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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 
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ค าส าคัญ : การตัดสินใจ/การบริหารงานวชิาการ 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ  1) การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9    2) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9    3) ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจกับการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยใช้โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหน่วยวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จ านวน 50 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 2 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนจ านวน 1 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 
100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจตามแนวคิดของโบวี่
(Bovee)   และการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวทางคู่มือการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติ
บุคคล  กระทรวงศึกษาธิการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

3. การตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน    สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 

56252360 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : ADMINISTRATOR’S DECISION-MAKING / ACADEMIC  AFFAIRS ADMINISTRATION 

MISS NEW TAKOM : THE DECISION-MAKING AND ACADEMIC 
AFFAIRS  ADMINISTRATION   OF SCHOOL ADMINISTRATOR UNDER  SECONDARY 
EDUCATIONAL SERVICE  AREA OFFICE 9 THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR MAJ. 
NOPADOL CHENAKSARA, RTAR,Ph.D. 

The purposes of this research were to identify; 1) administrator’s decision-making 
in  school under Secondary Educational Service Area Office 9,  2) the academic 
affairs  administration in school under Secondary Educational Service Area Office 9 and 3) the 
relationships between administrator’s decision-making and the academic administration in school 
under Secondary Educational Service Area Office 9 The  schools under Secondary Educational 
Service Area Office 9 were the unit of analysis for this study. The samples were 50 schools under 
Secondary Educational Service Area Office 9. There were 2 respondents from each school 
consisted of an administrator and head of department with the total number of 100. The 
research instrument was a questionnaire about managerial skills on the concept of Bovee and 
the academic administration, based on the Academic Administration of basic educational as 
autonomous schools. The statistics used for analysis the data were frequency, percentage, 
arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s product–moment correlation coefficient. 

The results of this research were as follow : 

1. The administrator’s decision-making in  school under Secondary Educational 
Service Area Office 9 as a whole and each aspect , were a high level 

2. The academic affairs administration in school under Secondary Educational 
Service Area Office 9 as a whole and each aspect , were at a high level 

3. The correlation between administrator’s decision-making and the academic affairs 
administration in schools under Secondary Educational Service Area Office 9 as a whole was at 
the medium correlation significantly level at .01 
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บทที่ 1  

บทน า 

 
 ปัจจุบันโลกมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารหรือ    
ที่เรียกว่า “ยุคโลกไร้พรมแดน” จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้การศึกษาในยุคนี้จะต้องพัฒนาคน
ให้มคีวามสามารถใช้ข้อมูลข่าวสารเป็นโดยสามารถน าความรู้มาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเอง
ได้ การศึกษาจึงจ าเป็นต้องเตรียมคนให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับโลกยุคโลกาภิวัตน์ การพัฒนา
ประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 เน้นการวางรากฐานให้คนไทยเป็นคน
ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ค่านิยมที่ดี  มีจิตสาธารณะ และมีความสุข  โดยมี
สุขภาวะและสุขภาพที่ดี  ครอบครัวอบอุ่น  ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและ
พัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ผลักดันให้ประเทศ
ไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค  และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพ1   ฉะนั้นการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า  เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือให้คุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคมประเทศชาติและสังคมโลก  การพัฒนาการศึกษาจะต้องอาศัย
วิสัยทัศน์ของคนไทยและสังคมไทย  ในการวิเคราะห์กระแสโลกาภิวัตน์และสิ่งแวดล้อมต่างๆก าหนด
เป็นมาตรฐานการศึกษาทั้งส่วนที่เป็นผลผลิต  ด้านปัจจัย  และด้านกระบวนการว่า  สถานศึกษาที่มี
คุณภาพจะต้องมีมาตรฐานการศึกษาอย่างไร  เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคมไทย
ในอนาคต2 อนึ่งผู้บริหารเป็นองค์ประกอบหลักท่ีจะท าให้สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนไปได้  สภาวะ
การเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าตัดสินใจ  เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารทุกทุกระดับพึงต้องมี  และภาระหน้าที่ที่
ส าคัญยิ่งของผู้บริหารคือ   การตัดสินใจ เพราะการตัดสินใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวการบริหารองค์กร    การตัดสินใจที่ถูกต้องย่อมเป็นเรื่องท่ีส าคัญ เนื่องจากผู้บริหาร
มีภาระหน้าที่ที่จะต้องตัดสินใจตลอดเวลาการตัดสินใจของผู้บริหารเป็นการแสดงออกความสามารถ 
ของผู้บริหารในการบริหารองค์กรเพ่ือน าองค์กรไปยังเปูาประสงค์  ดังนั้นความส าเร็จหรือความ

                                                           

 
1
 คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  ฉบับที่สิบสอง  (กรุงเทพฯ: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง  จ ากัด, 2559), 63.            
 

