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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่า
1. การบริหารงานวิชาการในโรงเรีย นสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ โดยภาพรวม
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ด้ า น โดยเรี ย งล าดั บ ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต จากมากไปน้ อ ยดั งนี้ คื อ ด้ า นการบริ ห ารการจั ด การหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน ด้านการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน ด้านการบริหาร
การจัด การเรียนรู้ ด้านการพั ฒ นาสื่อ นวัต กรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรีย นรู้ ด้านการวิจั ยเพื่ อ พั ฒ นา
คุณลักษณะการศึกษา ด้านการประกันคุณลักษณะการศึกษากับงานวิชาการ ด้านการวางแผนวิชาการ และ
ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 5 ด้านและอยู่
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กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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BANGKOK METROPOLITANTADMINISTRATION NORTHERN KRUNGTHON GROUP THESIS
ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR VORARKARN SUKSOODKEAY, PH.D.
The purposes of this research were to find :1) the academic affairs administration of school under
Bangkok metropolitan administration northern krungthon group 2) the learner’s desired characteristic of school
under Bangkok metropolitan administration northern krungthon group and 3) the relationships between the
academic affairs administration and learner’ s desired characteristic of school under Bangkok metropolitan
administration northern krungthon group The sample of school under Bangkok metropolitan administration
northern krungthon group. The research instrument was a questionnaire. The statistics were frequencies,
percentage, arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s Product -moment correlation coefficient.
The research findings were as follows:
1. The academic affairs administration of school un-der Bangkok metropolitan administration
northern krungthon group, as a whole was at a highest level, and as an individual aspects were at a highest level
in 5 aspects and were at a high level in 4 aspects. To rearrangement by arithmetic mean from high to low were
School Curriculum management, Assessment of learning outcomes, Academic supervision with in the school,
Learning management, Media development innovation technology and learning resources, Research for quality
development, Education quality assurance with academic work, Academic planning and Community involvement
in academic strengthening.
2. The learner’ s desired characteristic of school un-der Bangkok metropolitan administration
northern krungthon group, as a whole was at a highest level, and as an individual aspects were at a highest level
in 5 aspects and were at a high level in 3 aspects. To rearrangement by arithmetic mean from high to low were
love of nation religion king, Honesty and integrity, cherishing Thai-ness, Public mindedness, Dedication and
commitment to work, observance of principles of Suffiency Economy philosophy in one’s way of life.
3. There relationship between the academic affairs administration and learner’ s desired
characteristic of school un-der Bangkok metropolitan administration northern krungthon group was found at .01
level of statistical significance.
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บทที่ 1
บทนา
การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ เพราะการพัฒนาประเทศต้อง
อาศัยกาลังคนเป็นสาคัญ และกาลังคนจะมีประสิทธิภาพเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ ในการ
จัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นรากฐานของ
การศึกษาในระดับสูง 1 ทั้งยังเป็นพื้นฐานที่สาคัญ สาหรับการสร้างและบารุงรักษาบุคลากร ซึ่งเป็น
ทรั พ ยากรที่ ส าคั ญ ของประเทศ ซึ่ ง การเริ่ ม ต้ น ที่ จ ะเน้ น การจั ด การเรี ย นการสอนที่ ให้ ผู้ เรี ย นใช้
กระบวนการ (Process) สร้างองค์ความรู้ (Construct) ด้วยตนเองและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
(Participation) รวมทั้งการทากิจกรรมอย่างกระตือรือร้น เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และสุขภาพที่ดี ซึ่ง
นับว่าเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง เนื่องด้วยครูส่วนใหญ่เคยชินกับระบบการสอนแบบเดิม ดังนั้นผู้บริหารจึงเป็น
บุคคลสาคัญในการกระตุ้น ชักจูง สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยเปิดโอกาสให้ครูทุกคนเข้า
รับการอบรมเทคนิควิธีการสอนแบบต่าง ๆ และให้ยึดหลักคิด ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ ให้รางวัล เพื่อ
ความเจริญ งอกงามของเด็ ก เป็ น แนวทางสาคั ญ 2 ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การปฏิรูปการศึกษา มุ่งให้เกิดคุณภาพทั้งในด้านการผลิตกระบวนการจัดการและปัจจัย
ต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาพัฒนาทั้งระบบ (Whole School Approach: WSA) บุคคลที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือ ผู้บริหารโรงเรียน เพราะต้องเป็นผู้นา
และผู้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีความสามารถ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียน

1

คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ , แผนพั ฒ นาการศึกษาแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ.
2555-2559) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2555), 1-3.
2 หน่ ว ยศึ ก ษานิ เทศก์ ส านั ก การศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร, แนวทางการบริ ห ารจั ด การ
คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารวิชาการ (กรุงเทพฯ: สานักการศึกษา, 2554), 3233.
1

2
การสอน และการเรียนรู้รวมทั้งประสานสัมพันธ์ ระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 3 คุณภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนจะเป็ นเช่นไร ขึ้นอยู่กับการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในการที่จะนา
ศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด4 ดังนั้น สถานศึกษาหรือโรงเรียน ซึ่งเป็น
องค์กรให้บริการที่ผูกพันกับเรื่องของการสอนและ การเรียนรู้เป็นหลัก เป้าหมายสุดท้าย ของโรงเรียน
ก็คือ การเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนให้กับนักเรียน โรงเรียนจึงเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้มากกว่าองค์กรประเภทใด ๆ เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่สาหรับให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสาหรับ
ขยายความรู้ความสามารถและประสบความสาเร็จได้อย่างต่อเนื่อง5 ซึ่งเป็นไปตามเนื้อสาระของหมวด
ที่ 4 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยบัญญัติแนวการจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่าผู้เรียนทุ กคน มี ค วามสามารถเรียนรู้และพั ฒ นาตนเองได้ และถือ ว่าผู้ เรียนมีค วามสาคัญ ที่ สุ ด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอนต้องมีการการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กั บ ความถนั ด และความสนใจของผู้ เรี ย นโดยต้ อ งพิ จ ารณาไตร่ ต รอง ถึ งความแตกต่ า งระหว่ า ง
กระบวนการคิด บุคคล การจัดการ ทักษะ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
แก้ปัญหา ฝึกการลงมือการปฏิบัติซึ่งจะสามารทาให้ผู้เรียนสามารถเกิดการพัฒนาตนเองทั้งความคิด
และการกระทา จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ เรียนรู้จากสถานการณ์ จริง เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ ในการเรียนการสอน อย่างมีสัดส่วนสมดุล
กัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและได้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ทุกวิชา จัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และรอบรู6้
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3)
พ.ศ. 2553 ซึ่งว่าด้วยการจัดการศึกษา หรือเรียก อีกนัยหนึ่งว่าการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย
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ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศูนย์สื่อเสริม
กรุงเทพฯ, 2553), 3-4.
4 สมาน อัศวภูมิ , การบริหารการศึกษาสมัยใหม่: แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติ. พิมพ์
ครั้งที่ 5 (อุบลราชธานี: หจก.อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์, 2553), 313.
5 Wayne K. Hoy and G. Miskel Cecil, Educational Administration, 8 ed. (New
York: McGraw-Hill, 2008), 33.
6 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, แนวทางการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ.2550 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด , 2550),
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ได้ เริ่ ม ต้ น อี ก วาระหนึ่ งอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและจากการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในครั้ งนี้ มี ผ ลให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญหลายประการ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องกั บการจัดการศึกษา จาเป็นที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องรับรู้รับทราบ และนาส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของตนไปปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อการดาเนินงานการบริหารงานวิชาการภายในสถานศึกษาที่รับผิดชอบ
เพราะสถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับนโยบายมาปฏิบัติใ นการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างและระบบ
การบริหารในครั้งนี้โดยตรงเนื่องจากมีความใกล้ชิดกับผู้เรียนรับรู้ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน
ได้ดีที่ สุด สถานศึกษาทุ กระดับจึงมีภารกิจหลักที่สาคัญ อยู่ที่การพั ฒ นาผู้เรียนให้มีคุณ ภาพตามที่
คาดหวังไว้7 ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาได้กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ศึกษา ต้องปฏิบั ติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดังนี้ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับการ
พัฒนาของบุคลากร ผู้เรียน และชุมชน มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติได้ และเกิดผลจริง
นาไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลจริงในการพัฒนาแผนงานขององค์การ จนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นจาก
การพัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารเป็นลาดับ สร้างความสัมพันธ์ร่วมมือกับชุมชน และหน่วยงาน
อื่น ๆ โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นาและสร้างผู้นา และสร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุก
สถานการณ์ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ 8
หลักการบริหารให้ความสาคัญของงานในสถานศึกษา โดยแยกงานออกเป็น 7 ประเภท
พบว่า 1) การบริหารงานวิชาการคิดเป็นร้อยละ 40 2) งานบริหารงานบุคคล ได้แก่ ครู อาจารย์ และ
เจ้าหน้ าที่ คิด เป็ น ร้อ ยละ 20 3) งานบริห ารกิ จการนั กเรียนนั กศึ กษา คิ ดเป็ น ร้อยละ 20 4) งาน
บริห ารการเงิน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 20 5) งานบริห ารอาคารสถานที่ คิ ดเป็ น ร้อยละ 5 6) งานบริห าร
ความสัมพันธ์กับชุมชนคิดเป็นร้อยละ 5 และ 7) งานบริหารทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 59 จะเห็นได้ว่า
หลั ก การบริ ห ารสถานศึ ก ษาถื อ ว่ า งานวิ ช าการเป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของสถานศึ ก ษา การที่ จ ะจั ด ว่ า
สถานศึกษาใดมีม าตรฐานก็มักจะยกเอาผลงานทางวิชาการมาเป็นเกณฑ์ ที่สาคัญ งานวิชาการจะ
สัมฤทธิ์ผลหรือไม่เพียงใดก็ขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้บริหารเองว่ามีความเข้มแข็งมากน้อยเพียงใด10
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กมล ภู่ประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เมธี
ทิปส์, 2545), 5.
8 คุ รุ ส ภา สภาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา, "มาตรฐานวิ ช าชี พ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น,"
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9 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 1-2.
10 สันติ บุญภิรมย์, หลักการบริหารการศึกษา (บุ๊ค พอยท์: กรุงเทพฯ, 2552), 13-14.

4
จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นว่าการบริหารงานวิชาการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุง
แก้ไขการเรียนการสอนของนักเรียน ให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพมากที่สุด และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริม
การเรียนการสอน มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษานั้นสามารถพิจารณาได้จากผลงานวิชาการ
และงานวิชาการจะสัมฤทธิ์ผลเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาว่าจะเอาจริงเอาจัง
กั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการเพี ย งใด เพื่ อ ให้ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ่ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ย นบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์
ปัญหาของการวิจัย
ผู้บริหารการศึกษา มีหน้าที่บริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ งานทั้ง
4 ด้าน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานบุคคล 3) การบริหารงานงบประมาณ และ
4) การบริหารงานทั่วไป ซึ่งแต่ละด้านล้วนแต่มีความสาคัญ ต่อการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
บริหารงานวิชาการ เพราะการบริหารวิชาการเป็นหัวใจหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาผู้บริหาร
จึงต้องตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารงานวิชาการเป็นอย่างมาก เพราะการการบริหารงาน
วิชาการนั้นมีความสันพันธ์กับความสาเร็จของสถานศึกษา
ความสาคัญของงานด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 11 พบปัญหาที่
เกิดขึ้น คือ การบริห ารงานวิชาการของผู้บ ริห ารสถานศึกษา พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขตพื้นที่เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557 จากการศึกษา 2558
ระดับมัธยมศึกษาปีที่3 พบว่า 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับผลการสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขตพื้นที่เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557 กับปีการศึกษา 2558
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่ามี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง คือกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 0.97 นอกจากนี้ยังมีจุดที่ควรพัฒนาในด้านการสนับสนุนและ
มีส่วนร่วมในชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระฯ เพราะส่วนใหญ่จะเป็น
การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์เท่านั้น สาหรับการจัดการเรียนการสอนของคุณครูจะเน้นด้านความรู้
แต่ยังขาดการเน้นทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การจัดการเรียนรู้ยังใช้เทคนิค
วิธีการสอนที่ ไม่หลากหลาย ผู้เรียนจึงได้รับการส่งเสริมและพัฒ นาไม่มากเท่า ที่ควรในด้านทักษะ
กระบวนการคิดและทักษะชีวิต อีกทั้งนาผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปหาแนวทางแก้ไขและ
พัฒนาผู้เรียนไม่เต็มศักยภาพ และยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล สาหรับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษานาผลจากการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานไปดาเนินการวิเคราะห์และ
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นาแนวทางพัฒนาในด้านการบริหารทางวิชาการยังทาได้ไม่ตรงตามเป้าหมายและไม่ครอบคลุมทุก
ฝ่ายงาน อีกทั้งไม่ได้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยเท่าที่ควร 12
จากข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษามีคุณภาพไม่เป็นที่น่าพอใจ ส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งในการพัฒนางานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนนั้น
ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นาทางวิชาการที่แสดงออกถึงความสามารถในการบริหารกิจกรรมวิชาการของ
สถานศึกษา การปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจึง
ต้องมีความรู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง การบริหารงานวิชาการให้เหมาะสม
ทันต่อยุคของการเปลี่ยนแปลง จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและต้องการทราบสภาพและ
ปัญหาของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ ว่าผู้บริหารจะมีวิธีการอย่างไรในการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการที่จะช่วยให้การศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มกรุงธนเหนือมีผลการเรียนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
จากปัญหาของการวิจัยดังได้กล่าวไว้แล้วนั้น ผู้วิจัยจึงกาหนดวัตถุประสงค์ของ การวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาดังกล่าวได้ดังนี้
1. เพื่อทราบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ
2. เพื่อทราบคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มกรุงธนเหนือ
3. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ
คาถามของการวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้กาหนดข้อคาถามสาหรับการวิจัย
เพื่อเป็นแนวทางในการแสวงหาคาตอบในการวิจัยครั้งนี้ไว้ คือ
1. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ อยู่ใน
ระดับใด
12

สานักการศึกษา สานักงานยุทธศาสตร์การศึกษา, ผลการประเมินความสาเร็จในการ
จัดการเรียนการสอน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2558).
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2. คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ย นในโรงเรี ย นสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม
กรุงธนเหนือ อยู่ในระดับใด
3. การบริหารงานวิชาการสัมพันธ์กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ หรือไม่
สมมติฐานของการวิจัย
เพื่ อ เป็ น แนวทางในการศึ ก ษาวิ จั ย และเป็ น พื้ น ฐานในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จึ ง ได้
ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ดังนี้
1. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ อยู่ใน
ระดับปานกลาง
2. คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ย นในโรงเรี ย นสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม
กรุงธนเหนือ อยู่ในระดับปานกลาง
3. การบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ
ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย
ในการศึ ก ษาครั้งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดขอบข่ ายเชิ งทฤษฎี ข องการวิจั ย ไว้ เป็ น กรอบของ
การศึกษา โดยนาแนวคิดของลูเนนเบอร์กและออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) ที่กล่าวว่า
องค์กรระบบเปิด ประกอบด้วยระบบย่อย ๆ ภายในองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก
โดยระบบจะยอมรั บ ปั จ จั ย น าเข้ า (Inputs) จากสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ก ระบวนการแปลงสภาพ
(Transformation Process) ซึ่ ง เป ลี่ ย น แป ลงตั ว ป้ อน ให้ กลายเป็ น ผลผลิ ต (Outputs) ที่ มี
ความสัมพั นธ์กับสภาพแวดล้อม (Environment) ทั้งภายในและภายนอก และให้ข้อมูลย้อนกลับ
(Feedback) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา องค์ประกอบทั้งสามส่วนจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 13
ปัจจัยนาเข้าในระบบการศึกษานั้น คือ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษาที่นาเข้าสู่
ระบบ ได้แก่ นโยบายการจัดการศึกษา ทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้ บริหาร ครู นักเรียน ทรัพยากรที่ใช้
ดาเนินการ ได้แก่ เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ (material) และการจัดการ (management) เป็นต้น
ปัจจัยเหล่านี้ จะถูกแปรเปลี่ยนโดยกระบวนการของการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน กระบวนการนิเทศ ให้ได้มาซึ่งผลผลิต คือ ประสิทธิภาพนักเรียน ครู ระเบียบข้อบังคับ
13

Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration:
Concepts and Practices, 5 ed. (CA: Wadsworth Cengage Learning, 2008), 31-33.
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โดยมีข้อมูลย้อนกลับ เพื่อนาไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม
ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจทางสังคม และทางภูมิศาสตร์14
การบริหารงานวิชาการ เป็นกระบวนการที่มีความสาคัญต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ
นักวิชาการหลายท่านได้กาหนดขอบข่ายงานวิชาการไว้ดังนี้ มิลเลอร์ (Miller) ได้กล่าวถึง ขอบข่าย
ของงานวิชาการ 4 ด้าน คือ 1) การจัดโปรแกรมเรียน 2) การปฏิบัติตามโปรแกรม 3) การติดตามการ
เรีย นการสอน 4) การจั ด บริก ารการสอน 15 ส่ ว น เซอร์จิ โอวาทนี่ และคณะ (Sergiovanni and
others)ให้ ความเห็ น ว่า งานวิชาการประกอบไปด้วย 1) การตั้งปรัชญาขั้น มาเพื่ อปฏิบั ติให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังกล่าว 2) การจัดทาโครงการทางการศึกษาต่าง ๆ 3) การจัดให้มีการประเมินผล
หลักสูตรและมีการเรียนการสอน 4) การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาให้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
5) การบริหารบุคลากรทางวิชาการ 16 ขณะที่ กมล ภู่ประเสริฐ ได้กล่าวถึงขอบข่าย งานวิชาการไว้
9 ด้าน คือ 1) การบริหารหลักสูตร 2) การบริหารการเรียนการสอน 3) การบริหารการประเมินผล
การเรียน 4) การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา 5) การบริหารบุคลากรทางวิชาการ 6) การ
บริหารงานวิจัยและพัฒนา 7) การบริหารโครงการทางวิชาการ 8) การบริหารข้อมูลและสารสนเทศ
ทางวิ ช าการ 9) การบริ ห ารการประเมิ น ผลทางวิ ช าการของสถานศึ ก ษา 17 ขณะที่ ปรี ย าภรณ์
วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวถึงขอบข่ายงานวิชาการว่า ประกอบด้วย 1) การวางแผนที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิชาการ 2) การจัดดาเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 3) การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน
4) การวัดและประเมินผลในด้านวิชาการ18 ขณะที่ สานักการศึกษา หน่วยงานศึกษานิเทศก์ โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครที่กาหนดอานาจหน้าที่ในด้านการบริหารงานวิชาการ (X) ไว้ 9 ด้านด้วยกันคือ
1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การบริหารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา 3) การบริหารการจัดการ
เรียนรู้ 4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 5) การวัดผลประเมินผลการเรียน 6) การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8) การให้ชุมชนมี
14

มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิร าช, เอกสารการสอนชุ ด วิ ช าหลั ก และระบบบริห าร
การศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 14 (กรุงเทพฯ:: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543), 74.
15 Van Miller, The Public Administration of American School System (New
York: The Macmillan Company, 1995), 175.
16 กมล ภู่ประเสริฐ, 3-4.
17 ปรียาภรณ์ วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ
, 2553), 3-4.
18 ส านั ก การศึ ก ษา, คู่ มื อ การบริ ห ารงานวิ ช าการในโรงเรี ย นสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร
(กรุงเทพฯ: หน่วยศึกษานิเทศก์, 2551), 1.
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ส่ ว นร่ ว มในการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ งทางวิ ช าการ 9) การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษากั บ งาน
วิชาการ19
สาหรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (y) ตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการได้
กาหนดไว้ 8 มาตรฐาน ได้แก่ 1) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 2) ผู้เรียนมี
จิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 3) ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 5) ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร 6) ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 7) ผู้ เรี ย นมี สุ ข นิ สั ย สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี 8) ผู้ เรี ย นมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ๆ 20 สาหรับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงกาหนดไว้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ 2) สมรรถนะสาคัญ ของผู้เรียน และ 3) การวัดและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
จากแนวคิ ด และขอบข่ ายทฤษฎี ที่ ก ล่ าวมา ผู้ วิจั ย สามารถน าเสนอเป็ น กรอบแนวคิ ด
ดังแสดงไว้ในภาพที่ 1

19

เรื่องเดียวกัน.
20 กระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2549), 1-8.
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สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)
องค์กร (Organization)
ปัจจัยนาเข้า
(Input)
- บุคลากร
- งบประมาณ
- วัสดุอุปกรณ์
- การจัดการ

กระบวนการแปลงสภาพ
(Transformation Process)
- การบริการ
การบริหารงานวิชาการ
(x)
- การจัดการเรียนการสอน
- การนิเทศการศึกษา

ผลผลิต
(Output)
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ความพึงพอใจของทุก
ฝ่าย
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง
ป ระสงค์ ข องผู้ เ รี ย น
(Y)

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
องค์กร (Organization)
สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)

ภาพที่ 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย
ที่ ม า : Fred C.Lunenburg and Allan C. Ornstein., Educational Administration: Concepts
ad Practices, 6th ed., (CA: Wadworth Publishing, 2007), 31-33.
: หน่วยศึกษานิเทศก์ สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพ
โรงเรียนสั งกัด กรุงเทพมหานคร การบริห ารงานวิช าการ (กรุงเทพฯ : สานั ก การศึ กษา 2554),
31-146.
: กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 (กรุงทพฯ: โรงพิ ม พ์ ชุ ม ชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552), 5-49.
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ขอบเขตของการวิจัย
จากรายละเอียดและขอบข่ายทางทฤษฎีการวิจัยที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของ
การวิจัยโดยมุ่งศึกษาการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัยได้กาหนดการศึกษาดังนี้ ดังแสดงในภาพที่ 2
การบริหารงานวิชาการของสานักการศึกษา (xtot) สังกัดกรุงเทพมหานคร มี 9 ประการ
ประกอบด้วย
1) การวางแผนงานวิชาการ (x1)
2) การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา (x2)
3) การบริหารการจัดการเรียนรู้ (x3)
4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน (x4)
5) การวัดผลประเมินผลการเรียน (x5)
6) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ (x6)
7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (x7)
8) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ (x8)
9) การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ (x9)
ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (Ytot ) ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มี 8 ประการ ประกอบด้วย
1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Y1)
2) ซื่อสัตย์สุจริต (Y2)
3) มีวินัย (Y3)
4) ใฝ่เรียนรู้ (Y4)
5) อยู่อย่างพอเพียง (Y5)
6) มุ่งมั่นในการทางาน (Y6)
7) รักความเป็นไทย (Y7)
8) มีจิตสาธารณะ (Y8)
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การบริหารงานวิชาการ (xtot)
1) การวางแผนงานวิชาการ (x1)
2) การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา (x2)
3) การบริหารการจัดการเรียนรู้ (x3)
4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน (x4)
5) การวัดผลประเมินผลการเรียน (x5)
6) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ (x6)
7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา x)
8) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ (x8)
9) การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
(x9)

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (Ytot )
1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Y1)
2) ซื่อสัตย์สุจริต (Y2)
3) มีวินัย (Y3)
4) ใฝ่เรียนรู้ (Y4)
5) อยู่อย่างพอเพียง (5)
6) มุ่งมั่นในการทางาน (Y6)
7) รักความเป็นไทย (Y7)
8) มีจติ สาธารณะ (Y8)

ภาพที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย
ที่มา : หน่วยศึกษานิเทศก์ สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพ
โรงเรี ย นสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร การบริ ห ารงานวิ ช าการ (กรุ ง เทพฯ: ส านั ก การศึ ก ษา 2554 ,
31-146.
: กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 (กรุงทพฯ: โรงพิ ม พ์ ชุ ม ชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552), 5-49.
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นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่ อ ให้ เข้ าใจความหมายเฉพาะของค าที่ ใช้ ในการศึ ก ษาวิจั ย ครั้งนี้ ผู้ วิจั ย จึ งได้ นิ ย าม
ความหมายของคาต่าง ๆ ไว้ดังนี้
การบริหารงานวิชาการ 21 หมายถึง การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนตลอดถึงการปรับปรุง พัฒ นาการเรียนการสอนของนักเรียนให้มีคุณ ภาพ ซึ่งจะส่งผลถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารในสถานศึกษา จาแนกออกเป็น 9 ด้าน ดังนี้ 1) การวางแผนงานวิชาการ
2) การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 3) การบริหารการจัดการเรียนรู้ 4) การนิเทศงานวิชาการ
ภายในโรงเรียน 5) การวัดผลประเมินผลการเรียน 6) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 9) การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์22 หมายถึง มาตรฐานการศึกษาโดยดูตามระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานด้านคุณภาพผู้เรียน โดยใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ประการ คือ1)รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริ ต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการ
ทางาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ
ธารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง มีคุณธรรม
ประจากาย วาจา ใจ ประพฤติ ตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น
มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อตกลง และ
ข้อบังคับของสังคม
ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จากแหล่งเรียนรู้
โดยแสดงออกถึงความเพียรพยายามแสวงหาความรู้และความตั้งใจในการเรียน
อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

21

กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, แนวทางการพัฒนาการวัดและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจากัด, 2552), 5-49.
22 เรื่องเดียวกัน.
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มุ่งมั่นในการทางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมายโดย
การทาหน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายาม และอดทน ความตั้งใจและรับผิดชอบในงาน
รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการร่วมอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญา
ไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
มี จิ ต สาธารณะ หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ แ สดงออกถึ งการมี ส่ วนร่ วมในกิ จ กรรมหรื อ
สถานการณ์ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวัง
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดั บ ขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร จั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา ระดั บ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มกรุงธนเหนือโดยแบ่งเป็นเขต ทั้งหมด
8 เขต ได้แก่ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด
เขตจอมทอง เขตทวีวัฒนา รวมทั้งสิ้น 91 โรง

บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี วรรณกรรม แนวคิดนักการศึกษาและ
สาระสาคัญที่เป็นบทบาทสาคัญของผู้บริหารโดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
เขตทวีวัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการบริหารงานวิชาการประกอบด้วยความหมายและความสาคัญ
ของการบริหารงานวิชาการ วัตถุประสงค์ของการบริหารวิชาการผู้บริหารกับ การวางแผนงานวิชาการ
และขอบข่ายงานวิชาการ ส่วนที่ 2 คุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
มาตรฐานด้านผู้เรียนส่วนที่ 3 การจัดการศึกษาของสังกัดกรุงเทพมหานครเขตกรุงธนเหนือ และส่วน
ที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย งานวิจัยในประเทศ และงานวิจัยในต่างประเทศ
การบริหารงานวิชาการ
ความหมายและความสาคัญของการบริหารงานวิชาการ
งานวิชาการถือว่าเป็นงานหลักที่ มีความสาคัญที่สุดในการบริหารโรงเรียน มาตรฐานและ
คุณภาพของโรงเรียนมักจะพิจารณาจากผลงานด้านวิชาการเป็นสาคัญ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒ นาสติปัญ ญาและความรู้ความสามารถของนักเรียน
การบริหารงานวิชาการจึงเป็นงานที่สาคัญสาหรับผู้บริหารโรงเรียนที่จะต้องให้ความสนใจและใช้เวลา
ในการบริหารให้มากกว่างานอื่น ๆ23
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ดังนี้
สันติ บุญภิรมย์ กล่าวว่า งานวิชาการเป็นงานหลักที่สาคัญมากของการบริหารการศึกษา
เพราะเป็นการดาเนินงานเกี่ยวกับการให้ความรู้ โดยไม่มีเจตนาที่จะโน้มน้าวชักจูงให้ต้องเชื่อ ทั้งนี้
เนื่ อ งจากงานวิ ช าการเป็ น งานหนึ่ ง ที่ จั ด อยู่ ใ นขอบข่ า ยและภารกิ จ ของการบริ ห ารการศึ ก ษา

