสื่อการเรียนการสอน อุปกรณเครื่องใชท่ีสอดคลองกับการ

เรียนการสอน 

  3) การกําหนดวิธีประเมินผลการเรียนในแตละหนวยการเรียนรู  หรือรายวิชาตามแนวคิดในปจจุบันที่

ตองการ ใหมีการประเมินตามสภาพจริง 

  4) การจัดทําแผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอนแตละคน 

  5) การควบคุม ดูแล สงเสริม ใหมีการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนตามแผนการสอนหรือการจัดการ

เรียนรู โดยการเย่ียมชั้นเรียนและการประชุมเปนระยะ 

  6) การรวมกันแกปญหาที่เกิดขึ้น ระหวางการเรยีนการสอน โดยการนิเทศภายใน การพัฒนาบุคลากร  

การสงเสริมดานสื่อการเรียนการสอน การแสวงหาความชวยเหลือจากภายนอกโรงเรียน     

  รุริร ภูสาระ และจันทราน ีสงวนนาม (2545 : 1 - 62) กลาววา การพัฒนากระบวนการเรียนรู หรือที่

เรียกวา การปฏิรูปการเรียนรูท้ังในสวนท่ีเก่ียวกับวิธีการเรียนของผูเรียนและวิธีการสอนของคร ูซึ่งครูจะตอง

สอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะหและคนควาดวยตนเอง โดยมีครเูปนผู

ควบคุมดูแล เปนการฝกปฏิบัติใหผูเรียนมีประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง รูจักวิธีคิด   

  กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 34) กลาววา แนวทางในการปฏิบัติในการพัฒนากระบวนการเรียนรูใน

โรงเรียน โดยโรงเรียนควรสงเสริมใหครจูัดทําแผนการจัดการเรยีนรูตามสาระและหนวยการเรียนรู โดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ใหสอดคลองกับความ

สนใจ ความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ เผชิญสถานการณการประยุกตใชความรู  

เพื่อปองกันและแกปญหาการเรียนรูจากประสบการณจริงและการปฏิบัติจริง การสงเสริมใหรักการอานและ

ใฝรูอยางตอเนื่อง การผสมผสานความรูตาง ๆ ใหสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมท่ีดีงามและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค สอดคลองกับเน้ือหาสาระ กิจกรรม ทั้งนี้โดยอาศัยบรรยากาศ สิ่งแวดลอมและ
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แหลงเรียนรู ใหเอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรู และการนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขายผูปกครอง 

ชุมชน ทองถ่ิน  มามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม จัดใหมีการนิเทศการเรียนการ

สอนแกครูในกลุมสาระตางๆโดยเนนการนิเทศชวยเหลือแบบกัลยาณมิตร เชน นิเทศแบบเพ่ือนชวยเพื่อน  

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน หรือแบบอ่ืนๆตามความเหมาะสม สงเสริมใหมีการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนา

กระบวนเรียนรูตามความเหมาะสม 

  จึงสรุปไดวา การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู หมายถึง การรวบรวม 

วิเคราะหและการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับหนวยการเรียนรูที่กําหนด โดยคํานึงถึง

กิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและความถนัดของผูเรียน สงเสริมใหครไูดรับการพัฒนา จัดหาทรัพยากรและ

การระดมทุน ศึกษาเด็กเปนรายบุคคล/รายกรณี และประเมินผล ปรับปรงุและพัฒนากระบวนการเรียนรู

ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูและ สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 2) เนนกระบวนการคิด 

ปฏิบัติจริงและสามารถนําไปใชประโยชน 3) วิธีสอนของครู 

  องคประกอบที่ 3 การพัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา    

  วสันต นาวเหนียว, 2550 : 96กลาววา สื่อการเรียนการสอนเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะชวยใหผูเรียนไดเรยีนรูเนื้อหาเกิดทักษะกระบวนการและความรูสึกนึก

คิดอันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมาย   

  วิจิตร ศรีสะอาน (2533 : 12) กลาววา ความหมายของเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การ

ประยุกตเอาเทคนิควิธีการ แนวความคดิ อุปกรณ และเครื่องมือใหม ๆ มาใชในการแกปญหาการศึกษา  

ครอบคลุมเร่ืองสําคัญ 3 เรื่อง 1) นาํเอาเครื่องมือใหม ๆ ประเภท Hardware มาใช 2) การประดิษฐวัตถุการ

สอนใหม 3) การใชเทคนิคและวิธีการใหม ๆ    

  กนก จันทรขจร (2535 : 325-331) กลาววา นวัตกรรมทางการสอนไววา นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด

ใหม วิธีการใหม ๆ หลักการใหม ๆ ความรูใหม หรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ ท่ีไดผานกระบวนการทดลองหรือ

พัฒนามาเปนขั้นตอนอยางเปนระบบ เพื่อนํามาใชกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดผลดีกวาวิธีเกาเม่ือนําไปใช

ใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาวิธีการและสภาพการทํางานท่ีมีอยูเดิมใหไดผลดียิ่งข้ึนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

  อนุศักดิ์ สมิตสันต (2540 : 180) กลาววา สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งที่ชวยในการเรียนรูที่ครู

และผูเรียนเปนผูใช เพ่ือชวยในกระบวนการเรียนการสอนใหดําเนินไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ สื่อ

การเรียนการสอน ไดแก วัตถุ สิ่งของท่ีมีอยูในธรรมชาติหรือมนุษยสรางขึ้น รวมทั้งวิธีการสอนตลอดจน

กิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ 

  บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2542 : 12) กลาววา นวัตกรรม หมายถึง การนําสิ่งใหม ๆ เขามาเปลี่ยนแปลง 

เพิ่มเติมวิธีการที่ทําอยูเดิมเพื่อใหใชไดผลดีย่ิงขึ้น ฉะนั้น ไมวาวงการหรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตามเมื่อมีการนําเอา

ความเปลี่ยนแปลงใหม ๆ เขามาใชเพื่อปรับปรุงงานใหดีขึ้นกวาเดิมหรือมุงที่จะใหงานนั้นมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น ก็เรียกไดวาเปนวัฒนธรรมของวงการนั้น เชน ถาในวงการศึกษานาํเอาเขามาใชเรียกวา “นวัตกรรม” 
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  อําภา ชูชวย  (2537 : 99) กลาววา การแบงวัสดุส่ือการสอนไว 3 ประการ ไดแก สื่อประเภทวัสดุ  

หมายถึง สื่อท่ีทําหนาท่ีเก็บความรูในลักษณะของภาพ  เสยีงและอักษรในรูปแบบ ตาง ๆ ประเภทท่ีสองเปน

สื่อประเภทเครื่องสื่อหรือโสตทัศนูปกรณ หมายถึง สิ่งที่ชวยสอนเปนเครื่อง เชน กระดานดํา กลองถายรูป  

เคร่ืองฉายภาพยนตร เปนตน และประการท่ีสาม คือ ประเภทเทคนิค หรือวิธีการ หมายถึง กิจกรรมทุกอยาง

ที่ครูหรือนักเรียนจัดขึ้นทั้งในและนอกหองเรียน 

  วัฒนาพร ระงับทุกข  (2553 : 102) กลาววา ประเภทของสื่อการเรียนรู การสอน แบงออกเปน 4 

ประเภท คือ 

  1. ประเภทวัสดุ  ไดแก ชอลก แผนภาพ ภาพถาย สไลด แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพและเสียง 

ฯลฯ 

  2. ประเภทอุปกรณ ไดแก เครื่องฉายขามศีรษะ เครื่องฉายภาพยนตร กลองถายรูป โทรทัศน เครื่อง

คอมพิวเตอร ฯลฯ 

  3. ประเภทส่ิงพิมพ ไดแก เอกสารตําราเรียน แบบเรียน แบบฝกหัด ใบความรู ชุดการเรยีน วารสาร  

หนังสือพิมพฯลฯ 

  4. ประเภทเทคนิควิธี  ไดแก  วิธีการสอนแบบตางๆ 

  กรมวิชาการ (2544 : 9) กลาววา หลักเกณฑท่ัวไปในการใชส่ือการเรียน การสอนนอกเหนือจาก

ครูผูสอนจะตองใชสื่อการสอนใหเกิดประโยชนตามจุดมุงหมายในแตละข้ันตอนแลวควรพิจารณาใชสื่อการ

เรียนการสอนอยางมีหลักเกณฑเพื่อใหเกิดผลดีดังตอไปนี้ 

  1.  ครูควรมีจุดประสงคท่ีชัดเจนในการใชส่ือการสอนแตละประเภทและจุดประสงคเหลานั้นจะตอง

สอดคลองกับจุดประสงคบทเรียน 

  2. ครูควรใหนักเรียนทราบจุดประสงคของบทเรียนและการใชสื่อแตละประเภทในขั้นตอนตาง ๆ ของ

การเรียนการสอน 

  3. ครูควรจัดลําดับของการใชสื่อขณะทํากิจกรรมการเรียนการสอนใหดีเพ่ือใหการใชสื่อแตละประเภท

บรรลุจุดประสงคในการทํากิจกรรมในแตละขั้นตอน โดยไมใหนักเรียน (หรือแมแตครูเอง) สับสน 

  4. ครูควรวางแผนใชสื่อแตละประเภท ใหมีความเก่ียวเนื่องและเก่ียวของกัน 

แตละกิจกรรมการเรียนเพื่อใหบรรลุผลอันเปนเปาหมายสุดทายของแตละบทเรยีน 

  5. ครูไมควรใชสื่อหลายประเภทเกินไปในขณะทํากิจกรรมหนึ่ง ๆ 

  6. ครูควรวางแผนในเรื่องเวลาใหแนนอนในการใชสื่อแตละประเภทในแตละขั้นตอนของการเรียนการ

สอน 

  จึงสรุปไดวา การพัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การจัดทําสิ่งประดิษฐ 

หรือวิธีการใหม ๆ หรือปรับปรุงของเกาใหเหมาะสม นํามาใชในการเรียนการสอนแลวไดผลดีกวาวิธีการเกา 

อาจจะคิดสิ่งใหม ๆ หรือคิดวิธีการ กระบวนการใหม แลวนํามาปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ทําใหมีการ

ปรับปรุงพัฒนา มีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน ผูสอนสามารถท่ีจะนําไปประยุกตใชไมวาจะโดยทางตรงหรือ
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ทางออมกับสื่อการสอนและไดวินิจฉัยองคประกอบตาง ๆ แลวจะไดคุณภาพของสื่อการสอนและมี

ประสิทธิผลกับผูเรียน ไดเกิดการเรยีนรูเพิ่มพูนมากขึ้นอยางมหาศาลประกอบดวย 1) การผลิต จัดหา และ

ซอมแซมสื่อ 2) การใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 3) การกํากับติดตาม ประเมินคุณภาพการใชสื่อและ

เทคโนโลยี       

  องคประกอบท่ี 4 การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 

  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 33) กลาววา ความสําคญัของงานวิชาการ ไวดังน้ี 1) งานวิชาการ

เปนงานท่ีมุงเนนการพัฒนาสตปิญญา ความรูความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม เจตนคติและคานิยมให

ผูเรียนเปน คนเกงคนดีและมีความสุขในการดํารงชวีิตตลอดจนเปนผูมีคุณคาในสังคม 2) งานวิชาการเปน

ตัวกําหนดปริมาณงานของโรงเรียนเม่ือโรงเรียนมีงานวิชาการมากปริมาณงานดานอ่ืน ๆ ยอมมีมากตามไป

ดวย 3) งานวิชาการเปนเคร่ืองกําหนดการจัดสรรทรัพยากรใหแกโรงเรียน ไมวาจะเปนในรปูของงบประมาณ 

วัสดุครุภัณฑจะจัดใหตามสัดสวนของปริมาณงานวิชาการของโรงเรยีนโรงเรียนจะไดรับการจัดสรร

งบประมาณ มากนอยข้ึนอยูกับปริมาณงานของโรงเรียนโดยเฉพาะอยางย่ิงปริมาณงานดานวิชาการ 4) งาน

วิชาการเปนเคร่ืองตัดสินคุณภาพของโรงเรยีน การพิจารณาคุณภาพของโรงเรียนตองอาศัยงานทางดาน

วิชาการของโรงเรียน โดยพิจารณาวิธีการและผลผลิตของระบบงานวิชาการอันไดแกวิธีการสอนของครูการ

บริหารงานวิชาการผลสาํเรจ็ของครูท้ังดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนตน 

  สุกัน เทียนทอง (2546 : 29) กลาววา การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาวาการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษามีขอบเขตอยูที่การแกปญหาและพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได

กําหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพใหครูมีความเปนผูนําทางวิชาการปฏิบัติหนาท่ีโดยใชกระบวนการวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนรูใหครูสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูและใหสามารถศึกษา

คนควาวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียนซึ่งสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 มาตรา 24 (5) ใหสถานศกึษาสงเสริมใหครูผูสอนสามารถวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนรูมาตรา 67 รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยมีครเูปน

ผูปฏิบัติการวิจัย เรียกวา ครูนักวิจัย (Teacher as Researcher) ซึ่งจะตองมีพันธกิจ(Mission) ที่จะตอง

คนหาคําตอบเพื่อแกปญหาตอไป 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 35) กลาววา แนวทางในการปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ดังน้ี 1. ศึกษาวิเคราะหวิจัยการบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวม

ของสถานศึกษา 2. สงเสริมใหครูศึกษามาวิเคราะหวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการ

เรียนรู 3. ประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะหวิจัยตลอดจนการเผยแพรผลงานการวิจัยหรือพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครวั องคกรหนวยงานและสถาบันอื่น 

  จึงสรุปไดวา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศกึษา หมายถึง บทบาทและหนาท่ี กําหนด

นโยบายและแนวทางการใช การวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู และกระบวนการทํางานของ

นักเรียน ครู และผูเก่ียวของกับการศึกษา พัฒนาครู และนกัเรียนใหมีความรูเก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรู 
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โดยใชกระบวนการวิจัยเปนสาํคัญในการเรียนรูท่ีซับซอนข้ึน ทําใหผูเรียนไดฝกการคิด การจัดการ การหา

เหตุผลในการตอบปญหาการผสมผสานความรูแบบสหวิทยาการ และการเรียนรูในปญหาที่ตนสนใจ พัฒนา

คุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย รวบรวม  และเผยแพรผลการวิจัยเพ่ือการเรยีนรูและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา รวมท้ังสนับสนุนใหครนูําผลการวิจัยมาใชเพื่อพัฒนาการเรยีนรูและพัฒนาคุณภาพการศกึษาของ

สถานศกึษา 

  องคประกอบที่ 5 การนิเทศการศึกษา   

  ฉัตรชัย มุระดา (2548: 14)  กลาววา การนิเทศการศกึษาเปนงานท่ีมีความสําคัญงานหนึง่ของการ

จัดการบริหารสถานศึกษา ในการพัฒนาการศึกษา ตองมีการนิเทศเปนหลักของการบริหารสถานศึกษาดวย

เหตุนี้ การนิเทศจึงเปนกระบวนการของการศึกษาที่มุงจะสงเสริมใหการสนับสนุนและพัฒนามาตรฐาน

การศึกษา การนิเทศเปนองคประกอบสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของครใูหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา 

การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ซึ่งมีนักการศึกษาหลาย

ทานไดใหความหมายของการนิเทศการศึกษาวา เปนกระบวนการทํางานรวมกันที่ใชเหตุผล และปญญาใน

การพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาปฏิบัติไดถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุด 

  ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ (2548: 2) กลาววา การนิเทศการศึกษาวาคือกระบวนการทํางานรวมกับครแูละ

บุคลากรทางการศึกษาดวยการใหความชวยเหลือ แนะนําสงเสรมิใหเกิดการปรับปรุงการสอนเพื่อพัฒนา

นักเรียนใหเต็มศักยภาพ 

  วีระพันธ พูลพัฒน (2548: 7) กลาววา การนิเทศการศึกษาท่ีเหมาะสมกับการบริหารการศกึษาในยุค

ปจจุบันนาจะหมายถึง ความพยายามของผูเชี่ยวชาญในการท่ีจะเขาไปชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนาํครู 

อาจารยเพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาที่ในดานการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม

เปาหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยตองไดรับความรวมมือรวมใจจากผูเก่ียวของทุกฝายบนพื้นฐานของ

ความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหการนิเทศและ ผูรับการนิเทศ 

  สมศักด์ิ จันธิมา (2549, หนา 14 – 15) กลาววา การนิเทศการศึกษา ไววา เปนกระบวนการแนะนํา

ชวยเหลือ ความรวมมือ ซึ่งเปนการปฏิบัติกิจกรรมของผูนิเทศตอผูรับการนิเทศ ในการพัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว   

  Gilckman (1990) กลาววา การนิเทศการศึกษา เปนเร่ืองของงานกับปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการ

ปรับปรุงการเรียนการสอน 

  Harris (1985)  กลาววา การนิเทศการศึกษา เปนส่ิงที่บุคลากรในโรงเรียนกระทําตอบุคคลหรือสิ่งหนึ่ง

สิ่งใดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะคงไว  หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในโรงเรียน มุงใหเกิด

ประสิทธิภาพดานการสอนเปนสําคัญ 

  Sergiovanni and Starratt (1971) ไดใหหลักการนิเทศการศึกษา ดังนี้ 

  1. การบริหารตองคํานึงถึงการปรับปรุงทางการเรียนโดยทั่วไป 
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  2. การนิเทศการศึกษาตองคาํนึงถึงการจัดใหมีความสะดวกสบายทางวัตถุตาง ๆ และรวมไปถึง

ดําเนินการโดยทั่วไป 

  3. การบริหารและการนิเทศ โดยหนาท่ีแลวไมสามารถแยกออกจากกันไดท้ังสองอยางจะตองมีสวน

สัมพันธกันอยางใกลชิด มีสวนชวยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องการดําเนินงานดานระบบการศึกษา 

  4. การนิเทศการศึกษาตองตั้งอยูบนพื้นฐานทางปรัชญาและวิทยาศาสตร และจะตองตั้งอยูบนพื้นฐาน

ปรัชญาประชาธิปไตย 

  5. การนิเทศการศึกษา จะตองยึดทัศนคติและวิธีการทางวิทยาศาสตร 

  6. การนิเทศการศึกษา ในสถานท่ีท่ีไมสามารถใชวิธีการทางวิทยาศาสตรได จะตองใชกระบวนการ

แกปญหาการศึกษา การปรับปรุงและการประเมินผลท้ังสวนท่ีเปนกระบวนการและผลท่ีเกิดขึ้น 

  7. การนิเทศการศึกษาจําเปนตองสรางสรรคส่ิงใหมๆ ไมใชการเขียนใบสั่งใหทําตองมีการวางแผน

อยางมีระเบียบ มีการประสานความรวมมือ 

  8. การนิเทศท่ีดี จะตองเปนวิชาชีพ ตองสงเสริมการหาแนวทางการประเมินบุคลากรวิธกีารและผล

จะตองมุงไปสูมาตรฐานท่ีตั้งไว 

  Mark and Stoop (1985) กลาววา หลักเบ้ืองตนของการนิเทศการศึกษาไว ดังนี้ 

  1. การนิเทศการศึกษา เปนสวนหนึ่งของโปรแกรมการศึกษา ซึ่งจะเปนบริการที่ทําเปนทีมและอาศัย

ความรับผิดชอบของครูใหญ 

  2. ครูทุกคนตองการและมุงหวังจะไดรบัการชวยเหลือดานการนิเทศ บริการอันน้ีจะตองอยูในความ

รับผิดชอบของครูใหญ 

  3. การนิเทศการศึกษา ถูกปรับใหตรงกับความตองการของแตละบุคคลที่เปนบุคลากรของโรงเรียน 

  4. การนิเทศการศึกษา ชวยจําแนกความตองการของบุคลากรของโรงเรียน 

  5. การนิเทศการศึกษา จะชวยใหเปาหมายและจุดมุงหมายทางการศึกษาแจมชัดข้ึน 

  6. การนิเทศการศึกษา จะตองชวยปรบัปรุงทัศนคติ และสัมพันธภาพของมวลสมาชิกของคณะบุคคล

ในโรงเรียน และชวยพัฒนาในดานความรูสึกตอชุมชนท่ีดี 

  7. การนิเทศการศึกษา ตองชวยในการจัดและบริหารกิจกรรมในหลักสูตรสําหรับนักเรียน 

  8. ความรับผิดชอบในการปรับโครงการการนิเทศในโรงเรียน เปนหนาท่ีของคร ู ซึ่งทําเพื่อชั้นเรียน  

และเปนความรับผิดชอบของครใูหญในการทําเพ่ือโรงเรยีน 

  9. การนิเทศการศึกษา ตองมีการจัดงบประมาณไวในงบประจําป 

  10. การนิเทศการศึกษา ตองมีการวางแผนท้ังระยะสั้นและระยะยาวโดยใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของไดเขา

มามีสวนรวม 

  11. การบริหารโครงการนิเทศ จะตองจัดเปนคณะบุคคล 

  12. การนิเทศการศึกษา ควรชวยใหมีการแปลเอกสาร และนําผลการวิจัยทางการศึกษาใหม ๆ มาใช 
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  13. การวัดประสิทธิผลของการนิเทศการศึกษา ควรประเมินโดยผูที่รวมในโครงการและผูที่เก่ียวของ

ในการใหการชวยเหลือ 

  จึงสรุปไดวาการนิเทศการศกึษา หมายถึง การดําเนินงานที่สําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมการจัดการ

เรียนการสอนใหบรรลุตามจุดหมายที่กําหนดไว  ผูบริหารหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจําเปนตองดแูลเอาใจใส 

กํากับ ติดตาม ใหคําปรึกษาแนะนํา และใหขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการนิเทศติดตามและการ

จัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยมีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการ

สอนภายในโรงเรียน ดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสม

กับโรงเรียน 

  องคประกอบท่ี 6 การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรยีน 

  กรมวิชาการ (2554  : 44-50)  กลาววา หลักสูตรท่ีใชอยูในปจจุบันกําหนดมาตรฐานการเรียนรู 

(Content Standards) เปนเปาหมาย เกณฑในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผูเรียนท่ีครอบคลุม

ความรู ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะใน 8 กลุมสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูจึงเปนกลไกใน

การขับเคลื่อนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล การวัดและประเมินผลถือเปนจุดสําคัญขั้นตอนหนึ่งท่ี

จะบงชี้ไดวาผูเรียนบรรลุถึงมาตรฐานการเรียนรูหรือไมเพียงใด รูผูสอนและผูเรียนจึงมีบทบาทสาํคัญยิ่งใน

การที่จะรวมกันวางแผนการประเมินและดําเนินการวัดและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  สิริพัชร เจษฎาวิโรจน (2546 : 97-100) กลาววา การวัดผลประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

เรียนการสอน การสอนท่ีสมบูรณจะเริ่มท่ี การต้ังจุดมุงหมายของการสอน  ตรยีมเน้ือหา กิจกรรมและสื่อใน

เรื่องจะสอน สรางเครื่องมือวัดและประเมินผล ลงมือสอนและวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน การวัดผล 

การประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ถือวาเปนภารกิจอยางหน่ึงที่สถานศึกษาจะตองใหความสําคัญ  

ซึ่งการวัดผล การประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนจะมีคณุภาพและประสิทธิภาพไดน้ันจะตองมีการ

จัดการที่เปนระบบและกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ  สามารถรับรองการประเมินภายในและการ

ประเมินภายนอกไดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา   

  รุนใหม  วัฒนาพร ระงับทุกข (2541 : 63-68) กลาววาการวัดและประเมินแนวใหมสามารถท่ีจะวัด

และประเมินความสามารถของเรยีนไดเหมาะสม และสอดคลองกับวิธีการเดิม เปนวิธีการประเมินท่ี

สอดคลองกับลักษณะการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เพราะเปนวิธกีารท่ีสามารถคนหา

ความสามารถและความกาวหนาในการเรียนรูที่แทจริงของผูเรียน และยังเปนขอมูลท่ีสําคัญท่ีสามารถ

นํามาใชประกอบการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนไดเปนอยางดีดวย แนวทางการประเมินมี การประเมินจาก

สภาพจริงและการประเมินจากแฟมสะสมผลงาน   

  สมนึก ภัททิยธนี (2544 : 12) กลาววา หลักการวัดผลควรจะแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 1)การวัดผล

กอนการเรียนการสอน เปนการประเมินผลวานักเรียนแตละคนมีพฤติกรรมพื้นฐานอยูระดับใด เพ่ือเปน

แนวทางในการจัดสภาพการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับพ้ืนฐานของนักเรียน 2) การวัดผลระหวางเรียน

หรือผลยอย ในข้ันนี้การวัดผลมีบทบาทท่ีสําคัญย่ิง เพราะผลการประเมินแตละหนวยยอยผานไปแลว จะทํา
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ใหครูทราบวา  ตองซอมนักเรียนคนใด ในเรื่องใดบาง 3) การวัดผลภายหลังการสิ้นสุดการเรยีนการสอนหรือ

วัดผลรวม การวัดผลในขั้นนี้กระทําหลังจากการเรียนการสอนตบภาคเรยีน เพื่อประกอบผลการเรียนโดยสรุป

ทั้งหมด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ (3.1) กําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลของ

โรงเรียน (3.2) สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผลและประเมนิผลแตละรายวิชา ใหสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรมการเรียนรู (3.3) 

สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนนการประเมินตามสภาพจริงจาก

กระบวนการปฏิบัติและผลงาน (3.4) จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณและผลการเรียนจาก

โรงเรียนอื่น สถานประกอบการและอ่ืน ๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

  สมบูรณ  ตันยะ (2545 : 10) กลาววา การวัดผลการศึกษา หมายถึงกระบวนการในการกําหนดหรือ

จํานวนปริมาณอันดับหรือรายละเอียดของคุณลักษณะหรือพฤติกรรม วามสามารถของบุคคลโดยใชเครื่องมือ

เปนหลักในการจัดกระบวนการดังกลาวทําใหไดตัวเลข หรือขอมูลรายละเอียดตาง ๆ 

  จึงสรุปไดวา การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง กระบวนการท่ีตรวจสอบ

คุณภาพการเรียนการสอนวา นักเรียนบรรลุจุดมุงหมายท่ีวางไวหรือไม ถาหากพบวายังไมเปนไปตามท่ีวางไว  

ครูก็จะตองพิจารณาวาบกพรองในเรื่องใด จะปรับปรุงแกไขไดอยางไร จะเห็นวาการวัดผลเปนสิ่งท่ีตองทํา

ตลอดเวลาควบคูไปกับการเรียนการสอน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับโอกาสและจุดมุงหมายของการวัดผลประกอบดวย  

1) จัดทําเอกสาร กรอกขอมูล บันทึกขอมูล จัดเก็บขอมูล 2) การกําหนดหลักเกณฑ เครื่องมือ แนวปฏิบัติ  

3) คนควาความกาวหนา พัฒนา ช้ีเปาหมายความสาํเร็จ 

  องคประกอบท่ี 7 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

  อารีรัตน วัฒนสิน (2543 : 8-12) กลาววา การประกันคณุภาพการศึกษามีไวเพื่อใหสถานศึกษาสราง

ความมั่นใจแกผูเก่ียวของ ผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาความรู ความสามารถ 

และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตรอยางเต็มศักยภาพ 

  กรมสามัญศึกษา (2543 : 2-3) กลาววา ความสาํคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา สรปุไดดังน้ี 

  1. การประกันคุณภาพการศกึษา เปนการสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคท้ังภายในและภายนอก 

  2. การประกันคุณภาพการศกึษา เปนยุทธศาสตรเชิงรุกท่ีเนนการวางแผนและเตรียมการปองกันไว

ลวงหนากอนที่ปญหาจะเกิดข้ึน 

  3. การประกันคุณภาพการศกึษา เปนการสรางความมั่นใจท่ีอยูบนรากฐานของหลักวิชา หลักฐาน

ขอเทจ็จริงที่สามารถตรวจสอบได มีกระบวนการวิเคราะหและประเมินผล 

ที่เปนวิทยาศาสตร หลักตรรกศาสตรและความสมเหตุสมผล 

  4. การประกันคุณภาพการศกึษาเนนความสําคัญในการสรางความรู ทักษะและความม่ันใจแกบุคลากร

ที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสรางโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
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  5. การประกันคุณภาพการศกึษา  เปนการสรางความประสานสัมพันธภายใน ระหวางหนวยงานทาง

การศึกษาทุกระดับ หนวยงานและองคกรตางๆในเขตพื้นท่ีการศึกษาและภูมิภาค 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544 : 2) กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษาวา 

เปนงานสาํคัญของสถานศึกษา จําเปนตองเร่ิมดําเนินการท่ีสถานศึกษาทุกแหง เพ่ือใหสถานศึกษาจัด

การศึกษาใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน ทําใหเด็กไทยเปนคนดีมีความสามารถและมีความสุข จะได

ชวยกันสรางสรรคสังคมใหมีสันติ สิ่งแวดลอมยั่งยืน เศรษฐกิจมั่นคง สามารถรวมมือและแขงขันกับประเทศ

อ่ืนๆไดอยางมีศักดิ์ศรีในสังคมโลก 

  กรมวิชาการ (2545 : 8) กลาววา การประกันคุณภาพท่ีไดมีพัฒนาและสงเสรมิเปนแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปจจุบัน มีการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

  1. การควบคุมคุณภาพ เปนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพและการพฒันาเขาสูมาตรฐาน 

  2. การตรวจสอบคุณภาพ เปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนด 

  3. การประเมินคุณภาพ เปนการประเมินภายใน โดยการประเมินตนเองขององคการและการประเมิน

ภายนอก     

  จึงสรุปไดวา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา หมายถึง การ

ประเมินผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพและคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีนจากภายนอกโดย

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ตามความที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542  หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของ

สถานศกึษา ประกอบดวย 1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับมาตรฐานของชาติ 

2) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับมาตรฐานของชาติ 3) ประเมินคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนด เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการบรหิารแบบมีสวนรวม 

 3.1 การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  3.1.1 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษา 

      การบริหารสถานศึกษาเปนกระบวนการท่ีมีความสาํคัญตอการจัดการศึกษาของสังคมและ

ประเทศชาติทั้งน้ีหากสถานศึกษามีความสามารถที่จะบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพเกิดประสิทธิผลไดยอม

สงผลถึงความเจริญกาวหนาของประเทศชาติดวยในการบริหารสถานศึกษาผูบริหารควรมีหลักและ

กระบวนการบริหารการศึกษา หลักการแนวคิดในการบริหารภาพรวมของการบริหารท้ังนี้เพื่อใหการจัดการ

บริหารสถานศึกษามีความเหมาะสมผูวิจัยจะไดกลาวถึงประเด็นดังกลาวเพื่อใหเกิดความเขาใจและมุมมองใน

การบริหารสถานศึกษายิ่งขึ้นตอไปคําจํากัดความคําวา “การบริหาร” (Administration) ใชในความหมาย
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กวางๆ เชน การบริหารราชการ อีกคําหนึ่ง คือ “การจัดการ” (Management) ใชแทนกันไดกับคําวา การ

บริหารสวนมากหมายถึง การจัดการทางธุรกิจมากกวาโดยมีผูกําหนดความหมายหลายทานไดระบุไวดังน้ี 

    Peter F Drucker (อางถึงใน ภาวิดา ธาราศรีวิสุทธิและวิบูลย โตวณะบุตร, 2542) กลาววา   

การบริหาร คือ ศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอ่ืน 

    Herbert A. Simon (อางถึงใน ภาวิดา ธาราศรีวิสุทธิและวิบลูย โตวณะบุตร, 2542) กลาววา 

การบริหาร คือ กิจกรรมท่ีบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป รวมมือกันดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยางรวมกัน การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทําใหสิ่งตาง ๆ ไดรับการกระทาํจนเปน ผลสําเร็จ 

กลาวคือ ผูบริหารไมใชเปนผูปฏิบัติ แตเปนผูใชศิลปะทําใหผูปฏิบัติทํางานจนสาํเร็จตามจุดมุงหมายที่

ผูบริหารตัดสินใจเลือกแลว 

    Simon (อางถึงใน ภาวิดา ธาราศรีวิสุทธิและวิบูลย โตวณะบุตร, 2542) กลาววาการบริหาร คือ 

กระบวนการทํางานรวมกับผูอื่นเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ   

    Sergiovanni (อางถึงใน ภาวิดา ธาราศรีวิสุทธิและวิบูลย โตวณะบุตร, 2542) กลาววาการ

บริหาร คือ การทํางานของคณะบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป ที่รวมปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 

    Barnard (อางถึงใน ภาวิดา ธาราศรีวิสุทธิและวิบูลย โตวณะบุตร, 2542) กลาววาการ

บริหาร หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ท่ีบุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไปรวมมือกันดําเนนิการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

อยางหนึ่งอยางใดหรือหลาย ๆ อยางท่ีบุคคลรวมกันกําหนดโดยใชกระบวนอยางมีระบบและใหทรัพยากร

ตลอดจนเทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสม 

    ภาวิดา ธาราศรีวิสุทธิและวิบูลย  โตวณะบุตร (2542) สรุปไววา “การบริหารการศกึษา”

หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลหลายคนรวมกันดําเนินการ เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดาน    

นับแต บุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อใหมีคานิยมตรงกันกับความ

ตองการของสังคม โดยกระบวนการตาง ๆ ท่ีอาศัยควบคุมส่ิงแวดลอมใหมีผลตอบุคคล และอาศัยทรพัยากร 

ตลอดจนเทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสม เพ่ือใหบุคคลพัฒนาไปตรงตามเปาหมายของสังคมที่ตนดําเนินชีวิตอยู 

    พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา (2547) ใหความหมายคํา

วา “สถานศกึษา” หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการศึกษาพิเศษ ศูนยการศึกษานอก

ระบบและตามอัธยาศัย ศูนยการเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบันหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่น

ของรัฐท่ีมีอํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและ

ตามประกาศกระทรวง 

    การบริหารเปนท้ังศาสตรและศิลป การบริหารเปนสาขาวิชาท่ีมีการจัดการระเบียบอยางเปน

ระบบ คือมีหลักเกณฑและทฤษฎีท่ีพึงเชื่อถือได อันเกิดจาการคนควาเชิงวิทยาศาสตร เพ่ือประโยชนในการ

บริหาร โดยลักษณะนี้การบรหิารจึงเปนศาสตร (Science) เปนศาสตรสังคม ซึ่งอยูกลุมเดียวกับวิชาจิตวิทยา 

สังคมวิทยา และรัฐศาสตรแตถาพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ตองอาศัยความรู

ความสามารถ ประสบการณและทักษะของผูบริหารแตละคน ที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งเปนการ
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ประยุกตเอาความรู หลักการและทฤษฎีไปรบัใชในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณ และ

สิ่งแวดลอม การบริหารก็จะมีลักษณะเปนศิลป (Arts) ปจจัยสําคัญการบริหารที่สําคัญมี 4 อยาง ที่เรียกวา 4Ms 

ไดแก คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ(Materials) และการจัดการ (Management) เพราะฉะนั้นการ

บริหารสถานศึกษา เปนเร่ืองท่ีมีความสาํคัญอยางย่ิงในเรื่องการจัดระบบการศกึษาเพราะเปนเรื่องท่ีเก่ียวของ

กับการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาและบุคคลที่เก่ียวของในองคการที่มุงไปสูความสําเร็จของการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว (ยุกตนันท หวานฉ่ํา, 

2555) นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายของการบริหารสถานศกึษาไวอยางหลากหลายดังน้ี 

    วิโรจน  สารรัตนะ (2542) กลาววา การบริหารสถานศึกษาเปนการบริหารการจัดการศึกษา

แนวใหม ที่มุงใหสังคมทุกสวนมีสวนรวม และรับผิดชอบการจัดการศึกษาตอเน่ืองตลอดชีวิต โดยมีเครอืขาย

แหลงการเรียนรูโดยการกระจายอํานาจใหสถานศึกษามีความคลองตัวและตัดสินใจดําเนินงานในขอบเขตที่

รับผิดชอบโดยใหประชาชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมในเร่ืองตาง ๆ อยางเหมาะสม 

    วันเพ็ญ บุรีสูงเนนิ (2552) กลาวไววา การบริหารสถานศึกษาเปนกระบวนการดาํเนินงานใน

กิจกรรมดานตาง ๆ ของสถานศึกษา  ซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร ครู อาจารย และองคคณะบุคคลฝายตาง ๆ 

ของชุมชนในทองถ่ิน เพื่อรวมกันวางแผนการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบตามมาตรฐาน

และคุณภาพใหแกเยาวชนในอันที่จะทําใหเกิดการพัฒนาในทุก ๆ ดานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณและสามารถดํารงชวีิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

    ศิลปชัย อวงตระกูล (2553) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึงการดําเนินงานรวมกับ

กลุม บุคคลมืออาชีพและชุมชนในทองถิ่น เพ่ือใหบริการทางการศึกษาแกสมาชิกในสังคม ตามวัตถุประสงค

อยางมีคณุภาพ 

    ยุกตนันท หวานฉํ่า (2555) กลาวไววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการในการ

ทํางาน โดยมีผูบริหารสถานศกึษาปฏิบัติภารกิจอยางเปนระบบในสถานศกึษาท่ีตองดําเนินการ 4 ดาน คือ 

ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหาร

ทั่วไป 

    กรกรมล สมผุด (2556) กลาวไววา การบริหารสถานศึกษา เปนกระบวนการดําเนินงานใน

กิจกรรมดานตาง ๆ ของสถานศึกษาซึ่งประกอบดวยผูบริหาร ครู อาจารย และองคคณะบุคคลฝายตาง ๆ 

ของชุมชนในทองถ่ินเพื่อรวมกันวางแผนการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา อยางเปนระบบตามมาตรฐาน

และคุณภาพใหแกเยาวชนในอันที่จะทําใหเกิดการพัฒนาในทุก ๆ ดานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณและสามารถดํารงชวีิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

    จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง เปนกระบวนการดําเนินงาน

ในกิจกรรมดานตาง ๆ ของสถานศึกษาซึ่งประกอบดวยผูบรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงผูมี

สวนเก่ียวของในทุก ๆ ฝายไดมามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายหรือความตองการที่จะพัฒนาสถานศึกษา

รวมกัน มีการวางแผนการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา จนสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนระบบ
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ตามมาตรฐานและคุณภาพเกดิการพัฒนาในทุก ๆ ดานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล สงผลใหผูเรียน

เปนมนุษยที่สมบูรณและสามารถดํารงชวีิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

  3.1.2 การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ 

    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

พุทธศักราช 2545 มาตรา 39 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหาร 4 ดานคือ     

การบริหารงานวชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปไปยังเขตพื้นท่ี

การศึกษาและสถานศกึษาโดยตรงซึ่งทาใหสถานศึกษาหรือโรงเรียนมีความคลองตัวในการบริหารงานมาก

ยิ่งข้ึนและสอดคลองกับการบริหารงานโรงเรยีนในระบบของการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

(school based management) โดยบริหารงานตามภารกิจในแตละดาน ดังน้ี 

    1. ดานการบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู 3) การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 4) การประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษา 5) การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาและสงเสรมิใหมี

แหลงเรียนรู 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 8) การสงเสรมิชุมชนใหมีความเขมแข็งทาง

วิชาการ 

    2. ดานการบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 1) การจัดต้ังงบประมาณ 2) การจัดสรร

งบประมาณ 3) การตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 4) การระดม

ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 5) การบริหารการเงนิ 6) การบริหารบัญชีและ 7) การบริหารพัสดุ

และสินทรพัย 

    3. ดานการบริหารงานบุคคล ประกอบดวย 1) การวางแผนอัตรากําลัง 2) การกําหนดตําแหนง

และวิทยฐานะขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 3) การเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 4) การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 5) การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาภายใน

เขตพื้นที่การศึกษา 6) การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ 7) เงนิเดือนและคาตอบแทน 8) การเลื่อนขั้น

เงินเดือน 9) การพัฒนาขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 10) การลาศึกษาตอ 11) การประเมินผล

การปฏิบัติงาน 12) การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 13) มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 14) 

การสงเสริมวินัยสาํหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 15) การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 16) การส่ังพักราชการการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 17) การ

รายงานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ18) การอุทธรณ 19) การรองทุกข 20) การออกจากราชการ 

21) การขอรับใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 22) งานทะเบียนประวัติขาราชการและ

บุคลากรทางการศึกษาและ 23) งานยกเวนคุณสมบัติเชนการยกเวนการเกณฑทหาร 

    4. ดานการบริหารท่ัวไปประกอบดวย 1) การพัฒนาระบบและเครอืขายขอมูลสารสนเทศ 2) 

การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 3) การวางแผนการศึกษา 4) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย

และแผน 5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 7) งาน
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เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 8) การดาเนินงานธุรการดานการเงินการคลังบัญชีและพัสดุ 9) การอานวยการดาน

บุคลากร 10) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 11) การจัดทําสาํมะโนผูเรยีน 12) การรับนักเรียน 

13) การจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา 14) การอํานวยการแลประสานงานการจัดการศึกษาในระบบนอก

ระบบและตามอัธยาศัย 15) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 16) การทัศนศึกษา 17) การสงเสริมงาน

กิจกรรมนักเรียน 18) การประชาสัมพันธงานการศึกษา 19) การสงเสริมสนับสนุนและประสานการจัด

การศึกษาของบุคคลชุมชนองคกรหนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 20) งานประสานราชการกับ

สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 21) งานกํากับดูแลสถานศึกษา : ติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานและ 

22) การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 

    จากแนวคิดทฤษฎีท่ีกลาวมาขางตน  ผูวิจัยใชแนวคิดตามตามพระราชบัญญัติการศกึษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  ในการศึกษา

เก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย ดานการบริหารวิชาการ  ดานการบริหารงบประมาณ  ดาน

การบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป  ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดสนใจท่ีจะทําการวิจัยการบริหาร

สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานแบบมีสวนรวมทางดานการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรยีนใหเกิด

ประสิทธิผล 

 

 3.2 การบริหารแบบมีสวนรวม 

  3.2.1 ความหมายการบริหารแบบมีสวนรวม 

    การมีสวนรวมเปนกระบวนการทํางานรวมกันของบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ไดมีนักวิชาการ

หลายทานไดใหความหมายดังตอไปนี้ 

    Argyris (1964 อางถึงใน โศภิดา คลายหนองสรวง, 2558) กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวม

เปนการจูงใจใหผูรวมปฏิบัติงานในองคการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมรับผิดชอบ และรวมมือในการ

พัฒนาองคการทีปฏิบัติอยูดวยความเต็มใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานขององคการ ควรประกอบดวย

สาระสาํคัญอยางนอย 3 ประการ คือ 

    1) การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น สมาชิกขององคการยอมมีความผูกพันกับองคการท่ี

ตนเองปฏิบัติงานอยู และมีความปรารถนาที่จะไดมีสวนรวมในการบริหารงานองคการแมเพียงไดรบัฟงความ

คิดเห็น ก็ทําใหรูสึกวาไดมีสวนรวมในการบริหารงานขององคการแลว 

    2) การมีสวนรวมชวยใหเกิดการยอมรับในเปาหมาย เพราะนอกจากจะชวยกระตุนใหสมาชิก

แสดงความคดิเห็นแลว ยังชวยใหเกิดความชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ระหวางกลุมสมาชิก และความรวมมือ

นั้นจะแพรขยายไปทั้งองคการ ทําใหสมาชิกท้ังองคการมีเปาหมายเดียวกัน การมีสวนรวมเปนการยินยอม

และพรอมที่จะปฏิบัติหนาท่ีดวยความเต็มใจ ซึ่งจะมีผลท้ังทางใจ การยอมรบั การสนับสนุน และผลตอการ

ปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี 
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    3) การมีสวนรวมชวยใหเกิดความสาํนึกในหนาท่ีความรับผิดชอบ การท่ีบุคคลไดแสดงความ

คิดเห็นและยอมรับในเปาหมายเดียวกัน จะชวยกระตุนใหบุคคลเกิดความสํานึกในหนาที่ความรับผิดชอบตอ

การปฏิบัติงานขององคการ 

    นันทิกิตติ แกวกลา (2553) กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวม (Participative 

Management) หมายถึง การบริหารโดยใหบุคคลในองคกรหรือบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการ   

การตัดสินใจ  ใชความคิดสรางสรรค ความเช่ียวชาญในการบริหารใหบรรลุวัตถุประสงค หรือแกไขปญหา 

ตาง ๆ ท่ีเกิดจากการบริหารงานมีความสาํคัญของการบริหารงานแบบมีสวนรวมกอใหเกิดความเขาใจรวมกัน

ในการปฏิบัติงานท่ีมุงหวัง และกระบวนการการตัดสินใจสามรถรองรบัพฤติกรรมของบุคคลในองคกรได

กวางขวางและเกิดการยอมรับไดเปนหลักการของการบริหารงานที่ผลตอการดําเนินการเชิงวิเคราะห ซึ่ง

นําไปสูการตัดสินใจได ลดชองวางของระบบการสื่อสารในองคกรและขจัดปญหาความขัดแยง 

    ประสาณ พรหมณา (2553) ใหความหมายไววา การบริหารแบบมีสวนรวม เปนการบริหารที่

เปดโอกาสใหบุคคลผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาไดเขามามีสวนรวมคิดตัดสินใจ รวมวางแผน รวม

ทํางาน จึงกอใหเกิดความรูสึกผูกพัน ผูกมัดและตกลงใจรวมกันในการบริหารโรงเรียน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

    วินัย ติสสงค และดวัลย มาศจรัส (2550) ใหความหมายไววา การบริหารแบบมีสวนรวม 

หมายถึง การที่บุคคลผูบริหารใชการจูงใจใหบุคคลผูปฏิบัติงานหรือบุคคลผูที่เก่ียวของไดมีโอกาสมีสวนรวมใน

การคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติงาน รวมรับผิดชอบ เพ่ือการพัฒนางานที่ปฏิบัติใหมีคุณภาพสูงสดุ 

    วีรยุทธ แสงสิริวัฒน (2550) สรุปไดวา การบริหารแบบมีสวนรวม คือ กระบวนการท่ีผูมีสวน

เก่ียวของหรือผูใตบังคับบัญชาไดเขามามีสวนรวม ในการตดัสินใจในเรื่องท่ีสําคัญตอการบริหารหนวยงาน  

อยูบนพื้นฐานของแนวความคิดของการแบงอํานาจหนาท่ี จัดใหมีการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน 

และใหความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน 

    ธร สุนทรายุทธ (2551) กลาวไววา การบริหารแบบมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหบุคคลหรือ

กลุมบุคคลไดมีสวนเก่ียวของในการปฏิบัติงานไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมในลักษณะของการรับรู รวม

คิด รวมทํา รวมตัดสินใจตลอดจนการประเมินผลใหทุกฝายไดสํานึกในหนาท่ีและความรบัผิดชอบรวมกัน อัน

จะนําไปสูเปาหมายขององคกร 

    ไพโรจน มินสาคร (2550) ใหความหมายไววา การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การท่ี

ผูบริหารเปดโอกาสใหสมาชิกในองคกรไดเขามาเก่ียวของในการปฏิบัติงานดวยความสมัครใจดวยความเปน

มิตร หรือดวยมีเปาหมายและผลประโยชนรวมกันทั้งบุคคล ผูบริหาร และสมาชิกหรือกลุมสมาชิกที่จะ

ปฏิบัติงานรวมกันคดิ ตัดสินใจสรางสรรคงานโดยมีการประสานงานจากบุคคล ผูบริหารทุกเรื่องไมใชการชี้นํา

ใหปฏิบัติตามหรือประสานงานรวมกันเฉพาะบางงาน แตเปนการรวมกันอยางอิสระในความคิดในการ

ตัดสินใจ ในการปฏิบัติงาน ในผลประโยชนตามเปาหมายที่วางไวและรวมเผชิญตอผลการประเมินงานจนเกิด

การยอมรับ 
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    ทํานอง ภูเกิดพิมพ (2551 อางถึงใน โศภิดา คลายหนองสรวง, 2558) กลาววา การบริหาร

แบบมีสวนรวม เปนการทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพความคิด ความเชื่อ และ

ความยึดม่ันของแตละบุคคลแตละหนวยงาน แตละองคกร อีกท้ังยังข้ึนอยูกับกาลเวลาแตละยุคสมัยอีกดวย 

โดยการมีสวนรวมเปนหัวใจสําคัญในการเสริมสรางพลังการทํางานรวมกันเปนกลุม (Teamwork) ท่ีมี

ประสิทธิภาพในการพัฒนา เพราะทําใหผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมเขาใจสถานการณและอุทิศตนมากยิ่งขึ้น

เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 

    โศภิดา คลายหนองสรวง (2558) สรุปไววา การบริหารแบบมีสวนรวม คือ กระบวนการที่ผูมี

สวนเก่ียวของหรือผูใตบังคับบัญชาไดเขามามีสวนรวมในการตดัสินใจในเรื่องท่ีสําคัญตอการบริหารหนวยงาน

อยูบนพื้นฐานของแนวความคิดของการแบงอํานาจหนาท่ี จัดใหมีการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน 

และใหความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน 

    พจนารถ วาดกล่ิน (2556) สรุปไววา การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การใหผูรวมงานหรือ

ผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในกระบวนการตัดสินใจอันเปนการใหความสําคัญ

ตอบุคคล และเปนการตอบสนองความตองการพื้นฐานของมนุษยที่ตองการใหความสําคัญตอบุคคล และเปน

การตอบสนองความตองการพื้นฐานท่ีมนุษยตองการไดมีสวนรวม 

    ภาวิณี ขุนศรี (2557) สรปุไดวา การบริหารแบบมีสวนรวม เปนการบริหารท่ีเนนใหผูปฏิบัติงาน

มีสวนรวมในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติงาน และรวมรับผิดชอบในการพัฒนางาน  ทาํใหเกิดความ

ไววางใจในสังคมการทํางานเปนทีม สงผลใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคอยางมี

ประสิทธิภาพ 

    นงคราญ ศุกระมณี (2558) กลาวไววา การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหผู

มีสวนเก่ียวของในการบริหารจัดการศึกษา ท้ังท่ีเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ัง เขามามีสวนรวม

บริหารในกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาท้ังทางตรงและทางออมในลักษณะของการรวมรับรู รวมทํา รวมคิด 

รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ รวมควบคุมและตรวจสอบ 

    บวรลักษณ ศักดิ์วิไลพร (2553) กลาวไววา การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารโดย

ใหบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของในการไดรับประโยชนทางตรงและทางออม จากการจัดการศึกษา ไดมีสวนรวมใน

การกําหนดนโยบายและทิศทางในการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศกึษารวมดําเนินการใหการสนับสนุนดานกาํลังความคิด กําลังกาย กําลังใจและกําลังทรัพย พรอมท้ัง

รวมกํากับติดตามตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือใหการศกึษามีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดและเปนท่ี

ยอมรับในระดับสากล 

    จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การที่ผูบริหารเปดโอกาส

ใหผูมีสวนเก่ียวของไดแสดงความคิดเห็นในการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคหรือความตองการท่ีจะพัฒนา 

เริ่มตั้งแตมีการรวมวางแผนรวมกันดําเนินงานเปนทีม รวมกันรับผิดชอบและชื่นชมในผลท่ีเกิดจากการทํางาน 

ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย วัตถุประสงคหรือความตองการอยางมีประสิทธิภาพ 
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  3.2.2 ความสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม 

    การบริหารแบบมีสวนรวม มีความสาํคญัตอการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาอยางย่ิง พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ตางใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ

บุคคลทุกฝายใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 8 (2) ยึดหลักการ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา มาตรา 9 (6) กระบวนจัดการศึกษาใหยึดหลักการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร 

ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชพี สถาบันอื่น ๆ และมาตรา 40 ใหมี

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือทําหนาท่ีกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการสถานศกึษา ซึ่งใน

คณะกรรมการน้ี ครูผูท่ีทําหนาท่ีการสอนในโรงเรยีนน้ัน ๆ มีสวนรวมในคณะกรรมการดังกลาวดวย จึงมี

นักการศึกษากลาวถึงความสําคญัของการบริหารแบบมีสวนรวมไวแตกตางกัน ดังนี้ 

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540 อางถึงใน นงคราญ ศุกระมณี,2558) ไดใหความสําคัญ

ของการบริหารแบบมีสวนรวม ดังนี้ 

    1) จะเกิดความเปนประสิทธิภาพและประสิทธิผล การมีสวนรวมในการวางแผนหรือการ

บริหารงานโรงเรียนจะชวยใหผูบริหาร และโรงเรียนมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเชิงความคาดหวังวา 

     (1) เพ่ิมคณุภาพของการตัดสินใจทางการบริหารดขีึ้น 

     (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรในโรงเรยีนดีข้ึน 

     (3) เพ่ิมขวัญและความพอใจในงานของบุคลากรใหดีข้ึน 

     (4) ชวยใหโรงเรียนตอบสนองตอความตองการของสภาพแวดลอมไดดีข้ึน 

    2) พฤติกรรมของบุคคลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการ กลาวคือ การบริหารแบบมี

สวนรวมชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานขององคการ โดยการปฏิบัติงานและขวัญของแตละบุคคล 

    3) การจูงใจ การมีสวนรวมในการบริหารหรือการวางแผน เปนการสนองความตองการทาง

จิตใจตามทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว และทฤษฎีการจูงใจของเฮอรซเบอรก เพราะการตอบสนองโดยวิธีการ

ตาง ๆ น้ัน ยังขาดการตอบสนอง “การมีสวนรวม” ซึ่งเปนสิ่งจูงใจท่ีแทจริงไป ดังนั้น โอกาสท่ีมีสวนรวมใน

การตัดสินใจหรือรวมทํางานเปนการตอบสนองความตองการ ความสมหวัง ความเช่ือถือตนเองอันเปนความ

ตองการสูงสุดของมนุษยได 

    4) บุคลิกภาพกับองคการ เทาที่เปนอยูความขัดแยงระหวางความตองการของบุคคลตาม

บุคลิกภาพของแตละบุคคล และความคาดหวังขององคการมีความขัดแยง สรางความคับของใจ และเปน

ผลเสียแกทุกฝาย แตการบริหารโดยการมีสวนรวมสามารถคลี่คลายขอขัดแยงดงักลาวได เพราะการท่ีให

โอกาสแกบุคคลในการมีสวนรวมในการตัดสินใจขององคการ พวกเขาสามารถควบคุมการทํางานของพวกเขา

เองที่จะใชความสามารถและสรางความสําเรจ็ได 
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  3.2.3 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารแบบมีสวนรวม 

    มีนักการศึกษาหลายทานกลาวไวแตกตางกัน ดังน้ี   

    Cohen and Uphoff (1980) เสนอแนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวมวาการบริหารแบบมีสวน

รวมท้ังหมด 4 รวม ไดแก 

    1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Participation in decision making) ประกอบดวย (1) การ

ริเร่ิมตัดสินใจ (2) การดาํเนินการตัดสินใจ และ (3) ตัดสินใจปฏิบัติ 

    2) การมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participation in implementation) ประกอบดวย (1) การ

สนับสนุนทรัพยากร (2) การบริหารงาน และ (3) การขอความรวมมือดานบุคคล 

    3) การมีสวนรวมในผลประโยชน (Participation in benefits) ประกอบดวย (1) ดานวัสดุ (2) 

ดานสังคม และ (3) ดานบุคคล 

    4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Participation in evaluation) ประกอบดวย (1) ควบคุม

ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมท้ังหมด และ (2) ปรับตัวในการมีสวนรวม ทําใหเกิดรปูแบบการมีสวนรวมทั้ง 4 

รวม แสดงไดดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1980) 

 

   ดวงแกว กอแกว (2543 อางถึงใน โศภิดา คลายหนองสรวง, 2558) เสนอแนวคิดการบริหารแบบมี

สวนรวม ประกอบดวย 



66 

   1) การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นดวยการท่ีผูบังคับบัญชา หรือใหผูใตบังคับบัญชาไดมี

สวนรวมในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และวัตถุประสงคขององคการ มีการเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา

มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายของงาน 

   2) การกระจายอํานาจในการบริหารงาน ไดแก การใชคณะกรรมการ และกลุมงานเฉพาะกิจในการ

ปฏิบัติงาน การใหอิสระกับพนักงานในการดําเนินที่รบัผิดชอบ 

   3) การใหอํานาจในการตัดสินใจ ไดแก การใหพนักงานมีสิทธิในการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ 

โดยไมตองปรึกษาผูบังคับบัญชา ผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุนผูบริหารทุกคนในการใชการบริหารงาน

แบบมีสวนรวม 

   4) การไววางใจซึ่งกันและกันในองคการ ไดแก การมอบหมายงานใหตรงตามความรูความสามารถ 

และมีการมอบหมายใหพนักงานไดปฏิบัติงานใหมๆ 

   อุทัย บุญประเสริฐ (2543 อางถึงใน โศภิดา คลายหนองสรวง, 2558) กลาวถึง การบริหารแบบมี

สวนรวมวามีแนวความคิดพื้นฐาน ดังนี้ 

   1) ความเช่ือเรื่องธรรมชาติมนษุย (Assumption about human nature) ตามแนวคิดของ 

แมคเกรเกอร (McGregor, 1960) มี 2 แนวทาง คือ ทฤษฎี x และทฤษฎี y ตามแนวคิดของทฤษฎี x เชื่อวา

มนุษยข้ีเกียจและขาดความรบัผิดชอบ ดังน้ันตองใชวิธีการบังคับหรือควบคุมการทํางานอยางใกลชิด สวน

ทฤษฎี y เชื่อวามนุษยมีความขยัน ชอบทํางานโดยเฉพาะอยางย่ิงถาสภาพการทํางานท่ีมีความเหมาะสม และ

คนมีสวนรวมในการทํางานโดยไมถูกบังคับก็จะมีความรับผิดชอบมากขึ้น 

   2) ความคิดเก่ียวกับความเปนองคการของโรงเรียน (Concept of school organization) 

แนวความคิดของการบริหารปจจุบันเช่ือวา องคการมิใชเปนเพียงเคร่ืองมือสําหรับการบรรลุเปาหมายหรือ

ผลผลิตเชิงปริมาณเทานั้น แตองคการเปนสถานที่สําหรับการดํารงชีวิตและการพัฒนาดวย 

   3) ในดานรปูแบบการตัดสินใจ (Decision making style) การตัดสินใจสั่งการในระดับสถานศึกษา

ควรมีลักษณะรวมมือกันใชอํานาจระหวางคร ูผูปกครอง นักเรียน ตลอดจนศิษยเกาเพื่อสะทอนสภาวการณ

ปจจุบัน ความตองการในอนาคต ซึงจะตองระดมสติปญญาและแนวคิดใหสมาชิกไดมีโอกาสเรยีนรูและ

พัฒนาใหบริหารโรงเรียนไดสําเร็จ อีกทั้งยังสรางความรูสึกผูกพันกับโรงเรียนดวย 

   4) แบบภาวะผูนาํ (Leadership style) ตามทฤษฎีของเซอรจิโอแวนนี (Sergiovanni, 1980) ได

จัดระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาไว 5 ระดับ คือ ภาวะผูนาํดานเทคนิค ภาวะผูนําดานมนุษย 

ภาวะผูนาํทางการศึกษา ภาวะผูนําเชิงสัญลักษณ และภาวะผูนําทางวัฒนธรรม 

   5) กลยุทธการใชอํานาจ (Use of power) ในการบริหารโดยทั่วไปมีความจําเปนท่ีจะตองใช

อํานาจเปนสิ่งที่ขาดไมได แตตามทฤษฎีท่ีวาดวยที่มาของอํานาจ (Source of power) ของเฟรน และราเวน 

(French & Raven, 1959) นั้นไดแบงท่ีมาของอํานาจพื้นฐานเปน 5 แบบ ไดแก อํานาจจากการใหรางวัล 

อํานาจจากการบังคับ อํานาจตามกฎหมาย อํานาจจากการอางอิง และอํานาจจากความรูความเชี่ยวชาญ 
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   6) ทักษะเฉพาะในการบริหาร (Management skills) ทักษะการบริหารแบบใหม ๆ ที่ไดรับการ

พัฒนาและนาํมาใชในองคการ เชน การใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจใชทักษะ

การแกไขความขัดแยง ใชกลยุทธเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพฒันาองคการ เปนตน 

   7) การใชทรัพยากร (Use of resources) สถาบันการศึกษามีอํานาจในการใชและบริหาร

ทรัพยากรดวยตนเองมากขึ้น ทําใหสถานศึกษาไดบริหารงานตามสถานการณของตนเองอยางมีประสิทธิผล 

ไมตองสิ้นเปลืองบุคลากร งบประมาณ เวลาในการควบคุมและตรวจสอบ 

   Bryman (1986 อางถึงใน โศภิดา คลายหนองสรวง, 2558) ไดเสนอแนวทางการบริหารงานแบบมี

สวนรวมที่จะมีผลตอทัศนคติการปฏิบัติงานและการกระตุนจูงใจผูใตบังคับบัญชาไว 4 ประการ คือ 

   1) บรรยากาศของการมีสวนรวมควรจะตองทําใหแนวทางที่จะไปสูเปาหมาย มีความชัดเจนย่ิงขึ้น 

และบรรยากาศจะมีลักษณะของความไมเปนทางการมากกวา 

   2) จะทาํใหผูใตบังคับบัญชาสามารถเลือกเปาหมายท่ีมีคุณคา ดังน้ัน ผูบังคับบัญชาควรเพ่ิม

เปาหมายสวนบุคคล Individual goal กับ Organization goal ใหเทาเทียมกัน 

   3) ผูมีสวนรวมจะเพ่ิมการควบคุมงานมากขึ้นถามีแรงจูงใจและความเปนอิสระเพิ่มขึ้นซึ่งจะทําให

ผูใตบังคับบัญชามีความเพียรพยายามในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

   4) เมื่อบุคคลเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเขาจะมี  Ego – involved 

   Likert (1961 อางถึงใน โศภิดา คลายหนองสรวง, 2558 ) ยังไดเสนอผลงานเกี่ยวกับการบริหาร

แบบมีสวนรวมไววาการบริหารแบบมีสวนรวมน้ัน เปนเรื่องที่เก่ียวของกับเปาหมายและการตัดสินใจท่ี

เก่ียวของกับงานจะกระทําโดยกลุมผูบริหารจะมีความเชื่อมั่น และไววางใจผูใตบังคับบัญชาอยางเต็มที่ 

(Upward communication) แตยังมีการติดตอสื่อสารตามแนวนอน (HorizontalCommunication) 

ระหวางเพื่อนรวมงานที่อยูระดับเดยีวกัน ในการจูงใจผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารไมเพียงแตใหผลตอบแทน

ทางเศรษฐกิจเทาน้ัน แตพยายามทําใหผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกวาพวกเขามีความสาํคัญ และความ

เก่ียวพันระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชาจะเปนไปอยางตรงไปตรงมา ภายในบรรยากาศของความเปน

มิตรภาพองคการที่เปนทางการและองคการไมเปนทางการจะเขากันไดเปนอยางดี ลิเคอรท (Likert) ยังได

แสดงใหเห็นถึงสาระสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมไวดงัน้ี 

   1) ผูบังคับบัญชารับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชาเปดโอกาสใหผูใตบังคับ 

บัญชาถกเถียงปญหากับตนได ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาตางยอมรับนับถือและไววางใจกัน 

   2) ผูบังคับบัญชากระตุนจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหเกิดกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยใหเขามามีสวน

รวมในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารกิจการขององคการ กระตุนใหเกิดทัศนคติในทางเก้ือกูลองคการ     

นําองคการสูเปาหมายท่ีกําหนดไวระบบการติดตอสื่อสารภายในองคการมีความคลองตัว เปนไปโดยอิสระทั้ง

ในแนวด่ิงและแนวราบ ขาวสารภายในองคการมีความถูกตองเพียงพอและเชื่อถือได 

   3) ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา มีปฏิกิริยาโตตอบกันอยางเปดเผย และโดยกวางขวาง

เก่ียวกับเปาหมายขององคการ การปฏิบัติงานตาง ๆ ภายในองคการ การตัดสินใจตาง ๆ กระทําโดยกลุมใน
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ทุกระดับองคการเปดโอกาสใหกลุมเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการดาํเนินงานท้ังนี้เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายมากขึ้นและถูกตองตามวัตถุประสงคอยางแทจริง 