2
 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, พระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2542 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2545), 1-3.                            
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ล้มเหลวขององค์กรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ ดังนั้นความส าคัญของการตัดสินใจ
ของผู้บริหารจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้  แต่ละวันจึงมีเหตุการณ์    หรือเรื่องราวต่าง มา
ให้ผู้บริหารได้ท าการตัดสินใจโดยเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ทั้งสิ้นจะเห็นได้ว่าการตัดสินใจที่ถูกต้องย่อมเป็นเรื่องที่ส าคัญผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพต้องรู้จักการ
เลือกใช้วิธีการตัดสินใจให้เหมาะสมว่า เมื่อใดควรมอบอ านาจการตัดสินใจให้แก่บุคคลใด   และควร
มอบอ านาจให้มากน้อยเพียงใด3 อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของผู้บริหารนั้น  ไม่อาจก าหนดให้แน่ชัด
ลงไปได้ว่าการตัดสินใจแบบใดมีประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ผู้บริหารที่มี
ประสิทธิภาพต้องรู้จักเลือกใช้วิธีการตัดสินใจที่เหมาะสมดังที่ไซมอน ( Simon ) ได้กล่าวไว้ว่า  การ
บริหาร คือ การตัดสินใจ4 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 หมวด 5 ว่าด้วยการบริการและ 
การจัดการศึกษา  ส่วนที่ 1  การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ  มาตรา 36 บัญญัติไว้ว่า       
ให้สถานศึกษาด าเนินกิจการได้โดยอิสระ  สามารถพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการที่เป็น    
ของตนเอง  มีความคล่องตัว  มีเสรีภาพทางวิชาการ  และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสถานศึกษา  
และมาตรา 39 บัญญัติไว้ว่าให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและจัดการ  ทั้งด้านวิชาการ  
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและส านักงาน
และเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง 5  สถานศึกษาจึงมีบทบาท
หน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์  กล้าคิด  กล้าท า  กล้าแสดงออก  และ
เป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ  โดยสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข  ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาถือว่า    
มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ก าหนดไว้ 

                                                           
3
 Edwin M Bridge, “A Model of Shared Decision Making in School 

Principalship”, Education Administretion Quarterly 3 (1969) : 46-47 

 
4
 Herbert  A. Simon, Administrative Behavior, rd3  ed.(New York : The Free 

Press, 1976), 8. 
 5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ส านักนายยกรัฐมนตรี, พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2)พุทธศักราช 2545 (กรุงเทพฯ: 
บริษัทพริกหวาน กราฟฟิค จ ากัด, 2540), 4. 
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ส าหรับแนวทางการจัดการศึกษาในปัจจุบัน หน้าที่หลักส าคัญของสถานศึกษา คือ ความ
เข้มแข็งของการบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก  ตัวแปรหรือ
องค์ประกอบที่จะท าให้งานวิชาการมีคุณภาพขึ้นอยู่กับการบริหารของผู้บริหารในเรื่องต่างๆ เช่น   
การใช้อ านาจของผู้บริหาร คุณลักษณะของผู้น าทางวิชาการ  การบริหารความขัดแย้ง การบริหาร
ระบบการท างาน  การบริหารด้านการพัฒนาบุคลากร  การก าหนดภารกิจของสถานศึกษา          
การจัดการด้านการเรียนการสอน  การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของสถานศึกษาเป็นต้น  แต่
แนวทางในการปฏิบัติจะประสบผลได้มากน้อยเพียงใดนั้น  ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร
ทุกฝุายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  นับตั้งแต่ระดับกระทรวงลงมาจนถึงระดับสถานศึกษา  ส าหรับในระดับ
สถานศึกษานั้นถือ ว่ามีความส าคัญยิ่ง  สถานศึกษาหรือโรงเรียนเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัด
การศึกษาให้เยาวชน  เพ่ือให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะดังที่ก าหนดไว้ในจุดมุ่งหมายของการศึกษา
แต่ละระดับและสนองความต้องการของสังคม  ประเทศชาติ  สถานศึกษาจึงเป็นองค์กรเพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม มีจิตส านึกในความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า  ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ6 