23

กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: บริษัท บุ๊คพอยท์ จาจัด, 2553), 1.
14
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ประกอบด้วยงานต่าง ๆ จานวนหลายงานด้วยกัน การดาเนินงานด้านวิชาการจึงต้องปฏิบัติในลักษณะ
ของการบริหาร ซึ่งเรียกว่า การบริหารงานวิชาการ (Academic Affairs Administration)24
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการในด้านกระบวนการดาเนินงาน
หมายถึง กระบวนการบริหารในกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกัน โดยการดาเนินการจะมีการปรับปรุง
การเรียนการสอนให้ดีขึ้นตั้งแต่กาหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
รวมไปถึงการประเมินผลการสอนเพื่อให้ได้ผลการเรียนการสอนเป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรและ
จุดมุ่งหมายของการศึกษาทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพของสถานศึ ก ษานั้ น ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งมี ก ารบริ ห ารงานวิ ช าการ
สถานศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ในแต่ละด้าน คือ งานด้านควบคุมดูแลหลักสูตรการ
สอน งานวิชาการ การวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจัย ด้านการปรับปรุงการเรียนการสอนอุปกรณ์การ
สอน การจัดแบบเรียนคู่มือครู การจัดชั้นเรียนการจัดครูเข้าสอน การฝึกอบรมครู การนิเทศการศึกษา
การเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ25
มิลเลอร์ (Miller) ได้กล่าวถึงความสาคัญของงานวิชาการว่า งานวิชาการเป็นหัวใจของ
การดาเนินงานโรงเรียนและสิ่งที่สาคัญคือการจัดทาแผนการสอนและการปฏิบัติตามแผนงาน รวมทั้ง
การวัดผลและการจัดบริการในการสอน26
กอร์ตัน (Gorton) กล่าวถึงการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดาเนินกิจกรรมทุกชนิด
ในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข การเรียนการสอนของนักเรียนให้ได้ผลดีมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งได้แก่ งานด้านหลักสูตร การจัดแผนการเรียน การจัดตารางการเรียนการ
สอน การจัดครูเข้าสอน การพัฒนาการเรียนการสอน การพั ฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ การวัดผล
และประเมินผล รวมถึงการนิเทศการสอน27

24

สันติ บุญภิรมย์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: บริษัท บุ๊คพอยท์ จากัด , 2553),

1.
25

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2.
26 Miller Van, The Public Administration of America School System (New
York: The Macmillan Company, 1965), 168.
27 Richard A. Gonton, School Administration and Supervision: Leadership
Challenges and Opportunities, 2 ed. (Ohio: W.C. Brown Co, 1983), 158-64.
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วิกค์เฟอร์ลอง และ ไฮเบอร์เกอร์ (Vick, Furlong and Hiberger) ให้ความหมายของการ
บริหารงานวิชาการว่า เป็นการวางแผนงานที่ต้องรับผิดชอบในการติดตามงานที่เกี่ยวกับวิชาการ
ทั้งหมด ซึ่งเป็นภาระงานที่ใหญ่กว่าการบริหารงานทั่วไป28
ฆนัท ธาตุทอง ได้ให้ความหมายการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุก
ชนิดในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมาย
ของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ29
เซอร์จิโอวานี และคณะ (Sergiovanni and others) มีแนวคิดว่าการบริหารงานวิชาการ
มี ข อบข่ ายที่ ส าคั ญ ประกอบด้ วย 1) ตั้ งปรัช ญาการศึ ก ษาขึ้น มาเพื่ อ ปฏิ บั ติ ให้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์
ดังกล่าว 2) การจัดทาโครงการทางการศึกษาต่าง ๆ 3) การจัดให้มีการประเมินผลหลักสูตรและการ
ประมวลผลการสอน 4) การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาให้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง และ 5) การ
จัดหาวัสดุสาหรับการเรียนการสอน30
ฟอเรสท์ และกิ น เซอร์ (Forest and Kinser) ได้ ให้ ค วามหมายค าว่ า การบริ ห ารงาน
วิชาการ คือ งานที่จะต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบริหารและการส่งเสริมการจัดทาหลักสูตร การ
สอน รวมถึงการจัดการเรียนรู้31
กุลฑรี พิกุลแกม ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ คือ การบริหารโรงเรียนโดย
มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมี
ประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน32
ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ กล่าวว่า งานวิชาการ คือ งานที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการพั ฒ นา
หลั ก สู ต ร กระบวนการถ่ ายทอดความรู้ไปสู่ ก ลุ่ ม เป้ าหมายหรือ ผู้ เรีย น การจัด สื่ อ และเทคโนโลยี
28

Julia Miller Vick, Jennifer S. Mary, and Morris Heiberger, The Academic
Job Search Handbook, 4 ed. (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008), 7.
29 ฆนั ท ธาตุ ท อง, การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (นครปฐม: เพชรการพิมพ์, 2553), 6.
30 Sergiovanni Thomas J. and others, Education Governance and
Administration (Englewood Cliff, N.J.: Prentice-Hall Inc., 1980), 267-68.
31 Forest James and Kinser, Higher Education in the United States: An
Encyclopedia (Oxford: ABC-CLIO, 2002), 1.
32 กุลฑรี พิกุลแกม, "การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานครปฐม เขต 2" (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาการศึ ก ษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 18.
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การศึกษาการวัดผลและประเมินผล การประกันคุณภาพ รวมถึงการจัดบรรยากาศเพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการ33
วินิจ เกตุขา กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึ ง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดที่
เกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นหรื อ สถานศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ก ารเรี ย นการสอนเกิ ด ผลดี มี
ประสิทธิภาพ34
รุ่งชั ช ดาพร เวหะชาติ ได้ ก ล่ าวถึ งการบริห ารงานวิช าการว่าเป็ น งานที่ ส าคั ญ เพราะ
กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษามีความเกี่ยวข้องกับ การบริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะจุดมุ่งหมาย
หลั ก ของสถานศึ ก ษาซึ่ งเกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอน และความส าเร็ จ และ
ความสามารถของสถาศึกษาจะเป็นเครื่องชี้วัดการของผู้บริหาร ซึ่งกระบวนการบริหารกิจกรรมทุก
อย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
วิชาการทั้งสิ้น จุดมุ่งหมายของการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน โดยการบริหารวิชาการ
ในสถานศึกษานั้นมีความสาคัญดังต่อไปนี้ คือ 1) ทาให้สถานศึกษาดาเนินการบริหารงานวิชาการ
2) ทาให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาตนเองและการประเมิน
จากหน่วยงานภายนอก 3) เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจัดปัจจัย
เกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรู้ที่สนองตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น การพัฒนาการ
เรียนรู้ที่สนองตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ และ 4) เป็นการประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาและของบุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก ร หน่ ว ยงานและสถาบั น อื่ น ๆ อย่ า งกว้ า งขวาง
กระบวนการเริ่ ม ตั้ งแต่ ก ารก าหนดนโยบายการวางแผน การปรั บ ปรุงพั ฒ นาการเรีย นการสอน
ตลอดจนการประเมินผลการสอนเพื่อใช้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร35
วิกค์เฟอร์ลอง และไฮเบอรเกอร์ (Vick, Furlong and Heiberger) ให้ความหมายของ
การบริหารงานวิชาการไว้ว่า หมายถึงการวางแผนงานที่ต้องรับผิดชอบ ในการติดตามงานที่เกี่ยวกับ
วิชาการทั้งหมด ซึ่งเป็นภาระงานที่ใหญ่กว่างานบริหารงานทั่ว ๆ ไป36
33

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ , การบริหารงานวิชาการ (ปัตตานี: ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2549), 2.
34 วินิจ เกตุขา, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: มหาลัยเกษตรศาสตร์, 2546), 1.
35 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ , การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สงขลา: ศูนย์
หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550), 29.
36 Julia Miller Vick, Jennifer S. Mary, and Morris Heiberger, 7.
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สรุปได้ว่าการบริหารงานวิชาการ หมายถึงการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านวิชาการ
และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การพัฒนาส่งเสริมความมีประสิทธิภาพของการเรียน
การสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นภารกิจหลักและหัวใจสาคัญของสถานศึกษาที่ผู้บริหารต้องให้
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
วัตถุประสงค์ของการบริหารวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารงานวิชาการไว้ดังนี้
1. เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาบริห ารงานด้ านวิช าการได้ โดยอิ ส ระ มี ค วามคล่ อ งตั ว รวดเร็ว
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น
2. เพื่อให้การบริการและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน
3. เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยเกื้อหนุน
การพัฒนาการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่นโดยยึดผู้เรียน
เป็นสาคัญ
4. เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาได้ ป ระสานความร่ วมมื อ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง37
ผู้บริหารกับการวางแผนงานวิชาการ
ผู้บริหารในองค์กรการศึกษาเป็นผู้มีบทบาทและหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนงานวิชาการ
เพราะงานวิชาการในสถานศึกษาถือเป็นงานหลัก ในการบริหาร ผู้บริหารควรมีหลักการวางแผนงาน
วิชาการ ดังนี้
1. ผู้บริหารควรมีความรับผิดชอบในการวางแผนทุกระดับ งานทางวิชาการ ตั้งแต่งาน
วิชาการระดับสถานศึกษา งานวิชาการระดับคณะจนถึงการเรียนการสอนของครูและอาจารย์ โดยการ
จัดให้มีการประชุมแสดงความคิดเห็นและปรึกษาหารือเพื่อการรับฟังความคิดเห็นของครูและอาจารย์
นาไปสู่การจัดการวางแผนได้อย่างมีระบบและถูกต้อง
2. ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมในการวางแผนงานทั่วไปต่าง ๆ ของสถานศึกษาโดยผู้บริหารจะ
มีส่วนร่วมกาหนดและวางแผนงานกับบุคคลากรและครูอาจารย์ในสถานศึกษาที่ทาหน้าที่รับผิดชอบ
งานในส่วนนั้น ๆ เป็นผู้กาหนดแผนงานของสถานศึกษา

37

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา: ระเบียบ
วาระแห่งชาติ (พ.ศ.2551-2555) (กรุงเทพฯ: พริกหวาน, 2551), 33.
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3. ผู้บริหารควรมีทักษะในการวางแผน ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารควรมีความรู้
ความสามารถ และทักษะในการวางแผนจนสามารถชี้นาครูอาจารย์ได้
4. ผู้บริหารควรรู้จักการวางแผนในการบริหารงาน โดยการวางแผนเป็นกระบวนการของ
การบริหารงานต่าง ๆ ที่ทาให้สามารถดาเนินงานสาเร็จลุล่วงไปได้หรือไม่ ซึ่งจะขึ้นอยู่ที่การวางแผน
งานที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดไป ตั้งแต่การวางแผน การจัดโปรแกรมการศึ กษา การรับ
สมัครผู้เรียน ตลอดจนถึงการจัดการสอนต่าง ๆ หากสามารถวางแผนการสอนได้ดีการบริหารงานใน
ขั้นตอนอื่นจึงจะสามารถดาเนินการได้38
ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ
มิลเลอร์ (Miller) ได้กล่าวถึง ขอบข่ายงานวิชาการไว้ 4 ด้าน คือ 1) การจัดโปรแกรม
เรียน 2) การปฏิบัติตามโปรแกรม 3) การติดตามการเรียนการสอน และ 4) การจัดบริการการสอน39
แมสซี และดัก ลาส (Joseph L.Massie and John Douglas) ได้ก าหนดไว้ 5 ขั้น ตอน
คือ 1) การกาหนดเป้าหมาย (Identify Goal) 2) การค้นหาโอกาสและการพิจารณาถึงปัญหาที่จะ
เกิดขึ้น (Search for Opportunity and Consider Obstacles) 3) การแปลโอกาสให้เป็นแนวทาง
ในการปฏิ บั ติ (Translate Opportunities into Available Courses of Action) 4) การเลื อ ก
แนวทางที่ดีที่สุดและการกาหนดจุดมุ่งหมาย (Select Best Course and Set Objectives) และ 5) การ
ตรวจสอบ แบบการทบทวน (Review and Revise)40
สุธีระ ทานตะวณิชย์ ได้กาหนดขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารไว้ว่า
งานวิชาการควรมีขอบข่ายดังนี้ 1) งานด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ 2) งานด้านการเรียน
การสอน 3) งานวัสดุประกอบหลักสูตรเพื่อสื่อการเรียนการสอน 4) งานวัดผลและประเมินผล 5) งาน
ห้องสมุด 6) งานนิเทศการศึกษา 7) งานด้านการวางแผนและกาหนดวิธีดาเนินงาน 8) งานส่งเสริม
การสอนและ 9) งานประชุมและอบรมทางวิชาการ 41ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้สอดคล้องกับแนวคิดของ
บุคคลท่านอื่น ๆ เช่นแนวคิดของ วิจิตร วรุตบางกูร และสุพิชญาธีระกุล ที่ได้เสนอความคิดแบ่งงาน
วิช าการ ออกเป็ น 9 งานคื อ 1) วั ต ถุ ป ระสงค์ นโยบายและวิ ธีก ารบริห าร 2) หลั ก สู ต รและการ
38

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 5-6.
39 Miller Van, 168.
40 Massie Joseph L. and John Douglas, Managing: A Contemporary
Introduction, 3 ed. (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc, 1981), 220-22.
41 สุ ธี ร ะ ทานตะวณิ ช ย์ , การบริ ห ารและการนิ เทศการศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น (ชลบุ รี : คณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 2534), 88-89.
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ประมวลผลการอ่าน 3) ตารางสอน 4) อุปกรณ์การสอน 5) แบบเรียนหนังสืออ่านประกอบ 6) การ
จัดแบ่งหมู่นักเรียน 7) การนิเทศการสอน 8) การจัดห้องสมุด 9) การวัดและประมวลผลการสอน 42
ส่วนอุทัย บุญประเสริฐ กล่าวถึงงานและขอบเขตของงานวิชาการของโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วไป
นั้น เมื่อวิเคราะห์จากองค์ประกอบพื้นฐานของงานวิชาการ ซึ่งครอบคลุมด้านหลักสูตร ด้านการสอน
หรือการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศทางวิชาการกับ
ระดับบริหารจัดการงานวิชาการของโรงเรียนแล้วอาจจัดเป็นกลุ่มงานหรือกลุ่มกิจกรรมหลักที่สาคัญ
เพื่อใช้เป็นกรอบกากับโครงการงานกิจกรรม การดาเนินงานทางวิชาการและที่เกี่ยวข้องกับงานทาง
วิชาการของโรงเรียนได้ในกลุ่มใหญ่ ในเรื่องต่อไปนี้ คือ 1) เรื่องหลักสูตรและการจัดการในการนา
หลักสูตรไปใช้ให้ประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการในการนาหลักสูตรไป
ใช้ให้ประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการและเกณฑ์การบริหารหลักสูตร
2) เรื่องการสอน การบริหารการสอน และการปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
บรรลุหลักการและจุดหมายของหลักสูตร 3) เรื่องกิจกรรมนักเรียนและการบริหารกิจกรรมนักเรียน
ให้เสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้ได้สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น 4) เรื่องสื่อการเรียนการสอนและงาน
ห้องสมุด เพื่อเสริมหรือสนับสนุนการเรียนการสอนส่วนต่าง ๆ ตามหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ และ
ช่วยให้ครูมีความรู้ที่ก้าวหน้ากว้างขวางทันสมัยอยู่เสมอ 5) เรื่องการวัดผลประเมินผลการศึกษาตัวเด็ก
หรือของตัวผู้เรียน และการประเมินมาตรฐานหรือการประเมินผลสาเร็จของงานวิชาการของโรงเรียน
โดยส่วนรวมทั้งโรงเรียนและ 6) เรื่องการจัดการนิเทศการศึกษา (Instructional Supervision) และ
การพัฒ นาวิชาชีพ (Professional Development) สาหรับครูและสาหรับบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ๆ ของโรงเรียน43
กระบวนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นกระบวนการทางานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีกระบวนการดังนี้
1. การเตรียมการ เป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้ตระหนักถึงความสาคัญเห็น
คุณค่าและประโยชน์ ของการบริหารงานวิชาการด้านต่าง ๆ เตรียมการในการพัฒนาความรู้ ทักษะ
ให้แก่บุคลากร ตลอดจนจัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ
2. การดาเนินการ มีขั้นตอน ดังนี้
42

วิจิตร วรุตบางกูร และ สุพิชญา ธีระกุล , การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษา
เบื้องต้น (กรุงเทพฯ: ขนิษฐ์การพิมพ์, 2535), 32.
43 อุ ทัย บุ ญ ประเสริฐ , การวางแผนและการจัด การระบบแผนงานโรงเรียน (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์เอสดี เพรส, 2538), 85.
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2.1 การวางแผน ผู้บริหารต้องวางแผนงานด้านวิชาการ โดยการกาหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน การจัดระบบงาน การกาหนดเป้าหมาย วิธีการ แนวทางการดาเนินงานจัดการบุคลากร
จัดสรรงบประมาณ จัดทาแผนงาน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารงานวิชาการดาเนินไป
ตามเป้าหมายและขั้นตอนตามแผนที่วางไว้โดยคณะครูและทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน
2.2 การปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหารมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน จัดสิ่ง
อานวยความสะดวกและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.2.1 สนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานตามภารกิจของงานวิชาการ
2.2.2 ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษาและวิทยฐานะที่สูงขึ้น
2.2.3 สนับสนุนให้ครูทางานอย่างมีความสุข
2.2.4 จัดสิ่งอานวยความสะดวก สนับสนุนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 การวัดและประเมินผล ผู้บริหารมีหน้าที่จัดให้มีการนิเทศ กากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานด้านวิชาการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้
2.4 การปรับปรุง/พัฒนา เป็นการนาผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานด้าน
วิชาการ ตลอดจนการวางแผนงานในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. การรายงาน เป็นการวบรวมผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการตามแผนงานและเขียน
รายงานสรุปผลการดาเนินงานการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
บทบาทและหน้าที่ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในการบริหารงานวิชาการ
พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545 มาตรา 9 ได้กาหนดให้จัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาโดยการ
กระจายอานาจสู่สถานศึกษา และมุ่ งเน้นการมีส่วนร่วม บุคคล ครอบครัว ชุมชนในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ผู้อานวยการสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้นาของหน่วยงานจึงเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการจัด
การศึกษาให้ประสบความสาเร็จ บทบาทหน้าที่ของผู้อานวยการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ
มี ดังนี้
(1) ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
(2) ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนาศักยภาพของตนและนักเรียน
(3) ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนาการจัดการศึกษา
(4) นิเทศ กากับติดตาม และปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
(5) ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน ผู้ป กครอง คณะกรรมสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา
(6) สรุปประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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(7) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการศึกษา
ขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
การบริหารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จาแนกการ
บริหารงานวิชาการออกเป็น 9 งาน ตามขอบข่ายและภารกิจด้านการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้
1) การวางแผนงานวิชาการ
การวางแผนงานวิชาการ เป็นการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
นักเรียน บุคลากร จัดทาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ จัดทาแผนงานวิชาการ ซึ่ง
มีความสาคัญและจาเป็นในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1) การจัดทาข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลโดยวิธีที่เหมาะสมและตาม
ความต้องการในการใช้งานซึ่งมีการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งจาเป็นในการ
วางแผนการบริห ารงานวิช าการ ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ ดี ต้ อ งเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง และเป็ น ปั จ จุ บั น
สามารถตอบสนองผู้ใช้ได้ทันเหตุการณ์ ดังนั้นข้อมูลสารสนเทศจึงมีความสาคัญและเป็นประโยชน์
สาหรับบุคลากรทุกคนในโรงเรียนในการนาข้อมูลไปประกอบการพัฒนางาน สร้างทางเลือกใหม่ ๆ ใน
การดาเนินงาน โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าสายชั้น มีความ
จาเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบการวางแผนตัดสินใจกาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนข้อมูลสารสนเทศที่โรงเรียนจัดทาขึ้นจะทาให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ตรวจสอบการทางานของตนเองตลอดจนข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น สามารถนามาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา
และนามาปรับปรุงงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนสามารถศึกษาผลการทางานของ
บุ ค ลากรในหน่ วยงานโดยมี ข้ อ มู ล สารสนเทศประกอบการชี้ แ นะ ช่ วยเหลื อ และแก้ ปั ญ หานั้ น ๆ
ได้ง่ายขึ้น
1.2) การทาแผนงานวิชาการ
การท าแผนงานวิชาการ หมายถึง การดาเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล
ด้านวิชาการ จัดระเบียบ และกาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ โดยความสาคัญของการจัดทา
แผนงานวิชาการ เป็นการจัดทาแผนงานวิชาการในโรงเรียน เป็นสิ่งที่จาเป็นที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ได้มากที่สุด โดยมีความสาคัญ คือ
1.2.1) การจัดทาแผนงานวิชาการจะเป็นตัวกาหนดโครงการ/กิจกรรม/งานที่
ทาในอนาคต
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1.2.2) โรงเรียนสามารถดาเนินงานไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
1.2.3) ทาให้สามารถพัฒนาโรงเรียนไปตามทิศทางที่กาหนดไว้ และสามารถคง
อยู่ ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.4) ช่วยให้ใช้งบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ ได้อย่างประหยัดและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
2) การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ของฝ่ายต่าง ๆ อาทิ ฝ่ายบริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน โดยทั่วไปมีการดาเนินการใน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การดาเนินการระดับสถานศึกษา ดาเนินการโดยองค์คณะบุ คคลในระดั บ
สถานศึกษาได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ เมื่อ
พิจารณาการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบการวัด
ประเมินผลการเรียน รวมทั้งพิจารณาเกี่ยวกับเอกสารบันทึกรายงานผลการเรียนซึ่งต้อ งใช้ร่วมกันใน
สถานศึกษานั้น ๆ
ส่วนที่ 2 การดาเนินการระดับชั้นเรียน ดาเนินการโดยครูผู้สอนแต่ละคนออกแบบ
หน่ วยการเรีย นรู้แ ละจั ดการเรียนการสอน เพื่ อ ให้ สอดคล้อ งกั บ ผู้เรียนแต่ ล ะกลุ่ ม ซึ่ งอาจมี ค วาม
แตกต่ างกั น ดั งนั้ น จึงมี ค วามเป็ น ไปได้ค รูผู้ สอนรายวิชาเดี ยวกั น ระดั บ ชั้ น เดี ยวกัน อาจพิ จารณา
ออกแบบหน่วยการเรีย นรู้ที่ แตกต่างกัน ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้หรืองานที่มอบหมายให้ผู้เรียน
ปฏิบัติหรือวิธีการวัดประเมินผลอาจต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดทาในส่วนงานต่าง ๆ ดังนี้
2.1) การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
การจั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา เป็ น การจั ด ท าเอกสารในระดั บ สถานศึ ก ษา
โดยองค์คณะบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
งานวิชาการ เมื่อจัดทาเอกสารหลักสูตรเรียบร้อย การจัดทารูปเล่มและการจัดแบ่งจานวนเล่มของ
หลักสูตรโรงเรียนขึ้นอยู่ กับการพิจารณาตามความเหมาะสมของโรงเรียน เพื่อความสะดวกในการ
บริหารจัดการ และนาไปใช้ หลักสูตรสถานศึกษาควรมีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
(1) ส่วนนา
(2) โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
(3) คาอธิบายรายวิชา
(4) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(5) เกณฑ์การจบหลักสูตร
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ทั้ ง นี้ ในการจั ด ท ารู ป เล่ ม หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาในส่ ว นของหน้ า ปกหลั ก สู ต ร
สถานศึ ก ษาและประกาศโรงเรีย นเรื่อ งให้ ใช้ ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษานั้ น ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดรูปแบบเป็นตัวอย่างให้โรงเรียนได้ปรับใช้ตามความเหมาะสม
2.2) การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้
การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ หมายถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียนและครูนา
หลักสูตรไปปฏิบัติให้บังเกิดผล รวมถึงการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เพื่อการพัฒนาหลักสูตร
ไปสู่การเรียนการสอนในห้องเรียน และอานวยความสะดวกให้ครูสามารถสอนนักเรียนได้อย่างมี
ประสิท ธิภ าพ ได้แก่ การจัดเอกสารประกอบหลักสูตร การเตรียมบุคลากร อาคาร สถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การบริหารและบริการหลักสูตร และการนิเทศการใช้หลักสูตร
2.3) การนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร เป็นกระบวนการสาคัญที่สถานศึกษาใช้ในการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพโดยใช้ เทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย ทั้ งนี้ ขึ้ น อยู่ กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการติ ด ตาม
การตรวจเยี่ยมและการสังเกตการณ์ในชั้นเรียน การสอนแนะ (Coaching) การตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู้ การบันทึกหลังการสอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น
ดังนั้น สถานศึกษาการจัดให้มีแผนนิเทศ กากับ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่าง
เป็ น ระบบด าเนิ น การให้ ก ระบวนการนิ เทศเป็ น วัฒ นธรรมในการปฏิ บั ติ งานของครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาบนพื้นฐานความรู้ เป็นกัลยาณมิตร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และยอมรับ
การเปลี่ยนสถานภาพระหว่างการเป็นผู้นิเทศและเป็นผู้รับการนิเทศ ควรดาเนินการดังนี้
(1) ร่วมกันกาหนดความต้องการในการรับการนิเทศหรือกากับ ติดตาม เพื่อเฝ้า
ระวังมิให้คุณภาพการจัดทาและใช้หลักสูตรเกิดปัญหา อุปสรรคและส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียน
(2) สร้างความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรใน
เชิงบวกแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาว่ามิได้เป็นกระบวนการจับผิดแต่เป็ นกระบวนการดูแล
ช่วยเหลือเพื่อให้การใช้หลักสูตรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
(3) กาหนดข้อตกลงเพื่อการขับเคลื่อนการนิเทศติดตามร่วมกัน และมีแผนการ
ดาเนินการอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
(4) ผู้บริหารโรงเรียนต้องดาเนินการให้มีการนิเทศ ติดตาม อย่างเป็นระบบครบ
วงจรทั้งในระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม
2.4) การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
การประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรซึ่งสถานศึกษาจะต้องมีความตระหนักในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อ
เป็นหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย คุณธรรมบรรลุตามมาตรฐาน
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การเรียนรู้ระดับชาติ และสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข กระบวนการประเมินผลการใช้
หลักสูตร สามารถดาเนินการได้ทั้งระหว่างการใช้หลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้แล้วหรือการติดตาม
จากผลผลิตคือ ผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรนั้นเอง
เพื่อให้การประเมินผลการใช้หลักสูตรบรรลุเป้าหมายของการควบคุมคุณภาพ
สถานศึกษาควรจัดให้มีการประเมินทั้งระบบ คือ
(1) กาหนดให้มีการประเมินการใช้หลักสูตรเป็นกิจกรรมหลักของสถานศึกษา
(2) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการใช้หลักสูตรด้วยตนเอง กับคณะครู
(3) วางระบบเครื อ ข่ า ยการท างานและมอบหมายงานการประเมิ น ให้ ค ณะ
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคณะดาเนินการประเมินเป็นระยะ ๆ โดยกาหนดให้ชัดเจนว่าคณะใดต้องประเมิน
รายการใดบ้าง
(4) สรุปผลการประเมิน และนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา
2.5) การรายงานการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
เป็นการนาผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของคณะครูและผู้บริหาร
โรงเรียนเสนอจุดเด่นจุดต้องพัฒนาความสาเร็จและ/หรือปัญหาของการนาไปใช้ตามองค์ประกอบของ
หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้สถานะชนได้ทราบ และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชน บรรลุเป้าหมาย
การศึกษาของชาติต่อไป
2.6) การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใช้สอดคล้องกับผู้เรียน และความต้องการ
ของผู้ปกครอง ชุมชน โดยรวบรวมข้อมูลจากการประเมินผลตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
(1) ประเมินตัวหลักสูตร โดยมีหัวข้อในการพิจารณา เช่น ความครบถ้วนของ
องค์ประกอบหลักสูตร ความครอบคลุมเนื้อหาสาระ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ความเหมาะสมของ
จานวนชั่วโมงและค่าน้าหนัก วิธีการวัดและประเมินผล ฯลฯ
(2) ประเมินความต้องการจาเป็นในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของ
นักเรียนในอนาคต เพือ่ นามาใช้กาหนดโปรแกรมการเรียนและเวลาเรียน
(3) ประเมินตามความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อนามาใช้กาหนดโปรแกรมการเรียน และโครงการต่าง ๆ
3) การบริหารการจัดการเรียนรู้
การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงศักยภาพ พฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรซึ่งเป็นผลจาการ
ฝึกหรือการปฏิบัติที่ได้รับการเสริมแรง ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ตลอดชีวิต
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การจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการสาคัญในการนาเอาหลักสูตรสู่การพัฒนานักเรียน
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่หลักสูตรกาหนดปั จจัยสาคัญในการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ
ประกอบด้วยปัจจัยที่สาคัญ 3 ประการ คือ
ประการที่ 1 ตัวผู้เรียน (Learner)
ประการที่ 2 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นตัวเร้า (Stimulus Situation)
ประการที่ 3 การกระทาหรือการตอบสนอง (Action หรือ Response)
การบริหารจัดการเรียนรู้สามารถแบ่งได้ดังนี้
3.1) การบริหารจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ มีกระบวนการจัดที่หลากหลาย ได้แก่
(1) กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
(2) กระบวนการสร้างความรู้
(3) กระบวนการคิด
(4) กระบวนการทางสังคม
(5) กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา
(6) กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
(7) กระบวนการปฏิบัติลงมือทาจริง
(8) กระบวนการวิจัย
(9) กระบวนการจัดการ
(10) กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง
(11) กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย
3.2) การบริหารจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กับผู้เรียนโดยคานึงความถนัด วิถีชีวิต ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความสามารถ และศักยภาพ
ของนักเรียน เน้นกระบวนการที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกทักษะให้สามารถคิดเป็น จัดการสิ่งต่าง ๆ ได้
และสามารถประยุ ก ต์ ใช้ ได้ น าไปสู่ ก ระบวนการวิ จั ย มาพั ฒ นาระบบเรี ย นรู้ มี ก ารยื ด หยุ่ น ตาม
เหตุการณ์และสภาพท้องถิ่น
3.3) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถความ
ถนัดของตนเองและสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ เห็นคุณค่าในการประกอบสัมมาชีพ เป็นผู้มี
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ระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ การบาเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน
สังคม ประเทศชาติ และดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
3.3.1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน 2 ลักษณะ
คือ (1) กิจกรรมแนะแนว และ (2) กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี และ กิจกรรม
ชุมนุม ชมรม
3.3.2) การบริหารทางวิชาการ จัดเป็น 3 ลักษณะ คือ (1) การส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ (2) การจัดสอนซ่อมเสริม และ 3) การบริหารเพื่อส่งเสริมวิชาการ
3.4) การจัดการศึกษาพิเศษ
การศึกษาพิเศษเป็นการจัดการเรียนการสอนและบริการที่ให้แก่เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ ได้แก่ เด็กปัญญาอ่อน เด็กพิการทางกายและสุขภาพ เด็กพิการทางตา ทางหู เด็กที่มี
ปัญหาทางการพูด เด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์และสังคม รวมทั้งเด็กปัญญาเลิศ เพื่อให้ได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพ
เด็กพิเศษ หมายถึง เด็กที่มีลักษณะทางกายภาพหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจาก
สภาพปกติ ท างร่า งกาย สติ ปั ญ ญา อารมณ์ ห รื อ สั งคม ซึ่ งความเบี่ ย งเบนนี้ อ าจส่ งผลกระทบต่ อ
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก โดยเด็กพิเศษนั้นจะมีรูปแบบการศึกษาพิเศษ 5 รูปแบบได้แก่
รูปแบบที่ 1 การจัดการศึกษาพิเศษร่วมในชั้นเรียนปกติเต็มเวลา จัดบริการ
สาหรับเด็กที่มีความผิดปกติไม่มาก หลังจากเด็กได้รับการบาบัดหรือฟื้นฟูสมรรถภาพในด้านที่จาเป็น
ก็สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้
รูปแบบที่ 2 การจั ด การศึ ก ษาพิ เศษเรีย นร่วมในชั้ น ปกติ จั ด บริก ารให้ เด็ ก
พิเศษเรียนในชั้นเรียนได้เรียนร่วมในชัน้ เรียนปกติโดยได้รบั บริการต่าง ๆ เพิ่มเติม
รูปแบบที่ 3 การจัดการศึกษาพิเศษในชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ จัดให้แก่
เด็กที่มีความบกพร่องค่อนข้างมาก รวมทั้งเด็กที่มีความสามารถสูงจนไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็ก
ปกติได้
รูปแบบที่ 4 การจั ด โรงเรี ย นพิ เ ศษ จั ด ให้ แ ก่ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งมาก
ไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้และต้องใช้ครูที่มีความสามารถเฉพาะทาง
รูปแบบที่ 5 การจัดการศึกษาพิเศษนอกโรงเรียน เป็นการศึกษาพิเศษ ใน
โรงพยาบาล สถานพักฟื้น สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือการดูแลเด็กที่บ้าน
4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน
การนิ เทศงานวิ ช าการภายในโรงเรี ย น เป็ น กิ จ กรรมที่ ส าคั ญ กิ จ กรรมหนึ่ งที่ ช่ ว ย
สนั บ สนุ น ให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนและการปฏิ บั ติ ง านต่ า ง ๆ ในโรงเรี ย นด าเนิ น ไปอย่ า งมี
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ประสิ ท ธิภ าพเพราะการนิ เทศภายในเป็ น การส่ งเสริม ให้ บุ ค ลากรในโรงเรีย นร่วมมื อ กัน ปรับ ปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานต่าง ๆ
การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูในโรงเรียนได้วางแผนและดาเนินการร่วมกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภ าพการปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการให้ได้ผลดีขึ้น
หลักการนิเทศงานวิชาการ การนิเทศงานวิชาการในโรงเรียนควรมีหลักการ ดังนี้
(1) ร่ ว มแรง คื อ การที่ ทุ ก คนร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ งานที่ ได้ รั บ มอบหมายให้ ส าเร็ จ หรื อ
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติ
(2) ร่วมจิต คือ การมีความสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียวกัน
(3) ร่วมคิด คือ การที่ทุกคนพยายามใช้ความรู้ ความสามารถของงานที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของส่วนรวมให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
(4) ร่ว มพิ ชิ ต ปั ญ หา คื อ การที่ ทุ ก คนพยายามช่ ว ยกั น วิ เคราะห์ ปั ญ หาและลงมื อ
แก้ปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง
(5) ร่วมพัฒนาทั้งกลุ่มและตนเอง คือ การที่ทุกคนพยายามพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็พัฒนาเพื่อนภายในกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กิจกรรมการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน
การนิเทศงานวิชาการเพื่อปรับปรุงหรือพั ฒนาบุคลากรในโรงเรียนนั้นผู้นิเทศจะต้อง
วิเคราะห์ข้อบกพร่อง ความต้องการจาเป็นของผู้รับการนิเทศด้านความรู้ ทักษะ เจตคติแล้วพิจารณา
หาแนวทางที่ จะด าเนิ น การนิ เทศอย่ างมี ป ระสิท ธิภ าพและสัม ฤทธิ์โดยเลือ กกิจกรรมการนิ เทศที่
สามารถทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้
(1) ประชุมก่อนนิเทศ
(2) ปฐมนิเทศ
3) ให้คาปรึกษา
(4) อบรม
(5) ประชุมปฏิบัติการ
(6) สัมมนา/ศึกษานอกสถานที่
(7) ระดมความคิด
(8) สาธิตการสอน
(9) ศึกษาเอกสารวิชาการ/ตารา
(10) สัมมนาทางวิชาการ
(11) เยี่ยมนิเทศชั้นเรียน