   4) การควบคุมงานมีลักษณะกระจายไปในหมูผูรวมงานใหมีการควบคุมกันเองและเนนในเรื่องการ

แกปญหาเปนหลัก หลีกเลี่ยงการควบคุมดวยวิธีตําหนิหรือดุดาวากลาว 

   5) ผูบังคับบัญชาเห็นความสําคัญของการพัฒนาพนักงานโดยการฝกอบรม เพ่ือใหการทํางานมี

ผลงานท่ีสูงสุดและสาํเร็จตามเปาหมาย 

   Swansburg (1996 อางถึงใน วีรยุทธ แสงสิริวัฒน,2550) ศาสตราจารยผูบริหารทางการศึกษา

ของโรงเรียนพยาบาลแหงวิทยาลัยทางการแพทยจอรเจีย ไดแบงองคประกอบของการบริหารแบบมีสวนรวม 

ไดดังน้ี 

   1) การไววางใจกัน (Trust) ใหแนวคิดวาเปนปรัชญาพ้ืนฐานของการมีสวนรวมผูรวมงานหรือ

ผูใตบังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณ เรียบรอย หากไดรับการยอมรับไววางใจจากผูบริหาร 

   2) ความยึดม่ันผูกพัน (Commitment) ใหแนวคิดวาบุคคลไมวาจะเปนผูบริหารหรือผูปฏิบัติงาน

ตองการความยึดมั่นผูกพัน ผูบริหารควรท่ีจะใหการสนบัสนุนชวยเหลือและฝกอบรมแกผูปฏิบัติงาน 

ผูปฏิบัติงานตองมีโอกาสไดมีสวนรวมในการตัดสินใจกับผูบริหาร ประสบการณ ในการเขามามีสวนรวมของ

ผูปฏิบัติงานจะทาํใหผูปฏิบัติงานมีความขยันหม่ันเพียร อุตสาหะ ผลผลิตในการทํางานมีมากขึ้น จะเห็นไดวา

ภายใตการบริหารแบบมีสวนรวม จะทําใหเกิดความยึดม่ันผูกพันโดยไมทําใหเกิดโทษ 

   3) การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน (Goals & Objectives) ใหแนวคิดวา การ

ตั้งเปาหมาย และวัตถุประสงครวมกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมถึงการรวมกันปรับปรุงพัฒนา

เปาหมายองคการ ยอมขจัดความขัดแยงท่ีเกิดขึ้น ถาทุกคนมีเปาหมายและวัตถุประสงคเดียวกัน มีการ

ทํางานที่มีทิศทางเดียวกัน มีความรับผิดชอบรวมกัน 

   4) ความเปนอิสระตอความรบัผิดชอบในงาน (Autonomy) ใหแนวคิดวา เปนภาวะท่ีมีคามเปน

อิสระตอความรับผิดชอบในการทํางาน ความมีอํานาจหนาท่ีและความสามารถในการทํางานสําหรับงานของ

แตละบุคคล ผูปฏิบัติงานตองการความเปนอิสระตอความรบัผิดชอบในการปฏิบัติงานและในการตัดสินใจใน

งานของตนเอง ซึ่งจะทําใหมีความทุมเทและเต็มใจในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ีเต็มความรับผิดชอบที่ตนไดรับ 

   จากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารแบบมีสวนรวมขางตน จึงสรุปไดวา  แนวทางการ

บริหารงานแบบมีสวนรวมท่ีจะทําใหเกิดประสิทธิภาพไดนั้น ผูบริหารจะตองสรางความผูกพันในองคกรใหมี

ความไววางใจซึ่งกัน  มีทัศนคติในการปฏิบัติงานและการกระตุนสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาไดมีสวน

รวมในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และวัตถุประสงคขององคกร โดยมีการเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามี

สวนรวมแสดงความคิดเห็น รวมกันทํางานท่ีมีทิศทางเดียวกัน  มีความรับผิดชอบรวมกันจนทําใหบรรลุ

เปาหมาย  วัตถุประสงคหรือความตองการที่กําหนดไวรวมกัน 
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  3.2.4 กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม 

    มีนักการศึกษาหลายทานกลาวไวแตกตางกัน ดังน้ี 

    Cohen and Uphoff (1980 อางถึงใน พีรพัฒน เกากัญญา, 2558) กลาววา กระบวนการการ

มีสวนรวมจัดลําดับการมีสวนรวมออกเปน 5 ขั้นตอน คือ 

    1) การมีสวนรวมในการวางแผน (Planning) ประกอบดวย การไดเขารวมแสดงความคิดเห็น 

เสนอแนะ การประชุมชี้แจง การระดมความคดิ ตลอดจนกําหนดกิจกรรมและการวางแผนปฏิบัติ 

    2) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ ริเริ่ม

ตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 

    3) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบดวย การสนับสนุนดาน

ทรัพยากรการบริหาร และการประสานความรวมมือ 

    4) การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefits) การไดรับผลการดําเนินการไมวาจะเปน

ผลประโยชนทางดานวัตถุ ผลประโยชนทางดานสังคม หรือผลประโยชนสวนบุคคล 

    5) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) ประกอบดวยการออกแบบและวิธีการ

ประเมินผล การไดรับบทบาทในการประเมินผล การรับรูรายงานการประเมินผล 

    พิณสุดา สิรธิรังศรี (2556) ทําการวิจัย เรื่อง การวิจัยและพฒันารูปแบบการบริหารจัดการ

สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับขนาดและ

ความพรอม แบงออกเปน 3 กลุม มีจํานวน 10 รูปแบบ ดงันี้ 

    1. กลุมบริหารจัดการท่ีพัฒนาขึ้นจากการบริหารจัดการท่ีมีอยูเดิม แบงเปน 2 กลุมยอย คอื 

     1.1 กลุมรูปแบบมีสวนรวมและเครือขาย มี 4 รูปแบบ ไดแก รูปแบบการบริหารจัดการ

แบบมีสวนรวมของชุมชน รูปแบบการบริหารจัดการแบบเครือขาย รูปแบบการบริหารจัดการแบบพี่เลี้ยง 

และรูปแบบการบริหารจัดการแบบแมขายและลูกขาย 

     1.2 กลุมรูปแบบการบริหารจัดการแบบอิสระและในกํากับของรัฐมี 2 รูปแบบ ไดแก 

รูปแบบการบริหารจัดการแบบอิสระ และรูปแบบการบริหารจัดการสถานศกึษาในกํากับของรัฐ 

    2. กลุมบริหารจัดการที่กําหนดข้ึนใหม มี 3 รูปแบบ ไดแก รูปแบบการบริหารจัดการแบบ

หุนสวน รูปแบบการบริหารจัดการโดยการจางองคกรภายนอก และรูปแบบการบรหิารจัดการแบบยึดพ้ืนท่ี

เปนตัวตั้ง 

    3. กลุมรูปแบบบริหารจัดการแบบผสมผสาน มี 1 รปูแบบ คือ รูปแบบการบริหารจัดการแบบ

ผสมผสานที่ใชการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมเปนฐานในการบริหารจัดการในทุกรูปแบบ ซึ่งเปนรูปแบบท่ี

เหมาะสมที่สุดในการนําไปใชกับสถานศึกษาทุกขนาด ตามความพรอม สําหรับรูปแบบการบริหารจัด

การศึกษาแบบมีสวนรวมของชุมชนน้ันเปนรปูแบบท่ีมีการบริหารจัดการในลักษณะเปนเจาของงานรวมกัน

ของกรรมการสถานศกึษา ผูบริหาร คร ูและผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) เชน ตัวแทนพอแมผูปกครอง 

ชมรมศิษยเกา สมาคมผูปกครอง และองคกรในชุมชน ดังปรากฏตามภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแบบมีสวนรวมของชุมชน 

ของ พิณสุดา สิริธรังสี, 2556 
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   การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีสวนรวมของชุมชนมีกระบวนการการมีสวนรวม

ดังน้ี 

   1) รวมคดิ สถานศึกษาจัดทําประชาคม คร ูผูบรหิาร กรรมการสถานศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย

ในชุมชน เพื่อรับทราบปญหาและความตองการของผูเรียน พอแมผูปกครอง และชุมชน และกําหนดวิสัยทัศน

ของสถานศึกษารวมกันเพ่ือการบริหารจัดการศกึษาสถานศึกษาใหประสบผลสาํเรจ็ 

   2) รวมตัดสินใจ เม่ือมีกิจกรรมใดที่ตองฟงความเห็นและตัดสินใจรวมกัน ที่มีผลกระทบตอการ

บริหารจัดการและสวนไดสวนเสียของผูเรียนและประชาชน ครู ผูบริหาร กรรมการสถานศึกษา และผูมีสวน

ไดสวนเสีย จะมีการตัดสินใจรวมกันบนพื้นฐานของขอมูลของสถานศึกษาและชุมชน 

   3) รวมวางแผน โดย มีการวางแผนการดาเนินงานรวมกัน ตามการจัดทาประชาคม ทั้งแผนกลยุทธ 

แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ และมีการกําหนดโครงการ กิจกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ

ชุมชน รวมกัน 

   4) รวมดําเนินการ เมื่อมีการมอบหมายการดําเนินงานใด ๆ ของสถานศึกษาที่เกิดจากการคิด

รวมกัน วางแผนรวมกัน ผูบริหาร คร ูกรรมการสถานศึกษา และผูมีสวนไดเสีย มีการดาเนินงานในกิจกรรม

นั้น ๆ ตามภารกิจหนาที่ที่กําหนดรวมกัน 

   5) รวมรับผิดชอบ เมื่อมีกิจกรรมที่ตองดาเนินการและผลของการดาเนินงานทั้งดานบวกและดาน

ลบ ผูบริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผูมีสวนไดเสีย จะมีการรับผิดชอบในผลท่ีเกิดข้ึนรวมกันโดยไม

ทอดท้ิงใหเปนปญหาของผูใดผูหนึ่ง ความรับผิดชอบดังกลาวเปนไปตามระดับของความรบัผิดชอบ เชน 

ผูบริหารมีหนาที่บริหารงาน ครูมีหนาที่สอน จัดประสบการณเรียน และพัฒนาการเรียนรู ภูมิปญญาชวยสอน 

ชุมชนทาหนาที่สนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมการเรียนรู ระดมทรัพยากร เปนตน 

   6) รวมแกปญหา เม่ือมีปญหาอันเกิดจากการบริหารจัดการหรือดาเนินงาน ผูบริหาร คร ูกรรมการ

สถานศกึษา และผูมีสวนไดเสยี มีการหาทางแกปญหาดังกลาวรวมกันใหลุลวงดวยดี 

   7) รวมติดตามประเมินผล ระหวางการดาเนินงานและหลังการดาเนินงาน ผูบริหาร ครู กรรมการ

สถานศกึษา และผูมีสวนไดเสยี มีการติดตามและประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานรวมกัน ใน

กิจกรรมการประเมินผลการเรยีน พอแมผูปกครอง หรือภูมิปญญา สามารถเขามามีสวนในการประเมิน

ผูเรียนดวย 

   8) รวมช่ืนชมผลสําเร็จ เม่ือเกิดผลผลิต ผลลัพธ หรือความสําเร็จอันเกิดจากการบริหารจัดการ

รวมกัน ผูบริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผูมีสวนไดเสีย มีความพึงพอใจและชื่นชมในผลสําเร็จนั้น ๆ

รวมกัน เชน การรวมแสดงความยินดี การยกยองใหเกียรติ การมอบรางวัล ฯลฯ ตลอดจนการถอดบทเรียน

รวมกัน 

   จิณณวัตร ปะโคทัง (2549 อางถึงใน ประจวบ หนูเลี่ยง, 2559) ไดทําการวิจัยรูปแบบการมีสวน

รวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรยีนดีเดน โรงเรียนกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช

เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา กระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก 
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การรวมระดมความคิด การรวมวางแผน การรวมลงมือทํา การรวมติดตามประเมินผล และการรับประโยชน

รวมกัน 

   จินตวีร เกษมศขุ (2554) กลาววา ลักษณะท่ีสาํคัญของการมีสวนรวมวาเปนเรื่องของกระบวนการ 

ซึ่งไดสรุปกระบวนการการมีสวนรวมได 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

   1) มีสวนรวมในการคิด ศึกษา และคนควา หาปญหาและสาเหตุของปญหาตลอดจนความตองการ

ของชุมชน 

   2) มีสวนรวมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อลดและแกไขปญหา 

   3) มีสวนรวมในการตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย และ 

   4) มีสวนรวมในการควบคุม  ติดตาม และประเมินผลการทํางาน 

   ปารณทัตต แสนวิเศษ (2555) ทําการวิจัย เรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศกึษาขั้น

พื้นฐานของโรงเรียนประถม : การสรางทฤษฎีจากฐานราก พบวา กระบวนการมีสวนรวม ประกอบดวย 5 

ขั้นตอน คือ 

   ข้ันท่ี 1 สํารวจความตองการการสาํรวจขอมูลพื้นฐาน 

   ข้ันท่ี 2 การกําหนดมาตรฐานของสถานศกึษา 

   ข้ันท่ี 3 การวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามวิสัยทัศน พันธกิจ 

   ข้ันท่ี 4 ขั้นการดําเนินการ 

   ข้ันท่ี 5 ขั้นการประเมินผล 

   ข้ันท่ี 6 ขั้นการรวมรับผลประโยชน 

   กรกมล สมผุด (2556) ทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ีพบวา มี

กระบวนการบริหารจัดการศกึษาโดยใชวงจร PIDA  หมายถึง กระบวนการท่ีใชในการดําเนินงานตามรูปแบบ

การบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กท่ีมีประสิทธิผล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา

ประถมศึกษากระบี่ ประกอบดวย รวมคดิ รวมทํา รวมพัฒนา และรวมช่ืนชม  เม่ือนําวงจร PIDA มาใชใน

การทํางานอยางตอเนื่อง จะทําใหวงจรดังกลาวจะหมุนอยางตอเนื่อง ทําใหการทํางานมีการพัฒนาไปอยางไม

มีสิ้นสุด 

   ประสิทธ์ิ ไชยศรี (2557) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของสภาคณาจารยและ

ขาราชการในการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวา กระบวนการการมีสวนรวมประกอบดวย 1) การมี

สวนรวมในการวางแผน 2) การมีสวนรวมในการดําเนินการ 3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และ   

4) การมีสวนรวมในการประเมินผล 

   วิชญาณี บุญทวี (2560, ออนไลน) กลาวในรายงานเผยแพรผลงาน วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best 

Practice) ดานบริหารจัดการศกึษายอดเย่ียม ชื่อผลงาน คือ “ การบริหารจัดการศกึษาแบบมีสวนรวมโดยใช
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โรงเรียนเปนฐานมุงสูคุณภาพผูเรียน ” การบริการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม  โดยใชโรงเรยีนเปนฐานมุงสู

คุณภาพนักเรียนโรงเรยีนบานทุงนานางหรอก “เพ็ญชาติอุปถัมภ” ไดดําเนินการในรูปคณะกรรมการ ซึ่ง

ประกอบดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูนําชุมชน ผูปกครอง คณะครู และหนวยงานที่เก่ียวของ 

ดวยกระบวนการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน 5 รวมดังนี้ 

   1) การรวมคิด ไดแก ศึกษาบริบท เพื่อรับรูสภาพปญหาของโรงเรยีน โดยการรับขอมูล รับฟง 

ขอคิดเห็นจากครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน โดยการสอบถาม ใหโอกาสในการแสดงความเห็นถึงปญหา 

และความตองการ 

   2) การรวมวางแผน นาํขอมูลที่ไดรับจากทุกฝายมาวิเคราะหสภาพปญหาที่พบ ทั้งจากอดีต 

ปจจุบัน และทิศทางในอนาคต เพื่อนําไปสูการหาแนวทางแกไขปญหา 

   3) การรวมปฏิบัติ  โดยพิจารณาทางเลือกในการแกปญหาท่ีเหมาะสมไปสูการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงานของโรงเรียน โดยใชกระบวนการ PDCA นําขอมูลท่ีไดรบัเขาประชุมชี้แจง ระดมความคิด เนนให

ทุกฝายมีสวนรวมในการพิจารณารวมกันในการหาแนวทางแกไขปญหา ที่เกิดขึ้นของสถานศึกษา โดยการ

จัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุ ตามเปาหมายที่

โรงเรียนกําหนด จัดทํารายงานโครงการ ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน กําหนดแนวทางพัฒนาในปการศึกษา

ตอไป และรายงานผลการดําเนินงานใหผูมีสวนไดสวนเสียรบัทราบ 

   4) การรวมประเมินผล โดยใชกระบวนการ ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินกระบวนการ

ปฏิบัติงาน อยางสม่ําเสมอ มีการประเมินผลผลิต ผลลัพธท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน และประเมินความพึง

พอใจของนักเรียน และผูเก่ียวของ เชน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน เพื่อนําผลไปวิเคราะห 

เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมใหตรงกับความตองการ และเพื่อพัฒนางานตาง ๆ ไดอยางตอเนื่อง

ตอไป 

   5) การรวมชื่นชม ขยายผล และเผยแพรผลงาน ความภาคภูมิในในความสําเร็จทุกดาน ให

ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และตอโรงเรียนตาง ๆ ท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเครือขาย

และนอกเครือขาย รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาการจัดการศึกษาเขตพื้นที่ใหรับทราบความสาํเร็จเม่ือสิ้นป

การศึกษา 

   ลําพอง เชียงสิน (2560, ออนไลน) กลาวในรายงานเผยแพรผลงาน วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 

Practice) ดานการบริหารจัดการ ชื่อผลงาน คือ “การศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีสวนรวมโดย

ใชโรงเรียนเปนฐานมุงสูคุณภาพโรงเรียนวัดอัยยิการราม” การบริหารการศึกษาแบบมีสวนรวมโดยใช

โรงเรียนเปนฐานมุงสูคุณภาพนักเรียนโรงเรยีนวัดอัยยิการราม ไดดําเนินการในรูปคณะกรรมการ ซึ่ง

ประกอบดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูนําชุมชน ผูปกครอง คณะครู และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ดวยกระบวนการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน 5 รวมดังนี้ 
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   ข้ันตอนที่ 1 รวมคิด โดยศึกษาบริบท เพื่อรับรูสภาพปญหาของโรงเรียน โดยการรับขอมูล รับฟง 

ขอคิดเห็นจากครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน โดยการสอบถาม ใหโอกาสในการแสดงความเห็นถึงปญหา 

และความตองการ 

   ข้ันตอนที่ 2 รวมวางแผน โดยนําขอมูลท่ีไดรับจากทุกฝายมาวิเคราะหสภาพปญหาท่ีพบ ท้ังจาก

อดีต ปจจุบัน และทิศทางในอนาคต เพื่อนําไปสูการหาแนวทางแกไขปญหา 

   ข้ันตอนที่ 3 รวมปฏิบัติ โดยพิจารณาทางเลือกในการแกปญหาที่เหมาะสมไปสูการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงานของโรงเรียน โดยใชกระบวนการ PDCA นําขอมูลที่ไดรับเขาประชุมชี้แจง ระดมความคิด เนนให

ทุกฝายมีสวนรวมในการพิจารณารวมกันในการหาแนวทางแกไขปญหา ที่เกิดขึ้นของสถานศึกษา โดยการ

จัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุ ตามเปาหมายที่

โรงเรียนกําหนด จัดทํารายงานโครงการ ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน กําหนดแนวทางพัฒนาในปการศึกษา

ตอไป และรายงานผลการดําเนินงานใหผูมีสวนไดสวนเสียรบัทราบ 

   ข้ันตอนที่ 4 รวมประเมินผล โดยใชกระบวนการ ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินกระบวนการ

ปฏิบัติงาน อยางสม่ําเสมอ มีการประเมินผลผลิต ผลลัพธท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน และประเมินความพึง

พอใจของนักเรียน และผูเก่ียวของ เชน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน เพื่อนําผลไปวิเคราะห 

เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมใหตรงกับความตองการ และเพื่อพัฒนางานตาง ๆ ไดอยางตอเนื่อง

ตอไป 

   ข้ันตอนที่ 5 รวมชื่นชม โดยขยายผล และเผยแพรผลงาน ความภาคภูมิในในความสําเร็จทุกดาน 

ใหผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และตอโรงเรียนตาง ๆ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเครือขาย

และนอกเครือขาย รวมท้ังรายงานผลการพัฒนาการจัดการศึกษาเขตพื้นท่ีใหรับทราบความสาํเร็จเม่ือสิ้นป

การศึกษา 

   กนกอร บุญกวาง (2559) ทําการวิจัย เรื่อง การมีสวนรวมการจัดการศึกษาของชุมชน กรณีศกึษา : 

โรงเรียนบานเหมือดขาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 พบวา ผลการมีสวน

รวมในการจัดการศึกษามีแนวทางกระบวนการ ดังนี้ 

   1) การมีสวนรวมในการระดมความคิด (Brainstorming Participation) พบวา เปนการคิดคนและ

วิเคราะหปญหารวมกันในลักษณะของการรวมคดิท่ีมาจากทุกฝาย 

   2) การมีสวนรวมในการรวมวางแผน (Planning Participation) พบวา เปนการนําสิ่งท่ีรวมคิดมา

กําหนดเปนแผนปฏิบัติรวมกัน ดวยการระดมทรัพยากรจากทุกฝาย 

   3) การมีสวนรวมในการรวมลงมือทํา (Taking Action Participation) พบวา เปนการนําแผนงาน

ที่ไดไปรวมกันทําหรือแบงงานกันรับผิดชอบเพื่อใหเปนไปตามแผนและเปาหมายที่วางไว 

   4) การมีสวนรวมในการรวมติดตามประเมินผล (Monitoring Participation) พบวา เปนการ

รวมกันติดตามผลงานท่ีทําและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทํางาน รวมคิดพัฒนาปรบัปรุงใหงานดีข้ึน 
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   5) การมีสวนรวมในการรวมปรับปรุงแกไข (Adjust Participation) พบวา เปนการนําสิ่งท่ีเปน

ขอบกพรองมารวมกันหาแนวทางปรับปรุงแกไข เพื่อใหไดทางออกที่ดีที่สุด 

   6) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนรวมกันและชื่นชมยินดี (Mutual BenefitsParticipation) 

พบวา เปนการรวมรับผลประโยชนที่เกิดขึ้น รวมชื่นชมยินดีในผลงานท่ีเกิดจากการรวมคิด รวมทําซึ่งจะ

นําไปสูความสัมพันธที่ดีสมานฉันทและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 

   จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการการบริหารแบบมีสวนรวมสามารถ

สรางตารางวิเคราะหกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม ไดดังนี้ 

 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม 
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รว
ม 

รอ
ยล
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1. รวมระดมความคิด  √ √  √ √  √ √ √ 7 70 

2.รวมวางแผน √ √ √ √ √  √ √ √ √ 9 90 

3. รวมดําเนินงาน √ √  √ √ √ √ √ √ √ 9 90 

4. รวมติดตามประเมินผล √ √ √ √ √  √ √ √ √ 9 90 

5. รวมช่ืนชมผลสาํเร็จ     √ √  √ √ √ 5 50 

6. รวมรับผลประโยชน √ √  √   √ √   5 50 

7. รวมตัดสินใจ √  √  √      3 30 

8. รวมรับผิดชอบ     √      1 10 

9. รวมแกปญหา     √      1 10 

10. รวมปรับปรุงแกไข      
 

 √   1 10 

11. รวมพัฒนา      √     1 10 

12. สํารวจความตองการ 

การสาํรวจขอมูลพื้นฐาน   
   √       1 10 

13. การกําหนดมาตรฐาน

ของสถานศึกษา 
   √       1 10 
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  จากตารางท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะหกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมซึ่งไดจากการสังเคราะห 

จํานวน 13 กระบวนการ ผูวิจยัใชเกณฑ 70% (ในท่ีนี้คือความถ่ีตั้งแต 7 ขึ้นไป) ทําใหผูวิจัยสรุปกรอบแนวคิด

กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมไดเปน 1) รวมระดมความคิด 2) รวมวางแผน 3) รวมดําเนินการ และ 4) 

รวมติดตามประเมินผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  1) รวมระดมความคิด   

   มีนักการศกึษาหลายทานกลาวถึงการรวมคิดไวแตกตางกันดังนี้ 

   ธนาภรณ เมทณีสดุดี (2543) กลาววา การรวมคดิ หมายถึง การมีสวนรวมในการประชุม

ปรึกษาหารือในการวางโครงการวิธีการติดตามผล การตรวจสอบและการดูแลรกัษา เพื่อใหกิจกรรมโครงการ

สําเร็จผลตามวัตถุประสงค 

   อุดม เหลืองสด (2545) กลาววา การมีสวนรวมคิดและตัดสนิใจ หมายถึงการกําหนดความตองการ

และการจัดลาํดับความสาํคัญ แลวรวมตัดสินใจท้ังในชวงเริ่มตน ชวงวางแผน และชวงปฏิบัติตามแผน 

   ปรีดาวรรณ อินทวิมล (2548) กลาววา รวมคิด หมายถึง รวมมองเห็นปญหา รวมคิดแกไข รวมคดิ

พัฒนา รวมออกความเห็น รวมกําหนดจุดประสงคกําหนดเปาหมายวางแผนพัฒนา หาแนวทางเพื่อ

ดําเนินการตอไป 

   พิณสุดา สิรธิรังศรี (2556) กลาววา การรวมคิด หมายถึง  สถานศกึษาจัดทําประชาคม ครู

ผูบริหาร กรรมการสถานศึกษา และผูมีสวนไดเสียในชุมชน เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการของผูเรียน 

พอแมผูปกครอง และชุมชน และกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษารวมกันเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา

สถานศกึษาใหสําเร็จ 

   ประจวบ หนูเลี่ยง(2559) กลาววา รวมคิดตองมีกระบวนการขั้นตอนการมีสวนรวมดานการรวมคิด 

คือ 1) การวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการ  2) การศึกษาศึกษานโยบายการจัดการศึกษา  3) การ

กําหนดวิสัยทัศน 4) การกําหนดพันธกิจ 5) การกาํหนดกลยุทธ 6) การกาํหนดเปาหมายความสาํเร็จ 

   จากที่ความหมายที่นักการศึกษากลาวไวขางตน สรปุไดวา รวมระดมความคิด หมายถึง การ

ปรึกษาหารือ เพื่อรับทราบปญหาและความตองการของผูที่มีสวนเก่ียวของ รวมกันทําการวิเคราะหเก่ียวกับ

สภาพปญหาและสิ่งท่ีตองการแกไข พัฒนา โดยมีการกําหนดเปาหมายวัตถุประสงคในการแกไขปญหา และ

ความตองการเดียวกัน 

  2) รวมวางแผน 

   มีนักการศกึษาหลายทานกลาวถึงการรวมวางแผนไวแตกตางกันดังนี้ 

   อุดม เหลืองสด (2545) กลาววา การมีสวนรวมในการวางแผน หมายถึงการกําหนดนโยบายและ

วัตถุประสงคกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน 

   ศศวิิมล จุลศิลป (2553) กลาววา การมีสวนรวมในการหาแนวทางวางแผนงาน หมายถึง ข้ันตอนที่

โรงเรียนไดเชิญชุมชนไมวาจะเปนคณะกรรมการสถานศึกษาผูปกครององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนํา

ชุมชน หนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ หรือเครือขายมารวมประชุมเพ่ือวางแผนการดาํเนินงาน 
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   พิณสุดา สิรธิรังศรี (2556) กลาววาการรวมวางแผน หมายถึง การวางแผนดําเนินงานรวมกัน    

ตามการจัดทําประชาคมทั้งแผนกลยุทธ แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ และมีการกําหนดโครงการ กิจกรรม ท่ี

สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนรวมกัน 

   เสาวนีย เดือนเดนและคณะ (2558) กลาววา การมีสวนรวมในการวางแผนหมายถึง การมีสวนรวม

ในการวางแผนกลยุทธ การวางแผนกําหนดรายละเอียดหรือวิธีการดําเนินงานขององคกรรวมวางแผน

ปรับปรุงแกไขปญหาเพื่อติดตามผลการดําเนินงานและมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการขององคกร 

   ประจวบ หนูเลี่ยง (2559) กลาววา รวมวางแผนตองมีกระบวนการข้ันตอนการมีสวนรวมในการ

วางแผน คือ 1) การแตงต้ังคณะทํางาน 2)การกําหนดบทบาทหนาที่ 3) การกาํหนดโครงการหรือกิจกรรม  

4) การกําหนดแนวทางการดาํเนินงาน 5)การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 6) การกําหนดปจจัยในการ

ดําเนินงาน  

   จากที่ความหมายที่นักการศึกษากลาวไวขางตนสรปุไดวา รวมวางแผน หมายถึง การรวมปรึกษา 

หารือของผูมีสวนเก่ียวของในการหาแนวทางการแกปญหา หรือความตองการ โดยมีการจัดทําแผนการ

ดําเนินงานรวมกัน รวมท้ังมีการกําหนดรายละเอียด หรือวิธีดําเนินงานท่ีเหมาะสมชัดเจนเพ่ือใหสามารถนํา

ลงสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง สงผลใหบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงค และความตองการที่กําหนดไว 

  3) รวมดําเนินงาน 

   มีนักการศกึษาหลายทานกลาวถึงการรวมดําเนินงานไวแตกตางกันดังน้ี 

   อุดม เหลืองสด (2545) กลาววา การมีสวนรวมในการดําเนินการ หมายถึงการทําประโยชนใหกับ

งานทั้งชวยเหลือดานทุนทรัพยวัสดุอุปกรณแรงงาน หรือโดยการบริหารประสานงาน และขอความชวยเหลือ 

   ปรีดาวรรณ อินทวิมล (2548) กลาววา รวมดําเนินงาน หมายถึง รวมกันปฏิบัติตามวัตถุประสงค  

ที่วางไวโดยการชวยเหลือ รวมมือและประสานงานเพื่อใหเกิดผลสําเร็จ 

   ศศิวิมล จุลศิลป (2553) กลาววา การมีสวนรวมในการดําเนินการอยางสรางสรรค หมายถึง 

หลังจากวางแผนการดาํเนินงานแลวในข้ันตอนนี้ก็ลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนดไวโดยนําภูมิปญญา

ทองถ่ินที่กําหนดไวมาจัดทําหลักสูตรทองถิ่นบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดทําแผนการเรียนรูให

สอดคลองกับหลักสูตรทองถ่ินโดยบูรณาการกับ 8 กลุมสาระ เนนการสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในแผนการเรยีนรูทุกแผน โดยเปดโอกาสใหชุมชนเขามารวมเปนวิทยากรบรรยายใหความรูแก

นักเรียน สาธิตใหดูและเนนใหนักเรยีนไดลงมือปฏิบัติจริง 

   พิณสุดา สิรธิรังศรี (2556) กลาววาการรวมดาํเนินการ หมายถึง เม่ือมีการรมอบหมายการ

ดําเนินงานใด ๆ ของสถานศึกษาท่ีเกิดจากการคิดรวมกัน วางแผนรวมกัน  ผูบริหาร ครู กรรมการ

สถานศกึษา และผูมีสวนไดเสยี มีการดําเนินงานในกิจกรรมน้ัน ๆ ตามภารกิจหนาท่ีท่ีกําหนดรวมกัน 

   เสาวนีย เดือนเดนและคณะ (2558) กลาววาการมีสวนรวมในการดําเนินงาน/กิจกรรม หมายถึง 

การมีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ รวมถึงไดเขารวมโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ขององคกรได

ดําเนินงานตามแผนงานที่วางไวและมีสวนรวมในการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดีขึ้น 
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   ประจวบ หนูเลี่ยง (2559) กลาววา รวมดําเนินงานตองมีกระบวนการข้ันตอนการมีสวนรวมในการ

รวมดําเนินงาน คือ 1) ประชมุชี้แจงคณะทํางาน 2) การมอบหมายหนาท่ีการดําเนินงาน  3) การประชา 

สัมพันธการดาํเนินงาน 4) การปฏิบัติงานตามแผน 5) การนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน 6) การสรุปผลการ

ดําเนินงาน 

   จากที่ความหมายที่นักการศึกษากลาวไวขางตน สรปุไดวา รวมดําเนินงาน หมายถึง การปฏิบัติงาน

ตามแผนงานที่กําหนดไว โดยมีการมอบหมายงานตามหนาท่ีที่กําหนดไวรวมกัน มีการนิเทศ ติดตามการ

ดําเนินงานและมีการสะทอนผลการทํางาน มีการปรับปรุงกระบวนการดาํเนินงานใหดีขึ้น โดยการชวยเหลือ  

รวมมือและประสานงาน เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย วัตถุประสงค และความตองการท่ีกําหนดไว 

  4) รวมติดตามประเมินผล 

   มีนักการศกึษากลาวถึงการรวมติดตามประเมินผลไวแตกตางกันดังน้ี 

   ปรีดาวรรณ อินทวิมล (2548) กลาววา รวมประเมินผล หมายถึง รวมคิดวิเคราะห ถึงการ

ดําเนินงานวาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม การปฏิบัติงานของผูท่ีมีสวนรวมมีมากนอยเพียงใด และผลการปฏิบัติ

ประสบผลสาํเร็จหรือมีอุปสรรคหรือไม เกิดประโยชนแกนักเรียน ผูปกครอง ชุมชนอยางไร เพื่อพัฒนางาน

และแกไขงานในครั้งตอไป 

   ศศิวิมล จุลศิลป (2553) กลาววา การมีสวนรวมในการมุงมั่นติดตามประเมินผล หมายถึง หลังจาก

ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามแผนที่กําหนดไวแลว ก็รวมกันประเมินผลการดาํเนินงานรวมกันพัฒนาผลงาน 

และปรับปรุงแกไขขอบกพรอง หลังจากดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เสร็จเรียบรอยแลว แตละกิจกรรมการเรียนรูมี

การสรุปผลการดําเนินงาน โดยใชวิธีการประเมินกิจกรรมจากแบบสอบถามความพึงพอใจ สังเกตจํานวนผูท่ี

เขารวมกิจกรรม และสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรม ตลอดจนจัดประชุมเพื่อสรุปผลการ

ดําเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางโรงเรียนและชุมชน 

   พิณสุดา สิรธิรังศรี (2556) กลาววาการรวมติดตามประเมินผล หมายถึง ระหวางการดําเนินงาน

และหลังการดําเนินงานผูบริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผูมีสวนไดเสีย มีการติดตามและประเมินผล

เผื่อการปรับปรุงและพัฒนางานรวมกัน ในกิจกรรมการประเมินผลการเรียน พอแมผูปกครอง สามารถเขามา

มีสวนในการประเมินผูเรียนดวย 

   เสาวนีย เดือนเดนและคณะ (2558) กลาววาการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล หมายถึง 

ทานไดติดตามผลการดําเนินงานขององคกรอยูเสมอมีสวนรวมในการประเมินผลการดาํเนินงานขององคกร 

และหากพบปญหาทานจะนําปญหานั้นไปปรับปรุงและมีสวนรวมในการติดตามผลการดําเนินโครงการ/

กิจกรรมตาง ๆ ขององคกร 

   ประจวบ หนูเลี่ยง (2559) กลาววา รวมประเมินผลตองมีกระบวนการขั้นตอนการมีสวนรวมในการ

รวมประเมินผล คือ 1) ดานบริบท 2) ดานปจจัย 3) ดานกระบวนการ 4) ดานผลผลิต 5) ดานผลกระทบ 6) 

การรายงานผลการประเมิน 
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   จากที่ความหมายที่นักการศึกษากลาวไวขางตน สรปุไดวา รวมติดตามประเมินผล  หมายถึง    

การรวมกันเก็บรวบรวมขอมูลโดยการวิเคราะหการดําเนินการวาไดบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงค และความ

ตองการที่กําหนดไวหรือไม โดยมีการวัดและประเมินผลระหวางและหลังการดาํเนินกิจกรรม เพ่ือทําการ

แกไข ปรับปรุง ขอบกพรอง ในแตละกิจกรรมซึ่งจะเปนแนวทางในการประเมินผลโครงการของผูบริหาร คร ู

และผูมีสวนเก่ียวของ นํามาสรุปผลการดาํเนินการ โดยใชวิธีการประเมินกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

 

  3.2.5 วิธกีาร ขั้นตอน การบริหารแบบมีสวนรวม 

   มีนักการศกึษาหลายทานกลาวถึงวิธีการ ข้ันตอน การบริหารแบบมีสวนรวมไวแตกตางกันดังน้ี 

   วิโรจน  ผลแยม และศักดา สถาพรวจนา (2557) ทําการวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบการบริหาร

แบบมีสวนรวม ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการบริหารแบบมี

สวนรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบดวย 4 สวนคือ สวนท่ี 1 สวนนํา หลักการ 

วัตถุประสงคและบริบท สวนที่ 2 ระบบการบริหารแบบมีสวนรวมและวิธีการบริหาร  วิธีการบริหารแบบมี

สวนรวม (1) การกําหนดนโยบายและการวางแผน (2) การตัดสินใจ (3) การดําเนินการ (4) การติดตามและ

ประเมินผล (5) รวมรับผิดชอบและรับประโยชน สวนท่ี 3 การนํารปูแบบไปใช และสวนท่ี 4 ขอจํากัดในการ

นํารูปแบบไปใช  สาํหรับระบบการบริหารแบบมีสวนรวม แบงออกเปน 3 มิติ ไดแก มิติท่ี 1 วิธีการบริหาร

แบบมีสวนรวม  มิติท่ี 2 บุคคลที่มีสวนรวม และ  มิติที่ 3 อํานาจหนาที่ แตละมิติมีรายละเอียดดังนี้ 

   มิติท่ี 1 วิธีการบริหารแบบมีสวนรวมมี 5 ขั้นตอน คือ 

   1. การกําหนดนโยบายและการวางแผน โดยมีองคประกอบดังตอไปนี้ 1) การมีสวนรวมใน

การศึกษา วิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดนโยบายและการวางแผน 2) การมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย

และวัตถุประสงคในการบริหารงานแบบมีสวนรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 3) การมี

สวนรวมในการวางแผนเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาในการบรหิารงานแบบมีสวนรวมของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 4) การมีสวนรวมกําหนดข้ันตอนและปรับปรุงกิจกรรมเพื่อใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค

และเปาหมายในการบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

   2. การตัดสินใจ โดยมีองคประกอบดังตอไปนี้ 1) การศึกษา/วิเคราะหปญหา ขอจํากัดของการ

บริหารงานแบบมีสวนรวมของสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2) การศึกษาขอมูลและ

กระบวนการปฏิบัติงานทุกครั้งท่ีจะตัดสินใจการบริหารงานแบบมีสวนรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา 3) การเสนอแนวคิดเพ่ือประเมินทางเลือกในการจัดกิจกรรมการบริหารงานแบบมีสวนรวมของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 4) การตัดสินใจกําหนดจุดเนนของการบริหารแบบมีสวนรวมของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา 

   3. การดําเนินการ โดยมีองคประกอบดังตอไปนี้ 1) การประสานความรวมมือกันเก่ียวของในการ

บริหารแบบมีสวนรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2) การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ

รวมกันกําหนดแนวทางในการบริหารแบบมีสวนรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 3) การ
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กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการดําเนินการในการบริหารแบบมีสวน

รวมของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษา 4) การดําเนินการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร

การศึกษา บุคลากรทางการศกึษา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในการบริหารแบบมีสวนรวมของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา 5) การดําเนินการบริหารงานตามแผนงานท่ีไดวางแผน/ตัดสินใจ

ไวในการบริหารแบบมีสวนรวมของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 6) การแกปญหาที่เกิดขึ้นบน

พื้นฐานประโยชนของผูมีสวนรวมไดเสียในองคกรในการดําเนินการบริหารแบบมีสวนรวมของสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

   4. การติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบดังตอไปนี้ 1) การกําหนดวัตถุประสงค/ขั้นตอน

ในการติดตามและประเมินผลการบริหารแบบมีสวนรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2) 

การวิเคราะหปญหาท่ีเกิดขึ้นระหวางการติดตามและประเมินผลการดาํเนินการบริหารแบบมีสวนรวมของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา 3) การกําหนดบุคลากรและผูรับผิดชอบในการติดตามและ

ประเมินผลการบริหารแบบมีสวนรวมของสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 4) การทําความเขาใจ

กับผูทาํหนาที่ติดตามประเมินผลเพื่อใหการติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพในการบริหารงานแบบมีสวน

รวมของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษา 5) การรวมเสนอความคิดเห็นในการติดตามประเมินผล

การบริหารงานตามแผนงานโครงการแบบมีสวนรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 6) การ

ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการติดตามและประเมินผลตามแผนงานโครงการบริหารงานแบบมีสวนรวมของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา 7) การประสานความรวมมือกับผูเก่ียวของเพ่ือแกปญหาการ

ติดตามและประเมินผลการบรหิารแบบมีสวนรวมของสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 8) การ

ประเมินความสําเรจ็ของกิจกรรมที่ใชในการบริหารแบบมีสวนรวมของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา 9) การติดตามประเมินผลความกาวหนาของการบริหารตามแผนงานโครงการแบบมีสวนรวม

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 10) การสรุปผลจากการติดตามประเมินผลและผลท่ีไดรับจาก

การบริหารงานแบบมีสวนรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

   5. รวมรบัผิดชอบและรับประโยชน โดยมีองคประกอบดังตอไปนี้1) หนวยงาน ผูบริหารการศกึษา 

บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมีสวนรวมรับผิดและรับผลประโยชนจากการ

บริหารงานแบบมีสวนรวมของสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2) ผูบรหิารการศกึษา บุคลากร

ทางการศึกษา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวมมือกันพัฒนาหนวยงานโดยยึดหลักการบริหารงาน

แบบมีสวนรวมของสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 3) การใหสํานักงานคณะกรรมการและคณะ

อนุกรมการนํารูปแบบการบรหิารงานแบบมีสวนรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาไปใช

ดําเนินการ 4) ผูบริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมีสวนรวมใน

การบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษา 
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   มิติท่ี 2 บุคคลที่มีสวนรวม 

   บุคคลที่มีสวนรวมประกอบดวย 1) ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 3) 

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ

พื้นที่การศึกษาคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   มิติท่ี 3 อํานาจหนาที่ 

   อํานาจหนาที่ในการบรหิารแบบมีสวนรวมแบงตามการแบงสวนราชการออกเปน 10 กลุม 

ประกอบดวย 1) กลุมนโยบายและการวางแผน 2) กลุมบรหิารงานการเงนิและสินทรัพย 3) กลุมนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 4) กลุมอํานวยการ 5) กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน 6) กลุม

สงเสริมการจัดการศึกษา 7) กลุมบริหารงานบุคคล 8) หนวยตรวจสอบภายใน 9) กลุมเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ และ 10) กลุมวิเทศสัมพันธ 

   ประจวบ หนูเลี่ยง (2559) ทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนารปูแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม

ของจังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบวา ผลการสรางรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมของจังหวัดพัทลุง 

ประกอบดวย 6 ดาน โดยแตละดานมีกระบวนการขั้นตอนและวิธีการในการ มีสวนรวมของการจัดการศึกษา 

ดังตอไปนี้ 

   1. ดานการรวมคิด ตองมีข้ันตอนดานการมีสวนรวมดานการรวมคิด คือ 1) การวิเคราะหสภาพ

ปญหาและความตองการ 2) การศึกษานโยบายการจัดการศึกษา 3) การกําหนดวิสัยทัศน 4) การกําหนดพันธ

กิจ 5) การกําหนดกลยุทธ และ 6) การกําหนดเปาหมายความสําเร็จ 

   2. ดานการวางแผน ตองมีข้ันตอนดานการมีสวนรวมดานการวางแผน คือ 1) การแตงตั้ง

คณะทํางาน 2) การกําหนดบทบาทหนาที่ 3) การกําหนดโครงการหรือกิจกรรม 4) การกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงาน 5) การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และ 6) การกําหนดปจจัยในการดําเนินงาน 

   3. ดานการดําเนินงาน ตองมีขั้นตอนดานการมีสวนรวมดานการดําเนินงาน คือ 1) การประชุม

ชี้แจงคณะทํางาน 2) การมอบหมายหนาที่การดําเนินงาน 3) การประชาสัมพันธการดําเนินงาน 4) การ

ปฏิบัติตามแผน 5) การนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน และ 6) การสรุปผลการดําเนินงาน 

   4. ดานการติดตาม ตองมีขั้นตอนดานการมีสวนรวมดานการติดตาม คือ 1) การกําหนดมาตรฐาน

ตัวชี้วัดของปจจัย 2) การกําหนดมาตรฐานตัวช้ีวัดของผลผลิต 3) การเปรียบเทียบผลงานท่ีเกิดข้ึนกับ

มาตรฐานที่กําหนด 4) การสรปุวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 5) การเสนอแนะแนวทางในการ

แกปญหา และ 6) การรายงานความกาวหนา 

   5. ดานการรวมประเมินผล ตองมีข้ันตอนดานการมีสวนรวมดานการรวมประเมินผล คือ 1) ดาน

บริบท 2) ดานปจจัย 3) ดานกระบวนการ 4) ดานผลผลิต 5) ดานผลกระทบ และ 6) การรายงานผลการ

ประเมิน 
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   6. ดานการรวมในผลประโยชน ตองมีขั้นตอนดานการมีสวนรวมดานการรวมในผลประโยชน คือ 

1) การรับรูผลการดําเนินงาน 2) การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู 3) การเปนเจาของผลงานรวมกัน 4) การจัดสรร

ผลประโยชน 5) การรวมชื่นชมผลงาน และ 6) การรับผิดชอบในผลงานรวมกัน 

   กรกมล สมผุด (2556) ทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี มีกระบวนการ

บริหารจัดการศกึษาโดยใชวงจร PIDA หมายถึง กระบวนการท่ีใชในการดาํเนินงานตามรปูแบบการบริหาร

จัดการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กท่ีมปีระสิทธิผล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี 

ประกอบดวย รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา และรวมชื่นชม โดยมีวิธีการ และผลท่ีไดรับ ดังนี้ 

   1. รวมคดิ (P-Plan) มีวิธีการ คือ 1) สรางความตระหนักแกผูมีสวนเก่ียวของวาตองมีการปรับปรุง

พัฒนาโรงเรียนรวมกันทุกภาคสวน 2) เก็บรวบรวมขอมูล ศึกษาและวิเคราะหขอมูล สรุปสภาพปจจุบันของ

การดาเนินงานของโรงเรียน3) กําหนดแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการโรงเรียน 4) 

กําหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเปาหมายการดาเนินงานประจําป5) จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป ให

สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ผลท่ีไดรับ1) ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมใน

การจัดทาวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ อันนําไปสูแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2) โรงเรยีนมีแผน

ในการดําเนินงานภายใตรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล ไดแก 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนการปฏิบัติการประจําป โครงการ กิจกรรม 

   2. รวมทํา (I-Implement) มีวิธีการ คือ 1) ลงมือปฏิบัติตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมในการ

ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน 2) กํากับติดตามและนิเทศการดาเนินงานตามแผนการดําเนินงานของงานนิเทศฯ 

ตามปฏิทินการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม 3) ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามแผนงาน 

โครงการและกิจกรรม ผลท่ีไดรับ1) โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กไดนําแผนงาน โครงการและกิจกรรมไป

ดําเนินการ 

   3. รวมพัฒนา (D-Develop) มีวิธีการ คือ 1) นําผลที่ไดรับจากการปฏิบัติงานตามแผนงาน 

โครงการและกิจกรรมมาวิเคราะหหาขอดี ขอบกพรอง จัดทําแนวทางพัฒนา 2) ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปเปรียบเทียบเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน 

3) การปฏิบัติงานหลังจากที่ไดปรับปรุงพัฒนางานแลว ผลท่ีไดรับ 1) โรงเรียนมีการประเมินการดําเนินงาน

แตละโครงการตามกระบวนการ ขั้นตอน และสรปุผลความพึงพอใจ ปญหาอุปสรรค เขียนรายงานอยางมี

คุณภาพ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงงานใหมี ประสิทธิภาพและประสิทธผิล 2) โรงเรยีนไดมีการ

พัฒนาและการปรับปรงุพัฒนาการปฏิบัติงานของโรงเรียนเพื่อใหคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลดียิ่ง ๆ ขึ้นตอไป 

   4. รวมช่ืนชม (A-Appreciate) มีวิธีการ คือ 1) รายงานผลการดาํเนินงานท่ีประสบความสาํเร็จของ

โรงเรียนสูสาธารณชน 2) สรางความภาคภูมิใจในผลงานของโรงเรียนรวมกันของผูท่ีมีสวนรวมในการจัด
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การศึกษาจากทุกภาคสวน ผลท่ีไดรับ 1) รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา (SAR) 2) โรงเรียนมีการ

ประชาสัมพันธผลการดาํเนินงานของโรงเรยีน เพื่อพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคสวน 

   สาธิต ปรชัญาอริยะกุล (2560) ทําการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน

แบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนเชิงบูรณาการ กลาวถึงรูปแบบตัวอยางวิธีการมีสวนรวมขององคกรใน

ชุมชน ดานวิชาการ ในการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษารวมกับโรงเรียน ไวดังน้ี 

   1. องคกรในชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา คือ 

    1) การเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครูและผูมีสวนเก่ียวของกับองคกรในชุมชน 

ประชุมรวมกับโรงเรียน 

    2) แตงตั้งคณะกรรมการเขามารวมเปนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยเฉพาะ

คณะกรรมการสถานศึกษามามาจากตัวแทนขององคกรในชุมชน 

    3) จัดทําแผนการดาํเนินงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

    4) ลงมือปฏิบัติตามแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

    5) เมื่อพบปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแลวดาํเนินการแกไขเพื่อปรับปรุงหลักสูตร

สถานศกึษาใหสอดคลองกับสภาพและบริบทและความตองการขององคกรในชุมชน 

    6) มีการติดตามประเมินผลวาการทํางานเปนไปตามแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามที่

กําหนดหรือไม พรอมนําผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตอไป 

   2. วิธีการมีสวนรวม ประกอบดวย 

    1) รวมวางแผน มีแนวทางดังน้ี 

     (1) รวมประชุมระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู และผูมีสวน

เก่ียวของกับองคกรในชุมชน เพื่อรับทราบปญหาและความตองการของครูนักเรียนและชุมชน 

     (2) รวมวิเคราะหหลักสูตร วิเคราะหผูเรียนและแนวทางการจัดการเรียนรูของหลักสูตร

สถานศกึษาที่สอดคลองกับบริบทและความตองการขององคกรในชุมชนอยางแทจริง โดยใหสถานศกึษา

พัฒนาคุณภาพการศึกษาใชทองถ่ินเปนแกนกลางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

     (3) รวมกําหนดทิศทางจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา ดวยการกําหนดวิสัยทัศน แผน

กลยุทธแผนการพัฒนา แผนปฏิบัติการ แผนการจัดการเรียนรู พรอมดวยเน้ือหาสาระ การวัดและประเมินผล

ตามสภาพจริง โดยมีจุดเนนดานวิถีชีวิตของชุมชน 

     (4) รวมบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษาผานการเรียนรูใน 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก 

ภาษาไทยคณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยีและภาษาตางประเทศอยางเปนรูปธรรม มีวางแผนการบูรณาการทรัพยากรทางการศึกษา เชน 

งบประมาณ บุคลากร วัสดุครภัุณฑทางการศึกษา สัมพันธกับระบบการบริหารพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

อีกทั้งมีการกําหนดรูปแบบหลักสูตร การตรวจคุณภาพหลักสูตรและการปรับปรงุหลักสูตร ท่ีมีโครงสราง

เน้ือหาที่บูรณาการสาระการเรียนรูและวิถีชีวิตอยางชัดเจน  มีระบบการวางแผนการใช การขออนุมัติใชการ
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ประชาสัมพันธ พรอมการนิเทศ กํากับดูแลที่สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพบริบทและความตองการที่

แทจริงของผูเรียนและชุมชน มีระบบการประเมินหลักสูตร การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและ

การรายงานผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสามารถนํามาใชในการแกปญหาและพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษาไดอยางเปนรูปธรรม 

    2) รวมดําเนินการ โรงเรียน มกีารมอบหมายใหคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครูและ

ชุมชนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแมบทและสอดคลองกับสภาพปญหาและความ

ตองการของชุมชน โดยการปรับเพิ่มและขยายเน้ือหาสาระวิชา กิจกรรมการเรยีนการสอนในหลักสูตร

สถานศกึษา เกิดการรวมดําเนนิการตามแผนในกิจกรรม ดวยการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนอยางบูรณาการ ตามภารกิจท่ีตกลงรวมกัน เปนกระบวนการการเรียนรูจรงิตามศักยภาพของ

ผูเรียน 

    3) รวมแกปญหา เมื่อมีปญหาดานหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรวมแกปญหากับกรรมการ

สถานศกึษา ผูบริหาร ครูและผูมีสวนเก่ียวของกับองคกรในชุมชน มีการหาทางออกในการแกปญหาใหลุลวง 

โดยทีส่ามารถบูรณาการเชื่อมโยงกันไดอยางเปนระบบ   

    4) รวมติดตามประเมินผล  ระหวางการดาํเนินการหรือหลังการดําเนินการ กรรมการ

สถานศกึษา ผูบริหาร ครูและผูมีสวนเก่ียวของกับองคกรในชุมชน มีการติดตามประเมินผลการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษารวมกัน หรือมีปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น เขามารวมติดตามประเมินผลในการ

จัดทําหลักสูตรทองถ่ินดวยและสามารถนําผลไปปรับปรงุพฒันาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 รูปแบบการมีสวนรวมขององคกรในชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

รวมกับโรงเรียน ของ สาธิต  ปรัชญาอริยะกุล, 2560 

 

   จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ผูที่มีสวนเกี่ยวของจะเปนผูมีความสําคัญเปนอยางมากในการ

รวมกันนําพาไปสูเปาหมายหรือความตองการอยางสูงสุด ซึ่งจะตองมีวิธีการ ขั้นตอนการบริหารแบบมีสวน

รวมจะมีลักษะเปนอยางไรข้ึนอยูกับจุดประสงคในการดําเนินงานทําใหรายละเอียดของวิธีการ และขั้นตอน

การบริหารแบบมีสวนรวมมีความซับซอนและแตกตางกันออกไป และวิธีการ ขั้นตอนเหลานั้นตองมี

ความสัมพันธกับผลที่ไดรับหรือผลท่ีเกิดขึ้นดวย  ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจึงไดกําหนดขอบเขตการศึกษา
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เก่ียวกับกระบวนการมีสวนรวมวา กระบวนการมีสวนรวม 4 รวม ประกอบดวย รวมระดมความคิดเห็น รวม

วางแผน รวมดําเนินงาน  และรวมติดตามประเมินผล แตละกระบวนการ ประกอบดวย องคประกอบยอย 4 

องคประกอบ ไดแก 1) ผูที่มีสวนเก่ียวของ 2) วิธีการ 3) ขั้นตอน และ 4) ผลท่ีไดรับ รายละเอียดดังนี้ 

    1. กระบวนการรวมระดมความคิด 

     1) ผูท่ีมีสวนเก่ียวของ คือ ผูบริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา คณะครูและผูท่ีมีสวน

เก่ียวของ 

     2) วิธีการ คือ ประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดเปาหมายหรือจุดมุงหมาย 

     3) ข้ันตอน ไดแก (1) การสรางความเขาใจรวมกัน  และ (2) การระดมความคิดเห็นเพื่อ

กําหนดจุดมุงหมาย 

     4) ผลที่ไดรับ คือ เปาหมายหรือจุดมุงหมาย 

    2. กระบวนการรวมวางแผน 

     1) ผูท่ีมีสวนเก่ียวของ คือ ผูบริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา คณะครูและผูท่ีมีสวน

เก่ียวของ 

     2) วิธีการ คือ ประชุมวางแผน 

     3) ข้ันตอน ไดแก (1) แตงต้ังคณะทํางาน (2) กาํหนดบทบาทหนาที่ (3) กําหนดโครงการ

หรือแนวทางการดําเนินงาน 

     4) ผลท่ีไดรับ คือ แผนการดําเนินงานหรือแนวทางการดําเนนิงาน 

    3. กระบวนการรวมดําเนินงาน 

     1) ผูท่ีมีสวนเก่ียวของ คือ ผูบริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา คณะครูและผูท่ีมีสวน

เก่ียวของ 

     2) วิธีการ นําแผนการดาํเนินงานไปลงสูการปฏิบัติ 

     3) ข้ันตอน ไดแก (1) ประชุมชี้แจงคณะทํางาน และ (2) ดาํเนินงานตามแผนท่ี วางไว 

     4) ผลท่ีไดรับ คือ การดําเนินงานตามแผน 

    4. กระบวนการรวมติดตามประเมินผล 

     1) ผูท่ีมีสวนเก่ียวของ คือ ผูบริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา คณะครูและผูท่ีมีสวน

เก่ียวของ 

     2) วิธีการ คือ ประชุมติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน 

     3) ขั้นตอน ไดแก (1) ตรวจสอบผลการดําเนินงาน (2) สะทอนผลการดําเนินงาน และ (3) 

หาแนวทางปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการดําเนินงาน 

     4) ผลที่ไดรับ คือ รายงานผลการดําเนินงาน 
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  3.2.6 ประเภทของการบรหิารแบบมีสวนรวม 

    มีนักการศึกษากลาวไวดังนี้ 

    โศภิดา คลายหนองสรวง (2558) กลาวไววา ประเภทของการบริหารแบบมีสวนรวมแบงได 2 

ประเภท คือ 

    1) การมีสวนรวมโดยตรง การมีสวนรวมในการบริหารเปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับการตัดสินใจเปน

สําคัญ ดังนั้น ผูมีหนาที่รับผิดชอบกิจกรรมโดยตรง เชน ผูบริหาร หัวหนาโครงการ การปฏิบัติตามอํานาจ

หนาที่ก็ตาม มักจะเปดโอกาสใหบุคคลอ่ืนเขามามีสวนรวมในรูปของกรรมการท่ีปรกึษาท่ีจะใหขอคิด 

ขอเสนอแนะ เพราะกิจกรรมบางอยางอาจมีอุปสรรคไมสามารถแกปญหาใหลุลวงไปไดดวยดี จึงจําเปนตอง

ใหบุคคลอ่ืนเขามารวมในการตัดสินใจ เพื่อใหผลการ ตัดสินใจ เปนที่ยอมรับแกคนทั่วไปหรือเกิดผลงานที่มี

ประสิทธิภาพ การมีสวนรวมโดยตรงจึงมีสาระสําคัญอยูที่วาเปนการรวมอยางมีระบบตามกระบวนการบริหาร 

มักทําเปนลายลักษณอักษร เชน เม่ือมีคําสั่งแตงต้ังบุคคลเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องใดก็ตาม ผลท่ี

เกิดข้ึนนั้นเกิดจากการตัดสินใจรวมกัน เปนตน 

    2) การมีสวนรวมโดยออม การมีสวนรวมโดยออมเปนเรืองของการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง

ใหบรรลุเปาหมายอยางไมเปนทางการ โดยไมไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในกระบวนการบริหารแตอยางใด 

แตเปนเรื่องของการใหการสนับสนุน สงเสริมใหบรรลุเปาหมายเทานั้น เชน การบริจาคเงนิทรัพยสิน วัสดุ

อุปกรณ แรงงาน เขาชวยสมทบ ไมไดเขารวมประชุม แตยินดีรวมมือ เปนตน ลักษณะของการมีสวนรวม 

ลักษณะหรือรูปแบบของการเขาไปมีสวนรวมนั้นสามารถพิจารณาไดหลากหลาย ซึ่งข้ึนอยูกับวาเราจะสนใจ

ในดานใด บางทานพิจารณาจากกิจกรรมที่เขาไปมีสวนรวม เชน การเลือกตั้ง การประชุมบางทานก็พิจารณา

ในเชิงการบริหาร เชน การมีสวนรวมในแนวราบ – แนวด่ิง เปนตน 

 

  3.2.7 ประโยชนของการบรหิารแบบมีสวนรวม 

    มีนักการศึกษาหลายทานกลาวถึงประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวมไวแตกตางกันดังนี้ 

    Swansburg (อางถึงในชาฤนี เหมือนโพธ์ิทอง, 2554) ได กลาวถึงประโยชนของการบริหาร

แบบมีสวนรวมไว ดังนี้ 

    1) ไดรับความไววางใจกันสูง และใหการสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

    2) เปนการใหความสําคัญของตําแหนงงานทุกงาน และทุกคนมีความเสมอภาคกัน 

    3) ผูบริหารและผูปฏิบัติมีความรับผิดชอบมากขึ้น 

    4) ลดความสับสนในการปฏิบัติงานของผูบริหารและผูปฏิบัติงานโดยการปรับปรุงการ 

ติดตอสื่อสารใหดีขึ้น 

    5) นิเทศงานดวยตนเองกระตุนใหผูปฏิบัติงานไดวินิจฉัยและแกปญหาใหผูปฏิบัติงานมีการ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันและเปนการพัฒนาอาชพี 

    6) มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
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    7) ปฏิบัติไดถูกตองตามกฎระเบียบ 

    8) เพิ่มประสทิธิภาพในตําแหนงงานท่ีสูงขึ้น 

    9) การทํางานเปนทีมทํา ใหผูปฏิบัติงานรวมมือกันเพ่ิมแรงจูงใจและความคิดริเร่ิมในการทํางาน 

    10) ปรับปรุงการติดตอสื่อสารในองคการ 

    11) ลดการขาดงาน 

    12) เพิ่มประสิทธิผลและผลผลิตในงานรวมถึงปรับปรุงคุณภาพของงานเพิ่มการเรียนรูในงานให 

มากข้ึน 

    13) เพิ่มขวัญและแรงจูงใจในการทํางานเพิ่มความกระตือรือรนในการเขามามีสวนรวม ในการ

บริหารงานของผูปฏิบัติงาน 

    14) ไดรับความคิดใหม ๆ ในการตัดสินใจและแกปญหา 

    15) แสดงใหเห็นถึงผูนําที่มีความสามารถ 

    16) เปาหมายและวัตถุประสงคของผูบริหารคือตองการใหบุคลากรเปนมืออาชีพ 

    17) ลดการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน และสรางความมั่นคงในงาน 

    18) เพิ่มความยึดมั่นผูกพันตอองคการ จากการท่ีมีทัศนคติตอองคการในทางที่ดี 

    19) การทํางานนอกเวลาลดลง 

    20) ตนทุนในการบริหารลดลง 

    21) เพิ่มความพึงพอใจในการทํางาน เกิดความรูสึกชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพราะวาการบริหาร

แบบมีสวนรวมจะชวยใหเพิ่มความสามารถของแตละบุคคล เพิ่มความสามารถในการเรยีนรูขององคการ การ

ปรับตัวและการพัฒนาสูความเปนเลิศ 

    ประสาร พรหมณา (2553) กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวม ทําใหการบริหารโรงเรยีนมี

ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

    1) การบริหารแบบมีสวนรวม ทําใหเกิดความรวมมือ รวมพลงัความสามัคคี การทํางานเปนทีม 

เปนกลุม ทําใหมีการสนับสนุนการทํางาน สรางผลงานไดมากขึ้นในเวลาที่จาํกัด 

    2) บุคลากรมีขวัญ กําลังใจท่ีไดมีสวนรวม ไดรับการยอมรับจากฝายบริหาร มีความภาคภูมิใจ 

มีความกระตือรือรนทํางานอยางเต็มความสามารถ ชวยเพิม่พูนประสิทธิภาพการทํางานใหสูงข้ึน 

    3) การมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน ชวยใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางานลดความขัดแยงลดการ

ตอตานจากฝายปฏิบัติไดมีโอกาสรวมทํางาน รวมคิด รวมตัดสินใจ ทําใหลดปญหาในการทํางาน งานสาํเรจ็

ไดรวดเร็วเพราะความรวมมือจากทุกคน ทุกฝาย 

    4) ทําใหเกิดกระบวนประชาธิปไตย เปนกระบวนการท่ีรวมมือกันแบงงานกันทํา รวมกัน

รับผิดชอบ เปนการลดคาใชจายในการบริหารงาน การรวมคิดรวมทํา รวมรับผิดชอบเปนการเพิ่มผลผลิต 

เพิ่มคุณภาพงาน ทําใหการใชทรัพยากรประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 
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    5) การบริหารแบบมีสวนรวม ทําใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบรวมกัน ทุกคนเปนสวนหนึ่งของ

องคกร มีการทํางาน ควบคุมงานกันเอง เปนการแบงเบาภาระของฝายบริหารใหลดลงทําใหฝายบริหารทํา