 ในการบริหารงานวิชาการนั้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
จ าแนกงานออกเป็น 12 ด้าน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  2) การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้  3) การวัดผล  ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศ
การศึกษา  8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันภัยภายในสถานศึกษา    
10)  การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอ่ืน  และ  12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร
หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา7   

                                                           

 6 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552), 10. 

7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.), 2546), 
32. 
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 การที่โรงเรียนจะมีภารกิจหรือการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพได้มากน้อย
เพียงใดนัน้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียนในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา และริเริ่มงานต่างๆของสถานศึกษา
ให้บรรลุเปูาหมายตามนโยบาย  ผู้บริหารต้องเป็นบุคลากรหลักในการประสานสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพ่ือให้ภารกิจต่างๆ  สามารถด าเนินไปได้ด้วยความราบรื่นและเกิด
ประสิทธิผลต่อโรงเรียนมากที่สุด  และอาจกล่าวได้ว่า  คุณภาพการศึกษาจะบังเกิดผลดีหรือไม่  
ย่อมขึ้นอยู่กับกระบวนการในการบริหารโรงเรียน   และกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 
คือ การตัดสินใจ  การตัดสินใจเป็นภาระหน้าที่อันส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อผู้น าและผู้บริหาร    
ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมอันส าคัญยิ่ง  ที่ผู้น าและผู้บริหารทุกระดับจะต้องกระท าอยู่เสมอการตัดสินใจจึง
เป็นหัวใจส าคัญในการปฏิบัติงาน8 
  

ปัญหาการวิจัย 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       
ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  17 สิงหาคม  พ.ศ. 2553  มีภารกิจในการ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ( ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่                  
1  –    ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 )  ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ  จ านวน  61  แห่ง  ซึ่งประกอบด้วย  
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน  32 โรงเรียน  และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม  จ านวน  29  โรงเรียน   
 ในปีการศึกษาศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9              
ได้ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test :  
O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 11,491 คน และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
8,112 คน  และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  พบว่า  ปีการศึกษา 2560 ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary 
National Educational Test : O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระดับประเทศกับระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทุกรายวิชาสูงกว่าระดับประเทศ  โดยวิชาภาษาไทยมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด  ร้อยละ 51.08  และวิชาคณิตศาสตร์     มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละน้อยที่สุด  ร้อยละ 28.43  และเม่ือเปรียบเทียบพัฒนาการผลด าเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ของนักเรียน                        

                                                           
8 วิเชียร  วิทยอุดม, พฤติกรรมองค์การ(กรุงเทพฯ : บริษัท ธนธัชการพิมพ์ จ ากัด , 

2551), 276. 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560 พบว่า  มีการพัฒนา 1 รายวิชา คือ               
วิชาภาษาไทย โดยรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่มีการพัฒนา9 ดังตารางที่ 1 
และ 2 
 
 ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน          
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับประเทศกับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปี
การศึกษา 2560 

 
ที่มา  :  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา, รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2560, เอกสาร
หมายเลข 4/2561, ( 2561), 73.   

ตารางที่ 2 ปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับประเทศกับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ระหว่างปี
การศึกษา 2559-2560   

รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
เขต ประเทศ ผลต่าง เขต ประเทศ ผลต่าง 

ภาษาไทย 48.81 46.36 +2.48 51.08 48.29 +2.79 
สังคมศึกษา ฯ 51.07 49.00 +2.07  
ภาษาอังกฤษ 32.21 31.80 +0.41 30.73 30.45 +0.28 
คณิตศาสตร ์ 31.92 29.31 +2.61 28.43 26.30 +2.13 
วิทยาศาสตร์ 35.85 34.99 +0.86 33.34 32.28 +1.06 

                                                           
9 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2560, เอกสารหมายเลข 4/2561 (กลุ่มนิเทศ  ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา , 2561), 73-74 

รายวิชา คะแนนเฉล่ียร้อยละ ผลต่าง 
ระดับเขตพ้ืนที ่ ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 51.08 48.29 +2.79 
ภาษาอังกฤษ 30.73 30.45 +0.28 
คณิตศาสตร ์ 28.43 26.30 +2.13 
วิทยาศาสตร์ 33.34 32.28 +1.06 
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ที่มา  :  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา, รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2560, 
เอกสารหมายเลข 4/2561, ( 2561), 74. 
 