29
(12) สังเกตการสอน
(13) วิจัยเชิงปฏิบัติการ
(14) เขียนเอกสาร/บทความทางวิชาการ
(15) จัดนิทรรศการ
5) การวัดผลประเมินผลการเรียน
การวั ด ผลประเมิ น ผลการเรี ย นมี จุ ด มุ่ ง หมายพื้ น ฐาน 2 ประการ ได้ แ ก่ การวั ด
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการวัดประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน ซึ่งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
5.1) ระดับชั้นเรียน เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการเป็นการประเมินผลย่อยหรือประเมินผลรวม เป็นการประเมินผลตามสภาพจริงหรือการ
ปฏิบัติ เป็นการทดสอบประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ซึ่งการประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการใช้
ผลการประเมิน เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาผู้เรียน ปรับการสอน และตัดสินผลการเรียนและสื่อสารกับ
ผู้ปกครอง
5.2) ระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนทุกชั้น โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการประเมินระดับสถานศึกษาเป็นการใช้ผลการประเมินเพื่อ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียน
5.3) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียน
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สาหรับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ดาเนินการประเมินคุณภาพโดย
สานักการศึกษา
5.4) ระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐานของหน่วยงานที่ ได้รับมอบหมาย ซึ่งการประเมินระดับชาติเป็นการใช้ผลการประเมินเพื่อ
การตัดสินใจ กาหนดนโยบาย จัดสรรทรัพยากร ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวม
การนาการวัดผลและประเมินผลสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษาสามารถนาการวัดผลและประเมินผลสู่การปฏิบัติ ได้ดังนี้
(1) จัดทานโยบาย รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สถานศึกษา
(2) กาหนดเกณฑ์การประเมิน การผ่านตัวชี้วัด
(3) จัดท าแนวปฏิบัติและเกณฑ์การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(4) กาหนดกระบวนการตัดสินผลการเรียน
(5) กาหนดแนวปฏิบัติการอนุมัติการเลื่อนชั้น การเลื่อนชั้นระหว่างปี การซ้าชั้น ฯลฯ
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(6) กาหนดการกิจครูผู้สอน
(7) จัดทาคู่มือครู คู่มือนักเรียน
6) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
สื่อ หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่บรรจุข้อมูลเพื่อให้ผู้ส่ง และผู้รับสามารถสื่อสารกันได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ เมื่ อมี การนาสื่ อมาใช้ในการเรียนการสอน จึงเรียกว่า “สื่อการเรียนการสอน”
(Instructional Media) ซึ่งหมายถึง สื่อที่บรรจุเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ที่ผู้สอน และผู้เรียนใช้เป็น
เครื่องมือสาหรับการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่ต้องการเรียนรู้
นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มา
ก่ อ นหรื อ เป็ น การพั ฒ นาดั ด แปลงมาจากของเดิ ม ที่ มี อ ยู่ ให้ ทั น สมั ย และใช้ ได้ ผ ลดี ยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ น า
นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทางานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย
ประหยัดเวลาและแรงงานอีกด้วย
นวั ต กรรมทางการศึ ก ษา (Educational Innovation) หมายถึ ง การน าสิ่ งใหม่ ซึ่ ง
อาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทา รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์เข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวัง
ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทาให้ผู้เรียนสามารถเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอน โดย
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia)
และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อประโยชน์
ต่อการดารงชีวิตของมนุษย์หรือหมายถึงการนาความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวกหรือตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์
แหล่งเรียนรู้ หมายถึง “แหล่ง” หรือ “ที่รวม” ซึ่งอาจเป็นสภาพ สถานที่หรือศูนย์รวม
ที่ประกอบด้วย ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียนการ
สอนที่มีรูปแบบแตกต่างจากกระบวนการเรียนการสอนที่มีครูเป็นผู้สอน แหล่งเรียนรู้ตามมาตรา 25
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวน
สัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่น เป็นต้น
6.1) แนวดาเนินการสร้าง พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
(1) โรงเรียนจัดทาเองหรือรวมกลุ่มจัดทาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้

31
(2) พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต พัฒนา และใช้สื่อฯ โดยครู
หรือบุ คลากรทางการศึกษา ที่ มี ความสามารถด้านเทคนิ ค การผลิต พั ฒ นา และใช้สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้
(3) รวบรวม และแนะนาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้
(4) รวบรวม และแนะนาแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้ผ่านเครือข่ายให้แก่นักเรียน
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
(6) ประเมินการผลิต พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
(7) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ขั้นตอนการจัดหาและผลิตสื่อ ได้แก่ สารวจความต้องการ กาหนดเป้าหมายการ
ผลิต วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย กาหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม วิเคราะห์และจัดทาเนื้อหา เลือก
ประเภทสื่อที่จะผลิต ผลิตสื่อ ทดลองเบื้องต้น ทดลองภาคสนาม และการนาไปใช้และปรับปรุง
6.2) การบริหารจัดการและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เป็นงานที่โรงเรียนส่วนใหญ่ดาเนินการอยู่แล้วโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนคือ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งมีหลายช่องทาง เพียงแต่การดาเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ยังไม่เป็น
ระบบและกระบวนการที่ ชัดเจน แหล่งเรียนรู้บางแห่งจึงไม่ได้ถูกใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องแหล่ง
เรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติก็ถูกละเลยไม่ได้เข้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องเป็นผู้นาการ
ดาเนินการสู่ความสาเร็จโดยกาหนดเป็นนโยบายและนาสู่แผนการพัฒนาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การวิจัยเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาในโรงเรียน มุ่งหวังเพื่อแก้ปัญ หาหรือพัฒ นา
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้นรูปแบบการวิจัยจึงเป็นลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน โดยความหมายของ
การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) หมายถึง กระบวนการแก้ปัญ หาหรือพัฒ นา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อสืบค้นสาเหตุของปัญหา แล้วหาวิธีแก้ปัญหา
หรือพัฒนาที่เชื่อถือได้เป็นการวิจัยที่ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง และเป็นการวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเป็นครั้งๆ ไปหรือเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ความสาคัญของการวิจัยในชั้นเรียนนั้นครูผู้สอนเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด การ
วิจัยในชั้นเรียนจึงมีความสาคัญต่อครู ดังนี้
(1) ช่ ว ยให้ ค รู ท างานอย่ า งเป็ น ระบบในการแก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาผู้ เ รี ย นด้ ว ย
กระบวนการวิจัย
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(2) ช่วยให้ครูจะสามารถบอกได้ว่างานการจัดการเรียนการสอนที่ปฏิบัติไปนั้นได้ผล
หรือไม่เพราะอะไร
(3) ช่วยให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้จะสามารถ
ควบคุมกากับ และพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างดี
ประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียนมีประโยชน์ต่อนักเรียน ครู และโรงเรียน ดังนี้
(1) ประโยชน์ต่อนักเรียน นักเรียนในชั้นเรียนมีความรู้ความสามารถพื้นฐานแตกต่าง
กันการวิจัยจึงเป็นการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนอย่างถูกวิธี
(2) ประโยชน์ ต่ อ ครู ครู มี ก ารวางแผนอย่ า งเป็ น ระบบ ออกแบบจั ด การเรี ย นรู้ ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน ช่วยให้ครูแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม
(3) ประโยชน์ต่อโรงเรียน ครูในโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน ร่วมกันใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนหรือพฤติกรรมผู้เรียน
หลักการและแนวคิดของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ใช้เพื่อการศึกษาสภาพที่เกิดขึ้นภายใน
ห้องเรียนโดยมีครูเป็นผู้ดาเนินการ จึงมีหลักการและแนวคิด ดังนี้
(1) เป็นการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน
(2) เป็ น การหาแนวทางในการปรับ ปรุ งคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
หลักสูตร วิธีสอน การจัดกิจกรรม สื่อ แบบฝึก วิธีการวัดและประเมินผล
(3) เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน
8) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2545) ได้บัญญัติหลักการบริหารและการจัดการศึกษาในรูปขององค์คณะบุคคลหรือคณะกรรมการ
ทั้งระดับส่วนกลาง และระดับท้องถิ่น ทาให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและการจัด
การศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนทางศาสนา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ และกาหนดให้
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระเบี ย บกรุ ง เทพมหานครว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่ง
สามารถสรุปได้ 5 บทบาท ดังนี้
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1) ระดับห้องเรียน มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คนโดยผู้ปกครองของแต่ละห้องคัดเลือก
กันเอง
2) คณะกรรมการผู้ ป กครองระดั บ ชั้ น เรี ย นแต่ ง ตั้ ง จากประธานกรรมการระดั บ
ห้องเรียนเป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน
3) คณะกรรมการผู้ปกครองระดับโรงเรียนแต่งตั้งจากประธานกรรมการระดับชั้นเรียน
เป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน
โรงเรียนต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ โดยสร้างความตระหนักและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
9) การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2552 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 47 ระบบประกันคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายนอกเป็น
ส่วนประกอบ ให้มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
มาตรา 48 การประกัน คุณ ภาพในเป็ น ส่วนหนึ่ งของการบริห ารการศึก ษาที่ ต้อ งดาเนิ น การอย่าง
ต่อเนื่องโดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่มีการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพซึ่งเป็นภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทาอยู่แล้ว
การประกันคุณ ภาพการศึกษาจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
หลักการสาคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1) บุคลกรทุกฝ่ายในโรงเรียนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้
2) ใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการใน
โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรและนักเรียนไปพร้อมกัน
3) การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียน และให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนมี
ส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตามผล และพั ฒ นาปรับ ปรุง ผลักดัน ให้โรงเรียนมี
คุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน
สังคม ตลอดจนประเทศชาติ
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
1) เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดาเนินพันธกิจด้านต่าง ๆ
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2) เพื่อกระตุ้นให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการอย่างต่อเนื่อง
3) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4) เพื่อรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ต่อสาธารณะชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง44
จากที่ กล่าวมา สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการเป็นการดาเนินการเพื่อให้เกิดผล
สาเร็จในการพัฒ นาคุณ ภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จะต้องดาเนินการเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือกันของทุกฝ่าย การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีผลให้การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
“คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ” เป็ น ค าที่ แ ปลมาจากศั พ ท์ ภ าษาอั งกฤษ “character
education” ซึ่ งมี ค วาม เกี่ ยวข้ อ งแ ล ะคล้ ายค ลึ งกั บ “moral education” แ ล ะ “ virtue
education” คาเหล่านี้มักจะใช้แทนกันและกันใช้ในความหมายเดียวกัน ในเชิงการจัดการศึกษาหรือ
กระบวนการ ขัดเกลาทางสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลให้มีพฤติกรรมและความคิดที่ดีงามตามอุดม
คติที่สังคมพึงประสงค์45
ความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายว่า คุณลักษณะ หมายถึง
เครื่องหมายหรือสิ่งที่ใช้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจาตัวชัดเจน46
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอันเป็น
คุณลักษณะที่สังคมต้องการ ในด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม บุคลิกลักษณะนิสัยที่ดีงาม47
44

หน่วยศึกษานิเทศก์ สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 31-146.
45 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ งชาติ , ผู้ บ ริห ารโรงเรี ย นต้ น แบบ (กรุ งเทพฯ:
เอกสารสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2551), 4.
46 ราชบั ณ ฑิ ต สถาน, พจนานุ ก รมราชบั ณ ฑิ ต สถาน (กรุ ง เทพฯ: นานมี บุ๊ ค พั บ ลิ ช ชิ่ ง ,
2542).
47 กระทรวงศึ ก ษาธิก าร สานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา, การประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 (กรุงเทพฯ: องค์การรับส่งสินค้าและ
พัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ), 2548), 2.
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คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ หมายถึ ง ลั ก ษณะที่ ต้ อ งการให้ เกิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ เรี ย นอั น เป็ น
คุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสานึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก48
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ทั้งที่ทางการและไม่เป็นทางการ
มุ่งพัฒนาความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมที่ดีในบุคคลเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี49
คุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มี 8 ประการ ซึ่งประกอบด้วย
1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ
ธารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
พฤติกรรมบ่งชี้ คือ (1) ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของเพลงชาติได้
ถูกต้อง (2) ปฏิบัติตนตามสิทธิหน้าที่และพลเมืองดีของชาติ และ (3) มีความสามัคคีปรองดอง
2) ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องประพฤติ
ตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ พฤติกรรมบ่งชี้ คือ (1) ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็ นจริง (2) ปฏิบัติตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด
และ 3) ปฏิ บั ติต นต่ อ ผู้ อื่ น ด้วยความซื่ อ ตรง และสานั กงานเลขาธิการสภาการศึก ษา ได้ ก ล่าวว่า
ซื่อสัตย์ คือผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อเวลา ต่อหน้าที่ และต่อวิชาชีพ มีความจริงใจปลอดจาก
ความรู้สึกลาเอียง หรืออคติ ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองปฏิบัติ
อย่างเต็มที่และถูกต้อง50
3) มี วินั ย หมายถึง คุ ณ ลักษณะที่ แสดงออกถึงการยึดมั่ น ในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม พฤติกรรมบ่งชี้ คือ 1) ปฏิ บัติตนตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 2) ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันและรับผิดชอบในการทางาน และสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้กล่าว
ว่ามีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา สถาบันองค์กร และประเทศ โดยที่
48

แนวทางการพั ฒ นาการวั ด และประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ต ามหลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย จากัด, 2553), 53.
49 อ้ า งถึ ง ใน ฆนั ท ธาตุ ท อง Gholar, การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (กรุงเทพฯ: เพชรเกษมการพิมพ์, 2553), 162.
50 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา, "ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
การศึกษา พ.ศ. 2550. 8 คุณธรรมพื้นฐาน" (โปสเตอร์).
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ตนยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจยึดมั่นใน ระเบียบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติ รวมถึง
การมีวินัยทั้งต่อตนเองและสังคม
4) ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน พฤติกรรมบ่งชี้ คือ 1) ตั้งใจเรียน
2) เอาใจใส่ แ ละมี ความเพี ยรพยายามในการเรียนรู้ ศึกษาค้ นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและเลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสม 3) บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้ และ 4) แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน และเอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ ได้กล่าวว่า
ความใฝ่รู้ หมายถึง ความต้องการที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ตนเองยังไม่รู้หรือสิ่งที่รู้แล้วแต่ยัง
ไม่กระจ่าง คนที่ มี ความใฝ่รู้จึงถือเป็นคุณ ธรรมที่สาคัญ สาหรับนักเรียนซึ่งเป็นวัยที่กาลังศึก ษาหา
ความรู51้
5) อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง การดาเนินชีวิตบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่
ประมาทใช้ชีวิตบนความไม่ ฟุ่ม เฟื อยโดยคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ตนเอง ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
ตลอดจนการใช้ความรู้และคุณ ธรรมเป็นพื้นฐานในการดาเนินชีวิต โดยหลักสาคัญ คือ สติปัญ ญา
ความอดทน ความซื่อสัตย์สุจริต และความเพียรซึ่งเป็นรากฐานแห่งความสุขในการดาเนินชีวิตอย่าง
แท้จริง มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพือ่ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6) มุ่งมั่นในการทางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบใน
การทาหน้าที่การงาน ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย พฤติกรรมบ่งชี้
คือ (1) เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (2) ตั้งใจและรับผิดชอบในการทางานให้สาเร็จ
(3) ทุ่มเททางาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทางาน และ (4) ชื่นชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ
7) รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจเห็นคุณค่า ร่วม
อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิ ลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม พฤติกรรมบ่งชี้ คือ (1) แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบ
ไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุ ณ ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ชักชวน แนะนาให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
(2) ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ชักชวน แนะนา ให้ผู้อื่นเห็น
51

เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2. พิมพ์ครั้งที่
2 (กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, 2552), 88.
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คุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง นาภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย แนะนา มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย
8) จิตสาธารณะ หมายถึง การตระหนักรู้ตน ที่จะทาสิ่งใดเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
พฤติกรรมบ่งชี้ คือ (1) ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทางานด้วยความเต็มใจ (2) ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
และสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ และ (3) เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และ
สังคม52 อรพินทร์ ชูมชม และคณะ ได้ให้ความหมายของจิตสานึกสาธารณะ คือ การรู้จักเอาใจใส่
และเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความสานึก และยึดมั่นในระบบ
คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามละอายต่อสิ่งที่ผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัด และมีความสมดุล
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 53 และตามราชบัณ ฑิตสถานจิตสาธารณะ ประกอบด้วยคาว่า จิต กับ
สาธารณะ จิต หมายถึง ใจ หรือสิ่งที่ทาหน้าที่คิด นึก และรู้ สาธารณะ หมายถึง ทั่วไป เพื่อประชาชน
ทั่วไป จิตสาธารณะ หมายถึงสานึกหรือความคิดที่จะทาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคม หรือคนทั่วไป54
จะเห็ น ได้ ว่ า หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมุ่ ง พั ฒ นาผู้ เรี ย นเป็ น คนดี มี ปั ญ ญา
มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลกยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ ต้ อ งการให้ เกิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ เรี ย น อั น เป็ น
คุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสานึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ซึ่งแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาอย่างหลากหลายสามารถเลือกใช้ได้ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้
1) ทฤษฎีพัฒนาการทางการรู้การคิดเพียเจต์
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กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, แนวทางการพัฒนาการวัดและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551,
5-49.
53 อัจฉรา สุขารมณ์ และอุษา ศรีจันดารัตน์ อรพินทร์ ชูชม, การวิเคราะห์ปัจจัยทางจิต
สังคมที่สัมพันธ์กับจิตสานึกทางปัญ ญาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547), 10.
54 ราชบั ณ ฑิ ต สถาน, พจนานุ ก รมราชบั ณ ฑิ ต สถาน พ.ศ.2542 (กรุ ง เทพฯ: นานมี บุ๊ ค
พับลิเคชั่น, 2546), 52.
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ทฤษฎีของเพียเจต์ตั้งอยู่บนองค์ประกอบที่เป็นพันธ์กรรรมและสิ่งแวดล้อม โดยการ
เรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามการพัฒนาทางสติปัญญา ตามวัยต่าง ๆ เป็นลาดับ เป็นไปตามธรรมชาติไม่ควร
เร่งเด็กแต่ควรจัดประสบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงที่เด็กกาลังพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงกว่า สามารถช่วย
ให้เด็กพัฒนาไปอย่างรวดเร็วโดยเสนอพัฒนาการทางการเรียนรู้การคิดไว้ 4 ขั้นตอน ได้แก่
1.1) ขั้นระยะการเคลื่อนไหวสัมผัส (The Sensor Motor Stage) เป็ นช่วงของเด็ก
แรกเกิดถึงอายุ 2 ขวบ จะมีพัฒ นาการที่เกี่ยวข้องกับความคงที่ของวัตถุ โดยจะเริ่มรับรู้ว่าวัตถุที่
หายไปจากสายตาของตนยังคงเป็นวัตถุเดิมและไม่หายไปไหน เช่น เมื่อเอากระดาษมาคั่นของเล่นที่
เด็กกาลังเล่นอยู่ เด็กจะปัดกระดาษเพื่อหาของเล่น แสดงว่าเด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับการคงอยู่ของ
วัตถุในช่วงนี้จะเกิดกระบวนการ 2 ประเภท คือ
1.1.1) การดูดซึม (Assimilation) เป็นการรับรู้เข้าสู่โครงสร้างเดิมและเข้าสู่ระบบ
เดิมเป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้เข้ากับการรู้คิดของตน และปฏิเสธสิ่งที่ไม่เข้ากับการรูค้ ิดของตน
1.1.2) การปรับเปลี่ยน (Accommodation) เป็นการปรับความคิดหรือปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่เกิดการยอมรับประสบการณ์ใหม่ กระบวนการทั้งสอนจะทาให้บุคคลเกิด
ความสมดุล (Equilibration)
1.2) ขั้นก่อนปฏิบัติการ (The Preoperational Stage) เป็นช่วงของเด็กอายุ 2-7 ขวบ
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
1.2.1) ส่วนแรกปรากฏในเด็กอายุ 2-4 ขวบ เด็กจะมีพัฒนาการทางสรีระมากขึ้น
และสามารถส ารวจสภาพแวดล้ อ มได้ ม ากขึ้ น เรี ย นรู้ค าและพฤติ ก รรมใหม่ ๆ แต่ มี ค วามคิ ด และ
พฤติกรรมที่เด่น คือ ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (Egocentric) เด็กเชื่อว่าสิ่งที่ตนเห็น ตนเข้าใจนั้นคน
อื่น ๆ ก็จะเห็นและเข้าใจอย่างที่ตนเห็นและตนเข้าใจ ในช่วงนี้เด็กจะมีการเปลี่ยนแบบผู้ปกครองมาก
ไม่ว่าจะเป็ น คาพู ด ท่ าทาง กิริยามารยาท และพฤติกรรมในช่วงกระบวนการ Assimilation เป็ น
กระบวนการที่ใช้มาก โดยเมื่อเด็กเล่นเด็กจะเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบข้างมากขึ้น รวมทั้งกระบวนการ
Accommodation เช่น การเลียนแบบจะช่วยพัฒนาสติปัญญาของเด็กจาการเรียนรู้ทางสังคม
1.2.2) ส่วนที่สองปรากฏในเด็กอายุ 4-7 ขวบ เป็นขั้นความคิดแบบอัตสัมฤทธิ์
(Initiative Thought) เด็กจะลดการยึดตนเองเป็นศูนย์กลางลง จากการเรียนสิ่งแวดล้อม เด็กอาจยัง
แยกไม่ออกระหว่างความเป็นจริง ช่วงนี้พัฒนาทางความคิดเริ่มมีมากขึ้น
1.3) ขั้นปฏิบัติการแบบรูปธรรม (The Stag of Concrete Operations) ปรากฏใน
เด็กอายุ 5-10 ขวบ มีความคิดที่จัดเป็นระบบมากขึ้น สามารถคิดทบทวนกลับและมีสังกัปในเชิงของ
มวลสารปริมาตร และน้าหนัก
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1.4) ขั้ น ป ฏิ บั ติ ก ารแ บ บ ระ บ บ (The Stage of Concrete Operations) เป็ น
ความสามารถในการคิดแบบสมมติและการคิดเป็นเหตุเป็นผล โดยมีลักษณะระบบคิดเป็น 3 ประการ
คือ
1.4.1) ขั้นปฏิบัติการแบบระบบ (The Stage of Formal Operations) เป็นความ
สามารถในการคิดแบบสมมติและการคิดเป็นเหตุเป็นผล โดยมีลักษณะระบบคิดเห็น 3 ประการ คือ
(1) การสร้างการทบทวนกลับความคิดเกี่ยวกับความจริงกับความเป็นได้
(2) ความคิดแบบตั้งสมมติฐานจากหลักที่กว้างกว่า (Hypothetical) ผู้ที่
คิดในเชิงนามธรรมได้จะสามารถตั้งสมมติฐานได้ แล้วตรวจสอบสมมติฐานด้วยการทาการวิจัย
(3) ก ารคิ ด ถึ งก ารคิ ด (Thinking About Thinking) ผู้ ที่ คิ ด ใน ขั้ น
นามธรรมแบบระบบขั้นนี้จะสามารถคิดถึงความหมาย ความสาคัญ คิดวิเคราะห์ และหาเหตุผล
ประกอบการคิดหรือการจินตนาการของตนเอง ซึ่งเป็นการสารวจความคิดและการวิจารณ์ตนเองได้
2) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก
โคลเบิร์ก ยึดถือทฤษฎีพัฒนาการทางการรู้การคิดของเพียเจต์ (Piaget) เป็นหลักใน
การวัดพัฒนาการทางจริยธรรม และถือว่าพัฒนาการทางจริยธรรมเป็นผลของพัฒนาการทางปัญญา
ซึ่งสรุปได้ดังนี้
เด็กวัยแรกเกิด ถึง 3 ขวบ ปัญญาความคิดอยู่ในขั้นต่าเกินกว่าที่จะเข้าใจความถูกผิด
ของการกระทา เมื่อย่างเข้าสู่ระยะที่ 2 อายุ 2-7 ปี เริ่มที่จะเข้าใจเกี่ยวกับความถูกผิดของการกระทา
เมื่อย่างเข้าสู่ระยะที่ 3 อายุ 7-12 ปี เด็กสามารถคิดตามหลักเหตุผลได้ แต่จากัดอยู่ในขอบเขตของสิ่ง
ที่เป็นรูปธรรม เช่น จัดประเภทให้เป็นระบบได้ และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะต่าง ๆ ของสิ่ง
ที่เป็นรูปธรรมได้ เมื่อความคิดของเด็กในระยะที่ 2 และ 3 ยังจากัดอยู่ในขอบเขตของการนึกคิดเอา
เองและการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม ความคิดเกี่ยวกับความถูก/ผิด จึงจากัดอยู่ในขอบเขตของสิ่ง
ที่เป็นรูปธรรมเท่านั้น ไม่สามารถเข้าใจกฎเกณฑ์ของสังคมอย่างเป็นระบบโคลเบิร์ก จัดอยู่ในระดับที่
1 คือระดับ ก่อนกฎเกณฑ์สังคม (Preconvention Level)
ผู้ที่สามารถคิดในเชิงเหตุผลนามธรรมได้ เป็นผู้ที่มีอายุประมาณ 12 ปีขึ้นไป สามารถ
เข้าใจบทบาทของบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ในสังคมอย่างเป็นระบบ จะตัดสิน
ความถูกผิดของการกระทาของบุคคลต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ของสังคมไทย ความเข้าใจเกี่ยวกับความถูก
ผิดในทานองนี้จัดอยู่ในระดับที่ 2 คือ ระดับกฎเกณฑ์สังคม (Conventional Morality)
สาหรับผู้ที่สามารถคิดเชิงตรรกะได้อย่างดีอาจจะพัฒนาการรับรู้ของตนเองในระดับที่
สูงขึ้นไปอีก อยู่ในระดับที่ 3 คือ ระดับสูงกว่ากฎเกณฑ์สังคม (Post Conventional Morality) ซึ่ง
สามารถตัดสิน ความถูก ต้องเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ ต่าง ๆ ของสังคมแล้วไตร่ตรองด้วยตนเองว่า
ถูกต้องผู้ที่สามารถตัดสินความถูกต้องของการกระทาในระดับสูงนี้ต้องอาศัยปัญญาความคิดระดับสูง
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และเป็นผู้ที่ช่างคิดช่างสังเกต ผู้ที่จะวิพากษ์กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ ต้องใช้เวลาอีกหลายปี จากเริ่มวัยรุ่น
จนกระทั่งอายุอย่างน้อย 20 ปี จึงจะทาได้
ตามทฤษฎีพัฒ นาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก แบ่งระดับพัฒนาการออกเป็น 3
ระดับ คือ ระดับที่ 1 ก่อนเกณฑ์สังคม ระดับที่ 2 กฎเกณฑ์สังคม และระดับที่ 3 สูงกว่ากฎเกณฑ์
สังคมในแต่ละระดับ โคลเบิร์ก ยังแบ่งพัฒนาการออกเป็น 2 ขั้น รวมเป็น 6 ขั้น เรียงตามลาดับดังนี้
ระดับที่ 1 ถึง ระดับที่ 3 แบ่งเป็น 6 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การลงโทษและการเชื่อฟัง (Punishment-Obedience Orientation
ขั้นที่ 2 เอกบุ ค คลนิ ย ม การตอบสนองความต้ อ งการและการช าระแลกเปลี่ ย น
(Instrumental Relativist Orientation)
ขั้นที่ 3 ความคาดหวังทางสังคม ความสัมพันธ์ และการคล้อยตาม (Good BoyNice Girl Orientation)
ขั้นที่ 4 ทาตามกฎระเบียบสังคม (Law and Order Orientation)
ขั้นที่ 5 สัญ ญาสั งคมหรืออรรถประโยชน์ และสิท ธิส่วนบุ คคล (Social Contract
Orientation)
ขั้นที่ 6 หลักการจริยธรรมสากล (Universal Ethical Principle Orientation)
การเกิดจริยธรรมตามทรรศนะของโคลเบิร์กนั้น จริยธรรมเป็นความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความถูกผิด และเกิดขึ้นจากขบวนการทางความคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งต้องอาศัยวุฒิภาวะทาง
ปัญญา ของแต่ละบุคคลพัฒนาการของจริยธรรมเป็นผลของการสังเกตและการคิดไตร่ตรองของบุคคล
ผู้ที่ไม่ชอบสังเกตหรือไม่ชอบที่จะคิดไตร่ตรอง พัฒนาการทางจริยธรรมก็ไม่เกิด แม้ว่าพัฒนาการทาง
ปัญ ญา ได้เข้าสู่ขั้นสูงแล้วก็ตาม ซึ่งโคลเบิร์ก เชื่อว่าจริยธรรมของมนุษย์เกิดจากกระบวนการทาง
ปัญญา เมื่อมนุษย์มีการเรียนรู้มากขึ้น โครงสร้างทางปัญ ญาเพิ่มพูนขึ้น จริยธรรมก็พัฒนาตามวุฒิ
ภาวะ แนวคิดนี้เป็นแนวคิดแบบสัมพัทธนิยม (Relativism) ซึ่งเชื่อว่าจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับอายุ
กาลเวลา สถานที่ วัฒนธรรม และสภาพการณ์ ซึ่งความหมายว่า “ความถูกต้อง” “ความดี” “ความ
งาม” ขึ้นอยู่กับเวลา สถานที่ และองค์ประกอบอื่น ๆ และไม่ว่าบุคคลจะเติบโตในสังคมใดหรือนับถือ
ศาสนาใด ย่อมมีลาดับขั้นการพัฒนาของจริยธรรมที่เหมือน ๆ กัน เรียกชื่อว่า ทฤษฎีพัฒนาการเชิง
โครงสร้ า ง (Structural Development Theory) และทฤษฎี พั ฒ นาการทางปั ญ ญา (Cognitive
Development Theory)
3) ทฤษฎีทางด้านจิตพิสัยของแครธโรลและคณะ
แครธโรลและคณะ (Krathwohl, Bloom and Masia) ได้ลาดับการเกิดลักษณะนิสัย
ของบุคคลเป็น 5 ขั้น ดังนี้
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3.1) ขั้นรับรู้ (Receiving) เป็นการพัฒนาขั้นแรกสุด ขั้นนี้บุคคลจะมีความรู้สึกรับรู้ต่อ
สิ่งเร้าที่มากระทบต่อประสาทสัมผัสของเขา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นย่อย คือ
3.1.1) ขั้นรู้ตัว ได้แก่ การสังเกต รับรู้ความแตกต่างของสิ่งเร้า
3.1.2) ขั้นตั้งใจรับ ได้แก่ การมีความตั้งใจฝักใฝ่ต่อสิ่งเร้าเฉพาะอย่าง เริ่มสะสม
ความรู้หรือประสบการณ์ในสิ่งเร้าเฉพาะอย่างนั้นแล้วจึงตอบรับ
3.1.3) ขั้นการเลือกสรรสิ่งที่รับรู้ ได้แก่ การเลือกรับเฉพาะอย่าง เช่น สนใจอ่าน
เฉพาะบางเรื่อง สนใจตอบคาถามเฉพาะบางคาถาม
3.2) ขั้นตอบสนอง (Responding) เป็นการพัฒนาที่สูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง ในขั้นนี้บุคคล
ไม่เพียงรับรู้สิ่งเร้าเท่านั้น แต่จะเริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้า 3 ลักษณะ คือ
3.2.1) ขั้นเต็มใจตอบสนอง เป็นการยินยอมปฏิบัติตามหลักการหรือกฎเกณฑ์
และยอมรับในสิ่งที่รับรู้มา
3.2.2) ขั้นตั้งใจตอบสนอง เป็นขั้นที่บุคคลเริ่มอาสาที่จะเข้าร่ วมปฏิบัติการกับ
ผู้อื่นและอาจมีการพยายามหลีกเลี่ยง ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ขัดกับสิ่งที่ตนรับรู้มา
3.2.3) ขั้นพอใจตอบสนอง เป็นขั้นที่บุคคลจะเกิดความพึงพอใจ หรือไม่พอใจต่อ
พฤติกรรม หรือการแสดงออกของผู้อื่นที่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับสิ่งที่รับรู้มา เป็นการเลือกตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้า
3.3) ขั้นเห็นคุณค่า (Valuing) เป็นขั้นที่บุคคลเริ่มเห็นคุณประโยชน์ของสิ่งที่รับรู้และ
สิ่งที่ตอบสนองแล้ว เขาเริ่มยอมรับสิ่งที่ได้รับรู้มาว่าสิ่งใดมีความหมายต่อเขาและสิ่งใดไม่มีค่าไม่มี
ความหมายต่อเขา เขาจะแสดงออกด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนการพัฒนาย่อยคือ
3.3.1) การยอมรับค่านิยม ได้แก่ พยายามเพิ่มพูนประสบการณ์ในสิ่งเร้านั้น ๆ
พยายามปฏิบัติตามบ่อยครั้ง
3.3.2 การแสดงความนิยมในค่านิยม ได้แก่ การเข้าช่วยเหลือสนับสนุน ร่วมมือ
ในกิจกรรมที่ส่งเสริมสิ่งที่เห็นด้วย
3.3.3) การเข้ าร่วมงาน ได้ แ ก่ การเข้าไปร่วมเป็ น ส่ วนหนึ่ งของกลุ่ ม ที่ เขาเห็ น
คุณค่าและปฏิเสธ คัดค้าน โต้แย้ง หรือขัดขวางการปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่เขาไม่เห็นคุณค่า
3.4) ขั้น จัดระบบ (Organization) เมื่ อบุ คคลพั ฒ นาคุณ ลักษณะมาถึงขั้น นี้ เขาจะ
พยายามปรับตัวเองให้เข้ากับคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่เขายอมรับ และจะพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างค่านิยม (value) ที่เขาเห็นคุณค่าหลายๆอย่างพร้อม ๆ กัน พยายามจัดลาดับค่านิยมเหล่านั้น
และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่าง ๆ ที่เขายอมรับนั้น ขั้นนี้ประกอบด้วยขั้นย่อย 2 ขั้น คือ
3.4.1) ขั้ น สร้ างความเข้ าใจในค่ านิ ย ม เขาจะแสดงออกโดยการเข้ า ร่ว มกลุ่ ม
อภิปรายร่วมสร้างแนวคิด เปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนั้น
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3.4.2) ขั้ น สร้ างระบบค่ านิ ย ม เขาจะพยายามชั่ งน้ าหนั ก ค่ านิ ย มต่ าง ๆ ที่ เรา
ยอมรับจัดลาดับค่านิยมเหล่านั้น สร้างกฎเกณฑ์ ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เขายอมรับและระบบที่เขาสร้าง
ขึ้นแล้วนาไปใช้กับตัวเองหรือพยายามชักชวนให้ผู้อื่นยอมรับกับระบบนั้น
3.5) ขั้นเกิดกิจนิสัย (Characterization) เป็นขั้นที่เกิดจากการการพัฒนาการต่อจาก
ขั้นจัดระบบ โดยการเริ่มต้น จากการวางตัว หรือการยอมรับสิ่งที่บุคคลเห็นคุณ ค่ามาเป็นลักษณะ
เฉพาะตัว กล่าวคือ เมื่อการจัดระบบเข้ารูปเข้ารอยในลักษณะของตนเองแล้ว บุคคลนั้น ๆ ก็จะปฏิบัติ
หรือยึดถือต่อไปจนเกิดเป็นการแสดงออกโดยอัตโนมัติ จากระบบที่จัดของตนเอง หมายความว่า การ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าในสถานการณ์ที่เขาอยู่ หรือประสบพบเจอ จะมีการตอบสนองในรูปแบบลักษณะ
ประจาตัวของเขาในที่สุดแบบคงเส้นคงวา ขั้นเกิดกิจนิสัยสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนย่อย 2 ขั้น ตอน คือ
3.5.1) ขั้ น สร้างข้ อ สรุป ได้ แ ก่ ระบบที่ ต นต้ อ งการหรือ ตั วตามแนวจะเกิ ด ขึ้ น
ภายใต้การพยายามปรับปรุงระบบจนอยู่ในขั้นสมบูรณ์
3.5.2) ขั้นกิจนิสัย ได้แก่ เครื่องมือแสดงถึงการเกิดคุณลักษณะเฉพาะนั้น ๆ ของ
บุคคลโดยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาที่มี การแสดงออกอย่างสม่าเสมอ จะได้การยอมรับจากวงการ
หรือหมู่คณะ
4) ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม
ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม เป็นทฤษฎีที่เสนอจิตลักษณะ 8 ประการ ที่อาจเป็นสาเหตุของ
พฤติกรรมของคนดี คนเก่ง และมีสุขของคนไทย ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ราก ลาต้น และส่วนที่เป็น
ดอกและผลของต้นไม้
ส่วนแรก คือ ราก แทนจิตลักษณะพื้นฐานสาคัญ 3 ประการ ได้แก่
ประการที่ 1 ภาวะจิตใจ สามารถปรับตัวแก้ปัญหา สร้างสรรค์ทางานได้ มีความรู้
สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความมั่นคงทางจิตใจ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ อยู่ในสังคม และสิ่งแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงได้
ประการที่ 2 ความเฉลียวฉลาดหรือสติปัญญา หมายถึง รู้จักการแก้ไขปัญหาได้ การ
รู้การคิดในขั้นรูปธรรมหลาย ๆ ด้านและการคิดในขั้นนามธรรม และสามารถออกแบบหรือมีผลงาน
ออกมาให้เห็น ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางการรู้การคิดของ Piaget
ประการที่ 3 ประสบการณ์ทางสังคม หมายถึง กระทาหรือการได้พบเห็นมา และ
ประสบ ปะทะหรือสัมผัสด้วยตัวเองได้พบเอง กระทาเอง
ส่วนที่สอง คือ ลาต้น เป็นผลจากจิตลักษณะพื้นฐานที่ราก ประกอบด้วยจิตลักษณะ
5 ประการ ได้แก่
ประการที่ 1 ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรม (ทัศนคติ หมายถึง การเห็นประโยชน์ โทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าสาคัญ คุณธรรม หมายถึง สิ่งที่คนส่วน
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ใหญ่เห็นว่าดีงาม ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับหลักทางศาสนา เช่น ความกตัญญู ความเสียสละ ความ
ซื่อสัตย์ ความพอใจ ไม่พอใจต่อสิ่งนั้นและพร้อมที่จะมีพฤติกรรมต่อสิ่งนั้น)
ประการที่ 2 เหตุผลเชิงจริยธรรม (เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง เจตนาของการ
กระทาเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวหรือพวกพ้ อง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีทางเหตุผลเชิงจริยธรรม
ของ Kohlberg)
ประการที่ 3 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง
ความสามารถในการคาดการณ์ไกลกว่าสิ่งที่กระทาในปัจจุบันจะส่งผลอย่างไร ในปริมาณเท่าใด ต่อ
ใคร ตลอดจนความสามารถในการอดได้รอได้สามารถถอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้)
ประการที่ 4 ความเชื่ออานาจในตน (ความเชื่ออานาจในตน หมายถึง ความเชื่อว่า
ผลที่ตนกาลังได้รับอยู่เกิดจากการกระทาของตนเอง มิใช่เกิดจากโชค เคราะห์ ความบังเอิญ หรือการ
ควบคุมของคนอื่น เป็นความรู้สึกในการทานายได้ ควบคุมได้ของบุคคล ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎี
Locus of Control ของ Rotter)
ประการที่ 5 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความมานะพยายาม
ฝ่าฟันอุปสรรคในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ย่อท้อ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland
ส่วนที่สาม คือส่วนของดอกและผล เป็นส่วนของพฤติกรรมของคนดีและเก่งซึ่งแสดง
พฤติกรรมการทาความดี ละเว้นความชั่ว ซึ่งเป็นพฤติกรรมของคนดี และพฤติกรรมการทางานอย่าง
ขยันขันแข็งเพื่อส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนแบ่งออกเป็น 2 ประการ
ด้วยกัน คือ
ประการที่ 1 พฤติกรรมของคนดี ประกอบด้วย 2 พฤติกรรมหลัก ได้แก่
(1) พฤติกรรมไม่เบียดเบียนตนเอง เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ทา
ร้ายหรือทาลายตนเอง เช่น การดูแลสุขภาพตนเอง การบริโภคสิ่งที่มีประโยชน์ ไม่ดื่มเหล้า เป็นต้น
(2) พฤติกรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่น เป็นพฤติกรรมที่ไม่ทาร้าย ทาลายหรือ
ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน เช่น พฤติกรรมสุภาพบุรุษ ไม่ก้าวร้าว ขับขี่รถอย่างมีมารยาท ซื่อสัตย์ เป็นต้น
ประการที่ 2 พฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง ประกอบด้วยพฤติกรรมหลัก ได้แก่
(1) พฤติ ก รรมรั บ ผิ ด ชอบ เช่ น พฤติ ก รรมการเรี ย น การท างาน
พฤติกรรมการปกครองของหัวหน้า และเคารพกฎหมาย เป็นต้น
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(2) พฤติกรรมพัฒนา เป็นการพัฒนาตนเอง ผู้อื่น และสังคม เช่น ใฝ่รู้
รักการอ่านเป็นกัลยาณมิตรการอาสาช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม เป็นต้น 55
การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ได้จัดรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีฐานะเป็น
นิ ติ บุ ค คล มี ร ะเบี ย บการปกครองตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กรุงเทพมหานคร56
ความเป็นมาในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
การจัดการศึกษาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จัดตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2427 ในรูปแบบ
ของโรงเรียนราษฎร์ที่วัดมหรรณพาราม ต่อมาในปี พ.ศ. 2430 มีการขยายการจัดการศึกษาโดยจัดตั้ง
องค์กรรับผิดชอบเป็นกรมศึกษาธิการและเป็นกระทรวงธรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2435 ในปี พ.ศ. 2441
ได้ มี โ ครงการศึ ก ษาเกิ ด ขึ้ น โดยแบ่ ง ความรั บ ผิ ด ชอบให้ ก รมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ด การศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร และให้กระทรวงมหาดไทยจัดการศึกษาในหัวเมืองร่วมกับพระสงฆ์ ภายหลัง ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2454 ถึ ง พ.ศ. 2475 ได้ มี ก ารขยายการศึ ก ษาภาคบั งคั บ ออกไปถึงระดั บ ต าบล
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 3 กระทรวง คือ
1) กระทรวงนครบาล รับหน้าที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในส่วนกลาง
2) กระทรวงมหาดไทย รับหน้าที่จัดการศึกษาในส่วนภูมิภาค
3) กระทรวงธรรมการ ทาหน้าที่ประสานงานให้การจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาค
ในปี พ.ศ.2515 กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้น
ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 โดยกรุงเทพมหานครได้จัดให้เป็นหน่วยการปกครองเดียวกัน
รวมถึงการรับโอนการจัดการศึกษาจากหน่วยงานที่ยุบรวมกัน โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง
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กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, แนวทางการพัฒนาการวัดและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551,
54-62.
56 สานักการศึกษา, 1.
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นครหลวงกรุงเทพธนบุรี องค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
ตลอดจนสุขาภิบาลต่าง ๆ ในนครหลวงกรุงเทพธนบุร57ี
ระบบการบริหารการศึกษากรุงเทพมหานคร
บทบาทหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือการจัดการศึกษา
ให้ กั บ เยาวชนในท้ อ งถิ่ น โดยระบบบริห ารการศึ ก ษากรุงเทพมหานครมี ส ายการบั งคั บ บั ญ ชาที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาดังนี้
1. สานักการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ด้านการศึกษา โดยมี ส่ วนราชการประกอบด้วย หน่ วยศึกษานิเทศก์ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง
สานักงานยุทธศาสตร์การศึกษา กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
2. กลุ่ ม เขต (โซน) เป็ นการรวมเขตที่มี สภาพท้องถิ่น สภาพการเจริญ เติบโตทางด้าน
เศรษฐกิ จ จั ด เป็ น กลุ่ ม เขต และมี โ รงเรี ย นสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร 6 กลุ่ ม เขต ได้ แ ก่ กลุ่ ม
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กลุ่มกรุงธนเหนือ กลุ่ม
กรุงธนใต้
3. สานักงานเขตทั้ งหมด 50 เขต สานักงานเขตโดยฝ่ายการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงินและพัสดุ งานกิจการนักเรียน การบริหารบุคคล
4. โรงเรียน เป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัย
และขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามที่พึงประสงค์ ซึ่งขณะนี้มีจานวนทั้งหมด 437 โรงเรียน
บทบาทหน้าทีด่ ้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
บทบาทหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา คือ การจัดการ
ศึกษาให้แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยกาหนดนโยบาย ดูแลมาตรฐาน กากับติดตามดูแล
สนับสนุนทรัพยากร ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดาเนินการจัดการศึกษาหลายระดับและหลายรูปแบบ ดังนี้
1. การจัดในรูปศูนย์เลี้ยงดูเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในความรับผิดชอบของสานัก
พัฒนาชุมชน ซึ่งดาเนินงานในลักษณะของการให้ความสนับสนุนชุมชนที่เปิดดาเนินการและสานัก
อนามัย ซึ่งเปิดสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน และให้การสนับสนุนบ้านเลี้ยงเด็ก
57

หน่วยศึกษานิเทศก์สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร: การบริหารงานทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สานักการศึกษา, 2551), 1.
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2. การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา อยู่ในความรับผิดชอบของสานักการศึกษาและสานักงานเขต
3. การจัด การศึ กษาระดับ อุด มศึ ก ษา ได้ แก่ วิท ยาลั ยแพทยศาสตร์แ ละวิท ยาลัย เกื้ อ
การุณย์ในความรับผิดชอบของสานักการแพทย์
4. การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ได้แก่ การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในโรงเรียนฝึก
อาชีพกรุงเทพมหานคร และจัดให้แก่กลุ่มสนใจตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
สานักพัฒนาชุมชน
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการศึ ก ษาปฐมวั ย และการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของ
กรุงเทพมหานคร มีดังนี้
สานักการศึกษา โดยนานโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปให้สานักงานเขตและ
โรงเรียนดาเนินการบริหารงานในหน่วยงาน
สานักงานเขต รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต นานโยบายของกรุงเทพมหานคร
มาปฏิบัติให้เกิดผลโดยตรงต่อประชาชน
บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน มีดังนี้
1. กาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
2. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
3. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. บริหารงานตาที่ได้รับมอบหมายด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล
และการบริหารทั่วไป
5. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. จัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง58

58

เรื่องเดียวกัน, 1-5.
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วิสัยทัศน์ด้านการศึกษา
โครงสร้างการบริหารการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร มีการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยมี สานักการศึกษาเป็นผู้ประสานงานและพัฒ นาโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครทั้ง 437 โรงเรียน ผ่านการบังคับบัญชาของสานักงานเขต โดยกาหนดวิสัยทัศน์ด้าน
การศึกษา ดังนี้ “กรุงเทพฯ ของเรา เยาวชนและคนทุกวัยมีความรู้คู่คุณธรรม”59
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ
รูปแบบการบริหาร กรุงเทพมหานคร และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มีความสอดคล้อง
กับรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครที่กาหนดขึ้นนี้ก็เพื่อ ให้สนองตอบความต้องการของประชาชน
ได้มากที่สุดและ ช่วยลดภาระของกรุงเทพมหานคร ทาให้การดูแลรวมทั้งการให้บริการเป็นไปอย่าง
ทั่วถึง เป็นการกระจายอานาจให้ท้องถิ่นได้บริหารด้วยตนเอง เกิดการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามหลักการปกครองของตนเอง ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง กลุ่มกรุงธนเหนือเป็นกลุ่มเขตที่
ประกอบด้วย 8 สานักงานเขต ได้แก่ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย
เขตตลิ่ งชั น เขตบางพลั ด เขตจอมทอง และเขตทวี วั ฒ นา มี โรงเรี ย นทั้ งหมด 91 โรง ดั งตาราง
ต่อไปนี60้
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ
เขตตลิ่งชัน
1) โรงเรียนวัดมะกอก (วิสุทธิวิทยาคาร)
2) โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน
3) โรงเรียนวัดปากน้าฝั่งเหนือ
4) โรงเรียนฉิมพลี
5) โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร)
6) โรงเรียนวัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร)
59