หนาที่บริหารงานไดอยางเต็มท่ีทําใหผลงานดีข้ึน มีคุณภาพสูงข้ึน แสดงถึงการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 

    กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (2553 อางถึงใน สุทธิรา เกษมราษฎร 2559) ไดกลาวถึง

ประโยชนของการมีสวนรวมในการบริหาร ดังนี้ 

    1) การมีสวนรวมทําใหเกิดความคิดมากกวา เพราะเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกไดระดมความ

คิดเห็นและอภิปรายรวมกัน ดังนั้น การท่ีจะไดความคิดดี ๆ ในการปฏิบัติงานจึงมีความเปนไปไดมากกวาการ

คิดเพียงคนเดียว 

    2) การมีสวนรวมในการบริหารมีผลในเชิงจิตวิทยา คือ ทําใหการตอตานลดนอยลงใน

ขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากขึ้น นอกจากนี้ยังเปนวิธีที่ผูบริหารสามารถใชทดสอบดูวาสิ่งท่ีตนเองรู

กับสิ่งที่ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชารูหรือไม 

    3) เปดโอกาสใหมีการสื่อสารแบบเปด สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณในการ

ทํางานรวมกัน ตลอดจนการเสรมิสรางความสัมพันธทีดีตอกัน 

    4) การมีสวนรวมจะทําใหผลการปฏิบัติงานดีข้ึน การตดัสินใจท่ีมีคณุภาพมากขึ้นสงเสริมใหการ

ปรับปรุงงานมีความเปนไปไดสูงขึ้น ตลอดจนผูรวมงานมีความพึงพอใจในการทํางานมากย่ิงขึ้น 

    กมล ฉายาวัฒนะ (2549 อางถึงใน วีระศักดิ์ วงศอินทร, 2557) ไดกลาวถึงประโยชนของการ

บริหารแบบมีสวนรวม 5 ประการ ดังน้ี 

    1) การมีสวนรวมกอใหเกิดการระดมความคิดและอภิปรายรวมกันระหวางผูเก่ียวของ ทําใหเกิด

ความคิดเห็นที่หลากหลายทําใหการปฏิบัติมีความเปนไปไดมากกวาคิดเพียงคนเดียว 

    2) การมีสวนรวมในการบริหาร มีผลทางจิตวิทยา คือ ทําใหเกิดการตอตานนอยลง ใน

ขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากขึ้น นอกจากนี้ยังเปนวิธีการที่ผูบริหารสามารถใชทดสอบวา สิ่งท่ีตนเอง

รูตรงกับสิ่งท่ีผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชารูหรือไม 

    3) เปดโอกาสใหมีการสื่อสารที่ดีกวา สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ ในการ

ทํางานรวมกันตลอดจนการเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน 

    4) เปดโอกาสใหผูรวมงานหรือผูเก่ียวของใชความสามารถและทักษะในการททํางานรวมกัน 

เกิดความมีน้ําใจ และความจงรักภักดีตอหนวยงานมากขึ้น 

    5) การมีสวนรวมจะทําใหผลการปฏิบัติงานดีข้ึน การตดัสินใจมีคุณภาพมากขึ้นและสงเสริมใหมี

การปรับปรุงงาน มีความเปนไปไดสูง ตลอดจนผูรวมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

    สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2545 อางถึงใน โสภิดา คลายหนองสรวง 2558) กลาวถึงประโยชนของการ

บริหารแบบมีสวนรวมไว 5 ประการดังน้ี 

    1) การมีสวนรวมกอใหเกิดการระดมความคิดและอภิปรายรวมกันระหวางผูเก่ียวของ ทําใหเกิด

ความคิดเห็นที่หลากหลายทําใหการปฏิบัติมีความเปนไปไดมากกวาคิดเพียงคนเดียว 
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    2) การมสีวนรวมในการบริหาร มีผลทางจิตวิทยา คือ ทําใหเกิดการตอตานนอยลง ใน

ขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากขึ้น นอกจากนี้ยังเปนวิธีการที่ผูบริหารสามารถใชทดสอบวา สิ่งท่ีตนเอง

รูตรงกับสิ่งท่ีผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชารูหรือไม 

    3) เปดโอกาสใหมีการสื่อสารที่ดีกวา สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ ในการ

ทํางานรวมกันตลอดจนการเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน 

    4) เปดโอกาสใหผูรวมงานหรือผูเก่ียวของใชความสามารถและทักษะในการททํางานรวมกัน 

เกิดความมีน้ําใจ และความจงรักภักดีตอหนวยงานมากขึ้น 

    5) การมีสวนรวมจะทําใหผลการปฏิบัติงานดีข้ึน การตดัสินใจมีคุณภาพมากขึ้นและสงเสริมใหมี

การปรับปรุงงาน มีความเปนไปไดสูง ตลอดจนผูรวมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

    โสภิดา คลายหนองสรวง (2558) สรุปประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวม ได 3 สวน 

ประกอบดวย  

    1) ประโยชนท่ีเกิดกับหนวยงาน โดยการบริหารแบบมีสวนรวมชวยใหบรรยากาศ และการ

สื่อสารในหนวยงานดีขึ้น ความขัดแยงลดลง ตนทุนลดลงในขณะที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น และ หนวยงานพรอมรับ

การเปลี่ยนแปลงไดดีข้ึน 

    2) ประโยชนท่ีเกิดกับผูบริหาร โดยฝายบริหารสามารถบรหิารพนักงานไดงายขึ้น การตดัสินใจ

ของฝายบริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากไดขอมูลความคิด จากทุกฝายและแสดงถึง

ความสามารถในการบริหารไดชัดเจนยิงขึ้น 

    3) ประโยชนท่ีเกิดกับพนักงาน โดยความสัมพันธระหวางพนักงานกับฝายบริหาร และระหวาง

พนักงานดวยกันเองดีข้ึน พนักงานมีความไวใจกันสูง สามารถพัฒนาความสามารถทางวชิาชีพไดดีข้ึน มีความ

รับผิดชอบและผูกพันกับหนวยงานมากข้ึนรวมทั้งมีความเขาใจ กฎระเบียบและขอจํากัดตาง ๆ ไดดีข้ึน 

 

4. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับประสิทธิผลของโรงเรยีน 

 4.1 ความหมายของการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 

  โรงเรียนเปนองคกรทางสังคมท่ีมีหนาท่ีสรางเยาวชนใหเปนผูที่มีคุณภาพและสามารถดํารงชีวิตอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุขสังคมจึงตั้งความหวังไวกับโรงเรยีนสูงกวาองคกรอ่ืน ๆ จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีนักการ

ศึกษาจะตองใหขอบเขตและความหมายของการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลเพื่อเปนกรอบในการ

ประเมินผลของผูประเมินและเปนกรอบการทํางานของผูบริหารโรงเรียนที่ผานมามีผูใหความหมายของการ

บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลไวดังนี้ 

  คลิกแมน (Glickman, 1987) ไดใหคําอธิบายถึงการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลวาหมายถึง

โรงเรียนที่ประสบผลสาํเร็จซึ่งเปนองคกรแนวหนาท่ีสามารถอธิบายถึงการศึกษาท่ีดดีวยตนเองตามเปาหมาย

และวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม 
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  มอรติมอร (Mortimore, 1988) อธิบายถึงการบริหารโรงเรยีนท่ีมีประสิทธิผลวานักเรียนจะมี

ความกาวหนาและประสบผลสําเร็จเกินกวาความคาดหวังท่ีตั้งไว 

  เรนโนลดและครีมเมอร (Reynolds and Creemers, 1990) ไดกลาวถึงการบรหิารโรงเรียนท่ีมี

ประสิทธิผลวาเปนโรงเรียนที่เต็มเปยมไปดวยคุณภาพของการศึกษากลาวโดยสรปุการบรหิารโรงเรียนท่ีมี

ประสิทธิผลหมายถึงโรงเรียนที่มีความพรอมสมบูรณดวยคุณภาพสามารถดําเนินการพัฒนาตนเองตาม

เปาหมายพัฒนานกัเรียนใหประสบความสําเร็จตามความสามารถของตน  

 

 4.2 คุณลักษณะและองคประกอบของการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 

  นักการศึกษาไดเสนอแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะและองคประกอบของการบริหารโรงเรยีนท่ีมี

ประสิทธิผลดังน้ี 

  เอ็ดมอนด (Edmonds, 1979) ไดเสนอแนวคดิท่ีนาไปสูความเปนโรงเรียนประสิทธิผลดวยปจจัย 5 

ประการคือ 

  1. ภาวะผูนําท่ีแข็งแกรงของผูบริหาร 

  2. ความเปนผูเชี่ยวชาญในดานทักษะพ้ืนฐาน 

  3. สภาพแวดลอมของโรงเรยีนท่ีสะอาดเรียบรอยและปลอดภัย 

  4. ความคาดหวังของครูที่มีตอนักเรียนในระดับสูง 

  5. การเฝาติดตามประเมินความกาวหนาของนักเรียนอยางตอเนื่อง 

  สเต็ดแมน (Stedman, 1987) ไดศึกษาวิจัยถึงความสําเร็จของโรงเรียนซ่ึงสรุปไดวา ลักษณะที่แสดง

ถึงความสําเร็จซึ่งเก่ียวเนื่องกับประสิทธิผลของโรงเรียนคือ 

  1. การเนนที่ชาติพันธุและเชื้อชาติ 

  2. การมีสวนรวมของผูปกครอง 

  3. การรวมกันวางแผนดูแลนักเรียนระหวางครูและผูปกครอง 

  4. หลักสูตรที่เนนทางดานวิชาการ 

  5. การใชและพัฒนาครูอยางมีประสิทธิภาพ 

  6. การใหการดูแลนักเรียนอยางใกลชิด 

  7. ความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีตอโรงเรียน 

  8. สภาพแวดลอมที่เอ้ืออานวย 

  9. การสอนที่ปราศจากปญหาทางวิชาการ 

  ออสตินและเรนโนลด (Austin and Raynolds, 1990) ไดศึกษาวิจัยและรายงานวาการบริหาร

โรงเรียนที่มีประสิทธิผลจะตองมีลักษณะที่แสดงถึงความสําเร็จดังน้ี 

  1. การจัดการอาคารสถานท่ี 

  2. ภาวะผูนํา 
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  3. ความมีเสถียรภาพของบุคลากร 

  4. การจัดระบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน 

  5. การพัฒนาบุคลากร 

  6. การจัดการเวลาเรียนที่เกิดประโยชนสูงสุด 

  7. ความเปนเลิศทางวิชาการท่ีไดรับการยอมรับ 

  8. การมีสวนรวมและการสนบัสนุนจากผูปกครอง 

  9. การวางแผนรวมกัน 

  10. ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

  11. มีเปาหมายและความคาดหวังรวมกันท่ีชัดเจน 

  12. มีระเบียบวินัย 

  เฮอรซอก (Herzog, 1990) ทําการศึกษาตัวแปรเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมในป 1990 ได

ศึกษาโดยรวบรวมขอมูลจากครู 1,797 คนพบวา ภาวะผูนาํและบรรยากาศองคกรมีความสัมพันธกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

  มารเซล (Marcel, 1990) วิจัยเรื่องอํานาจของครูใหญกับประสิทธิผลของโรงเรยีนในป 1990 

เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถามพฤติกรรมของผูบริหารแบบประเมินโรงเรียนประกอบดวยการประเมินการ

บรรลุเปาหมายภาวะผูนาํบรรยากาศการติดตอสื่อสารของครูการส่ือสารของผูบรหิารและการปฏิบัติงานของ

ครูกลุมตัวอยางไดแกครูใหญ 34 คน ผูชวยครูใหญ 113 คนและครู 375 คนวิเคราะหขอมูลโดยการหา

สหพันธการวิเคราะหตัวประกอบ พบวาพฤติกรรมการใชอํานาจเปนองคประกอบสําคัญของภาวะผูนําและมี

ผลกระทบตอการดําเนินงานของโรงเรียนและตออาจารย 

  เชฟเฟด (Shepherd, 1990 ) ทําการศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดย

รวบรวมขอมูลจากครู 1,797 คน พบวา ภาวะผูนําและบรรยากาศองคกรมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของ

โรงเรียน 

  วอรทแมน (Worthman, 1990) ไดวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางความเปนระบบราชการกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในป 1990 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลองคกรวามี

ความสัมพันธกันหรือไมและเพื่อตัดสินวามิติแตละมิติของประสิทธิผลองคกรคือความสามารถในการผลิต

ความสามารถในการปรับตัวความยืดหยุนมีความสัมพันธกับระดับความเปนระบบราชการของโรงเรียนนั้น ๆ

หรือไมโดยใชเครื่องมือในการวิจัย2 ชนิดคือ D.A Mackay’s School Organizational Inventory และ 

Paul Mott’s Index of Perceived Organization Effectiveness (IPOED) ผลการวิจัยพบวามี

ความสัมพันธในทางลบ ระหวางราชการกับประสิทธผิลองคกรความสามารถในการผลิตของครูกับระดับความ

เปนระบบราชการและผูวิจัยไดเสนอแนะใหโรงเรียนและระบบโรงเรียนหนีหางจากความเปนองคกรท่ีมี

ลักษณะระบบราชการและควรมุงสูการเปนองคกรที่มีรูปแบบของความรวมมือซึ่งองคกรที่มีลักษณะนี้
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สามารถสรางความชื่นชมใหเกิดขึ้นกับครูในฐานะนักวิชาชีพโรงเรียนจะไดรับการกระตุนใหเกิดความผูกพัน

ตอวิชาชีพการสอนและเนนการสรางเสริมพลังของครใูหญในการนํา 

  ครีสพีลส (Chrispeels, 1990) ทําการศกึษาวิจัยประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาเฉพาะกรณีในโรงเรยีน

ประถมศึกษาจํานวน 8 แหงในป 1990 โดยทําการวิเคราะหระดับประสิทธิผลของโรงเรียนทั้ง 8 แหงการวิจัย

ดังกลาวศึกษาเก่ียวกับ 1) วัฒนธรรมและบรรยากาศในโรงเรียน 2) หลักสูตรและการสอน 3) โครงสรางของ

องคกร 4) ภาวะผูนําของครูใหญใชเวลาในการศึกษา 5 ปทําการรวบรวมโดยใชการสัมภาษณแบบสอบถาม

ผลของการทดลองและแบบบันทึกขอมูลจากการศึกษาพบวา 1) การเปดโอกาสใหคณะกรรมการหลักสูตร

และครูไดทาํงานรวมกันมีความจําเปนสําหรับการเพิ่มสัมฤทธิ์ผลของนักเรียน 2) การบริหารโรงเรียนท่ีมี

ประสิทธิผลน้ันครูใหญตองมีภาวะผูนาํ 3) ตองมีวางแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีดี 

  คาลดเวลลและสปงคส (Caldwell and Spinks, 1990) ไดศึกษาเก่ียวกับคุณลกัษณะของการบริหาร

โรงเรียนที่มีประสิทธิผลซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบคือ 1) เนนการเรียนการสอน 2) ความสามารถใน

การรับการตรวจสอบได 3) การมีสวนรวมอยางเหมาะสม และ 4) การมีแผนงานเพ่ือพฒันาวชิาชีพผูบริหาร

และคร ู

  เซอรจิโอวาน ี(Sergiovanni, 1991) ไดสรปุลักษณะสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลวาควรมีองคประกอบ

ดังน้ี 1) เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการท่ีดี 3) จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรู

ของนักเรียน 4) มีบรรยากาศสถานศึกษาในทางบวก 5) สงเสรมิความมีปฏิสัมพันธตอกันแบบเปนกลุม 6) มี

การพัฒนาบุคลากรอยางกวางขวาง 7) ใชภาวะผูนําแบบมีสวนรวม 8) สงเสริมการแกปญหาอยางสรางสรรค

9) ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมเพียซ (Pierce, 1991) ไดวิเคราะหลักษณะการบริหารโรงเรียนที่มี

ประสิทธิผลในปค.ศ. 1991 พบวามีลักษณะดังน้ี 

  1. การใหความเคารพกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

  2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีเนนการสรางครูท่ีชวยเหลือนักเรียนที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม 

  3. หลักสูตรที่เนนการบูรณาการและพัฒนาไดมากกวาทักษะพื้นฐาน 

  4. การสงเสริมใหนักเรียนเกิดความรวมมือในการวางแผนกับครู 

  5. การมีสวนรวมในการดูแลนักเรียนระหวางครแูละผูปกครอง 

  และในป ค.ศ.1995 แซมมอนสฮิลแมนและมอรติมอร (Sammons, Hillman and Mortimore) ได

ศึกษาวิจัยและพัฒนาองคประกอบท่ีสงผลถึงความสําเร็จหรือความมีประสิทธิผลของโรงเรียนประสิทธิผลวามี 

11 ปจจัยคือ 

  1. ความเปนผูบริหารมืออาชีพประกอบดวย 

   1.1 มีความมั่นคงและชัดเจนของวัตถุประสงคขององคกรและบริหารเชิงรุกสรางทีมงานบริหารของ

โรงเรียน 

   1.2 การมีสวนรวมของครูในการบริหารจัดการหลักสูตรการตัดสินใจและการใชนโยบายตาง ๆ 

   1.3 สรางครใูหเปนผูนําทางวิชาการ 
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  2. การมีวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกันประกอบดวย 

   2.1 การมีเอกภาพของเปาหมายโรงเรยีน 

   2.2 มีการปฏิบัติอยางตอเน่ืองเพ่ือความกาวหนาของนักเรียน 

   2.3 มีความเคารพในสถาบัน 

  3. มีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู ไดแก 

   3.1 มีสภาพแวดลอมที่เปนระบบระเบียบ 

   3.2 มีสภาพแวดลอมที่ดึงดูดความสนใจตอการเรียนการสอน 

  4. การเรียนการสอนที่เขมแข็งไดแก 

   4.1 การใชเวลาที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร 

   4.2 เนนความเปนเลิศทางวิชาการ 

  5. มีแผนการเรียนการสอนท่ีมีวัตถุประสงคชัดเจน ไดแก 

   5.1 ความมีประสิทธิภาพของแผนการสอนในการเตรียมการสอน 

   5.2 มีจุดประสงคท่ีชัดเจนของแผนการสอน 

   5.3 มีบทเรียนท่ีเหมาะสมกับนักเรียน 

   5.4 ใชวิธีการสอนที่หลากหลาย 

  6. มีความคาดหวังตอโรงเรยีนและนักเรียนในระดับสูง ไดแก 

   6.1 ครูและนักเรียนมีความคาดหวังในระดับสูงรวมกันทั่วถึงทั้งโรงเรียน 

   6.2 มีการสื่อสารและเสริมแรงเพื่อใหความคาดหวังสูความเปนจริง 

   6.3 มีการคิดการปฏิบัติที่ทําใหไปสูความคาดหวัง 

  7. มีการเสริมแรงครูประกอบดวย 

   7.1 การใหความเปนธรรมในการใหรางวัลและการลงโทษ 

   7.2 ชี้แจงและใหทราบผลการพัฒนาหรือการปรับปรุง 

  8. มีการติดตามความกาวหนาของนักเรียนและการพัฒนาปรับปรุงโรงเรยีนไดแก 

   8.1 มีการติดตามผลการเรียนของนักเรียน 

   8.2 มีการประเมินศักยภาพของโรงเรียน 

  9. นักเรียนมีความรับผิดชอบประกอบดวย 

   9.1 การสรางความศรัทธาของครูใหมีแกนักเรียน 

   9.2 มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหนักเรียน 

   9.3 การควบคุมพฤติกรรมของนักเรียน 

  10. มีความรวมมือระหวางโรงเรียนและผูปกครองไดแกการใหความรวมมือที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู

ของนักเรียน 
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  11. เปนองคกรแหงการเรียนรูซึ่งไดแกการพัฒนาบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนใหมีการเรียนรูและ

รับผิดชอบโรงเรียนไดเองเพื่อสรางทีมงานในการพัฒนาโรงเรียน 

  คัดแตนท (Cuttence, 1995) ไดกลาวถึงการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาในประเทศ

ออสเตรเลียวามีจุดเนนท่ีการประเมินประสิทธิผลของโรงเรยีนลูเนนเบิรกและออสเตน (Lunenburg 

&Ornstein, 1996) ไดศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนจากโครงการ Connecticut School 

Effectiveness Project และสรปุลักษณะของการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลวามีลักษณะ 7 ประการ

ดังน้ี 

  1. มีสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบและปลอดภัย (A Safety and Orderly Environment) และไมเปน

ปญหาอุปสรรคสําหรับการเรียนการสอน 

  2. พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน (A Clear school Mission) : บุคลากรมีสวนรวมในภาระผูกพัน

ของเปาหมายการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ และสามารถตรวจสอบได 

  3. มีภาวะผูนาํทางวิชาการโดยท่ีผูบริหารตองมีความเขาใจและประยุกตใชคุณลักษณะของงานท่ัวไปท่ี

มีประสิทธิผล (Instructional Effective) 

  4. มีบรรยากาศของความคาดหวังท่ีสูง (A Climate of High Expectation) โดยอาจารยสามารถ

แสดงออกถึงความรอบรูในทักษะเบื้องตนใหนักเรียนเห็นได 

  5. ทุมเทเวลาในการทํางาน (High Time on Task) เพ่ือวางแผนกิจกรรมการเรยีนการสอนและพัฒนา

ทักษะ 

  6. มีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ (Frequent Monitoring of Student 

Program) เพื่อนาผลมาปรับปรุงตอไป 

  7. มีความสัมพันธทางบวกกับผูปกครอง (Positive Home School Relations) โดยที่ผูปกครอง

สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียนและชวยเหลือสวนท่ีทาใหเกิดความสาํเร็จ 

  แฮนสัน (Hanson, 1996) ใหทัศนะวาการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลมีลักษณะดังน้ี 1) มีการ

ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเรียน 2) มีบรรยากาศสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน 3) มีการ

ติดตามกํากับกระบวนการเรียนการสอน 4) บุคลากรมีมาตรฐาน 5) มีการสงเสริมการรักษาวินัยของผูเรียน

และ 6) มีการจัดสภาพแวดลอมและสวัสดิการทํางาน 

  เชสเตอร (Chester, 1966) ไดศกึษาวิจัยถึงพฤติกรรมการบริหารวิชาการของผูบริหารการศึกษาท่ัว

ประเทศในสหรัฐอเมริกา พบวา พฤติกรรมท่ีทําใหการบริหารงานท่ัวไปของผูบริหารมีสมรรถภาพสูงโดยการ

สงเสริมใหครูมคีวามรูความสามารถเพิ่มมากขึ้นไดแกการสงเสริมใหครูใชเทคนิคการสอนหลาย ๆ วิธีอภิปราย

ปญหาการปรับปรุงการสอนในที่ประชุมจัดปฐมนิเทศเพื่อชวยเหลือครูใหมจัดใหมีการอบรมความรูเก่ียวกับ

วิชาการศกึษาเพิ่มเติมแกคณะครูเพื่อปรับปรุงเทคนิคการสอน 

  เซนกี (Senge, 1996) กลาวถงึองคประกอบสําคัญท่ีจะสงผลใหสถานศึกษาเปนสถานศึกษาท่ีมี

ประสิทธิผลโดยการทําใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูซึ่งประกอบดวยหลักการสําคัญ 5 ประการ
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ดังน้ี 1) การคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) ซึ่งเปนไปตามวิธีการเชิงระบบ (System Approach) 

หรือตามทัศนะของเกสเซล (Getzets) และกูบา (Guba) พารสัน (Parsons) เอสซิโอนี (Etzioni) และคารสัน

(Carlson) ที่มองสถานศึกษาอยางเปนระบบของสังคม (School as Social System) เปนการมองอยางเปน

ภาพรวมไมมองแบบแยกสวนเพราะการมองหรือคิดแบบแยกสวนจะเปนเสมือนการเลนภาพการตัดตอ 

(Jigsaw Puzzle) ซึ่งหากมองภาพทีละชิ้นจะไมสามารถบอกไดวาจะทําใหเกิดภาพรวมในรูปรางหนาตาเปน

อยางไรจะตองจัดใหเขาท่ีตามลกัษณะความสัมพันธของมันแลวจึงจะทําใหมองเห็นภาพรวมไดอยางชัดเจน  

2) ความรอบรูของบุคลากร (Personal Mastery) เปนไปตามทฤษฎีการจูงใจและทฤษฎีภาวะผูนาํท่ีกลาววา

คนจะมีพันธะผูกพันกับจุดหมายและภารกิจขององคกรและจะใชความพยายามเพื่อการบรรลุผลสาํเรจ็หาก

พวกเขามีความรอบรูในวิชาการตาง ๆ สามารถรวมในการเปนเจาของหรือเปนสวนหนึ่งขององคกร 3) มี

รูปแบบทางความคดิ (Mental Models) เปนไปตามทฤษฎีการจูงใจและภาวะผูนําโดยเชือ่วาการสราง

รูปแบบทางความคดิใหเกิดข้ึนในองคกรจะทําใหสมาชิกมีความตื่นตัวมีแรงจูงใจภายในในการท่ีจะสาํรวจ

สภาพที่เปนอยูและสภาพที่คาดหวังเพื่อการพัฒนารูปแบบทางความคิดอยูเสมอ 4) การมีคุณคารวม 

(Shared Values) ซ่ึงเปนไปตามหลักการของวัฒนธรรมองคกรและการมีสวนรวมโดยเชือ่วาหากองคกรให

สมาชิกไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนโดยอาศัยคุณคารวม (Shared Values) ของสมาชิกแลวก็

จะทําใหเกิดวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) ซึ่งจะทําใหพวกเขามีความผูกพันกับวิสัยทัศนรวมนั้นและ

กอใหเกิดการปฏิบัติตามมา 5) การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) เปนไปตามหลักการความรวมมือ

หลักการกระบวนการกลุมซึ่งเชื่อวาสมาชิกในองคกรจะเกิดการเรยีนรูไดดีขึ้นหากพวกเขาไดมีการแลกเปลี่ยน

ความรูและประสบการณซึ่งกันและกันซึ่งไมเพียงในระดับหองเรียนเทานั้นแตจะตองเปนทั้งระดับสถานศึกษา

ดวย 

  ในป ค.ศ. 1999 สคิปเนอร (Scribner) ไดศึกษาคุณลักษณะของการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล

พบวามี 4 ปจจัยคือ 

  1. การสรางสังคมท่ีเอ้ืออาทรตอความสําเร็จของนักเรียน 

  2. การสรางความรวมมือระหวางผูปกครองและชุมชนใกลเคียง 

  3. การสรางวัฒนธรรมท่ีหวงใยตอนักเรียนทางดานการเรียนการสอน 

  4. การสรางระบบการประเมินผลท่ีเนนความแตกตางระหวางบุคคล 

  นอกจากนี ้ลิสตัน (Liston) ไดศึกษารูปแบบโรงเรยีนท่ีมีคุณภาพวาจะตองมีการประเมิน และทบทวน

กิจกรรมทุกกิจกรรมเพ่ือคนหาวามีสิ่งใดตองปรับปรุงเพื่อสรางความเชื่อถือได 

  ในปค.ศ. 2001 คลิกแมนกอรดอนและโรสกอรดอน (Glickman, Gordon and Ross Grodon) ได

สรุปคุณลักษณะของโรงเรียนประสิทธิผลหรือโรงเรียนท่ีประสบผลสาํเร็จในการบริหารงานท่ีปรับปรุงแลวมี 

12 ประการคือ 

  1. ผูบริหารท่ีมีความหลากหลายของภาวะผูนําซึ่งรวมถึงภาวะผูนําของครูดวย 

  2. ตระหนักถึงสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมของโรงเรียน 
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  3. การมีสวนรวมของผูปกครอง 

  4. การมีวิสัยทัศนรวมกันและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนอยางตอเน่ือง 

  5. ไดรับการสนับสนุนจากท้ังภายนอกและภายในโรงเรยีนในเร่ืองเวลาเรียนการจัดกิจกรรมดาน

วิชาการและคุณธรรมจริยธรรม 

  6. เนนที่การเรียนการสอน 

  7. มีการพัฒนาที่ตอเนื่องเชนการวิเคราะหสภาพปจจุบันของโรงเรียน 

  8. มีแผนการสอนที่ดี 

  9. ครูมีความรวมมือกัน 

  10. มีการศกึษาวิจัยเพื่อหาขอมูลในการสรางรูปแบบของโรงเรยีน 

  11. มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรยีน 

  12. ใชวิธีการหลากหลายเพื่อพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน 

  แฮริสัน (Harison, 2000) ไดศกึษาวิจัยเรื่อง ผูนําแบบเปลีย่นแปลงสภาพกับประสิทธิผลของวิทยาลัย

ชุมชนโดยศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนในอเมริกาเหนือ 46 แหงใชวิธีการศึกษาท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพคือ

การวิเคราะหแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมผูนาของผูบริหารวิทยาลัยโดยใช Multifactor Leadership 

Questionnaire และแบบสํารวจเก่ียวกับInstitutionalPerformanceเพื่อทราบถึงประสิทธิผลของวิทยาลัย

ศึกษาความสัมพันธระหวางผูนําและประสิทธิผลของวิทยาลัยโดยใช Multiple regression ผลสรปุผูนําแบบ

เปลี่ยนแปลงสภาพจะเปนตัวพยากรณตอประสิทธิผลของวิทยาลัยไดดีกวาผูนําแบบแลกเปลี่ยนและจากการ

สัมภาษณผูบริหารที่มีพฤติกรรมผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพนั้นจะเปนผูที่มีความมั่นใจสื่อสารแบบเปดและ

แสดงวิสัยทัศนไดดีกวาผูบริหารท่ีมีพฤติกรรมแบบแลกเปลี่ยนนอกจากนี้แลวฮอยและมิสเคล (Hoy and 

Miskel, 2001) ที่ไดศึกษาวิจัยและพบวาโรงเรียนท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิผลควรประกอบดวย

สวนประกอบ 3 ดานคือ 1) ดานปจจัย 2) ดานกระบวนการและ 3) ดานผลท่ีไดรับซึ่งตองไดรับการตรวจสอบ 

  ในปค.ศ. 2002 ศูนยการศึกษาและฝกอบรมแหงสเตทออฟวิกตอเรีย (State of Victoria: 

Department of education and training) ไดศึกษาพัฒนาองคประกอบของโรงเรียนประสิทธิผลจาก

แนวคิดของแซมมอนสฮิลแมนและมอรติมอร (Sammons, Hillman and Mortimore) ซึ่งพบวามี

องคประกอบ 8 องคประกอบดังตอไปนี้ 

  1. ภาวะผูนําท่ีเปนมืออาชีพ 

  2. การมีความคาดหวังตอนักเรียนในระดับสูง 

  3. การเนนที่การเรียนการสอน 

  4. การสอนอยางมีวัตถุประสงค 

  5. ความนาเช่ือถือ 

  6. ความรับผิดชอบ 

  7. ชุมชนแหงการเรียนรู 



98 

  8. สภาพแวดลอมแหงการเรียนรูที่มั่นคงถาวร 

  แบรรี่ (Barry, 2002) ไดศึกษาหาความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนาํของครูใหญกับการใหอํานาจ

กับครู (Teacher Empowerment) ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนแปลงสภาพโดยใช

แบบสอบถามภาวะผูนําพหุปจจัย (Multifactor Leadership Questionnaire : MLQ) วัดภาวะผูนําและ

แบบประเมินการใชอํานาจ (School participant Empowerment Scale : SPES) ผลการศึกษา พบวา

ภาวะผูนาํแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธในเชิงลบกับการใหอํานาจครูแตภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพมี

ความสัมพันธในเชิงบวกกับการใหอํานาจครูเขาใหขอเสนอแนะวาในการปฏิรูปการศึกษานั้นครูใหญควรมี

ภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนแปลงสภาพจึงจะเหมาะสมสาํนักงานมาตรฐานการศึกษา (Office for standard in 

Education, 2003) ไดศึกษาวิจัยการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพบวาควรดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาเพื่อปรบัปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องโดยในการศกึษาวิจัยครั้งนี้ใชหลักการประเมินที่

สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการประเมินผลทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่ง

กําหนดมาตรฐานการประเมิน 4 ประการคือ 1) ดานความมีประโยชน 2) ดานความเปนไปได 3) ดานความ

เหมาะสมและ 4) ดานความถูกตอง 

  สุวิมล วองวานชิ (2543) ไดศกึษาวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในสถานศึกษาพบวาการ

พัฒนากระบวนการเรียนรูตองจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญใหปฏิบัติจริงไดมากที่สุดมีการ

ประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อนามาปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  ฮอลทและไฮท (Holt & Hinds อางถึงในวิโรจนสารัตถะ, 2544) ไดกลาวถึงองคประกอบ 

สําคัญที่จะสงผลตอความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาวาประกอบดวยองคประกอบ 3 กลุมใหญดังน้ี 

1) องคประกอบดานการมีจุดมุงหมายรวมกันประกอบดวยการมีจุดหมายที่ชัดเจนการมีคานิยมและ 

ความเชื่อรวมและการมีภาวะผูนําทางดานการเรียนการสอน 2) องคประกอบดานบรรยากาศการเรียนรู

ประกอบดวยการมีสวนเกี่ยวของและความรับผิดชอบของนักเรียนสภาพแวดลอมทางกายภาพการยอมรับ

และการมีสิ่งจูงใจพฤติกรรมทางกายภาพการยอมรับและการมีสิ่งจูงใจพฤติกรรมในทางบวกของนักเรียนการ

ไดรับการสนับสนุนจากชุมชนและผูปกครอง 3) องคประกอบดานการเรียนรูประกอบดวยหลักสูตรการสอน

การพัฒนาบุคลากรความคาดหวังในความสําเร็จสูงและการติดตามความกาวหนาของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 

  คาลดเวลลและสปงคส (Caldwell and Spinks, 1996)ไดกลาวถึงเกณฑประเมินความมีประสิทธิผล

ของสถานศึกษาประกอบดวย 6 ดานจํานวน 43 รายการซ่ึงเขาถือวาเปนเกณฑ “แบบอุดมคติ” (Ideal 

Type) คือแมแตสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลสูงอาจจะมีไมครบทุกรายการแตก็มีประโยชนท่ีจะใชวัดความมี

ประสิทธิผลของสถานศึกษาไดดังมี รายการดังนี้ 1) ดานหลักสูตรประกอบดวยมีจุดหมายทางการศึกษาที่

ชัดเจนมีแผนงานที่ไดรับการวางแผนไวอยางสมดุลและเปนระบบสามารถตอบสนองความตองการของ

นักเรียนในสถานศึกษาไดมีแผนงานพัฒนานักเรยีนใหมีทักษะท่ีตองการและผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรม

ของนักเรียนในระดับสูง 2) ดานการตัดสินใจประกอบดวยบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนานโยบาย

สถานศกึษาในระดับสูงคณะครูมีสวนรวมในการตัดสินใจกับสถานศึกษาในระดับสูงชุมชนมีสวนรวมในการ
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ตัดสินใจกับสถานศกึษาในระดับสูง 3) ดานทรัพยากรประกอบดวยสถานศึกษามีทรัพยากรอยางพอเพียงท่ีจะ

ชวยใหครูทําการสอนไดอยางมีประสิทธิผลสถานศึกษามีครูที่มีความสามารถและแรงจูงใจ 4) ดานภาวะผูนํา

ประกอบดวยความสามารถในการกําหนดหนาที่และทรัพยากรเพ่ือปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพการจัดสรร

ทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการทางการศึกษาการตอบสนองและสนับสนุนความตองการของครูการ

ใสใจตอการพัฒนาในวิชาชพีของครูการกระตุนครเูกี่ยวของกับแผนพัฒนาวิชาชีพและใชครูท่ีมีทักษะการ

ตระหนักถึงสิ่งท่ีกําลังเกิดขึ้นในสถานศึกษาในระดับสูงการสรางความสัมพันธอันดีกับหนวยงานอื่นชุมชนครู

และนักเรียนมีรูปแบบการบริหารที่ยืดหยุนมีความพยายามที่จะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจัดใหมีขอมูล

ยอนกลับสําหรับครูอยูในระดับสูงตรวจสอบแผนงานและวัดความกาวหนาตามจุดมุงหมาย 5) ดาน

บรรยากาศประกอบดวย สถานศึกษากําหนดคานิยมที่สําคัญผูบริหารครูนักเรียนแสดงความผูกพันและ

จงรักภักดีตอจุดหมาย และคานิยมของสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมนาอยูตื่นเตนและทาทายตอครูและ

นักเรียนมีบรรยากาศยอมรับและเชื่อถือกันของครูกับนักเรียนมีบรรยากาศความไววางใจและการสื่อสารแบบ

เปดในสถานศึกษามีความคาดหวังในสถานศึกษาวานักเรียนทุกคนจะทําดีผูบริหารครูและนักเรียนคาดหวัง

ความสาํเร็จในระดับสูงนักเรียนมีขวัญกําลังใจในระดับสูงนักเรียนมีการยอมรับนับถือและความเปนเจาของ

ผูอื่นจัดใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอสถานศึกษามีความเปนระเบียบวินัยที่ดีในสถานศึกษาผูบริหารอาวุโส

เก่ียวของกับเรื่องวินัยของนักเรียนในระดับต่ําอัตราการขาดเรียนของนักเรียนต่ําอัตราการพักเรียนของ

นักเรียนต่ําอัตราความประพฤติเหลวไหลของนักเรียนตํ่า ครูมีขวัญกําลังใจในระดับสูงครูมีความเปนอันหนึ่ง

อันเดียวในระดับสูงอัตราการขาดงานของครูต่ํา การยายของครูมีเพียงเล็กนอย 6) ดานผลลัพธประกอบดวย

อัตราการออกกลางคันของนักเรียนต่ํา คะแนนทดสอบแสดงถึงความสําเร็จในระดับสูงการศึกษาตอหรือหา

งานทําของนักเรียนอยูในระดับสูง 

  เปอรกีและสมิท (Purkey and Smith, 1996) ไดจัดปจจัยที่แสดงถึงการมีประสิทธิผลของสถานศึกษา

เปน 2 ดานคอื 1) ดานโครงสรางซึ่งประกอบดวยการบริหารและภาวะผูนําแบบกระจายอํานาจความมั่นคงใน

การปฏิบัติงานของครูหลักสูตรชัดเจนและจัดเปนระบบการพัฒนาคณะครกูารมีสวนรวมและสนับสนุนจาก

ผูปกครองมีการยอมรับจากนักเรียนอยางกวางขวางการมีเวลาเพื่อการเรียนรูสูงสุดและมีการสนับสนุนจาก

ทองถ่ิน 2) ดานกระบวนการประกอบดวยมีการวางแผนแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธแบบสถานศกึษามี

สํานึกชุมชนมีจุดหมายที่ชัดเจนมีระเบียบที่ชัดเจน มีความคาดหวังรวมกันสูง 

  อํารุง จันทวานิชและคณะ (2546) ไดเสนอแนวคิดของโรงเรียนที่สมบูรณแบบวาตองประกอบดวย   

1) ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานมีการพัฒนาการทุกดานเปนคนดีคนเกงมีความสุขเรียนตอและประกอบอาชีพ

ได 2) โรงเรียนเปนท่ีชื่นชมของชุมชน 3) โรงเรยีนเปนแบบอยางและใหความชวยเหลือแกชุมชนและโรงเรยีน

อ่ืน 4) การจัดกระบวนการเรยีนรูเนนผูเรียนสําคัญท่ีสุด 5) การจัดบรรยากาศการเรียนรูเอ้ือตอการพัฒนา

คุณภาพของผูเรียน 6) การบริหารจัดการท่ีดีใชโรงเรียนเปนฐานและเนนการมีสวนรวม 7) การประกัน

คุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพเปนสวนหนึ่งของระบบบริหารโรงเรียน 8) มีครูผูบริหารและบุคคลากร

ทางการศึกษาและจาํนวนเพียงพอ 9) ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนไดมาตรฐาน 10) หลักสูตรเหมาะสม
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กับผูเรียนและทองถ่ิน 11) สื่ออุปกรณเทคโนโลยีทันสมัย 12) แหลงเรยีนรูในโรงเรียนหลากหลาย 13) 

งบประมาณมุงเนนผลงาน 14) สภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนดีมีสังคมบรรยากาศสิ่งแวดลอม

เอ้ืออํานวยตอการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

  สนั่น แกวนุช (2549) ไดศึกษาวิจัยความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ

หนึ่งโรงเรียนในฝนพบวาผูบรหิารตองสงเสริมครูใหมีความรูความสามารถดวยการจัดอบรมประชุมสัมมนา

สงเสริมใหมีการนํานวัตกรรมใหม ๆ เขามาใชในการสอนเพือ่ใหการปฏิบัติการสอนมีประสิทธิภาพเกิด

ประโยชนกับนักเรียนโดยท่ีผูบริหารตองใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมซึ่งครูและผูบริหารตองเรียนรูและ

พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลในการศึกษารูปแบบการบริหาร

โรงเรียนที่มีประสิทธิผลไดมีนักศึกษาไดศึกษาวิจัยดังนี ้

  เช็ง (Cheng) ไดศึกษาวิจัยและเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลวามี 8 รูปแบบ ดังนี้ 

  รูปแบบที่ 1 คือรูปแบบเปาหมาย (Goal model) ซึ่งนิยามประสิทธิผลของโรงเรียนวาเปนโรงเรียนท่ี

สามารถดําเนินการบรรลุผลตามเปาหมายทุกขอที่กําหนดเงื่อนไขของการประเมินตามโมเดลน้ีอยูที่โรงเรียน

ตองมีเปาหมายของโรงเรยีนชัดเจนและเปนท่ียอมรับของทุกฝายซึ่งในทางปฏิบัติจริงเปนไปไดยากเพราะครู

อาจารยหรือผูปกครองอาจกําหนดเปาหมายของโรงเรียนตางกันก็ไดเชนครูเนนการพัฒนาใหนักเรียนมี

คุณธรรมจริยธรรมในขณะท่ีผูปกครองอาจตองการเนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเปนตนตัวบงชี้ท่ีใชในการ

ประเมินโมเดลนี้คือวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนด 

  รูปแบบที่ 2 คือรูปแบบทรัพยากร - ปจจัยปอน (resource-input model) นิยาม ประสทิธิผลของ

โรงเรียนวาเปนโรงเรยีนท่ีสามารถจัดหาทรัพยากรหรือสามารถไดปจจัยปอนเชน นักเรียนท่ีมีคุณภาพเงื่อนไข

ของการประเมินตามโมเดลนีอ้ยูท่ีแนใจวามีความสัมพันธระหวางทรพัยากรในการดาํเนนิงานกับผลผลิตและ

โรงเรียนอยูในสภาพท่ีขาดแคลนทรัพยากรหากโรงเรยีนสามารถจัดหาทรัพยากรเขาโรงเรียนไดตามท่ีตองการ

ก็แสดงวาโรงเรียนประสบความสําเร็จในการดาํเนินงานตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคือทรพัยากรตางๆท่ีจัดหาได

ปญหาของโมเดลนี้คือการเนนที่ทรัพยากรและปจจัยปอนมากเกินไปจนไมไดใหความสําคัญกับกระบวนการ

ดําเนินงาน 

  รูปแบบที่ 3 คือ รปูแบบกระบวนการ (process model) นิยามประสิทธิผลของโรงเรยีนวาเปน

โรงเรียนที่มีกระบวนการดําเนินงานภายในราบรื่นไมวาจะเปนกระบวนการบริหารจัดการการจัดกิจกรรม  

การเรียนการสอนโมเดลนี้จะใชไดดีถาแนใจวามีความสัมพันธระหวางทรัพยากรในการดําเนินงานกับผลผลิต

จริงตัวบงช้ีท่ีใชในการประเมินคือภาวะความเปนผูนําวิธีการติดตอสื่อสารที่ใชการมีสวนรวมในการทํางานของ

ทุกฝาย 

  รูปแบบที่ 4 คือรูปแบบความพึงพอใจ (satisfaction model) นิยามประสิทธิผลของโรงเรียนวาการ

บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลการดําเนินงานดีคือสามารถดําเนินงานใหไดผลเปนท่ีพึงพอใจของทุกฝายที่

เก่ียวของโดยเฉพาะหนวยงานที่มีบทบาทหนาท่ีในการบริหารโรงเรียนแตหากผูเก่ียวของมีความตองการที่

แตกตางกันโมเดลน้ีก็ไมเหมาะสมท่ีจะนําไปใชเพราะเปนการยากสําหรับโรงเรียนท่ีจะดาํเนินงานใหสนอง
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ความตองการของทุกฝายหรือเปนที่พอใจของทุกฝายตัวบงชี้ท่ีใชในการประเมินไดแกความพึงพอใจของ

หนวยงานหรือคณะกรรมการหรือกลุมตางๆที่เก่ียวของ 

  รูปแบบที่ 5 คือรูปแบบการดําเนินงานถูกตองตามหลักการ (legitimate model) นิยามประสิทธิผล

ของโรงเรียนวาการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลการดําเนินงานดีคือโรงเรียนที่สามารถแขงขันในการ

ดําเนินงานในทุกวิถีทางที่จะทําใหโรงเรียนอยูรอดไดโดยไมผิดหลักการเงื่อนไขของการใชรูปแบบนี้อยูท่ีสภาพ

ความเปลี่ยนแปลงภายนอกที่กดดันใหโรงเรียนตองดําเนินงานใหอยูไดโดยเฉพาะการแสวงหาทรัพยากรตางๆ

ที่ใชในการดําเนินงานรูปแบบนี้จึงยอมใหโรงเรียนมีการใชตอเมื่อมีการประเมินเพื่อนําผลไปใชในการตัดสิน

อนาคตของโรงเรียนวาควรปรับขยายดําเนินการตอไปหรือยกเลิกหากดําเนนิการไมไดผลตัวบงชี้ท่ีใชในการ

ประเมินคือภาพลักษณของโรงเรียนชื่อเสียงกิตติศัพทเปนตน 

  รูปแบบที่ 6 คือรูปแบบเนนการดําเนนิงานท่ียังไมบรรลุผล (Ineffectiveness model) นิยาม

ประสิทธิผลโรงเรียนวาเปนโรงเรียนท่ีสามารถดําเนินงานใหปลอดจากคุณลักษณะท่ีไมพึงประสงคไดเงื่อนไข

ของการใชโมเดลนี้อยูท่ีโรงเรียนไมสามารถระบุไดชัดเจนหรือครบถวนวาเปาหมายที่พึงประสงคของโรงเรยีน

คืออะไรแตบอกไดวาลักษณะอะไรบางท่ีไมควรปรากฏอยูในโรงเรียนเชนส่ิงเสพติดของนักเรียนถือวาเปนสิ่งท่ี

ไมพึงประสงคหากโรงเรียนสามารถดําเนินงานและแสดงผลการดําเนินงานไดวานักเรียนในโรงเรียนปลอดจาก

สิ่งเสพติดจริงแสดงวาโรงเรียนดําเนินงานไดประสบความสาํเรจ็ตัวบงชี้ท่ีใชในการประเมินคือสภาพปญหา

ตางๆที่เกิดขึ้นปญหาและจุดออนในสถานศึกษา 

  รูปแบบที่ 7 คือรูปแบบการเรียนรูขององคกร (Organizational learning model) นิยามประสิทธิผล

ของโรงเรียนที่สามารถพัฒนาองคกรใหเกิดการเรียนรูไดสามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกเงื่อนไขการใชโมเดลน้ีอยูที่การเกิดการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมภายนอกซึ่งกดดันใหโรงเรียนตองปรับตัวตัวบงชี้ท่ีใชในการประเมินคือความตระหนักถึงความ

ตองการจําเปนภายนอกการกํากับติดตามงานการวางแผนพฒันาและการประเมินการทํางานตาง ๆ 

  รูปแบบที่ 8 คือรูปแบบการบริหารคุณภาพโดยรวม (total quality management model) นิยาม

ประสิทธิผลโรงเรียนวาเปนโรงเรยีนท่ีสามารถบรหิารจัดการโดยรวมใหสนองความตองการของทุกฝายที่

เก่ียวของและประสบผลตามเปาหมายที่กําหนดเงื่อนไขของการใชโมเดลน้ีอยูที่วาตองมีความสอดคลองของ

เปาหมายหรือความตองการจําเปนของทุกฝายท่ีเก่ียวของตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินคือความเปนผูนําการ

บริหารจัดการกระบวนการทํางานและผลงาน 

 

  แนวคิดปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศกึษา 

  ในการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสาํเร็จในการบริหารสถานศึกษาตองนําเอาขอมูลท่ัวไป 

ของสถานศึกษามาศึกษาสนับสนุนไดแกองคประกอบเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษาและองคประกอบ

ของผูบริหารเพราะความสาํคญัในการสงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหารโรงเรียนจัดการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จเน่ืองจากการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานกฎหมายไดกําหนดไววา
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สถานศกึษาสามารถเปดสอนไดทุกระดับทุกประเภทหลากหลายรูปแบบมีความอิสระมีการกํากับติดตามการ

ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาพื้นฐานตองเปนนิติบุคคลมี

คณะกรรมการบริหารโดยรัฐตองใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชนอยางอ่ืนท่ีเปนประโยชน

ทางการศึกษาการพัฒนาโรงเรียนจึงข้ึนอยูกับศักยภาพของผูบริหารและผูรับผิดชอบทุกฝายโดยมีรายละเอียด

ดังน้ี 

   คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 

    คุณลักษณะของผูบริหารหมายถึงศักยภาพทางความรูหรือทักษะที่จะชวยใหผูบริหารปฏิบัติงาน

ไดสําเร็จเพลลีกรีโนและเวอรนเฮน (Pellegrino and Vernhayan, 1985) ไดศึกษาโดยสํารวจคุณลักษณะ

ของผูนํามากกวา 750 เร่ือง (Goens and Clour, 1991; Morris, 1987) ซึ่งพบวา 5 คุณลักษณะที่มีแนวโนม

จะแยกผูนําออกจากผูตามคือ 1) สติปญญา 2) การมีอํานาจ 3) ความมั่นใจในตนเอง 4) ความกระตือรือรน 

5) ความรูเก่ียวกับภาระงานคุณลักษณะของผูบริหารมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการบรหิารเปนอยางยิ่ง

ดังน้ันจึงมีผูศึกษาคุณลักษณะที่เอ้ือตอการบริหารที่จะนําไปสูการบริหารงานที่มีประสิทธิผลนั้นโดยสก็อตดิลล 

(Stogdill, 1974) ไดวิเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนําระหวางป ค.ศ. 1948 - 1970 โดยไดจําแนก

คุณลักษณะของผูนําไวดังนี ้

    1. คุณลักษณะทางกายเปนผูแข็งแรงมีรางกายเปนสงา 

    2. พื้นฐานทางสังคมเปนผูมีการศึกษาและมีลักษณะทางสังคมดี 

    3. สติปญญาและความสามารถเปนผูมีสติปญญาเฉลียวฉลาดและมีการตัดสินใจดี 

    4. บุคลิกภาพเปนผูมีความกระตือรือรนตื่นตัวอยูเสมอควบคุมอารมณไดมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคและมีความเช่ือม่ันในตนเอง 

    5. คุณลักษณะท่ีสัมพันธกับงานเปนผูมีความต้ังใจทํางานมีความรบัผิดชอบและมุงม่ันท่ี 

จะทํางานใหสําเร็จ 

    6. คุณลักษณะทางสังคมเปนผูที่สามารถรวมมือกับคนอ่ืนไดเปนที่ยอมรับของผูรวมงาน 

และคนอื่น ๆ  

   สําหรับแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะผูบริหารในประเทศไทยไดมีแนวคิดและการศึกษา 

คุณลักษณะผูนาที่สําคัญดังนี้ 

   พนัส หันนาคินทร (2524) ไดกลาวถึงลักษณะท่ีสําคัญของผูบริหารการศึกษาและไดจําแนก

คุณลักษณะผูบริหารการศึกษาไวดังนี้ 

   1. คุณลักษณะสวนตัวประกอบดวยความมีสุขภาพดีความเฉลียวฉลาดความประพฤติดี 

อารมณม่ันคงมีความสามารถในการแสดงถึงความคิดความไมเห็นแกตัวความรูจักเกรงใจผูอื่นการมี 

ไหวพริบปฏิภาณดีเปนตน 
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   2. คุณลักษณะทางวิชาชีพประกอบดวย 

    2.1 ความรูทางวิชาการไดแกความรูท่ัวไปและความรูทางวิชาชีพระดับการศึกษานี้เปนเครื่อง

แสดงถึงความสามารถทางสติปญญาความรูที่นําไปประกอบคุณลักษณะอ่ืน ๆ 

    2.3 ประสบการณผูบริหารท่ีดีสวนใหญมีประสบการณการทํางานหรือผานงาน          

ตาง ๆ มาแลวประสบการณจะชวยใหเขาใจปญหาและสถานการณตามความจาํเปนจริงดีข้ึนซ่ึงชวยใหมีความ

มั่นใจและตัดสินใจดีขึ้น 

    2.4 การฝกอบรมระหวางประจําการเชนการศึกษาตอการประชุมทางวิชาการและ 

การประชุมสัมมนาเปนตน 

   สรุปไดวา คุณลกัษณะของผูบรหิารสถานศึกษาความสาํคัญยิ่งในการท่ีจะพัฒนาองคกรใหประสบ

ผลสําเรจ็ผูบริหารจะตองเปนผูมีวิสัยทัศนสรางความเช่ือใหเกิดความศรัทธาคลอยตามไดมีความเปนปกแผน

เหนี่ยวแนนทําอะไรไมนึกถึงตนเองแตคํานึงถึงสวนรวมมีความกลาหาญไมยอมออนในเรื่องบางเรื่องมี

มาตรฐานในตัวเองมีความซื่อสัตยมีความโปรงใสรูจักฟงมีความยุติธรรมเที่ยงธรรมมีสติรูทันเหตุการณวาตอง

ทําอะไรเขาใจคนอ่ืนและเขาใจตนเองหรือรูเขารูเรายุติธรรมมีความมุงม่ันมีความเชื่อม่ันศรทัธาและมีความ

เปนองคกร 

 

  4.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับประสทิธิผลของโรงเรียน 

   การวิเคราะหประสิทธิผลองคการเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางย่ิงตอการปรับปรงุและพัฒนา

ประสิทธิภาพขององคการท้ังน้ีองคการจะคงอยูหรือลมสลายขึ้นอยูกับผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการ

และความสามารถในการดาํเนินงานตลอดจนความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานเพ่ือใหการวิเคราะหประสิทธิผล

องคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมีความเปนเหตุเปนผลและความนาเชื่อถือผูประเมินอาจจะเลือกแนวทาง

ใดแนวทางหนึ่งในการวิเคราะหในที่นี้จะกลาวถึงแนวคิดในการประเมินประสิทธิผลขององคการ 2 แนวคิด

ดังตอไปนี้ 

   1) แนวคิดการวิเคราะหประสิทธิผลขององคการตามแนวทางกลไกการควบคุมและการจัดตั้ง

องคการการจัดตั้งองคการใด ๆ ยอมมีวัตถุประสงคและความตองการในการจัดตั้งไวอยางชัดเจนเพื่อที่จะได

ใชเปนทิศทางหรือแนวทางการดําเนินการใหตรงเปาหมายไมวาจะเปนองคกรภาครัฐภาคเอกชนหรือองคกร

เพื่อการกุศลยอมตั้งอยูบนฐานของกลไกเดียวกันโดยมีลักษณะของกลไกดังนี้ 

    (1) วัตถุประสงคการจัดตั้งองคการการจัดต้ังองคการยอมมีวัตถุประสงคการจัดตั้งไวชัดเจนโดย

กําหนดไวเปนภารกิจบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบหรือสิ่งที่พึงประสงคจะกระทําใหสําเร็จตลอดจน

โครงสรางอํานาจบทบาทหนาท่ีของผูมีอํานาจสิ่งใดกระทําไดสิ่งใดเปนขอจํากัดนอกเหนือบทบาทหรืออํานาจ 

    (2) การกําหนดแผนงานเม่ือมีการจัดต้ังองคการเรียบรอยแลวองคการตองจัดทําแผนงาน

โครงการหรือสิ่งท่ีจะดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งการจัดทําแผนงานน้ัน อาจ
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จัดทําเปนแผน 5 ปและแผนรายปเพื่อจะไดทราบวาเม่ือครบแผน 5 ปและแผนรายปจะมีผลสําเรจ็หรือ

เปนไปตามเปาหมายท่ีคาดหวังไวหรือไมและในแตละปไดดําเนินการบรรลุผลตามเปาหมายมากนอยเพียงใด 

    (3) กําหนดภารงานเม่ือไดจัดทําแผนงานเพ่ือการดําเนินงานใหสนองตอบวัตถุประสงคแลวใน

องคประกอบที่สามองคการตองจัดทํารายละเอียดของงานที่จะทําในแผนงานอยางชัดเจนในลักษณะกิจกรรม

ที่จะตองดําเนินการเพ่ือจะไดแจกแจงและกําหนดทรัพยากรท่ีจําเปนเพ่ือการดําเนินงาน 

    (4) กําหนดทรัพยากรการดําเนินงานในแตละกิจกรรมยอมตองใชทรัพยากรไมวาในดานบุคคล

งบประมาณวัสดุครุภัณฑตางๆดังน้ันองคการจะตองจัดทํางบประมาณใหสอดคลองกับภารงาน ที่กําหนดไว

ทั้งน้ีตองคํานึงถึงความเปนไปไดและความประหยัดของงบประมาณท่ีจะนํามาดําเนินงาน 

    (5) อํานาจหนาที่การบริหารในการประกาศจัดตั้งองคการมักจะปรากฏโครงสรางองคการ 

(Organizational Structure) และตําแหนงบริหารซึ่งจะเปนผูมีอํานาจหนาที่ที่จะใชทรัพยากร ใหสอดคลอง

กับภารงานหรือกิจกรรมที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพใหเปนไปตามแผนงาน ที่สนองตอบตอวัตถุประสงค

ของการจัดต้ังองคการนั้น ๆ 

    (6) การดําเนินการเม่ือไดรบัการจัดสรรทรพัยากรตามภารงานหรือกิจกรรมกําหนดแลวผูมี

อํานาจหนาที่ในการบริหารจะตองดําเนินงานโดยพยายามใชทรัพยากรคนเงินเวลาใหสอดคลองและ

ผสมผสานใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดผลงานตอไป 

    (7) การประเมินผลทรัพยากรและภารกิจเปนการศึกษาประเมินเพื่อเปรียบเทียบระหวาง

ทรัพยากรกับภารงานหรือกิจกรรมในแงความสอดคลองความประหยัดและความจําเปนหรืออาจกลาวไดวา

เปนการควบคุมการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพทั้งนี้เนื่องจากองคการจะคงอยูรอดตอเมื่อผลสําเร็จของ

งานเกิดจากความสามารถในการใชทรัพยากรอยางประหยัดและเหมาะสม 

    (8) การประเมินผลการปฏิบัติกับแผนงานท่ีกําหนดเปนการศึกษาเปรียบเทียบวาผลสาํเรจ็ท่ี

ดําเนินการไดตามแผนงานนั้นสนองตอบความตองการของวัตถุประสงคขององคการมากนอยเพียงไรหรือ

เบ่ียงเบนไปจากสิ่งที่พึงประสงคขององคการ 

   2) แนวคิดการวิเคราะหประสิทธิผลเชิงระบบ 

    ระบบ คือ องคประกอบซึ่งมีความสัมพันธซึ่งกันและกันรวมกันดําเนินการตามบทบาทความ

รบัผิดชอบเพื่อการบรรลุผลตามวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในองคประกอบใด

องคประกอบหนึ่งสงผลกระทบตอองคประกอบอ่ืนทั้งระบบไดองคการคือระบบและเปนระบบที่มี

องคประกอบมนุษยหรือคนจํานวนมากมารวมกันดําเนินงานหรือประกอบภารกิจเพื่อการบรรลุผล ตาม

วัตถุประสงคขององคการ 

    องคประกอบระบบระบบงานประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการคือปจจัยเพื่อการผลิต 

(Input) กระบวนการ (Process) และผลงาน (Output) ซึ่งทางวงการอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเรียกวาผลผลิต 

(Product) และจะมีการศึกษาประเมินผลของผลงานเพื่อหาขอมูลยอนกลับนํามาวิเคราะหปรับปรุงตอไป

องคประกอบปจจัยเพื่อการผลิต (Input Element) ประกอบดวย M ไดแก (Manpower) เงิน (Money) 
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วัสดุอุปกรณ (Material) และการจัดการ (Management) ปจจัยเพ่ือการผลิตทรพัยากรหรือสิ่งท่ีใชในการ

ดําเนินงานไมวาจะเปนบุคลากรงบประมาณเงินเดือนสวัสดิการอุปกรณเครื่องกลหนักทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภท

ขององคการนั้นๆเชนในวงการศึกษาปจจัยจะประกอบดวยคนเงินวัสดุอุปกรณนักเรียนหลักสูตรฯลฯและสิ่ง

อ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับการนําไปดําเนินการใหเกิดผลงานข้ึน 

   3) การประเมินประสิทธิผลองคการ 

    จากการศกึษาคนควาเอกสารงานวิจัยท่ีมีผูศกึษาคนควาวิจยัเก่ียวกับประสิทธิผลนอกจาก

ความหมายของประสิทธิผลที่กลาวมาแลวยังมีแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผลขององคการลักษณะตาง ๆ

และประสิทธิผลของโรงเรียนโดยมีนักวิชาการไดพยายามหาวิธีการประเมินประสิทธิผลองคการเปน 3 

แนวทางคือ (ภรณี กีรติบุตร, 2529, หนา 185-187) 

    (1) การประเมินประสิทธิผลในแงเปาหมาย (Goal Model of Organizational 

Effectiveness) เปนการพิจารณาวาองคการจะมีประสิทธผิลหรือไมน้ันกลาวอีกนัยหนึ่งคือใชเปาหมายของ

องคการเปนเกณฑ 

    (2) การประเมินประสิทธิผลในแงของระบบ–ทรัพยากร (The System Resource Model of 

Organizational Effectiveness) เปนการประเมินโดยพิจารณาความสามารถขององคการในการแสวงหา

ผลประโยชนจากสภาพแวดลอมเพ่ือใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่ตองการอันจะทําใหบรรลุเปาหมาย ขององคการ

ซึ่งเปนการเนนที่ตัวปอนเขา (Input) มากกวาผลผลิต (Output) 

    (3) การประเมินประสิทธิผลโดยใชหลายเกณฑ (The Multiple Criteria of Effectiveness) 

เปนการวิเคราะหประสิทธิผลองคการโดยใชเกณฑหลายอยางในการวัดประเมินผลซึ่งพิจารณาจากตัวแปร

หลักที่อาจมีผลตอความสําเร็จขององคการและพยายามแสดงใหเห็นวาตัวแปรตาง ๆ มีความสัมพันธกันผูท่ีให

แนวคิดในการประเมินโดยวิธีนี้เชน 

   แคพโล (Caplow, 1964, p. 59) โดยแคพโลเสนอวาประสทิธิผลขององคกรควรวัดจากตัวแปร    

4 ตัวคือ 1) ความมั่นคงหมายถึงความสามารถในการรักษาโครงสรางขององคกรไว 2) ความผสมผสานเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน 3) ความสมัครใจหมายถึงความสามารถในการจัดใหมีความพึงพอใจสําหรับสมาชิก 4) 

ความสาํเร็จขององคการ 

   กิบสัน, เจมสและโดเนลล ี(Gibson, James and Donnelly, 1979, p. 27) ไดทําการศกึษาและ

กําหนดเกณฑในการประเมินประสิทธิผลขององคการโดยใชหลายเกณฑดังนี้ 1) ความสามารถในการผลิต 2) 

ประสิทธิผล 3) ความพึงพอใจ 4) ความสามารถในการปรับตัว 5) การพัฒนาและการอยูรอด 

   ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel, 1991, p. 384-397) ไดเสนอแนวคิดในการประเมิน

ประสิทธิผลขององคการโดยพจิารณาจาก 1) ความสามารถในการปรับเปลี่ยน (Adaptability) 2) การบรรลุ

เปาหมาย (Achievement) 3) ความพึงพอใจในการทํางาน (Job Satification) 4) ความสนใจในชีวิต 

(Central Life Interests) 
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   แคเมอรอนและเวทเทน (Carmeron and Whetten, 1983, p. 99) กําหนดวิธีการกําหนดเกณฑ     

การตัดสินประสิทธิผลองคกรมีทั้งหมด 5 วิธีคือ 1) การตัดสินใจโดยการเปรียบเทียบ (Comparative 

Judgment) เปนการเปรียบเทียบประสิทธิผลองคกรกับองคการอ่ืน ๆ 2) การตัดสินใจโดยใชปทัสถาน 

(Normative Judgment) เปนการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานขององคกรกับระดับการปฏิบัติงานที่เปน

มาตรฐานหรือเปนอุดมคติ (อุดมคติตามทฤษฎี) 3) การตัดสินใจโดยใชเปาหมาย (Goal-Centered 

Judgment) เปนการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานขององคกรโดยใชตัวบงชี้ (Medications) ตามเปาหมายของ

องคกร 4) การตัดสินใจโดยการปรับปรุงแกไข (Improvement Judgment) เปนการเปรียบเทียบการ

ปฏิบัติงานปจจุบันกับการปฏิบัติงานที่ผานมาขององคกรโดยใชตัวบงชี้เดียวกันวาขึ้นกวาเดิมหรือไม 5) การ

ตัดสินใจโดยใชคุณลักษณะ (Trait Judgment) เปนการประเมินประสิทธิผลโดยใชในลักษณะที่แนนอนของ

องคกรซึ่งไมเก่ียวกับการปฏิบัติงานขององคกรที่ตัวบงชี้แนนอนแนวทางนี้ตองกําหนดลักษณะขององคกร    

ที่พึงประสงคและพิจารณาตัดสินองคกรตามลักษณะดังกลาว 

   เบนนิส (Bennis, 1971 citing Dessler, 1986, p. 68-69) ไดเสนอผลการวิจัยไววาประสิทธิผล    

ขององคกรเปนความสามารถในการปรับตัวเปลี่ยนแปลงพัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ

เก่ียวกับความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) นวัตกรรม (Innovation) ความเจริญเติบโต (Growth) 

และการพัฒนา (Development) และความสามารถในการประสมประสานสัมพันธของสมาชิกในองคกรเพื่อ

รวมพลังเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติภารกิจในองคกรเปนความสามารถในการบูรณาการ 

(Integration) ซึ่งเก่ียวกับความพึงพอใจ (Satification) บรรยากาศ (Climate) ความขัดแยง (Conflict) และ

การสื่อความหมาย (Communication) 

 

  4. เกณฑประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 

   การประเมินประสิทธิผลองคการเปนเรื่องสําคัญและจําเปนยิ่งเชอรริงตัน (Cherrington, 1994, p. 