 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ระดับประเทศกับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า  เกือบทุกรายวิชาสูงกว่า
ระดับประเทศ  ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์   โดยวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด ร้อยละ 50.90 และวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุด  
ร้อยละ 24.81  และเมื่อเปรียบเทียบพัฒนาการผลด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศเกือบทุกรายวิชา  
ยกเว้นภาษาอังกฤษที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับต่อเนื่องทั้ง 2 ปีการศึกษา 10 ดังตาราง 3 และ 4 
 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน           
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศกับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9               
ปีการศึกษา 2560        

รายวิชา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลต่าง 
ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 50.90 49.25 +1.65 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

35.45 34.70 +0.75 

ภาษาอังกฤษ 27.77 28.31 -0.54 
คณิตศาสตร์ 24.81 24.53 +0.28 

วิทยาศาสตร์ 29.36 29.37 -0.01 

 

                                                           
10 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, รายงานผลการจัดการศึกษาและ

สารสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2557, เอกสารหมายเลข 
1/2558 (กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา , 2557), 80-81.(อัดส าเนา) 
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ที่มา  :  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา, รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2560, 
เอกสารหมายเลข 4/2561, ( 2561), 80. 
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน               
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศกับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ระหว่าง
ปีการศึกษา 2559 - 2560  

รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

เขต ประเทศ ผลต่าง เขต ประเทศ ผลต่าง 

ภาษาไทย 54.28 52.29 +1.99 50.90 49.25 +1.65 
สังคมศึกษา ฯ 37.08 35.89 +1.15 35.45 34.70 +0.75 

ภาษาอังกฤษ 27.09 27.76 -0.67 27.77 28.31 -0.54 

คณิตศาสตร์ 24.81 24.88 -0.07 24.81 24.53 +0.28 
วิทยาศาสตร์ 31.70 31.62 +0.08 29.36 29.37 -0.01 

 
ที่มา  :  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา, รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2560, 
เอกสารหมายเลข 4/2561, ( 2561), 81 
 

จากตารางที่ 1 – 4 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สูงกว่าผลการทดสอบ
ระดับชาติเกือบทุกรายวิชา  แต่ก็ยังมีรายวิชาภาษาอังกฤษที่ยังมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละระดับชาติ  อีกทั้งบางวิชายังมีคะแนนพัฒนาการน้อย  ซึ่งยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  จึงควรมี
การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น  การยกระดับผลการทดสอบระดับชาตินั้นผู้บริหาร
โรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจที่จะเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนของตน  
จัดการโดยมุ่งเน้นไปที่งานหลักของโรงเรียน  นั่นคือ  งานวิชาการ  โดยเริ่มต้นตั้งแต่หลักสูตร
สถานศึกษา  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การวัดผล  การเทียบโอน  สื่อการสอน  แหล่งการเรียนรู้  
การแนะแนวทางการศึกษา  การประกันคุณภาพภายใน  ตลอดจนการร่วมมือของชุมชน  
องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษามีผลการ
พัฒนาที่สูงยิ่งขึ้น  ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการตัดสินใจของ
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ผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน            
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
ดังนี้ 

1. เพ่ือทราบการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9 

2. เพ่ือทราบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

3. เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร 
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
 

ข้อค าถามของการวิจัย 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้  ผู้วิจัยจึงตั้งข้อค าถามส าหรับ
การวิจัยไว้ดังนี้ 

1. การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 9  อยู่ในระดับใด 

2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับใด 

3. การตัดสินใจของผู้บริหารมีความสัมพันธ์การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  หรือไม่ 
 

สมมุติฐานของการวิจัย 

 เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย  ผูว้ิจัยจึงขอก าหนด
สมมติฐานการวิจัย  ไว้ดังนี้ 

1. การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 9  อยู่ในระดับปานกลาง 

2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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มัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับปานกลาง 
3. การตัดสินใจของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
 

ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย 

 ขอบข่ายการวิจัย  ผู้วิจัยได้น าเสนอตามแนวคิดของ แดเนียล แคทซ์ และ โรเบิร์ต แอล 
คานห์น (Katz and Kahn) ที่ได้กล่าวไว้ว่า องค์การเป็นระบบๆ หนึ่งซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ
หรือส่วนส าคัญ คือ ตัวปูอน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ซึ่งองค์ประกอบ
ทั้ง 3 ส่วนนี้ จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ และจะท างานร่วมกันเป็นวัฏ
จักร  เมื่อส่วนหนึ่งมีปัญหาส่วนอื่นก็จะชะงักไปด้วย  ในขณะเดียวกันธรรมชาติของระบบจะต้องมีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ระบบยืนยาวอยู่ได้  นอกจากนี้ระบบยังมี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (context)  โดยระบบจะได้รับตัวปูอนจากสภาพแวดล้อม  และ
ระบบจะสร้างผลผลิตให้กับสภาพแวดล้อม11  ปัจจัยน าเข้า (input)  ในระบบการศึกษา คือ นโยบาย
ทางการศึกษา  บุคลากร  งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์อ่ืนๆ ผ่านเข้าสู่กระบวนการ (process) ได้แก่ 
การบริการ  การจัดการเรียนการสอน  การนิเทศ  ผลผลติ (output) ที่ได้ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน  
 การบริหารงานต่างๆในองค์กรมีส่วนประกอบหลายอย่าง  ที่จะน าพาให้องค์กรไปสู่ 
ความส าเร็จตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้  อีกทั้งโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  การตัดสินใจ  ที่
รวดเร็ว ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้น าองค์กร  องค์กรจะไม่
สามารถด าเนินไปได้หากผู้น าไม่มีการตัดสินใจที่ดี  หรือไม่มีความกล้าที่จะตัดสินใจ  แนวคิดเก่ียวกับ
การตัดสินใจของผู้บริหาร มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ เช่น ทอมป์สัน (Thompson) ได้ให้
ความเห็นว่า ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบส าคัญในการตัดสินใจของผู้บริหารจะต้องประกอบด้วยความ
เชื่อในเรื่องของสาเหตุ และผลลัพธ์กับความพึงพอใจหรือแนวโน้มเอียงที่มีต่อทางเลือกใดๆที่เห็นว่าบัง
เกิดผลตามต้องการ12  นอกจากนี้ ลินบอม (Lindblom) ได้กล่าวถีงกระบวนการตัดสินใจไว้ 5 
ขั้นตอน คือ 1) การเลือกค่านิยม จุดมุ่งหมาย และการวิเคราะห์การกระท า  2)  ผู้ตัดสินใจพิจารณา

                                                           
11

 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2
nd ed. (New York : John Wiley & Sons, 1978), 20. 

12 James D. Thompson, Organization in Action (New York : MCGrawhillbook 
Company, 1967), 134. 
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หาหนทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา 3)  การวิเคราะห์ผลกระทบ  4)  ปรับแก้ขอบเขตปัญหาเป็นระยะๆ  
5)  ตัดสินใจในลักษณะที่มุ่งการแก้ปัญหา13   สแวนสัน (Guy E. Swanson)  ได้พัฒนารูปแบบของ
วิธีการตัดสินใจโดยให้กลุ่มเข้ามาร่วมตัดสินใจแบ่งได้ 3 รูปแบบ คือ 1)  การตัดสินใจแบบนัก
ประชาธิปไตย (democraticcentralist)  2)  การตัดสินใจแบบสมาชิกรัฐสภา (parliamentarian) 
และ 3) การตัดสินใจแบบอาศัยเสียงเอกฉันท์ (participant-determinining)14