หน่วยศึกษานิเทศก์สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร Smart School (กรุงเทพฯ: โรงเพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จากัด, 2555), 5.
60 ส านั ก การศึ ก ษา ส านั ก ยุ ท ธศาสตร์ , สถิ ติ ก รุ ง เทพมหานคร ปี 2554 (กรุ ง เทพฯ:
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2555).
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7) โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล)
8) โรงเรียนวัดอินทราวาส
9) โรงเรียนวัดเกาะ
10) โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล)
11) โรงเรียนวัดพิกุล
12) โรงเรียนวัดพฤกษมาลา (นนทสิริราษฏร์บาเพ็ญ)
13) โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน
14) โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
15) โรงเรียนวัดดาวคะนอง
16) โรงเรียนวัดกระจับพินิจ
เขตบางพลัด
17) โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
18) โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลนี
19) โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์
20) โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์
21) โรงเรียนวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ)
22) โรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์)
23) โรงเรียนวัดวิมุตยาราม
24) โรงเรียนวัดรวก
25) โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณโณ)
26) โรงเรียนสามัคคีสุทธาวาส
27) โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
เขตจอมทอง
28) โรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา)
29) โรงเรียนวัดสีสุก
30) โรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์)
31) โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
32) โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว
33) โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก (ศิลปเดชาคาร)
34) โรงเรียนวัดบางประทุนนอก
35) โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
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36) โรงเรียนวัดศาลาครืน
37) โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)
38) โรงเรียนวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์)
เขตธนบุรี
39) โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย
40) โรงเรียนวัดโพธินิมิต
41) โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
42) โรงเรียนวัดบุคคโล
43) โรงเรียนวัดราชวรินทร์
44) โรงเรียนวัดประยูรวงศ์
45) โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
46) โรงเรียนวัดราชคฤห์
47) โรงเรียนวัดบางสะแกใน
48) โรงเรียนวัดบางสะแกนอก
49) โรงเรียนวัดบางน้าชน
50) โรงเรียนวัดขุนจันทร์
51) โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร
52) โรงเรียนกันตทาราราม
53) โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
54) โรงเรียนวัดดาวคะนอง
55) โรงเรียนวัดกระจับพินิจ
เขตคลองสาน
56) โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ
57) โรงเรียนวัดทองนพคุณ
58) โรงเรียนวัดเศวตฉัตร
59) โรงเรียนวัดพิชัยญาติ
60) โรงเรียนวัดสุทธาราม
61) โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม
62) โรงเรียนวัดทองเพลง
63) โรงเรียนวัดสุวรรณ
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เขตบางกอกน้อย
64) โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
65) โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
66) โรงเรียนวัดวิเศษการ
67) โรงเรียนวัดเจ้าอาม
68) โรงเรียนวัดยางสุทธาราม
69) โรงเรียนวัดมะลิ
70) โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก
71) โรงเรียนวัดอัมพวา
72) โรงเรียนวัดบางเสาธง
73) โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
74) โรงเรียนวัดพระยาทา
75) โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิสราราม
76) โรงเรียนวัดดุสิตาราม
77) โรงเรียนวัดศรีสุดาราม
78) โรงเรียนวัดบางขุนนนท์
เขตบางกอกใหญ่
79) โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
80) โรงเรียนวัดนาคกลาง
81) โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
82) โรงเรียนวัดราชสิทธาราม
83) โรงเรียนวัดดีดวด
84) โรงเรียนวัดท่าพระ
เขตทวีวัฒนา
85) โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์
86) โรงเรียนวัดปุรณาวาส
87) โรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ)
88) โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
89) โรงเรียนคลองบางพรหม
90) โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
91) โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์)
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
กุลฑรี พิกุลแกม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า การบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ยกเว้น การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์อื่นอยู่ในระดับ
ปานกาลง 2) คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม
เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) การบริหารงานวิชาการส่งผลต่อคุณ ภาพผู้เรียน ได้แก่
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็น สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้61
ณัชช์ฑราณีย์ ศรีปานนาค ได้ทาการวิจัยเรื่ อง บทบาทผู้บริหารโรงเรียนและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า
โดยภาพรวม บทบาทผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า บทบาท
ผู้บริหารโรงเรียน ในด้าน ผู้อานวยความสะดวก อยู่ใ นระดับมากที่สุด และด้านผู้ส่งเสริมสนับสนุน
ผู้ให้คาปรึกษา ผู้ประเมินและผู้คาดการณ์ คุณลักษณะประสงค์ของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อนามาเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ด้านรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านรักความเป็นไทย ด้านซื่อสัตย์สุจริต ด้านมี
จิตสาธารณะ ด้านมี วินั ย ด้านอยู่ อย่ างพอเพี ย ง ด้ านมุ่ งมั่น ในการท างานและด้ านใฝ่เรียนรู้ และ
บทบาทผู้บริหารโรงเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .0162
ณปภั ช รุ่ งโรจน์ ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การบริ ห ารงานวิ ช าการกั บ ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นั ก เรี ย นของโรงเรีย นสั งกั ด กรุงเทพมหานคร พบว่ า การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรีย นสั งกั ด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ การบริหารงานวิชาการกับระบบ
61

กุลฑรี พิกุลแกม, 140-40.
62 ณัชช์ฑราณี ย์ ศรีปานนาค, "บทบาทผู้บริหารโรงเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2" (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2554), 86-87.
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ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์ กันในลักษณะบวกและ
ความสัมพันธ์ที่คล้อยตามกัน
ปรียาภรณ์ เชียงเครือ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการดาเนินงานเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองกุ่ม จังหวัดนครราชสีมา ด้วยกิจกรรม 5 กิจกรรม คือ
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจาสัปดาห์ กิจกรรมการประกวด กิจกรรมเข้ากลุ่มนันทนาการ
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ และทาอาหาร ทาให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์รวม 3 ด้านมีการเปลี่ยนแปลง
คือ 1) ความซื่อสัตย์ พบว่า นักเรียนสามารถการปรับเปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรม ที่มีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองมากขึ้น เมื่อทาผิด พลาดสามารถยอมรับผิด โดยแสดงออกทั้งทางการพูดด้วยวาจา และการ
กระทา 2) ด้านความมีวินัยในตนเอง โดย นักเรียนสามารถปฏิบัติและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายถูกระเบียบ การช่วยดูแลรักษาความสะอาดของ
ห้องเรียนและโรงเรียน 3) ด้านความรับผิดชอบโดย ประพฤติตนเป็นคนดี มีความรักความสามัคคี
นักเรียนตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียน ปฏิบตั ติ ามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย เคารพเชือ่ ฟังครู63
พีรพัฒน์ รุ่งเรือง ได้ศึกษาทักษะการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารกับคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 พบว่า ทักษะการนิเทศ
การศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ส่วนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้มีจิตสาธารณะ รัก
ความเป็นไทยมุ่งมั่นในการทางาน และอยู่อย่างพอเพียง ตามลาดับ และทักษะการนิเทศการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 โดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวก หรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกัน64
เพียรพันธุ์ กิจพาณิชย์เจริญ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้ บริหาร
สถานศึกษา พบว่า การบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
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ปรียาภรณ์ เชียงเครือ, "การพัฒนาการดาเนินงานเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองกุ่ม จังหวัดนครราชสีมา" (การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศม.มหาสารคาม,
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552), 108.
64 พี ร พั ฒ น์ รุ่ ง เรื อ ง, "ทั ก ษะการนิ เ ทศการศึ ก ษาของผู้ บ ริ ห ารกั บ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 1" (วิทยาพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553),
114-15.
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นิเทศการจัดการเรียนรู้ และการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ พบว่าอยู่ในระดับ
มาก โดยการที่ผู้บริหารมีสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจการ
บริห ารงานด้ านวิช าการเป็ น อย่ างดี ย่อ มส่ งผลต่ อ การบริห ารจั ด การเรีย นรู้ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา การนิ เทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา และการส่งเสริมให้ มีการวิจั ยเพื่ อพั ฒ นา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ สามารถเป็นพื้นฐานที่ดีและส่งผลต่อคุณภาพในระดับสูงต่อไป ทาให้การ
ดาเนินงานในโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล65
วชิราภรณ์ พรมนาทม ศึกษาการบริหารวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าการบริหาร
วิชาการของผู้บริหารวิชาการของผู้บริหารโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ด้งนี้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผล ประเมินผลและเทียบโดยผลการ
เรียนการนิเทศการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ทางการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การวิจัยเพื่อพัฒ นาคุณภาพ
สาหรับด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากโดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬาผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา โรคเอดส์ และโรคติดต่อร้ายแรง ผู้เรียนมีสุข
นิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ผู้เรียนมีจิตสานึกที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทยศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ไทย ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ ดีของครอบครัวชุมชน
สังคมและปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีทักษะในการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และรักการทางาน ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทัศน์ และมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ติดสั งเคราะห์ ผู้เรียนมีความรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ผู้เรียนรู้จักตนเองพึ่งตนเองได้ มีบุคลิกที่ดี และผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และการบริหารวิชาการของ
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เพี ย รพั น ธุ์ กิ จ พาณิ ช ย์ เจริ ญ , "ศึ ก ษาสมรรถนะการบริ ห ารวิ ช าการของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งานเขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร" (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริญ ญาการศึ ก ษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร, 2552), 114-20.
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ผู้บริหารส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อย่ามีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .0566
ระเบียบ เชี่ยวชาญ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะการบริหารด้านวิชาการระดับ
ปฐมวัย ของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารด้านวิชาการระดับปฐมวัยของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูปฐมวัย สมรรถนะโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการ
จัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร การนิเทศและการส่งเสริมการวิจัยทั้ง 4 ด้าน 2) การบริหารด้าน
วิชาการระดับปฐมวัยของผู้บริหารสถานศึกษา สมรรถนะโดยรวมตามความคิดเห็นของครูปฐมวัยที่มี
ประสบการณ์การสอนต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านการจัดการเรียนรู้และด้านการพัฒนาหลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ด้านการนิเทศ และด้านการส่งเสริมการวิจัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
ครูปฐมวัยที่ มี ประสบการณ์ สอน 5 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหาร ด้าน
วิชาการระดับปฐมวัยของผู้บริหารสถานศึกษาสูงกว่าครูปฐมวัยที่มีประสบการณ์สอนต่ากว่า 5 ปี และ
3) สมรรถนะการบริหารด้านวิชาการระดับปฐมวัยของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูปฐมวัยของผู้บริหาร
สถานศึกษาสูงกว่าครูปฐมวัยในโรงเรียนขนาดกลาง67
วิภ า ทองหงา ได้ ศึ ก ษาวิจั ย เรื่อ ง รูป แบบการบริห ารงานวิช าการของโรงเรีย นสั งกั ด
กรุงเทพมหานคร พบว่า 1) องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบจากมากไปน้อย คือ การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ
การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น การนิ เทศการศึ ก ษา การแนะแนวการศึ ก ษา การมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
การศึกษา และสื่อการเรียนการสอน และ 2) ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า องค์ประกอบทุกตัวมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยที่การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน การนิเทศการศึกษา
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วชิราภรณ์ พรมนาทม, "การบริหารวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนั กเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น" (วิทยานิพ นธ์
ปริญ ญาศึกษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการบริห ารการศึกษา บัณ ฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2553), 103-04.
67 ระเบี ย บ เชี่ ยวชาญ, "การศึ กษาสมรรถนะการบริห ารด้ านวิชาการระดั บ ปฐมวัยของ
ผู้บ ริห ารสถานศึ กษาในโรงเรียนประถมศึ กษา สังกั ดกรุงเทพมหานคร สานั กงานเขตภาษี เจริญ "
(วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2550), 129-35.
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การแนะแนวการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดการศึ กษา และสื่อการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์
โดยตรงต่ อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และมี ค วามสั ม พั น ธ์ โดยอ้ อ มกั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา โดยส่งผ่านการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน68
ศิริตา แย้มกลิ่น ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก 3) การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .0169
สุนทรีย์ ลิ้มจี้จง ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารงานโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึ่ง
ประสงค์ของผู้เรียนในเครือคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ผลการวิจัยพบว่า โดย
ภาพรวมของการบริหารงานโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก
และคุณสมบัติอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียนได้รับผลจากงานการบริหารงานโรงเรียนในด้านฝ่ายกิจกรรม
นักเรียนและด้านบริหารงานฝ่ายบุคคล70
อังคณา มาศเมฆ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริห ารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน
เทศบาล กลุ่ ม การศึ ก ษาท้ อ งถิ่น ที่ 5 พบว่า 1) การบริห ารงานวิชาการในโรงเรียนเทศบาล กลุ่ ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก 2) คุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 16 ด้าน
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วิภา ทองหงา, "รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร" (ดุษฎี
นิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บั ณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร, 2554), 283-92.
69 ศิริดา แย้มกลิ่น , "ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 111.
70 สุน ทรีย์ ลิ้ มจี้ จง, "การบริห ารงานโรงเรียนที่ ส่ งผลต่ อคุ ณ ลั กษณะอัน พึ่ งประสงค์ ของ
ผู้เรียนในเครือคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 140-41.

56
และ 3) การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 มี
ความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .0171
อัมพร ภูกองไชย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการกับการ
บริห ารเชิ งกลยุ ท ธ์ข องผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด กรมส่ งเสริม การปกครองส่ วนท้ องถิ่ น จั งหวัด
ปทุม ธานี พบว่า 2) ระดับ การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือการวางแผนกลยุทธ์ การนา
แผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทาง
วิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดปทุมธานี โดยรวมมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง (r = .892) อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .0172
อรุณี ศรีจันทร์หล่น ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประ
สงคของผู้เรียน สาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
พบว่า ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียนสาหรับสถานศึกษาประกอบไปด้วย การมีวินัย
การใฝ่เรียนรู้ และการมุ่งมั่นในงาน คุณลักษณะอันพึงประสงค ของผู้เรียนสาหรับสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน 73
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อังคณา มาศเมฆ, "การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 5" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), บทคัดย่อ.
72 อัมพร ภูกองไชย, "ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการกับการบริหารเชิงกล
ยุ ท ธ์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด กรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี "
(วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2557), บทคัดย่อ.
73 อรุณี ศรีจันทร์หล่น, "การพัฒนาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
สาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1" (วิทยานิพนธ์
ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2560), 111-17.
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งานวิจัยต่างประเทศ
แอนโทนี (Anthony) ได้ศึกษาผลโปรแกรมลักษณะบุคคลศึกษาที่มีผลต่อนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนขนาดเล็กในชนบทโรงหนึ่ง พบว่า ข้อมูลได้ จะแสดงให้เห็นถึงผลการ
ละเมิดวินัยโรงเรียนได้นามาใช้วัดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของนักเรียน ผลการศึกษาพบว่าไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญในกลุ่มทดลองเกี่ยวกับความเข้าใจและการประเมินค่าของนักเรียนใน
ด้านลักษณะของบุคคลที่ระบุไว้ ไม่มีการวัดความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญในด้านการละเมิดวินัย หรือ
ข้อมูลทางพฤติกรรม74
กริน (Green) ได้ศึกษาการรับรู้ของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
โรงเรียนที่ มี ประสิท ธิผลตามรัฐธรรมนูญ โรงเรียนในรัฐเท็กซัส พบว่า คุณ ลักษณะงานบริหารของ
โรงเรี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล นั้ น เกิ ด จากครู ผู้ ป กครองและนั ก เรี ย น ได้ ร่ ว มกั น ด าเนิ น การภายใต้
สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกต้อง การตรวจสอบความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง การกาหนดความคาดหวัง
ที่สูง และการจัดบรรยากาศเชิงบวก นั้น ครูและผู้ปกครองเห็นว่า โรงเรียนที่มี ภาวะผู้นาของครูและ
การกาหนดพันธกิจที่ชัดเจน หนักแน่น เป็นผลให้โรงเรียนมีประสิทธิผล มีการส่งเสริมโอกาสในการ
เรี ย นรู้ สู ง ส่ ว นนั ก เรี ย นไม่ แ น่ ใจถึ ง การส่ ง เสริ ม โอกาสในการเรี ย นรู้ ที่ เต็ ม ความสามารถ เฉพาะ
ผู้ปกครองและนักเรียนเห็นด้วยกับการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในโรงเรี ยน แต่ครู ไม่แน่ใจว่า โรงเรียน
จัดให้ผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วนร่วม ครูไม่มั่นใจว่าโรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญอย่าง
จริงจัง และให้พวกครูได้ร่วมตัดสินใจด้วย75
กู๊ดฮาร์ด (Goodhart) ได้ศึกษาเรื่องลักษณะของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐที่มี
ประสิทธิภาพในด้านวิชาการ โดยทาการวิเคราะห์ศึกษาผลผลิตทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในด้านผลสัม ฤทธิ์ท างด้านวิชาการ ความสาเร็จของโรงเรียนและประสิท ธิภาพของการวัดผล ซึ่ ง
ผลการวิ จั ย พบว่ า จริ ย ธรรมของครู ป ฏิ บั ติ ก ารสอนและความเป็ น หนึ่ ง เดี ย วของสถานศึ ก ษามี

74

Mary Chirtine Jackson Anthony, " An Investigation of the Efficacy of a
Character Program in a Rural Middle School," Dissertation Abstracts International 63,
no. 4 (October 2002): 1240-A.
75 Deeadra Albert-Green, " Teachers Parents and Students Perception of
Effective School Characteristics of Two Texas Urban Exemplary Open-Enrollment
Charter Schools" (A Dissertation of Doctor of Philosophy for the Degree Texas A&M
University, 2005), iii-iv.
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ความสัมพันธ์ต่อความมีประสิทธิภาพของโรงเรียน และส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน
และความเป็นผู้นาในด้านการจัดองค์กรของผู้บริหารความมีคุณธรรม76
เจอรัน (Jeran) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารนั้น ต้องมีความสามารถในด้านที่เกี่ยวกับการทางาน
และการจัดกลุ่มในการทางาน โดยสามารถประเมินผลในการทางานได้ ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล
โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน77
มาเชี ย ล (Maciel) ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ข องพฤติ ก รรมผู้ บ ริ ห ารในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา ซึ่งมีการสารวจประสิทธิภาพของโรงเรียน ความสาเร็จของนักเรียนและพฤติกรรม
ผู้บริหาร พบว่า พฤติกรรมผู้บริหารในการบริหารงานทางวิชาการ ได้แก่ การสนับสนุนการเรียน
การสอน วิสัยทัศน์ และการทุ่มเทในการทางานมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จของนักเรียนอย่างมี
นัยสาคัญ78
วิ ล เลี ย ม (William) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ งกลยุ ท ธ์ ก ารใช้ นิ เทศภายในโรงเรี ย นและการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียนโดยศึกษาจากครู ผู้บริหารและประชาชนสหภาพ ครู
ในเขตโรงเรียน K-12 ในเมืองขนาดใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียใต้ รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบ
สารวจค่าจากผู้บริหารโรงเรียน 259 คน และครู 195 คน จากโรงเรียน 11 แห่ง พบว่า 1) ผู้บริหาร
และครูขาดความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน ในเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน 2) ครูผู้สอนมี
ความเห็นว่าผู้บริหารไม่ค่อยมีการสังเกตการณ์และเยี่ยมชมห้องเรียนอย่างเป็นทางการ แต่ผู้บริหาร
โรงเรียนมีความเห็นว่าได้สังเกตการณ์และเยี่ยมชมห้องเรียนอยู่เป็นประจา และ3) ผู้บริหารโรงเรียนได้
ให้ความสาคัญและรับผิดชอบต่อการนิเทศภายในโรงเรียนมากกว่าการจัดการด้านอื่น ๆ และผู้วิจัยได้
เสนอแนะว่า ควรลดนวัตกรรมในการนิเทศภายในที่ซับซ้อนลง ควรมีการยืดหยุ่นและพัฒนากลยุทธ์ใน
การนิเทศภายใน เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน79
76

H. Goodhart, The Instrument and Expressive Characteristics of Public
Secondary School and Effectiveness (New York: McGraw - Hill, 1991), Abstract.
77 Jeran Daniel, "Role Expectation of Elementary School Supervisor in Open
Space School Which Emphasize Team Teaching and Individualized Instruction,"
Dissertation Abstracts International 2, no. 16 (August 1975): 694-95A.
78 Rosemarie Gomez Maciel, "Do Principles Make a Difference an Analysis of
Leadership Behaviors of Elementary Principals in Effective School 2005,"
http://proquest.uni.com.
79 M. William, Planning Curriculum for School (New York: Holt, Richart and
Winston, 1994), 2425A.
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มาร์ม อน (Marmon) ได้ ศึก ษาวิจัย เรื่อ ง การก าหนดสมรรถนะหลัก ของผู้บ ริห ารและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจัดการศึกษาโดยการแก้ไขตามคาแนะนาจากการประชุมร่วมมือ
ของบุคคล ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ ภายใต้ข้อกาหนดของส่ วนกลาง เครื่องมือถูกพัฒนาขึ้น และนาไป
ทดลองใช้อีกครั้ง เพื่อคาแนะนาในการจัดลาดับในการสารวจระดับชาติ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะ
จ านวน18 สมรรถนะ ได้ ถู ก ก าหนดขึ้ น หลั ก ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด
การศึกษาต ได้แก่ สมรรถนะด้านการบริหาร การรับบุคคล การแนะนาหลักสูตรทั่วไปหลักสูตรพิเศษ
การหาเงิ น มาช่ ว ยเหลื อ การติ ด ตามและประเมิ น ผล การจั ด ท าของบประมาณ สารสนเทศ
ความสัม พั น ธ์ระหว่างบุคคล ภาวะผู้น า การมีวิสัยทั ศน์ การจูงใจ การวางแผน การพั ฒ นาอาชีพ
ความสัมพันธ์กับชุมชน การสรรหา การสอน และเทคโนโลยี80
จากงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าในการบริหารงาน
วิชาการให้ประสบความสาเร็จบรรลุเป้าหมายผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นาที่บทบาทสาคัญ เพราะงาน
วิชาการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพ
การเรี ย นการสอนซึ่ งเป็ น จุ ด มุ่ งหมายหลั ก ของสถานศึ ก ษาและเป็ น เครื่อ งชี้ วั ด ความส าเร็ จ และ
ความสามารถของผู้บริหาร ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้นาในด้านวิชาการในงานบริหาร โดย
ทางานร่วมกับครู ร่วงสร้างนโยบาย ให้คาแนะนาและประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงาน ให้
ทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภ าพ ในขณะเดียวกันผู้บริหารควรพัฒ นาตนเองให้มีสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการ คือต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
สนับสนุนให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ มีความรู้
เกี่ยวกับการจัดทาพัฒนาหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ ควรทาหน้าที่นิเทศการศึกษา การนิเทศ
การเรียนการสอน เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุป
จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด พร้อมกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาแล้ว อาจกล่าวได้
ว่าการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นงานที่มีความสาคัญในการจัดการศึกษาและ
บริห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานซึ่ งถื อ ว่ าเป็ น หั วใจของสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาต้ อ งเป็ น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบสู ง สุ ด ของสถานศึ ก ษาและต้ อ งมี ห ลั ก ในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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โดยเฉพาะการบริห ารด้ านวิช าการ ซึ่ งเป็ น งานที่ จ ะต้ อ งมุ่ งเน้ น การพั ฒ นานั ก เรีย นให้ มี คุ ณ ภาพ
ผู้บริหารและครูจึงจะต้องเล็งเห็นและให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก โดยต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ส่งผล
ต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้ลุล่วงสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องมีการดาเนินงานทั้งหมด 9 งาน ได้กาหนดไว้ดังนี้
1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 3)การบริหารการจัดการ
เรียนรู้ 4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 5) การวัดผลประเมินผลการเรียน 6) การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8) การให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 9) การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
ซึ่งเป็นงานที่สถานศึกษาควรดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของ
นักเรียน ครู บุคลากรของสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมต่อไป
ส่ วนคุ ณ ภาพผู้ เรี ย นสามารถพิ จ ารณาได้ ห ลายด้ านหากพิ จ ารณาคุ ณ ภาพผู้ เรีย นด้ าน
คุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ประกอบด้วย 8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่
เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทางาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะนั้นผู้บริหาร
ต้องบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เพื่อมุ่งขัดเกลา บ่มเพาะปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเมื่อผู้บริหารแสดง
บทบาทของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ย่อมบังเกิดผลดีต่อองค์กรและนักเรียนสูงสุด

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทราบ 1) การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม กรุ ง ธนเหนื อ 2)
คุณ ลั กษณะผู้ เรียนของโรงเรียนสั งกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม กรุงธนเหนือ และ 3) ความสัมพั น ธ์
ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธน
เหนื อ โดยใช้ โรงเรี ย นสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม กรุ ง ธนเหนื อ เป็ น หน่ ว ยวิ เคราะห์ (Unit of
Analysis) ผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือ
รองผู้อานวยการ หรือผู้ปฏิบัติงานแทน 1 คน และครูผู้สอน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 152 คน
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
เพื่ อให้การดาเนิน การวิจัยได้บรรลุผลที่ ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ดาเนิ นการอย่างเป็ น ระบบตาม
ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญ หาที่จะทาการวิจัย เป็นการศึกษาสภาพปัญ หา และอุปสรรค
ต่าง ๆ พร้อมทั้งรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากตารา เอกสาร ข้อมูลสถิติ กฎ ระเบียบ ตลอดจน
งานวิ จั ย หรื อ รายงานของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ได้ ใช้ ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การวิ จั ย ขอ
คาแนะนาและความเห็นชอบในการจัดโครงร่างงานวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา รับข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ และนาเสนอภาควิชาเพื่อขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินตามโครงร่างการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือขึ้น
สร้างและหาคุณ ภาพของเครื่องมือ นาเครื่องมือที่ได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูล ส่งแบบสอบถามไปยัง
สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์พร้อมกับแจ้งกาหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ช่วงเวลาที่
กาหนดในแผนงาน แล้วนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทดสอบ ความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
และแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัยเป็นขั้นตอนการจัดทารายงานผลการวิจัย นาเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องปรับปรุงแก้ไขและจัดทารายงาน
การวิจัยฉบับร่าง นาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
จัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา
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ระเบียบวิธีวิจยั
เพื่ อ ให้ ก ารวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ก าหนดระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย
ซึ่ งประกอบด้วย แผนแบบการวิจั ย ประชากร ตั วแปรที่ ศึ กษา เครื่องมื อและการสร้างเครื่องมื อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ที่มีแบบแผนการวิจัย
ในลักษณะของกลุ่ม ตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ โดยไม่มีการทดลอง (The One Shot, NonExperimental Case Study Design) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (Diagram) ได้ดังนี้

ภาพที่ 3 แผนแบบงานวิจัย
เมื่อ R หมายถึง
X หมายถึง
O หมายถึง

ตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม
ตัวแปรที่ศึกษา
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา

ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาวิจัยครั้งนี้ ได้แ ก่ โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร กลุ่ ม
กรุ ง ธนเหนื อ จ านวน 91 โรง ซึ่ งประกอบด้ ว ยโรงเรี ย นในส านั ก งานเขตธนบุ รี จ านวน 17 โรง
สานักงานเขตคลองสาน จานวน 8 โรง สานักงานเขตบางกอกใหญ่ จานวน 6 โรง สานักงานเขต
บางกอกน้อย จานวน 15 โรง สานักงานเขตตลิ่งชัน จานวน 16 โรง สานักงานเขตบางพลัด จานวน
11 โรง สานักงานเขตจอมทอง จานวน 11 โรง และสานักงานเขตทวีวัฒนา จานวน 7 โรง
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กลุ่มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ จานวน 91 โรง ซึ่งได้มาโดยผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุ่ม
ตั ว อย่ า งจากตารางการก าหนดขนาดตั ว อย่ างของเครซี่ และมอร์แ กน (Krejcie and Morgan)81
แล้วเลือกตัวอย่างตามโอกาสทางสถิติ (probability sampling) ด้วยวิธีสุ่มแบบประเภท (Stratified
Random Sampling) จาแนกตามขนาดโรงเรียน (รายละเอียดดังตารางที่ 2) ขนาดโรงเรียนแบ่งได้
ตามจานวนนักเรียนคือ 1) โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจานวนนักเรียนตั้งแต่ 801 คนขึ้นไป 2) โรงเรียน
ขนาดกลาง มี จานวนนักเรียนตั้งแต่ 401-800 คน 3) โรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนไม่เกิน
400 คน
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยกาหนดข้อมูล สถานศึกษาละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือรอง
ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือผู้ รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการฯ จานวน 1 คน และ ครูผู้สอน
จานวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจานวน 152 คน
ตารางที่ 1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล

สานักงานเขต

ตลิ่งชัน
บางพลัด
จอมทอง
ธนบุรี
คลองสาน
บางกอกน้อย
บางกอกใหญ่
ทวีวัฒนา
รวม

ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
(โรง)
(โรง)
เล็ก กลาง ใหญ่ เล็ก กลาง ใหญ่

10
8
2
14
3
11
4
2
54

81

6
3
4
3
4
4
2
1
27
91

1
5
1
5
4
10

8
7
2
11
3
9
3
2
45

5
3
3
3
3
3
2
1
23
76

1
4
3
8

ผู้ให้ข้อมูล (คน)
ผู้อานวย/
รองผู้อานวยการ/
ครูผู้สอน
รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
13
13
11
11
5
5
14
14
6
6
12
12
9
9
6
6
76