149) กลาววาองคการจะดาํรงอยูรอดไดตอเม่ือมีผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการประสิทธิผล เปนตัวชี้วัด

ความสาํเร็จขององคการหากปราศจากการประเมินประสิทธิผลแลวจะไมมีทางทราบวา การปฏิบัติภารกิจ

ขององคการเปนอยางไรจากแนวคิดในการประเมินประสิทธิผลเครื่องมือวัดประสิทธิผลของสถานศึกษาที่

ดําเนินการอยางมีหลักการและอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีที่เชื่อถือไดจะเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

ของโรงเรียนทั้งระบบเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการประเมินประสิทธิผลขององคการจะตองอาศัยหลักเกณฑ

หรือตัวชี้วัดความสาํเร็จเปนแนวทางในการประเมินหรืออาจจะกระทําไดโดยใชลักษณะหรือแบบจําลองซึ่งมี

อยูสองลักษณะกลาวคือเครื่องมือวัดประสิทธิผลเดี่ยวและเครื่องมือวัดประสิทธิผลหลายอยางเครื่องมือวัด

ประสิทธิผลเดี่ยว (Univariate Effectiveness Measures) แนวคิดการใชเคร่ืองมือวัดประสิทธิผลเด่ียวคือ

การใชเกณฑการประเมินเพียงตัวเดียวเพื่อวัดประสิทธิผลขององคการ 

   สเตียรสและพอรเตอร (Steers and Porter, 1977, p. 54) กลาววาการประเมินโดยใชเคร่ืองมือ

วัดประสิทธิผลเดี่ยวมุงวัดความสําเร็จและความสามารถในดานการผลิตความม่ันคงความอยูรอดและกําไร 
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   แคมพเบลล (Campbell, 1977, p. 191) ไดศึกษาและสาํรวจเกณฑท่ีใชในการวัดความสาํเร็จ      

ขององคการและไดเสนอไว 19 เกณฑซึ่งใชกันอยางกวางขวางดังนี้ 

   (1) ความมีประสิทธิผลโดยทั่วไปหมายถึงระดับความมากนอยของความสําเร็จที่องคการสามารถ

บรรลุถึงเปาหมายโดยการพิจารณาเกณฑเดี่ยว ๆ ใหมีจํานวนมากที่สุดเพื่อตัดสินประสิทธิผลขององคการ 

   (2) คุณภาพคุณภาพของผลผลิตหรือคุณภาพของการบริหารพื้นฐานขององคการ 

   (3) ผลผลิต หมายถึง ปริมาณของผลงานหรือผลผลิตหลัก 

   (4) ความพรอม หมายถึง ความเปนไปไดขององคการตอการปฏิบัติงานท่ีจําเพาะเจาะจงเมื่อมีการ

ขอรอง 

   (5) ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกําหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติและเกณฑอ่ืน ๆ ที่กําหนด 

   (6) ผลกําไร หมายถึง ผลประโยชนท่ีไดรับจากการลงทุนเม่ือหักตนทุนและคาใชจายตาง ๆ 

เรียบรอยแลว 

   (7) การเติบโต หมายถึง การขยายตัวขององคการหรือการเพิ่มขนาดในสิ่งตาง ๆ เชน

พนักงานเครื่องมือเครื่องใชทรัพยสินหรือการรเิริ่มสิ่งใหม ๆ ที่แตกตางไปโดยการเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน

ในขณะนี้กับสภาพองคการที่ผานมา 

   (8) การใชประโยชนจากสภาพแวดลอม หมายถึง ความสามารถในการนําทรัพยากรท่ีมีคุณคาและ

มีอยูอยางจํากัดและจําเปนตอการปฏิบัติงานขององคการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

   (9) ความม่ันคงหมายถึงการคงไวซึ่งโครงสรางหนาท่ีและทรพัยากรไวไดในระยะที่ผานมาและ

ในชวงการถูกกดดัน 

   (10) การเปลี่ยนงานหรือการรักษาคนไวได หมายถึง อัตราการเปลี่ยนคนงานหรือความถี่ของผูขอ

ลาออก 

   (11) การขาดงาน หมายถึง ความถี่หรือจํานวนการขาดงานของพนักงาน 

   (12) อุบัติเหตุ หมายถึง ความถ่ีหรือจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานที่สงผลใหเกิด

การชะงักลาชาของงาน 

   (13) ขวัญ หมายถึง กําลังใจหรือสภาพการจูงใจใหสมาชิกหรือพนักงานขององคการ เกิดความ

พยายามทํางานมากขึ้นเปนพิเศษเพื่อบรรลุผลตามเปาหมายขององคการตลอดจนความรูสึกผูกพัน ตอ

องคการ 

   (14) การจูงใจ หมายถึง ความเต็มใจหรือความรูสึกพรอมของพนักงานท่ีจะทํางานเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายของงาน 

   (15) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่บุคคลหรือพนักงานมีตอบทบาทหรืองาน ของตนใน

องคการกับผลการตอบแทนอยางยุติธรรมจากองคการที่มอบให 
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   (16) การยอมรับเปาหมายขององคการ หมายถึง ความยินยอมพรอมใจรับเอาเปาหมายองคการ

โดยพนักงานซึ่งเชื่อวาเปาหมายนั้นถูกตองและสมควรสามารถดําเนินการได 

   (17) ความขัดแยง - ความสามัคคีความเห็นที่แตกตางกันการไมประสานงานกันหรือการสื่อ

ขอความที่ไมตรงกันหรือการขัดแยงท้ังทางวาจาและกายเรียกวา “ความขัดแยงสวนความสามัคคีหมายถึง

ความชอบพอกันความพรอมเพรียงในการทํางานดวยกันไดเปนอยางดีมีการติดตอสื่อสารดีเปดเผยและ

ประสานงานกันด ี

   (18) การยืดหยุน - การปรับตัวหมายถึงความสามารถในการปรับเปลี่ยนกลยุทธวิธีการ ในการ

ทํางานเพื่อการสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม 

   (19) การประเมินโดยสภาพแวดลอมคือการประเมินผลองคการโดยบุคคลและองคการใน

สภาพแวดลอมที่องคการมีความสัมพันธในดานความเลื่อมใสความศรัทธาความเชื่อม่ันและการใหการสนับ 

สนุนที่กลุมคนทั่วไปใหแกองคการสาํหรับเกณฑในการประเมินในเชิงระบบนั้นมีอยูดวยกัน 5 ตัว คือ ปริมาณ

คุณภาพคาใชจายเวลาและสถานที ่

   ซีเลอร (Seiler, 1967, p. 196) กลาววาการใชระบบเปนกรอบในการวิเคราะหผลสําเร็จ             

ขององคการในแงผลงานมักใชกัน 3 ตัวคือ 

   (1) ผลผลิตการลงทุนการใชทรัพยากรนอยที่สุด 

   (2) ความพึงพอใจการตอบสนองความตองการของผูรวมงานโดยเฉพาะผูปฏิบัติ 

   (3) การพัฒนาการลงทุนเพื่อการยกระดับของคนและความเจริญกาวหนาเครื่องมือวัดประสิทธิผล

หลายอยาง (Multivariate Effectiveness Measures) 

   ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel, 1991, p. 381) เครื่องมือวัดประสิทธิผลหลายอยางเปนการ

สรางแบบจําลองทางการวิจัยมีการต้ังสมมุติฐานนําไปทดสอบหาความสัมพันธระหวางตัวแปรหลักที่อาจมีผล

ตอความสําเร็จผลการวิจัยจะมีความนาเชื่อถือไดมากกวาเครื่องมือวัดประสิทธิผลเด่ียวซึ่งเปนการยากที่จะ

ยอมรับวาตัวแปรเกณฑเด่ียวจะครอบคลุมเพียงพอตอการวัดประสิทธิผลขององคการซ่ีงสเตียรสและพอร

เตอร (Steers and Porter, 1977, p. 54) กลาววาทั้งน้ีเพราะองคการโดยทั่วไปมักมีเปาหมายและ

วัตถุประสงคมากกวา 1 ประการ 

   ยอรซเพาลาสและแทนเนนบอม (Georgepoulous and Tannenbaum, 1957, p. 534-540) ได

เสนอเกณฑที่ใชวัดองคการโดยเขาไดศึกษาดวยการสอบถามและสรปุไวดังนี้ความสามารถในการผลิตความ

ยืดหยุนและการปราศจากแรงกดดัน 

   เบลคและเมาตัน (Blake and Mouton., 1964, p. 190) ไดเสนอเกณฑทางองคกรธุรกิจไวคือ     

การบรรลุเปาหมายที่มุงผลิตและเปาหมายท่ีมุงท่ีคนในองคการ 

   เบนนิส (Bennis, 1971, p. 116-143) กลาววาประสิทธิผลขององคการคือความสามารถในการ

ปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงและแกไขปญหาที่องคการกําลังเผชิญอยูคือการอยูรอดดังน้ันเกณฑที่ใช ในการ

ประเมินไดแกความสามารถในการปรับตัวและความสามารถในการแกไขปญหา 
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   มาโฮนีและเวทสเซล (Mahoney and Weitzel, 1969, p. 357-365) ไดใหทรรศนะของเกณฑ       

ในแบบจําลองของธุรกิจท่ัวไปและหนวยงานวิจัยพัฒนาไวดังนี้คือความสามารถในการผลติ การสนับสนุนการ

ใชการวางแผนความเชื่อถือไดและความคิดริเริ่มสวนเกณฑแบบจําลองหนวยงานวิจัยและพัฒนาเขากลาววา

เกณฑท่ีควรใชคือความนาเชื่อถือไดความรวมมือและการพัฒนา 

   ก๊ิบสันและคณะ (Gibson and others, 1973, 1979, p. 192-193) ใหความคิดเห็นวาเกณฑ          

การประเมินสาํหรับองคการโดยทั่วไปนาจะแบงเปนระยะๆดังนี้ (เกณฑการประเมินขึ้นอยูกับระยะเวลาการ

ดํารงขององคการ) ระยะสั้นเกณฑท่ีใชในการประเมินไดแกความสามารถในการผลิตประสิทธิผลและความพึง

พอใจระยะตอมาเกณฑท่ีใชในการประเมินไดแกความสามารถในการปรับตัวและ การพัฒนาระยะยาวเกณฑ

ที่ใชในการประเมินไดแกการอยูรอดขององคการ 

   มอทท (Mott citing Hoy and Miskel, 1991, p. 398) ไดผสมผสานแนวความคิดเกณฑการ

ประเมินประสิทธิผลทั้งแงเปาหมายและระบบทรัพยากรมาเปนเกณฑหลายอยางในการพิจารณาประสิทธิผล

องคการ 

   ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel, 2001, p. 108) ไดกลาวถึงผลงานการวิจัยเก่ียวกับ

องคประกอบของความมีประสิทธิผลของโรงเรยีนของเอ็ดมอนท (Edmond , 1959, p. 10) 

   สมิธและเพอรก้ี (Smith and Purkey, 1986, p. 746 - A) และสรุปผลการวิจัยของแตละคนวา

เอ็ดมอนท (Edmonds, 1959, p. 10) ไดใหความสําคัญขององคประกอบที่จะทําใหเกิดความมีประสิทธิผล

ในโรงเรียนเร่ือง 

   1. ผูบริหารจะตองมีภาวะความเปนผูนําสูงโดยเฉพาะในดานการเรียนการสอน 

   2. เนนการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของนักเรยีน 

   3. ตั้งความคาดหวังในความสําเร็จของนักเรียนไวในระดับสูง 

   4. มีการประเมินผลนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

   5. มีสภาพแวดลอมท่ีเปนระเบียบเรียบรอย 

   สมิธและเพอรก้ี (Smith and Purkey, 1986, p.746 - A) ใหความสําคัญกับเรื่อง 

   1. ผูบริหารมีภาวะความเปนผูนําทางดานการเรยีนการสอน 

   2. มีหลักสูตรท่ีมีจุดมุงหมายและไดรับการวางแผนไวอยางดี 

   3. มีเปาหมายของโรงเรียนที่ชัดเจนและมีความคาดหวังสูง 

   4. มีการทํางานตรงตามเวลา 

   5. สํานึกถึงความสาํคัญของการบรรลุผลสําเร็จดานวิชาการ 

   6. มีบรรยากาศที่เปนระเบียบเรียบรอย 

   7. มีสํานึกความเปนสวนหนึ่งของโรงเรยีน 

   8. มีการพัฒนาบุคลากร 

   9. สงเสริมสวัสดิการและความมั่นคงกับบุคลากร 
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   10. มีระบบการวางแผนแบบมีสวนรวม 

   11. มีการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ 

   12. ผูปกครองเขามามีสวนรวม 

   13. การไดรับการสนับสนุนโดยตรง 

   แคลดเวลและสพิงค (Caldwell and Spinks, 1990, p. 108) ไดกลาวถึงเกณฑประเมิน

ประสิทธิผลของโรงเรียน 6 ดานจาํนวน 43 รายการเปนแบบอุดมคติ (Ideal type) ซึ่งโรงเรียนท่ีมี

ประสิทธิผลจะมีไมครบทุกรายการแตก็มีประโยชนที่จะใชวดัความมีประสิทธิผลของโรงเรียนไดซึ่งมีรายการ

ดังน้ี 

   ดานหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยี 

   1. โรงเรียนมีจุดหมายโรงเรียนที่ชัดเจน 

   2. โรงเรียนมีแผนงานท่ีไดรับการวางแผนไวอยางสมควรเปนระบบสามารถตอบสนองความ

ตองการของผูเรียนได 

   3. โรงเรียนมีแผนงานพัฒนานกัเรียนใหมีทักษะท่ีตองการ 

   4. ผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมของนักเรียนในระดับสูง 

   ดานการตัดสินใจ 

   1. บุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายของนักเรียนในระดับสูง 

   2. คณะครูมีสวนรวมในการตัดสินใจกับโรงเรียนในระดับสูง 

   3. ชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจกับโรงเรียนในระดับสูง 

   ดานทรัพยากร 

   1. โรงเรียนมีทรัพยากรอยางพอเพียงที่จะชวยใหครูทําการสอนไดอยางมีประสิทธิผล 

   2. โรงเรียนมีครูที่มีความสามารถและมีแรงจูงใจ 

   ดานภาวะผูนาํ 

   1. สามารถแบงสรรหนาท่ีและทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

   2. สามารถจัดสรรทรัพยากรไดสอดคลองกับความตองการทางการศึกษา 

   3. ตอบสนองและสนับสนุนความตองการของครู 

   4. ใสใจตอการพัฒนาวิชาํชีพของครู 

   5. กระตุนคณะครูใหเก่ียวของกับแผนงานพัฒนาในวิชาํชีพและใชครทูี่มทัีกษะ 

   6. มีความตระหนักในสิ่งท่ีกําลังเกิดข้ึนในโรเรียนในระดับสูง 

   7. สรางความสัมพันธอันดีกับหนวยงานทางการศึกษาชุมชนครนูักเรียน 

   8. มีรูปแบบการบริหารที่ยืดหยุน 

   9. มีความพยายามท่ีจะใหเกิดความพยายาม 

   10. จัดใหมีขอมูลยอนกลับสําหรับครูในระดับสูง 
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   11. มีการตรวจสอบแผนงานอยางตอเน่ืองและวัดความกาวหนาตามจุดหมาย 

   ดานบรรยากาศ 

   1. โรงเรียนกําหนดคํานยิมท่ีสําคัญ 

   2. ผูบริหารครูนักเรียนแสดงความผูกพันและจงรักภักดีตอจุดหมายคานิยม ของโรงเรียน 

   3. โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมที่รื่นรมยตื่นเตนและทาทายตอครูนักเรียน 

   4. มีบรรยากาศการยอมรับและเชื่อถือซึ่งกันและกันของครูกับนักเรียน 

   5. มีบรรยากาศไววางใจและการส่ือสารแบบเปดในโรงเรยีน 

   6. มีความคาดหวังในโรงเรียนวานักเรียนทุกคนจะทําดี 

   7. มีพันธะท่ีเขมแข็งท่ีจะใหมีการเรียนรูเกิดข้ึนในโรงเรียน 

   8. ผูบริหารครูและนักเรยีนมีการคาดหวังในความสําเร็จในระดับสูง 

   9. นักเรียนมีขวัญกําลังใจในระดับสูง 

   10. นักเรียนมีการยอมรับนับถือผูอ่ืนและความเปนเจาของของคนอ่ืน 

   11. จัดใหนักเรียนมีการรับผิดชอบตอโรงเรียน 

   12. มีความเปนระเบียบวินัยในโรงเรียน 

   13. ผูบริหารอาวุโสมีโอกาสเลก็นอยที่จะเก่ียวของกับโรงเรียนโดยตรงกับเรื่องวินัยของโรงเรียน 

   14. อัตราการขาดเรียนของนักเรยีนต่ํา 

   15. อัตราการพักการเรียนของนักเรียนต่ํา 

   16. อัตราความประพฤติเหลวไหลของนักเรียนต่ํา 

   17. ครูมีขวัญกําลังใจในระดับสูง 

   18. ครูมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและน้ําใจความเปนกลุมในระดับสูง 

   19. อัตราการขาดงานของครูตํ่า 

   20. การยายของครมูีเพียงเล็กนอย 

   ดานผลลัพธ 

   1. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนต่ํา 

   2. คะแนนทดสอบแสดงถึงความสาํเร็จในระดับสูง 

   3. ความสําเร็จในการศึกษาตอหรือหางานทําของนักเรียนอยูในระดับสูง 

   นอกจากนี้แคลดเวลและสพิงค (Caldwell and Spinks, 1990, p. 108) ยังกลาวถึงเกณฑ

ประเมินในความมีประสิทธิผลในการจัดสรรทรัพยากรในโรงเรียนอีก 12 ประการดังนี้ 

   ดานกระบวนการ 

   1. ความตองการทางการศึกษาไดรับการกําหนดและจัดลําดับความสําคัญ 

   2. ลําดับความสาํคัญไดคํานึงถึงของทองถ่ินและของโรงเรียน 

   3. ทรัพยากรทางการเงินถูกจัดสรรตามลาํดับความตองการทางการศึกษานั้น 
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   4. คณะครูผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมดวยอยางเหมาะสม 

   5. ผูมีสวนรวมมีความพึงพอใจในกระบวนการการมีสวนรวมน้ัน 

   6. มีการประเมินผลกระทบจากการจัดสรรทรพัยากรนั้นอยางชัดเจน 

   7. มีการจัดทําเอกสารการเงินกับคณะครูและบุคลากรอื่นเพื่อความเขาใจอยูเสมอ 

   8. มีการกําหนดระเบียบการเพื่อการติดตามควบคุมการใชจายท่ีเหมาะสม 

   9. สามารถถายโอนประเภทของเงินเม่ือมีความตองการเปลี่ยนแปลง 

   ดานผลลัพธ 

   1. จุดมุงหมายทางการศึกษาท่ีจัดในลําดับสูงไดรับการตอบสนองจากแผนการจัดสรรทรัพยากรนั้น

ในทุกดาน 

   2. รายจายจริงเปนไปตามท่ีประมาณการไวแตยืดหยุนไดเม่ือความตองการเปลี่ยนไป 

   3. มีความเขาใจและยอมรับกันท่ัวไปในผลลัพธจากการจายงบประมาณ 

   กรณีแคลดเวลและสพิงค (Caldwell and Spinks, 1990, p. 108) ไดสรุปวาลักษณะของโรงเรียน 

มีประสิทธิผลนั้นประกอบดวย 4 เรื่องใหญคือ 

   1. เนนเรื่องการเรียนการสอนโดยผูบริหารจะตองมีความเปนผูนําทางการศึกษา 

   2. ความสามารถไดรับการตรวจสอบไดทั้งจากทองถ่ินจากรัฐหรือจากสวนกลางทั้งน้ีเน่ืองจาก

โรงเรียนจะตองบริหารภายใตกรอบของทองถิ่นของรัฐหรือของสวนกลางซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎระเบียบ

นโยบายหรือการจัดลําดับความสําคัญ 

   3. การมีสวนรวมอยางเหมาะสมจากครูผูปกครองและนักเรียน 

   4. การมีแผนงานท่ีพัฒนาในวิชาชีพเน่ืองจากการบรหิารแบบกระจายอํานาจตองการใหบุคลากรมี

ความรูทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในการกําหนดจุดมุงหมายของโรงเรียนการกําหนด

นโยบายการจัดลาํดับความสําคัญการจัดสรรทรัพยากรกระบวนการเรียนการสอนแลการประเมินผลท่ี

เหมาะสมสมาชิกในองคกรจะมีความสุขหรือพึงพอใจตอการทํางานที่จะสงผลตอการมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคและพัฒนาคุณภาพของงานในทายท่ีสุดไดเม่ือเขาไดตระหนักและรับรูวาเขาไดทํางานอยูในองคกร

ที่มีประสิทธิผลและมีคุณภาพ 

   ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel, 2001, p. 173) ความมีประสิทธิผลขององคการ 3 ทัศนะคือ 

   1. ทัศนะของทฤษฏีดั้งเดิมที่เห็นวาความมีประสิทธิผลขององคกรหมายถึงการดําเนินงานที่บรรลุ

เปาหมายขององคการที่กําหนดไว 

   2. ทัศนะทรัพยากรเชิงระบบที่เห็นวาความมีประสิทธิผลขององคกรหมายถึงระดับความสามารถ

ขององคกรในการที่จะจัดหาทรัพยากรที่มีคุณคาและขาดแคลนมาใชได 

   3. ทัศนะท่ีคํานึงถึงความพึงพอใจของผูท่ีมสีวนไดสวนเสียขององคกร 
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   ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel, 2001, p. 173) ไดบูรณาการทัศนะแรกและทัศนะที่สองเขา

ดวยกันกลายเปนทัศนะที่สามซึ่งพวกเขาเรียกวา Goal and System-Resource Model of Effectiveness    

โดยพวกเขาเห็นวาในทัศนะแรกมีขอวิพากษวิจารณกันมากเชน 

   1. เปาหมายขององคการนั้นสวนใหญจะเปนเปาหมายของผูบริหารมากกวาของครูนักเรียน

ผูปกครองหรือบุคคลอื่น ๆ 

   2. เปาหมายหนาที่ขัดแยงกันมักจะถูกมองขามเชนเปาหมายที่เก่ียวกับความปลอดภัยหรือความ

เปนระเบียบวินัยและเปาหมายที่เก่ียวกับคานิยมความไววางใจกันเปนตน 

   3. เปาหมายขององคการมักจะคํานึงถึงผลยอนหลังมีไวเพื่อแสดงหลักฐานของการปฏิบัติงานของ

โรงเรียนหรือบุคลากรเทานั้นมิไดมีไวเพ่ือบอกทิศทางขององคการ 

   4. เปาหมายขององคการมีลักษณะเปนพลวัตแตเปาหมายที่กําหนดมักคงท่ีไมแปรเปลี่ยนไปตาม

สถานการณหรือพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

   5. เปาหมายขององคการที่เปน Official Goals จะถูกนําไปกําหนดเปนเปาหมายขึ้นอยูกับความ

ตั้งใจในการปฏิบัติจริงของโรงเรียนดังนั้น Official Goals ที่กําหนดโดยกลุมผูบริหารระดับสูง ขององคการ

บางเปาหมายอาจไมไดรับการนําไปปฏิบัติคําเมรอน (Cameron, 1978, p. 604-632) สวนทัศนะที่สองก็มี

ขอวิพากษวิจารณเชนกันเชนการเนนที่การจัดหาทรัพยากรมากเกินไปอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอ

ผลลัพธที่คาดหวังหรอืการใหความสําคัญกับปจจัยปอนเขามากไปก็จะทําใหความสําคัญของปจจัยปอนออ

กลดนอยลงไป 

   อยางไรก็ตามก็เห็นกันวาแทที่จริงแลวทัศนะทรัพยากรเชิงระบบนั้นก็คือทัศนะเก่ียวกับ Operative 

Goals ในทัศนะแรกนั่นเองซึ่งจะตองมีการจัดหาทรัพยากรมาใชดวยกันได (Cameron, 1978, p. 32 ; 

Steers, 1977, p. 104; Kirchhoff, 1977, p. 625 citing Hoy and Miskel, 2001, p. 288) ซึ่งขอคิดเห็น

ดังกลาวไดถูกนําไปสูการบูรณาการเปนทัศนะที่สามของ Hoy and Miskel ดังที่กลาวมาแลวนั้น 

จากทัศนะของ Goal and System-Resource Model of Effectiveness ไดมีการพัฒนาชุดของเกณฑการ

ประเมินเพื่อใหมองเห็นความมีประสิทธิผลขององคการข้ึนมาชุดหนึ่งโดยเกณฑการประเมินนั้นไดคํานึงถึง

หลักการสําคัญสามประการคือหลักการเรื่องเวลาซึ่งควรใหมีการประเมินท้ังในระยะสั้นและระยะยาวหลักการ

เร่ืองความเปนพหุขององคประกอบในการประเมินโดยใหมีการประเมินจากผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholders) ที่หลากหลายและหลักการเรื่องความเปนพหุท่ีเปนเกณฑซึ่งควรจะมีเกณฑการวัด

ประสิทธิภาพทั้งที่เปนปจจัยปอนเขากระบวนการและปจจัยปอนออก 

   ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel, 1991, p. 394-397) ไดเสนอแนะเกณฑในการประเมินที่

นาสนใจไว 4 ตัวโดยอาศัยแนวคิดของแคมพเบลส (Campbell, 1977, p. 146) ไวดังนี้ 

   1. การปรับตัว (Adaptation) เปนหนาที่หลักขององคการที่จะตองปรับตัวใหสอดคลองและเขากัน

ไดกับสิ่งแวดลอมทั้งนี้เพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคมตัวเกณฑที่มาใชในการประเมิน ความสามารถ

ในการปรับตัวไดแกความสามารถในการปรับเปลี่ยนนวัตกรรมความเจริญเติบโตและการพัฒนา 
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   2. การบรรลุเปาหมาย (Goal Achievement) องคการมีการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค

หรือผลสําเร็จที่พึงปรารถนาซึง่องคการจะตองจัดหาและใชทรัพยากรตาง ๆ เพื่อบรรลุผลตามท่ีตองการ

เกณฑท่ีใชในการประเมินไดแกผลสัมฤทธ์ิคุณภาพการจัดหาทรัพยากรและประสิทธิภาพ 

   3. การบูรณาการ (Integration) คือความสามารถในการหลอหลอมประสมประสานความสัมพันธ

ของสมาชิกในองคการเพื่อรวมพลังเพื่อการปฏิบัติภารกิจเกณฑที่ใชในการประเมินไดแกความพึงพอใจ

บรรยากาศการทํางานการสื่อความหมายและความขัดแยง 

   4. การคงไวระบบคานิยม (Latency) ความสามารถขององคการท่ีจะโนมนาวบุคคลในองคการให

ดํารงรักษาไวซึ่งคานิยมรูปแบบวัฒนธรรมของบุคคลในระบบเกณฑท่ีใชในการประเมินไดแกความจงรักภักดี

ศูนยกลางความสนใจของชีวิตแรงจูงใจและเอกลักษณ 

   พารสัน (Parson, 1960, citing Hoy and Ferguson, 1985, p. 121-122) ไดเสนอแนวคิดในการ

วัดประสิทธิผลขององคการโดยพิจารณา 1) การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม (Adaptation) 2) การบรรลุ

วัตถุประสงค (Goal Attainment) 3) การบูรณาการ (Integration) 4) การคงไวซึ่งระบบคานิยม (Latency) 

คําเมรอน (Cameron, 1978, p. 23) ไดศึกษาวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิผลขององคการโดยเฉพาะองคการ

ทางการศึกษาระดับสูงคือระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในรัฐนิวอิงแลนดจํานวน 6 สถาบันในระดับ

ปริญญาตรีโดยการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของแตละมหาวิทยาลัยสถาบันละ 4-5 คนและสัมภาษณ

คณาจารยสถาบันละประมาณ 10 คนโดยการขอใหตอบขอคําถามดังตอไปนี้ 

   1. มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิผลมีลักษณะขององคการอยางไร 

   2. อะไรในสถาบันแหงนี้ท่ีแตกตางจากสถาบันอ่ืนในแงของประสิทธิผล 

   3. สิ่งท่ีควรเปลี่ยนแปลงเพ่ือทําใหสถาบันแหงนี้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

   4. อะไรคอืส่ิงท่ีทําใหสถาบันมีประสิทธิผลโดยใหคิดถึงสถาบันท่ีทานเห็นวามีประสิทธิผล 

   5. จากตัวแปรประมาณ 180 ตัวที่ไดจากหนังสือตาง ๆ มีตัวแปรใดบางที่ใชไดกับความมี

ประสิทธิผลของสถาบันแหงน้ี 

   6. ตัวแปรใดบางซึ่งไมสามารถใชวัดไดหรือไมมีขอมูลที่หาไดเดี่ยวกับตัวแปรนี้ผลการศึกษาโดยการ

สัมภาษณดังกลาวปรากฏมีมิติของความมีประสิทธิผลและเกณฑการวัด 9 ประเภทดังน้ี 

    1) ความพึงพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับการศึกษา 

    2) พัฒนาการทางวิชาการ 

    3) พัฒนาการดานอาชีพ 

    4) พัฒนาการสวนบุคคล 

    5) ความพึงพอใจในการวาจางของคณาจารยและผูบริหาร 

    6) พัฒนาการดานวิชาชีพ 

    7) ความเปดของระบบและปฏิกิริยาตอชุมชน 

    8) ความสามารถในการไดมาซึ่งทรัพยากร 
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    9) สุขภาพขององคการ 

   เม่ือเขาจัดกลุมและประเภทของมิติของความมีประสิทธิผลพรอมเกณฑที่จะใชวัดแตละมิติแลวเขา

ดําเนินการวัดจากเกณฑตาง ๆ โดยการสงแบบสอบถามใหผูบริหารและหัวหนาภาควิชาในแตละสถาบันทั้ง 6 

สถาบันประมาณ 75 คนผลการวิจัยพบวามิติท้ัง 9 มีความสัมพันธกันอยางมากในทางบวกเขาสรุปวา

ประสิทธิผลขององคการมีลักษณะหลายมิติไมใชเปนแนวความคดิเดี่ยวแตท้ังนี้การมีประสิทธิผลในมิติหนึ่งไม

จําเปนตองสัมพันธกับการมีประสิทธิผลในอีกมิติหนึ่ง 

   มอทท (Mott, 1972, citing Hoy and Miskel, 2001, p. 305) ซึ่งไดกลาวถึงเกณฑการประเมิน

ประสิทธิผลของโรงเรียนในแงของความสามารถ 4 ประการดงัน้ี 1.ประสิทธิภาพ 2.ปริมาณและคุณภาพของ

ผลผลิต 3. ความสามารถในการปรับตัว 4. ความสามารถในการยืดหยุน 

   รุง แกวแดงและชัยณรงค สุวรรณสาร (2536, หนา 164) กลาววาองคการจะดํารงอยูรอดไดตองมี

ผลสําเรจ็ตามเปาหมายขององคการประสิทธิผลเปนตัวชีว้ัดความสาํเร็จขององคการถาปราศจากการประเมิน

ประสิทธิผลแลวจะไมมีทางทราบวาการปฏิบัติภารกิจขององคการเปนอยางไรสาํหรับการศึกษาคนควาครั้งนี้

ผูวิจัยไดใชแนวคิดในเรื่องการประเมินประสิทธิผลขององคการโดยใชเกณฑหลายเกณฑเนื่องจากสามารถ

เลือกใชเกณฑท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของสภาพองคการไดแนวคิดในการประเมิน

ประสิทธิผลดังกลาวมาแลวนั้นทําใหเห็นวาการประเมินประสิทธิผล การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรใช

หลักเกณฑหลายอยางทั้งนี้การประเมินโดยใชเกณฑเด่ียวไมสามารถชี้วัดไดวาเปนประสิทธิผลของโรงเรียน

ทั้งหมดได 

   จากการวิเคราะหแนวคิดของนักวิชาการอีกหลายทานพบวาตางใหคํานิยามและองคประกอบ   

ของคําวาความมีประสิทธิผลของโรงเรียน (Effectiveness of Schools) ท่ีหลากหลายและนาสนใจผูบริหาร

ที่มีความมุงม่ันที่จะเสริมสรางโรงเรียนของตนใหเปนองคกรแหงการเรยีนรูแลวควรใหความสนใจที่จะสราง

ความเขาใจในเรื่องนี้ใหดีเพราะคําวา “ความมีประสิทธิผล” จะเปนคําชี้ใหเห็นถึงทิศทางของการพัฒนาที่

ถูกตองถูกทิศทางอันเปนบทบาทหนาที่ท่ีสําคัญของผูบริหารเพราะจากสิ่งที่ผูบริหารกําหนดจะกระทํานั้นมี

ความไมถูกตองเสียแตแรกแลวก็จะกอใหเกิดผลเสียหายตามมาอีกมากมายดังนั้นผูบริหาร จึงควรจะทําความ

เขาใจใหกระจางและนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสําหรับการบริหารโรงเรียนตอไป 

   สรุปไดวาความมีประสิทธิผลของโรงเรียนจากทัศนะของนักวิชาการหลายทานดังกลาวมาแลวน้ัน

เห็นไดวาโรงเรียนที่มีประสิทธิผลจะตองเปนโรงเรียนที่มีเปาหมายและวัตถุประสงคหรือผลสําเร็จของงงาน

และมีความคาดหวังสูงโดยเปนความคาดหวังของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียของโรงเรียนผูบริหารครูตองมีภาวะผูนํา

ใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมมีการวางแผนมีทรัพยากรพอเพียงและมีคุณภาพโรงเรยีนจะตองมี

บรรยากาศและวัฒนธรรมองคกรที่ดีผูบริหารและครูตองมีความเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงมีความยืดหยุน

การประเมินความมีประสิทธิผลโรงเรยีนดังกลาวสามารถท่ีจะประเมินความมีประสิทธิผลของโรงเรียนไดซึ่ง

โรงเรียนที่มีประสิทธิผลสูงก็อาจมีไมครบทุกรายการ แตเกณฑดังกลาวก็สามารถที่จะทําใหผูบริหารโรงเรียน

สามารถนําไปใชพัฒนาความมีประสิทธิผลของโรงเรียนของตนไดการประเมินประสิทธิผลการจัดการศึกษา
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ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติไดประกาศใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนกรอบการประเมินท้ังนี้เนื่องมาจากการกําหนด

มาตรฐานการศึกษาดานตางๆมีความจําเปนตอการปฏิรูปการศึกษาเปนอยางมากสาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติไดใชมาตรฐานการศึกษาชําติซ่ึงสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เพื่อเปนแนวทางใหสถานศึกษามุงพัฒนา

คุณภาพการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันโดยกําหนดกรอบการประเมินทั้งหมด 27 มาตรฐาน 91 ตัวบงชี้แบง

ออกเปน 3 ดานคอื 

   1. มาตรฐานดานผูเรียนเนนการพัฒนาดานรางกายจิตใจสติปญญามุงใหผูเรียนมีลักษณะ 3 

ประการคือเปนคนดีมีความสามารถและมีความสุข 

   2. มาตรฐานดานกระบวนการเนนในดานกระบวนการบริหารและกระบวนการจัดการเรียน     

การสอน 

   3. มาตรฐานดานปจจัยเปนการกําหนดคุณลักษณะหรือสภาพความพรอมของผูบริหารครูหลักสูตร

อาคารสถานที่และชุมชน 

   ซึ่งสอดคลองกับเกณฑการประเมินผลของมอทท (Mott, 1972, citing Hoy and Miskel, 2001, 

p. 305) ในการวิจัยครั้งนี้ผูจึงวิจัยนํากรอบแนวคิดเกณฑประเมินประสิทธิผลของมอทท (Mott, 1972, citing 

Hoy and Miskel, 2001, p. 305) ซึ่งไดผสานแนวคิดท้ังในแงเปาหมายและระบบทรัพยากรมาเปนเกณฑ

หลายอยางในการพิจารณาประสิทธิผลขององคการโดยไดพัฒนาเครื่องมือวัดประสิทธิผลของโรงเรียนจาก

ดัชนีการรับรูประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีเรียกวา IPOE (Index of Perceived Organizational 

Effectiveness) ของมิสเกลและคนอ่ืน ๆ (Miskel and Others, 1983, p. 35) ซึ่งสรางเคร่ืองมือนี้มาใชวัด

ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ซึ่งเครื่องมือดังกลาว

ไดรับความเช่ือถือวาสามารถประเมินประสิทธิผลของโรงเรยีนไดอยางนาเชื่อถือและมีการนําไปปรับใชวัด

ประสิทธิผลของโรงเรียนหลายครั้งซึ่งประกอบดวยเกณฑ การประเมินประสิทธิผลของโรงเรยีน 4 ดานคือ   

1) ประสิทธิภาพ 2) ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 3) ความสามารถในการปรับตัว  4) ความสามารถใน

การยืดหยุน 

   1) ประสิทธิภาพ 

    ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนตัวบงชี้ถึงความสําเร็จขององคการความสาํเร็จขององคการ

มิไดมุงเนนแตการบรรลุผลตามวัตถุประสงคขององคการเพียงอยางเดียวหากตองคํานึงถึงความสามารถและ

วิธีการปฏิบัติงานที่นําไปสูความสําเร็จนั้น ๆ ดวยจึงจะนับไดวาองคการนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ผลของการวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการใชเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานเพื่อนําไปสูประสิทธิผลดังนั้นแนวการวิเคราะหรูปแบบและเกณฑการประเมินจึงเปนสิ่งจําเปนและ

สําคัญยิ่งการเลือกใชแนวการวิเคราะหรูปแบบและเกณฑการประเมินเหมาะสมเชื่อถือไดจึงมีผลตอการ

พัฒนาประสิทธิผลและประสทิธิภาพขององคการการประเมินประสิทธิภาพเปนการศึกษาประเมินผลงานกับ



117 

ปจจัยเพื่อการผลิตในเชิงอัตราสวนของผลผลิตตอตัวปจจัยเกณฑการวัดประเมินประสิทธภิาพรวมถึง

ผลตอบแทนการลงทุนคาใชจายตอหนวยหรือคาใชจายตอหัวนักเรยีนความสูญเปลาการตกซ้ําชั้นการออก

กลางคันการใชทรัพยากรต่าํกวาขีดความสามารถดังน้ันการวัดประสิทธิภาพจึงเปนการศึกษาเปรียบเทียบ

ปจจัยตัวปอนในการผลิตทั้งหมดตอผลผลิตไดรับทั้งหมดซึ่งมีกระบวนการผลิตเปนหนวยกลางในการแปร

ปจจัยใหเปนผลผลิตโดยมีแนวคิดเปนอัตราสวนระหวางคาใชจายในการผลิตกับผลประโยชนซึ่งเกิดขึ้นในการ

ทํางานเพื่อผลสําเร็จขององคการ 

   แคทซและคาหน (Katz and Kahn, 1978, p. 33-42) กลาววาประสิทธิภาพเปนสวนประกอบ

สําคัญของประสิทธิผลท้ังนี้เนื่องจากประสิทธิภาพขององคการนอกจากหมายถึงผลตอบแทนท่ีไดรับการลงทุน

แลวยังหมายถึงเปาหมายขององคการการวัดประสิทธิภาพขององคกรจึงจําเปนตองรูเปาหมายขององคการให

ชัดเจนเสียกอนจึงดําเนินการการวัดผลขององคการจะตองมีฐานหรือเกณฑเพื่อการเปรียบเทียบผลการบรรลุ

เปาหมายทั้งนี้ดังไดกลาวแลววาการวัดประสิทธิผลขององคกรคือการศกึษาเปรียบเทียบอัตราสวนระหวาง

ปจจัยกับผลงานเพื่อดูวาผลที่ไดรับมากหรือนอยกวาเปาหมายที่กําหนดไวและการใชทรพัยากรเพื่อใหไดผล

สําเร็จนั้น ๆ มากนอยเพียงใดทรัพยากรในที่น้ีหมายถึงปจจัยเพื่อการผลิตไดแกทรัพยากรคนวัสดุอุปกรณเวลา

ความพยายามและตนทุนท่ีลงไปดังน้ันจึงจําเปนตองใชความสามารถในการทํางานใหบรรลุเปาหมายโดยการ

ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสดุ 

   สเตียรสและพอรเตอร (Steers and Porter, 1977, p. 5) ใหความเห็นวาแมประสิทธิภาพจะมี

ความสัมพันธกับประสิทธิผลอยางมากก็ตามประสิทธิภาพก็คงเปนเพียงสวนประกอบที่จําเปนของประสิทธิผล

เทาน้ันแตยังไมใชเปนสวนประกอบที่เพียงพอสําหรับความมีประสิทธิผลเพราะยังคงมีตัวแปรสําคัญอ่ืน ๆ 

ขององคการเชนทรัพยากรที่มีความจําเปนตองใชเปนตน 

   แนวการดําเนินการประเมินประสิทธิภาพคือการตอบคําถาม 5 คําถาม คือ 

   1. วัตถุประสงคหรือความสําเร็จท่ีตองการขององคการคืออะไรท้ังน้ีในการประเมินประสทิธิภาพ

ตองประเมินเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคเปนหลัก 

   2. ผลสาํเร็จอะไรบางท่ียอมรับหรือนับไดวามีความสาํเร็จหมายถึงเกณฑท่ียอมรับวาผลงานระดับ

ใดจึงยอมรับได 

   3. ผลสาํเร็จเหลาน้ันจะพิจารณาอยางไรนั่นคือมาตรฐานการพิจารณาที่จะใชในการศึกษา

เปรียบเทียบกับเกณฑหรือที่เรียกวาวิธีการไดมาซึ่งขอมูลและวิธีการวิเคราะห 

   4. ทรัพยากรใดจํานวนเพียงใดท่ีตองการเพื่อผลผลิตความสําเร็จหรือผลผลิตนั้นคือการหาตนทุน

หรือคาใชจายในการดาํเนินงานเพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จนัน้ในเชิงคาใชจายและผลตอบแทน 

   5. อะไรคอืความเปนไปไดหรือความตองการตามแผนงานเพื่ออนาคตหรือชวงระยะเวลาตอไป

หมายถึงขอเสนอที่เปนไปไดเพื่อการปรับปรงุในอนาคต 
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   ประสิทธิภาพท่ีนาํมาพิจารณาหรือนับเปนความสําเร็จมี 3 ประการคือ 

   1. ผลผลิตท่ีไดรับหรือผลงานเชนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

คานิยมที่พึงประสงคนักเรียนมีระเบียบวินัยนักเรียนนําความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันนักเรียนเห็นคุณคา

ของศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปญญาทองถ่ินบุคลากรปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน 

   2. เก่ียวของกับผลผลิตสุดทายที่เปนที่นิยม (เชิงปริมาณ) เชนจํานวนนักเรียนจํานวนนักเรียนท่ีจบ

การศึกษาชั้นสูงสุดจํานวนนักเรยีนท่ีเรยีนตอกระบวนการทํางาน 

   3. สวนที่มีความสัมพันธกับทรัพยากรมนุษยเชนการมีงานทําความตองการของบุคลากรชุมชน

ทองถ่ินสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนสื่ออุปกณเทคโนโลยีสภาพแวดลอมบรรยากาศความพึงพอใจ 

   เสริมศักดิ ์วิศาลาภรณและคนอ่ืน ๆ (2530 : 164-340) ไดทําการศึกษาวิจัยประสทิธิภาพของการ

บริหารการนิเทศกับระบบฝกหัดครูการศึกษาทุงเนนดานการผลิตการใชและการควบคุมมาตรฐานเพื่อการ

ฝกหัดครูทั้งระบบโดยใชกรอบความคิด 4 ประการไดแก 

   1. คุณภาพหรือบทบาทครู 

   2. ความรับผิดชอบหรือภาระงานของครู 

   3. กฎระเบียบและขอบังตับตางๆที่เก่ียวของ 

   4. โครงสรางและระบบการบริหารและการนิเทศการศึกษา 

   สรุปไดวาครูประจําการที่เปนผลผลิตของการฝกหัดครูมีบทบาทท่ีมีความเหมาะสมและมีคุณภาพ

ตามความตองการของผูบริหารผูนิเทศและผูปกครองความรับผิดชอบหรือภาระงานของครูมีปริมาณที่อยูใน

เกณฑมาตรฐานกลางที่คณะกรรมการขาราชการครูกําหนดปญหาของประสิทธิภาพของการบริหารและการ

นิเทศการศกึษาเปนผลมาจากกฎระเบียบและขอบังคบัตาง ๆ สวนหนึ่งและอีกสวนหนึ่งเปนผลมาจาก

โครงสรางและระบบการบริหารและการนิเทศการศึกษา 

   ตัวอยางจากการประเมินประสิทธิภาพจะเห็นวาผูวิจัยไดเลือกใชเกณฑวัดประสิทธิภาพหลายอยาง

ในการเลือกใชเกณฑใดก็ตามตองพิจารณาใหชัดเสียกอนวาวัตถุประสงคของการประเมินน้ันคอือะไรเรา

ตองการทราบอะไรนั้นจะเปนตัวกําหนดเทคนิควิธีการขั้นตอนและเกณฑที่จะเลือกใชและเราตองการทราบใน

ระดับใดจะเปนตัวกําหนดตัวชี้วัดหรือมาตรฐานของส่ิงนั้นเชนมาตรฐานการศกึษาแหงชาติมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายนอกระบบการประกันคุณภาพภายในเปนตนในการประเมินประสิทธิภาพของ

สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานมุงเนนการประเมินประสิทธิภาพดังนี้ 

   1. ผลผลิตของครูมีคุณสมบัติและมีบทบาทท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพตามความตองการของผูเรียน

ผูปกครองชุมชนมากนอยเพียงใด 

   2. ความรับผิดชอบหรือภาระงานของครมีูมากนอยเพียงใดมากเกินกวามาตรฐานท่ีกําหนดหรือไม 

   3. ผูบริหารควบคุมมาตรฐานโดยอาศยักฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ มีผลกระทบตอภาระ

รับผิดชอบและปริมาณของครูมากนอยเพียงใดซ่ึงสามารถสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารและการนิเทศ

การศึกษาอยางไร 
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   4. ระบบและโครงสรางของการบริหารและการนิเทศในปจจุบันสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของ

การบริหารและการนิเทศหรือไม 

   ประสิทธิภาพในการบริหารของผูบริหารโรงเรยีนการบริหารจะเกิดความสําเร็จในองคกรใด ๆ

ยอมข้ึนอยูกับบุคคลที่มีความสามารถมีการกําหนดนโยบายและจุดมุงหมายในการทํางานอยางชัดเจนอธิบาย

วิธีการทาํงานและลักษณะของงานท่ีทําใหแกเพ่ือนรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง

สามารถทํางานไดสาํเร็จ (เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ, 2535 : 64-340) ความลมเหลวและความสําเร็จของ

องคการยอมขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ ๆ หลายประการและปจจัยดังกลาวอาจเกิดจากตัวองคการพฤติกรรมการ

บริการหรือคนซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินการในองคการดังนั้นการพัฒนาองคการใหมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพตองพัฒนาท่ีองคประกอบที่สําคัญ ๆ ไมวาจะเปนคนหรือตัวองคการตลอดจนพฤติ

กรรมการบริหารขององคการนั้น ๆ การพัฒนาประสิทธิผลและประสิทธิภาพองคการแตละองคการอาจมี

แนวทางในการพัฒนาท่ีแตกตางกันไปทั้งนี้ข้ึนอยูกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการแตละองคกรและ

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่แตกตางกันไมวาจะเปนดานความเชื่อประสบการณและความคิดริเริ่ม

สรางสรรคของผูบริหารแตละคน 

   จาคอบสและจิลสัน (Jacobs and Jillson, 1974, p. 194) ไดศึกษาสาํรวจเก่ียวกับสาเหตุของการ

ปฏิบัติงานขององคการขาดประสิทธิผลมีมูลเหตุมาจาก 

   1. เปาหมายและวัตถุประสงคขององคการไมชัดเจนทําใหทิศทางการดําเนินงานเรรวนขาด

เปาหมายขององคการไมชัดเจนทําใหทิศทางการดําเนินงานเรรวนขาดเปาหมายที่เดนชัด 

   2. วิธีการและระเบียบปฏิบัติไมมีประสิทธิภาพ 

   3. ขาดการฝกอบรมหรือการพัฒนาดานทักษะไมเพียงพอหรือไมมีประสิทธิผล 

   4. ขาดภาวะผูนาํในการบริหาร 

   5. ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาในระกับหนวยงานหรือระดับตางๆในองคการไมดี 

   6. พนักงานขาดขวัญและกําลงัใจในการทํางาน 

   ปจจัยที่กอใหเกิดประสิทธิภาพนั้นสวนใหญมักเกิดจากองคประกอบพฤติกรรมการบริหาร ซึ่งมี

ความสาํคัญและระดับการกระทําที่แตกตางกันแตในการบริหารงานพฤติกรรมการบริหารดานเทคนิคการ

บริหารนับไดวาเปนสวนสาํคัญองคประกอบหนึ่งที่จะนําองคกรไปสูความมีประสิทธิภาพทั้งนี้เนื่องจาก

องคประกอบพฤติกรรมการบริหารดานเทคนิควิธีการบริหารเปนตัวเชื่อมโยงทําใหพฤติกรรมการบริหารดาน

คนดําเนินการใหเปนไปตามพฤติกรรมการบริหารดานองคการในแงการบริหารการวางแผนการบริหารงาน

บุคคลการสื่อสารการสรางขวญัและกําลังใจท่ีสําคัญคือการตัดสินใจลวนมีอิทธิพลตอความสําเร็จของงานแต

ลักษณะและรูปแบบของผูบริหารหรือผูนําก็เปนปจจัยสําคัญ ตอความสําเร็จขององคการเพราะผูบริหารหรือ

ผูนํามีอิทธิพลในดานการจูงใจและการยอมรับทั้งภายในและภายนอกองคการดังน้ันคํากลาวท่ีวาผูบริหารคอืผู

ที่ใชผูอ่ืนใหเกิดผลงานหรือผูใชกระบวนการ POSDCORB โดยการตัดสินใจดําเนินการจึงเปนสวนสาํคัญใน

การเพิ่มประสิทธิภาพองคการ 
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 4.4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคการ 

   กลูเอค (Glueck, 1980, p. 195) กลาววาองคการจะมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพได              

หากองคการนั้น ๆ ไดมีระบบการวางแผนที่ดีเพราะการวางแผนที่ดีนั้นไมเพียงแตองคการเทานั้นที่จะไดรับ

ผลสําเรจ็จากการวางแผนผูปฏิบัติหรือคนในองคการน้ันก็จะไดรบัผลสาํเร็จของเขาดวยทั้งนี้เน่ืองจากการ

วางแผนที่ดีมีระบบจะนาํไปสูการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนซึ่งชวยใหผูปฏิบัติทราบและสามารถปฏิบัติงาน

ใหสอดคลองนําไปสูความสาํเร็จตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและในการกําหนด

วัตถุประสงคและเปาหมายนั้นหากผูรวมงานหรือผูปฎิบัติไดมีสวนรวมในการกําหนดจะเปนการเสริมใหการ

ทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพราะผูปฏิบัติรูชัดเจนวาองคการมีความคาดหวังอะไรจากพวกเขาเพื่อให

บรรลุผลสําเร็จขององคการนอกจากนั้นการวางแผนยังชวยใหผูบริหารทันกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม

นอกองคการอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมและสามารถกําหนดแผนงานในอนาคตได

อยางชัดเจนองคการใดปราศจากแผนงานการจัดองคการและการกํากับควบคุมซึ่งเปนบทบาทในการบริหาร

ยอมจะมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพไมได 

   สเตียรสและพอรเตอร (Steers and Porter, 1977, p. 196) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับตัวแปร

สําคัญซึ่งมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพขององคการโดยจําแนกเปน 4 ประเภทดังนี้ 

   1. ลักษณะขององคการหมายถึงลักษณะของโครงสรางองคการและความสัมพันธระหวาง       

สายงานบังคับบัญชาตามบทบาทหนาท่ีและตัวบุคคลในองคการตลอดจนขนาดขององคการซึ่งในลักษณะของ

องคการน้ันมีองคประกอบในเรื่องตางๆดังน้ี 

    - การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง ความมากนอยของอํานาจที่กระจายใหไป

ตามขั้นการบังคับบัญชาการมีสวนรวมในการตัดสินใจและการมีสวนรับผิดชอบในการตัดสินใจเก่ียวกับงาน

และกิจกรรมขององคการ 

    - ความชาํนาญเฉพาะทาง (Specialization) หมายถึง การบางสวนงานตามความชาํนาญ

เฉพาะอยางหรือเฉพาะที่การแบงงานตามความชาํนาญเฉพาะอยางจะนาํไปสูประสิทธิผลสูงเพราะเปนการ

เปดโอกาสใหบุคลากรไดมีความเช่ียวชาญซึ่งทําใหผลงานเขามีสวนรวมกิจกรรมหรือรับผิดชอบเปาหมายได

สูงขึ้น 

    - ความเปนทางการ (Span of Control) หมายถึง การกําหนดกฎเกณฑระเบียบขอบังคับอยาง

เปนทางการขององคการซึ่งใชเปนเครื่องควบคุมพฤติกรรมของคนงานแตท้ังนี้มีขอควรตระหนักวาการท่ี

องคการมีความเปนทางการมากเทาไรจะกลับเปนอุปสรรคตอความมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเพราะผูบริหารมัก

ยึดติดระเบียบแบบแผนตามตัวหนังสือซึ่งมีผลกระทบตอพฤติกรรมใหม ๆ หรือที่ปรับใหเขากับสภาพปญหา

การจํากัดลงในวงแคบทุกอยางตองปฏิบัติตามระเบียบในบางครั้งจึงอาจจําเปนตองมีการปรับพฤติกรรมหรือ

แนวการปฏิบัติ 

    - จํานวนผูใตบังคับบัญชาซึ่งหากมีความเหมาะสมในสัดสวนระหวางผูบังคบับัญชาและ

ผูใตบังคับบัญชาจะมีผลตอประสทิธิผลตอการทํางานกลุมนอกจากนี้ วูดเวอรธ (Woodword, 1958, p. 71) 
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กลาววานอกเหนือจากความสัมพันธดังกลาวท่ีนําไปสูความสําเร็จขององคการแลวยังพบวาความสัมพันธ

ดังกลาวมีผลกระทบจากลักษณะของเทคโนโลยีท่ีใชในองคการน่ันคือองคการซ่ึงมีประสิทธิผลเปนองคการที่

ใชเทคโนโลยีในการผลิต 

    - ขนาดขององคการ (Organization Size) ขนาดขององคการที่เพิ่มข้ึนมีผลในทางบวกกับ

ประสิทธิภาพที่เพิ่มข้ึนขององคการแตมีผลในทางลบตอความผูกพันของบุคคลหรือพนักงานตอองคการ 

    - ขนาดของหนวยงาน หมายถึง กลุมบุคคลในแตละหนวยงานกลุมทํางานเล็ก ๆ สมาชิกในกลุม

มีโอกาสที่ใกลชิดมีความสัมพันธคุนเคยกันมากกวากลุมทํางานใหญๆทั้งยังสรางความรูสกึการเปนอันหน่ึงอัน

เดียวกันมากในขณะที่กลุมงานหรือขนาดของหนวยงานย่ิงใหญเทาไรมักมีแบบแผนมากขึ้นความใกลชิดของ

กลุมพนักงานก็ลดลงความพึงพอใจก็นอยลง 

    นอกเหนือจากองคประกอบโครงสรางที่มีผลตอประสิทธิผลแลวเทคโนโลยีในองคการอัน

หมายถึง เครื่องมือเครื่องใชตลอดจนวิธีการที่องคการนํามาใชในการดําเนินงานก็มีผลกระทบตอความสําเร็จ

หรือประสิทธิผลขององคการเชนกัน 

   2. ลักษณะของสภาพแวดลอมซึ่งมีท้ังสภาพแวดลอมภายนอกอันไดแกความสลับซับซอน ความ

มั่นคงและความไมแนนอนเชนสภาวการณดานการตลาดเศรษฐกิจและการเมืองเปนตนและสภาพแวดลอม

ภายในองคการหมายถึงบรรยากาศองคการซึ่งมีผลกระทบตอการดําเนินงานสเตียรสและพอรเตอร (Steers 

and Porter, 1977, p. 74-75) กลาววาสภาพแวดลอมภายนอกองคการจะเปนตัวแปรท่ีมีอิทธิหลของ

องคการมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ 2 ประการคือ 

    - ความสามารถในการคาดคะเนและสภาวะของสภาพแวดลอมดังกลาว 

    - ความมีเหตุผลของการกระทําขององคการ 

    นั่นคือองคการที่มีประสิทธิผลมากที่สุดถูกกําหนดโดยปจจัยภายนอกบทบาทของนักบริหารคือ

การทําความเขาใจกับสภาพแวดลอมและปรับโครงสรางและการปฏิบัติใหเขาไดกับภาวะดังกลาว 

   3. ลักษณะของบุคคลในองคการพฤติกรรมของบุคคลในองคกรรมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลตอการ

ปฏิบัติงานอันจะนําไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกรทั้งน้ีเนื่องจากบุคคลท่ีเขามารวมปฏิบัติงาน

ในองคการแตละคนตางก็มีความคาดหวังตอการท่ีจะไดรบัการตอบสนองในการทํางานเพือ่องคการนั้น ๆ 

และบุคคลเองก็มีความสามารถท่ีจะใหองคกรอยูรอดเจริญเติบโตเพ่ือจะไดมีงานทําองคกรเองก็คาดหวัง

ผลงานจากตัวบุคคลจึงกอใหเกิดความผูกพันข้ึน 

   แคทซและคาหน (Katz and Kahn, 1966, p. 251) เสนอวามีพฤติกรรม 3 ประการที่องคกร

จะตองไดรับการตอบสนองจากคนในองคการ เพื่อองคกรจะสามารถมีประสิทธิผลสูงสุดไดคือ 

    - ความสามารถในการสรรหาและรักษาไวซึ่งทรัพยากรคนโดยจัดระบบรางวัลตอบแทนให

เหมาะสมกับผลงานและสนองตอบความตองการของบุคคลตลอดจนความกาวหนาในอาชีพ 

    - องคกรจะตองมีความสามารถที่จะทําใหบุคลากรขององคการปฏิบัติงานตามบทบาทงานของ

ตนท่ีรับผิดชอบอยางเต็มใจ 
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    - องคกรที่มีประสิทธิผลจะตองสรางบรรยากาศในการทํางานที่เอ้ืออํานวยตอการท่ีพนักงานไม

เพียงพอแตปฏิบัติงานตามหนาที่ที่พรรณนําลักษณะงาน (Job Description) เทานั้นแตตองมีความ

รบัผิดชอบตอการคดิสรางสรรคท่ีจะกระทํางานปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานนาํไปสูเปาหมาย ท่ีดีย่ิงข้ึน 

    - ลกัษณะของนโยบายการบรหิารและการปฏิบัติมีอิทธิพลตอความสําเร็จหรือประสิทธิผลน้ัน 

   สเตียรสและพอรเตอร (Steers and Porter, 1977, p. 51-58) ระบุวาปจจัยสาํคัญท่ีชวยใหฝาย

บริหารสามารถบรรลุผลถึงเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพคือนโยบายการบริหารและการปฏิบัติใน

ประเด็นตางๆเชนการกาํหนดเปาหมายที่ชัดเจนและแนนอนการจัดหาและการใชทรัพยากรกระบวนการ    

การติดตอสื่อสารภาวะผูนําและการตัดสินใจการปรับตัวขององคการและการริเริ่มสรางสรรคอยางไรก็ดี     

กลูเอค (Glueck , 1980, p. 195) ไดกลาวไววานอกเหนือจากการวางแผนท่ีดีท่ีจะนําองคการไปสู

ความสาํเร็จมีประสิทธิผลแลวตัวโครงสรางและการพรรณนาลักษณะงานที่ชัดเจนก็เปน ตัวประกอบที่สําคัญ

ตอการมีประสิทธิผลขององคการนอกจากนี้ในเชิงการบริหารเขาระบุวาการท่ีจะนาํองคการไปสูความมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพนั้นภาวะผูนํากระบวนการตัดสินใจความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและ

ผูรวมงานระบบการส่ือสารท่ีดแีละความสัมพันธของพนักงานหรือผูรวมงานการควบคุมงบประมาณและการ

กํากับดูแลลวนมีอิทธิพลและเปนปจจัยสําคัญท่ีจะนําองคการไปสูความมีประสิทธผิลขององคการท้ังสิ้น 

  2) ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (2558 : 31) ไดกําหนดปริมาณและคุณภาพของ

การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการดังน้ี 

   1. จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรยีนโดยคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล 

   2. ฝกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อ

ปองกันและแกไขปญหา 

   3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกปฏิบัติใหทําไดคิดเปนทาํเปนรักการอาน

และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

   4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมท้ัง

ปลูกฝงคุณธรรมคานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

   5. สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสื่อการเรียนและอํานวยความ

สะดวกเพื่อใหเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมท้ังใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูท้ังน้ี

ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 

   6. จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสํานความรวมมือกับบิดามารดา

ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อพัฒนาผูเรยีนตามศักยภาพ 

   นอกจากนั้นสถานศึกษาตองจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและสังคมอยางแทจริงโดยมี
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ครูผูบริหารผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานมุงสงเสรมิสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรู

โดยถือวาผูเรียนมีความสาํคัญสูงสุดมุงสงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตร

กระบวนการเรียนรูรวมทั้งเปนเครอืขายและแหลงการเรียนรูมุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานโดย

จัดใหมีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัดหลักสตูรและกระบวนการเรียนรูและสามารถตรวจสอบการจัดการศึกษาได

ทุกชวงชั้นในระดับสถานศึกษามุงสงเสริมใหมีการรวมมือเปนเครือขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพใน

การจัดและพัฒนาการศกึษายดึหลักยึดหลักความเทาเทียมกับและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาของ

ผูเรียนในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนเปนคาใชจาย

รายบุคคลสําหรับผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกสถานศึกษาของรัฐและเอกชนอยางเทาเทียมกัน

และจัดสรรเพิ่มเติมใหแกผูเรยีนท่ีมีลักษณะพิเศษตามความจําเปนมุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณโดยใหสถานศึกษามีความเปนอิสระในการตัดสินใจมีความ

คลองตัวควบคูกับความโปรงใสและความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดจากผลสาํเร็จของงานและทรัพยากรท่ีใช

ยึดหลักการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณโดยจัดสรรงบประมาณใหเปนวงเงินรวมแก

สถานศกึษามุงพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงนิ 

7 ดานคือการวางแผนงบประมาณ การคํานวณคนทุนผลผลิตการจัดระบบการจัดหาพสัดุการบริหารทาง

การเงินและการควบคุมงบประมาณการรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงานการบรหิารสินทรัพยการ

ตรวจสอบภายในมุงสงเสริม การระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณการเงินและทรัพยสินจากทุก

สวนของสังคมมาใชเพื่อการจัดและพัฒนาการศึกษายึดหลักการบริหารเพื่อใหเกิดการพัฒนาบุคลากรอยาง

ตอเนื่องยึดหลักความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลสถานศึกษาตามนโยบายกฎหมายและหลักเกณฑที่

กําหนดยึดหลักธรรมาภิบาลยึดหลักใหสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาดวย

ตนเอง ใหมากที่สุดใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศกึษาของชาติมุง

สงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารงาน ที่มุงเนน

ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใสความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดยึดกฎเกณฑกติกาตลอดจน

การมีสวนรวมของบุคคลชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของมุงพัฒนาองคกรใหเปนองคกรสมัยใหมโดยนํานวัตกรรม

และเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสมสามารถเชื่อมโยงติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเรว็ดวยระบบเครือขาย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

   ความสาํเร็จในการผลิตนักเรยีนเปนตัวบงชี้ท่ีแสดงใหเห็นวาการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน

ประสบความสาํเร็จมีประสิทธิผลตามเปาหมายของโรงเรยีนเนื่องจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู

ในระดับสูง (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2542 : 91-92) การบริหารการศกึษาของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีสวนสัมพันธ

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรงไดแกการบริหารงานวิชาํการเพราะการบริหารงานวิชาการท่ีเก่ียวกับ

กิจกรรมทุกชนิดเพื่อดาํเนินการและพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดจึงถือเปน

เปาหมายอันสําคัญอันหนึ่งที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน (กิติมาปรีดีดิลก, 2539 :  110) ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน (Achievement) เปนพฤติกรรมหรือความสามารถของบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนการสอนเปน
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พฤติกรรมที่พัฒนางอกงามขึ้นจากการอบรมสั่งสอนโดยตรงซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมตาง ๆ 3 ดานคือ

ความรู – ความคิด (Cognitive Domain) ความรูสึก (Affective Domain) และการปฏิบัติ (Phycho –

Motor Domain) (พวงรัตนทวีรัตน, 2540 :  9) เปนผลการเรียนในชั้นสุดทายของผูเรียนที่จบหลักสูตรอยูใน

ระดับสูงผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรยีนรูเต็มตามศักยภาพของตนและ มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนและมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2542 ก : 

11) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีมีคุณภาพในแงท่ีเปนผูท่ีพัฒนาตนมีความสามารถและทักษะเชิง

กระบวนการในการดํารงชีวิตมีสุขภาพอนามัยและบุคลิกภาพดีพัฒนางานมีทักษะกระบวนการทํางานมี

ความสามารถในการจัดการพัฒนาสังคมมีเจตคติคุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงคสามารถดํารงชีวิตในสังคม

ไดอยางมีความสุขและรวมพัฒนาสังคมปริมาณและคุณภาพของนักเรียนประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีสราง

ความเชื่อมั่นไดสูงโดยวัดความนิยมจากชุมชนและผูปกครองนักเรียนประการหนึ่งไดแกโรงเรียนนั้นมีนักเรียน

เขาเรียนมีปริมาณมากและคุณภาพการเรยีนการสอนอยูในเกณฑสูงโดยดูจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนความสามารถในการศึกษาตอ ในสถาบันชั้นสูงไดเปนจํานวนมากโรงเรียนที่มีทั้งปริมาณและ

คุณภาพสูงดังกลาวนี้จะไดแกโรงเรียน ในเมืองโรงเรียนระดับจังหวัดท่ีมีชื่อเสียงโรงเรยีนที่มีความพรอมทั้ง

ดานปจจัยตาง ๆ ไดแกวัสดุอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพออาคารสถานที่บรรยากาศ

สิ่งแวดลอมเหมาะสมปจจัยดานการเงนิคลองตัวสามารถจัดซ้ือจัดจางและเบิกจายไดอยางสะดวกมีบุคลากร

คือครูผูสอนตลอดจนการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพเรือ่งคุณภาพของนักเรียนสวนใหญจะดูท่ีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เปนเพียงเกณฑชี้วัดเพียงประการเดียวซึ่งเปนความเขาใจผิดควรจะพิจารณาถึงสวนประกอบ

ตาง ๆ ไดแกการพัฒนาทัศนคติแรงจูงใจของนักเรียนความคิดสรางสรรคความเชื่อมั่นในตนเองความ

ปรารถนาและความคาดหวังตาง ๆ รวมท้ังการประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสมมีจริยธรรมคุณธรรมคานิยม

ที่ดีงาม ซึ่งลักษณะดังกลาวนบัเปนลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีสังคมมีความคาดหวังและมีความตองการอยาง

มาก 

   มอทท (Mott, 1972, p. 373) จึงอาจกลาวไดวาคุณภาพท่ีเกิดกับผูเรียนนอกจากจะเปนผูที่มีความ

สนใจ ในการศึกษาเลาเรียนมคีวามรูความสามารถทางวิชาการอยางยอดเย่ียมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน

รายวิชาตาง ๆ สูงเปนท่ีนาพอใจแลวยังมีการพัฒนาความรูความสามารถทักษะเจตคติคานิยมและคุณธรรม

ตาง ๆ ท่ีพงึปรารถนาใหเพียงพอตอการดํารงชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุของคประกอบตาง ๆ ใน

การสรางเสริมประสิทธิผลท้ังดานปริมาณและคุณภาพของนักเรียนนั้นนอกจากปจจัยตาง ๆ ซึ่งไดแกอาคาร

สถานที่เหมาะสมและเพียงพอตอความตองการของผูบริหารบรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีรมรื่นสะอาดสวยงาม

วัสดุอุปกรณที่เพียงพอทันสมัยตอการเรียนการสอนแลวบุคคลท่ีสําคัญไดแกผูบริหารและครเูปนผูมีบทบาท

สําคัญยิ่งตอประสิทธิผลของโรงเรียนหากผูบริหารที่มีความรูความสามารถในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ

และมองเห็นถึงความสําคัญของงานวิชาการในโรงเรยีนอยางแทจริงหากแนวทางสงเสรมิและพัฒนางานทาง

วิชาการใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเปนไปตามความคาดหวังของรัฐบาลผูปกครองและชุมชนสรางบรรยากาศใน

การทํางานที่กอใหเกิดประสิทธิผลครูรูบทบาทหนาที่ของตนเองพัฒนาความรูความสามารถของตนเองอยู
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เสมอวางแผนพัฒนาการเรยีน การสอนไดอยางเหมาะสมโดยยึดกระบวนการและผูเรยีนเปนศูนยกลางของ

การเรียนการสอนตลอดจนปรับพฤติกรรมการสอนใหทันสมัยทันตอการเปลี่ยนแปลงและความเจริญทางดาน

เทคโนโลยีใหม ๆ แลวเปนท่ีเช่ือวาโรงเรียนนั้นจะตองบรรลุวัตถุประสงคเกิดประสิทธิผลในดานปริมาณและ

คณุภาพของผูเรียน 

   นอกจากปริมาณและคุณภาพดานกระบวนการเรียนรูแลวผูเรียนตองมีความสามารถพัฒนาทัศนคติ

ในทางบวก (Positive Attitude) หมายถึงมีความคิดเห็นทาทีความรูสึกหรือพฤติกรรมของผูที่ไดรับการศึกษา

แสดงออกในทางที่ดีงามสมเหตุสมผลและสอดคลองกับความตองการของสงัคมการศึกษานอกจากจะสราง

เสริมความเจริญใหบุคคลท้ัง 4 ดานกลาวคือดานรางกายใหสมบูรณแข็งแรงพัฒนาการสวนตาง ๆ อยาง

เหมาะสมกับวัยดานสติปญญามีความใฝรูใฝเรียนและรูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลและมีความคิดอยาง

สรางสรรคดานสังคมสามารถนําความรูความสามารถและทักษะอันจําเปนเพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตใน

สังคมยุคโลกาภิวัตนไดอยางมีความสุขและดานจิตใจรูจักเหตุผลมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมอยางเหมาะสมและ

ดีงามแลวทัศนคติทางบวกจะเปนผลที่เกิดจากผูไดรับการศึกษาครบถวนท้ัง 4 ดานดังกลาวแลวผูท่ีมีทัศนคติ

ทางบวกจะเปนผูที่มีความรูสกึและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตาง ๆ เปนที่พึงประสงคของสังคมไทยสวนรวมมี

จิตใจกวางขวางไมทําตนตอตานหรือถดถอยหนีสังคมมีความม่ันคงทางจิตใจมีเหตุผลยอมรบักฎกติกาของ

สังคมท่ีไดกําหนดข้ึนและปฏิบัติดวยความจริงใจมีจิตใจเปนประชาธิปไตยยอมรับและเคารพความคดิเห็นของ

สวนรวมเห็นความสําคัญและคุณคา ของการอยูรวมกันในสังคมใหความรวมมือรวมใจตอการปฏิบัติภารกิจ

ของสวนรวมใหสําเร็จลุลวงดวยดีเปนผูท่ีมีความสามารถควบคุมจิตใจและมีวินัยในตนเองอดกลั้นและ

เผชิญหนากับเหตุการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมประพฤติปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดีของสังคมตลอดจน

สามารถดําเนินการอบรม สั่งสอนนักเรียนใหเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมอยูในระเบียบวินัยรูจักพัฒนา

ตนเองมีเจตคติท่ีดีตอการศึกษาและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

   3) ความสามารถในการปรับตัว 

    โลกาภิวัตนทําใหเกิดสังคมใหม คือ สังคมแหงขอมูลขาวสารเปนสังคมแหงการรับรูความ

เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยแีละนวัตกรรมท่ีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาดังนั้นบุคลากรในโรงเรยีนจึงตองมี

การปรับตัวโดยเฉพาะอยางย่ิงการทํางานที่ใชเทคโนโลยี (Technology) ซึ่งคือ การทํางานโดยนําความรูทาง

วิทยาศาสตรประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสทิธิภาพในการทํางานใหมีผลดีมากยิ่งข้ึนรวมท้ังมีการ

นํานวัตกรรม (Innovation) ซึ่งหมายถึงแนวความคิดการปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ ที่ยังไมเคยมีใชมา

กอนหรือพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยูแลวใหทันสมัยไดผลดีย่ิงข้ึนมาใชในการทํางานใหไดประสิทธิผล

สูงกวาเดิมท้ังยังชวยประหยัดเวลาและแรงงาน (กิดานันท มลิทอง, 2543 :  1) 

    ผูบริหารการศึกษาตองยอมรับวาการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนไดเสมอและรวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อ

กาลเวลาผานไปผูบริหารจึงตองปรับตัวอยางมากเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากสาเหตุตอไปนี้ 

(ปราชญากลาผจัญและอัปษรศรีปลอดเปลี่ยว, 2542 : 171) 

    1. มีการใชคอมพิวเตอรกันมากขึ้น 
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    2. ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางรวดเร็ว 

    3. การสื่อสารทางไกลดวยดาวเทียมเจริญมากและสามารถนํามาใชประโยชนไดเปนอยางมาก 

    4. การศึกษาในปจจุบันเนนหนักไปท่ีการเรียนรูตลอดชีวิตหรือท่ีเรียกวาการศกึษาตอเน่ือง 

    5. ผูปฏิบัติงานในโรงเรียนจําเปนตองมีความรูทางเทคนิคตาง ๆ เพิ่มมากขึ้นและทันสมัยมาก

ข้ึนการบริหารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมากผูบริหารในฐานะผูนาํการเปลี่ยนแปลง 

(Change Leader) ตองเผชิญกับสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจแสดงออกมาใหเห็น ไดอยางเปดเผย

หรือไมเปดเผยก็ไดสิ่งท่ีตอตานสวนใหญมีสาเหตุมาจากอารมณหรือพฤติกรรมของสมาชิกในองคการผูบริหาร

ควรใหความสนใจเพื่อหาทางขจัดหรือลดใหเหลือนอยลงการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดหรือกระบวนทัศน 

(Paradigm) จากเกาไปสูใหมทั้งเรื่องปรัชญาองคกรการกําหนดนโยบายการจัดโครงสรางและรูปแบบของ

องคกรการเลือกสรรคนเขาทํางานคานิยมในการทํางานฯลฯการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชเปนเร่ือง

สําคัญมากดังนั้นผูบริหารผูนําควรฝกการรับรูการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงนั้น

(ศักด์ิไทย สุรกิจบวร, 2545 : 328-329) 

   เม่ือมีความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนระบบการทํางานวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่ง

หมายถึงการเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรอาจมีการตอตานการเปลี่ยนแปลงโดยกลุมคนที่ไมมีความพอใจไมเห็น

ดวยจึงมีความขัดแยงกันระหวางผูสนับสนุนที่เห็นคุณคาของการเปลี่ยนแปลงกับกลุมผูตอตานที่มีความ

ตองการใหคงฐานอํานาจของตนไวและผูท่ีตองเดือดรอนกับผลที่คาดวาจะตามมาการเปลี่ยนแปลงโดยทั่ว ๆ 

ไปยอมมีผลกระทบตอชีวิตประจําวันขององคการผูนําที่ตองการประสิทธิผลไมสามารถจะปลอยใหการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดตามสบายโดยไมมีการวางแผนแตผูนําจําเปนจะตองมีความสามารถในการพัฒนา

เคร่ืองมือในดานการวางแผนการอํานวยการและการควบคุมการเปลี่ยนแปลงในส่ิงแวดลอมท่ีกําลัง

เปลี่ยนแปลงซึ่งแบงออกเปน 3 ข้ันตอนดวยกันคือ 

   1. การเปลี่ยนแปลงโดยการใชอํานาจอํานาจหนาที่ตามตําแหนงบารมีสวนตัวทั้งนี้ยอมแลวแต

สถานการณจะศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับความรูเจตคติของบุคคลในองคการตลอดจนการวิเคราะหใน

ดานการมีสวนรวมและการบังคับเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

   2. การเปลี่ยนแปลงโดยผานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูนําควรมีความสามารถในการสราง

สิ่งแวดลอมใหคนทํางานมีความรับผิดชอบมากหรือสูงข้ึนไดอยางไรโดยเฉพาะอยางย่ิงการเปลี่ยนแปลงใน

ระดับปฏิบัติการท้ังในสวนบุคคลและกลุม 

   3. เปนการศึกษาถึงการวางแผนและการปฏิบัติตามแผนเพือ่ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีจะอธิบายถึง

แนวความคิดในการผสมผสานในวัตถุประสงค 

   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมน้ีสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของผูนําหรือผูรวมงานใหเหมาะสมและเปน

การเรงเราใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดโดยทําความเขาใจเร่ืองพฤติกรรมเก่ียวกับงานพฤติกรรมสัมพันธและ

พฤติกรรมปรับเปลี่ยนการพัฒนาองคการ (Organizational Development) เปนกลวิธีหน่ึงท่ีจะปรบัปรุง

ประสิทธิภาพองคการ 
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   การเปลี่ยนแปลงในองคการมี 2 รูปแบบ (มัลลิกา ตนสอน, 2544 : 161-163) ไดแก 

   1. การเปลี่ยนแปลงแบบตอบสนอง (Reactive Change) เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นโดยไมได

คาดหมายซึ่งมักจะเกิดโดยกะทันหันเชนเครื่องจักรเสียน้ําทวมไฟไหมเปนตนและอาจจะกอใหเกิดวิกฤต 

(Crisis) ในการทํางานซ่ึงผูบรหิารตองแกไขแบบสนองปญหาเฉพาะหนาเพื่อลดแรงกดดันและพยายามหา

แนวทางในการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมในอนาคต 

   2. การเปลี่ยนแปลงแบบวางแผน (Planned Change) เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางมี

เปาหมายเชนการปรับโครงสรางองคการการขยายกําลังการผลิตการเพ่ิมผลงานเปนตนโดยผูบริหารตระหนัก

ถึงความสําคัญและความจําเปนที่ตองเปลี่ยนแปลงโดยศึกษาขอมูลวิเคราะหวางแผนและดําเนินงานเพ่ือให

เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีเปนประโยชนแกองคการซึ่งเริ่มจากการระบุปญหาหรือแสดงความ

ตองการที่จะเปลี่ยนแปลงตามดวยการกําหนดสวนท่ีตองการเปลี่ยนแปลงตอจากนั้นจึงดําเนินการ

เปลี่ยนแปลง 

   กรัยเนอร (Greiner, 1967, p. 199) กลาววาการพัฒนาองคการเปนแบบการเปลี่ยนแผนงาน        

ซึ่งพยายามที่จะเปลี่ยนองคการทั้งระบบโดยการใชพฤติกรรมศาสตร (Behavioral Science) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิผลขององคการการเปลี่ยนแปลงองคการหรือการปรับตัวคือการทําใหองคการแตกตางไปจากเดิมใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคดีท่ีสุดเขายังกลาวตอไปวาการเปลีย่นแปลงสามารถเกิด

จากอิทธิพลภายนอกองคกรก็ไดเชนรฐับาลลูกคาผูบรโิภคหรือคูแขงหรืออาจเกิดจากกระแสกดดันจากภายใน

องคกรเองเชนนโยบายการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคหรือการบริหารทัศนคติหรือพฤติกรรมของผูรวมงาน

และวิทยาการและขอขัดแยงเหมือนบทบาทหนาท่ีเขากลาววาบางทีการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจากทั้งกระแส

อิทธิพลภายนอกและกระแสอิทธิพลภายในก็ไดในการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงองคการอาจเปนไปใน

ทิศทางใดทิศทางหน่ึงหรือหลาย ๆ ทิศทางก็ไดเชนการเพ่ิมความเขมในการวางแผนการเปลี่ยนแปลงปรบัปรุง

ขนาดหรือบทบาทขององคการจุดแหง ความริเริ่มสรางสรรคระยะเวลาในการดําเนินงานท่ีเสนอเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงท่ีทดสอบประสิทธิภาพแลวหรือองคการท่ีควรเปลี่ยนแปลงซึ่งตวัองคประกอบท่ีควร

เปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยูกับจุดเปลี่ยนแปลงหลัก ในองคการโครงสราง/เทคโนโลยีและคนการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางองคประกอบท่ีเปลี่ยนแปลงคือบทบาทงานกลุมงานชวงการบังคับบัญชา (Span of Control) 

โครงสรางองคการเปลี่ยนแปลงในอุปกรณเครื่องใชโดยกรรมวิธีใหม ๆ ในการทํางานกรรมวิธีเพ่ือผลผลิตใหม

หรือกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตรคือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือวิทยาการใหมที่นําไปสูการ

เปลี่ยนแปลงของโครงสรางองคการองคประกอบสุดทายคือการเปลี่ยนแปลงคนซึ่งตองพยายามสงเสริมใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงทีละนอยดวยการปรับพฤติกรรมมากกวาเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอยางรวดเร็วเชนการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางหรือเทคโนโลยีผูรวมงานจะปรับเปลี่ยนทัศนคติและทักษะเมื่อมีการพัฒนาใหดีข้ัน 

   นอกจากแนวคิดในการปรับปรุงพฤติกรรมการบริหารในองคการดวยการพัฒนาองคการแลวยังมี

แนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิผลขององคการในดานพฤติกรรมการบริหารดานเทคนิคการบริหารซึ่งไดแก

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําแผนงานภาวะผูนาํการสือ่สารมนุษยสัมพันธแรงจูงใจ อันจะนําไปสูการ
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ทํางานที่มีประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผลในท่ีสุดและที่สําคัญท่ีสุดคือพฤติกรรมการบริหารดานคนซึ่งเปน

ทรัพยากรมนุษยที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีเพ่ือใหเกิดผลงานนําไปสูความสาํเร็จของ

องคการในองคกรขนาดใหญมักมีกลุมบุคคลแตกตางหลากหลายในดานความรูความสามารถและความ

ชํานาญเปนจาํนวนมากการใชคนใหตรงกับความรูความสามารถจึงเปนสิ่งจําเปนการใหคนรูและเขาใจ

บทบาทแตละคนก็เปนสิ่งจําเปนสภาพแวดลอมภายนอกองคการ มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดาน

เทคโนโลยีและวิธีการทํางานใหม ๆ เกิดข้ึนดังน้ันในการพัฒนาหรือปรบัปรุงประสิทธิผลขององคการจึง

จําเปนตองมีการพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถทันตอเหตุการณและการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

นอกจากเรื่องการพัฒนาความรูแลวขวัญและกําลังใจก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่องคการจักตองคํานึงถึงการที่ผูรวมงาน

มีขวัญและกําลังใจยอมชวยใหผูรวมงานมีความตั้งใจ ในการทํางานมากยิ่งขึ้นสวัสดิการสิ่งตอบแทนลวนแตมี

อิทธิผลตอการพัฒนาประสิทธิผลท้ังสิ้น 

   วัฒนา สูตรสุวรรณ (2521 : 201) กลาววาอิทธิพลท่ีเก่ียวสัมพันธกันและกันอยางใกลชิดกับขวัญ

และกําลังใจ ในการทํางาน คอื มูลเหตุจูงใจใหคนทํางานท้ังท่ีเปนดานการเงินและไมใชการเงินความพึงพอใจ

หรือความสุขอันเกิดจากงานสภาพแวดลอมความรูสึกนึกคิดหรือทัศนคติท่ีดีที่มีตอกลุมหรือเพ่ือนรวมงาน 

   สําหรับในสวนของการพัฒนาคนน้ันองคการอาจจัดทําไดหลาย ๆ รูปแบบอาทิการฝกอบรม

การศึกษาตอการดูงานหรือการใหคําแนะนําท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมและศักยภาพของแตละองคกรใน

องคกรตาง ๆ จะประกอบดวย “คน” และ “งาน” โรงเรียนซ่ึงเปนองคกรทางการศึกษาก็เชนเดียวกันยอม

ประกอบดวยผูบริหารโรงเรยีนครูนักเรียนและนักการภารโรงทําใหเกิดการเรียนการสอน อยางสมบูรณการ

จัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนัน้โรงเรยีนจะตองมีความสามารถในการปรับตัวได

อยางเหมาะสมการกําหนดนโยบายตาง ๆ ของโรงเรยีนจะตองสอดคลองและทันสมัยกับความเจริญกาวหนา

และความเปลี่ยนแปลงนโยบายของโรงเรียนไมควรยึดตายตัวตนเปลี่ยนแปลงไมไดจะทําใหลาสมัยใน

ขณะเดียวกันจะตองสามารถปรับตัวใหทันสมัยทันความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยเฉพาะในดานการเรียนการ

สอนควรมีนวัตกรรมและสื่อการสอนใหม ๆ มีการคนควาและพัฒนาสื่ออุปกรณการเรียนการสอนอยาง

สม่ําเสมอปรับปรุงอาคารสถานที่ส่ิงแวดลอมใหสะอาดรมรื่นเพื่อใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการและเกิด

บรรยากาศการเรียนรู 

   ผูบริหารและครูจะตองมีบทบาทสําคัญตอการปรับตัวไมหยุดน่ิงตองพยายามปรับปรงุเปล่ียนแปลง

องคกรรูปแบบการบริหารงานและการดาํเนินงานตาง ๆ ใหมีความคลองตวัตอการปฏิบัติงานผูบริหารและครู

ตองเปนนักพัฒนามีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหม ๆ อยูเสมอการจัดการเรียน การสอนใหนักเรียนมี

ความรูเพื่อใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุขนั้นจะตองมีเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมครูตองสราง

กระบวนการและวิธีการเรียนรูใหทันสมัยเรียนท้ังเน้ือหาวิชาและคุณธรรมจริยธรรมมากกวาที่จะบอกความรู

หรือสอนหนังสือธรรมดาเพราะวิธีการเรียนรูหรือกระบวนการเรียนรูของนักเรยีนจะเปนวิธีการท่ีติดตัว

นักเรียนซึ่งสามารถนําไปปรับใชตอการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพสามารถ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 
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   ผูบริหารจะตองมีความเขาใจในงานและแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในสังคมมีความสามารถ ใน

การแกปญหาไดมองการณไกลมีความเปนผูนํามีความคิดสรางสรรคและกลาเผชิญกับความคดิที่ตรงกันขาม

อดทนสามารถปฏิสัมพันธกับผูรวมงานไดเปนอยางดีกอรตัน (Gorton, 1983, p. 491) โดยแสดงถึงการมี

ประสบการณคุณวุฒิทักษะความสามารถและความรูเปนผูท่ีมีคุณภาพและตองการความสาํเร็จในงาน 

(Stone, 1998, p. 129, Moorhead and Griffin, 1998, p. 98) ซึ่งความสําเร็จของผูบริหารมี 2 ประการ

ดังน้ี (Stuart–Koyze and Roskin, 1983, p. 3-5) 

   1. ปจจัยทีน่ําไปสูความสําเร็จในการบริหารจะมีปจจัยหลายอยางที่นําไปสูความสาํเร็จในการ

บริหารแตการจะบรรลุความสําเร็จในการบริหารไดน้ันจะตองรูสิ่งท่ีจะทําและรูวาทาํอยางไรจะทําใหสามารถ

สนใจและรวมพลังไปสูเปาหมายไดอยางถูกตองโอกาสความสําเร็จจะมีสูงข้ึนปจจัยพ้ืนฐานที่ทําใหประสบ

ความสาํเร็จมี 3 ประการคือ (1) ตองใชพลังและความสามารถอยางมากในการทํางานเพราะมีความเชื่อวาจะ

ไมสามารถประสบความสําเร็จในการบริหารไดถาไมมุงม่ันในการทํางานที่ทําอยูและไมทําอยางเต็มกําลัง

ตลอดทั้งแรงจูงใจพลังและความตองการทํางานจะเปนรากฐานอยางดีตอความสาํเร็จ (2) ตองสามารถ

จัดลําดับความสําคัญของงานและตัดสินใจไดวางานอะไรสาํคัญและไมสําคัญจะตองทุมเทพลังไปยังงานท่ี

สําคัญกอนโดยไมกลัวในการจะขจัดกิจกรรมที่พิจารณาแลวเห็นวาไมสําคัญออกไป (3) เห็นวาการปฏิบัติตอ

เพื่อนรวมงานเปนสิ่งสําคัญตอความสาํเร็จในการบริหารเพราะผูบริหารไมสามารถจะทาํงานใหสําเร็จไดโดย

ลําพังคนเดียว 

   2. ภารกิจของผูบริหารผูบริหารจะตองพยายามทํางานใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายในเรื่อง

ที่สําคัญโดยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดในขณะน้ันถาทํางานมีผลสัมฤทธ์ิสูงและผลงานมีความสาํคัญก็

ถือวาทํางานประสบความสําเรจ็ 

   นพปฎล สุนทรนนท (อินเทอรเน็ต, 2549) กลาววาองคกรกับการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะดังตอไปนี้ 

   1. พลวัต/เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

   2. มีความยืดหยุนสูง/ปรับตัวไดดีและเร็ว 

   3. มุงเนนที่ทักษะ/ความรูความสามารถการทํางาน 

   4. เนนการทํางานเปนทีม 

   5. เนนการมีสวนรวมอยางจรงิจัง/รวมตัดสินใจ 

   6. เนนทุกคนเหมือนเปนลูกคา 

   7. ไมมีกําหนดเวลาที่ตายตัว (ทําไดตลอดเวลา/แบบยืดหยุน) 

   8. ทํางานไดทุกหนทุกแหงทุกเวลา 

   9. ความสัมพันธเปนแบบเครือขาย/แนวขนาน 

   การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เปนการจัดการกับเหตุการณท้ังภายใน

และภายนอกองคการเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หรือทําใหดีขึ้นหรือแตกตางไปจากเดิมการเปลี่ยนแปลงเชิงรกุเปนการเปล่ียนแปลงตนเอง และผูอ่ืนการ
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เปลี่ยนแปลงเชิงรับเปนการถูกเปลี่ยนแปลงโดยผูอ่ืนหรือเปนการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติหรือปจจัยที่เรา

ไมสามารถควบคุมไดบางสวนหรือทั้งหมดบทบาทของผูนําในการบริหารการเปลี่ยนแปลงควรมีบุคลิกภาพ

ดังน้ี 

   1. ผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 

   2. ชักชวนโนมนาว (Hidden Persuader) 

   3. ประสานงาน (Internal Contractor) 

   4. สงเสริม/สนับสนุน/อํานวยความสะดวก (Facilitator) 

   วัฒนธรรมองคการในยุคการเปลี่ยนแปลงควรมีลักษณะดังนี้ 

   1. ยืดหยุนปรับตัวกับสิ่งแวดลอมภายนอกไดดีและรวดเร็ว 

   2. เรียนรูหรือตื่นตัวตอสิ่งแวดลอมอยูเสมอ 

   3. ตัดสนิใจในการแกปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

   4. เนนการทํางานเปนทีม 

   5. ภาวะผูนําแบบประชาธิปไตย/ผูนําการเปล่ียนแปลง 

   6. การใหอํานาจผูปฏิบัติการมากข้ึน (Empowering) 

   7. ทํางานเปดเผยโปรงใสตรวจสอบได 

   8. ทนและรับมือกับความเสี่ยงได 

   แนวโนมการจัดองคการในอนาคตประกอบดวย 

   1. ภาวะผูนําและการตัดสินใจ (Leadership and Decision Making) 

   2. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 

   3. การบริหารความขัดแยงภายในองคการ (Conflict Management) 

   4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

   5. การติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิผลทั้งภายในและนอกองคการ 

   6. การสรางระบบความรวมมือ (Cooperative System) 

   7. การใหความสําคัญกับทรัพยากรมนษุย/การพัฒนาความรู 

   8. ธรรมาภิบาล (Good Governance) 

   9. การมุงไปสูองคการแหงคุณภาพ (Quality Organization) 

   ผูบริหารซึ่งตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตองเปนผูอํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงและ

ชวยใหองคการไดรับการปรับปรุงซึ่งจะตองใชเวลาในแตละกระบวนการเปนระยะ ๆ ผูนําหรือผูบริหารตอง

สามารถแนะแนวทางใหบุคลากรทุกคนทุกกลุมเขาสูกระบวนการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมทั้ง 8 ขั้น   

ซึ่งลวนเปนแนวทางพื้นฐานทีนํ่าไปสูความสาํเร็จดังน้ี (รังสรรค ประเสริฐศรี, 2544 :  65-66 ) 
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   1. สรางความรูสึกเรงดวน (Establishing a Sense of Urgency) ตรวจสอบสถานการณของ

องคการระบุหรืออภิปรายถึงปญหาอุปสรรคหรือโอกาสที่สําคัญสืบหาขอมูลเพื่อเปนวิธีที่จะทําใหเกิดผล

กระทบทุกคนในองคการสรางความสนใจปูทางเพ่ือใหเกิดความรวมมือ 

   2. สรางคณะทํางานแกนนํา (Establishing a Coalition) สรางกลุมใหมีอํานาจทําการ

เปลี่ยนแปลงและชวยใหกลุมทํางานเปนทีมกลุมหนึ่งไมควรเกิน 5 คนจะมีประสิทธิผลท่ีดีในการควบคุมการ

ปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนแปลงแตถาเปนการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในองคการใหญ ๆ กลุมควรจะมีจํานวน

ประมาณ 20 - 50 คนซึ่งจะทําใหการดําเนินการไดผลดี 

   3. กําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ (Developing a Vision and Strategy) สรางภาพอนาคตซึ่ง

สามารถสื่อความเขาใจไดงายกับผูมีสวนไดสวนเสียจะชวยใหเกิดการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงโดยตรง 

   4. สื่อสารวิสัยทัศน (Communicate the Vision and Strategy) ควรใชทุกวิถีทางที่เปนไปไดใน

การสื่อวิสัยทัศนและกลยุทธเพื่อการเปลี่ยนแปลงและหลอมรวมจิตใจสมาชิกในองคกรเพื่อใหบุคลากรเห็น

คุณคาของการเปลี่ยนแปลงรวมท้ังปฏิบัติใหเปนแบบอยางหรอืเปนตนแบบพฤติกรรมใหม 

   5. มอบอํานาจแกบุคลากรใหปฏิบัติบรรลุวิสัยทัศน (Empowering Employee Through Out 

the Organization to Act on the Vision) ซึ่งข้ันตอนนี้ชวยใหบุคลากรอ่ืนเขาใจวิธีการที่เขาสามารถปฏิบัติ

เพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบหรือโครงสราง 

   6. สรางชัยชนะในระยะสั้น (Generate Short – Term Wins) วางแผนและทําใหการปฏิบัติการ

บรรลุผลไดเห็นโดยเร็วใหรางวัลแกคนที่เปลี่ยนแปลงสําเร็จถาไมมีชัยชนะระยะสั้นบุคลากรจะหมดกําลังใจ

หรือขาดแรงจูงใจ 

   7. รวบรวมผลท่ีไดรับและทําใหมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น (Consolidate Improvement) ให

ความนาเชื่อถือที่สรางขึ้นโดยการเพิ่มชัยชนะระยะสั้นเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสรางและ

นโยบายที่เปนอุปสรรคแตอยาฉลองชัยชนะรวดเรว็เกินไปอาจทําใหเกิดความลมเหลวคนหาโครงการใหมและ

ตั้งเปาหมายใหมเพ่ือเพิ่มประสบการณแปลกใหมและเพิ่มพลังใหมากขึ้น 

   8. กําหนดวิธีการใหม ๆ ใหหย่ังรากลึกอยางม่ันคงในวัฒนธรรมองคการ (Institutionalizing the 

New Approaches in the Organizational Culture) เปนขั้นตดิตามเพื่อใหมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับนิสัย

ความเชื่อธรรมเนียมและการกําหนดดานจิตใจโดยจะมีการทดแทนดวยคานิยมใหมและความเชื่อใหมและ

ตลอดจนใหบุคลากรมองเห็นวาการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องธรรมดาและเปนสวนที่ประสมประสานกับวิธีการ

ปฏิบัติงานขององคกรการพัฒนาภาวะผูนาํและความสาํเร็จเพ่ือคานิยมใหมพฤติกรรมใหมเพ่ือท่ีจะไดนําไปสู

ผูนํารุนใหม 
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   4) ความสามารถในการยืดหยุน 

   การปรับปรงุประสิทธิผลขององคการเปนส่ิงจําเปนและสําคัญย่ิงองคการอาจจัดตั้งมาเปน

ระยะเวลายาวนานมีภารกิจและบทบาทตลอดจนโครงสรางแนชัดอาจจะเหมาะสมกับสภาพแวดลอมขนาด

และภารกิจในสมัยนั้น ๆ ระยะหนึ่งเมื่อองคการเจริญเติบโตข้ึนมีเปาหมายนโยบายที่ปรับใหสอดคลองกับ

สภาพการณหรือสิ่งแวดลอมในเวลาหนึ่งการเจริญเติบโตขององคการระดับขนาดขององคการแปรเปลี่ยนไป

ภารกิจเพิ่มขึ้นจึงจําเปนจะตองมีการพัฒนาเพื่อความสําเรจ็และการนําไปสูเปาหมายขององคการ 

การพัฒนาองคการเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานนั้นจะมองเฉพาะในสวนปลกียอย ในการ

ปรับปรุงน้ันคงไมเพียงพอจะตองมุงปรับปรุงองคการท้ังระบบ (Total System) โดยการนําวิทยาการใหม ๆ

หรือการปรับโครงการนําวิทยาการใหม ๆ หรือการปรับโครงสรางหรือการพัฒนาทรัพยากรคนขององคการ 

มาใชหากพิจารณาตามพฤตกิรรมการบริหารจะพบวาการปรับปรุงประสิทธิผลคือการปรับปรงุพฤติกรรม   

การบริหารนั่นเอง 

   กลูเอค (Glueck , 1980, p.199) กลาววาการปรับปรุงประสิทธิภาพองคการนั้นจะตองมีการจัด

ระบบงานโดยจัดทําคําพรรณนําลักษณะงาน (Job Description) ของผูรวมงานและผูบริหารทุกคนไว     

อยางชัดเจนตลอดจนความสัมพันธของงานแตละอยางหรือหนวยที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกันที่เรียกวา 

“การประสานงาน” 

   วัฒนา สูตรสุวรรณ (2521 : 416) ไดใหแนวคิดการจัดรูปองคการเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลไววา     

รูปองคการหรือโครงสรางจะตองมีความเหมาะสมมีความชัดเจนในสายการบังคับบัญชาเปนรูปแบบงาย ๆ 

ตองมีความยืดหยุน (Flexibility) และมีการกําหนดบทบาทหนาที่แตละบุคคลตลอดจนสายการบังคับบัญชา 

องคการตาง ๆ หรือโรงเรียนยอมมีรูปแบบในการบริหารงานเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ที่วางไวการ

กําหนดรปูแบบการบริหารงานภายในโรงเรียนน้ันแตละโรงเรียนมีการกําหนดรูปแบบ ใหเหมาะสมกับขนาด

และภารกิจของโรงเรียนแตไมวาจะมีการบริหารงานแบบใดก็ตามในการทํางานของโรงเรียนยอม

ประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ ไดแกเปาหมายคือการมุงถึงความสําเร็จสูงสุดที่เกิดจากการทํางานบทบาท

หนาที่เปนสวนประกอบรองลงมาเพื่อรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหเกิดผลสําเร็จ

ตามเปาหมายการจัดการศึกษาในโรงเรียนเปนการสรางคนใหเกิดการเรยีนรูและพัฒนาศักยภาพของบุคคล

ตามแนวทางท่ีเหมาะสมการบริหารและการจัดการในโรงเรยีนจึงควรมีความยืดหยุนพอควรนับตั้งแตหลักสูตร

ควรปรับใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินสภาพของบุคลากรและทรัพยากรท่ีมีอยูการจัดวิชาตาง ๆ สาํหรับการ

เรียนการสอนรวมท้ังการจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตรควรจัดใหเพียงพอและหลากหลาย

เพื่อใหสอดคลองกับความสนใจความตองการและความถนัดของนักเรียนจะชวยเปนแนวทางพัฒนาการ

เรียนรูการปรับตัวบุคลิกภาพของนักเรียนไดอยางเหมาะสมกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ บางเรื่องเปนสิ่งท่ี

ลาสมัยไมทันกับสภาพปจจุบนัควรมีการปรับปรงุใหเหมาะสมย่ิงข้ึนการบริหารและการจัดการน้ันผูบริหาร

เปนผูมีสวนท่ีสําคัญยิ่งในการดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพเกิดความราบรื่นเรยีบรอยและเจริญกาวหนา

ผูบริหารจึงควรปฏิบัติตนใหเหมาะสมไมควรใชอํานาจหนาท่ีในทางเผด็จการไมสมควรยึดกฎระเบียบโดย
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เครงครัดสิ่งใดที่จะเปนอุปสรรคตอการทํางานควรจะมีการยืดหยุนบางแตไมเสียประโยชนหรือเปาหมาย ของ

องคการผูบริหารควรเปนผูท่ีสรางความไววางใจใหกับผูรวมงานใหมีการยอมรับและมีความเอ้ืออาทรตอเพ่ือน

รวมงานไมควรวางตัวเปนผูบังคับบัญชาแตควรวางตัวเหมือนเปนเพื่อนรวมงานเพื่อไมใหเกิดชองวางซึ่งกัน

และกันควรมีการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยวิธีการตาง ๆ เชน การยกยองชมเชยหรือการให

รางวัลในบางโอกาสพยายามสรางบรรยากาศในโรงเรยีนใหเกิดความเปนมิตรใหความรวมมือรวมใจแก

บุคลากรทุกฝายยอมกอใหเกิดประสิทธิผลในโรงเรยีนไดการบริหารคือการใชผูอ่ืนใหเกิดผลงาน 

   กูลิค (Gulick, 1987, p. 110) กลาววาผูบริหารมีหนาท่ี 7 ประการไดแกการวางแผน (Planning) 

การจัดองคการ (Organizing) การบริหารบุคคล (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การตดิตอ

ประสานงาน (Coordinating) การรายงานผล (Reporting) และ การดําเนินงานดานการเงินและงบประมาณ 

(Budgeting) หรือที่เรยีกกันวา “กระบวนการ POSDCORB” 

   ฟาโยล (Fayol, 1967, p. 70) กลาววาการบริหารเปนกระบวนการในการวางแผนการจัดองคกร 

หรือรูปงานการบริหารบุคคลการปกครองบังคับบัญชา (Commanding) การติดตอประสานงานการควบคุม

ติดตามและการประเมินผลปฏิบัติงาน (Controlling) 

   มอรรสิซยี (Morrissey, 1976, p. 1) กลาววาบทบาทของนักบริหารคือบทบาทในการวางแผนการ

จัดรูปองคการบทบาทในการบริหารบุคคลการอํานวยการการควบคุมติดตามและการประเมินผลปฏิบัติงาน 

   ลิเคอรท (Likert. 1981, p. 204) ไดทําการศึกษาและคนพบวาองคกรที่ประสบความสําเร็จไดนั้น

ขึน้อยูกับความสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูรวมงาน 

   คอรแมน (Korman, 1977, p. 205) กลาวถึงรูปแบบขององคประกอบแรงจูงใจในเชิงบริหารโดย

กลาววาแรงจูงใจเปนคาํอธิบายเหตุผลวาทําไมคนจึงทํางานหนักและมีคุณภาพแยโดยคําจํากัดความแรงจูงใจ

คือสถานภาพภายในของคนท่ีมีพลังเปนชองทางและคงไวซึ่งพฤติกรรมของคนเขากลาววาองคประกอบ 3 ตัว

ซึ่งมีผลตอแรงจูงใจคือความตองการของมนุษยงานและสภาพแวดลอมท้ังสามองคประกอบนี้มผีลตอการ

ทํางานของคนในองคการดังน้ันแนวคิดในการบริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององคการคือแนวการบริหารท่ีมี

สวนสัมพันธกับมนุษยสัมพันธหรือความสัมพันธของคนในการทํางานในลักษณะที่มีความยืดหยุน 

(Flexibility) นั่นคือทําอยางไรจึงจะบรหิารงานใหเกิดความพึงพอใจทั้งในสวนขององคการคือการบรรลุผล

ตามความคาดหวังและสวนของผูรวมงานที่คาดหวังจากองคการโดยรักษาสมดุลความตองการของท้ังสองฝาย

เพื่อความอยูรอดความเจริญเติบโตขององคการและการบรรลุผลสาํเร็จของงานคอืความมีประสิทธิผล 

   แคทซ (Katz, 1955, p. 33-42) ไดกลาวไววาการท่ีจะบริหารงานใหประสบความสําเร็จ               

มีประสิทธิผลและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพไดนั้นผูบริหารตองมีทักษะ 3 ดานคือ 

   1. ทักษะในดานความคิดหมายถึงความสามารถในการมองภาพรวมขององคการโดยมองจากภาพ

ของหนวยยอยขึ้นไปทั้งโครงสรางจนเกิดภาพรวมเปนความสามารถของผูบริหารที่จะตองรอบรูและเขา

ใจความสลับซับซอนของหนวยงานและสามารถทําใหทุกหนวยดําเนินงานประสานกันอยางมีประสิทธิภาพ

ความสามารถในการวิเคราะหการคิดรเิริ่มสรางสรรคการตัดสินใจ 
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   2. ทักษะดานความสัมพันธกับผูอื่นหมายถึงความสามารถของผูบริหารในการทํางานรวมกับผูอ่ืน

อยางมีประสิทธิภาพท้ังเปนรายบุคคลและรายกลุมซึ่งถือวาทักษะพื้นฐานในการทํางานรวมกับผูอ่ืนเชน

ผูบริหารในระดับเทากันหรือระดับผูใตบังคับบัญชาโดยยึดหลักปฏิบัติคือรูจักสนองความตองการ ของบุคคล

รูจักตนเองและควบคุมตนเองไดสามารถสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจไดผูบริหารจึงมีความจําเปนตองมีความ

เขาใจตนเองและเปนท่ียอมรับของผูอ่ืนฐานความรูทักษะดานนี้ไดแกความเขาใจในการสรางแรงจูงใจทัศนคติ

ที่ดีตอการพัฒนาการสรางกลุมสัมพันธเขาใจความตองการมนุษยการแกไขปญหาความขัดแยงและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

   3. ทักษะในดานความรูทางวิชาการเปนความชํานาญหรือทักษะของผูบริหารท่ีมีความเขาใจ

เก่ียวกับงานและเทคนิคตาง ๆ ดังนั้นแนวคิดของแคทซคือการพัฒนาทักษะทั้ง 3 ดานเพือ่ใหเกิดผลดี       ใน

การบริหารงานเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคการ 

   ฮาลปน (Halpin, 1975, p. 50) ไดแบงพฤติกรรมของผูนําไว 2 ลักษณะคือผูนําเนนเรื่องงานหรือ

มิติกิจสัมพันธหรือที่เรียกกันวาพฤติกรรมการบริหารที่ยึดงานเปนหลักกับผูนําท่ีเนนความสัมพันธระหวาง

บุคคลหรือมิติมิตรสัมพันธหรือที่เรียกกันวาพฤติกรรมการบริหารยึดความสัมพันธกับบุคคล เปนหลัก 

   เบลคและมูตัน (Blake and Mouton, 1946, p. 11) กลาววาพฤติกรรมการบริหารท่ีมี

ประสิทธิผลไดแก พฤติกรรมที่ผูนําใหความสําคัญท้ังดานงานและดานคนในเกณฑสูงผูนําประเภทน้ีรูจักใช

ความสามารถของผูใตบังคับบัญชาใหเกิดประโยชนสูงสุดคํานึงถึงความสําเร็จของงานและสัมพันธภาพกับ

ผูรวมงานอยางเห็นไดชัดสามารถสรางบรรยากาศในการทํางานใหเกิดความอบอุนรักใครเปนมิตรพ่ึงพาอาศัย

กัน 

   ดังนั้นการบริหารที่สรางสมดุลความตองการทั้งสองฝายและมีความยืดหยุนคือการบรรลุผล

ความสาํเร็จตามเปาหมายขององคการและเกิดความพึงพอใจของผูปฏิบัติหรือคนในองคการคือการให

ความสาํคัญท้ังดานงานและดานคนหรือมิติกิจสัมพันธกับมิติมิตรสัมพันธในเกณฑสูงนั้นเอง 

   ดังไดกลาวแลวในขางตนปจจัยที่กอใหเกิดประสิทธิผลนั้นสวนใหญเกิดจากองคประกอบพฤติ

กรรมการบริหารซึ่งมีความสําคัญและระดับการกระทําที่แตกตางกันแตในแนวการบริหารงานพฤติ

กรรมการบริหารงานดานเทคนิคการบริหารท่ีมีความยืดหยุน (Flexibility Ability) นับไดวาเปนสวนสาํคัญ

องคประกอบหนึ่งที่จะนําองคการหรือสถานศึกษาไปสูความสําเรจ็หรือความลมเหลวท้ังน้ีเน่ืองจาก

องคประกอบพฤติกรรมการบริหารดานเทคนิคและวิธีการบริหารเปนตัวเชื่อมโยงทําใหพฤติกรรมการบริหาร

ดานคนดําเนินการใหเปนไปตามพฤติกรรมการบริหารดานองคการในแงการบริหารการวางแผนการ

บริหารงานบุคคลการส่ือสารการสรางขวัญและกําลังใจท่ีสาํคัญคือการตัดสินใจลวนมีอิทธิพลตอความสําเร็จ

ของงานแตลักษณะและรูปแบบของผูบริหารหรือผูนําที่เปนตัวปจจัยตอความสําเร็จขององคการเพราะ

ผูบริหารหรือผูนํามีอิทธิพลในดานการจูงใจและการยอมรับท้ังภายในและภายนอกองคการ 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ  หมายถึงผลคะแนนที่เกิดจากการวัดประเมินผลของโรงเรียน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ สํานักงานทดสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ (สทศ) อยูใน
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ระดับที่นาพอใจตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด นักเรียนไดรับรางวัลดานวิชาการในรอบการศึกษาที่ผานมา

เพิ่มขึ้นมากนักเรียนท่ีจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนสามารถสอบแขงขันเขาเรียนตอไดจํานวนมากขึ้นนักเรียนจบ

ตามเกณฑของหลักสูตรนักเรียนท่ีจบการศึกษามีความสาํเรจ็ในการประกอบอาชีพ มีพัฒนาการทางการเรียน

ดีข้ึน ไดรับรางวัลดานวิชาการจากหนวยงานตาง ๆ และมีผลงานเปนที่ชื่นชมและยอมรับจากชุมชนและผูมี

สวนเก่ียวของ 

 

ตาราง 3 การสังเคราะหขอบขายงานการบริหารสถานศึกษา 
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1. การพัฒนาดานการบริหารงาน

วิชาการ 

        8 100 

2. การพัฒนาดานการบริหารงาน

งบประมาณ  

        8 100 

3. การพัฒนาดานการบริหารงานบุคคล           8 100 

4. การพัฒนาดานการบริหารงานท่ัวไป          8 100 

 

       จากตารางท่ี 3 การสังเคราะหขอบขายงานการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสาํนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จํานวน 8 โรงเรยีน ไดแก โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ จํานวน 2 

โรงเรียน คือ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล และโรงเรียนสตรีชยัภูมิ โรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 2 โรงเรียน คือ

โรงเรียนแกงครอวิทยา และ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 2 โรงเรียน คือ 

โรงเรียนรงเรียนบานเขวา และ โรงเรียนบานคายวิทยา โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียน

โรงเรียนสามหมอ และโรงเรียนกุดตุมวิทยา สรุปขอบขายงานการบริหารสถานศึกษาไดดังน้ี 

  1. การพัฒนาดานการบริหารงานท่ัวไป  

  2. การพัฒนาดานการบริหารงานงบประมาณ  

  3. การพัฒนาดานการบริหารงานบุคคล   

  4. การพัฒนาดานการบริหารงานท่ัวไป  
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ภาพที่ 5 รูปแบบขอบขายงานการบริหารสถานศึกษาโรงเรยีนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 

                   พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  

การบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 30   

การพัฒนาดานการบริหารงานวิชาการ 

 

การพัฒนาดานการบริหารงานงบประมาณ 

 

การพัฒนาดานการบริหารงานบุคคล 

 

การพัฒนาดานการบริหารงานทั่วไป 
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ตารางที่ 4 จากแนวคิดเชิงทฤษฏีและการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับเกณฑการวัดประสิทธิผลของ

โรงเรียน ผูวิจัยจึงไดสังเคราะหเพื่อใชเปนเกณฑในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน ใหเหมาะสมกับ

โรงเรียน มัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปรากฏในตารางท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ประสิทธิผล 

ของโรงเรียน 
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1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามเกณฑ 

           10 90.91  

2. คะแนนทดสอบแสดงถึง

ความสาํเร็จในระดับสูง 

           10 90.91  

3. ความสามารถในการ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนา

โรงเรียนใหเขากับ

สภาพแวดลอม 

           11 100  

4. คณุลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียน 

           10 90.91  

5. ความสามารถในการใช

สื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีของครู 

           10 90.91  

 

  จากตารางท่ี 4 ผลการสังเคราะหองคประกอบประสิทธิผลของโรงเรียน พบวา มีองคประกอบเชิง

ทฤษฎี (theoretical framework) จํานวน 5 องคประกอบแตสําหรับการศึกษาวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดใช

หลักเกณฑพิจารณาจากความถ่ีขององคประกอบท่ีสอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการท่ีมีความถี่รอยละ   

นักวิชาการ/

งานวิจัย 
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ในระดับสูง (ในที่น้ีคือรอยละต้ังแต 60 ขึ้นไป) ไดองคประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียน ท่ีจะใชเปนกรอบ

แนวคิดเพื่อการวิจัย (conceptual framework) ในการศกึษาวิจัยครั้งนี้จํานวน 5 องคประกอบคือ 

  องคประกอบท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามเกณฑ 

  องคประกอบท่ี 2 คะแนนทดสอบแสดงถึงความสําเรจ็ในระดับสูง 

  องคประกอบที่ 3 ความสามารถในการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของครู 

  องคประกอบที่ 4 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรยีน 

  องคประกอบที่ 5 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม 

 

  จากตารางท่ี 4 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยจึงไดสังเคราะหเพื่อใชเปน

เกณฑดานประสิทธิผลของโรงเรยีนและกําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย โดยพิจารณาเลือกเฉพาะ

องคประกอบที่มีความถี่ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป ดังโมเดลน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 แสดงปจจัยดานประสิทธิผลของโรงเรียน 

 

   จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน  ผูวิจัยสรปุไดวาประสิทธิผลของโรงเรยีน หมายถึง ความสามารถของ

ผูบริหารและครูในโรงเรียนท่ีทํางานรวมกันจนสามารถทําใหนักเรียนมีความใฝรู รักการอาน รูจักการแสวงหา

ประสิทธิผลของ

โรงเรยีน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ 

คะแนนทดสอบแสดงถึงความสําเร็จใน

ระดับสูง 

ความสามารถในการใชส่ือ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีของครู 

ความสามารถในการปรับเปลีย่นและ

พัฒนาโรงเรียนใหเขากับศตวรรษที่ 21 

คุณลกัษณะอันพึงประสงคของผูเรยีน 
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ความรูดวยตนเอง รวมท้ังดานการบริหารและการเรียนการสอนจนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่

โรงเรียนกําหนดไว 

   1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ หมายถึงผลคะแนนท่ีเกิดจากการวัดประเมินผลของโรงเรยีน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ สํานักงานทดสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ (สทศ) อยูใน

ระดับที่นาพอใจตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนดนักเรียนไดรับรางวัลดานวิชาการในรอบการศึกษาท่ีผานมา

เพิ่มขึ้นมากนักเรียนท่ีจบชั้นสูงสุดของโรงเรยีนสามารถสอบแขงขันเขาเรียนตอไดจํานวนมากข้ึนนักเรียนจบ

ตามเกณฑของหลักสูตรนักเรียนท่ีจบการศึกษามีความสาํเรจ็ในการประกอบอาชีพ มีพัฒนาการทางการเรียน

ดีข้ึน ไดรับรางวัลดานวิชาการจากหนวยงานตาง ๆ และมีผลงานเปนที่ชื่นชมและยอมรับจากชุมชนและผูมี

สวนเก่ียวของ 

   2. คะแนนทดสอบแสดงถึงความสาํเร็จในระดับสูงหมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนใน

ระดับโรงเรียนโดยรวมเฉลี่ยสงูขึ้นผูเรียนมีคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-net) โดยเฉลี่ยของนักเรียน

รายบุคคลผานเกณฑข้ันตํ่ารอยละ50 

   3. ความสามารถในการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของครูหมายถึง การจัดเอกสารประกอบที่

สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และใชแบบเรียนสําเรจ็รูปในการสอน โดย

มีการสงเสริมใหนักเรียนไดสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต ครูสามารถใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมตาง ๆ ใน

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

   4. คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรยีน หมายถึง ลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอันเปน

คุณลักษณะที่สังคมตองการในดานคุณธรรมจริยธรรมคานยิมจิตสํานึกสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมได

อยางมีความสขุทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

   5. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม หมายถึง 

ศักยภาพการดาํเนินงานของผูบริหาร และคณะครูรวมกันและความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร

ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูง ดําเนินงานของผูบริหาร และคณะครูรวมกัน

ในการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานท้ังดานวชิาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารท่ัวไป เพ่ือเทาทันตอ

กระแสความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และความกาวหนา ท้ังน้ีเพื่อใหนักเรียนเปนผูมีทักษะแหงศตวรรษ

ที่ 21 นักเรียนมีความรบัผิดชอบในหนาท่ีและความสามารถในการปรับตัว ตอการเรียนในศตวรรษท่ี 21 

นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) ความเขาใจการจัดการและการสรางการสื่อสาร

ทางการพูดการเขียนท่ีมีตอการเรียนในศตวรรษที่ 21 อยางประสิทธิภาพนักเรียนมีความคิดสรางสรรคและ

ความกระตือรือรน (ความอยากรูอยากเห็น) ทางปญญา (Creativity and Intellectual Curiosity) ตอการ

เรียนในศตวรรษที่ 21 นักเรียนรูจักคิดเชิงวิพากษและการคิดอยางเปนระบบ (Critical Thinking and 

Systems Thinking) ตอการเรียนในศตวรรษที่ 21 ผูบริหารสงเสริมใหครูตองจัดระบบสนับสนุนการเรียนรู

ไดแกมาตรฐานและการประเมินในยุคศตวรรษที่ 21 หลักสูตรและการเรียนการสอนสาํหรับศตวรรษท่ี 21 

การพัฒนาครูในศตวรรษท่ี 21 สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเรียนในศตวรรษที่ 21 ครูสงเสริมทักษะชีวิต
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และอาชีพไดแกความยืดหยุนและปรับตัวการริเริ่มสรางสรรคและเปนตัวของตัวเองทักษะสังคมและสังคมขาม

วัฒนธรรม ใหเหมาะสมกับนักเรียนตอการเรียนในศตวรรษท่ี 21 โรงเรยีนอยูรอด คุณภาพและประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 

 

5. บริบทโรงเรียนบานคายวิทยา 

  โรงเรียนบานคายวิทยา ที่อยู 778 หมูที่ 1 ตําบลบานคายอําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 

รหัสไปรษณีย 36240 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 30 เปดสอนระดับช้ัน 

มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 – ม.3) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4 – ม.6)  

  เขตพื้นที่บริการ จํานวน 13 หมูบาน ไดแก บานคาย หมูท่ี 1 หมูท่ี 2 หมูท่ี 10 บาน วังกานเหลือง 

บานทาหวา บานโคงขนัน บานโคงยาง บานคายเจริญ บานกุดละลม บานโคงน้ําตับ บานแกงจิก บานกุด

เวียน บานเสี้ยวนอย 

  วิสัยทัศน (VISION) ภายในป 2563 โรงเรียนบานคายวิทยา มุงม่ันจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ 

คุณธรรม จริยธรรมผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ โดยใชนวัตกรรมนําพา สูมาตรฐานสากล นอมนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

  พันธกิจ (MISSION) 

  1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดานการศึกษา ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความสามารถพิเศษ                    

  2. พัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญา ของ

เศรษฐกิจพอเพียง                   

  3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล                   

  4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชนวัตกรรม          

  5. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชพีครู                    

  6. พัฒนาแหลงเรียนรู ใหนาดู นาอยู นาเรียน 

  เปาประสงค (School GOAL) 

  1. ผูเรียนเปนบุคคลที่มีคุณภาพดานการศึกษา ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความสามารถพิเศษ          

  2. สถานศึกษามีระบบการบรหิารการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช 

นวัตกรรมในการขับเคลื่อน และยึดหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง                   

  3. สถานศึกษามีหลักสูตรมาตรฐานสากล สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม     

  4. ครูมีการจัดการเรียนการสอนเนนผูเรยีนเปนสําคัญ โดยใชนวัตกรรม        

  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชพีครู                   

  6. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูใหนาดู นาอยู นาเรียน  
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  กลยุทธระดับองคกร (School Strategies) 

  กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนดานการศกึษา ดานคณุธรรม จริยธรรม ดานความสามารถพิเศษ  

  กลยุทธท่ี 2 พัฒนากระบวนการบริหารสถานศกึษาแบบมีสวนรวม ตามหลักธรรมาภิบาล และหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

  กลยุทธที่ 4 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชนวัตกรรม 

  กลยุทธท่ี 5 พัฒนาแหลงเรยีนรูใหนาดู นาอยู นาเรียน 

 

  คานิยมขององคกร (Value) 

  มุงม่ันพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยใจ เอาใจใสนักเรียนเสมือนลูกหลาน 

 

  วัฒนธรรมองคกร 

  บุคลากรโรงเรียนบานคายวิทยา รูรัก สามัคคี มีศรัทธาในสถาบัน 

 

  สมรรถนะหลักของโรงเรียน 

  มุงพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลศิทางวิชาการ บนพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรม ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา มีความสามารถในการพัฒนางานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

  ประวัติโรงเรียนบานคายโดยยอ 

  โรงเรียนคายวิทยา เปนโรงเรยีนมัธยมศึกษาประจําตําบลบานคาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิเปดทํา

การเรียนการสอน เมื่อวัน 17 พฤษภาคม 2525 ประเภทสหศึกษา แผนการจัดชั้นเรยีน   

ปการศึกษา 2551 เปน  4 – 4 – 4 / 2 – 2 – 2       

  ผูริเริ่มกอตั้ง คือ นายแถว ขันตี อาจารยใหญโรงเรียนบานหมื่นแผว คณะครู - อาจารย และกรรมการ

หมูบาน ริเริ่มมาตั้งแต ป พ.ศ. 2524แตมีปญหาเรื่องที่ดินไมครบตามเกณฑของกรมสามัญศึกษา จึงไม

สามารถเปดโรงเรียนได แตคณะกรรมการและชาวบานไมลดความพยายามเพ่ือลูกหลานไดมีท่ีเรียนใกลบาน

จึงพยายาม จัดหาที่ดินเพิ่มเติมจนครบตามเกณฑแลวเสนอกรมสามัญศึกษาเพื่อพิจารณา อีกครั้ง กรมสามัญ

ศึกษาจึงไดอนุมัติใหเปดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาํตําบลบานคาย ชื่อ “โรงเรียนบานคายวิทยา”เม่ือวันท่ี 4 

มกราคม 2525 

  ปการศึกษา 2525 โรงเรียนยังไมมีอาคารเรียน ไดอาศัยอาคารเรียนโรงเรียน ประถมศกึษา    คือ

โรงเรียนบานหม่ืนแผว ในวันท่ี 10 กันยายน 2525 กรมสามัญศึกษา ไดแตงตั้ง นายถนอม ลุนทา   ผูชวย

ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ มารักษาการในตําแหนงครูใหญโรงเรียนบานคายวิทยา และในปน้ีเอง

โรงเรียนไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนชั่วคราวแบบ 004 จํานวน 1 หลัง เปนเงิน 370,000 บาท บน
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ที่ดินผืนปจจุบันเน้ือท่ี 36 ไร 3 งาน 30 ตารางวา ทําพิธีเปดปาย  เม่ือวันท่ี 13  กุมภาพันธ 2526 และ

นักเรียนยายมาเรียน เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2526 ซ่ึงวันน้ีโรงเรยีนถือวาเปนวันสาํคัญวันหนึ่งคอื “วัน

คารวะผูปกครอง” หรือ“วันแหงความรัก” ปแรก โรงเรียนรับนักเรียนชั้น ม. 1 ได 80 คน แผนการจัดชั้น

เรียน 2 - 0 - 0 ครู - อาจารย จํานวน 6 คน นักการภารโรง 1 คน 

 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  6.1 งานวิจัยในประเทศ 

   ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ (2540 : บทคัดยอ) ไดวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลองคการ ของ

หนวยศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคการของ

หนวยศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษาโดยใชกรอบแนวคิดของ Richard M. Steers จําแนกปจจัยที่สงผล

ออกเปน 4 ดานคอืลักษณะของสภาพแวดลอมลักษณะของบุคคลในองคการลักษณะขององคการและ

นโยบายการบริหารและการปฏิบัติกลุมตัวอยางเปนศึกษานิเทศกจํานวน 403 คนเครื่องมือที่ใชคือ

แบบสอบถามมาตราประมาณคาท่ีผูวิจัยสรางขึ้นวิเคราะหขอมูลความสัมพันธเชิงสาเหตุโดยการวิเคราะห

เสนทางผลการวิจัยพบวาตัวแปรปจจัยท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอประสิทธิผลองคการมีอํานาจในการอธิบาย

ประสิทธิผลองคการทุกตัวแปรท้ัง 14 ตัวแปรโดยเรียงลําดบัตามขนาดอิทธิพลรวมจากมากไปหานอยคือ

ประสิทธิภาพการตดิตอสื่อสารวัฒนธรรมองคการสภาพการใชเทคโนโลยีในองคการสภาพดานการเมือง

คุณลักษณะผูนําของหัวหนาหนวยศึกษานิเทศกการบริหารการเปลี่ยนแปลงการกําหนดเปาหมาย เชิง