76

รวม
26
22
10
28
12
24
18
12
152

Krejcie R.V. and D.M. Morgan, " Determining Sample Size Research,"
Education and Psychological Measurement November (1970): 607-10.
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรที่ศึกษา ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการทางาน
2. ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา เป็ น ตั ว แปรเกี่ ย วกั บ การบริห ารงานวิ ช าการในสถานศึ ก ษา และ
คุณภาพผู้เรียน ดังนี้
2.1 ตัวแปรต้น (xtot) เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ซึ่งในที่นี้นิยามตามแนวทาง หน่วยศึกษานิเทศก์ สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่ประกอบไปด้วย
การดาเนินงาน 9 งาน ดังนี้
2.1.1 การวางแผนงานวิชาการ (x1) หมายถึง การรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการ นักเรียน บุคลากร จัดทาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการโดย
มี อ งค์ ป ระกอบที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การจั ด ท าข้ อ มู ล สารสนเทศงานวิช าการเพื่ อ ประกอบการวางแผน
ตัดสินใจกาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดทาแผนงานวิชาการซึ่งเป็น
ตัวกาหนดโครงการ/กิจกรรม
2.1.2 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา (x2) หมายถึง กระบวนการที่ต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ อาทิ ฝ่ายบริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน โดยทั่วไปมีการ
ดาเนินการใน 2 ส่วน คือ การดาเนินการระดับสถานศึกษาโดยองค์คณะบุคคลในระดับสถานศึกษา
ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ และการดาเนินการ
ระดับชั้นเรียนโดยครูผู้สอนแต่ละคนออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอน
2.1.3 การบริห ารการจัดการเรียนรู้ (x3) หมายถึง กระบวนการสาคัญ ในการ
นาเอาหลักสูตรสู่การพัฒ นานักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่หลักสูตรกาหนด การบริหารจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การบริหารจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน การจัดการศึกษาพิเศษ
2.1.4 การนิ เทศงานวิ ช าการภายในโรงเรี ย น (x4) หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ ช่ ว ย
สนั บ สนุ น ให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนและการปฏิ บั ติ ง านต่ า ง ๆ ในโรงเรี ย นด าเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การนิเทศภายในเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือกันปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานต่าง ๆ
2.1.5 การวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย น (x5) หมายถึ ง การศึ ก ษา การวั ด
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการวัดประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กาหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับชั้นเรียน
ระดับสถานศึกษา ระดับชาติ
2.1.6 การพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม เทคโนโลยี และแหล่ งเรี ย นรู้ (x6) หมายถึ ง
การสร้างพัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี โรงเรียนจาทาเองหรือรวมกลุ่มจัดทา พัฒนาครูให้มี
ความรู้ความสามารถในการผลิต ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ และการบริหารจัดการและการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้โดยกาหนดเป็นนโยบายและนาสู่แผนการพัฒนา
2.1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (x7) หมายถึง การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน มุ่งหวังเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ รูปแบบการวิจัยจึง
เป็นลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร วิธีสอน การจัดกิจกรรม
สื่อ แบบฝึก วิธีการวัดและประเมินผล
2.1.8 การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ (x8)
หมายถึง การบริหารและการจัดการศึกษาในรูป ขององค์คณะบุ คคลหรือ คณะกรรมการทั้งระดับ
ส่วนกลางและระดับ ท้ องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริห ารและการจัดการศึกษาใน
รูปแบบคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนทาง
ศาสนา ผู้แ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณ วุฒิ และกาหนดให้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ
2.1.9 การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ (x9) หมายถึง มีระบบการ
ประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก
2.2 ตัวแปรตาม (Ytot) เป็นตัวแปรเกี่ยวกับคุณ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เฉพาะด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์มี 8 ประการประกอบด้วย
2.2.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Y1) หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการธารง
ไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย การเป็นพลเมืองดีของชาติ ยึดมั่นและมีความศรัทธาในศาสนา และเคารพ
เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย พฤติกรรมบ่งชี้ คือ 1) ร้องเพลงชาติ ยืนตรงเคารพธงชาติ และ
รู้ถึงความหมายและอธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง 2) ปฏิบัติตนตามสิทธิหน้าที่และเป็น
พลเมืองดีของชาติ และ 3) มีความสามัคคีปรองดอง
2.2.2 ซื่อสัตย์สุจริต (Y2) หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความ
ถู ก ต้ อ ง มี คุ ณ ธรรมประจ ากาย วาจา ใจ ประพฤติ ตรงตามความเป็ น จริ ง ต่ อตนเองและผู้ อื่ น
พฤติกรรมบ่งชี้ คือ 1) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 2) ปฏิบัติตนโดยคานึงความถูกต้อง และอาย
และเกรงกลัวต่อการกระทาผิด และ 3) ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
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2.2.3 มี วินั ย (Y3) หมายถึง คุณ ลักษณะที่ แสดงออกถึงการยึดมั่น ในข้อตกลง
ระเบียบและกฎเกณฑ์ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม พฤติกรรมบ่งชี้ คือ 1) ปฏิบัติตน
ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 2) ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันและรับผิดชอบในการทางาน
2.2.4 ใฝ่ เรี ย นรู้ (Y4) หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ แ สดงออกถึ ง ความตั้ งใจ เพี ย ร
พยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน พฤติกรรมบ่งชี้
คือ 1) ตั้งใจเรียน 2) เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จาก
หนั งสื อ เอกสาร สิ่ งพิ ม พ์ สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอกโรงเรียนและ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 3) บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้ และ 4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2.2.5 อยู่อย่างพอเพียง (Y5) หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดาเนินชีวิต
อย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข พฤติกรรมบ่งชี้ คือ 1) ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่าง
ประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม และ 2) ใช้ทรัพยากร
ของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
2.2.6 มุ่งมั่นในการทางาน (Y6) หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ
และรับ ผิ ด ชอบในการท าหน้ าที่ ก ารงาน ด้ วยความเพี ย รพยายาม อดทน เพื่ อ ให้ งานส าเร็จ ตาม
เป้ าหมาย พฤติ ก รรมบ่ งชี้ คื อ 1) เอาใจใส่ ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ได้ รั บ มอบหมาย 2) ตั้ งใจและ
รับผิดชอบในการท างานให้สาเร็จ 3) ทุ่มเททางาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญ หาและอุปสรรคในการ
ทางาน และ 4) ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
2.2.7 รักความเป็นไทย (Y7) หมายถึง คุณลักษณะทีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ
เห็ น คุ ณ ค่ า ร่วมอนุ รัก ษ์ สื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาไทย ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
ใช้ ภ าษาไทยในการสื่ อ สารได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ งและเหมาะสม พฤติ ก รรมบ่ งชี้ คื อ 1) แต่ งกายและมี
มารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 2) ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรมไทย 3) ใช้ ภ าษาไทยและเลขไทยในการสื่ อ สารได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม และ 4) ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย
2.2.8 มีจิตสาธารณะ (Y8) หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจกระตือรือร้น
โดยไม่ หวังผลตอบแทน พฤติกรรมบ่งชี้ คือ 1) ช่วยพ่ อแม่ ผู้ปกครอง ครูทางานด้วยความเต็มใจ
2) ดู แ ล รั ก ษาสาธารณสมบั ติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มด้ ว ยความเต็ ม ใจ และ 3) เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ใ ช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ เก็ บ ข้ อ มู ล จ านวน 1 ฉบั บ
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพส่ ว นตั ว ของผู้ ต อบแบบสอบถาม
ซึ่งถามรายละเอียดเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่หลัก ประสบการณ์ ในการ
ทางาน มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกที่กาหนดไว้ให้ (Force Choice)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างจาก
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาการวัด ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ข องนั ก เรีย นตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 255182
การตอบแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับของลิคเคิร์ท (Likert’s Five Rating Scale)
ระดับ 5 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่
ในระดับมากที่สุด ให้มีค่าน้าหนักเท่ากับ 5 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึ ง การบริห ารงานวิช าการ/คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ผู้ เรีย นของ
โรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ให้มีน้าหนักค่าเท่ากับ 4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึ ง การบริห ารงานวิช าการ/คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ผู้ เรีย นของ
โรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง ให้มีค่าน้าหนักเท่ากับ 3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึ ง การบริห ารงานวิช าการ/คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ผู้ เรีย นของ
โรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับน้อย ให้มีค่าน้าหนักเท่ากับ 2 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึ ง การบริห ารงานวิช าการ/คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ผู้ เรีย นของ
โรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้มีค่าน้าหนักเท่ากับ 1 คะแนน
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กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, แนวทางการพัฒนา การวัดและ
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การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ดาเนินการสร้างเครื่องมือ ซึ่งเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แล้วนาผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการสร้าง
และปรับปรุง พัฒนาแบบสอบถามภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งเที่ ย งตรงด้ า นเนื้ อ หา (Content Validity) ของ
แบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน ตรวจสอบแก้ไข
ด้านภาษา เนื้อหา และโครงสร้างของแบบสอบถาม โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยเทคนิค IOC
(Index of Item-Objective Congruence) อยู่ระหว่าง 0.90-1.00
ขั้นที่ 3 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 15 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 ชุด รวมเป็น
จานวน 30 ฉบับ
ขั้นที่ 4 นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาคานวณความเชื่อมั่น (Reliability) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach)83 โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Cronbach) เท่ากับ 0.985
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยทาหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผ่านหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา เพื่อ
ทาหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้อานวยการสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มกรุงธนเหนือ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์
3. การเก็บรวมรวมแบบสอบถาม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกลับคืนมาด้วยตนเองและทาง
ไปรษณีย์
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis)
เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
2. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนสาหรับแบบสอบถามแต่ละฉบับ
3. จั ด ท าตารางแจกแจงคะแนน (Tally Sheet) เพื่ อ กรอกคะแนนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนการวิเคราะห์ข้อมูล และระเบียบวิธีทางสถิติที่ใช้
4. นาข้อมูลดังกล่าวไปคานวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ศึกษา และข้อคาถามที่
ต้องการทราบในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือค่าความถี่ (Frequencies:
) และค่าร้อยละ (Percentage: %)
2. การวิเคราะห์ระดับการบริหารวิชาการในสถานศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic
mean :  ) และส่ วนเบี่ ยงเบน (Standard Deviation: S.D.) โดยน าค่ ามั ชฌิ มเลขคณิ ต ไปเที ย บ
เกณฑ์ ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)84 รายละเอียดดังนี้
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50-5.00 ครูมีความคิดเห็นว่า การบริหารงานวิชาการ/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50-4.49 ครูมีความคิดเห็นว่า การบริหารงานวิชาการ/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ อยู่ในระดับมาก
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50-3.49 ครูมีความคิดเห็นว่า การบริหารงานวิชาการ/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ อยู่ในระดับปานกลาง
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50-2.49 ครูมีความคิดเห็นว่า การบริหารงานวิช าการ/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ อยู่ในระดับน้อย
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00-1.49 ครูมีความคิดเห็นว่า การบริหารงานวิชาการ/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
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3. การวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการสัมพันธ์กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม กรุงธนเหนือ ใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียรสัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มี
ค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1
ค่าลบ แสดงความสัมพันธ์ทางลบหรือทางตรงกันข้าม แสดงว่า x และ Y มีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงข้าม คือ ถ้า x เพิ่ม Y จะลด แต่ถ้า x ลด Y จะเพิ่ม
ค่าบวก แสดงความสัมพันธ์ทางบวกหรือทางเดียวกันแสดงว่า x และ Y มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน คือ ถ้า x เพิ่ม Y จะเพิ่ม แต่ถ้า x ลด Y จะลด
ค่า r เข้าใกล้ 1 แสดงว่า x และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์
กันมาก
ค่ า r เข้ า ใกล้ (-1) แสดงว่ า x และ Y มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทางตรงข้ า ม และมี
ความสัมพันธ์กันมาก
ค่า r เท่ากับ 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์
เกณฑ์ในการพิจารณาความสัมพันธ์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ดังนี้
± 0.81 ถึง ±1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก
± 0.61 ถึง ±0.80 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูง
± 0.41 ถึง ±0.60 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
± 0.21 ถึง ±0.40 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับต่า
± 0.00 ถึง ±0.20 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับต่ามาก
สรุป
การวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) เพื่อทราบการบริหารงาน
วิชาการ ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ 2) เพื่อทราบคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ข องผู้ เรี ย นในโรงเรี ย นสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม กรุ ง ธนเหนื อ และ 3) เพื่ อ ทราบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียน
สังกั ด กรุงเทพมหานคร กลุ่ ม กรุงธนเหนื อ การวิจัย ครั้งนี้ เป็ น การวิจัย เชิงพรรณนา (Descriptive
Research) โดยใช้ โรงเรี ย นในสั งกั ด กรุ งเทพมหานคร กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 76 โรง เป็ น หน่ ว ย
วิเคราะห์(Unit of Analysis) ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย คือ ผู้อานวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อานวยการสถาศึกษาหรือผู้รักษาการในตาแหน่ง จานวน 1 คน และครูผู้สอนจานวน 1 คน
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รวมจานวนผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 152 คนจาก 76 โรง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหาร
วิชาการและคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิ มเลขคณิต (Arithmetic mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์ของเพี ยร์สัน (Pearson’s ProductMoment Correlation Coefficient)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา (descriptive research) มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่ อ ทราบ 1) การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม กรุ ง ธนเหนื อ
2) คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย นสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม กรุ ง ธนเหนื อ และ
3) ความสัม พันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ โดยผู้วิจัยได้ลาดับการนาเสนอผลการวิจัยออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ก ารบริห ารงานวิชาการในสถานศึก ษาของโรงเรีย น สั งกั ด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มกรุงธนเหนือ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการ
กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด
ตาแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน และประสบการณ์การทางานในตาแหน่งปัจจุบัน กลุ่มกรุงธนเหนือ
จานวน 76 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษา/รองผู้อานวยการ/
ผู้ปฏิบัติงานแทนจานวน 1 คน ครูผู้สอนจานวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจานวน 152 คน
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ตารางที่ 2 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด
ตาแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน และประสบการณ์การทางานในตาแหน่งปัจจุบัน
(n=76)
จานวน
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ
(คน)
1. เพศ
1.1 ชาย
48
31.58
1.2 หญิง
104
68.42
2. อายุ
2.1 ไม่เกิน 23 ปี
2.2 24-33 ปี
14
9.21
2.3 34-44 ปี
49
32.24
2.4 45 ปีขึ้นไป
89
58.55
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
3.1 ปริญญาตรี
49
32.24
3.2 ปริญญาโท
100
65.79
3.3 ปริญญาเอก
3
1.97
4. ตาแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน
4.1 ผู้อานวยการสถานศึกษา/รองผู้อานวยการ/ปฏิบัติราชการแทน
76
50.00
4.2 ครูผู้สอน
76
50.00
5. ประสบการณ์การทางานในตาแหน่งปัจจุบัน
5.1 ไม่เกิน 5 ปี
41
26.97
5.2 6-10 ปี
41
26.97
5.3 11-15 ปี
23
15.13
5.4 16-20 ปี
11
7.24
5.5 21-25 ปี
10
6.58
5.6 26 ปีขึ้นไป
26
17.11
รวม 152
100
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามทั้ งหมดจ านวน 152 คน เป็ น ชายจานวน
48 คน คิดเป็นร้อยละ 31.60 และเป็นหญิงจานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 68.40
เมื่อจาแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามอายุ พบว่า เป็นผู้แบบสอบถามที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้น
ไป จ านวน 45 ปี ขึ้ นไป คิ ดเป็ น ร้อยละ 58.60 รองลงมาเป็ นผู้ ตอบแบบสอบถามที่ มี อายุ ระหว่าง
34-44 ปี จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20 และเป็นผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 24-33 ปี
คิดเป็นร้อยละ 9.20 ตามลาดับ
เมื่อจาแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า เป็นผู้ตอบแบบสอบถามที่
จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท จ านวน 100 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 65.80 รองลงมาเป็ น ผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 49 คน และระดับปริญญาเอก จานวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.20 และร้อยละ 2.00 ตามลาดับ
เมื่ อ จ าแนกผู้ ต อบแบบสอบถามตามต าแหน่ ง หน้ า ที่ ห ลั ก ในโรงเรี ย น พบว่ า เป็ น
ผู้อานวยการสถานศึกษา/รองผู้อานวยการ/ปฏิบัติราชการแทนและครูผู้สอน จานวนตาแหน่งละ
76 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 เท่ากันทั้ง 2 ตาแหน่ง
เมื่อจาแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามประสบการณ์การทางานในตาแหน่งปัจจุบัน พบว่า
เป็นผู้ ตอบแบบสอบถามที่ มี ป ระสบการณ์ ทางานไม่เกิน 5 ปี และมีป ระสบการณ์ ท างานระหว่าง
6-10 ปี จานวน 41 คน คิดเป็น ร้อยละ 27.00 เท่ากัน รองลงมามีประสบการณ์ทางาน 26 ปีขึ้นไป
จานวน 26 คน มีประสบการณ์ทางาน 11-15 ปี จานวน 23 คน มีประสบการณ์ทางาน 16-20 ปี
จานวน 11 ปี และมีประสบการณ์ทางาน 21-25 ปี จานวน 10 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.10 ร้อยละ
15.10 ร้อยละ 7.20 และร้อยละ 6.60 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ก ารบริ ห ารงานวิ ช าการในสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ
ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มกรุงธนเหนือ มีรายละเอียดตามตารางที่ 4-13 ดังนี้
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ตารางที่ 3 ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการใน
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ โดยภาพรวม
(n=76)
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
SD
ระดับ
1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ
2. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
3. ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้
4. ด้านการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน
5. ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน
6. ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
7. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ
9. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
รวมทุกด้าน

4.32
4.68
4.63
4.64
4.66
4.51
4.49
4.32

0.50
0.40
0.42
0.43
0.42
0.50
0.47
0.56

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

4.49
4.53

0.51
0.37

มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุง
ธนเหนื อ โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ( =4.53, SD=0.37) และเมื่ อจ าแนกความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ด้าน
โดยด้ านการบริห ารการจัด การหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ มี ค่ ามั ช ฌิ ม เลขคณิ ต มากที่ สุ ด ( =4.68,
SD=0.40) รองลงมาเป็นด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน ( =4.66, SD=0.42) ด้านการนิเทศงาน
วิชาการภายในโรงเรียน ( =4.64, SD=0.43) ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ( =4.51, SD=0.45) และอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยด้าน
การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ( =4.49, SD=0.47) เท่ า กั บ ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษากับงานวิชาการ ( =4.49, SD=0.51) และด้านการวางแผนวิชาการ ( =4.32, SD=0.50)
เท่ากับด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ( =4.32, SD=0.56)
ตามล าดับ เมื่ อพิ จารณาเฉพาะส่ วนเบี่ ยงมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.42-0.56 หมายความว่า
การกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกัน
เมื่อพิจารณาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มกรุงธนเหนือรายด้าน มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 4 ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการใน
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ ด้านการวางแผนงาน
วิชาการ
(n=76)
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
SD
ระดับ
ด้านการวางแผนงานวิชาการ
1. มีการสารวจและจัดทาทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
4.29 0.65
มาก
วิชาการ
2. มีการจัดระบบฐานข้อมูลด้านนักเรียน บุคลากร อาคารสถานที่ 4.48 0.56
มาก
สื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ และงานวิจัย
3. มีการนาสารสนเทศมากาหนดและจัดทาแผนงานวิชาการ
4.38 0.64
มาก
4. มีการจัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับ
4.09 0.75
มาก
หน่วยงานอื่น
5. มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลและจัดทาแผนงาน
4.34 0.64
มาก
วิชาการ
รวม 4.32 0.50
มาก
จากตารางที่ 4 พบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
กรุงธนเหนือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก ( =4.32, SD=0.50) และเมื่อจาแนก
ระดับการวางแผนงานวิชาการ เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยการจัดระบบฐานข้อมูล
ด้านนักเรียน บุคลากร อาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ และงานวิจั ยเป็นข้อที่มีค่า
มัชฌิ มเลขคณิ ตมากที่สุด ( =4.48, SD=0.56) รองลงมาคือ มีการนาสารสนเทศมากาหนดและ
จัดทาแผนงานวิชาการ ( =4.38, SD=0.64) มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลและจัดทา
แผนงานวิชาการ ( =4.34, SD=0.64) มีการสารวจและจัดทาทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ ( =4.29, SD=0.65) และมีการจัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
อื่น ( =4.09, SD=0.75) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.56
ถึ ง 0.75 หมายความว่ า การกระจายของข้ อ มู ล น้ อ ย แสดงว่ า ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น
สอดคล้องกัน
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ตารางที่ 5 ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการใน
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ ด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา
(n=76)
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
SD
ระดับ
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
1. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของฝ่าย ต่าง ๆ 4.68 0.51 มากที่สุด
2. จัดทาหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความพร้อมของ
4.70 0.55 มากที่สุด
โรงเรียนเป็นสาคัญ
3. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาโดยได้รับการรับรองจาก
4.82 0.44 มากที่สุด
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
4.70 0.53 มากที่สุด
5. มีการกากับดูแลคุณภาพสถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจแก่พ่อ
4.53 0.56 มากที่สุด
แม่ ผู้ปกครอง และชุมชน โดยการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรการ
จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน และตรวจสอบทบทวนติดตาม
ผลการใช้หลักสูตร
รวม 4.68 0.40 มากที่สุด
จากตารางที่ 5 พบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
กรุงธนเหนือ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.68, SD=0.40)
และเมื่อจาแนกระดับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกข้อ โดยจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาโดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( =4.82, SD=0.44) รองลงมาคือ มีการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ( =4.70, SD=0.53) จัดทาหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
ความพร้อมของโรงเรียนเป็นสาคัญ ( =4.70, SD=0.55) จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ ( =4.68, SD=0.51) และมีการกากับดูแลคุณภาพสถานศึกษาเพื่อสร้างความ
มั่นใจแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน โดยการนิเทศติดตามการใช้หลักสูต รการจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และตรวจสอบทบทวนติดตามผลการใช้หลักสูตร ( =4.53, SD=0.56) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.44-0.56 หมายความว่า การกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกัน
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ตารางที่ 6 ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการใน
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ ด้านการบริหารการ
จัดการเรียนรู้
(n=76)
̅
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
SD
ระดับ
𝒙
ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้
1. ครูศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรหรือวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนนาไป
4.55 0.55 มากที่สุด
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
2. ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.63 0.53 มากที่สุด
3. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดตามหลักสูตรของ
4.68 0.50 มากที่สุด
โรงเรียน
4. สนับสนุนให้ครูได้สอนตามความรู้ความสามารถหรือความถนัด 4.67 0.53 มากที่สุด
5. ติดตาม นิเทศ และตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้ของครู
4.67 0.52 มากที่สุด
รวม 4.63 0.42 มากที่สุด
จากตารางที่ 6 พบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
กรุงธนเหนือ ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.63, SD=0.42) และเมื่อ
จาแนกระดับ การบริห ารการจัดการเรียน เป็ น รายข้อพบว่า อยู่ในระดับ มากที่ สุดทุ กข้อ โดยการ
ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดตามหลักสูตรของโรงเรียน เป็นข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิต
ระดับมากที่สุด ( =4.68, SD=0.50) รองลงมาคือ ติดตาม นิเทศ และตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้
ของครู ( =4.67, SD=0.52) สนั บ สนุ น ให้ ค รู ได้ ส อนตามความรู้ ค วามสามารถหรื อ ความถนั ด
( =4.67, SD=0.53) ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ( =4.63, SD=0.53)
และครูศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรหรือวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนนาไปจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ( =4.55,
SD=0.55) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.50-0.55 หมายความว่า
การกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกัน
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ตารางที่ 7 ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการใน
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ ด้านการนิเทศงาน
วิชาการภายในโรงเรียน
(n=76)
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
SD
ระดับ
ด้านการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน
1. จัดทาแผนงานหรือโครงการนิเทศของโรงเรียนเป็นประจาทุกปี 4.76 0.49 มากที่สุด
2. มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการนิเทศ
4.74 0.54 มากที่สุด
การศึกษาของโรงเรียนอย่างชัดเจน
3. จัดการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาจัดให้สอดคล้องเหมาะสม 4.64 0.53 มากที่สุด
กับหลักสูตรของโรงเรียน
4. พัฒนาให้ความรู้แก่ครูเรื่องการนิเทศการศึกษา
4.48 0.58
มาก
5. นาผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานและการจัด
4.60 0.56 มากที่สุด
การเรียนการสอนของครู
รวม 4.64 0.43 มากที่สุด
จากตารางที่ 7 พบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
กรุงธนเหนือ ด้านการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.64, SD=0.43)
และเมื่อจาแนกระดับการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
4 ข้อ โดยจัดทาแผนงานหรือโครงการนิเทศของโรงเรียนเป็นประจาทุกปี เป็นข้อที่มีค่ามัชฌิ มเลข
คณิตมากที่สุด ( =4.76, SD=0.49) รองลงมาคือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการ
นิเทศการศึกษาของโรงเรียนอย่างชัดเจน ( =4.74, SD=0.54) จัดการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
จัดให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักสูตรของโรงเรียน ( =4.64, SD=0.53) นาผลการนิเทศไปปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนของครู ( =4.60, SD=0.56) ตามลาดับ และอยู่
ในระดับมาก 1 ข้อ คือ พัฒนาให้ความรู้แก่ครูเรื่องการนิเทศการศึกษา ( =4.48, SD=0.58) เมื่อ
พิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.49-0.58 หมายความว่า การกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกัน

80
ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน
(n=76)
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
SD
ระดับ
ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน
1. ผู้บริหารเป็นผู้นาในการดาเนินงานด้านการวัดผลและ
4.61 0.55 มากที่สุด
ประเมินผลการศึกษา
2. โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ครู บุคลากรรับผิดชอบ
4.78 0.52 มากที่สุด
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน
3. ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนการวัดผลและประเมินผล
4.66 0.54 มากที่สุด
การศึกษา
4. ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละ
4.71 0.50 มากที่สุด
รายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาหน่วยการเรียนรู้ หรือ
สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร
5. มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการวัดผลประเมินผล 4.55 0.57 มากที่สุด
ให้เหมาะสมอยู่เสมอ
รวม 4.66 0.42 มากที่สุด
จากตารางที่ 8 พบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
กรุงธนเหนือ ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.66, SD=0.42) และเมื่อ
จาแนกระดั บ การวัด ผลประเมิ น ผลการเรีย น เป็ น รายข้ อ พบว่า อยู่ในระดั บ มากที่ สุ ด ทุ ก ข้ อ โดย
โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ครู บุคลากรรับผิดชอบด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
โรงเรียน เป็นข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( =4.78, SD=0.52) รองลงมาคือ ส่งเสริมให้ครู
จัดทาแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาหน่วยการ
เรีย นรู้ หรือ สาระการเรีย นรู้ต ามหลั ก สู ต ร ( =4.71, SD=0.50) ครูทุ ก คนมี ส่ วนร่วมในการวาง
แผนการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ( =4.66, SD=0.54) ผู้บริหารเป็นผู้นาในการดาเนินงาน
ด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ( =4.61, SD=0.55) และมีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการและ
รูปแบบการวัดผลประเมินผลให้เหมาะสมอยู่เสมอ ( =4.55, SD=0.57) ตามลาดับ เมื่อพิจารณา
เฉพาะส่วนเบี่ยงมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.50-0.57 หมายความว่า การกระจายของข้อมูลน้อย
แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกัน
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ตารางที่ 9 ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการใน
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ ด้านการพัฒ นาสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
(n=76)
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
SD
ระดับ
ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
1. ศึกษา วิเคราะห์ ความจาเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยี
4.39 0.63
มาก
เพื่อจัดการเรียนรู้
2. จัดหาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสาหรับการจัดกิจกรรม
4.43 0.62
มาก
การเรียนรู้ของครูแก่นักเรียนอย่างเหมาะสม
3. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
4.70 0.52 มากที่สุด
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอก
4.59 0.60 มากที่สุด
โรงเรียนในการจัดการเรียนรู้
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมปิ ัญญา 4.43 0.62
มาก
ท้องถิน่ จากทั้งในและนอกโรงเรียน
รวม 4.51 0.50 มากที่สุด
จากตารางที่ 9 พบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม กรุง
ธนเหนื อ ด้ า นการพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม เทคโนโลยี และแหล่ ง เรี ย น อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
( =4.51, SD=0.50) และเมื่อจาแนกระดับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียน เป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ โดยส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
เป็นข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( =4.70, SD=0.52) รองลงมาคือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้
แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ ( =4.59, SD=0.60) และอยู่ ในระดับ
มาก 3 ข้อ คือ จัดหาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูแก่นักเรียน
อย่างเหมาะสม ( =4.43, SD=0.62) เท่ากับส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจากทั้งในและนอกโรงเรียน ( =4.43, SD=0.62) และศึกษา วิเคราะห์ ความจาเป็นใน
การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้ ( =4.39, SD=0.63) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วน
เบี่ยงมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.52-0.63 หมายความว่า การกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกัน
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ตารางที่ 10 ค่ ามั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ การบริ ห ารงานวิช าการ ใน
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ ด้านการวิจัย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(n=76)
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
SD
ระดับ
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. สร้างความตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของการทา
4.53 0.60 มากที่สุด
วิจัยในชั้นเรียนแก่ครู
2. ผู้บริหารและครูร่วมกันกาหนดมาตรการ เกณฑ์หรือทิศทาง
4.43 0.60
มาก
ในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
3. กาหนดให้ครูทุกคนทาวิจัยในชั้นเรียน
4.77 0.47 มากที่สุด
4. ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือครูสาหรับการทาวิจัยในชั้นเรียนที่เป็น 4.51 0.58 มากที่สุด
ประโยชน์แก่นักเรียน
5. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูให้ผู้ปกครอง
4.22 0.77
มาก
ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้สนใจได้ทราบ
รวม 4.49 0.47
มาก
จากตารางที่ 10 พบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
กรุงธนเหนือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมาก ( =4.49, SD=0.47) และ
เมื่ อจ าแนกระดั บ การวิ จัย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา เป็ น รายข้ อ พบว่า อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด
3 ข้อ โดยกาหนดให้ครูทุกคนทาวิจัยในชั้นเรียน เป็นข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( =4.77,
SD=0.47) รองลงมาคือ สร้างความตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของการทาวิจัยในชั้นเรียน
แก่ครู ( =4.53, SD=0.60) และติดตาม ดูแล ช่วยเหลือครูสาหรับการทาวิจัยในชั้นเรียนที่เป็ น
ประโยชน์แก่นักเรียน ( =4.51, SD=0.58) ตามลาดับ และอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ คือ ผู้บริหารและ
ครูร่วมกันกาหนดมาตรการ เกณฑ์หรือทิศทางในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน ( =4.43, SD=0.60)
การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของครู ให้ ผู้ ป กครอง และผู้ เกี่ ย วข้ อ ง หรื อ ผู้ ส นใจได้ ท ราบ
( =4.22, SD=0.77) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.47-0.77
หมายความว่า การกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกัน

83
ตารางที่ 11 ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการใน
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ ด้านการให้ชุมชน มี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
(n=76)
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
SD
ระดับ
ด้านการให้ชุมชนมีสว่ นร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ

1. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียน
2. ประสานขอความร่วมมือ ความช่วยเหลือในการพัฒนา
วิชาการจากหน่วยงานต้นสังกัด
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการระหว่าง
โรงเรียน
4. ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
5. ติดตามผลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม
รวม

4.28

0.69

มาก

4.33

0.68

มาก

4.41

0.66

มาก

4.35

0.62

มาก

4.24

0.61

มาก

4.32

0.56

มาก

จากตารางที่ 11 พบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
กรุงธนเหนือ ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก
( =4.32, SD=0.56) และเมื่อจาแนกระดับการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ เป็ น รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ มากทุ กข้อ โดยสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือ ในการพั ฒ นา
วิชาการระหว่างโรงเรียน เป็นข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( =4.41, SD=0.66) รองลงมาคือ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ( =4.35, SD=0.62)
ประสานขอความร่วมมือ ความช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการ จากหน่วยงานต้นสังกัด ( =4.33,
SD=0.68) ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของ
โรงเรียน ( =4.28, SD=0.69) และติดตามผลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม ( =4.24, SD=0.61) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง
0.61-0.69 หมายความว่า การกระจายของข้ อ มู ล น้ อ ย แสดงว่ าผู้ ให้ ข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น
สอดคล้องกัน
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ตารางที่ 12 ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการใน
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
(n=76)
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
1. กาหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายหมายความสาเร็จ
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของกรุงเทพมหานคร
และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
2. สร้างความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
3. ดาเนินการพัฒนางานประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
5. นาผลการติดตามและประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รวมทุกด้าน

SD

ระดับ

4.50

0.59

มากที่สุด

4.53

0.57

มากที่สุด

4.43

0.65

มาก

4.43

0.61

มาก

4.57

0.54

มากที่สุด

4.49

0.51

มาก

จากตารางที่ 12 พบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
กรุ ง ธนเหนื อ ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษากั บ งานวิ ช าการ อยู่ ในระดั บ มาก ( =4.49,
SD=0.51) และเมื่อจาแนกระดับการประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ เป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 3 ข้อ โดยนาผลการติดตามและประเมินคุณภาพภายในและภายนอกเพื่อปรับปรุง
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( =4.57,
SD=0.54) รองลงมาคือ สร้างความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิ นคุ ณ ภาพการศึกษา ( =4.53, SD=0.57) และกาหนดเกณฑ์ การประเมิ น
เป้าหมายหมายความสาเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของกรุงเทพมหานคร
และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( =4.50, SD=0.59) ตามลาดับ และ
อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ คือ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
( =4.43, SD=0.61) และดาเนินการพัฒนางานประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ( =4.43, SD=0.65) เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.54-0.65
หมายความว่า การกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกัน
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ตอนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย นสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร
กลุ่มกรุงธนเหนือ
ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุง
ธนเหนือ มีรายละเอียดตามตารางที่ 14-22 ดังนี้
ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ โดยภาพรวม
(n=76)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินยั
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจติ สาธารณะ
รวมทุกด้าน

4.77
4.56
4.58
4.38
4.40
4.47
4.55
4.53
4.52

SD
0.38
0.58
0.49
0.66
0.67
0.65
0.60
0.58
0.50

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 13 พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มกรุงธนเหนือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52, SD=0.50) และเมื่อจาแนกความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
5 ด้ าน โดยด้ านรั ก ชาติ ศาสน์ กษั ต ริ ย์ เป็ น ด้ านที่ มี ค่ ามั ช ฌิ ม เลขคณิ ต มากที่ สุ ด คื อ ( =4.77,
SD=0.38) รองลงมาเป็นด้านมีวินัย ( =4.58, SD=0.49) ด้านซื่อสัตย์สุจริต ( =4.56, SD=0.58)
ด้ า นรั ก ความเป็ น ไทย ( =4.55, SD=0.60) และด้ า นมี จิ ต สาธารณะ ( =4.53, SD=0.67)
ตามลาดับ และอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านมุ่งมั่นในการทางาน ( =4.47, SD=0.65) ด้านอยู่
อย่ า งพอเพี ย ง ( =4.40, SD=0.67) และด้ า นใฝ่ เรี ย นรู้ ( =4.38, SD=0.66) ตามล าดั บ เมื่ อ
พิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.38-0.67 หมายความว่า การกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกัน
เมื่อพิจารณาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธน
เหนือรายด้าน มีรายละเอียดดังนี้

86
ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
(n=76)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
SD ความหมาย
ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
1. ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมาย
4.72 0.53 มากที่สุด
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง
2. ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลดีของชาติ
4.75 0.48 มากที่สุด
3. เข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี
4.73 0.47 มากที่สุด
ปรองดองที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนชุมและสังคม
4. ร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลัก
4.83 0.43 มากที่สุด
ของศาสนาตามโอกาส
5. ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่
4.81 0.41 มากที่สุด
โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น
รวม 4.77 0.38 มากที่สุด
จากตารางที่ 14 พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มกรุงธนเหนือ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.77, SD=0.38) และเมื่อ
จาแนกความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ
โดยร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาตามโอกาส เป็นข้อที่มีค่ามัชฌิม
เลขคณิ ตมากที่ สุ ด ( =4.83, SD=0.43) รองลงมาเป็ น ร่ ว มกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ สถาบั น
พระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ( =4.81, SD=0.41) ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่
พลดีของชาติ ( =4.75, SD=0.48) เข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี
ปรองดองที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนชุมและสังคม ( =4.73, SD=0.47) และยืนตรงเคารพธงชาติ
ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง ( =4.72, SD=0.53) ตามลาดับ เมื่อ
พิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.41-0.53 หมายความว่า การกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกัน
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ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม่ กรุงธนเหนือ ด้านซื่อสัตย์สุจริต
(n=76)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
SD ความหมาย
ด้านซื่อสัตย์สจุ ริต
1. ให้ข้อมูลของตนเองตามความเป็นจริงและถูกต้อง
4.64 0.60 มากที่สุด
2. ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกาย วาจา ใจ 4.49 0.65
มาก
3. ผู้เรียนปฏิบตั ิตนโดยคานึงความถูกต้องและเกรงกลัวต่อ
4.52 0.63 มากที่สุด
การกระทาผิด
4. ผู้เรียนไม่ถอื เอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 4.59 0.70 มากที่สุด
รวม 4.56 0.58 มากที่สุด
จากตารางที่ 15 พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มกรุงธนเหนือ ด้านซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.56, SD=0.58) และเมื่อจาแนกความ
คิดเห็นเกี่ยวกับด้านซื่อสัตย์สุจริต เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ โดยให้ข้อมูลของ
ตนเองตามความเป็นจริงและถูกต้อง เป็นข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดคือ ( =4.64, SD=0.60)
รองลงมาเป็น ผู้เรียนไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ( =4.59, SD=0.77)
และผู้เรียนปฏิบัติตนโดยคานึงความถูกต้องและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด ( =4.52, SD=0.63)
ตามลาดับ และอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือ ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกาย วาจา
ใจ ( =4.49, SD=0.65) ตามล าดั บ เมื่ อ พิ จ ารณาเฉพาะส่ วนเบี่ ย งมาตรฐานพบว่า อยู่ ระหว่าง
0.60-0.70 หมายความว่า การกระจายของข้ อ มู ล น้ อ ย แสดงว่ าผู้ ให้ ข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น
สอดคล้องกัน

88
ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ ด้านมีวินัย
(n=76)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
SD ความหมาย
ด้านมีวินัย
1. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
4.62 0.55 มากที่สุด
โรงเรียนและสังคม
2. แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ
4.74 0.50 มากที่สุด
3. เคารพเชื่อฟัง ครูบาอาจารย์ บิดามารดาและผู้อื่น
4.59 0.54 มากที่สุด
4. รับผิดชอบในการทางานและส่งงานตรงเวลา
4.47 0.67
มาก
5. ตรงต่อเวลาทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
4.47 0.67
มาก
รวม 4.58 0.49 มากที่สุด
จากตารางที่ 16 พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มกรุงธนเหนือ ด้านมีวินัยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.58, SD=0.49) และเมื่อจาแนกความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้านมีวินัย เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ โดยแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกับ
กาลเทศะ เป็นข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( =4.74, SD=0.50) รองลงมาเป็น ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวโรงเรียนและสังคม ( =4.62, SD=0.55) และเคารพ
เชื่อฟัง ครูบาอาจารย์ บิดามารดาและผู้อื่น ( =4.59, SD=0.54) ตามลาดับ และอยู่ในระดับมาก
2 ข้อ คือ รับผิดชอบในการทางานและส่งงานตรงเวลา ( =4.47, SD=0.67) เท่ากับตรงต่อเวลาทั้ง
ต่อตนเองและผู้อื่น ( =4.47, SD=0.67) เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง
0.50-0.67 หมายความว่า การกระจายของข้ อ มู ล น้ อ ย แสดงว่ าผู้ ให้ ข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น
สอดคล้องกัน

89
ตารางที่ 17 ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์
ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ ด้านใฝ่เรียนรู้
(n=76)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
SD ความหมาย
ด้านใฝ่เรียนรู้
1. ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ ขยันและเพียรพยายามในการเรียน
4.39 0.62
มาก
2. สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ใช้เวลาว่างให้เกิด
4.49 0.55
มาก
ประโยชน์
3. แสวงหา/ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ ทั้งภายในและ 4.35 0.67
มาก
ภายนอกโรงเรียนและเลือกใช้สื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
4. จดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบและสรุปความรู้ได้อย่างมี
4.32 0.72
มาก
เหตุผล
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ประโยชน์
4.33 0.74
มาก
ในชีวิตประจาวัน
รวม 4.38 0.66
มาก
จากตารางที่ 17 พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มกรุงธนเหนือ ด้านใฝ่เรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( =4.38, SD=0.66) และเมื่อจาแนกความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้านใฝ่เรียนรู้ เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ ใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ เป็ น ข้อ ที่ มีค่ามัชฌิ มเลขคณิ ตมากที่ สุด ( =4.49, SD=0.55)
รองลงมาเป็ น ตั้ ง ใจเรี ย น เอาใจใส่ ขยั น และเพี ย รพยายามในการเรี ย น ( =4.39, SD=0.62)
แสวงหา/ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและเลือกใช้สื่อต่างๆได้
อย่างเหมาะสม ( =4.35, SD=0.67) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจาวัน ( =4.33, SD=0.74) และจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบและสรุปความรู้ได้อย่าง
มีเหตุผล ( =4.32, SD=0.72) เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.50-0.67
หมายความว่า การกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกัน
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ตารางที่ 18 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม่ กรุงธนเหนือ ด้านอยู่อย่างพอเพียง
(n=76)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
SD ความหมาย
ด้านอยู่อย่างพอเพียง
1. ใช้ทรัพย์สินของตนเอง อย่างประหยัดและคุ้มค่า
4.39 0.62
มาก
2. ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษา 4.49 0.55
มาก
ดูแล เป็นอย่างดี
3. ใช้จ่ายประหยัดและมีการเก็บออมเงินอย่างสม่าเสมอ
4.35 0.67
มาก
4. ผู้เรียนปฏิบตั ิตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบมีเหตุผล
4.32 0.72
มาก
รวม 4.40 0.67
มาก
จากตารางที่ 18 พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มกรุงธนเหนือ ด้านอยู่อย่างพอเพียงอยู่ในระดับมาก ( =4.40, SD=0.67) และเมื่อจาแนกความ
คิดเห็นเกี่ยวกับด้านอยู่อย่างพอเพียงเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยใช้ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลเป็นอย่างดี เป็นข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด
( =4.49, SD=0.55) รองลงมาเป็น ใช้ทรัพย์สินของตนเอง อย่างประหยัดและคุ้มค่า ( =4.39,
SD=0.62) ใช้จ่ายประหยัดและมีการเก็บออมเงินอย่างสม่าเสมอ ( =4.35, SD=0.67) และผู้เรียน
ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบมีเหตุผล ( =4.32, SD=0.72) ตามลาดับ เมื่อพิจารณา
เฉพาะส่วนเบี่ยงมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.55-0.72 หมายความว่า การกระจายของข้อมูลน้อย
แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกัน
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ตารางที่ 19 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของ
นักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ ด้านมุ่งมั่นในการทางาน
(n=76)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
SD ความหมาย
ด้านมุ่งมั่นในการทางาน
1. มุ่งมั่น ตั้งใจ และพากเพียรพยายามในการทางานให้สาเร็จ
4.41 0.71
มาก
ตามเป้าหมาย
2. อดทนและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทางานให้ประสบ
4.44 0.73
มาก
ความสาเร็จ
3. มีความรับผิดชอบในการทางาน
4.41 0.73
มาก
4. ทางานอย่างมีความสุข พัฒนางานและเกิดความภาคภูมิใจ
4.36 0.68
มาก
ในผลงานของตน
รวม 4.47 0.65
มาก
จากตารางที่ 19 พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มกรุงธนเหนือ ด้านมุ่งมั่นในการทางานอยู่ในระดับมาก ( =4.47, SD=0.65) และเมื่อจาแนก
ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านอยู่อย่างพอเพียงเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยอดทนและ
ไม่ย่อท้ อต่ออุปสรรคในการท างานให้ป ระสบความสาเร็จ เป็น ข้อ ที่มีค่ามัชฌิ มเลขคณิ ตมากที่ สุด
( =4.44, SD=0.73) รองลงมาเป็น มุ่งมั่น ตั้งใจ และพากเพียรพยายามในการทางานให้สาเร็จตาม
เป้าหมาย ( =4.41, SD=0.71) มีความรับผิดชอบในการทางาน ( =4.41, SD=0.73) และทางาน
อย่างมี ความสุ ข พัฒ นางานและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน ( =4.36, SD=0.68) เมื่อ
พิจารณาเฉพาะส่วนเบี่ยงมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.68-0.73 หมายความว่า การกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกัน
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ตารางที่ 20 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม่ กรุงธนเหนือ ด้านรักความเป็นไทย
(n=76)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
SD ความหมาย
ด้านรักความเป็นไทย
1. ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 4.57 0.63 มากที่สุด
และมีความกตัญญูกตเวที
2. เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยและภูมิปญ
ั ญา
4.54 0.65 มากที่สุด
ในท้องถิ่น
3. เห็นคุณค่าในความสาคัญและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้
4.55 0.69 มากที่สุด
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทยได้
4.62 0.60 มากที่สุด
อย่างเหมาะสม
รวม 4.55 0.60 มากที่สุด
จากตารางที่ 20 พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มกรุงธนเหนือ ด้านรักความเป็นไทยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.55, SD=0.60) และเมื่อจาแนก
ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านรักความเป็นไทยรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด โดยปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม เป็นข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด
( =4.62, SD=0.60) รองลงมาเป็น ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและ
มีความกตัญญูกตเวที ( =4.57, SD=0.63) เห็นคุณค่าในความสาคัญและใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ( =4.55, SD=0.69) และเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ไทยและภู มิ ปั ญ ญาในท้ อ งถิ่ น ( =4.54, SD=0.65) ตามล าดั บ เมื่ อ พิ จ ารณาเฉพาะส่ ว นเบี่ ย ง
มาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.60-0.69 หมายความว่า การกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกัน

93
ตารางที่ 21 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ ด้านมีจิตสาธารณะ
(n=76)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
SD ความหมาย
ด้านมีจิตสาธารณะ
1. ทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเพื่อผู้อื่น โดยการช่วยเหลือ
4.50 0.62 มากที่สุด
บิดามารดา ครู อาจารย์ พี่น้องและเพื่อนในการทางาน
2. ดูแล รักษาทรัพย์สมบัติ ของห้องเรียน โรงเรียนและ
4.46 0.67
มาก
สาธารณะเป็นอย่างดี
3. เข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญตนเพื่อส่วนรวมเมื่อมีโอกาส
4.64 0.58 มากที่สุด
รวม 4.53 0.58 มากที่สุด
จากตารางที่ 21 พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มกรุงธนเหนือ ด้านมีจิตสาธารณะ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.53, SD=0.58) และเมื่อจาแนก
ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านมีจิตสาธารณะรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ โดยเข้าร่วมกิจกรรม
บาเพ็ญตนเพื่อส่วนรวมเมื่อมีโอกาส เป็นข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( =4.64, SD=0.58)
รองลงมาเป็น ทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเพื่อผู้อื่น โดยการช่วยเหลือบิดามารดา ครู อาจารย์
พี่น้องและเพื่อนในการทางาน ( =4.50, SD=0.62) และอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือ ดูแล รักษาทรัพย์
สมบัติ ของห้องเรียน โรงเรียนและสาธารณะเป็นอย่างดี ( =4.46, SD=0.67) เมื่อพิจารณาเฉพาะ
ส่วนเบี่ยงมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.58-0.67 หมายความว่า การกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่า
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกัน
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณ ลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 22
ตารางที่ 22 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ
(n=76)
ตัว
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Ytot
แปร

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
xtot

.481**
.400**
.515**
.523**
.466**
.517**
.455**
.510**
.519**
.619**

.453**
.391**
.299**
.378**
.328**
.563**
.363**
.513**
.465**
.536**

.487**
.462**
.464**
.589**
.535**
.654**
.479**
.567**
.513**
.671**

.529**
.402**
.351**
.475**
.404**
.635**
.506**
.695**
.607**
.661**

.599**
.311**
.239**
.338**
.280**
.631**
.487**
.656**
.592**
.601**

.565**
.321**
.320**
.463**
.390**
.624**
.462**
.633**
.630**
.635**

.542**
.263**
.312**
.405**
.329**
.655**
.410**
.626**
.601**
.600**

.482**
.335**
.231**
.414**
.299**
.577**
.416**
.562**
.586**
.563**

.595**
.405**
.375**
.502**
.422**
.697**
.510**
.686**
.649**
.695**

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตารางที่ 22 ผลการวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการบริ ห ารงานวิ ช าการกั บ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ โดยการ
ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า การบริหารงานวิชาการ (xtot) มี
ความสัมพันธ์กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธน
เหนือ (Ytot) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=0.695**)
เมื่ อ พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการบริ ห ารงานวิ ช าการในแต่ ล ะด้ า น (x1-9) กั บ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยภาพรวม (Ytot) พบว่า การบริหารวิชาการ ด้านการพัฒนา
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สื่ อ นวั ต กรรม เทคโนโลยี และแหล่ ง เรี ย นรู้ (x6) กั บ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ย น
โดยภาพรวม (Ytot) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอยู่ในระดับปานกลาง (r=0.697**) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 การบริหารวิชาการ ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ (x8) กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยภาพรวม (Ytot) มีความสัมพันธ์คล้อย
ตามกันอยู่ในระดับปานกลาง (r=0.686**) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การบริหารวิชาการ
ด้านการประกันคุณ ภาพการศึกษากับงานวิชาการ (x9) กับคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
โดยภาพรวม (Ytot) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอยู่ในระดับปานกลาง (r=0.649**) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 การบริหารวิชาการ ด้านการวางแผนงานวิชาการ (x1) กับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ข องผู้ เรี ย น โดยภาพรวม (Ytot) มี ค วามสั ม พั น ธ์ ค ล้ อ ยตามกั น อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(r=0.595**) อย่างมี นั ยส าคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .01 การบริห ารวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่ อพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา (x7) กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยภาพรวม (Ytot) มีความสัมพันธ์
คล้อยตามกันอยู่ในระดับปานกลาง (r=0.510**) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การบริหาร
วิชาการ ด้านการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน (x4) กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดย
ภาพรวม (Ytot) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอยู่ในระดับปานกลาง (r=0.502**) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 การบริหารวิชาการ ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน (x5) กับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ข องผู้ เรี ย น โดยภาพรวม (Ytot) มี ค วามสั ม พั น ธ์ ค ล้ อ ยตามกั น อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(r=0.422**) อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .01 การบริห ารวิช าการ ด้ านการบริห ารจั ด การ
หลักสูตรสถานศึกษา (x2) กับคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์
คล้อยตามกันอยู่ในระดับปานกลาง (r=0.405**) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การบริหาร
วิชาการ ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ (x3) กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยภาพรวม
(Ytot) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอยู่ในระดับปานกลาง (r=0.375**) อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .01
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ร ะหว่างคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นรายด้าน
กับการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวม (xtot) พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านมี
วินั ย (Y3) กั บ การบริห ารงานวิช าการ โดยภาพรวม (xtot) มี ค วามสั ม พั น ธ์ค ล้ อ ยตามกั น อยู่ ระดั บ
ปานกลาง (r=0.671**) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านใฝ่เรียนรู้ (Y4) กับการบริหารงาน
วิชาการ โดยภาพรวม (xtot) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอยู่ระดับปานกลาง (r=0.661**) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านมุ่งมั่นในการทางาน (Y6) กับการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวม
(xtot) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอยู่ระดับปานกลาง (r=0.635**) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Y1) กับการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวม (xtot) มีความสัมพันธ์
คล้อยตามกันอยู่ระดับปานกลาง (r=0.619**) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านอยู่อย่าง
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พอเพียง (Y5) กับการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวม (xtot) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอยู่ระดับ
ปานกลาง (r=0.601**) อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านรักความเป็นไทย (Y7) กับการ
บริหารงานวิชาการโดยภาพรวม (xtot) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอยู่ระดับปานกลาง (r=0.600**)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านมีจิตสาธารณะ (y8) กับการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวม
(xtot) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอยู่ระดับปานกลาง (r=0.563**) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ด้านซื่อสัตย์สุจริต (Y2) กับการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวม (xtot) มีความสัมพันธ์คล้อยตาม
กันอยู่ระดับปานกลาง (r=0.536**) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง x และ Y พบว่า การบริหารงานวิชาการมี
ความสัมพันธ์กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธน
เหนือ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ในทางบวก หรือมีความสัมพันธ์
คล้อยตามกันในระดับปานกลาง