ยุทธศาสตรการบริหารงานบุคคลโครงสรางองคการความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรสภาพเศรษฐกิจ

และสังคมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรคุณลักษณะของศึกษานิเทศกและบรรยากาศองคการ 

   พิสณ ุฟองศรี (2542 : บทคัดยอ) ไดพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลองคการภาครฐั

เก่ียวกับการศึกษาอาชีพนอกระบบโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผล

องคการภาครัฐเก่ียวกับการศึกษาอาชีพนอกระบบโรงเรียนและตรวจสอบคุณภาพรวมทั้งความสอดคลอง

ระหวางโครงสรางเชิงเสนของรปูแบบที่พัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษกลุมตัวอยางผูใหขอมูลมี 8 กลุม

จํานวน 1,590 คนเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 8 ฉบับวิเคราะหขอมูลเพื่อ

ตรวจสอบความสอดคลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนผลการวิจัยสรุปไดวา 1) รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน

ประกอบดวยตัวแปรของประสิทธิผลองคการ 4 ตัวแปรคือตัวแปรการบรรลุจุดมุงหมายประสิทธิภาพผลการ

บริหารความเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจของผูเก่ียวของตัวแปรเชิงสาเหตุ 8 ตัวแปรคือตัวแปรภาวะผูนํา

องคการนโยบายบริหารองคการกระบวนการบริหารองคการภาวะผูนาํกลุมกระบวนการบริหารกลุม

วัฒนธรรมกลุมคุณลักษณะบุคลากรและการปฏิบัติงานของบุคลากร 2) ผูบริหารองคการระดับนโยบายเห็น

วารูปแบบที่พัฒนาข้ึนมีประโยชนในระดับมากที่สุดและมีความเปนไปไดสาํหรับการนําไปใชจริงในระดับมาก 

3) รูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินประสิทธิผลองคการไดและโครงสรางเชิงเสนของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมี

ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษท้ังกรมอาชีวศึกษาและสาํนักพัฒนาชุมชนโดยมีคาดัชนีวัดระดับความ
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กลมกลืนเทากับ 1.00 และ 0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลวเทากับ 0.99 และ 0.94 

ตามลําดับ 4) ตัวแปรเชิงสาเหตุในระดับองคการมีอิทธิพลตอประสิทธิผลองคการสูงกวาตัวแปรเชิงสาเหตุใน

ระดับกลุมและระดับบุคคลโดยตัวแปร เชิงสาเหตุมีอิทธิพลเรียงตามลําดับความสาํคัญดังน้ีภาวะผูนาํองคการ

นโยบายบริหารองคการภาวะผูนํากลุมกระบวนการบริหารองคการวัฒนธรรมกลุมและกระบวนการบริหาร

กลุม 

   สุทธิพงศ ยงคกมล (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนส่ือการสอนวิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวยการศึกษาปจจัยที่

สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอนโดยใชเทคนิคเดลฟายกลุมตัวอยางมี 2 

กลุมตามวิธีดําเนินการวิจัยคือกลุมที่ 1 เปนผูทรงคุณวุฒิจํานวน 8 ทานในการตรวจสอบความสอดคลอง

ระหวางรายการตัวบงชี้ประสทิธิผลกับมิติประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษ เปนส่ือการสอนกลุมที่ 2 

เปนผูเช่ียวชาญจาํนวน 22 ทานในการตรวจสอบปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรยีนท่ีใชภาษาอังกฤษ

เปนสื่อการสอนดวยเทคนิคเดลฟายเครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนจานวน 2 ชุดคือ1) 

แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความสอดคลองระหวางรายการตัวบงชี้ประสิทธิผลกับมิติประสิทธิผลของ

โรงเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน 2) แบบสอบถามการตรวจสอบปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียนการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามชุดท่ี 1 การแจกแจง

ความถี่หาคารอยละคามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทลและคาฐานนิยมสําหรับแบบสอบถามชุดท่ี 2 

ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอนมี 12 ดานและ

รายการสําคัญที่สุดของปจจัย แตละดานคือ 

   1. โครงสรางองคการ : การกําหนดบทบาทหนาท่ีและการประสานงาน 

   2. เทคโนโลยีองคการ : เทคโนโลยีเพื่อการดําเนินงานและประสานงาน 

   3. วัฒนธรรมองคการ : การถายทอดทางวัฒนธรรมดวยการอบรมบุคลากร 

   4. บรรยากาศองคการ : การทํางานเปนทีมสัมพันธ 

   5. การรับรูของบุคลากร : การรับรูในบทบาทหนาท่ี 

   6. ทัศนคติและคานิยมของบุคลากร : ความมุงมั่นจริงจังตอความสําเร็จของงานและความพึงพอใจ

งาน 

   7. บุคลิกภาพของบุคลากร : บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับหนาท่ี 

   8. การเรียนรูของบุคลากร : กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดเวลา 

   9. การจูงใจของบุคลากร : การมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะของแตละงาน 

   10. การวิเคราะหเชิงกลยุทธ : ความสอดคลองระหวางเปาหมายกับทรัพยากร 

   11.การกําหนดกลยุทธ : การจัดทําวัตถุประสงคทั้งในสวนที่ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยาง

สอดคลองกับเปาหมายของโรงเรียน 
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   12. การปฏิบัติตามกลยุทธ: การเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถและการกํากับติดตาม

ตรวจสอบการใชงบประมาณใหเกิดประโยชน 

   ทุกรายการของปจจัยทั้ง 12 ดานผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบดวยเทคนิคเดลฟายมีความเห็น

สอดคลองกันวาสงผลตอประสิทธิผลในระดับมากและมากที่สุดยกเวนในปจจัยดานบุคลิกภาพของบุคลากร

เทานั้นที่ไมมีรายการใดสงผลตอประสิทธิผลในระดับมากท่ีสุด 

   ปติชาย ตันปต ิ(2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยเชิงระบบท่ีสงผลตอประสิทธิผล

องคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดทฤษฎีระบบเปดและแนวคิดการประเมินประสิทธิผลองคการ

โดยใชตัวแบบหนาที่ทางสังคมของพารสันส (Parsons,1977) ผลการวิจัยพบวาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี

ความสามารถในการปรับตัวความสามารถในการบรรลุเปาหมายความสามารถในการบูรณาการและ

ความสามารถในการรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรมอยูในระดับดีมากทุกดานและมีปจจัยเชิงระบบที่สงผลตอ

ประสิทธิผลองคการพบวามีตัวแปร 12 ตัวที่สามารถอธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลองคการไดรอยละ 78 

คือ 1) ระบบยอยการจัดการ (การจัดองคการ) 2) ระบบยอยการจัดการ (การนํา) 3) ระบบยอยเทคโนโลยี  

4) ระบบยอยการจัดการ (การจัดองคการ) 5) การจัดทําหลักสูตร 6) ความรวมมือจากชุมชน 7) ความ 

สามารถของนักเรียน 8) ระบบยอยโครงสราง 9) ความพอเพียงของวัสดุ 10) ระบบยอยจิตสังคม 11) 

ความสามารถของผูบริหารและ 12) ระบบยอยเปาหมาย 

   เก็จกนก เอื้อวงศ (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาและวิจัยเรื่องการวิเคราะหปจจัยที่สงเสริม

และปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดาํเนินการในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

พบวา 1) สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาขอคนพบเชิงปริมาณ พบวา สถานศึกษาท้ัง 2 กลุม

คุณภาพสวนใหญดําเนินการครบกระบวนการคือมีการวางแผนการดาํเนินการและการตรวจสอบประเมินและ

ปรับปรุงคุณภาพขอคนพบเชิงคุณภาพ พบวา การดําเนินการแตละดานยังไมครบถวนสมบูรณโรงเรียนท่ีเปน

กรณีศึกษาในกลุมคุณภาพที่ 1 ดําเนินการครบถวนกวาโรงเรียนท่ีเปนกรณีศึกษาในกลุมคุณภาพท่ี 5 2) 

ปจจัยสําคัญที่สงเสริมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมปจจัยภายในไดแกการที่ผูบริหารมี

ความมุงม่ันทุมเทสนใจใฝเรียนรูใชท้ังการบริหารแบบมีสวนรวมและการบริหารแบบเขมงวดการมีวัฒนธรรม

องคการที่ดีรวมทั้งการที่ครูมีความรับผดิชอบและเอาใจใสตอการสอนสนใจใฝเรียนรูและเชื่อวาการประกัน

คุณภาพการศึกษานําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3) ปจจัยสําคัญท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมปจจัยภายในไดแก การที่วัฒนธรรมองคการมีลักษณะแตกแยกแขงขันครู

ขาดความรับผิดชอบและความสนใจใฝเรียนรูมีทัศนคติไมดีตอการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งผูบริหาร

ไมใหเวลากับโรงเรียนเต็มท่ีใจดีเกินไปขาดความเด็ดขาดนําการเปลี่ยนแปลงเขามาเร็วจนครรูับไมทันใช

รูปแบบการบริหารแบบชี้นํามากกวาการมีสวนรวมและผูชวยผูบริหารขาดความสามารถในการบริหารและมี

งานธุรการมาก 

   สมจิตร อุดม (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสาํเร็จในการบริหารโรงเรียน

เอกชนระดับประถมศึกษาในภาคใตเพื่อศึกษาระดับความสาํเร็จในการบริหารโรงเรยีนเอกชนระดับ
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ประถมศึกษาในภาคใตและเพื่อสรางโมเดลพหุระดับของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน

เอกชนระดับประถมศึกษาในภาคใตโดยศึกษาปจจัย 3 ระดับไดแกระดับผูบริหารโรงเรียนประกอบดวย

ลักษณะชีวสังคมของผูบริหารพฤติกรรมผูนําแบบสั่งสําเร็จวิสัยทัศนผูบริหารและบรรยากาศโรงเรียนปจจัย

ระดับครูประกอบดวยลักษณะชีวสังคมของครูคุณภาพการสอนของครู ความพึงพอใจในการทํางานของครู

ลักษณะการสนับสนุนทางสงัคมของครูและปจจัยระดับนักเรียนประกอบดวยขอมูลท่ัวไปของนักเรียน

พฤติกรรมดานการเรียนของนักเรียนเจตคติตอการเรียน ของนักเรียนและพฤติกรรมดานสังคมกับกลุมเพื่อน

ซึ่งศึกษาความสาํเร็จในการบริหารโรงเรยีนเอกชน 4 ดานไดแกการบริหารโรงเรยีนการบริหารและสนับสนุน

การพัฒนาคุณภาพบุคลากรและการพฒันาคุณภาพนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดมาจากการ

สุมแบบหลายขั้นตอนจากโรงเรียนเอกชนในภาคใต 12 จังหวัดจาก 48 อําเภอ 

   รุจา รอดเข็ม (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาและวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผล

องคการของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประยุกตตามแนวทางการประเมินองคการแบบสมดุลโดย

มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลองคการของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประยุกตตามแนวทางการประเมินองคการแบบสมดุลและศึกษาลักษณะความสัมพันธ  เชิงสาเหตุระหวางตัว

แปรตาง ๆ กับประสิทธิผลองคการของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยมีขั้นตอนการวิจัย 2 

ข้ันตอนคือการพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลองคการและการตรวจสอบรูปแบบการประเมิน

ประสิทธิผลองคการผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 1) รูปแบบที่พัฒนาข้ึนประกอบดวยองคประกอบประสิทธิผล

องคการ 4 ดานคือดานการเงนิดานลูกคาดานกระบวนการภายในและดานการเรียนรูและการพัฒนาตัวแปร

สาเหต ุ11 ตัวแปรคือโครงสรางองคการเทคโนโลยีสภาพแวดลอมภายนอกวัฒนธรรมองคการบรรยากาศ

องคการความผูกพันตอองคการการจูงใจการบริหารเชิงกลยุทธการติดตอสื่อสารภาวะผูนําและการบริหาร

การเปลี่ยนแปลง 2) รูปแบบการประเมินประสิทธิผลองคการของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขประยุกตตามแนวทางการประเมินองคการแบบสมดุลเปนรปูแบบท่ีผูทรงคุณวุฒมีิความเห็นวา

เหมาะสมและมีประโยชนตอการนําไปใชในระดับมากที่สุด 3) รปูแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ

ประสิทธิผลองคการของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีปรับแลวมีความสอดคลองกับขอมูล

เชิงประจักษคาดัชนวีัดความกลมกลืนและคาดัชนีความกลมกลืนท่ีปรับแลวมีคาเทากับ .99 และ .98 

ตามลําดับ 4) ตัวแปรสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลองคการของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขเรียงตามน้าํหนักอิทธิพลรวมดังน้ีภาวะผูนําบรรยากาศองคการการติดตอสื่อสารวัฒนธรรม

องคการการบริหารเชิงกลยุทธเทคโนโลยีสภาพแวดลอมภายนอกความผูกพันตอองคการและการจูงใจ 

   สมชาย เทพแสง (2548 : บทคัดยอ) การศึกษาปจจัยบางประการท่ีสงผลตอการจัดการคุณภาพ

โดยรวมของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ในเขตพื้นที่

การศึกษากรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับของการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบริหาร

โรงเรียนและศึกษาปจจัยบางประการท่ีสงผลตอการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบริหารโรงเรียนโดยใช

แบบสอบถามกลุมตัวอยางไดแกผูบริหารโรงเรียนผูชวยผูบริหารโรงเรยีนรวมท้ังหัวหนาหมวดครูผูแทน
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ผูปกครองผูแทนของชุมชนจํานวน 542 คนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแกแบบสอบถามการวิเคราะหขอมูล

พื้นฐานใชคาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช t-test โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สวน

การทดสอบสมมติฐานดานปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการคุณภาพโดยรวมใชการวิเคราะหเสนทาง (Path 

Analysis) โปรแกรมลิสเรล (LISREL) Versions 8.30 ผลการวิจัยระดับของการจัดการคุณภาพโดยรวมของ

ผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับดีมากสําหรับปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบริหารโรงเรียน

เม่ือเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยไดแกคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูบริหารท่ีมุงคุณภาพการบริหาร

เวลาสิง่อํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีและประสบการณในการบริหารปจจัยดานการบริหารเวลาสงผล

ทั้งทางตรงและทางออมตอการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบริหารโรงเรียนและเมื่อพิจารณาองคประกอบ

ของการบริหารเวลาปรากฏวา การเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารเวลาและเทคนิคการบริหารเวลาเปนปจจัย

สําคัญที่สงผลตอการบริหารเวลาประสบการณในการบริหารสงผลท้ังทางตรงและทางออมตอการจัดการ

คุณภาพโดยรวมของผูบริหารคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูบริหารที่มุงคุณภาพสงผลทางตรงตอการจัดการ

คุณภาพโดยรวมของผูบริหารโรงเรียนและเมื่อพิจารณาองคประกอบที่สําคัญปรากฏวาผูบริหารที่มุงมั่นในการ

ทํางานมีความสัมพันธกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกรรวมทั้งการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเปน

ปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูบริหารท่ีมุงคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกและ

เทคโนโลยีสงผลทั้งทางตรงและทางออมตอการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบริหารโรงเรียนและเม่ือ

พิจารณาองคประกอบสําคัญปรากฏวาความพรอมของสื่อการสอนและวัสดุอุปกรณตลอดจนเทคโนโลยีเปน

ปจจัยสําคัญที่สงผลตอปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยี 

   บัณฑิต ผังนิรนัดร (2550 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของลักษณะขององคการ

นโยบายการบริหารและการปฏิบัติงานสภาพแวดลอมการทํางานภายในองคการแรงจูงใจในการทํางานความ

พึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการท่ีมีตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาการวิจัย

ครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2) ศึกษา

ความสัมพันธเชิงพยากรณลักษณะขององคการนโยบายการบรหิารและการปฏิบัติงานสภาพแวดลอม การ

ทํางานภายในองคการแรงจูงใจในการทํางานความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการที่มีตอ

ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแกบุคลากร ของมหาวิทยาลัย

สายวิชําการและสายสนับวิชาการท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 316 คนแบงเปน

สายวิชําการ 140 คนและสายสนับสนุนวิชาํการ 176 คนเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามสําหรับให

บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนผูตอบแบบสอบถามสถิติ  ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก

ความถี่รอยละคาเฉลี่ยคาเบ่ียงเบนมาตรฐานคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันและการวิเคราะหขอมูล

ตามแบบจําลองท้ัง 6 แบบจําลองดวยการวิเคราะหถดถอยพหุเชิงช้ัน (Hierarchical regression analysis) 

ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยรวมและรายดานไดแกดานการ

บริหารโดยรวมดานการวิจัยโดยรวมดานการผลิตบัณฑิตโดยรวมดานการบริการวิชาํการแกสังคมโดยรวมและ

ดานการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยรวมอยูในระดับมาก 2) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอนโยบายการบริหารและ
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การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดแกโครงสรางองคการและสภาพการใชเทคโนโลยี

องคการ 3) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอสภาพแวดลอมการทํางานภายในองคการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทาไดแกกระบวนการติดตอสื่อสารภาวะผูนําองคการและโครงสรางองคการ 4) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจ

ในการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดแกกระบวนการติดตอสื่อสารภาวะผูนํา

องคการและวัฒนธรรมองคการ 5) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทาไดแกแรงจูงใจในการทํางานโครงสรางองคการภาวะผูนําองคการและวัฒนธรรมองคการ 6) 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดแกแรงจูงใจใน

การทํางานความพึงพอใจในงานโครงสรางองคการภาวะผูนําองคการและวัฒนธรรมองคการ 7) ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดแกความผูกพันตอองคการแรงจูงใจในการ

ทํางานการกําหนดเปาหมายองคการการจัดหาและการใชทรัพยากรและภาวะผูนาํองคการ 

   ศุภลักษณ เศษธะพานิช (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารท่ีมุงเนน ความ

เปนเลิศทางสถานศึกษาเอกชนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการบริหารที่มุงเนนความเปนเลิศของ

สถานศกึษาเอกชนการดําเนินการศกึษาแบงเปน 5 ข้ันตอนคือ 1) ข้ันการศึกษาอาศัยความรูท่ีเกี่ยวของ 2) 

ข้ันการวิเคราะหระบบการบรหิารของสถานศึกษาเอกชนท่ีเปนเลิศ 3) ขั้นการออกแบบระบบการบริหารท่ี

มุงเนนความเปนเลิศของสถานศึกษาเอกชน 4) ข้ันการตรวจสอบความเหมาะสมและปรบัปรุงระบบ   การ

บริหารที่มุงเนนความเปนเลิศของสถานศึกษาเอกชนและ 5) ขั้นการสรุปและรายงานผลการศึกษาพบวา

คุณลักษณะสําคัญและแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเอกชนท่ีเปนเลิศพบวาผูบริหารสถานศึกษาเอกชนท่ีเปน

กลุมตัวอยางเปนผูนําท่ีมีความกระตือรือรนกลาคิดกลาทํากลาตัดสินใจอยางรวดเร็วมีวิสยัทัศนในการจัด

การศึกษาและปรับตัวทันตอเหตุการณและการเปลี่ยนแปลงเปนแบบอยางที่ดีท้ังในดานบุคลิกภาพและการ

ปฏิบัติตนมีเจตนารมณแนชัดในการจัดการศึกษามีการกําหนดภารกิจและเปาหมายที่ชัดเจนมีการมีการ

วางแผนในดานทรัพยากรบุคคลใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวยในการบริหารจัดการอยางตอเน่ืองทําให

บุคลากรทุกฝายมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานรวมทั้ง

มีความผูกพันกับองคกรองคประกอบหลักระบบการบริหาร ที่มุงเนนความเปนเลิศสําหรับสถานศึกษาเอกชน

ประกอบดวย 9 องคประกอบคือ 1) องคประกอบ ดานภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 2) องคประกอบ

ดานการวางแผนกลยุทธ 3) องคประกอบดานการมุงเนนนักเรียนผูปกครองและผูเก่ียวของ 4) องคประกอบ

ดานโครงสรางองคกร 5) องคประกอบดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล 6) องคประกอบดานการบริหารงานวิ

ชําการ 7) องคประกอบดานการบริหารการเงิน 8) องคประกอบดานการบริหารท่ัวไป 9) องคประกอบดาน

การสารสนเทศและความรูองคประกอบยอยในแตละองคประกอบหลักประกอบดวยองคประกอบยอยและ

แนวปฏิบัติในแตละองคประกอบยอยโดยองคประกอบยอยเปนการแสดงถึงประเด็นหลักตามโครงสรางของ

แตละองคประกอบสวนแนวปฏิบัติในแตละองคประกอบยอยเปนการแสดงถึงพฤติกรรมการบริหารงานของ

สถานศกึษาเอกชนท่ีเปนเลิศท่ีครอบคลุมท้ังในสวนของทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
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   ญาณิศา บุญจิตร (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคการ

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลองคการของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยายใชกรอบแนวคิดหลักของนักการศึกษา Steers, 

Hodge & Anthony, Bartol, et al., Hoy, Miskel& Owens ในการกําหนดกลุมปจจัยและองคประกอบ

ประสิทธิผลตามแนวทางการประเมินองคการแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ของ Kaplan & Norton 

เพื่อวัดประสิทธิผลองคการเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถามจานวน 5 ชุดกลุมตัวอยางประกอบดวย

ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผนผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษาและอ่ืนๆจํานวน 125 แหงรวมผูใหขอมูลจํานวน 625 คนวิเคราะหขอมูล

โดยใชสถิติบรรยายและการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนผลการวิจัยสรุปไดดังนี้องคประกอบตัวชี้วัด

ประสิทธิผลประกอบดวย 4 องคประกอบ 31 ตัวชี้วัดประสทิธิผลองคการอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณา

รายดานพบวาม ี3 ดานในระดับมากคือดานกระบวนภายในมีประสิทธิผลสูงสุดรองลงมาคือผูรับบริการและ

ดานการเงินตามลําดับสวนดานการเรยีนรูและการพัฒนาอยูในระดับปานกลางและปจจัยท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลองคการมี 8 ปจจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแกสภาพแวดลอมภายนอกนโยบาย

การบริหารและการปฏิบัติโครงสรางองคการคุณภาพบุคลากรลักษณะงานลักษณะผูรับบริการเทคโนโลยีและ

วัฒนธรรมองคการรวมกันอธิบายประสิทธิผลองคการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาไดรอยละ 88.00  

   สมจิตร พึ่งหรรษพร (2552 : บทคดัยอ) ไดศึกษาการวิเคราะหปจจัยเชิงระบบในการบริหารท่ี

สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาเครือขายคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีการวิจยัครั้งนี้มีวัตถุประสงค

เพื่อวิเคราะหปจจัยเชิงระบบในการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาเครือขายคาทอลิกสังกัดสังฆ

มณฑลจันทบุรีเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามประสิทธิผลสถานศึกษาเครือขายคาทอลิกสังกัดสังฆ

มณฑลจันทบุรีจํานวน 14 โรงเรียนและการสนทนากลุมผูบริหารสถานศึกษาและนักวิชาการจํานวน 9 คน

วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปริสเรลผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการบริหารของสถานศึกษาเครือขาย

คาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีทุกระบบอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคือระบบวัฒนธรรมสภาพแวดลอม

ระบบโครงสรางระบบการเมืองและระบบปจเจกบุคคล 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาเครือขายคาทอลิก

สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีทุกดานอยูในระดับมากเรียงตามลาํดับคือดานกระบวนการภายในดานผูรับบริการ

ดานการเรียนรูและการพัฒนาและดานการเงิน 3) ปจจัยเชิงระบบในการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

สถานศกึษาเครือขายคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีไดคา ÷2 = 5.63 , df = 9, p = 0.78, RMSEA = 

0.00, NFI = 1.00, SRMR = 0.01 , GFI =1.00, AGFI = 0.98 แสดงวาปจจัยเชิงระบบการบริหารสงผลตอ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาเครือขายคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

(คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล = 0.93) 4) ปจจัยเชิงระบบในการบริหารที่สถานศึกษาเครือขายคาทอลิก สังกัดสังฆ

มณฑลจันทบุรีควรใหความสําคัญมากที่สุดคือปจจัยสภาพแวดลอมและปจจัยระบบการเมือง 

   นฤทธิ ์แสงสุขสวาง (2552 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผล

องคการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพบวาประสิทธิผลองคการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู
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ในระดับมากทั้ง 4 ดานโดยในดานความสามารถในการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม มีประสทิธิผลสูงสุด

รองลงมาคือดานความสามารถในการบรรลุเปาหมายดานความสามารถในการบูรณาการและดาน

ความสามารถในการปรับตัวตามลาํดับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคการของสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยรวมทั้ง 4 ปจจัยสามารถทํานายประสิทธิผลไดรอยละ 99.70 ปจจัยระดับบุคคลสามารถอธิบายความ

แปรปรวนของประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมากที่สุดรอยละ 99.30 รองลงมาไดแกปจจัย

ระดับนโยบายการบริหารและการปฏิบัติปจจัยระดับสภาพแวดลอมและปจจัยระดับองคการตามลาํดับและ

เม่ือพิจารณาขนาดและทิศทางรายปจจัยท่ีสงผลทางบวกแตละปจจัยพบวาโครงสรางองคการเทคโนโลยี

สภาพแวดลอมภายในความผกูพันตอองคการแรงจูงใจการติดตอสื่อสารและการปรับองคการและนวัตกรรม

ปจจัยที่สงผลทางลบแตละปจจัยพบวาสภาพแวดลอมภายนอกการสนับสนุนผลการปฏิบัติงานการกําหนด

เปาหมายเชิงกลยุทธและภาวะผูนําตามลําดับ 

   วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน (2552 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องปจจัยสงผลตอความสําเร็จในการบริหาร

สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานเขตพฒันาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) ปจจัย

ที่สงผลตอความสําเร็จในการบรหิารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพัฒนาพื้นท่ีชายฝงทะเลตะวันออก 2) 

ความสาํเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพัฒนาพื้นท่ีชายฝงทะเลตะวันออกและ 3) ความสัมพันธ

ระหวางปจจัยที่สงผลกับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตพัฒนาพื้นท่ีชายฝงทะเล

ตะวันออกกลุมตัวอยางประกอบดวยสถานศึกษาจํานวน 278 แหงเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก 1) แบบ

สัมภาษณที่ไมมีโครงสราง 2) แบบสอบถามความคิดเห็น 3) แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถิติท่ีใช

ในการวิเคราะหขอมูลไดแกคาความถ่ีคารอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะหองคประกอบ 

(factor analysis) การวิเคราะหความสัมพันธคาโนนิคอล (canonical correction analysis) โดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรการตรวจสอบความเหมาะสมโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงอนาคต (EFR) ผลการวิจัย

พบวา 1) ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพัฒนาพืน้ท่ีชายฝงทะเล

ตะวันออกประกอบดวย 9 ดาน คือ (1) พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร (2) วิสัยทัศนของผูบริหาร (3) 

บรรยากาศสถานศกึษา (4) คุณภาพการสอนของครู (5) ความพึงพอใจในการทํางานของครู (6) การไดรับ

การสนับสนุนทางสังคมของครู (7) พฤติกรรมการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา (8) เจตคติตอ

สถานศกึษา (9) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 2) ความสําเร็จในการบรหิารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานเขต

พัฒนาพื้นท่ีชายฝงทะเลตะวันออกประกอบดวย 4 ดาน คือ (1) การบริหารสถานศึกษา(2) การบริหารและ

การสนับสนุน (3) การพัฒนาบุคคล (4) การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและ 3) ปจจัยที่สงผลกับความสําเร็จใจ

การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 1 ชุดและเม่ือตรวจสอบ

โดยผูเชี่ยวชาญผลการตรวจสอบมีความเหมาะสมกับบริบทเปนไปไดในการนําไปใชมีความถูกตองเชิงทฤษฎี

และเปนประโยชนตอการนําไปพัฒนาสถานศึกษา 

   เจริญศรีพันป (2553 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาและวิจัยเรื่องการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาขัน้พื้นฐานท่ีบริหารงานตามกฎกระทรวงวาดวยการกระจายอํานาจ การบริหาร
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และการจัดการศึกษา 1) ประสิทธิผลในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง 4 ดานมีคาเฉลี่ยใน

ภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาทกุดานอยูในระดับมากโดยดานการเงินและ

งบประมาณมีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือความพึงพอใจของผูรับบริการดานที่มีคาเฉลี่ยต่าํสุดคอืการเรียนรูและ

พัฒนาเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกลุมผูใหขอมูลพบวาประสิทธิผลท้ัง 4 ดาน

ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือประธานกรรมการสถานศึกษาและครู

ตามลําดับ 2) ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผล ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบวาโมเดลปจจัยที่สงผล

ตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยพิจารณาจาก

คาไคว - สแควร เทากับ 48.31 ที่องศาอิสระ 69 มีคาความนาจะเปนเทากับ .972 และดัชนีวัดระดับความ

กลมกลืนมีคาเทากับ 1.00 ตัวแปรปจจัยดานตาง ๆ สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของ

สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานไดรอยละ 90 และปจจัย มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของสถานศึกษาสูงสดุคอื

ลักษณะองคการรองลงมาคือนโยบาย การบริหารและการปฏิบัติและปจจัยที่มีอิทธิทางออมสูงสุดคือ

สภาพแวดลอมภายในรองลงมาคือสภาพแวดลอมภายนอกสวนปจจัยที่มีอิทธิพลรวมมากที่สุดคือนโยบายการ

บริหารและการปฏิบัติรองลงมาคือลักษณะองคการสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก

ตามลําดับ 3) ความสาํคัญของปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกดานมีความสัมพันธ

กันท่ีนัยสําคัญทางสถิติ .01 และพบวาตัวแปรที่มีความสัมพันธกันมากที่สุดไดแกการบริหารการเปลี่ยนแปลง

กับการตัดสินใจรองลงมาไดแกการบริหารเชิงกลยุทธกับการบริหารทรัพยากรสวนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกัน

นอยที่สุดไดแกภาวะผูนํากับการติดตอสื่อสาร 

   ณรงค วัฒนม่ิงมิตร (2553 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองประสิทธิผลของสถานศึกษาท่ีดําเนินการ ตาม

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงคดังนี้เพื่อศึกษาระดับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาทีด่าํเนินการตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อคนหาปจจัยระดับนักเรียนระดับหองเรยีนและระดับโรงเรียนท่ีสงผลตอประสิทธิผล ของ

สถานศกึษาและเพ่ือสรางโมเดลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาที่

ดําเนินการตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุมตัวอยางท่ีใชในการ

วิจัยประกอบดวยนักเรียน 1,160 คนครู 174 คนและผูบริหารโรงเรียน 43 คนรวมทั้งสิ้น 1,377 คน

ผลการวิจัยพบวาสถานศึกษาที่ดําเนินการตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงปจจัยระดับนักเรียนพบวาแรงจูงใจในการเรียนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความสามารถในการ

ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรยีนรายคนมากท่ีสุดรองลงมาคือพฤติกรรมการเรยีนเจต

คติตอการเรียนความภาคภูมิใจในตนเองการสงเสริมการเรียนของผูปกครองและความรูพื้นฐานเดิม

ขณะเดียวกันตัวแปรดังกลาวยังมีอิทธิพลทางออมเชิงบวกยกเวนพฤติกรรมทางการเรียนมีอิทธิพลเฉพาะ

ทางตรงปจจัยระดับหองเรียนพบวาการสนับสนุนทางสังคม ของครูมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความสามารถ

ในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนรายหองเรียนเพียงตัวแปรเดียวปจจัยระดับ
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โรงเรียนพบวาไมมีตัวแปรใดในระดับโรงเรียนมีอิทธิพลตอคาเฉลี่ยความสามารถในการปฏิบัติตนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน 

   โสภิณ มวงทอง (2553 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาและวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผล ของ

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในภาคตะวันออกพบวา 1) ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน

ประเภทสามัญในภาคตะวันออกเรียงลําดับตามคาอิทธิพลจากมากไปนอยมีท้ังหมด 6 ปจจัยคือพฤติ

กรรมการบริหารของผูนําปจจัยบรรยากาศของโรงเรียนปจจัยวัฒนธรรมของโรงเรียนปจจัยคุณภาพชีวิตใน

การทํางานปจจัยการสื่อสารและปจจัยความผูกพันของครโูดยรวมกันทํานายประสิทธิผล ของโรงเรียนได  

รอยละ 60 อยางมนีัยสําคัญทางสถิติ ปจจัยพฤติกรรมการบริหารของผูนํามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียนปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานปจจัยการส่ือสารปจจัยบรรยากาศของโรงเรยีนและ

ปจจัยวัฒนธรรมของโรงเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และปจจัยพฤติกรรมการบริหารของผูนํามี

อิทธิพลทางตรงเชิงลบตอปจจัยความผูกพันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ปจจัยบรรยากาศของ

โรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอประสิทธิผลของโรงเรยีนเอกชนประเภทสามัญในภาคตะวันออกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอปจจัยความผูกพันของครูอยางมีนัยสําคญัทาง

สถิติที่ระดับ .01 ปจจัยวัฒนธรรมของโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน

ประเภทสามัญในภาคตะวันออกอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ

ปจจัยความผูกพันของครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ .01 ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานมีอิทธิพลทางตรง

เชิงบวกตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในภาคตะวันออกอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 

.05 และมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก  ตอปจจัยความผูกพันของครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปจจัย

การสื่อสารมีอิทธิพลทางตรง เชิงบวกตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในภาคตะวันออกและ

ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอปจจัย

ความผูกพันของครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ปจจัยความผูกพันของครูมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก 

ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในภาคตะวันออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) 

รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญใน

ภาคตะวันออกที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษโดยรูปแบบหลังจากการปรับแกมี

คาสถิติดังน้ีคาไคว-สแควร= 828.25, df = 428,p-value= 0.000, Relative Chi-square= 1.94, คาGFI= 

0.95, คาAGFI = 0.91, คาSRMR = 0.027, คาRMSEA = 0.034 และคาCFI= 1.00 

  6.2 งานวิจัยตางประเทศ 

   คาเมรอน (Cameron : 1984) ไดศึกษาเพ่ือประเมินประสิทธิผลขององคการที่ปฏิบัติงานในดาน

การศึกษาระดับสูงคือระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในรัฐอิงแลนดจํานวน 6 สถาบันแบงเปนมหาวิทยาลัย

รัฐบาล 2 สถาบันและมหาวิทยาลัยเอกชน 4 สถาบันแตละสถาบันมีนักศึกษาประมาณ 1,000–10,000 คน

โดยใชตัวแปรทั้งหมดเทาที่รวบรวมไดจากผลการศึกษาท่ีผานมาจํานวน 130 ตัวแปรขั้นตอนแรกใชวิธีการ

สัมภาษณผูบริหารระดับสูงและอาจารยประมาณสถาบันละ 10 คนโดยใหตอบคําถามดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยที่
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มีประสิทธิผลมีลักษณะขององคการ (Organizational characteristics) เปนอยางไร 2) อะไรในสถาบันนี้ซึ่ง

แตกตางจากสถาบันอื่นในดานของประสิทธิผล 3) อะไรควรจะตองเปลี่ยนแปลงไปเพื่อจะทําใหสถาบันแหงนี้

มีประสิทธิผลมากขึ้น 4) ขอใหคิดถึงสถาบันการศึกษาระดบัสูงซึ่งทานเห็นวามีประสิทธิผลอะไรคือสิ่งท่ีทําให

สถาบันแหงนั้นมีประสิทธิผล 5) จากตัวแปรประมาณ 130 ตัวแปรที่ไดจากหนังสือตาง ๆ ตัวแปรใดบางซึ่งไม

สามารถใชไดกับความมีประสิทธิผลของสถาบันแหงนี้และ 6) จากตัวแปร 130 ตัวแปรดังกลาวตัวแปรใดซ่ึง

ไมสามารถวัดได (Not measurable) หรือหาขอมูลเก่ียวกับตัวแปรนั้นไมไดผลจากการสมัภาษณคําถาม 6 

ขอดังกลาวสามารถสรุปมิติของความมีประสิทธิผล (Dimension of effectiveness) ได 9 มิติคือ 1) ความ

พึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการศกึษา (Educational satisfaction) เกณฑท่ีใชวัดชี้ใหเห็นระดับความ   

พึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับประสบการณในการศึกษาทีส่ถาบันแหงน้ัน 2) พัฒนาการทางวิชาการ 

(Academic development) เกณฑที่ใชวัดชี้ใหเห็นระดบัของการบรรลุเปาหมายทางวิชาการความ

เจริญเติบโตและความกาวหนาของนักศึกษาในสถาบันและ 3) พัฒนาการดานอาชีพ (Career 

development) ของนักศึกษาเกณฑที่ใชวัดชี้ใหเห็นความมากนอยของพัฒนาการดานอาชีพ 

(Occupational development) ของนักศึกษาและการเนนโอกาสในการพัฒนา ดานอาชีพท่ีสถาบันจัด

ใหกับนักศึกษา 4) พัฒนาการสวนบุคคล (Personal development) ของนักศึกษาเกณฑท่ีใชวัดชี้ใหเห็นถึง

การพัฒนาในดานที่ไมใชดานวิชาการ (non academic) และดานท่ีไมใชอาชีพ (non career areas) 

กลาวคือการพัฒนาในดานสังคมจิตวิทยาหรือวัฒนธรรมและการเนนการพัฒนา สวนบุคคลและโอกาสที่

สถาบันใหในการพัฒนาสวนบคุคล 5) ความพึงพอใจในดานการวาจาง ของคณาจารยและผูบริหาร 

(Employment atisfaction) เกณฑที่ใชวัดบงช้ีถึงความพึงพอใจของอาจารยผูสอน (faculty members) 

และผูบริหารที่มตีองานและการวาจางของสถาบัน 6) พัฒนาการดานวิชาํชีพ (Professional 

development) และคุณภาพของคณาจารยเกณฑที่ใชวัดตัวบงชี้ถึงระดับของการบรรลุถึงจุดมุงหมาย

วิชาชีพและการพัฒนาอาจารย (faculty) ตลอดจนความมากนอยของการกระตุนจูงใจ (stimulation) ให

ไปสูการพัฒนาดานวิชาชีพของสถาบัน 7) การเปดของระบบ (Systems openness) และปฏิกิริยาตอชุมชน 

(community interaction) เกณฑตัวบงชี้ที่ใชเนนในเรื่องความสัมพันธตอสภาพแวดลอมภายนอกตลอดจน

การปรับตัว (adaptation) และการใหบริการตอสภาพแวดลอมภายนอกสถาบัน8) ความสามารถในการไดมา

ซึ่งทรัพยากร (Ability to acquire resource) เกณฑที่ใชวัดตัวบงชี้ถึงความสามารถของสถาบันในการ

จัดการทรัพยากรจากสภาพแวดลอมภายนอกเชนนักศึกษาและอาจารยดีๆการสนับสนุนดานการเงินเปนตน 

9) สุขภาพขององคการ (Organizational health) เกณฑท่ีใชวัดตัวบงชี้ถึงความดีนานับถอื (benevolence) 

ความกระปกระเปรา (vitality) และความสามารถมีชีวิตอยูตอไปได(viability) ในกระบวนการบริหารงาน

ภายในและการปฏิบัติงานของสถาบันขั้นตอนท่ีสองของการวิจัยหลังจากการจัดกลุมหรือจัดประเภทของมิติ

ของความมีประสิทธิผลได 9 มิติดังกลาวพรอมดวยเกณฑที่จะใชวัดในแตละมิติคือการดําเนินการวัดจาก

เกณฑตาง ๆ โดยวิธีการสงแบบสอบถามใหผูตอบอธิบายถึงความมากนอยของมหาวิทยาลัยของตนท่ีมี

ลักษณะขององคการตามที่ระบุไวหรือเกณฑความมีประสิทธิผล (effectiveness criteria) ติดตามดวย
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คําถามท่ีสรางข้ึนเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลจากการบันทึก (records) การทํางานของแตละสถาบันแบบสอบถาม

ดังกลาวสงไปยังผูบริหารและหัวหนาภาควิชาในแตละสถาบันทั้ง 6 แหงประมาณ 75 คน ผลจากการ

วิเคราะหขอมูลพบวา มิติท้ัง 9 มีความสัมพันธกันอยางมากในทางบวกประสิทธิผลในมิติหนึ่งก็ไมจําเปน

จะตองสัมพันธกับความมีประสิทธิผลในอีกมิติหนึ่งนอกจากน้ียังพบวาไมมีสถาบันการศึกษาใดมีประสิทธิผล

บางสถาบันมีประสิทธิผลมากกวาสถาบันอื่นในบางมิติทั้งนี้ข้ึนอยูกับปจจัยอื่นเชนสภาพแวดลอมท่ีตั้งของ

สถาบันซึ่งเปนปจจัยกําหนดวาสวนผสมของมติิของความมีประสิทธิผลใดมีความสาํคัญตอสถาบันมากที่สุด

เพื่อองคการหรือสถาบันนั้นจะไดสามารถวิเคราะหในรายละเอียดและหาสาเหตุของจุดออนในดาน

ประสิทธิผลของตนไดตอไป 

   เทเลอร (Taylor:1987) ไดศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนตามแนวคิดของพารสันส (Parsons) ใน 

4 ดาน คือ ความสามารถในการปรับตัวผลผลิตของโรงเรยีนความกลมเกลียวและแรงจูงใจจากผลการศึกษา

พบวา ความสามารถในการปรับตัวและความกลมเกลียวมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติแมนน

และลอวเรนซ (Mann & Lawrence, 1983 อางถึงใน Mann,1987, น.77) พบวา ปจจัยที่สัมพันธกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนไดแกคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูบริหารบรรยากาศในโรงเรยีนในทํานอง

เดียวกัน เรดและคนอ่ืน ๆ (Reid & other, 1988) ไดสังเคราะหงานวิจัยท่ีศกึษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสัมพันธกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนซึ่งพบปจจัยหลายประการเชนปจจัยในดานการบริหารงานปจจัยดานสภาพแวดลอม

ปจจัยดานครูปจจัยดานผูบริหารและปจจัยดานโรงเรียน 

   ดุก (Duke : 1987) ไดศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน พบวา โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลจะตองมี

ลักษณะสําคัญ 7 ประการคือ 1) การนิเทศและพัฒนาครูตามศักยภาพของแตละคน 2) การประเมินผลครู

ตามแนวนโยบาย 3) การจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนใหมีบรรยากาศของความเปนเลิศ 4) การจัด

ทรัพยากรตามลาํดับความสําคัญตามนโยบายและความจําเปน 5) การควบคุมคุณภาพดวยการประเมินอยาง

ตอเนื่อง 6) การประสานงานในระบบแมททริกและ 7) การแกปญหาแบบมีสวนรวม 

   คริสเปยร (Chrispeels : 1990) ทําการศึกษาประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาเฉพาะกรณีในโรงเรยีน

ประถมศึกษาจํานวน 8 แหงโดยทําการวิเคราะหระดับประสิทธิผลของโรงเรียนทั้ง 8 แหงการวิจัยดังกลาว

ศึกษาเก่ียวกับ 1) วัฒนธรรมและบรรยากาศในโรงเรียน 2) หลักสูตรและการสอน 3) โครงสรางขององคการ

และ 4) ภาวะผูนาํของครูใหญใชเวลาในการศึกษา 5 ปทําการรวบรวมโดยใชการสัมภาษณแบบสอบถามผล

ของการทดลองและแบบบันทึกขอมูลจากการศึกษาพบวา 1) การเปดโอกาสใหคณะกรรมการหลักสูตรและ

ครูไดทํางานรวมกันมีความจําเปนสําหรับการเพ่ิมสัมฤทธิ์ผลของนักเรียน 2) โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลน้ัน

ครูใหญตองมีภาวะผูนําและ 3) ตองมีวางแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีดี 

   ฮอย, ทารเตอรและวิทคอสก้ี (Hoy,Tarter&Witkoskie : 1992) ไดศึกษาความไววางใจ           

ของอาจารยตอเพื่อนรวมงานความสัมพันธกับครูใหญและประสิทธิผลของโรงเรียน พบวา มีความสัมพันธสูง

ระหวางประสิทธิผลและความไววางใจของอาจารยตอเพื่อนรวมงานและพฤติกรรมของเพื่อนครู 
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   ฟนเคล (Finklea:1997) ไดศึกษารูปแบบภาวะผูนาํของอาจารยใหญและประสิทธิผลของโรงเรียน

พบวาประสิทธิผลการบริหารงานของอาจารยใหญมีความสัมพันธกับประสิทธิผล ทางวิชาการของโรงเรียน 

   วูดและโอโลลิน (Woods & O’Loughlin : 1998) ศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําที่มีอิทธิพลตอ

ความเปนเลิศทางการศึกษาพบวาภาวะผูนาํท่ีเปนปจจัยทําใหโรงเรียนมีความเปนเลิศทางการศึกษามีดังนี้1) 

มีความชํานาญในการเลือกครู 2) ปฏิบัติงานอยางมีอิสระ 3) กากับติดตามกิจกรรมโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ  

4) อุทิศเวลาใหกับการปรับปรุงโรงเรียนเต็มที่ 5) สนับสนุนและสงเสริมครู 6) แสวงหาทรัพยากรและ 7) เปน

ผูนําทางวิชาการที่ดีนอกจากนี้ขอมูลที่รวบรวมไดยังมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรยีนในดานตอไปนี้

คือ 1) ผลผลิต 2) บรรยากาศและวัฒนธรรม 3) การเนนใหผูเรียนมีทักษะในการเรียนรู 4) มีการติดตาม

ความกาวหนาของผูเรียนอยางสม่ําเสมอ 5) มีการนําการสอนที่มีประสิทธิผลไปใช 6) มีความตองการและ

ความคาดหวังสูงและ 7) มีภาวะผูนําท่ีเดนชัดขอคนพบจากการศึกษาแสดงลักษณะและความสัมพันธท่ี

สามารถสังเคราะหภาวะผูนาํได 3 องคประกอบคือเนนการวางแผนสรางความสัมพันธกับชุมชนโดยใหมีสวน

รวมรบัผิดชอบสรางความเขมแข็งทางวิชาการและมีวัฒนธรรมโรงเรียนที่มีประสิทธิผลขอคนพบเหลานี้

ชี้ใหเห็นวาภาวะผูนาํชวยเปลีย่นแปลงใหโรงเรียนประสบผลสําเร็จไดและหากมีการนําองคประกอบเหลานี้ไป

ใชจะชวยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหกับผูเรียนได 

   แฮริสัน (Harison,D.T. : 2000) ศึกษาวิจัยเรื่องผูนําเปลี่ยนสภาพกับประสิทธิผลของวิทยาลัย

ชุมชนโดยศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนในอเมริกาเหนือ 46 แหงใชวิธีการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ คือ การ

วิเคราะหแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารวิทยาลัยโดยใช Multifactor Leadership 

Questionnaire และแบบสํารวจเก่ียวกับ Institutional Performance เพื่อทราบถึงประสิทธิผลของ

วิทยาลัยศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําและประสิทธิผลของวิทยาลัยโดยใช Multiple 

Regression ผลสรุปผูนาํเปลีย่นสภาพจะเปนตัวพยากรณตอประสิทธิผลของวิทยาลัยไดดีกวาผูนํา

แลกเปลี่ยนและจากการสัมภาษณผูบริหารท่ีมีพฤติกรรมผูนําเปลี่ยนสภาพนั้นจะเปนผูท่ีมีความม่ันใจส่ือสาร

แบบเปดและแสดงวิสัยทัศนไดดีกวาผูบรหิารท่ีมีพฤติกรรมแลกเปลี่ยน 

   แมควอรเทอร (McWhorter : 2001) ศึกษาวิจัยเรื่อง Balanced Scorecard : การวิเคราะหเชิง

ประจักษเก่ียวกับผลของ Balanced Scorecard ตอความพึงพอใจในงานของผูบริหารและการประเมินผล

องคการแบบมุงเนนผลงานโดยที่การศึกษาครั้งนี้ไดมุงเนนศึกษาที่ระดับผูจัดการโดยศึกษาเก่ียวกับผลกระทบ

ของคุณลักษณะตาง ๆ ของ Balanced Scorecard ที่มีตอความพึงพอใจในงานของผูจัดการและการประเมิน

แบบมุงเนนผลงานโดยกําหนดกรอบที่ศึกษาใน 2 มิติคือมิติทางดานการเงนิและมิติท่ีไมใชการเงนิและแบง

ออกเปน 4 มุมมอง คือ การเงินลูกคากระบวนการภายในและการเรียนรูและการพัฒนาโดยท่ีกลยุทธจะตอง

สัมพันธกับการประเมินผลการดําเนินงานและสัมพันธกับวัตถุประสงคขององคการการวางแผนท้ังระยะสั้น

และระยะยาวรวมถึงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในอนาคตดวยโดยที่คุณลักษณะของ Balanced Scorecard ที่

ศึกษาทุกตัวเปนไปในเชิงบวกและสงผลโดยตรงตอผลผลิตทางการบริหารจัดการการศึกษาครั้งนี้ไดพัฒนา

เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินท่ีสามารถวัดไดเก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางานและความขัดแยงใน
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บทบาทโดยที่ พบวา ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมี 100 มากกวาการประเมินผล

งานความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหมายถึงความรูสึกของผูจัดการณเวลาที่กําหนดขณะที่การประเมินผลงาน

แสดงถึงการตัดสินของผูบริหารระดับสูงที่มีตอการปฏิบัติงานที่ผานมาของผูจัดการ 

   จากการศึกษาของนักการศึกษาท้ังหลายท่ีไดกลาวถึงขางตนพอสรุปแนวคิดปจจัยท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลองคการของโรงเรียนไดแก 1) ปจจัยดานองคการประกอบดวยโครงสรางองคการและสภาพการ

ใชเทคโนโลยี 2) ปจจัยดานสภาพแวดลอมประกอบดวยสภาพแวดลอมภายนอกไดแกเศรษฐกิจการเมือง

สังคมเทคโนโลยีและสภาพแวดลอมภายในไดแกวัฒนธรรมองคการบรรยากาศองคการ 3) ปจจัยดานการ

บริหารจัดการประกอบดวยภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารการบริหาร การเปลี่ยนแปลงการกําหนด

เปาหมายเชิงกลยุทธพฤติกรรมการมีสวนรวมและการติดตอสื่อสารซึ่งปจจัยเหลานี้จะสงผลตอความสําเร็จ

ของโรงเรียนซึ่งประกอบดวยความสําเร็จ 4 ดานไดแกความสําเร็จหรือประสิทธิผลไดแก 1) ความสําเร็จดาน

ผูรับบริการไดแกคุณภาพนักเรียนการมีนักเรียนเพ่ิมขึ้นการธํารงรักษานักเรียนและความพึงพอใจผูปกครอง 

2) ความสําเร็จดานการเงินไดแกความสามารถในการจัดการงบประมาณและทรัพยากร 3) ความสําเร็จดาน

การเรียนรูและการพัฒนาไดแกความสามารถของบุคลากรระบบสารสนเทศที่ดี ขวัญและกําลังใจของบุคลากร

และสิ่งท่ีซอนเรนอยูภายในและ 4) ความสาํเร็จดานกระบวนการภายในไดแกความสามารถในการผสมผสาน

บูรณาการและความสามารถในการปรับตัวในการพัฒนาสถานศึกษาตามบริบทของตนเองและเกณฑคุณภาพ

ตาง ๆ ซึ่งแสดงใหเห็นวาการบริหารโรงเรียนเพ่ือใหสถานศึกษาเปนสถานศึกษาที่มีคุณภาพตองมีปจจัย

องคประกอบหลักและอาศัยยุทธศาสตรวิธีการบริหารสถานศึกษาหลาย ๆ ดานการท่ีสถานศึกษาจะมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดนั้นผูบริหารจะตองใหความสําคัญกับปจจัยทุก ๆ ดานตองเขาใจ การนํา

องคกรบริบทขององคกร ของตนเองและขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เหมาะสมเพื่อใหองคกรของตนเองไปสู

เปาหมายสูงสุดบนพ้ืนฐานของแนวคิดทฤษฎีการบริหารสถานศกึษามุงสูความมีประสิทธิผล 

 

7. กรอบแนวคิด 

  การวิจัย เร่ือง นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคาย

วิทยา ผูวิจัยไดศกึษาเอกสาร 1) แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรม 2) การบริหารงานวิชาการ 3) แนวคิดและทฤษฎี

ที่เก่ียวของกับการบริหารแบบมีสวนรวม 4) แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลของโรงเรยีน 5) 

บริบทโรงเรียนบานคายวิทยา ทําใหไดกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีสําคัญในแตละประเด็นเพ่ือนําไปเขียนเปน

กรอบแนวคิดกรอบวิจัยได ดังนี้ 
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แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม 

ของ Roger, 1983 ; Myers and Marquis, 1969 ; สมนึก 

เอ้ือจิระพงษพันธ และคณะ, 2553 ; Trott, 2005; Tidd 

and Bessant 2009; วรวิทย นิเทศศิลป, 2551; กิดานันท 

มะลิทอง, 2540; Trott, 2005; ทิศนา แขมณี, 2543 

การบรหิารงานวิชาการ 

ของ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2543 ; ธีระ รุญเจริญ, 2546; 

การดอน, Gordon, 1983 ; Forest &Kinser, 2002 ; โกศล 

ศรีทอง, 2543 ; Miller, 1965 ; ชุมศักดิ์  อินทรรักษ, 2545; 

อําภา บุญชวย, 2537 ;  

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการบรหิารแบบมีสวนรวม 

ภาวิดา ธาราศรีวิสุทธิและวิบลูย  โตวณะบุตร, 2542 ; วิโรจน  

สารรัตนะ, 2542 ; โศภิดา คลายหนองสรวง, 2558 ; นันทิ

กิตติ แกวกลา, 2553 ; นงคราญ ศุกระมณี, 2558 ; Cohen 

and Uphoff, 1980 ;  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

ภรณ ีกีรติบุตร, 2529 ; Caplow, 1964 ; Gibson, James 

and Donnelly, 1979 ; Hoy and Miskel, 1991 ; 

Cherrington, 1994 ; เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2530 ; วัฒนา 

สูตรสุวรรณ, 2521 ; 

บริบทโรงเรียนบานคายวิทยา 

เขตพื้นที่บริการ จํานวน 13 หมูบาน  

นวัตกรรมการบริหารงาน

วิชาการแบบมีสวนรวมที่มี

ประสิทธิผลของโรงเรียน

บานคายวิทยา 



บทที่ 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

  การวิจัยเร่ือง นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบาน

คายวิทยา มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาองคประกอบของนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมี

สวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอนวัตกรรมบริหาร

วิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา ผูวิจัยไดนาํเสนอการดําเนินการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรยีนบานคายวิทยา

เปน 3 ระยะ คอื  

  ระยะที ่1 การศึกษาองคประกอบของนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมี

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาเอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ ขั้นตอนท่ี 2 การศกึษาสภาพปจจุบันปญหาของการบริหารงาน

วิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา และขั้นตอนท่ี 3 การรางนวัตกรรม

การบริหารงานวชิาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา  

  ระยะที ่2 การพัฒนารางนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยา ประกอบดวย 2 ข้ันตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การตรวจสอบและพัฒนาราง

นวัตกรรม การบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคาย ขั้นตอนท่ี 2   

การตรวจสอบและพัฒนารางนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยา 

  ระยะที ่3 การทดลองใชและประเมินผลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวน

รวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา มีการดาํเนินการวิจัย ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 การทดลองใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน

บานคายวิทยา กับกลุมตัวอยาง ทําการทดลองวงรอบที่ 1 ในภาคเรียนท่ี 1/2560 ทําการทดลองวงรอบ

ที่ 2 ในภาคเรียนท่ี 1/2561 ทําการทดลองวงรอบท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2/2561 และทําการพัฒนา

นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ขั้นตอนที่ 2 

ประเมินผลการใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคาย

วิทยาและประเมินความพึงพอใจหลังจากสิ้นสุดการทดลองใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมี

สวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา และขั้นตอนที่ 3 เผยแพรผลงานจากการทดลองใช

นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา  

  การดําเนินการวิจัย เร่ือง นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยา มีรายละเอียดดังน้ี 
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ระยะที ่1 การศึกษาองคประกอบของนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มี

ประสทิธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 

  ระยะนี้ดําเนินการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) ซึ่งไดทําการศึกษาองคประกอบนวัตกรรม

การบริหารงานวชิาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาในภาคเรียนท่ี 1/2560 

ประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของขั้นตอน

ที่ 2 ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาการการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน

บานคายวิทยาและขั้นตอนที่ 3 การรางนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล

ของโรงเรียนบานคายวิทยาเพือ่เปนการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยรวมถึงองคประกอบของนวัตกรรม

การบริหารงานวชิาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาโดยนาํขอมูลท่ีไดจาก

การศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและการศึกษาสภาพปจจุบันปญหานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการ

แบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยามาทําการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเชิง

เน้ือหาจัดทําเปนรางนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบาน

คายวิทยาดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  ขั้นตอนน้ีเปนการศึกษาขอมูลเพ่ือใหไดกรอบแนวคิดการวิจัยและองคประกอบของนวัตกรรมการ

บริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาโดยผูวิจัยไดดําเนินการ

ศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวกับ 1) แนวคิดนวัตกรรม 2) แนวคิดการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวม 3) 

แนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวมและ 4) แนวคิดประสิทธิผลของสถานศกึษาโดยการวิเคราะหและ

สังเคราะหขอมูลหลักการแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของแลวนําไปเปนกรอบแนวคิดใน

การวิจัยและนําไปทาํการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาของการสรางการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวม

ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 

  ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาของการการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่

มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 

  ขั้นตอนนี้เปนการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาของการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มี

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาดวยการศึกษาบริบทของโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 51 (ปรับปรุง 60) โดยศึกษารายละเอียดใน 4 ประเด็นคอื 1) สภาพปจจุบันปญหาการ

บริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาเปนอยางไร 2) 

กระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธผิลของโรงเรียนบานคายวิทยาเปนอยางไร  

3) องคประกอบของบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาเปน

อยางไรและ 4) ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบาน

คายวิทยาเปนอยางไร 
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  ขั้นตอนที่ 3 การรางนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยา 

  ขั้นตอนน้ีเปนการนําผลทีไ่ดจากขั้นตอนท่ี 1 การศกึษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ี

เก่ียวของและขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาของการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมี

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยามาทําการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาดวยวธิีการคือ 

1) จัดกลุมขอมูลนักเรียนตามความถนัด ความสามารถ ความตองการของ นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน  

2) กําหนดองคประกอบของรางนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยาและ 3) รางนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยา 

 

ระยะที ่2 การพัฒนารางนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยา 

  ระยะนี้มีการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 2 ข้ันตอนคือขั้นตอนท่ี 1 การตรวจสอบและพัฒนา 

รางนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรยีนบานคายวิทยาโดยการ

ประชุมระดมความคิดเห็นของผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครองขั้นตอนท่ี 2 การตรวจสอบและพัฒนา

รางนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาโดย

การศึกษาหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู

และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรทวิศึกษา หลักสูตรการศึกษาพิเศษ หลักสูตรเรียน

ทางไกล การจัดการเรียนรูบูรณาการ เพื่อปรับปรุงพัฒนาใหไดองคประกอบของนวัตกรรมการ

บริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาที่เหมาะสมและสอดคลอง

กับความตองการของโรงเรียนบานคายวิทยาตามบรบิทที่เปนจริงมีวิธีดําเนินการดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1การตรวจสอบและพัฒนารางนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมี

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาดาํเนินการในภาคเรยีนท่ี 1/2560 โดยการประชุมระดมความ

คิดเห็นของบุคลกรทางการศึกษา โรงเรียนบานคายวิทยา 

  1. กลุมเปาหมาย 

  กลุมเปาหมายในขั้นตอนนี้คือ 1) ผูอํานวยการสถานศกึษา คณะกรรมการหลักสูตร

มาตรฐานสากล 2) ผูอํานวยการสถานศึกษา คณะกรรมการหลักสูตรทวิศึกษา 3) ผูอํานวยการ

สถานศกึษา คณะกรรมการหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 4) ผูอาํนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการ

หลักสูตรเรยีนทางไกล 
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  2. เครื่องมือที่ใชในการประชมุระดมความคิดเห็น 

  เคร่ืองมือที่ใชในการประชุมระดมความคิดเห็นเปนแบบบันทึกขอมูลการประชุมระดมความ

คิดเห็นท่ีผูวิจัยสรางขึ้นซึ่งมีกรอบการประชุมระดมความคิดเห็นใน 4 ประเด็นคือ 1) กระบวนการการ

บริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 2) องคประกอบหลักของ

นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 3) 

องคประกอบยอยของนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบาน

คายวิทยาและ 4) ประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 

  3. เอกสารประกอบในการประชมุระดมความคิดเห็น 

  เอกสารประกอบในการระดมความคิดเห็นเปนรางนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวน

รวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาที่ผูวิจัยสรางข้ึนจากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเชิง

เน้ือหาในระยะท่ี 1 คือการศกึษาองคประกอบของนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มี

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาและกรอบแนวคดิการวิจัยเชิงทฤษฎีท่ีไดจากการสังเคราะหของ

ผูวิจัย 

  4. การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะหเชิงเนื้อหาตามประเด็นที่กําหนดไว 4 ประเด็นคือ 

1) กระบวนการสรางการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 

2) องคประกอบหลักของนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียน

บานคายวิทยา 3) องคประกอบยอยของนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล

ของโรงเรียนบานคายวิทยาและ 4) ประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาแลวนําขอมูลดังกลาวมา

ปรับปรุงพัฒนารางนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคาย

วิทยาใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายในการนําไปใชพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาตามบริบทที่เปนจริง 

 

  ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบและพัฒนารางนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่

มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 

  ในข้ันตอนนี้เปนการพัฒนารางนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสทิธิผล

ของโรงเรียนบานคายวิทยาในภาคเรียนท่ี 1/2560 ตอจากการประชุมระดมความคดิเห็นของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อปรับปรุงพัฒนาใหไดองคประกอบของนวัตกรรมการบริหารงาน

วิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยามีความเหมาะสมสมบูรณยิ่งข้ึน 
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  1. กลุมเปาหมาย 

   กลุมเปาหมายในข้ันตอนน้ีเปนผูเชี่ยวชาญท่ีมีคุณสมบัติคือเปนผูมีความรอบรูและ

ประสบการณดานการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรยีนบานคายวิทยาไดแก 

1) ผูบริหารหรือรองผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดท่ีบริหารโรงเรียนท่ีผานการประเมินโรงเรยีน

มาตรฐานสากลหรือมีผลงานไดรับรางวัลอ่ืนภาคขึ้นไป 2) ศึกษานิเทศกท่ีมีความรูความสามารถและ

เชี่ยวชาญดานนวัตกรรมทางการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาและ 3) ครูผูสอนในแตละกลุมวิชา 

  2. เครื่องมือที่ใช 

   เครื่องมือที่ใชเปนแบบบันทึกขอมูลในมีกรอบอยู 4 ประเด็นคือ 1) กระบวนการบริหารงาน

วิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 2) องคประกอบหลักของนวัตกรรม

บริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 3) องคประกอบยอยของ

นวัตกรรมบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาและ 4) 

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 

  3. การวิเคราะหขอมูล 

   ขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เก่ียวกับองคประกอบของ

นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาผูวิจัยนาํมา

วิเคราะหและสังเคราะหเชิงเนื้อหาตามประเด็นที่กําหนดไว 4 ประเด็นคือ 1) กระบวนการบริหารงาน

วิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 2) องคประกอบหลักของนวัตกรรม

บริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 3) องคประกอบยอยของ

นวัตกรรมบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาและ 4) 

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา แลวนาํกรอบแนวคิดท่ีไดมาปรับปรุงแกไขรางนวัตกรรมการ

บริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา เพ่ือใหไดนวัตกรรม

บริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาซึ่งมีองคประกอบท่ีมีความ

เหมาะสมสมบูรณยิ่งข้ึนกอนนําไปใชทดลองในสถานการณจริง 

 

ระยะที ่3 การทดลองใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยา 

  ผูวิจัยไดทําการทดลองใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยาม ี3 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การทดลองใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการ

แบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยากับนักเรียนโรงเรียนบานคายวิทยาทําการ

ทดลองวงรอบที่ 1 ในภาคเรียนท่ี 2/2560 ทําการทดลองวงรอบท่ี 2 ในภาคเรียนที่ 1/2561 และทําการ

ทดลองวงรอบที่ 3 ในภาคเรียนท่ี 2/2561 และทําการพัฒนาเครื่องมือนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการ
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แบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาทีผ่านการตรวจสอบความตรง (Validity) จาก

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานไดแก 1) ผูเชี่ยวชาญทางดานเนือ้หาจํานวน 2 ทาน 2) ผูเชี่ยวชาญทางดาน

การวัดและประเมินผลทางการศึกษาจํานวน 1 ทานพรอมทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญผูวิจัยไดใชกระบวนบริหารแบบมีสวนรวมประกอบดวย 1) การรวมระดมความคิด 2) การ

รวมวางแผน 3) การรวมดําเนนิงาน 4) การรวมติดตามประเมินผล 5) การรวมแกไขปรับปรุงพัฒนาและ 

6) การรวมชื่นชมผลสาํเร็จมาเปนขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งเปน

องคประกอบหลักของนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบาน

คายวิทยาโดยมีการทดลองทั้ง 3 วงรอบ ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหแบบสํารวจความเหมาะสมความเปน

ประโยชนและประเมินความพึงพอใจหลังจากสิ้นสุดการทดลองใชนวัตกรรมการบริหารงานวชิาการแบบ

มีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาและขั้นตอนท่ี 3 เผยแพรผลงานจากการทดลองใช

นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยามี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

  ขั้นตอนที่ 1 ทําการทดลองใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล

ของโรงเรียนบานคายวิทยา 

  วงรอบที ่1 การดําเนินการทดลองใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมี

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 

  1. การทดลองวงรอบที่ 1 

   ผูวิจัยไดนาํไปใชกับกลุมตัวอยางท่ีเปนตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนบานคายวิทยา โดยการ

เลือกแบบเจาะจง โดยมีการนําหลักสูตรมาใชในการเก็บขอมูล 4 หลักสูตร ดังน้ี  

 

    1.1 ขั้นรวมคิด 

     ข้ันรวมคิดเปนการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นระหวางผูบริหาร คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ ศึกษานิเทศก ซึ่งประกอบดวย ประธาน

คณะกรรมการสถานศึกษา ตวัแทนชุมชน ตัวแทนผูปกครอง และตัวแทนผูเรียน 3 คน ซึ่งประกอบดวย 

ประธานนักเรียน และกรรมการนักเรียน 2 คน มาปรึกษาหารือ เพื่อรับทราบปญหาและความตองการ

ของผูท่ีมีสวนเก่ียวของ รวมกันทําการวิเคราะหเก่ียวกับสภาพปญหาและสิ่งท่ีตองการแกไขพัฒนา โดยมี

การกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคในการแกไขปญหา และความตองการรวมกัน ซึ่งมีข้ันตอนดังตอไปนี้  

     1.1.1 ผูบริหารอธิบายถึงสาเหตุจําเปนที่ตองรวมกันปรับปรุงนวัตกรรมการบริหารงาน

วิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

ในปจจุบัน การมีงานทํา นักเรยีนหลายคนท่ีมีความพกพรองทางการเรียนรู รวมท้ังนักเรียนท่ีมีความ

จําเปนไมสามารถเขาเรียนในภาวะปกติได จึงตองมีหลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียน ทําให
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ผูเขารวมประชุมเกิดความเขาใจและตระหนักถึงความสําคญัของนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมี

สวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 

     1.1.2 ผูบริหารใหผูเขารวมประชุมทําการวิเคราะหขอมูล สรุปสภาพปจจุบัน ปญหา

และความตองการของการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใช

นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ใน

สถานศกึษาเพื่อกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และความตองการในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยการ

จัดทํานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมปีระสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ไดแก 

หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาพิเศษ หลักสูตรทวิศึกษา และหลักสูตรเรียนทางไกล 

จากนั้น ผูบริหารไดมอบหมายใหกลุมบริหารวิชาการจัดทําโครงการบรรจุในแผนพัฒนาคณุภาพโรงเรียน

เพื่อขอจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินการจัดทําประกาศแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการ

พัฒนานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ซึ่ง

ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรยีน หัวหนากลุมบริหารวิชาการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หัวหนา

กลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ และศึกษานิเทศก จัดทําคําสั่งคณะกรรมการวิจัยการพัฒนา

นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ใหมีบทบาท

หนาที่ทําการวิจัยการจัดการเรียนรูในชั้นเรยีนของแตละหลักสูตร และนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัย ซึ่ง

ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรยีน หัวหนากลุมบริหารวิชาการ ครูท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาโท

สาขาหลักสูตรและการสอน  สาขาบริหารการศึกษา  ครูผูรับผิดชอบงานวัดและประเมินผล และครูท่ีมี

ความสามารถในงานวิจัย ซึ่งในขั้นตอนนี้ทําใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของมีเปาหมาย วัตถุประสงค และความ

ตองการในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารงาน

วิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา และมีประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อน การพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบาน

คายวิทยา มีการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานและมีการจัดทําระเบียบวาระการประชุมเปนลายลักษณ

อักษรเพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคาย

วิทยา ของผูเรยีนตามเปาหมาย วัตถุประสงคและความตองการในแตละหลักสูตรท่ีไดรวมกันวางไว 

    1.2 ขั้นรวมวางแผน 

     ข้ันรวมวางแผนเปนการประชมุเพื่อรวมวางแผนการดําเนินการของคณะกรรมการ

ขับเคล่ือนการพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบาน

คายวิทยา โดยปรึกษาหารือในการหาแนวทางการแกปญหา และความตองการ โดยมีการจัดทําแผนการ

ดําเนินงานรวมกัน รวมทั้งมีการกําหนดรายละเอียด หรือวิธีดําเนินงานท่ีเหมาะสมชัดเจน เพื่อให

สามารถนําลงสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง สงผลใหบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงคและความตองการที่

กําหนดไวซึ่งมีข้ันตอนดังตอไปนี้  
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     1.2.1 สรางความเขาใจรวมกัน โดยผูบรหิารสถานศึกษาอธบิายถึงความสาํคัญของ 

การพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา

พรอมทั้งบอกเปาหมาย วัตถุประสงค และความตองการในการพัฒนาคุณภาพผูเรยีนโดยการออกแบบ

นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ทําให

คณะกรรมการเกิดความตระหนักและมีความเขาใจตรงกันกอนวางแผนการดําเนินการตอไป 

     1.2.2 ประชุมและอภิปราย โดยผูบริหารสถานศึกษาใหคณะกรรมการขับเคลื่อนการ

พัฒนานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 

อภิปราย เพื่อใหมีความเหมาะสมกับผูเรียนแตละกลุม วิเคราะหหามาตรฐานและตัวชี้วัดของแตละ

รายวชิาที่จะสามารถนํามาบูรณาการรวมกันไดรวมถึงเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรูและแผนการจัดการ

เรียนรูที่เหมาะสม เพื่อใหการพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยา บรรลเุปาหมาย วัตถุประสงค และความตองการในการพัฒนานวัตกรรมการ

บริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ของผูเรียนแตละหลักสูตร

จนไดขอสรุปรูปแบบของแตละหลักสูตรโดยใชทักษะการคิดข้ันสูงของบลูม ทักษะของคนในศตวรรษที่ 

21 และทักษะแหงโลกอนาคต 

     1.2.3 การออกแบบกิจกรรม และจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน มีการ

ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

      1) ผูบริหารสถานศึกษา มอบหมายใหคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา

นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ซึ่งมีการการ

อภิปรายเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานในรายวิชาที่นํามา

บูรณาการที่สามารถนาํมาตรฐานและตวัชี้วัดมาทําการบูรณาการรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

วัตถุประสงคและความตองการที่กําหนดไว  ซึ่งประกอบดวย5 สวน คือ 

       (1) คณะกรรมการอํานวยการไดแกคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีบทบาท

หนาที่อํานวยการสงเสริมสนับสนุนใหคําปรึกษาเพื่อใหการดําเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการ

บริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา บรรลุเปาหมาย

วัตถุประสงคและความตองการที่กําหนดไว  

       (2) คณะกรรมการดําเนินการนํานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวน

รวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ใหครูผูสอนบูรณาการตามนวัตกรรมการบริหารงาน

วิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ใหสอดคลองกับเปาหมาย

วัตถุประสงคและความตองการที่กําหนดไว 

       (3) คณะกรรมการนิเทศติดตามการใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมี

สวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมบริหาร
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วิชาการและหัวหนากลุมสาระการเรียนรูท่ีไดรับมอบหมายมีหนาท่ีสังเกตการสอนของครูผูสอนการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธผิลของโรงเรียน

บานคายวิทยา เพื่อสะทอนผลใหคณะครูผูสอนไดนําไปแกไขปรับปรุงพัฒนาใหเปนไปตามเปาหมาย

วัตถุประสงคและความตองการที่กําหนดไว 

       (4) คณะกรรมการจัดแสดงผลงานครแูละผูเรียนไดแกหัวหนากลุมบริหาร

วิชาการคณะครูผูสอนแตละหลักสูตร ฝายอาคารสถานท่ีและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

       (5) คณะกรรมการประเมินโครงการไดแกครทูี่มีความสามารถในการวัดและ

ประเมินผลมีหนาที่ประเมินความพึงพอใจของผูรวมโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการ

แบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา หลังจากดําเนินโครงการ 

      2) ผูบริหารสถานศึกษา มอบหมายใหหัวหนากลุมสาระการเรียนรูแยกตามกลุม

สาระวิชาที่จะนํามาออกแบบและจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวน

รวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา โดยมีหัวหนากลุมงานวิชาการ  คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร  ศึกษานิเทศกเปนท่ีปรึกษาใหสอดคลองกับเปาหมาย วัตถุประสงค และความตองการ คือ  

เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนโดยใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยา ไดแก 1) หลักสูตรมาตรฐานสากล 2) หลักสูตรการศึกษาพิเศษ  3) หลักสูตรทวิ

ศึกษา 4) หลักสูตรเรียนทางไกลซึ่งไดองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูจากการรวมระดมความคิด 

ไดแก มาตรฐานการเรยีนรู/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ ผลการเรียนรู กิจกรรมการเรยีนรู สื่ออุปกรณการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผล บันทึกผลหลังการสอน ท่ีจะสะทอนผลการสอนปญหาอุปสรรค แนว

ทางแกไข ขอเสนอแนะ และรวมกันจัดทํากําหนดการสอน กําหนดการนิเทศติดตามการจัดการเรยีนรู

เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนโดยใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยา ในช้ันเรียน  หลังจากนั้นคณะกรรมการดําเนินการสอนบูรณาการแตละกิจกรรม

นําแผนการจัดการเรียนรูที่จัดทําเรียบรอยแลวใหผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมบริหารวิชาการ และ

ศึกษานิเทศกตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 4 หลักสตูรแลวแกไขปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะกอนนําไปใชสอนในชั้นเรียน 

 

    1.3 ขั้นรวมดําเนินงาน 

     ข้ันรวมดําเนินงานเปนการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไวของคณะกรรมการ

ดําเนินการสอนแตละหลักสูตรและคณะกรรมการนิเทศติดตามหลักสูตร 4 หลักสูตรโรงเรียนบานคาย

วิทยาอําเภอเมอืงชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 โดยมีการ

มอบหมายงานตามหนาที่ท่ีกําหนดไวรวมกัน มีการนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน ในแตละหลักสูตร และ

มีการสะทอนผลการทํางาน มีการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานของแตละหลักสูตรใหดีข้ึน โดยการ
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ชวยเหลือรวมมือและประสานงานเพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย วัตถุประสงค และความตองการท่ี

กําหนดไวซึ่งมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

     1.3.1 ผูบริหารสถานศึกษา ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินการสอนแตละหลักสูตร

เพื่อสรางความเขาใจขอบเขตของหลักสูตร 4 หลักสูตรโรงเรยีนบานคายวิทยา เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

วัตถุประสงค และความตองการท่ีไดกําหนดไวในแตละหลักสูตร คือ การพัฒนาคุณภาพของผูเรียน โดย

ใชนวัตกรรมการบริหารงานวชิาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา สงผลให

คณะกรรมการดําเนินการสอนท้ัง 4 หลักสูตร มีความเขาใจในหลักสูตร 4 หลักสูตร หลังจากนั้น

คณะกรรมการดําเนินการสอนท้ัง 4 หลักสูตร ปฏิบัติตามปฏิทินท่ีกําหนดไว 

     1.3.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มี

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ทําการประชาสัมพนัธการดําเนินงานตามโครงพัฒนานวัตกรรม

การบริหารงานวชิาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา เพื่อสรางความเขาใจ

ใหกับผูเรียน ผูปกครอง ครูและบุคลากรในโรงเรียนโดยประชุมชี้แจงในการประชุมผูปกครองผูเรียน 

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 

     1.3.3 คณะกรรมการดําเนินการสอนทั้ง 4 หลักสูตรนําแผนการจัดการเรียนรูในแตละ

หลักสูตรไปใชกับผูเรียนตามปฏิทินที่กําหนดไวโดยมีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามหลักสูตร 4 หลักสูตร 

เขารวมสังเกตการสอน เพื่อรวมสะทอนผลใหผูสอนนําไปแกไข ปรับปรงุ และพัฒนาใหเปนไปตาม

เปาหมายและความตองการของหลักสูตร 4 หลักสูตร โดยคณะกรรมการดําเนินการสอนจัดทําบันทึกผล

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้ง 4 หลักสูตร และคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม หลักสูตร 4 หลักสูตร 

บันทึกแบบสังเกตการสอนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูทั้ง 4 หลักสูตร 

 

    1.4 ขั้นรวมติดตามประเมินผล 

     ข้ันรวมติดตามประเมินผลเปนการประเมินผลระหวางการจัดกิจกรรม และหลังการจัด

กิจกรรมของคณะกรรมการดําเนินการสอนทั้ง 4 หลักสูตร คณะกรรมการนิเทศติดตามหลักสูตร 4 

หลักสูตร และคณะกรรมการประเมินโครงการมารวมกันวิเคราะหการดําเนินการวาไดบรรลุเปาหมาย

วัตถุประสงคและความตองการที่กําหนดไวหรือไมโดยมีการวัดและประเมินผลระหวางและหลังการ

จัดการเรียนรู เพื่อทําการแกไขปรับปรงุขอบกพรองในแตละกิจกรรมซึ่งจะเปนแนวทางในการ

ประเมินผลโครงการของผูบริหารสถานศึกษาครูผูสอนและผูมีสวนเก่ียวของ ท้ัง 4 หลักสูตร นํามา

สรุปผลการดาํเนินการโดยใชวิธีการประเมินกิจกรรมท่ีหลากหลายซึ่งมีข้ันตอนดังตอไปน้ี 

     1.4.1 คณะกรรมการดําเนินการสอนทั้ง 4 หลักสูตร รวมกันประเมินผลระหวางการจัด

กิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสรปุผลการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน

ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท้ัง 4 หลักสูตร 
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     1.4.2 ผูบริหารสถานศึกษาคณะกรรมการนิเทศติดตามการใชนวัตกรรมการบริหารงาน

วิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาสังเกตการสอนของคณะกรรมการ

ดําเนินการสอนบูรณาการ และสรุปผลจากการสังเกตการสอน 

     1.4.3 สรุปผลการใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล

ของโรงเรียนบานคายวิทยา วงรอบที่ 1 

 

  2. การเก็บรวบรวมขอมูลวงรอบที ่1  

   ผูวิจัยไดใชแบบสํารวจ สอบถามการใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มี

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาท่ีผานการตรวจสอบความตรง (Validity) จากผูเชี่ยวชาญจาํนวน 

3 ทานไดแก 1) ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาจาํนวน 2 ทาน 2) ผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดและประเมินผล

ทางการศึกษาจํานวน 1 ทาน พรอมทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญนําไปใชในการเก็บ

ขอมูลเก่ียวกับการนํานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบาน

คายวิทยา ไปใชกับกลุมตัวอยาง โดยทําการเลือกแบบเจาะจงทําการทดลองใชในภาคเรียนที่ 2/2560 

เพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําการพฒันานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยาแลวนําทดลองใชในวงรอบท่ี 2 ในภาคเรยีนท่ี 1/2561 ตอไป 

 

  วงรอบที ่2 การดําเนินการทดลองใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มี

ประสทิธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 

 

  1. การทดลองวงรอบที่ 2  

  ผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะจากการทดลองใชจากแบบสอบถามการใชนวัตกรรมการบริหารงาน

วิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ในวงรอบท่ี 1 มาพัฒนาปรับปรุงให

นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ใหมี

ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนแลวจึงนํามาทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ในวงรอบที่ 2 โดยทําการเลือกแบบเจาะจง 

โดยใชนักเรียนที่เรียน หลักสูตรมาตรฐานสากล จํานวน 375 คน หลักสูตรทวิศึกษา 33 คน หลักสูตร

การศึกษาพิเศษ 33 คน หลักสูตรเรียนทางไกล 88 คน ไดมีการดาํเนินการ 6 ขั้นตอนดังน้ี 

 

  1.1 ขั้นตอนที่ 1 การรวมระดมความคิด 

   เปนการปรึกษาหารือคณะกรรมการวิชารวมกับคณะครูผูสอน ทั้ง 4 หลักสูตร รวมกันทําการ

วิเคราะหเก่ียวกับสภาพปญหาและมีจุดประสงคในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหมีคุณภาพโดยมี

การแบงปนประสบการณรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและแสดงความคิดเห็นตอผูอ่ืนดวยทัศนคติเชิงบวก
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ในระหวางรวมระดมความคิดแลวรวมกันคัดเลือกประเด็นปญหาที่เปนปญหาที่แทจริงนําเสนอวิธี

แกปญหาจากประสบการณดวยการอภิปรายสรุปและเลือกวิธีการแกปญหาที่เหมาะสมรวมกันออกแบบ

และสรางนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดจากการ

จัดการเรียนการสอนและรวมกันกําหนดหัวขอและชื่อเรื่องท่ีจะนํามาทําการวิจัยในชั้นเรยีนเพื่อแกปญหา

ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่ไดกําหนดไวรวมกันโดยมีการดําเนินการในการรวมระดมความคิดดังตอไปนี้ 

   1.1.1 ครูผูรับผิดชอบในแตละหลักสูตรเสนอประเด็นปญหาที่ตองการแกไขปรับปรุงพัฒนา

พรอมกับศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

   1.1.2 ผูบรหิารสถานศึกษาหรือตัวแทนผูบริหารสถานศึกษา สรุปประเด็นปญหา เพื่อนํามา

พัฒนานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ใหดี

ขึ้นตอไป 

  1.2 ขั้นตอนที่ 2 การรวมวางแผน 

   เปนการรวมปรึกษาหารอืของครูผูสอน กับคณะกรรมหลักสูตรแตละหลักสูตร เพ่ือหาแนว

ทางการแกปญหาหรือความตองการท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยการ

รวมกันออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับมาตรฐานตัวชีว้ัดและสอดคลองกับ

คุณภาพผูเรียนของสถานศึกษากอนการรวมวางแผนจะตองมีการดําเนนิการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดจาก

การจัดการเรียนการสอนแลวทําการศึกษาหาขอมูลความรูเพิ่มเติมเพื่อนํามาใชในการออแบบสราง

นวัตกรรมและทําการวิจัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยมีการกําหนด

วิธีการดําเนินงานระยะเวลาในการดําเนินงานกับกลุมประชากรหรือกลุมเปาหมายหรือกลุมตัวอยางท่ี

ชัดเจนมีการกําหนดผูรับผิดชอบและเครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนมีการดําเนินการในการรวมวางแผนดังตอไปน้ี 

   1.2.1 ครูผูสอนรวมวางแผนออกแบบนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมี

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา  

   1.2.2 ครูผูสอน รวมวางแผนกับผูเชี่ยวชาญ โดย 1) กําหนดกิจกรรมหรือวิธีดําเนินการ       

2) ระยะเวลาดาํเนินงาน 3) กําหนดประชากรหรือกลุมเปาหมายหรือกลุมตัวอยาง 4) กําหนด

ผูรับผิดชอบและ 5) กําหนดหลักฐานหรือเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 

   1.2.3 ครูผูสอนทําการบันทึกรายละเอียดลงในสมุดบันทึกหลังการนํานวัตกรรมไปใช 

  1.3 ขั้นตอนที่ 3 การรวมดําเนินงาน 

   เปนการนําแนวทางที่ไดวางแผนในการแกไขปญหาไปสูการปฏิบัติในชั้นเรียนตามแผนงานของ

ครูผูสอน ที่กําหนดไวในข้ันรวมวางแผนรวมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดวยความสมัพันธแบบ

กัลยาณมิตรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเดียวกันโดยการนาํแผนการจัดการเรยีนการสอนสื่อและเทคโนโลยี
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การเรียนการสอนที่เปนนวัตกรรมใชในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญนําไปใช

ดําเนินการแกปญหาท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนตามบริบทของสถานศกึษามีการรวม

ดําเนินงานดังตอไปนี้ 

   1.3.1 ครูผูสอนแตละหลักสูตร ทําการรวมดําเนินงานโดยการรวมกันทําตามแผนท่ีไดรวมกัน

กําหนดคือ 1) ดําเนินงานตามกิจกรรมหรือวิธีดําเนินการ 2) ดําเนินงานตามระยะเวลา 3) ดําเนินงาน

ตามผูรับผิดชอบและ 4) แสดงสถานะของการดําเนินการ 

   1.3.2 ผูบริหารสถานศึกษาหรือตัวแทนผูบริหารสถานศึกษา รวมกันนิเทศติดตามการ

ดําเนินงานของครูผูสอน และมีการสะทอนผลการทํางานใหมีการปรบัปรุงกระบวนการดําเนินงานใหดี

ขึ้น 

   1.3.3 ครูผูสอน ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรยีนรูตามแผนท่ีไดกําหนดไวใหครบทุกแผนการ

จัดการเรียนรูโดยในระหวางท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในแตละแผนน้ัน

จะตองมีผูเขาสังเกตการณสอน 

   1.3.4 เมื่อครูผูสอน ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละแผนเสร็จจะทําการบันทึกผล

หลังการจัดการเรียนรูในประเด็นดังน้ี 1) สรุปผลการจัดการเรยีนรู 2) ขั้นตอนการสอน/บรรยากาศใน

การสอนเปนอยางไร 3) คะแนนระหวางเรียน/ทดสอบ 4) จุดเดนของการใชนวัตกรรมมีอะไรบางอยางไร 

5) จุดดอยของการใชนวัตกรรมมีอะไรบางอยางไรและ 6) ขอเสนอแนะ 

  1.4 ขั้นตอนที่ 4 การรวมติดตามประเมินผล 

   เปนการนิเทศตดิตามประเมินผลการดาํเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญของครูผูสอน โดยการสังเกตการสอนจากสมาชิกท่ีเขารวมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชพี

และมีการเก็บรวบรวมขอมูลและทําการบันทึกทุกขั้นตอนของการดําเนินงานของครูผูสอน โดยการระบุ

จุดเดนจุดดอยในทุกข้ันตอนอยางชัดเจนเพื่อใหไดขอมูลนําไปเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของครูผูสอน ใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย

วัตถุประสงคและความตองการที่กําหนดไวโดยมีการรวมติดตามประเมินผลดังตอไปน้ี 

   1.4.1 ผูบริหารสถานศึกษาหรือตัวแทนผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ครูผูสอน รวมกันติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ

ครูผูสอน  

   1.4.2 ผูบริหารสถานศึกษาหรือตัวแทนผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ทําการรวมติดตามประเมินผลครูผูสอน โดยการเขาไปรวมสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญของครูผูสอน โดยในแตละแผนการจัดการเรียนรูจะตองมผีูสังเกตการณสอนโดยสังเกต

การสอนตามประเด็นตอไปนี้ 1) กิจกรรมหรือวิธีการแกปญหาบรรลุวัตถุประสงคอยางไรบาง 2) จุดเดน
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ของการใชนวัตกรรมมีอะไรบางอยางไร 3) จุดดอยของการใชนวัตกรรมมีหรือไมอะไรบางอยางไรและ 4) 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

   1.4.3 หลังจากสังเกตการณสอนในแตละแผนการจัดการเรียนรูผูสังเกตจะตองสะทอนผล

ใหกับครูผูสอน ทันทีหลังจากที่สอนเสร็จ 

   1.4.4 ครูผูสอน นําผลจากการสะทอนผลการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญไปเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงพัฒนาในแผนการจัดการเรียนรูตอไป 

  1.5 ขั้นตอนที่ 5 การรวมพัฒนา 

   เปนขั้นตอนที่ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครูผูสอน ใหความสําคัญใน

การแกปญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูนําเสนอผลการดําเนินงาน

เพื่อรับฟงขอคิดเห็นขอเสนอแนะท่ีเนนกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่องในระหวางการ

ปฏิบัติงานมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูผูสอนกับผลการเรยีนรูของผูเรียนแลวนํามาอภิปรายผล

จากการสังเกตการณจัดการเรยีนการสอนของครผููสอน เพื่อทําการปรับปรุงแกไขพัฒนานวัตกรรมทาง

การศึกษาและแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญใหสามารถนําไปใชในการแกปญหาท่ีเกิดจาก

การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นมีการดําเนินการรวมพัฒนาดังน้ี 

   1.5.1 ผูบริหารสถานศึกษาหรือตัวแทนผูบริหารสถานศึกษา ใหครูผูสอน รายงานผลที่ไดจาก

การบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในข้ันตอนการรวมดําเนินงานไดแกรายงานผลตามเครื่องมือ

ประกอบดวย 1) กิจกรรมหรือวิธีดําเนินการ 2) เครื่องมือ 3) ผลการดําเนินการและรายงานผลใน

ภาพรวมตอสมาชิกที่เขารวมชมุชนแหงการเรียนรูทางวิชาชพีไดทราบเพื่อท่ีจะไดรวมกับแกไขปรับปรุง

พัฒนา 

   1.5.2 ผูบริหารสถานศึกษาหรือตัวแทนผูบริหารสถานศึกษา ใหคณะนิเทศการสอน ที่ไดทํา

การรวมติดตามประเมินผล ไดใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะแก 

   1.5.3 ผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สอบถามความคิดเห็นของ

ครผููสอนในการดําเนินการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน 

  1.6 ขั้นตอนที่ 6 การรวมชื่นชมผลสําเร็จ 

   เปนขั้นตอนที่มีการสรางขวัญและกําลังใจหลังจากการปฏิบัติงานแกคณะกรรมการหลักสูตร

ทั้ง 4 หลักสูตร และครูผูสอน ทําการสรปุผลวิธีการแกปญหาท่ีไดผลดีในการพัฒนาคณุภาพการเรียนรู

ของผูเรียนจนบรรลุเปาหมายวัตถุประสงคหรือความตองการตามที่กําหนดไวและมีการเผยแพรผลงานที่

ไดดําเนินงานในชองทางท่ีหลากหลายมีการดําเนินการรวมชื่นชมผลสาํเร็จ ดังน้ี ครูผูสอนทําการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการแกสาธารณชนใหเกิดความพึงพอใจโดยมีการแสดงความยินดีการยกยองชื่นชม

ผลสําเรจ็ในการนํานวัตกรรมไปใชพัฒนาคุณภาพของผูเรียนจนบรรลุเปาหมายวัตถุประสงคและความ

ตองการตามท่ีกําหนดไวดวยการเลือกการนําเสนอผลงานในรูปแบบดังนี้ 1) จัดนิทรรศการผลงานทาง
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วิชาการ 2) นําเสนอผลงานในที่ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ หรือ 3) การเผยแพรบทความผลงานทาง

วิชาการ 

 

  2. การเก็บรวบรวมขอมูลวงรอบที ่2 

   ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามการใชนวัตกรรมการบริหารงานวชิาการแบบมีสวนรวมท่ีมี

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ที่ผานการตรวจสอบความตรง (Validity) จากผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 3 ทานไดแก 1) ผูเช่ียวชาญทางดานเน้ือหาจํานวน 2 ทาน 2) ผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดและ

ประเมินผลทางการศึกษา จํานวน 1 ทาน พรอมทําการปรบัปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ

นําไปใชในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการนํานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล

ของโรงเรียนบานคายวิทยา ไปใชกับกลุมตัวอยางโดยทําการเลือกแบบเจาะจงทําการทดลองใชในวงรอบ

ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําการพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวน

รวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา แลวนําทดลองใชในวงรอบท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2/2561 

ตอไป 

 

  วงรอบที ่3 การดําเนินการทดลองใชนวัตกรรมนวัตกรรมการบรหิารงานวิชาการแบบมีสวน

รวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรยีนบานคายวิทยา 

  1. การทดลองวงรอบที่ 3  

   ผูวิจัยไดนาํขอเสนอแนะจากการทดลองใชท่ีไดจากแบบสํารวจ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนความ

พึงพอใจตอนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรยีนบานคายวิทยา 

ในวงรอบที่ 2 มาพัฒนาปรับปรุงใหนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยาใหมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นแลวจึงนํามาทดลองใชกับกลุมเปาหมายท่ีเปนนักเรียน

โรงเรียนบานคายวิทยา ดังน้ี นักเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล จํานวน 363 คน นักเรียนหลักสูตรทวิ

ศึกษา จํานวน 29 คน นักเรยีนการศึกษาพิเศษ 34 คน นักเรียนทางไกล 81 คน รวม 507 คน ในวงรอบ

ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท้ัง 4 หลักสูตร ตามขั้นตอน

ดังตอไปนี้ 

  1.1 ขั้นตอนที่ 1 การรวมระดมความคิด 

   เปนการปรึกษาหารือคณะกรรมการวิชารวมกับคณะครูผูสอน ทั้ง 4 หลักสูตร รวมกันทําการ

วิเคราะหเก่ียวกับสภาพปญหาและมีจุดประสงคในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหมีคุณภาพโดยมี

การแบงปนประสบการณรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและแสดงความคิดเห็นตอผูอ่ืนดวยทัศนคติเชิงบวก

ในระหวางรวมระดมความคิดแลวรวมกันคัดเลือกประเด็นปญหาที่เปนปญหาที่แทจริงนําเสนอวิธี

แกปญหาจากประสบการณดวยการอภิปรายสรุปและเลือกวิธีการแกปญหาที่เหมาะสมรวมกันออกแบบ
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และสรางนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดจากการ

จัดการเรียนการสอนและรวมกันกําหนดหัวขอและชื่อเรื่องท่ีจะนํามาทําการวิจัยในชั้นเรยีนเพื่อแกปญหา

ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่ไดกําหนดไวรวมกันโดยมีการดําเนินการในการรวมระดมความคิดดังตอไปนี้ 

   1.1.1 ครูผูรับผิดชอบในแตละหลักสูตรเสนอประเด็นปญหาที่ตองการแกไขปรับปรุงพัฒนา

พรอมกับศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

   1.1.2 ผูบรหิารสถานศึกษาหรือตัวแทนผูบริหารสถานศึกษา สรุปประเด็นปญหา เพื่อนํามา

พัฒนานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ใหดี

ขึ้นตอไป 

  1.2 ขั้นตอนที่ 2 การรวมวางแผน 

   เปนการรวมปรึกษาหารอืของครูผูสอน กับคณะกรรมหลักสูตรแตละหลักสูตร เพ่ือหาแนว

ทางการแกปญหาหรือความตองการท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยการ

รวมกันออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับมาตรฐานตัวชีว้ัดและสอดคลองกับ

คุณภาพผูเรียนของสถานศึกษากอนการรวมวางแผนจะตองมีการดําเนนิการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดจาก

การจัดการเรียนการสอนแลวทําการศึกษาหาขอมูลความรูเพิ่มเติมเพื่อนํามาใชในการออแบบสราง

นวัตกรรมและทําการวิจัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยมีการกําหนด

วิธีการดําเนินงานระยะเวลาในการดําเนินงานกับกลุมประชากรหรือกลุมเปาหมายหรือกลุมตัวอยางท่ี

ชัดเจนมีการกําหนดผูรับผิดชอบและเครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนมีการดําเนินการในการรวมวางแผนดังตอไปนี้ 

   1.2.1 ครูผูสอนรวมวางแผนออกแบบนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมี

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา  

   1.2.2 ครูผูสอน รวมวางแผนกับผูเชี่ยวชาญ โดย1) กําหนดกิจกรรมหรือวิธีดําเนินการ      2) 

ระยะเวลาดาํเนินงาน 3) กําหนดประชากรหรือกลุมเปาหมายหรือกลุมตัวอยาง 4) กําหนดผูรับผิดชอบ

และ 5) กําหนดหลักฐานหรือเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 

   1.2.3 ครูผูสอนทําการบันทึกรายละเอียดลงในสมุดบันทึกหลังการนํานวัตกรรมไปใช 

  1.3 ขั้นตอนที่ 3 การรวมดําเนินงาน 

   เปนการนําแนวทางที่ไดวางแผนในการแกไขปญหาไปสูการปฏิบัติในชั้นเรียนตามแผนงานของ

ครูผูสอน ที่กําหนดไวในข้ันรวมวางแผนรวมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดวยความสมัพันธแบบ

กัลยาณมิตรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเดียวกันโดยการนาํแผนการจัดการเรยีนการสอนสื่อและเทคโนโลยี

การเรียนการสอนที่เปนนวัตกรรมใชในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญนําไปใช
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ดําเนินการแกปญหาท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนตามบริบทของสถานศกึษามีการรวม

ดําเนินงานดังตอไปนี้ 

   1.3.1 ครูผูสอนแตละหลักสูตร ทําการรวมดําเนินงานโดยการรวมกันทําตามแผนท่ีไดรวมกัน

กําหนดคือ 1) ดําเนินงานตามกิจกรรมหรือวิธีดําเนินการ 2) ดําเนินงานตามระยะเวลา 3) ดําเนินงาน

ตามผูรับผิดชอบและ 4) แสดงสถานะของการดําเนินการ 

   1.3.2 ผูบริหารสถานศึกษาหรือตัวแทนผูบริหารสถานศึกษา รวมกันนิเทศติดตามการ

ดําเนินงานของครูผูสอน และมีการสะทอนผลการทํางานใหมีการปรบัปรุงกระบวนการดําเนินงานใหดี

ขึ้น 

   1.3.3 ครูผูสอน ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรยีนรูตามแผนท่ีไดกําหนดไวใหครบทุกแผนการ

จัดการเรียนรูโดยในระหวางท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในแตละแผนน้ัน

จะตองมีผูเขาสังเกตการณสอน 

   1.3.4 เมื่อครูผูสอน ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรยีนรูในแตละแผนเสร็จจะทําการบันทึกผล

หลังการจัดการเรียนรูในประเด็นดังน้ี 1) สรุปผลการจัดการเรยีนรู 2) ขั้นตอนการสอน/บรรยากาศใน

การสอนเปนอยางไร 3) คะแนนระหวางเรียน/ทดสอบ 4) จุดเดนของการใชนวัตกรรมมีอะไรบางอยางไร 

5) จุดดอยของการใชนวัตกรรมมีอะไรบางอยางไรและ 6) ขอเสนอแนะ 

  1.4 ขั้นตอนที่ 4 การรวมติดตามประเมินผล 

   เปนการนิเทศตดิตามประเมินผลการดาํเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญของครูผูสอน โดยการสังเกตการสอนจากสมาชิกท่ีเขารวมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชพี

และมีการเก็บรวบรวมขอมูลและทําการบันทึกทุกขั้นตอนของการดําเนินงานของครูผูสอน โดยการระบุ

จุดเดนจุดดอยในทุกข้ันตอนอยางชัดเจนเพื่อใหไดขอมูลนําไปเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครูผูสอน ใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย

วัตถุประสงคและความตองการที่กําหนดไวโดยมีการรวมติดตามประเมินผลดังตอไปน้ี 

   1.4.1 ผูบริหารสถานศึกษาหรือตัวแทนผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ครูผูสอน รวมกันติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ

ครูผูสอน  

   1.4.2 ผูบริหารสถานศึกษาหรือตัวแทนผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ทําการรวมติดตามประเมินผลครูผูสอน โดยการเขาไปรวมสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญของครูผูสอน โดยในแตละแผนการจัดการเรียนรูจะตองมีผูสังเกตการณสอนโดยสังเกต

การสอนตามประเด็นตอไปนี้ 1) กิจกรรมหรือวิธีการแกปญหาบรรลุวัตถุประสงคอยางไรบาง 2) จุดเดน

ของการใชนวัตกรรมมีอะไรบางอยางไร 3) จุดดอยของการใชนวัตกรรมมีหรือไมอะไรบางอยางไรและ  

4) ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
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   1.4.3 หลังจากสังเกตการณสอนในแตละแผนการจัดการเรียนรูผูสังเกตจะตองสะทอนผล

ใหกับครูผูสอน ทันทีหลังจากที่สอนเสร็จ 

   1.4.4 ครูผูสอน นําผลจากการสะทอนผลการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญไปเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงพัฒนาในแผนการจัดการเรียนรูตอไป 

  1.5 ขั้นตอนที่ 5 การรวมพัฒนา 

   เปนขั้นตอนที่ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครูผูสอน ใหความสําคัญใน

การแกปญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูนําเสนอผลการดําเนินงาน

เพื่อรับฟงขอคิดเห็นขอเสนอแนะที่เนนกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่องในระหวางการ

ปฏิบัติงานมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูผูสอนกับผลการเรยีนรูของผูเรียนแลวนํามาอภิปรายผล

จากการสังเกตการณจัดการเรยีนการสอนของครผููสอน เพื่อทําการปรับปรุงแกไขพัฒนานวัตกรรมทาง

การศึกษาและแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญใหสามารถนําไปใชในการแกปญหาท่ีเกิดจาก

การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นมีการดําเนินการรวมพัฒนาดังน้ี 

   1.5.1 ผูบริหารสถานศึกษาหรือตัวแทนผูบริหารสถานศึกษา ใหครูผูสอน รายงานผลที่ไดจาก

การบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในข้ันตอนการรวมดําเนินงานไดแกรายงานผลตามเครื่องมือ

ประกอบดวย 1) กิจกรรมหรือวิธีดําเนินการ 2) เครื่องมือ 3) ผลการดําเนินการและรายงานผลใน

ภาพรวมตอสมาชิกที่เขารวมชมุชนแหงการเรียนรูทางวิชาชพีไดทราบเพื่อท่ีจะไดรวมกับแกไขปรับปรุง

พัฒนา 

   1.5.2 ผูบริหารสถานศึกษาหรือตัวแทนผูบริหารสถานศึกษา ใหคณะนิเทศการสอน ท่ีไดทํา

การรวมติดตามประเมินผล ไดใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะแก 

   1.5.3 ผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สอบถามความคิดเห็นของ

ครผููสอนในการดําเนินการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน 

  1.6 ขั้นตอนที่ 6 การรวมชื่นชมผลสําเร็จ 

   เปนขั้นตอนที่มีการสรางขวัญและกําลังใจหลังจากการปฏิบัติงานแกคณะกรรมการหลักสูตร

ทั้ง 4 หลักสูตร และครูผูสอน ทําการสรปุผลวิธีการแกปญหาท่ีไดผลดีในการพัฒนาคณุภาพการเรียนรู

ของผูเรียนจนบรรลุเปาหมายวัตถุประสงคหรือความตองการตามที่กําหนดไวและมีการเผยแพรผลงานที่

ไดดําเนินงานในชองทางท่ีหลากหลายมีการดําเนินการรวมชื่นชมผลสาํเร็จ ดังน้ี ครูผูสอนทําการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการแกสาธารณชนใหเกิดความพึงพอใจโดยมีการแสดงความยินดีการยกยองชื่นชม

ผลสําเรจ็ในการนํานวัตกรรมไปใชพัฒนาคุณภาพของผูเรียนจนบรรลุเปาหมายวัตถุประสงคและความ

ตองการตามท่ีกําหนดไวดวยการเลือกการนําเสนอผลงานในรูปแบบดังนี้ 1) จัดนิทรรศการผลงานทาง

วิชาการ 2) นําเสนอผลงานในที่ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ หรือ 3) การเผยแพรบทความผลงานทาง

วิชาการ 
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  2. การเก็บรวบรวมขอมูลวงรอบที ่3  

   ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามการใชนวัตกรรมการบริหารงานวชิาการแบบมีสวนรวมท่ีมี

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ที่ผานการตรวจสอบความตรง (Validity) จากผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 3 ทานไดแก 1) ผูเช่ียวชาญทางดานเน้ือหาจํานวน 2 ทาน 2) ผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดและ

ประเมินผลทางการศึกษาจํานวน 1 ทานพรอมทําการปรับปรงุตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญนําไปใช

ในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการนํานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยาไปใชกับกลุมเปาหมายจํานวน 23 คนเพื่อนําขอมูลท่ีไดมาทําการพัฒนา

นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาใหสมบูรณมี

คุณภาพ 

   การวิเคราะหขอมูลในการทดลองใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มี

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 

   2.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

    การจัดกระทําและการวิเคราะหเชิงคุณภาพ นําขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากเครื่องมือที่ใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบบันทึกรายงานการประชมุแบบ บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูและ 

แบบบันทึกการนิเทศ ติดตามการสอน  มาตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณ แลวจัดกลุมขอมูลทํา

การวิเคราะหขอมูลทางดานขั้นตอนการดําเนินงาน เนื้อหาในการพัฒนาทักษะทางปญญาและทักษะทาง

สังคมผูเรียน และการตรวจสอบคุณภาพขอมูลจากคณะผูวิจัยแลวนําเสนอขอมูลแบบพรรณนาวิเคราะห

ที่สามารถตอบความมุงหมายของการศึกษาคนควาและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยการพรรณนา 

   2.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก 

    ทําการวิเคราะหโดยใชสถิติพืน้ฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) รอยละ และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

      1) คาเฉลี่ย (Mean) มีสูตรดังนี้ 

          
N

x
x


  

       เมื่อ x  แทน คาเฉลี่ย 

          x  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

         N  แทน จํานวนคะแนนในกลุม 

      2) รอยละ (Percentage) โดยใชสูตรดังน้ี 

         100
N

f
P   

       เมื่อ P   แทน รอยละ 
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         f แทน ความถ่ีที่ตองการแปลงรอยละ 

         N แทน จํานวนความถี่ท้ังหมด 

 

      3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานใชสูตร ดังน้ี (ชูศรี วงศรัตนะ 2550 : 60) 

        
)1N(N

)x(xN
.D.S

22







 

 

       เมื่อ S.D.  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

         x   แทน  ผลรวมของขอมูลทั้งหมด 

         
2x   แทน  ผลรวมของขอมูลแตละตัวยกกําลังสอง 

         2)x(  แทน ผลรวมของขอมูลทั้งหมดยกกําลังสอง 

         N   แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยาง หรือ จํานวนขอมูลทั้งหมด 

 

    2.3 สถิติพื้นฐานในการวิเคราะหเครื่องมือ 

     2.3.1 หาคาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโดยใช

หลักสูตร 4 หลักสูตรโรงเรียนบานคายวิทยา โดยการหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ

หลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร (IOC : Index of Item Objective Congruence) โดยใชสูตร IOC ดังนี้ (สม

นึกภัททิยธนี. 2544 : 220) 

         
N

R
IOC


  

       เมื่อ IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหา 

         R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

         N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

 

    2.3.2 หาคาความเที่ยงตรงของแบบสังเกตโดยการหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบ

กับเน้ือหา (IC : Index of Item Congruence) โดยคํานวณคา IC ดังนี้ (สมนกึ ภัททิยธนี. 2544 : 220) 

         
N

R
IC


  

       เมื่อ IC  แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหา 

        R   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
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         N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

 

    2.3.3 การหาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์โดยใชวิธีของ เบรนแนน 

(Brennan) ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 90)  

 

        
21 N

L

N

U
B   

 

       เม่ือ B แทน คาอํานาจจําแนก 

         U แทน จํานวนผูรอบรูหรือผูสอบผานเกณฑที่ตอบถูก 

         L แทน จํานวนผูไมรอบรูหรือผูสอบไมผานเกณฑท่ีตอบถูก 

         N1 แทน จํานวนผูรอบรูหรือผูสอบผานเกณฑ 

         N2 แทน จํานวนผูไมรอบรูหรือสอบไมผานเกณฑ 

    2.3.4 การหาคาความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์รายขอ โดยใชสูตร 

P ดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี. 2541 :  195) 

         
N

R
P   

       เมื่อ P   แทน คาความยากของขอสอบ 

         R  แทน จํานวนผูตอบถูก 

         N แทน  จํานวนคนทั้งหมด 

 

    2.3.5 การหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์โดยใชวิธีการ

ของโลเวท (Lovett Method) มีสูตรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี. 2546  :  68) 

        


 






2
i

2
ii

cc
)cx()1k(

xxk
1r  

      เม่ือ ccr  แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

        k  แทน จํานวนขอสอบของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

        ix   แทน คะแนนของแตละคน 

        c  แทน คะแนนเกณฑหรือจุดตัดของแบบทดสอบ 
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    2.3.6 การหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบการสังเกตโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรสีะอาด, 2545) 

 

        

















2
i

2
i

S

S
1

1K

K
 

 

      เม่ือ   แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 

        K  แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด 

         2
iS แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแตละขอ 

        
2
iS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

    2.3.7 หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์รายขอ (บุญชม ศรีสะอาดและ

คณะ.2552) 

        
N

LH
r


  

      เม่ือ  r แทน คาอํานาจจาํแนกของขอสอบ 

         H แทน จํานวนคนในกลุมสูงตอบถูก 

         L แทน จํานวนคนในกลุมต่ําตอบถูก 

         N  แทน จํานวนนักเรียนกลุมใดกลุมหนึ่ง 

 

    2.3.8 หาคาอํานาจจําแนกของแบบสังเกต รายขอโดยใชวิธี  Item – total Correlation 

ใชสูตรสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดังนี้  

 

         
       

 






2222
xy

YYNXXN

YXXYN
r    

  

      เม่ือ    xyr  แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร X  กับ  Y 

         X  แทน ผลรวมของคาตัวแปร  X 

         Y  แทน  ผลรวมของคาตัวแปร  Y 
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        XY แทน  ผลรวมของผลคูณระหวางคาตัวแปร  X  และ Y  

         2X แทน ผลรวมของกําลังสองของคาตัวแปร X 

         2Y แทน ผลรวมของกําลังสองของคาตัวแปร  Y 

        N  แทน จํานวนคูของคาตัวแปรหรือจํานวนสมาชิกในกลุม 

 

    2.3.9 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์โดยวิธีของคเูดอร-ริชารดสัน 

(Kuder-Richardson Method) จากสูตร KR-20 ดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี. 2546 : 223) 

        













2tt

S

pq
1

1n

n
r  

      เม่ือ ttr   แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

        n  แทน จํานวนขอของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

        p  แทน อัตราสวนของผูตอบถูกในขอนี้ 

        q  แทน อัตราสวนของผูตอบผิดในขอนี้ 

        2S  แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

 

    2.3.10 หาคาอํานาจจําแนกของแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายขอ โดยใชวิธี Item – 

total Correlation ใชสูตรสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดังนี้  

 

          
       

 






2222
xy

YYNXXN

YXXYN
r      

       เมื่อ    xyr แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร X  กับ  Y 

         X  แทน ผลรวมของคาตัวแปร  X 

         Y  แทน  ผลรวมของคาตัวแปร  Y 

        XY แทน  ผลรวมของผลคูณระหวางคาตัวแปร  X  และ Y 

         2X แทน ผลรวมของกําลังสองของคาตัวแปร X 

         2Y แทน ผลรวมของกําลังสองของคาตัวแปร  Y 

         N แทน จํานวนคูของคาตัวแปรหรือจํานวนสมาชิกในกลุม 
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    2.3.11 หาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจทั้งฉบับโดยใชคาสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

        

















2
i
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i
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S
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      เม่ือ   แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 

        K  แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด 

         2
iS แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแตละขอ 

        
2
iS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

    2.3.12 ประสิทธิภาพของนวัตกรรม ใชในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดาน

ประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาและประสิทธิภาพของผลลัพธ (สมนึก ภัททิยธนี, 2549) 

 

        100
A

N

x

E1 












 

      เม่ือ 1E   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

         x  แทน คะแนนของแบบฝกหัดหรือของแบบทดสอบยอยทุกชุดรวมกัน 

         N แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

         A แทน คะแนนเต็มของฝกหัดทุกชุดรวมกัน 

 

        100
B

N

y

E2 












 

      เม่ือ 2E   แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

         y  แทน ผลรวมของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

            ทางการเรียนที่นักเรียนทําได 

         N แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

         B แทน คะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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    2.3.13 เปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาของนักเรียนหลังและกอนใชหลักสูตร 4 หลักสูตร

โรงเรียนบานคายวิทยา อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 30โดยใช t-test (Dependent Samples) (บุญชม ศรีสะอาด, 2549) 
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        เมื่อ t  แทน คาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤต 

             เพื่อทราบความนัยสาํคัญ 

          D แทน คาผลตางระหวางคูคะแนน 

          n แทน จํานวนกลุมตัวอยางหรือจํานวนคูคะแนน 

 



บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

  การวิจัยเร่ือง นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบาน

คายวิทยาผูวิจัยไดนาํเสนอการดําเนินการวิจัยเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

   

ระยะที ่1 การศึกษาองคประกอบของนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มี

ประสทิธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 

  ผลการศึกษาองคประกอบนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยาในภาคเรียนท่ี 1/2560 ประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 1 การศึกษา

เอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของข้ันตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาการการบริหารงาน

วิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาและขั้นตอนที่ 3 การรางนวัตกรรมการ

บริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ไดผลจากการศึกษาดังนี้ 

  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  ขั้นตอนน้ีเปนการศึกษาขอมูลเพ่ือใหไดกรอบแนวคิดการวิจัยและองคประกอบของนวัตกรรมการ

บริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา พบวา การบริหารงาน

วิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ประกอบดวย 1) หลักการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา (Quality Management) 2) การมีสวนรวม (Participation) 3) หลักการ 3 

องคประกอบ (3 - Es) ไดแก ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดสําหรับองคประกอบของนวัตกรรมการ

บริหารงานวิชาการ ประกอบดวยหลักสูตร 4 หลักสูตร ไดแก 1) หลักสูตรมาตรฐานสากล 2) หลักสูตร

ทวิศึกษา 3) หลักสูตรการศึกษาพิเศษ และ 4) หลักสูตรเรียนทางไกล สวนของประสิทธิผลของ

สถานศกึษาคือความสาํเร็จของการปฏิบัติงานขององคกรท่ีเปนไปหรือบรรลุตามวัตถุประสงคเปาหมาย

หรือความตองการท่ีตั้งไวตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

  ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาของการการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่

มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 

  ผลจากการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาของการบริหารงานวชิาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล

ของโรงเรียนบานคายวิทยาโดยศึกษารายละเอียดใน 4 ประเด็นคอื 1) สภาพปจจุบันปญหาการ

บริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาเปนอยางไร 2) 

กระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธผิลของโรงเรียนบานคายวิทยาเปนอยางไร  

3) องคประกอบของบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาเปน
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อยางไรและ 4) ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบาน

คายวิทยาเปนอยางไรไดสังเคราะหขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไดแก ประชากรนักเรียนในเขตบรกิาร ผลการ

ทดสอบวัดความรูภาษาไทยและคณิตศาสตร เม่ือแรกสมัครเขา แบบสํารวจการสมัครเรียนทวิศึกษา 

และปญหาของนักเรียนท่ีมีความยุงยากในการเรียนการะดมความคิดเห็นของคณะกรรมบริหารหลักสูตร 

และบุคคลท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

 

   “…ดิฉันเห็นดวยคะวา ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ผูเรียนตองมีการคิดเชื่อมโยงความรู 

เพราะถาหากผูเรียนไมสามารถคิดเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ ได ผูเรียนก็จะไมเกิดองคความรูท่ีจะนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได อีกทั้งไมสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพได…” 

 

   (นางสุภาพร   ถิ่นชีลอง: หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ) 

 

   “…เห็นดวยอยางยิ่งคะ  เพราะการจัดการเรียนรูเพื่อการมีงานทําของผูเรียนมีหลากหลาย

รูปแบบ  และในรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการก็เปนอีกรูปแบบหน่ึงท่ีทําใหนักเรียนเกิดความ

ชํานาญในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในดานการคิด  และมีความมุงมั่นในการทํางาน…” 

 

   (นางสาวจินตนา   อภัย: หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

   “…เห็นดวยครบั กับการพัฒนาหลักสูตรทวิศึกษา เพื่อสรางอาชีพ ทําใหนักเรียนเห็นชองทาง

ในการประกอบอาชีพที่เปนเจาของกิจการเอง ไมตองเปนลูกจางใคร …” 

 

   (นายนิวัฒน   ขวัญบุญจันทร : หัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน) 

 

   “…เห็นดวยคะ เปนความคิดท่ีดีมาก ที่เราจะฝกทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง ทักษะของคนใน

ศตวรรษท่ี 21 และทักษะแหงโลกอนาคตใหกับลูกๆ นักเรียน เพราะในอนาคต เขาจะไดมีความรู 

ความสามารถใหทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อยูในสังคมไดอยางมีความสุข …” 

 

   (นางพรทิพย พงศดวง: หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

 

 

 



  ข้ันตอนที่ 3 การรางนวัตกรรม

โรงเรียนบานคายวิทยา 

  ผลจากการนาํผลที่ไดจากขั้นตอนที่

และขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาของการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมี

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยามาทาํการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาดวยวธีิการ

1) จัดกลุมขอมูลนักเรียนตามความถนัด ความสามารถ ความตองการของ นักเรียน ผูปก

2) กาํหนดองคประกอบของรางนวัตกรรมการบริหารงานวชิาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยาและ 3) รางนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยาไดดังนี้ 

  องคประกอบท่ี 1 กระบวนการรวมมือ มีองค

วางแผน 3) รวมดาํเนินงาน 4) รวมติดตามประเมินผล 

  องคประกอบท่ี 2 มีองคประกอบยอย ดงันี้ 

ประจําปของโรงเรียนบานคายวิทยา

  องคประกอบท่ี 3 หลักสูตร มีองคประกอบยอย ดังน้ี 

ศึกษา 3) หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

  องคประกอบท่ี 4 นวัตกรรม มอีงคประกอบยอยดังนี้ 

ครู 2) นวัตกรรมของนักเรียน 

  องคประกอบท่ี 5 การวดัผลและการรายงาน มีองคประกอบยอยดังนี้ 

ประสิทธิภาพ 2) รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

ภาพที่ 7 นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา

 

การรางนวัตกรรมการบรหิารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธผิลของ

การนาํผลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข

การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาของการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มี

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยามาทําการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาดวยวิธีการ

นักเรียนตามความถนัด ความสามารถ ความตองการของ นกัเรียน ผูปก

กาํหนดองคประกอบของรางนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของ

รางนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มปีระสิทธิผลของ

กระบวนการรวมมือ มีองคประกอบยอย ดังนี้ 1) รวมระดมความคิด 

รวมติดตามประเมินผล 5) รวมพัฒนา 6) รวมชื่นชม 

มีองคประกอบยอย ดังนี้ 1) นโยบายโรงเรียนบานคายวิทยา 2) 

ประจําปของโรงเรียนบานคายวิทยา 

หลักสูตร มีองคประกอบยอย ดังนี้ 1) หลักสูตรมาตรฐานสากล 

หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 4) หลักสูตรเรียนทางไกล 

นวัตกรรม มีองคประกอบยอยดังนี้ 1) นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของ

รวัดผลและการรายงาน มีองคประกอบยอยดังนี้ 1) การวัดผลประเมินผลที่มี

รายงานการวิจัยในช้ันเรยีน 

นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสทิธผิลของโรงเรียนบานคายวิทยา
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บรหิารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธผิลของ

การศกึษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ

การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาของการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มี

ประสทิธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยามาทําการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาดวยวธิีการ คือ 

นักเรียนตามความถนัด ความสามารถ ความตองการของ นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน  

กําหนดองคประกอบของรางนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมสีวนรวมที่มีประสิทธิผลของ

รางนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของ

รวมระดมความคิด 2) รวม

) แผนปฏิบัติการ

หลักสูตรมาตรฐานสากล 2) หลักสูตรทวิ

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของ

การวัดผลประเมินผลท่ีมี

 
นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรยีนบานคายวิทยา 
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ระยะที ่2 การพัฒนารางนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยา 

  การพัฒนารางนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน   

บานคายวิทยา ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบและพฒันารางนวัตกรรมการ

บริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาโดยการประชุมระดมความ

คิดเห็นของผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง ขั้นตอนท่ี 2 การตรวจสอบและพฒันารางนวัตกรรมการ

บริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาโดยการศึกษาหลักสูตร

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรทวิศึกษา หลักสูตรการศึกษาพิเศษ หลักสูตรเรียนทางไกล การ

จัดการเรียนรูบูรณาการ เพื่อปรับปรุงพัฒนาใหไดองคประกอบของนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการ

แบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ

ของโรงเรียนบานคายวิทยาตามบริบทที่เปนจริงมีวิธีดําเนินการดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบและพัฒนารางนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมี

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 

  ผลการตรวจสอบและพัฒนารางนวัตกรรมการบริหารงานวชิาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล

ของโรงเรียนบานคายวิทยาดาํเนินการในภาคเรยีนท่ี 1/2560 โดยการประชุมระดมความคิดเห็นของ

บุคลากรทางการศึกษา โรงเรยีนบานคายวิทยา ผลปรากฏดังน้ี 

 

   “จากปญหาทีผู่เรียนมีความสามารถที่แตกตางกัน โรงเรยีนนาจะมีการพัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

มีการฝกและสรางอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังทักษะการคิดข้ันสูงและทักษะ

ของคนในศตวรรษท่ี 21 ดวย…”  

 

   (นางสาวสุภาพ  ประดษิฐคาย: หัวหนากลุมบริหารวิชาการ) 

 

   “เห็นดวยกับคุณครูสุภาพนะคะวา ในการพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวน

รวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ของผูเรียนจําเปนจะตองจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียน รวมท้ังทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือนักเรียนของเราจะไดมีความรูเทา

ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และเรียนรูการอยูในสังคมโลกยุคใหมไดอยางมีความสุข …” 

 

   (นางธิดารัตน  นิยมถ่ิน : หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร) 

 



   “เหน็ดวยกับคุณครูสุภาพและคุณครูธิดารัตน นิยมถ่ิน นะคะวา 

บริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคา

จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับความสามารถของนักเรียน ความบกพรองทางการเรียนรู ความพกิาร

บางสวน รวมทั้งทกัษะของคนในศตวรรษท่ี 

เปลี่ยนแปลงของโลก และเรียนรูการอยูในสังคมโลกยุคใหมไดอยาง

 

   (นางรัชนี กมลเพชร :

 

   “เหน็ดวยกับคุณครูสุภาพ และคุณครูธิดารัตน นิยมถิ่น นะคะวา 

บริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา

ประสงคจะออกไปทํางานหลังจากที่จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

เรียนปกติตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อนักเรียนมีความรูดานอาชีพติดตัวหลังจบการศึกษา 

และเรียนรูการอยูในสังคมโลกยคุใหมไดอยางมีความสขุ 

 

   (นางมลรัฐ ขามจัตุรัส

 

ภาพที่ 8 นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา

 

 

 

 

เห็นดวยกับคุณครูสุภาพและคณุครูธิดารัตน นิยมถิ่น นะคะวา ในการพัฒนา

บริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ของผูเรียนจําเปนจะตอง

จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับความสามารถของนักเรียน ความบกพรองทางการเรียนรู ความพิการ

บางสวน รวมทั้งทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 เพื่อนักเรียนของเราจะไดมีความรูเทาทันการ

เปล่ียนแปลงของโลก และเรียนรูการอยูในสังคมโลกยคุใหมไดอยางมีความสุข …” 

: หัวหนางานการศึกษาพิเศษ) 

เห็นดวยกับคุณครูสุภาพ และคุณครูธิดารัตน นิยมถ่ิน นะคะวา ในการพัฒนา

บริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ของผูเรียนบางสวนมีความ

งานหลังจากที่จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําเปนจะตองเรียนอาชีพควบคูไปกบัการ

เรียนปกติตามหลักสตูรการศกึษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนักเรียนมีความรูดานอาชีพติดตัวหลังจบการศึกษา 

และเรียนรูการอยูในสังคมโลกยุคใหมไดอยางมีความสุข …” 

มลรัฐ ขามจัตุรัส : หัวหนาหลักสตูรทวิศึกษา) 

นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสทิธผิลของโรงเรียนบานคายวิทยา
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ในการพัฒนานวัตกรรมการ

ของผูเรียนจําเปนจะตอง

จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับความสามารถของนักเรียน ความบกพรองทางการเรยีนรู ความพิการ

เพื่อนักเรียนของเราจะไดมีความรูเทาทันการ

ในการพัฒนานวัตกรรมการ

ของผูเรียนบางสวนมีความ

จําเปนจะตองเรียนอาชีพควบคูไปกับการ

เรียนปกติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนักเรียนมีความรูดานอาชีพติดตัวหลังจบการศึกษา 

 
นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรยีนบานคายวิทยา 
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  ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบและพัฒนารางนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่

มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 

  ผลการตรวจสอบและพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยา ในภาคเรียนท่ี 1/2560 จากการประชุมระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร เพื่อปรับปรุงพัฒนาใหไดองคประกอบของนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวน

รวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา มีความเหมาะสมสมบูรณย่ิงข้ึน ไดใหแสดงความคิดเห็น

ที่เปนประเด็นท่ีสําคัญและมีความสอดคลองกันกลาวไวดังตอไปนี้ 

 

    “ในการพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยา โรงเรยีนตองขอความอนุเคราะห จากคณะกรรมการสถานศึกษา ทานผูปกครอง 

ชุมชน บุคลากรในโรงเรียน และลูก ๆ นักเรียนในการรวมมือกัน เพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารงาน

วิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา…” 

 

    (นายนพดล กาญจนางกูร: ผูอํานวยการโรงเรียนบานคายวิทยา) 

 

    “ ในการจัดกลุมนักเรียนตองใหสอดคลองกับหลักสูตรแตละหลักสูตร ควรจัดแยกเปน

ระดับชั้น โดยใหมีรูปแบบการจัดการเรียนรูที่แตกตางกัน ตามความเหมาะสม…” 

 

    (นางสุทิศา   ตอสกุล : กรรมการบริหารหลักสูตร) 

 

    “กระผมมีความคิดเห็นวา หลักสูตรแตละหลักสูตรนั้น มองถึงคุณภาพผูเรียนที่จะเกิดขึ้น 

โดยใหสอดความกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 51 ปรับปรุง 60 มีการวัดผลประเมินผล

ตามสภาพจริง ตามหลักสูตรที่จัดใหนักเรียนแตละหลักสูตร …” 

       (นายเฉลิมพล  ตามเมืองปก : กรรมการบริหารหลักสูตร) 

 

    “ควรมีรูปแบบนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยา โดยคํานึงถึงมาตรฐานการเรียนรู/ตวัชี้วัดในรายวิชา 8 กลุมสาระหลัก เกณฑการ

จบ สมรรถนะสําคัญของผูเรียน การฝกและสรางอาชพีตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช

ทักษะการคดิข้ันสูงของบลูม ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 และทักษะแหงโลกอนาคต...” 