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ทราบ 1) การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ 2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มกรุงธนเหนือ และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ โดยใช้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มกรุงธนเหนือเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้ให้ข้อมูล โรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย
ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อานวยการหรือผู้ปฏิบัติงานแทนจานวน 1 คน ครูผู้สอนจานวน
1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจานวน 152 คน ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ดังนี้
สรุปผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ สรุปผลได้ดังนี้
ตอนที่ 1 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงธนเหนือ
จากการวิ เ คราะห์ ก ารบริ ห ารงานวิ ช าการในสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร กลุ่ ม กรุงธนเหนื อ พบว่า โดยภาพรวมผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามเห็ น ว่าการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ ด้านการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน ด้านการพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ และด้านที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการวางแผนงาน
วิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ และด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ และเมื่อจาแนกความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่ามัชฌิมเลข
คณิ ต มากที่ สุ ดคื อ ด้ านการบริห ารการจัด การหลัก สูตรสถานศึ กษา รองลงมาเป็ น ด้ านการวัดผล
ประเมินผลการเรียน ด้านการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้
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ด้านการพั ฒ นาสื่ อ นวัต กรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ด้ านการวิจัยเพื่ อ พั ฒ นาคุณ ลัก ษณะ
การศึกษา ด้านการประกันคุณลักษณะการศึกษากับงานวิชาการ ด้านการวางแผนวิชาการ และด้าน
การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ตามลาดับ
ตอนที่ 2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ
จากการวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุง
ธนเหนือพบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนืออยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือ รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ และด้านที่อยู่ในระดับ
มากคือ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน และเมื่อจาแนกความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่ามัชฌิ มเลขคณิตมากที่สุดคือ
ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รองลงมาเป็นด้านมีวินัย ด้านซื่อสัตย์สุจริต ด้านรักความเป็นไทย ด้านมีจิต
สาธารณะ ด้านมุ่งมั่นในการทางาน ด้านอยู่อย่างพอเพียง และด้านใฝ่เรียนรู้ ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ พบว่า มีความสัมพันธ์
กันในเชิงบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนของผู้เรียน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ สามารถนาผลการวิจัยมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มกรุงธนเหนือ พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา สภาพแวดล้อม และหลักสูตร
การพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพิ่ม
โอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชน ทุ กคน ทุกเพศ ทุกวัย ได้มี
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โอกาสเข้าถึงการศึกษา และเมื่อจาแนกความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการบริหารงานวิชาการเป็นรายด้าน
พบว่า ด้ านที่ มี ค่ ามั ช ฌิ ม เลขคณิ ต มากที่ สุ ด คื อ ด้ านการบริห ารการจั ด การหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
รองลงมาเป็นด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน ด้านการนิเทศงานวิช าการภายในโรงเรียน ด้านการ
บริหารการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะการศึกษา ด้านการประกันคุณลักษณะการศึกษากับงานวิชาการ ด้านการวางแผน
วิชาการ และด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้ มแข็งทางวิชาการ ตามลาดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลฑรี พิกุลแกม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อ
คุณ ลักษณะผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
พบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริตา แย้มกลิ่น ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่ า งการบริ ห ารระบบสารสนเทศของโรงเรี ย นกั บ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย น
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เพียรพันธุ์ กิจพาณิ ชย์เจริญ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะการบริหารวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น คื อ ด้ านการบริ ห ารจั ด การการเรี ย นรู้ ด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ และด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
การเรียนรู้ อยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณปภัช รุ่งโรจน์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วชิราภรณ์ พรมนาทม ศึกษาการบริหารวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า การบริหารวิชาการของผู้บริหารวิชาการของผู้บริหารโดยภาพรวมและ รายด้านอยู่ในระดับมาก
โดยเรีย งค่ ามั ช ฌิ ม เลขคณิ ต จากมากไปหาน้ อ ย สอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของ อั งคณา มาศเมฆ ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับคุณ ลักษณะผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 5 พบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเทศบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทรีย์ ลิ้มจี้จง ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียนในเครือคณะ
ภคินี ผู้ รับ ใช้ดวงหทั ยนิ รมลของพระแม่ม ารีย์ ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมของการบริห ารงาน
โรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก และคุณสมบัติอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนได้รับผลจากงานการบริหารงานโรงเรียนในด้านฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและด้านบริหารงาน
ฝ่ายบุคคล
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2. ผลการวิ เคราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ข องนั ก เรี ย นสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร
กลุ่มกรุงธนเหนือ พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนืออยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการกาหนดนโยบาย การปฏิรูปการศึกษา โดยกาหนด
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้นาไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน สาหรับด้านการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาต้องจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้น พร้อมทั้งผลักดันและส่งเสริมให้
ครูผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียน และเมื่อจาแนกความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่ามัชฌิมเลข
คณิตมากที่สุดคือ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รองลงมาเป็นด้านมีวินัย ด้านซื่อสัตย์สุจริต ด้านรักความ
เป็ น ไทย ด้ านมี จิ ต สาธารณะ ด้ านมุ่ งมั่ น ในการท างาน ด้ านอยู่ อ ย่ างพอเพี ย ง และด้ านใฝ่ เรีย นรู้
ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลฑรี พิกุลแกม ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการที่
ส่งผลต่อคุณลักษณะผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม
เขต 2 พบว่า คุ ณ ลั ก ษณะผู้ เรีย นในสถานศึ ก ษาขั้ น โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของ ศิริตา แย้มกลิ่น ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ผลการวิ จัยพบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรพัฒน์ รุ่งเรือง ศึกษาทักษะการ
นิเทศการศึกษาของผู้บริหารกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 พบว่า ส่วนคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ของผู้เรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
น้อย ดังนี้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย
มุ่งมั่นในการทางาน และอยู่อย่างพอเพียง ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณี ศรีจันทร์หล่น
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผู้เรียน สาหรับสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึ่ง
ประสงค์ของผู้เรียนสาหรับสถานศึกษาประกอบไปด้วย การมีวินัย การใฝ่เรียนรู้ และการมุ่งมั่นในงาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค ของผู้เรียนสาหรับสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อังคณา มาศเมฆ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับคุณลักษณะผู้เรียนใน
โรงเรียนเทศบาล กลุ่ม การศึกษาท้องถิ่นที่ 5 พบว่า คุณ ลักษณะผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ล ะด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุด 2 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 16 ด้าน
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3. ผลการวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการวิ เคราะห์ ก ารบริ ห ารงานวิ ช าการกั บ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ โดยการ
ทดสอบสมมติฐ านด้ วยค่าสั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั ม พั น ธ์แบบเพี ย ร์สั น พบว่า การบริห ารงานวิชาการมี
ความสัมพันธ์กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธน
เหนื อ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ศิ ริ ต า แย้ ม กลิ่ น ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกับคุณ ลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณปภัช รุ่ งโรจน์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับ ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัชช์ฑราณีย์ ศรีปานนาค ได้ทาการวิจัยเรื่อง บทบาทผู้บริหารโรงเรียน
และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ข องนั ก เรี ย น สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า บทบาทผู้บริหารโรงเรียนและคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อังคณา มาศเมฆ
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับคุณลักษณะผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 5 พบว่า การบริหารงานวิชาการกับคุณลักษณะผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 5 มีความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดั บ .01 และสอดคล้ องกั บ งานวิจัย ของมาเชีย ล ที่ ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ ความสั ม พั น ธ์ข องพฤติ ก รรม
ผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งมีการสารวจประสิทธิภาพของโรงเรียน ความสาเร็จของนักเรียน
และพฤติกรรมผู้บริหาร พบว่า พฤติกรรมผู้บริหารในการบริหารงานทางวิชาการ ได้แก่ การสนับสนุน
การเรียนการสอน วิสัยทัศน์ และการทุ่มเทในการทางานมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จของนักเรียน
อย่างมีนัยสาคัญ
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการกับคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์และเป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. จากผลการวิ จั ย พบว่ า การบริห ารงานวิ ช าการในสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั งกั ด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จึงแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหาร ครู
และผู้เกี่ยวข้อง ต่างมุ่งเน้นงานด้านวิชาการ ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญที่ทาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และเมื่อ
พิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการบริหารวิชาการในสถานศึกษาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่า
มัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดสามอันดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการประกันคุณลักษณะการศึกษา
กับงานวิชาการ ด้านการวางแผนวิชาการ และด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ ตามลาดับ ดังนั้น ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง ควรให้ความสาคัญ การประกัน
คุณลักษณะการศึกษากับงานวิชาการ ด้านการวางแผนวิชาการ และด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ให้มากขึ้นกว่าเดิม ควรเสริมสร้างการประกันคุณลักษณะ
การศึกษากับงานวิชาการ ควรมีการวางแผนวิชาการด้วยวิธีการที่เหมาะสม ควรจัดกิจกรรมให้ชุมชน
มีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ให้แก่
ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ
2. จากผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่ ม กรุ งธนเหนื อ โดยภาพรวม อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด เมื่ อพิ จารณาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ระดั บ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ด้าน และอยู่ใน
ระดับมาก 3 ด้าน ด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดสามอันดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านมุ่งมั่น
ในการทางาน ด้านอยู่อย่างพอเพียง และด้านใฝ่เรียนรู้ ตามลาดับ ดังนั้น ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง
ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่นในการ
ทางาน เห็นคุณค่าของการอยู่อย่างพอเพียง และส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้
3. จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ ในลักษณะคล้อยตาม
กัน ซึ่งหากโรงเรียนให้ความสาคัญกับการบริหารวิชาการ ในด้าน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และ การประกัน
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คุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ ก็จะส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้
อย่างรวดเร็ว
4. จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารทางวิชาการที่ดีแล้วนั้นในลักษณะคล้อยตามกันจะ
ส่งผลกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ
ในด้านมีวินัย ด้านใฝ่เรียนรู้ ด้านมุ่งมั่นในการทางาน และ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของผู้เรียนดี
ตามไปด้วย
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ ได้แ พร่หลายออกไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
ค้นคว้าของผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ผู้วิจัยจึงขอเสนอข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้ง
ต่อไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ
3. ควรมรการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน และคุณลักษณะอัน
พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ย นของโรงเรี ย นในสั ง กั ด กรุ งเทพมหานครในกลุ่ ม อื่ น ๆ และในปริ ม าณฑล
เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยที่ได้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มสถานศึกษาได้ต่อไป
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย
และ
และรายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
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อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาลัยศิลปากร
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จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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ค.บ.วิชาเอกภาษาไทย
ครูผู้สอนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
จังหวัดเพชรบุรี

ภาคผนวก ข
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC)
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC)

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3

ข้อที่

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
IOC

แปลผล

ข้อ 1

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 2

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 3

1

1

1

1

0

0.80

ใช้ได้

ข้อ 4

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 5

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 6

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 7

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 8

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 9

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 10

1

1

1

1

0

0.80

ใช้ได้

ข้อ 11

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 12

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 13

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 14

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 15

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 16

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 17

1

1

1

1

0

0.80

ใช้ได้

ข้อ 18

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 19

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 20

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้
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ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3

ข้อที่

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

IOC

แปลผล

ข้อ 21

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 22

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 23

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 24

1

1

1

1

0

0.80

ใช้ได้

ข้อ 25

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 26

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 27

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 28

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 29

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 30

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 31

1

1

1

1

0

0.80

ใช้ได้

ข้อ 32

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 33

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 34

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 35

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 36

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 37

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 38

1

1

1

1

0

0.80

ใช้ได้

ข้อ 39

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 40

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้
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ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3

ข้อที่

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
IOC

แปลผล

ข้อ 41

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 42

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 43

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 44

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 45

1

1

1

1

0

0.80

ใช้ได้

ข้อ 46

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 47

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 48

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 49

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 50

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 51

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 52

1

1

1

1

0

0.80

ใช้ได้

ข้อ 53

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 54

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 55

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 56

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 57

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 58

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 59

1

1

1

1

0

0.80

ใช้ได้

ข้อ 60

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 61

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้
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ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3

ข้อที่

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
IOC

แปลผล

ข้อ 62

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 63

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 64

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 65

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 66

1

1

1

1

0

0.80

ใช้ได้

ข้อ 67

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 68

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 69

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 70

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 71

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 72

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 73

1

1

1

1

0

0.80

ใช้ได้

ข้อ 74

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 75

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 76

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 77

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 78

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ข้อ 79

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ภาคผนวก ค
หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเครื่องมือ
และ
และรายชื่อโรงเรียนที่ทดลองเครื่องมือ

120

121
โรงเรียนกลุ่มทดลองใช้เครื่องมือในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

โรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหำนครกลุ่มกรุ งธนเหนือ
เขตตลิ่งชัน
โรงเรี ยนวัดกระโจมทอง
โรงเรี ยนวัดประสำท
เขตบำงพลัด
โรงเรี ยนสำมัคคีสุทธำวำส
โรงเรี ยนบำงยีข่ นั วิทยำคม
เขตจอมทอง
โรงเรี ยนวัดไทร(ถำวรพรหมำนุกลู )
โรงเรี ยนวัดมงคลวรำรำม(สมพรพสกสรรค์)
เขตธนบุรี
โรงเรี ยนวัดดำวคะนอง
โรงเรี ยนวัดกระจับพินิจ
เขตคลองสำน
โรงเรี ยนวัดทองเพลง
โรงเรี ยนวัดสุวรรณ
เขตบำงกอกใหญ่
โรงเรี ยนวัดดีดวด
โรงเรี ยนวัดท่ำพระ
เขตบำงกอกน้อย
โรงเรี ยนวัดศรี สุดำรำม
โรงเรี ยนวัดบำงขุนนนท์
เขตทวีวฒั นำ
โรงเรี ยนคลองทวีวฒั นำ(ทองน่วมอนุสรณ์)

หมำยเหตุ

ภาคผนวก ง
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
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Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Reliability Statistics
Cronbach's
N of Items
Alpha
.985
79

การวางแผนงานวิชาการ1
การวางแผนงานวิชาการ2
การวางแผนงานวิชาการ3
การวางแผนงานวิชาการ4
การวางแผนงานวิชาการ5
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา1
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา2
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา3
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา4
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา5
การบริหารจัดการเรียนรู้1
การบริหารจัดการเรียนรู้2
การบริหารจัดการเรียนรู้3
การบริหารจัดการเรียนรู้4
การบริหารจัดการเรียนรู้5
การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน1
การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน2
การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน3
การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน4
การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน5
การวัดผลประเมินผลการเรียน1
การวัดผลประเมินผลการเรียน2

Item-Total Statistics
Scale Mean Scale Variance Corrected Cronbach's
if Item
if Item Deleted Item-Total Alpha if Item
Deleted
Correlation
Deleted
354.80
979.200
.739
.984
354.73
979.789
.810
.984
354.67
991.126
.716
.984
354.90
987.472
.629
.985
354.73
978.823
.781
.984
354.57
999.564
.488
.985
354.37
1002.585
.470
.985
354.33
1008.299
.366
.985
354.47
991.016
.770
.984
354.57
982.530
.810
.984
354.60
987.145
.695
.984
354.63
1004.309
.348
.985
354.40
1005.490
.424
.985
354.43
1012.254
.167
.985
354.53
995.568
.609
.984
354.40
994.041
.722
.984
354.43
993.909
.702
.984
354.43
997.771
.584
.985
354.57
993.289
.602
.985
354.63
990.240
.672
.984
354.47
1005.637
.385
.985
354.33
1007.816
.386
.985
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การวัดผลประเมินผลการเรียน3
การวัดผลประเมินผลการเรียน4
การวัดผลประเมินผลการเรียน5
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้1
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้2
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้3
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้4
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้5
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา1
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา2
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา3
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา4
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา5
การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ1
การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ2
การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ3
การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ4
การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ5
การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ1
การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ2
การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ3
การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ4
การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ5
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์1
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์2

354.37
354.40
354.63

1002.447
1001.628
1000.516

.568
.567
.513

.985
.985
.985

354.93

987.030

.698

.984

354.73

989.099

.705

.984

354.53

990.189

.764

.984

354.53

996.257

.671

.984

354.83

982.833

.760

.984

354.67
354.77
354.33
354.60
355.10

986.920
986.047
1003.264
985.421
977.679

.756
.790
.576
.800
.751

.984
.984
.985
.984
.984

354.73

991.582

.548

.985

354.53

991.775

.718

.984

354.50

992.052

.723

.984

354.53

986.189

.729

.984

354.73

988.064

.626

.984

354.50
354.63
354.53
354.67
354.70
354.53
354.50

991.293
982.033
983.154
979.264
986.148
994.464
1000.534

.745
.883
.802
.879
.777
.729
.543

.984
.984
.984
.984
.984
.984
.985
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รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์3
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์4
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์5
ซื่อสัตย์สุจริต1
ซื่อสัตย์สุจริต2
ซื่อสัตย์สุจริต3
ซื่อสัตย์สุจริต4
มีวินัย1
มีวินัย2
มีวินัย3
มีวินัย4
มีวินัย5
ใฝ่เรียนรู้1
ใฝ่เรียนรู้2
ใฝ่เรียนรู้3
ใฝ่เรียนรู้4
ใฝ่เรียนรู้5
อยู่อย่างเพียงพอ1
อยู่อย่างเพียงพอ2
อยู่อย่างเพียงพอ3
อยู่อย่างเพียงพอ4
มุ่งมั่นในการทางาน1
มุ่งมั่นในการทางาน2
มุ่งมั่นในการทางาน3
มุ่งมั่นในการทางาน4
รักความเป็นไทย1
รักความเป็นไทย2
รักความเป็นไทย3
รักความเป็นไทย4
มีจิตสาธารณะ1
มีจิตสาธารณะ2
มีจิตสาธารณะ3

354.43
354.33
354.30
354.43
354.43
354.73
354.50
354.70
354.53
354.53
354.83
354.87
354.93
354.77
354.87
354.87
354.97
354.93
354.90
354.67
354.90
354.83
354.93
354.93
354.67
354.53
354.47
354.47
354.50
354.50
354.77
354.43

1003.702
1004.644
1003.252
998.737
997.978
995.513
993.155
991.666
995.499
996.464
999.730
996.878
991.857
979.909
979.292
988.326
982.792
988.064
986.438
997.540
991.128
988.971
987.030
987.237
983.126
980.878
981.982
985.292
983.845
990.672
991.220
989.771

.468
.519
.634
.644
.671
.597
.691
.636
.695
.664
.447
.532
.583
.873
.852
.644
.758
.673
.757
.536
.702
.670
.698
.693
.787
.858
.854
.771
.795
.686
.655
.739

.985
.985
.985
.984
.984
.985
.984
.984
.984
.984
.985
.985
.985
.984
.984
.984
.984
.984
.984
.985
.984
.984
.984
.984
.984
.984
.984
.984
.984
.984
.984
.984

ภาคผนวก จ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และ
และรายชื่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

127
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รายชื่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงธนเหนือ
เขตตลิ่งชัน
โรงเรียนวัดมะกอก(วิสุทธิวิทยาคาร)
โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน
โรงเรียนวัดปากน้าฝั่งเหนือ
โรงเรียนฉิมพลี
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทองสัณฐาคาร)
โรงเรียนวัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล)
โรงเรียนวัดอินทราวาส
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล)
โรงเรียนวัดพิกุล
โรงเรียนวัดพฤกษมาลา (นนทสิริราษฏร์บาเพ็ญ)
โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
เขตบางพลัด
โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี
โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์
โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์
โรงเรียนวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ)
โรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์)
โรงเรียนวัดวิมุตยาราม
โรงเรียนวัดรวก
โรงเรียนวัดบางพลัด(ป.สุวณโณ)
เขตจอมทอง

หมายเหตุ
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ลาดับที่
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงธนเหนือ
โรงเรียนวัดนาคนิมิตร(สว่างนพราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนวัดสีสุก
โรงเรียนวัดนางนอง(พิพัฒน์)
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว
โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก (ศิลปเดชาคาร)
โรงเรียนวัดบางประทุนนอก
โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนวัดศาลาครืน
เขตธนบุรี
โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย
โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
โรงเรียนวัดบุคคโล
โรงเรียนวัดราชวรินทร์
โรงเรียนวัดประยูรวงศ์
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
โรงเรียนวัดราชคฤห์
โรงเรียนวัดบางสะแกใน
โรงเรียนวัดบางสะแกนอก
โรงเรียนวัดบางน้าชน
โรงเรียนวัดขุนจันทร์
โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร
โรงเรียนกันตทาราราม
โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
เขตคลองสาน
โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ
โรงเรียนวัดทองนพคุณ
โรงเรียนวัดเศวตฉัตร

หมายเหตุ
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ลาดับที่
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงธนเหนือ
51. โรงเรียนวัดพิชัยญาติ
52. โรงเรียนวัดสุทธาราม
53. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม
เขตบางกอกน้อย
54. โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
55. โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
56. โรงเรียนวัดวิเศษการ
57. โรงเรียนวัดเจ้าอาม
58. โรงเรียนวัดยางสุทธาราม
59. โรงเรียนวัดมะลิ
60. โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก
61. โรงเรียนวัดอัมพวา
62. โรงเรียนวัดบางเสาธง
63. โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
64. โรงเรียนวัดพระยาทา
65. โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิสราราม
66. โรงเรียนวัดดุสิตาราม
เขตบางกอกใหญ่
67. โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
68. โรงเรียนวัดนาคกลาง
69. โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
70. โรงเรียนวัดราชสิทธาราม
เขตทวีวัฒนา
71. โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์
72. โรงเรียนวัดปุรณาวาส
73. โรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ)
74. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
75. โรงเรียนคลองบางพรหม
76. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

หมายเหตุ

ภาคผนวก ฉ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การบริหารงานวิชาการกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ
คาชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุ ประสงค์มุ่งที่จะศึกษา การบริหารงานวิชาการกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
2. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ โรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย
• ผู้อานวยการสถานศึกษา/รองผู้อานวยการ/ปฏิบัติราชการแทน 1 คน
• ครูผู้สอน 1 คน
3. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ผู้วิจัยใคร่ขอความกรุณาจากท่านโปรดตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนทุกข้อคาถามตามสภาพ
ความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คาตอบที่ได้ในครั้งนี้จะ
นามาวิเคราะห์และเสนอเป็นภาพรวม จะไม่มีผลกระทบต่อท่านและสถานศึกษาของท่านแต่ประการ
ใด และหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

นางสาวปิยนาถ ธนพรวรกุล
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่องการบริหารงานวิชาการกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 1 : สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน
ข้อที่
1.

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
 ชาย

2.

3.

4.

5.

สาหรับผู้วิจัย

 หญิง

( ) 1

อายุ (เศษปีที่เกิน 6 เดือน เพิ่มอีก 1 ปี)
 ไม่เกิน 23 ปี
 24 – 33 ปี
 ไม่เกิน 34 - 44 ปี
 45 ปีขึ้นไป

( ) 2

ระดับการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาตรี
 ปริญญาเอก

( ) 3

 ปริญญาโท
 อื่น ๆ (โปรดระบุ......................)

ตาแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน
 ผู้อานวยการสถานศึกษา/รองผู้อานวยการ/ปฏิบัติราชการแทน
 ครูผู้สอน

( ) 4

ประสบการณ์การทางานในตาแหน่งปัจจุบัน
 ไม่เกิน 5 ปี
 6 – 10 ปี
 11 – 15 ปี
 16 - 20 ปี
 21 – 25 ปี
 26 ปีขึ้นไป

( )5
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ตอนที่ 2 : การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย (✓) ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพียงคาตอบเดียว โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ข้อ
1
2
3
4
5

6

7
8

ข้อคาถาม
การวางแผนงานวิชาการ
มีการสารวจและจัดทาทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ
มีการจัดระบบฐานข้อมูลด้านนักเรียน บุคลากร อาคารสถานที่
สื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ และงานวิจัย
มีการนาสารสนเทศมากาหนดและจัดทาแผนงานวิชาการ
มีการจัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
อื่น
มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลและจัดทาแผนงาน
วิชาการ
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของฝ่าย
ต่าง ๆ เช่นฝ่ายบริหาร ครู ผูป้ กครองชุมชนเครือข่าย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทาหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความพร้อมของ
โรงเรียนเป็นสาคัญ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาโดยได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับความคิดเห็น สาหรับ
5 4 3 2 1 ผูว้ ิจัย

( )6
( )7
( )8
( )9
( ) 10

( ) 11
( ) 12
( ) 13
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ข้อ
ข้อคาถาม
9 มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เช่น
การประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติงาน การศึกษาดูงาน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร และการแข่งขันทางวิชาการ
10 มีการกากับดูแลคุณภาพสถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจแก่พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง และชุมชน โดยการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร
การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน และตรวจสอบทบทวน
ติดตามผลการใช้หลักสูตร
การบริหารการจัดการเรียนรู้
11 ครูศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรหรือวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนนาไป
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
12 ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
13 ส่งเสริมให้ครูจดั กิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดตามหลักสูตรของ
โรงเรียน
14 สนับสนุนให้ครูได้สอนตามความรู้ความสามารถหรือความถนัด
15 ติดตาม นิเทศ และตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้ของครู
การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน
16 จัดทาแผนงานหรือโครงการนิเทศของโรงเรียนเป็นประจาทุกปี
17 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการนิเทศ
การศึกษาของโรงเรียนอย่างชัดเจน
18 จัดการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาจัดให้สอดคล้องเหมาะสม
กับหลักสูตรของโรงเรียน
19 พัฒนาให้ความรู้แก่ครูเรื่องการนิเทศการศึกษา
20 นาผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานและการ
จัดการเรียนการสอนของครู
การวัดผลประเมินผลการเรียน
21 ผู้บริหารเป็นผูน้ าในการดาเนินงานด้านการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา
22 โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ครู บุคลากรรับผิดชอบ

ระดับความคิดเห็น สาหรับ
5 4 3 2 1 ผูว้ ิจัย

( ) 14

( ) 15

( ) 16
( ) 17
( ) 18
( ) 19
( ) 20
( ) 21
( ) 22
( ) 23
( ) 24
( ) 25

( ) 26
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ข้อ
23
24

25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

ข้อคาถาม
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน
ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนการวัดผลและประเมินผล
การศึกษา
ส่งเสริมให้ครูจดั ทาแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาหน่วยการเรียนรู้ หรือสาระ
การเรียนรู้ตามหลักสูตร
มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการวัดผลประเมินผล
ให้เหมาะสมอยู่เสมอ
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
ศึกษา วิเคราะห์ ความจาเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
จัดการเรียนรู้
จัดหาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสาหรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูแก่นักเรียนอย่างเหมาะสม
ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอก
โรงเรียนในการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจากทั้งในและนอกโรงเรียน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สร้างความตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของการทา
วิจัยในชั้นเรียนแก่ครู
ผู้บริหารและครูร่วมกันกาหนดมาตรการ เกณฑ์หรือทิศทางใน
การจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
กาหนดให้ครูทุกคนทาวิจัยในชั้นเรียน
ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือครูสาหรับการทาวิจัยในชั้นเรียนที่เป็น
ประโยชน์แก่นักเรียน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูให้ผู้ปกครอง
ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้สนใจได้ทราบ

ระดับความคิดเห็น สาหรับ
5 4 3 2 1 ผูว้ ิจัย
( ) 27
( ) 28

( ) 29
( ) 30

( ) 31
( ) 32
( ) 33
( ) 34
( ) 35

( ) 36
( ) 37
( ) 38
( ) 39
( ) 40
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ข้อ

36
37
38
39
40
41

42
43
44
45

ข้อคาถาม
การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียน
ประสานขอความร่วมมือ ความช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการ
จากหน่วยงานต้นสังกัด
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการระหว่าง
โรงเรียน
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
ติดตามผลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม
กาหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายหมายความสาเร็จของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของ
กรุงเทพมหานครและสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
สร้างความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ดาเนินการพัฒนางานประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นาผลการติดตามและประเมินคุณภาพภายในและภายนอกเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ระดับความคิดเห็น สาหรับ
5 4 3 2 1 ผูว้ ิจัย

( ) 41
( ) 42
( ) 43
( ) 44
( ) 45

( ) 46
( ) 47
( ) 48
( ) 49
( ) 50
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ตอนที่ 3 : คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย (✓) ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพียงคาตอบเดียว โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ข้อ
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55

ข้อคาถาม
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของ
เพลงชาติได้ถูกต้อง
ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลดีของชาติ
เข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี
ปรองดองที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนชุมและสังคม
ร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนาตามโอกาส
ร่วมกิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น
ซื่อสัตย์สุจริต
ให้ข้อมูลของตนเองตามความเป็นจริงและถูกต้อง
ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกาย วาจา ใจ
ผู้เรียนปฏิบัติตนโดยคานึงความถูกต้องและเกรงกลัวต่อการ
กระทาผิด
ผู้เรียนไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
มีวินัย
ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวโรงเรียน
และสังคม

ระดับความคิดเห็น สาหรับ
5 4 3 2 1 ผูว้ ิจัย

( ) 51
( ) 52
( ) 53
( ) 54
( ) 55
( ) 56
( ) 57
( ) 58
( ) 59

( ) 60
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ข้อ
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68
69
70
71
72

ข้อคาถาม
แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ
เคารพเชื่อฟัง ครูบาอาจารย์ บิดามารดาและผู้อื่น
รับผิดชอบในการทางานและส่งงานตรงเวลา
ตรงต่อเวลาทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
ใฝ่เรียนรู้
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ ขยันและเพียรพยายามในการเรียน
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
แสวงหา/ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนและเลือกใช้สื่อต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
จดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบและสรุปความรู้ได้อย่างมี
เหตุผล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน
อยู่อย่างพอเพียง
ใช้ทรัพย์สินของตนเอง อย่างประหยัดและคุ้มค่า
ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษา
ดูแลเป็นอย่างดี
ใช้จ่ายประหยัดและมีการเก็บออมเงินอย่างสม่าเสมอ
ผู้เรียนปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบมีเหตุผล
มุ่งมั่นในการทางาน
มุ่งมั่น ตั้งใจ และพากเพียรพยายามในการทางานให้สาเร็จตาม
เป้าหมาย
อดทนและไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคในการทางานให้ประสบ
ความสาเร็จ
มีความรับผิดชอบในการทางาน
ทางานอย่างมีความสุข พัฒนางานและเกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตน

ระดับความคิดเห็น สาหรับ
5 4 3 2 1 ผูว้ ิจัย
( ) 61
( ) 62
( ) 63
( ) 64
( ) 65
( ) 66
( ) 67
( ) 68
( ) 69
( ) 70
( ) 71
( ) 72
( ) 73

( ) 74
( ) 75
( ) 76
( ) 77
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ข้อ
73
74
75
76

77
78
79

ข้อคาถาม

ระดับความคิดเห็น สาหรับ
5 4 3 2 1 ผูว้ ิจัย

รักความเป็นไทย
ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย
และมีความกตัญญูกตเวที
เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น
เห็นคุณค่าในความสาคัญและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทยได้อย่าง
เหมาะสม
มีจิตสาธารณะ
ทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเพื่อผู้อื่น โดยการช่วยเหลือบิดา
มารดา ครู อาจารย์ พี่น้องและเพื่อนในการทางาน
ดูแล รักษาทรัพย์สมบัติ ของห้องเรียน โรงเรียนและสาธารณะ
เป็นอย่างดี
เข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญตนเพื่อส่วนรวมเมื่อมีโอกาส

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
(นางสาวปิยนาถ ธนพรวรกุล)
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร

( ) 78
( ) 79
( ) 80
( ) 81

( ) 82
( ) 83
( ) 84
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

ปิยนาถ ธนพรวรกุล
23 ตุลาคม 2527
อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ.2540 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนวัดเขาโบสถ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ.2546 สาเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบางสะพานวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ.2550 สาเร็จการศึกษา ปริญญาศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2553 สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.2557 ศึกษาต่อระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวังนครปฐม
392 หมู่ 7 ตาบลวังก์พง อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