 

       (นางธิดารัตน  นิยมถิ่น : กรรมการบริหารหลักสูตร) 
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  สรุปผลการตรวจสอบและพัฒนาองคประกอบของนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวน

รวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ดําเนินการในภาคเรียนท่ี 1/2560 ไดนวัตกรรม

นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ซึ่งมี

องคประกอบที่มีความเหมาะสมสมบูรณยิ่งข้ึนกอนนําไปใชทดลองในสถานการณจริง ดังนี้ องคประกอบ

หลัก คือ หลักสูตร 4 หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรทวิศึกษา หลักสูตร

การศึกษาพิเศษ หลักสูตรเรียนทางไกล 

 

ระยะที ่3 การทดลองใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยา 

  ผูวิจัยไดทําการทดลองใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยาม ี3 ขั้นตอนดังนี้ข้ันตอนที่ 1 การทดลองใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการ

แบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยากับนักเรียนโรงเรียนบานคายวิทยาทําการ

ทดลองวงรอบที่ 1 ในภาคเรียนท่ี 2/2560 ทําการทดลองวงรอบท่ี 2 ในภาคเรียนที่ 1/2561 และทําการ

ทดลองวงรอบที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2/2561 และทําการพัฒนาเครื่องมือนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการ

แบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาทีผ่านการตรวจสอบความตรง (Validity) จาก

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานไดแก 1) ผูเชี่ยวชาญทางดานเนือ้หาจํานวน 2 ทาน 2) ผูเชี่ยวชาญทางดาน

การวัดและประเมินผลทางการศึกษาจํานวน 1 ทานพรอมทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญผูวิจัยไดใชกระบวนบริหารแบบมีสวนรวมประกอบดวย 1) การรวมระดมความคิด 2) การ

รวมวางแผน 3) การรวมดําเนนิงาน 4) การรวมติดตามประเมินผล 5) การรวมแกไขปรับปรุงพัฒนาและ 

6) การรวมชื่นชมผลสาํเร็จมาเปนขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งเปน

องคประกอบหลักของนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบาน

คายวิทยาโดยมีการทดลองทั้ง 3 วงรอบ ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหแบบสํารวจความเหมาะสมความเปน

ประโยชนและประเมินความพึงพอใจหลังจากสิ้นสุดการทดลองใชนวัตกรรมการบริหารงานวชิาการแบบ

มีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยาและขั้นตอนท่ี 3 เผยแพรผลงานจากการทดลองใช

นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา มี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

  ขั้นตอนที่ 1 ทําการทดลองใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล

ของโรงเรียนบานคายวิทยา 

  1. ผลการทดลองวงรอบที ่1 จากการดําเนินการทดลองใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการ

แบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา กับกลุมตัวอยางในภาคเรียนที่ 2/2560 โดย

การเลือกแบบเจาะจง ไดผลการทดลองใชในวงรอบท่ี 1 ดังนี้ 
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  หลักสูตรมาตรฐานสากล 

  ผลการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผล โดยผูบริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหนา

กลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ ศึกษานิเทศก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน 

ตัวแทนผูปกครอง และตัวแทนผูเรียน 3 คน ซึ่งประกอบดวย ประธานนักเรียน และกรรมการนักเรียน 2 

คน รวมกันติดตามและประเมินผล พบวา นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมี

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา  เปนแนวทางการพัฒนานักเรียนสูมาตรฐานสากลมีการจัด

กิจกรรมแบบ Active Learning มีการออกแบบ วิชา IS1 IS2 IS3 เพื่อใหนักเรียนไดมีการเรียนรู 

แสวงหาความรูดวยตนเอง มีการออกแบบวิชาภาษาที่ 2 ได แก วิชา ภาษาเกาหลี ในชัน้มัธยมศึกษา

ตอนตน วิชา ภาษาจีน ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเปนการแสดงถึงความมุงม่ันในการพัฒนา

หลักสูตรมาตรฐานสากลสูความเปนเลิศของผูเรียน 

 

  หลักสูตรทวิศึกษา 

  ผลการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผล โดยผูบริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหนา

กลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ ศึกษานิเทศก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน 

ตัวแทนผูปกครอง รวมกันติดตามและประเมินผล พบวา มีปญหาในการจัดการเรยีนรูที่ไดการ

วิทยาลัยเทคนิค ในเงื่อนไขในการจัดการศกึษาทาํใหไมสามารถพัฒนานักเรียนไดตอเน่ือง จึงได

ทําการศึกษาแนวทางใหม เพื่อพัฒนานักเรียนที่เหมาะสม มีการติดตอประสานงานกับสถานศึกษาใหม 

ไดแก วิทยาลัยสารพัดชาง ไดทําการศึกษารายละเอียดแนวทางการเทียบโอนรายวชิา การจัดการเรียน

การสอน การจบการศึกษาของนักเรียนเม่ือจบหลักสูตรซึ่งไดขอสรุปท่ีสามารถปฏิบัติได 

 

  หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

  ผลการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผล โดยผูบริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหนา

กลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ ศึกษานิเทศก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน 

ตัวแทนผูปกครอง รวมกันติดตามและประเมินผล พบวา หลักสูตรการศึกษาพิเศษ เปนแนวทางการ

พัฒนานักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู โดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการใหนักเรยีนไดเรียน

ในวิชาหลักพื้นฐาน ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ ใหมีการสอนแบบ

บูรณาการ ไดแกวิชา สังคมศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชพี นักเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจท่ีจะพัฒนา

ตนเองอยางเต็มความสามารถ 
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  หลักสูตรเรียนทางไกล 

  ผลการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผล โดยผูบริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหนา

กลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ ศึกษานิเทศก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน 

ตัวแทนผูปกครอง รวมกันติดตามและประเมินผล พบวาหลักสูตร 4 หลักสูตรโรงเรยีนบานคายวิทยา

อําเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษาเขต 30 เปนแนวทางการ

พัฒนานักเรียนท่ีประสบปญหาทางการเรียน ไดแก การยายตามผูปกครอง มีครรภระหวางเรียน ดูแล

ผูปกครองท่ีปวยภายในบานทําใหไมสามารถเขาเรียนไดตามปกตินักเรียนปวยเปนเวลานาน ชวย

ผูปกครองประกอบอาชีพ เปนตน มีการจัดการเรียนการสอนท่ีบานโดยผูปกครอง มีการพัฒนาการ

จัดการเรียนรูผานเว็บไซต http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/ พัฒนาแอปพลิเคชัน BKV4.0 โดย

นักเรียนเรียนผาน คอมพิวเตอรตั้งโตะ หรือ โนตบุค หรือ สมารทโฟน 

 

ตาราง 5 ผลการเรียนเฉลีย่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนแยกตามกลุมสาระการเรียนรูปการศึกษา 

2560 โดยใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 

วงรอบที่ 1 

กลุมสาระ จํานวน นร จํานวน นร ที่มีระดับผลการเรียน (คน) รอยละ รอยละ   

 

เขาสอบ

(คน) 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 2.5-4 3-4   
ภาษาไทย 853 14 1 4 33 180 132 137 228 124 79.37 58.26 3.17 0.79 

คณิตศาสตร 509 22 21 29 75 76 97 63 126 0 71.12 56.19 2.79 1.05 

วิทยาศาสตร 845 24 43 66 88 149 140 116 176 43 68.76 51.12 2.77 1.01 

สังคมศึกษาฯ 1985 44 44 37 89 336 284 310 660 204 80.10 63.17 3.20 0.85 

สุขศึกษาและพลศึกษา 852 14 15 9 32 164 187 149 202 80 82.39 63.15 3.10 0.81 

ศิลปะ 513 5 7 33 101 63 73 80 113 38 64.13 51.85 2.88 0.91 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 1022 28 16 25 29 217 157 158 312 80 82.58 61.35 3.11 0.92 

ภาษาตางประเทศ 512 39 35 54 48 66 49 56 105 60 53.91 41.02 2.52 1.24 

รวมทุกกลุมสาระ 7091 190 182 257 495 1251 1119 1069 1922 629 75.60 57.96 3.01 0.95 

รอยละ   2.68 2.57 3.62 6.98 17.64 15.78 15.08 27.10 8.87     

รอยละของนักเรียนที่ไดระดับ 2.5- 4 75.60 8.87     
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    จากตาราง 5 พบวา ผลการเรยีนเฉลี่ยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนแยกตามกลุมสาระ

การเรียนรูปการศึกษา 2560 โดยใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยา วงรอบท่ี 1 ดังนี ้รอยละของนักเรียนที่ไดระดับ 2.5 - 4 มีรอยละ 75.60 รอยละ

ของนักเรยีนที่ไดระดับ 3 - 4 มีรอยละ 57.96 
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แผนภูมิแสดงผลการเรยีนเฉลีย่ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนรวมทุกระดับช้ัน

แยกตามกลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา  2560 
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ตาราง 6 ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย แยกตามกลุมสาระการเรยีนรูปการศึกษา 

2560 โดยใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 

วงรอบ ที่ 1 

 

กลุมสาระ จํานวน นร จํานวน นร ที่มีระดับผลการเรยีน (คน)   

รอย

ละ รอยละ     

 เขาสอบ(คน) 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 2.5-4 3-4   
ภาษาไทย 483 15 11 33 38 74 77 62 139 34 72.9 57.6 2.95 1.02  

คณิตศาสตร 434 31 14 15 37 78 103 75 76 5 76.50 58.5 2.75 1.07  

วิทยาศาสตร 829 27 18 31 57 158 133 131 251 23 81.2 62.12 3.02 0.97  

สังคมศึกษาฯ 1247 86 33 37 55 126 202 151 515 46 79.7 69.6 3.09 1.15  

สุขศึกษาและพลศึกษา 513 28 8 12 8 31 87 71 234 34 82.5 76.4 3.27 1.07  

ศิลปะ 361 20 17 14 27 39 42 64 102 28 68.4 57.6 2.85 1.22  

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 863 95 40 35 59 109 107 85 295 38 69.1 56.43 2.77 1.33  

ภาษาตางประเทศ 700 132 51 55 51 88 94 68 127 34 53.9 41.3 2.23 1.42  

รวมทุกกลุมสาระ 5430 434 192 232 332 703 845 707 1739 242 73.6 60.6 2.88 1.21  

รอยละ   7.99 3.54 4.27 6.11 12.95 15.56 13.02 32.03 4.46 

    รอยละของนักเรียนท่ีไดระดับ 3- 4   60.61   4.46 

     

    จากตาราง 6 พบวาผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแยกตามกลุม

สาระการเรียนรูปการศึกษา 2560 โดยใชนวัตกรรมการบรหิารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมี

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา วงรอบที่ 1 ดังนี ้รอยละของนักเรียนที่ไดระดับ 2.5 - 4 

มีรอยละ 73.60 รอยละของนักเรียนที่ไดระดับ 3 - 4 มีรอยละ 60.61 

 

  2. ผลการทดลองวงรอบที ่2 จากการดําเนินการทดลองใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการ

แบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา กับกลุมตัวอยางในภาคเรียนท่ี 1/2561 โดย

การเลือกแบบเจาะจง ไดผลการทดลองใชในวงรอบท่ี 2 ดังนี้ 

 

  หลักสูตรมาตรฐานสากล 

  ผลจากการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผล โดยผูบริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

หัวหนากลุมสาระการเรยีนรูทั้ง 8 กลุมสาระ ศึกษานิเทศก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทน

ชุมชน ตัวแทนผูปกครอง และตัวแทนผูเรียน 3 คน ซึ่งประกอบดวย ประธานนักเรียน และกรรมการ
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นักเรียน2 คน รวมกันติดตามและประเมินผล พบวา หลักสูตรมาตรฐานสากล เปนแนวทางการพัฒนา

นักเรียนสูมาตรฐานสากลมีการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning มีการออกแบบ วิชา IS1 IS2 IS3 

เพื่อใหนักเรียนไดมีการเรียนรู แสวงหาความรูดวยตนเอง มีการออกแบบวิชาภาษาที่ 2 ได แก วิชา 

ภาษาเกาหลี ในชั้นมัธยมศึกษาตอนตน วิชา ภาษาจีน ในชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเปนการแสดงถึง

ความมุงม่ันในการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากลสูความเปนเลิศของผูเรยีน 

 

  หลักสูตรทวิศึกษา 

  ผลจากการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผล โดยผูบริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

หัวหนากลุมสาระการเรยีนรูทั้ง 8 กลุมสาระ ศึกษานิเทศก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทน

ชุมชน ตัวแทนผูปกครอง รวมกันติดตามและประเมินผล พบวา มีปญหาในการจัดการเรียนรูท่ีไดการ

วิทยาลัยเทคนิค ในเงื่อนไขในการจัดการศกึษาทาํใหไมสามารถพัฒนานักเรียนไดตอเน่ือง จึงได

ทําการศึกษาแนวทางใหม เพื่อพัฒนานักเรียนที่เหมาะสม มีการติดตอประสานงานกับสถานศึกษาใหม 

ไดแก วิทยาลัยสารพัดชาง ไดทําการศึกษารายละเอียดแนวทางการเทียบโอนรายวชิา การจัดการเรียน

การสอน การจบการศึกษาของนักเรียนเม่ือจบหลักสูตรซึ่งไดขอสรุปท่ีสามารถปฏิบัติได 

 

  หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

  ผลจากการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผล โดยผูบริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

หัวหนากลุมสาระการเรยีนรูทั้ง 8 กลุมสาระ ศึกษานิเทศก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทน

ชุมชน ตัวแทนผูปกครอง รวมกันติดตามและประเมินผล พบวา หลักสูตร 4 หลักสูตรโรงเรียนบานคาย

วิทยาอําเภอเมอืงชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เปน

แนวทางการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู โดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการให

นักเรียนไดเรียนในวิชาหลักพื้นฐาน ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ ใหมี

การสอนแบบบูรณาการ ไดแกวิชา สังคมศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชีพ นักเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจที่

จะพัฒนาตนเองอยางเต็มความสามารถ 

 

  หลักสูตรเรียนทางไกล 

  ผลจากการประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผล โดยผูบรหิาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

หัวหนากลุมสาระการเรยีนรูทั้ง 8 กลุมสาระ ศึกษานิเทศก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทน

ชุมชน ตัวแทนผูปกครอง รวมกันติดตามและประเมินผล พบวาหลักสูตร 4 หลักสูตรโรงเรียนบานคาย

วิทยาอําเภอเมอืงชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เปน

แนวทางการพัฒนานักเรียนท่ีประสบปญหาทางการเรียน ไดแก การยายตามผูปกครอง มีครรภระหวาง

เรียน ดูแลผูปกครองที่ปวยภายในบานทําใหไมสามารถเขาเรียนไดตามปกตินักเรียนปวยเปนเวลานาน 
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ชวยผูปกครองประกอบอาชีพ เปนตน มีการจัดการเรียนการสอนที่บานโดยผูปกครอง มีการพัฒนาการ

จัดการเรียนรูผานเว็บไซต http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/ พัฒนาแอปพลิเคชัน BKV4.0 โดย

นักเรียนเรียนผาน คอมพิวเตอรตั้งโตะ หรือ โนตบุค หรือ สมารทโฟน 

 

  3. ผลการทดลองวงรอบที ่3 จากการดําเนินการทดลองใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการ

แบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา กับกลุมตัวอยางในภาคเรียนท่ี 1/2561 โดย

การเลือกแบบเจาะจง ไดผลการทดลองใชในวงรอบท่ี 3 ดังนี้ 

 

ตาราง 7 ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนแยกตามกลุมสาระการเรียนรูปการศึกษา 2561 โดยใช

นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา วงรอบที่ 3 

 

กลุมสาระ จํานวน นร จํานวน นร ที่มีระดับผลการเรียน (คน)   

รอย

ละ 

รอย

ละ     

 เขาสอบ(คน) 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 2.5-4 3-4   
ภาษาไทย 1168 10 2 3 40 148 167 257 427 126 85.53 72.86 3.42 0.60 

คณิตศาสตร 802 15 30 24 50 72 120 116 334 41 80.05 71.07 3.22 0.96 

วิทยาศาสตร 1771 23 85 47 119 291 337 242 456 171 74.87 58.44 3.00 0.92 

สังคมศึกษาฯ 2645 30 48 46 103 307 316 310 1308 177 84.73 73.12 3.39 0.85 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 1145 26 8 10 31 115 219 229 479 28 91.00 80.96 3.35 0.82 

ศิลปะ 1610 14 3 24 108 145 198 272 768 78 85.90 76.89 3.42 0.77 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 1472 20 31 24 52 194 259 288 529 75 86.28 73.10 3.26 0.83 

ภาษาตางประเทศ 1343 26 26 33 64 221 288 219 344 122 79.82 63.37 3.08 0.87 

รวมทุกกลุมสาระ

การเรียนรู 11956 164 233 211 567 1493 1904 1933 4645 818 83.43 70.94 3.27 0.85 

รอยละ   1.37 1.95 1.76 4.74 12.49 15.93 16.17 38.85 6.84 

    รอยละของนกัเรียนที่ไดระดับ 2.5- 4 83.43   

     

  จากตาราง 7 พบวาผลการเรยีนเฉล่ียของนักเรียนแยกตามกลุมสาระการเรียนรูปการศึกษา 2561 

โดยใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 

วงรอบที่ 3 ดังนี้ รอยละของนักเรียนที่ไดระดับ 2.5 - 4 มีรอยละ 83.43 รอยละของนักเรียนท่ีไดระดับ 

3 - 4 มีรอยละ 70.94 
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  ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหแบบสํารวจความเหมาะสมความเปนประโยชนและประเมินความพึงพอใจ

หลังจากสิ้นสุดการทดลองใชนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานคายวิทยา 

 

ตาราง 8 ความพึงพอใจของผูปกครอง นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ ตอนวัตกรรมการ

บริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 

ท่ี 
ความพึงพอใจตอนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมี

สวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 
N 

x-

bar 
SD 

แปล

ความ 

 ดานหลักสูตร         

1 หลักสูตรมีเนื้อหาสาระสอดคลองกับความสามารถของ

นักเรียน 

411 3.76 0.82 มาก 

2 หลักสูตรมีเน้ือหาที่มุงพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

นักเรียน 

411 4.06 0.73 มาก 

3 หลักสูตรมุงพัฒนาความรูความสามารถตามความถนัดของ

นักเรียน 

411 4.16 0.72 มาก 

 ดานการจัดการเรียนการสอน     

4 นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษที ่21 411 3.97 0.76 มาก 

5 นักเรียนสามารถนาํความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจาํวัน 411 4.25 0.75 มาก 

6 นักเรียนสามารถออกแบบและสรางนวัตกรรมได 411 4.38 0.74 มาก 

7 โรงเรียนจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับ

นักเรียน 

411 4.24 0.78 มาก 

 ดานการจัดกิจกรรม     

8 นักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและไดแสดงออกได

เหมาะสม 

411 4.53 0.64 มากที่สุด 

9 ครูสอนดี เอาใจใสนักเรียน สอนแลวทําใหนักเรียนเขาใจ

งาย 

411 4.47 0.64 มาก 

10 นักเรียนมีโอกาสไดทํากิจกรรมที่เกิดประโยชนตอตนเอง 

สังคมและโรงเรียน 

411 4.55 0.63 มากที่สุด 

11 นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมของ ชาติและศาสนากับ

หนวยงานภายนอก 

411 4.56 0.54 มากที่สุด 
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ตาราง 8 ความพึงพอใจของผูปกครอง นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ ตอนวัตกรรมการ

บริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา (ตอ) 

ท่ี 
ความพึงพอใจตอนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมี

สวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 
N x  SD 

แปล

ความ 

 ดานสื่อและแหลงเรียนรู         

12 โรงเรียนมีสื่อการสอน และแหลงเรียนรู เหมาะสม 411 4.45 0.62 มาก 

13 โรงเรียนมีสื่อการสอน และแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย 411 4.45 0.63 มาก 

14 ครูใชสื่อเทคโนโลยีไดอยางสรางสรรค 411 4.51 0.59 มากที่สุด 

 ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา         

15 โรงเรียนมีการนิเทศภายใน แบบกัลยาณมิตร 411 4.50 0.68 มากที่สุด 

16 โรงเรียนนิเทศวิธีการวิเคราะหปญหาอุปสรรคของการ 

นิเทศภายในโรงเรียน 411 4.38 0.71 มาก 

 ดานการวัดและประเมินผล         

17 มีเกณฑการวัดผลและประเมินผลท่ีชัดเจน ตรงตาม เนื้อหา

กิจกรรมการเรียนการสอน 411 4.51 0.60 มากที่สุด 

18 มีความยุติธรรมในการวัดและประเมินผล 411 4.48 0.58 มาก 

19 นักเรียนไดนําผลการเรียนแตละครั้งไปปรับปรุง พัฒนาการ

เรียนอยูเสมอ 411 4.46 0.58 มาก 

20 ครูรายงานผลการเรียนตอนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน 411 4.25 0.73 มาก 

  รวม 8220 4.35 0.71 มาก 

 

  จากตาราง 8 พบวา ความพึงพอใจของผูปกครอง นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวของ ตอ

นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา ขั้นตอนท่ี 2 

ดังนี้ นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมของ ชาติและศาสนากับหนวยงานภายนอก อยูในระดับ มากท่ีสุด ( x

=4.56) นักเรียนมีโอกาสไดทํากิจกรรมที่เกิดประโยชนตอตนเอง สังคมและโรงเรียน อยูในระดับ มาก

ที่สุด ( x =4.55) นักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและไดแสดงออกไดเหมาะสม อยูในระดับ มาก

ที่สุด ( x =4.53) มีเกณฑการวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจน ตรงตาม เนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอน 

และครูใชสื่อเทคโนโลยีไดอยางสรางสรรค อยูในระดับ มากที่สุด ( x =4.51) โรงเรียนมีการนิเทศภายใน 

แบบกัลยาณมิตร อยูในระดับ มากที่สุด ( x =4.50) 
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  ขั้นตอนท่ี 3 เผยแพรผลงานจากการทดลองใชนวัตกรรมการบรหิารงานวิชาการแบบมีสวน

รวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคายวิทยา 

  การเผยแพรนวัตกรรมการบรหิารงานวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนบานคาย

วิทยาไป ดังนี ้

  1. ไดแสดงผลงานในการประกวดโรงเรียนพระราชทานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

  2. ไดแสดงผลงานในการประกวดโรงเรียนพระราชทานในระดับจังหวัด 

  3. ไดแสดงผลงานในการประกวดโรงเรียนพระราชทานในระดับภาค 

  4. ไดแสดงผลงานในการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  5. ไดแสดงผลงานใหกับเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 นครราชสมีา 

  6. ไดแสดงผลงานใหกับเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 ขอนแกน 

 

 



บทที่  5 

 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

   การวิจัย เรื่อง นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน

บานคายวิทยา มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพ่ือศึกษาและพัฒนาองคประกอบของนวัตกรรมบริหารวิชาการ

แบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอนวัตกรรม

บริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) โดยใชกระบวนการบริหาร

แบบมีสวนรวมของ นพดล กาญจนางกูร (2560) มาใชเปนกระบวนการวิจัย  

 ในการดําเนินการวิจัย คณะผูวิจัยดําเนินการตามกระบวนการมีสวนรวม ตอนวัตกรรมบริหาร

วิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา ของ นพดล กาญจนางกูร (2560) 

โดยดําเนินการวิจัย 3 วงรอบ มีวิธีการขั้นตอนโดยสรปุ ดังนี้ 

   วงรอบที่ 1 ปการศกึษา 2/2560 ประกอบดวย  

     1. รวมระดมความคิดผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา  

คณะกรรมการบริหารงานสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ ศึกษานิเทศก ตัวแทน

คณะกรรมการสถานศึกษา 3 คน ไดแก ประธานกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน และตัวแทน

ผูปกครอง สรางความเขาใจความตระหนักในการพัฒนาผูเรยีนและรวมกันกําหนดเปาหมาย 

วัตถุประสงค และความตองการเดียวกัน โดยมีวิธีดําเนินการ คือ การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น  

ข้ันตอนการดําเนินงาน คือ 1) ผูบริหารสถานศึกษาสรางความเขาใจและความตระหนักในการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนกับผูเขารวมประชุม และ 2) ผูบริหารสถานศึกษาและผูเขารวมประชุมระดมความคิดเห็น

เก่ียวกับเปาหมาย วัตถุประสงค และความตองการในการพัฒนารวมท้ังจัดทําโครงการปฏิทินปฏิบัติงาน 

และกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนนี้ ไดแก 1) ผูมีสวนเกี่ยวของ มีความ

เขาใจและมีความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 4 หลักสูตร 2) ผูที่มีสวน

เก่ียวของมีเปาหมาย หรือความตองการในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเดียวกัน 3) โครงการการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน โดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรยีนบานคาย

วิทยา 4) ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 4 หลักสูตร 5) คําสั่งคณะกรรมการทําการวิจัย

นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา 6) วาระการ

ประชุม และ 7) ปฏิทินปฏิบัติงาน 

     2. รวมวางแผนผูท่ีมีสวนเก่ียวของ เปนคณะกรรมการหลักสูตร 4 หลักสูตร

ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมงานวิชาการ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หัวหนา

กลุมสาระการเรียนรู และศึกษานิเทศกรวมกันหาแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานได
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ตรงตามเปาหมาย วัตถุประสงคและความตองการท่ีกําหนดไวรวมกัน โดยมีวิธีดําเนินการ คือ การ

ประชุมเพื่อวางแผนดําเนนิงานมีขั้นตอนการดําเนินงาน คือ 1) สรางความเขาใจรวมกันถึงเปาหมาย 

วัตถุประสงค และความตองการในการพัฒนา 2) ทําการอภิปรายเพื่อหาแนวทางรูปแบบในการจัด

การศึกษาดวยนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยาและ 

3) ออกแบบและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตร 4 หลกัสูตรผลท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการนี้ 

ไดแก 1) รูปแบบการจัดการศึกษา โดยใชหลักสูตร 4 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตร

การศึกษาพิเศษ หลักสูตรทวิศึกษา หลักสูตรเรยีนทางไกล 2) คําสั่งคณะกรรมการดําเนินการสอนและ

นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ตามหลักสูตร 4 หลักสูตร 3) แผนการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ

หลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตรและเคร่ืองมือในการวัดประเมินผล 4) กําหนดการสอนและนิเทศติดตามการ

สอน และ 5) คูมือประกอบการจัดการศึกษาตามหลักสูตรท้ัง 4 หลักสูตร 

     3. รวมดําเนินงานผูที่มีสวนเก่ียวของ ประกอบดวยคณะกรรมการดําเนินการสอนและ

นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 4 หลักสูตร โดยคณะกรรมการดําเนินการสอนจะนํา

แผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร 4 หลักสูตร ไปใชสอนในชั้นเรียนเพื่อใหคณะกรรมการนิเทศ 

ติดตามการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 4 หลักสูตร สังเกตการจัดการเรยีนรูในชั้นเรยีน รวมกัน

ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนดไว โดยมีวิธีดําเนินงาน คือ การนําแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร 

4 หลักสูตร ไปจัดการเรียนรูในชั้นเรยีนท่ีสอดคลองกับหลกัสูตรท้ัง 4 หลักสูตรมีขั้นตอนการดําเนินงาน 

คือ 1) ผูบริหารสถานศึกษาชีแ้จงแนวทางขอบเขตการดําเนินงานใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงาน

ทราบ 2) คณะกรรมการดําเนินการสอนตามหลักสูตร 4 หลักสูตร และคณะกรรมการนิเทศติดตาม 

กําหนดการสอนและนิเทศติดตามการสอน 3) กลุมบริหารวิชาการประชาสัมพันธใหผูที่เก่ียวของท้ัง

ภายในและภายนอกสถานศึกษาทราบและสรางความเขาใจในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 4 

หลักสูตร และ 4) คณะกรรมการดําเนินการสอนตามหลักสตูร 4 หลักสูตร จัดการเรยีนรูในชั้นเรียนโดย

มีผูบรหิารสถานศึกษาและคณะกรรมการนิเทศ ติดตามสังเกตการจัดการเรียนรู  ผลท่ีเกิดขึ้นจาก

กระบวนการนี้ ไดแก 1) คณะกรรมการดําเนินการสอนตามหลักสูตร 4 หลกัสูตร และคณะกรรมการ

นิเทศ ติดตามการสอน  มีความเขาใจในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 4 หลักสูตร 2) คณะกรรมการ

ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 4 หลักสูตร นําแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร 4 หลักสูตร ไปทําการ

สอนนักเรียน และ3) คณะกรรมการดําเนินการสอนตามหลักสูตร 4 หลกัสูตร ผูบริหาร และ

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการสอน ไดดําเนินการตามกําหนดการสอน 

     4. รวมติดตามประเมินผลผูที่มีสวนเก่ียวของ ประกอบดวยคณะกรรมการดําเนินการ

สอนและนิเทศ ติดตามการใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบาน

คายวิทยา คณะกรรมการทําการวิจัย รวมกันประเมินผลระหวางและหลังการดําเนินงานตามแผนงานท่ี

กําหนดไว โดยมีวิธีดําเนินงาน คือ การประเมินผลระหวางและหลังดําเนินการ มีขั้นตอนการดําเนินงาน 

คือ 1) คณะกรรมการดําเนินการสอนตามหลักสูตร 4 หลักสูตร ประเมินผลระหวางและหลังจัดการ
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เรียนรูเพื่อสรุปผลการจัดการเรยีนรู และ 2) ผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม

สรุปผลการสังเกตมาสะทอนผลจุดเดน จุดดอยใหกับคณะกรรมการดําเนินการสอนตามหลักสูตร 4 

หลักสูตร ผลที่เกิดข้ึนจากกระบวนการนี้ ไดแก 1) ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยใช

นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา 2) ผลการประเมิน

การจัดการเรียนรูจากบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูของคณะกรรมการสอนตามหลักสูตร 4 หลักสูตร 

และ 3) ผลการประเมินการจดัการเรียนรูจากแบบนิเทศติดตามการสอน 

     5. รวมแกไขปรับปรุงพัฒนาผูที่มีสวนเก่ียวของ ประกอบดวยคณะกรรมการอํานวยการ

คณะกรรมการดําเนินการสอนตามหลักสูตร 4 หลักสูตร และคณะกรรมการนิเทศติดตามการสอน 

รวมกันสะทอนผลจุดเดน จุดดอยของการดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดไวเพ่ือหาแนวทางในการ

แกไข ปรับปรุง และพัฒนาเพือ่ใหบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงค และความตองการท่ีกําหนดไวรวมกัน 

โดยมีวิธีดําเนินงาน คือ การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น มีขั้นตอนการดําเนินงาน คือ 1) การสะทอน

ผลจุดเดน จุดดอย แผนการจัดการเรียนรูของคณะกรรมการดําเนินการสอนตามหลักสูตร 4 หลักสูตร 

ตอผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการสอน 2) การสรุปจุดเดน จุดดอย แผนการ

จัดการเรียนโดยนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา 

ของผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการสอนตอคณะกรรมการดําเนินการ

นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา 3) การรวมกันหา

แนวทางการแกไข ปรับปรุงจุดดอย และแนวทางการพัฒนาจุดเดนของแผนการจัดการเรียนรูตาม

นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา ของผูบริหาร

สถานศกึษา คณะกรรมการดาํเนินการสอนตามหลักสูตร 4 หลักสูตร และคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม

การสอน 4) การแกไขปรับปรงุพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูตามนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวม

ที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา ของคณะกรรมการดําเนินการสอนตามหลักสูตร 4 

หลักสูตร และ 5) การตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของ

โรงเรียนบานคายวิทยา กอนท่ีจะนําไปใชสอนหรือเผยแพรตอไป ผลท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนนี้ ไดแก 1) 

วาระการประชุม และ 2) ผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร 4 หลักสูตร 

หลังจากทําการปรับปรงุ 

   วงรอบที่ 2 ปการศกึษา 1/2561 ประกอบดวย  

     1. รวมดําเนินงาน ผูที่มีสวนเกี่ยวของ ประกอบดวยคณะกรรมการดําเนินการสอนและ

นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาตามนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของ

โรงเรียนบานคายวิทยา โดยคณะกรรมการดําเนินการสอนจะนําแผนการจัดการเรยีนรูตามนวัตกรรม

บริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา ไปใชสอนในชั้นเรียนเพ่ือให 

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาตามนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมี

ประสิทธิภาพของโรงเรยีนบานคายวิทยา สังเกตการจัดการเรียนรูในช้ันเรียน รวมกันปฏิบัติงานตาม
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แผนงานท่ีกําหนดไว โดยมีวิธดํีาเนินงาน คือ การนําแผนการจัดการเรียนรูตามนวัตกรรมบริหารวิชาการ

แบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา ไปจัดการเรียนรูในชั้นเรียน มีขั้นตอนการ

ดําเนินงาน คือ 1) ผูบริหารสถานศึกษาชี้แจงแนวทางขอบเขตการดําเนินงานใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของใน

การดําเนินงานทราบ 2) คณะกรรมการดําเนินการสอนตามนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มี

ประสิทธิภาพของโรงเรยีนบานคายวิทยา และคณะกรรมการนิเทศติดตาม กําหนดสอนและนิเทศ

ติดตามการสอน 3) กลุมบริหารวิชาการประชาสัมพันธใหผูท่ีเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก

สถานศกึษาทราบและสรางความเขาใจในการจัดการศึกษาตามนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวม

ที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา และ 4) คณะกรรมการดําเนินการสอนนวัตกรรมบริหาร

วิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา จัดการเรียนรูในชั้นเรียนโดยมี

ผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการนิเทศ ติดตามสังเกตการจัดการเรียนรู  ผลท่ีเกิดขึ้นจากกระบวน

นี้ ไดแก 1) คณะกรรมการดําเนินการสอนโดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มี

ประสิทธิภาพของโรงเรยีนบานคายวิทยาและคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการสอน  มีความเขาใจในการ

จัดการศึกษาโดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา 

2) คณะกรรมการดําเนินการสอนโดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสทิธิภาพของ

โรงเรียนบานคายวิทยา นําแผนการจัดการเรียนรูตามหลกัสูตร 4 หลักสูตร ไปทําการสอนนักเรียน และ 

3) คณะกรรมการดําเนินการสอนตามหลักสูตร 4 หลักสูตร ผูบริหาร และคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม

การสอน ไดดําเนินการตามกําหนดการสอน 

     2. รวมติดตามประเมินผลผูที่มีสวนเก่ียวของ ประกอบดวยคณะกรรมการดําเนินการ

สอนและนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาโดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ

ของโรงเรียนบานคายวิทยา คณะกรรมการทําการวิจัย รวมกันประเมินผลระหวางและหลังการ

ดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดไว โดยมีวิธีดําเนินงาน คือ การประเมินผลระหวางและหลังดําเนินการ 

มีขั้นตอนการดําเนินงาน คือ 1) คณะกรรมการดําเนินการสอนโดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมี

สวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา ประเมินผลระหวางและหลังจัดการเรียนรูเพื่อ

สรุปผลการจัดการเรียนรู และ 2) ผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการนิเทศ ติดตามสรปุผลการ

สังเกตมาสะทอนผลจุดเดน จุดดอยใหกับคณะกรรมการดําเนินการสอนโดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการ

แบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนนี้ ไดแก 1) ผลการ

ประเมินโดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา 2) 

ผลการประเมินการจัดการเรยีนรูจากบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูของคณะกรรมการสอนโดยใช

นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา และ 3) ผลการ

ประเมินการจัดการเรียนรูจากแบบนิเทศ ติดตาม การสอน 

     3. รวมแกไขปรับปรุงพัฒนา ผูที่มีสวนเก่ียวของ ประกอบดวยคณะกรรมการ

อํานวยการคณะกรรมการดําเนินการสอนโดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มี
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ประสิทธิภาพของโรงเรยีนบานคายวิทยา และคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการสอน รวมกันสะทอนผล

จุดเดน จุดดอยของการดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดไวเพ่ือหาแนวทางในการแกไข ปรับปรุง และ

พัฒนาเพื่อใหบรรลเุปาหมาย วัตถุประสงค และความตองการท่ีกําหนดไวรวมกัน โดยมีวิธีดําเนินงาน 

คือ การประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น มีขั้นตอนการดําเนินงาน คือ 1) การสะทอนผลจุดเดน จุดดอย 

แผนการจัดการเรียนรูของคณะกรรมการดําเนินการสอนโดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวม

ที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา ตอผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม

การสอน 2) การสรปุจุดเดน จุดดอย แผนการจัดการเรียนรูโดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวน

รวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรยีนบานคายวิทยา ของผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการนิเทศ 

ติดตามการสอนตอคณะกรรมการดําเนินการสอนโดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มี

ประสิทธิภาพของโรงเรยีนบานคายวิทยา 3) การรวมกันหาแนวทางการแกไข ปรบัปรุงจุดดอย และ

แนวทางการพัฒนาจุดเดนของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มี

ประสิทธิภาพของโรงเรยีนบานคายวิทยา ของผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดําเนินการสอนโดยใช

นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา และคณะกรรมการ

นิเทศ ติดตามการสอน 4) การแกไข ปรบัปรุง พัฒนาแผนการจัดการเรยีนรูโดยใชนวัตกรรมบริหาร

วิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา ของคณะกรรมการดําเนินการสอน

โดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา และ 5) การ

ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูโดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ

ของโรงเรียนบานคายวิทยา กอนท่ีจะนําไปใชสอนหรือเผยแพรตอไปผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนนี้ ไดแก 1) 

วาระการประชุม และ 2) ผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชนวัตกรรมบริหาร

วิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา หลังจากทําการปรับปรุง 

 

   วงรอบที่ 3 ปการศกึษา 2/2562 อยูระหวางการดําเนินงาน 

ผูที่มีสวนเกี่ยวของ ประกอบดวยคณะกรรมการอํานวยการคณะกรรมการดําเนินการสอนโดยใช

นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา และคณะกรรมการ

นิเทศ ติดตามการสอน รวมกันสะทอนผลจุดเดน จุดดอยของการดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดไว

เพื่อหาแนวทางในการแกไข ปรับปรุง และพัฒนาเพื่อใหบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงค และความตองการ

ที่กําหนดไวรวมกัน โดยมีวิธีดําเนินงาน คือ การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น มีขั้นตอนการดําเนินงาน 

คือ 1) การสะทอนผลจุดเดน จุดดอย แผนการจัดการเรียนรูของคณะกรรมการดําเนินการสอนโดยใช

นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา ตอผูบริหาร

สถานศกึษาและคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการสอน 2) การสรุปจุดเดน จุดดอย แผนการจัดการเรียนรู

โดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา ของ

ผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการสอนตอคณะกรรมการดําเนินการสอนโดยใช
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นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา 3) การรวมกันหา

แนวทางการแกไข ปรับปรุงจุดดอย และแนวทางการพัฒนาจุดเดนของแผนการจัดการเรียนรูโดยใช

นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา ของผูบริหาร

สถานศกึษา คณะกรรมการดาํเนินการสอนโดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมี

ประสิทธิภาพของโรงเรยีนบานคายวิทยา และคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการสอน 4) การแกไข 

ปรับปรุง พัฒนาแผนการจัดการเรยีนรูโดยใชนวัตกรรมบริหารวชิาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพ

ของโรงเรียนบานคายวิทยา ของคณะกรรมการดําเนินการสอนโดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมี

สวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา และ 5) การตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการ

เรียนรูโดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา 

กอนท่ีจะนําไปใชสอนหรือเผยแพรตอไปผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนนี้ ไดแก 1) วาระการประชุม และ 2) 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมี

ประสิทธิภาพของโรงเรยีนบานคายวิทยา หลังจากทําการปรับปรุง 

 

   1. สรุปผลการวิจัย  

    1. การพัฒนาผูเรียนโดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของ

โรงเรียนบานคายวิทยา พบวา ผูเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรท่ีสูงขึ้น จึงสรุปไดวา หลังการจัดการเรยีนรู

ตามนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา ทําใหผูเรียนมี

คุณภาพสูงข้ึน 

    2. การประเมินระดับความพึงพอใจของผูเรียนและครูตอนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมี

สวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา สรุปไดวา ผูเรยีนและครูมีความพึงพอใจตอการ

ออกแบบและการจัดการเรียนรูโดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพของ

โรงเรียนบานคายวิทยา อยูในระดับมาก 

   2. อภิปรายผลการวิจัย 

    จากการวิจัยเรื่องเพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอนวัตกรรมบริหารวชิาการแบบมีสวนรวมที่มี

ประสิทธิภาพของโรงเรยีนบานคายวิทยา อภิปรายผลไดดังน้ี 

    ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอนวัตกรรมบริหารวิชาการ

แบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา มีคุณภาพสูงข้ึน เนื่องจากผูบริหารนํา

กระบวนการมีสวนรวม 6 รวมไดแก รวมระดมความคดิ รวมวางแผน รวมดาํเนินงาน รวมติดตาม

ประเมินผล รวมปรับปรุงแกไขพัฒนา และรวมชื่นชมผลสาํเร็จมาใชอยางจริงจังในการพัฒนาการจัด

การศึกษา ทาํใหเกิดหลักสูตร 4 หลักสูตรโรงเรียนบานคายแลวนํามาจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนแตละ

วงรอบ ซึ่งการมสีวนรวมนั้นอาศัยหลักการที่วากิจกรรมตางๆ ท่ีมนุษยทําขึ้นเปนกระบวนการซึ่งมี

ข้ันตอนมากมายและการเขารวมกิจกรรมแตละขั้นตอนนั้นมีความสาํคัญแตกตางกันไปตามลักษณะของ
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กิจกรรมแตละขั้นตอนนั้น (รุงชัชดาพร เวหะชาติ,2550) ทาํใหเกิดการทํางานเปนทีมความสามัคคี มีการ

สะทอนผลรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร เกิดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชพีการรวมมือรวมพลังของครใูน

การทํางานเพื่อสะทอนผลการปฏิบัติ มีการตรวจสอบหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางการ

ปฏิบัติงานของครูผูสอนและผลการเรียนรูของผูเรยีนเพ่ือชวยใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ

สอนโดยเฉพาะอยางย่ิงภายในชั้นเรียน (McLaughlin and Talbert, 2006) เพื่อหาแนวทางการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงคผูเรียนอยางตอเนื่องในแตละวงรอบเปนผลใหผูเรียนเกิดการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงคการเรียนรูที่เชื่อมโยงศาสตรหรือเนื้อหาสาขาวิชาตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกัน

มาผสมผสานเขาดวยกันเพื่อใหเกิดความรูที่มีความหมายมีความหลากหลาย และสามารถนํามาใช

ประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน (สวุิทย มูลคําและอรทัย มูลคํา, 2546) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา

ของ เผด็จ ภักดีนวล (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาดานการจัดการเรียนรูโดยใชนวัตกรรม

บริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา ตามกระบวนการพัฒนา

ระบบโดยใชกลยุทธการประชุมปฏิบัติการและกลยุทธการนเิทศการศึกษาชวยใหบรรลุเปาหมายของการ

พัฒนาครูดานการจัดการเรียนรูโดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสทิธิภาพของ

โรงเรียนบานคายวิทยา ทําใหผูเรยีนสามารถสรางองคความรูดวยตนเองนํามาใชแกปญหาและสราง

ชิ้นงานอยางเปนระบบ ไดอยางเหมาะสม จนสามารถสรางนวัตกรรมไดอยางหลากหลาย 

 

   3. ขอเสนอแนะ 

    3.1 ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 

     หนวยงานตนสังกัดหรือผูบริหารสถานศึกษานาํผลการศึกษาไปใชในการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคาย

วิทยา ไปใชใหสอดคลองกับนักเรียนแตละกลุมตามศักยภาพของผูเรียน 

    3.2  ขอเสนอแนะสําหรบัการวิจัยครั้งตอไป 

     3.2.1 ผูบริหารตองมีความเขาใจการใชนวัตกรรมอยางลึกซึ้งและนําไปสูการปฏิบัติ

อยางจริงจัง 

     3.2.2 ควรแบงหนาที่ผูรับผิดชอบในการดําเนินการสอนใหชัดเจนและมอบหมายหนาที่

ใหตรงตามความถนดัของผูรับผิดชอบ 
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ภาพกิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของ 

โรงเรียนบานคายวิทยา 

  



ภาพกจิกรรม การพัฒนา

1. ข้ันระดมความคดิรวมคิด 

 การปรึกษาหารือ เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการของผูที่มสีวนเก่ียวของ รวมกันทําการ

วิเคราะหเก่ียวกับสภาพปญหาและส่ิงที่ตองพัฒนา

ประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา

หรือความตองการเดียวกัน 

 ผูเขาประชุมทําการวิเคราะหขอมูล สรุปสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของ

การดําเนินงานการพัฒนานวัตกรรม

ของโรงเรียนบานคายวิทยา ในสถานศึกษาเพื่อ รวมกนักาํหนดเปาหมายวัตถุประสงค และความ

ตองการในการพัฒนาคุณภา

 ผูบริหารสถานศึกษา  อธิบายใหกับผูเขาประชุมทราบ

เขาใจ  สรางความตระหนักแกผูมีสวนเก่ียวของวาตองมีการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษารวมกัน 

สาเหตุที่นักเรียนไมสามารถคิดเชื่อมโยงความรูจากรายวิชาตาง

ความรูไปใชเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได

การพัฒนานวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของ

โรงเรียนบานคายวทิยา 

การปรึกษาหารือ เพื่อรับทราบปญหาและความตองการของผูที่มีสวนเก่ียวของ รวมกันทําการ

วิเคราะหเก่ียวกับสภาพปญหาและสิ่งที่ตองพัฒนา นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มี

ประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา โดยมีการกาํหนดเปาหมาย วัตถุประสงคในการแกไขปญหา 

 

 
ผูเขาประชุมทําการวิเคราะหขอมูล สรุปสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของ

นวัตกรรมนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพ

 ในสถานศึกษาเพ่ือ รวมกนักําหนดเปาหมายวัตถุประสงค และความ

ตองการในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ  

ผูบริหารสถานศึกษา  อธิบายใหกับผูเขาประชุมทราบถึงความสําคัญและขอดี รวมถึง

เขาใจ  สรางความตระหนักแกผูมีสวนเกี่ยวของวาตองมีการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษารวมกัน 

สาเหตุที่นักเรียนไมสามารถคิดเชื่อมโยงความรูจากรายวิชาตาง ๆ ใหเกิดองคความรู และไมสามารถนํา

ความรูไปใชเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได 
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นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมสีวนรวมที่มีประสิทธิภาพของ 

การปรึกษาหารือ เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการของผูที่มีสวนเกี่ยวของ รวมกันทําการ

นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มี

การแกไขปญหา 

 

 

ผูเขาประชุมทําการวิเคราะหขอมูล สรุปสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของ

นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ

ในสถานศกึษาเพื่อ รวมกันกําหนดเปาหมายวัตถุประสงค และความ

ถึงความสําคัญและขอดี รวมถึงสรางความ

เขาใจ  สรางความตระหนักแกผูมีสวนเก่ียวของวาตองมีการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษารวมกัน กลาวถึง

ใหเกิดองคความรู และไมสามารถนํา



 

กลุมบริหารวิชาการรวมกันนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียน

บานคายวิทยา เพ่ือ จัดทําประกาศแตงตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนการจัดการศกึษา

นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มปีระสิทธภิาพของโรงเรียนบานคายวิทยา

คณะกรรมการทําการวิจัยการ

 

  

นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสทิธิภาพของโรงเรียน

เพ่ือ จัดทาํประกาศแตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยใช

นวัตกรรมบริหารวชิาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรยีนบานคายวิทยา พรอมคําส่ัง

คณะกรรมการทําการวจิัยการพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร 4 หลักสูตร 
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นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มปีระสทิธิภาพของโรงเรียน

โดยใช

พรอมคําส่ัง



2. ข้ันรวมวางแผน 

 การรวมปรึกษาหารือของผูมีสวนเก่ียวของในการหาแนวทางการแกปญหา หรือความตองการ 

โดยมีการจดัทําแผนการดําเนินงานรวมกัน รวมท้ังมีการกําหนดรายละเอียด หรือวิธีดําเนินงานที่

เหมาะสมชัดเจน เพ่ือใหสามารถนําลงสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง สงผลใหบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงค

และความตองการที่กําหนดไว 

 คณะกรรมการขับเคล่ือนการจัดการศกึษารวมประชุมว

เขาใจรวมกันถึงความสําคญัในการจัดการศึกษา

ประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวทิยา

คุณภาพนักเรียน ประชุมและทําการอภิปรายเก่ียวกับวิชาท่ีมีความเหมาะสมที่จะนํามา

นวัตกรรมหลักสูตร 4 หลักสูตร 

ไว 

การรวมปรกึษาหารือของผูมสีวนเกี่ยวของในการหาแนวทางการแกปญหา หรอืความตองการ 

โดยมีการจัดทําแผนการดําเนินงานรวมกนั รวมทั้งมีการกําหนดรายละเอียด หรือวิธีดําเนินงานท่ี

เหมาะสมชัดเจน เพื่อใหสามารถนําลงสูการปฏิบัตไิดอยางถูกตอง สงผลใหบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงค

 

 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษารวมประชุมวางแผนการดําเนินงาน สรางความ

เขาใจรวมกันถึงความสําคัญในการจดัการศึกษาโดยใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มี

ประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา พรอมทั้งบอกเปาหมายและความตองการในการพัฒนา

คุณภาพนักเรียน ประชุมและทาํการอภิปรายเก่ียวกับวิชาที่มีความเหมาะสมที่จะนาํมา

หลักสูตร เพือ่ใหบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงค และความตองการท่ีกาํหนด
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การรวมปรึกษาหารือของผูมีสวนเกี่ยวของในการหาแนวทางการแกปญหา หรือความตองการ 

โดยมีการจัดทําแผนการดําเนินงานรวมกัน รวมทั้งมีการกําหนดรายละเอียด หรือวธิีดําเนินงานท่ี

เหมาะสมชดัเจน เพ่ือใหสามารถนําลงสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง สงผลใหบรรลุเปาหมาย วัตถปุระสงค

 

 

างแผนการดําเนินงาน สรางความ

นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มี

พรอมทั้งบอกเปาหมายและความตองการในการพัฒนา

คุณภาพนักเรียน ประชมุและทําการอภิปรายเก่ียวกับวิชาที่มีความเหมาะสมที่จะนํามาพัฒนา

ประสงค และความตองการท่ีกําหนด



 หัวหนาหลักสูตรทั้ง 

โครงสรางของหลักสูตรท้ัง 4 

วิชาการ  ผูบริหาร  และ ศึกษานิเทศก กอนนําไปใช

ผูบริหารใหหัวหนากลุมสาระแยกตามกลุมสาระวิชาที่นํา

มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวทิยา

หลักสูตร  ศึกษานิเทศก  เปนที่ปรึกษา ทําการวิเคราะหมาตรฐาน และตัวช้ีวัด ในรายวิชาที่จะ

นาํมาพัฒนานวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมสีวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา

ใหสอดคลองกับเปาหมาย วัตถุประสงค 

บริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธภิาพของโรงเรียนบานคายวิทยา

ติดตามการจดัการเรียนรูในช้ันเรียน

หลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร รวมกับกลุมสาระการเรียนรู ครูผูสอน

4 หลักสูตร รวมกันจัดทําหลักสูตร 4 หลักสูตร  หัวหนา

วิชาการ  ผูบริหาร  และ ศึกษานิเทศก กอนนําไปใช 

ผูบริหารใหหัวหนากลุมสาระแยกตามกลุมสาระวิชาท่ีนํานวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่

มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยาโดยมีหวัหนากลุมงานวิชาการ  คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร  ศึกษานิเทศก  เปนที่ปรึกษา ทําการวเิคราะหมาตรฐาน และตัวชี้วัด ในรายวชิาที่จะ

นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสทิธภิาพของโรงเรียนบานคายวิทยา

วัตถปุระสงค พรอมกําหนดบทบาทหนาที่ครูผูรับผดิชอบดูแล

บริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวทิยา และคณะครูที่นิเทศ 

ติดตามการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน 
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ครูผูสอน ออกแบบ

หัวหนากลุมบริหาร

นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่

โดยมีหัวหนากลุมงานวิชาการ  คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร  ศึกษานิเทศก  เปนที่ปรึกษา ทําการวเิคราะหมาตรฐาน และตวัชี้วัด ในรายวิชาที่จะ

นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธภิาพของโรงเรียนบานคายวิทยา

ดูแลนวัตกรรม

และคณะครูท่ีนิเทศ 



3. ข้ันรวมดาํเนินงาน 

 การปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีกําหนดไว โดยมีการมอบหมายงานตามภารกิจหนาที่ที่กําหนดไว

รวมกัน มีการนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน และมีการสะทอนผลการทํางาน มีการปรับปรงุกระบวนการ

ดําเนินงานใหดีข้ึน โดยการชวยเหลือ รวมมือและประสานงาน เพื่อใหเกิดผลสาํเร็จตามเปาหมายหรือ

ความตองการท่ีกําหนดไว 

 

ผูบริหารประชุมชี้แจงผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการ

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการสอน  เพื่อสรางความเขาใจรวมทั้งชี้แจงขอบเขตการจัด

การศึกษานวตักรรมหลักสูตร 

ตองการที่กําหนดไวไดอยางชัดเจน

การปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนดไว โดยมีการมอบหมายงานตามภารกจิหนาที่ท่ีกําหนดไว

ติดตามการดําเนินงาน และมีการสะทอนผลการทํางาน มีการปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงานใหดีข้ึน โดยการชวยเหลือ รวมมือและประสานงาน เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายหรือ

 

ผูบริหารประชมุชี้แจงผูมีสวนเก่ียวของ ไดแก คณะกรรมการหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร

คณะกรรมการนเิทศ ติดตามการสอน  เพื่อสรางความเขาใจรวมทั้งชี้แจงขอบเขตการจัด

หลักสูตร 4 หลักสูตร ซ่ึงจะทําใหบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงค และความ

ตองการท่ีกําหนดไวไดอยางชัดเจน 
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การปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีกําหนดไว โดยมกีารมอบหมายงานตามภารกิจหนาที่ที่กําหนดไว

ติดตามการดําเนินงาน และมกีารสะทอนผลการทาํงาน มีการปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงานใหดีขึ้น โดยการชวยเหลือ รวมมือและประสานงาน เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายหรือ

 

 

 

หลักสูตรและ

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการสอน  เพื่อสรางความเขาใจรวมทั้งชี้แจงขอบเขตการจัด

ซึ่งจะทําใหบรรลเุปาหมาย วัตถุประสงค และความ



 

 

      ผูบริหารมอบหมายใหกลุม

แบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวทิยา

สวนรวมประชาสัมพันธการดําเนนิงาน

ประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา

การศึกษาของหลักสูตรท้ัง 4 

รับทราบ 

      ผูบริหารมอบหมายใหผูที่มสีวนเกี่ยวของ 

กําหนดการสอนและนิเทศติดตามการสอน

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการสอนในชั้นเรียน  เพ่ือสงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการ

สอนบูรณาการใหบรรลเุปาหมาย วัตถุประสงคและความตองการท่ีกําหนดไว

  

ผูบริหารมอบหมายใหกลุมบริหารวิชาการท่ีรับผิดชอบโครงการนวัตกรรมบริหารวิชาการ

แบบมสีวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา จัดการศกึษาเชิงบูรณาการแบบมี

สวนรวมประชาสัมพันธการดําเนนิงานการใชนวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มี

ประสิทธิภาพของโรงเรียนบานคายวิทยา สรางความเขาใจเก่ียวกับความสําคญัในการจัด

4 หลักสูตร ใหแก นักเรียน  ผูปกครอง ครูและบุคลากรในโรงเรียน

มอบหมายใหผูที่มสีวนเกี่ยวของ ดําเนินงานตามปฏิทินการจดัการศึกษา

กําหนดการสอนและนิเทศติดตามการสอน โดยมีการสังเกตการสอนจากผูบริหารและ

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการสอนในชั้นเรียน  เพ่ือสงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการ

การใหบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงคและความตองการที่กําหนดไว 
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นวัตกรรมบริหารวิชาการ

การแบบมี

นวัตกรรมบริหารวิชาการแบบมีสวนรวมที่มี

สรางความเขาใจเกี่ยวกบัความสําคญัในการจัด

ใหแก นักเรียน  ผูปกครอง ครูและบุคลากรในโรงเรียน

ดําเนินงานตามปฏิทินการจัดการศึกษา 

โดยมีการสังเกตการสอนจากผูบริหารและ

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการสอนในชั้นเรียน  เพ่ือสงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการ



 

 

คณะครูผูสอน นําแผนการจัดการเรียนรูไปทําการสอนนักเรียน โดยมีผูบริหารและ

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการสอน ทําการสังเกตการสอนในชั้นเรียนตามกําหนดการนิเทศ

ติดตามการสอน 

ภาพกจิกรรม 

  

คณะครูผูสอน นําแผนการจัดการเรียนรูไปทําการสอนนักเรียน โดยมีผูบริหารและ

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการสอน ทําการสังเกตการสอนในชั้นเรียนตามกําหนดการนิเทศ
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คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการสอน ทําการสังเกตการสอนในชั้นเรียนตามกําหนดการนิเทศ



 

 

 

คณะครูผูสอน นําแผนการจัดการเรียนรูไปทําการสอนนักเรียน โดยมีผูบริหารและ

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการสอน ทําการสังเกตการสอนในชั้นเรียนตามกําหนดการนิเทศ

ติดตามการสอน 

ภาพกจิกรรม 

 

คณะครูผูสอน นําแผนการจดัการเรียนรูไปทําการสอนนักเรียน โดยมีผูบริหารและ

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการสอน ทําการสังเกตการสอนในชั้นเรียนตามกําหนดการนิเทศ
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คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการสอน ทําการสังเกตการสอนในชั้นเรียนตามกําหนดการนิเทศ



 

 

 

 

 

 

 

ภาพกจิกรรม 
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4. ข้ันรวมตดิตามประเมินผล 

 การรวมกันวิเคราะหการดําเนินการวาไดบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงค และความตองการที่

กําหนดไวหรือไม โดยมีการวัดและประเมินผลระหวางและหลังการดําเนินกิจกรรม 

ปรับปรุง ขอบกพรอง ในแตละกิจกรรมซ่ึงจะเปนแนวทางในการประเมินผลโครงการของผูบริหาร ครู 

และผูมีสวนเก่ียวของ นํามาสรุปผลการดําเนินการ โดยใชวธิีการประเมินกิจกรรมท่ีหลากหลาย

คณะกรรมการดําเนินการสอนการรวมกันประเมนิผลระหวางและหลังดําเนินก

การเรียนการสอน เพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

การเรียนการสอนครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

การรวมกันวิเคราะหการดําเนินการวาไดบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงค และความตองการที่

กําหนดไวหรือไม โดยมีการวัดและประเมินผลระหวางและหลังการดําเนินกิจกรรม เพ่ือทําการแกไข 

ปรับปรุง ขอบกพรอง ในแตละกิจกรรมซึ่งจะเปนแนวทางในการประเมินผลโครงการของผูบริหาร ครู 

และผูมีสวนเก่ียวของ นาํมาสรุปผลการดาํเนินการ โดยใชวิธีการประเมินกิจกรรมที่หลากหลาย

คณะกรรมการดําเนินการสอนการรวมกันประเมินผลระหวางและหลังดําเนินการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน เพ่ือสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และวางแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนคร้ังตอไปใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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การรวมกันวิเคราะหการดําเนินการวาไดบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงค และความตองการที่

เพื่อทําการแกไข 

ปรับปรุง ขอบกพรอง ในแตละกิจกรรมซึ่งจะเปนแนวทางในการประเมินผลโครงการของผูบริหาร ครู 

และผูมีสวนเกี่ยวของ นํามาสรุปผลการดําเนินการ โดยใชวิธีการประเมินกิจกรรมที่หลากหลาย 

 

 

 

ารจัดกิจกรรม

และวางแผนการจัดกิจกรรม



 

 

ผูบริหารและคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการสอน ทําการสั

ดําเนินการสอน เพื่อคนหาจุดเดนและจุดดอยแ

ใหกับคณะกรรมการดําเนินการสอน

  

ผูบริหารและคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการสอน ทําการสังเกตการสอนของคณะกรรมการ

ดําเนินการสอน เพ่ือคนหาจุดเดนและจุดดอยแลวสรุปผลที่ไดจากการสังเกตมาสะทอนผล

ใหกับคณะกรรมการดําเนินการสอน 
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งเกตการสอนของคณะกรรมการ

มาสะทอนผล



5. ข้ันรวมแกไข ปรับปรุง พัฒนา

 การท่ีผูที่มีสวนเกี่ยวของ นําผลการดําเนินกิจกรรมที่ไดจากการสะทอน ผล จุดเดนและจุดดอย 

โดยนําจุดเดนมาพัฒนาใหมีการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และนําจุดดอยรวมกันแกไข ปรับปรุง

การเปล่ียนแปลงไปสูเปาหมาย วตัถุประสงคและความตองการ ที่กําหนดไวรวมกัน

ผูบริหารรวมกับคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการสอนบูรณาการและ

คณะกรรมการนิเทศติดตามการสอน ประชุมเพื่อทาํการสะทอนผลการดําเนินการตาม

กําหนดการนําเสนอผลที่ไดจากการนําแผนการจัดการเรียนรูบูรณา

ปญหา อุปสรรคหรือไมพรอมทาํการสรุปจุดเดน จุดดอยของแผนการจัดการเรียนรู บูรณาการ

และรวมกันพัฒนาจุดเดนของแผนการจดัการเรี

รวมแกไข ปรับปรงุ พัฒนา 

การที่ผูที่มีสวนเกี่ยวของ นําผลการดําเนินกิจกรรมที่ไดจากการสะทอน ผล จุดเดนและจุดดอย 

โดยนําจุดเดนมาพัฒนาใหมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน และนําจุดดอยรวมกันแกไข ปรับปรุง

การเปลี่ยนแปลงไปสูเปาหมาย วัตถุประสงคและความตองการ ที่กําหนดไวรวมกัน 

ผูบริหารรวมกบัคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการสอนบูรณาการและ

คณะกรรมการนิเทศติดตามการสอน ประชมุเพื่อทําการสะทอนผลการดําเนินการตาม

ผลท่ีไดจากการนําแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการไปใชในชั้นเรียนวามี 

พรอมทําการสรุปจุดเดน จดุดอยของแผนการจัดการเรียนรู บูรณาการ

และรวมกันพัฒนาจุดเดนของแผนการจัดการเรียนรูใหเกิดประสิทธิผลมากที่สดุ 
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การท่ีผูที่มีสวนเกี่ยวของ นําผลการดําเนินกิจกรรมที่ไดจากการสะทอน ผล จุดเดนและจุดดอย 

โดยนําจุดเดนมาพัฒนาใหมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น และนําจุดดอยรวมกันแกไข ปรับปรุงใหมี

 

 

 

ผูบริหารรวมกับคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการสอนบรูณาการและ

คณะกรรมการนิเทศติดตามการสอน ประชุมเพ่ือทําการสะทอนผลการดําเนนิการตาม

การไปใชในชั้นเรียนวามี 

พรอมทําการสรปุจุดเดน จุดดอยของแผนการจัดการเรียนรู บูรณาการ



 

 คณะกรรมการดําเนนิการสอนนํา

ปรับปรุง พัฒนา  มาหาคุณภาพของ

ติดตามการสอน หัวหนากลุมบริหาร

ปรับปรุง พัฒนา กอนนําไปใชตอไป

 

  

คณะกรรมการดําเนินการสอนนําหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร มาทําการการแกไข  

ปรับปรุง พัฒนา  มาหาคุณภาพของหลักสูตรทั้ง 4 โดยนําเสนอตอคณะกรรมการนิเทศ 

ติดตามการสอน หัวหนากลุมบริหารวิชาการ และผูบริหาร เพ่ือตรวจสอบสวนที่รวมกนัแกไข 

ปรับปรุง พัฒนา กอนนําไปใชตอไป 
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การแกไข  

เทศ 

มกันแกไข 



6. ข้ันรวมชื่นชมผลสําเร็จ 

 การรวมแสดงความยินดี  การยกยอง ชื่นชมในผลสําเร็จท่ีเปนไปตาม

และความตองการ หรือความสําเร็จอันเกิดจากการบริหารจัดการรวมกัน ของผูบริหาร  ครู  กรรมการ

สถานศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของ

 คณะกรรมการดําเนินการนํา

มานําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมกัน

การรวมแสดงความยินดี  การยกยอง ชื่นชมในผลสําเร็จที่เปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค

หรือความสําเร็จอันเกิดจากการบริหารจัดการรวมกัน ของผูบริหาร  ครู  กรรมการ

สถานศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของ 

 

คณะกรรมการดําเนินการนําหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร ที่มีการปรับปรุง แกไข พัฒนา  

มานําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมกันพัฒนาใหเหมาะสมกับนักเรียนท่ีเรียนแตละหลักสูตร
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เปาหมาย วัตถุประสงค

หรือความสําเร็จอันเกดิจากการบริหารจัดการรวมกัน ของผูบริหาร  ครู  กรรมการ

 

 

 

ที่มีการปรับปรงุ แกไข พัฒนา  

นแตละหลกัสูตร 