       วรูมและเยตตัน 
(Vroom and Yetton) ได้กล่าวถึงรูปแบบการตัดสินใจแก้ปัญหา 5 รูปแบบ คือ 1)  ตัดสินใจโดย
ผู้บริหารคนเดียว  2)  ตัดสินใจโดยผู้บริหารคนเดียวภายหลังจากได้รับข้อมูลจากผู้ใต้บังคับบัญชา  3) 
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมพิจารณาปัญหาโดยปรึกษาทีละคน  และให้ผู้บริหารตัดสินใจ 4)  ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมพิจารณาปัญหาเป็นกลุ่ม และให้ผู้บริหารตัดสินใจ   5)  ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
มีส่วนร่วมในการพิจารณาปัญหาและตัดสินใจ  ผู้บริหารจะรับการตัดสินใจและน าไปปฏิบัติโดยให้กลุ่ม
รับผิดชอบและสนับสนุนเต็มที่15  ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter Drucker) ได้น าเสนอกระบวนการการ
ตัดสินใจ 6 ขั้นตอน คือ 1)  การแบ่งประเภทปัญหา  2)  การให้ค านิยามปัญหา  3)  การก าหนด
ความเฉพาะเจาะจง  4) การตัดสินใจ   5)  แปลงการตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล  6)  
ติดตามและประเมินผล16  พลันเกต และแอ็ตเนอร์ (Plunkett and attner)  ได้เสนอล าดับขั้นตอน
ของกระบวนการตัดสินใจเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้  ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา (Define the problem)     
ขั้นที่ 2  การระบุข้อจ ากัดของปัจจัย (Indentify limiting factors)  ขั้นที่ 3 การพัฒนาทางเลือก 
(Develop potential alternatives) ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ทางเลือก (Analysis the 
alternatives)  ขั้นที่ 5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best alternative)  ขั้นที่ 6 การน า
ผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the decision)  ขั้นที่ 7 การสร้างระบบควบคุมการ
ประเมินผล (Establish a control and evaluation system)17  โบวี่ (Bovee)  ได้เสนอแนวคิด

                                                           
13 Lindblom, อ้างถึงในสมพร เฟ่ืองจันทร์,  แนวคิดและหลักการจัดการในองค์การ

สาธารณะ (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), 69-70. 
14 Guy E. Swanson, The Effectiveness of Decision Making Group, Adult 

leadership, No.8 (1959), 48-52. 
15 Victor Vroom Harold and Philip W. Yetton, Leadership and Decision Marking 

(Pittsburgh : University of Pittsburgh, 1973),54. 
16 ปีเตอร์ เอฟ. ดรักเกอร์, Classic Drucker  สุดยอดปรมาจารย์ด้านบริหารจัดการ แปลโดย 

วีรวุธ มาฆะศิรานนท์(กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท,2550), 77-101. 
17 Warren R. Plunkett and Raymond F. Attner, อ้างถึงในกุลชลี  ไชยนันตา 

กระบวนการตัดสินใจ (กรุงเทพมหานคร : ประยูรวงศ,์2539), 135-139. 
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เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผล ซึ่งมีท้ังหมด  6 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดปัญหา 
(identify the problem)  2)  การค้นหาทางเลือก (generate alternatives)  3)  การประเมิน
ทางเลือก (evaluate alternatives)  4)  การตัดสินใจ (make the decision)  5) การปฏิบัติตาม
การตัดสินใจ (implement the decision)  6)  การประเมินผลลัพธ์ และให้ข้อมูลปูอนกลับ 
(evaluate the results and provide feedback)18 
 ส าหรับขอบข่ายงานวิชาการ  ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์  กล่าวถึงขอบข่ายงานวิชาการ
ประกอบด้วย 1)  การวางแผนงานเกี่ยวกับงานวิชาการ  2)  การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน  3)  การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน  4)  การวัดและการประเมินผลทางด้านวิชาการ19 
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จ าแนกงานทางวิชาการออกเป็น 12 ด้าน  คือ 1)  การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  3) การวัดผล  ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  6) การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา  8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันภัย
ภายในสถานศึกษา  10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  11) การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน  และ12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  
ครอบครัว  องค์กรหน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา20  กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ได้แบ่งขอบข่าย
งานวิชาการไว้ดังนี้  1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น  2)  การวางแผนงานด้านวิชาการ  3)  การจัดการเรียนการสอนสถานศึกษา        
4)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  5)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  6)  การวัดผล  ประเมินผล  
และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  7)  การวิจัยเพ่ือคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา                
8)  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  9)  การนิเทศการศึกษา  10)  การแนะแนว                    
11)  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  12)  การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ  13)  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอ่ืน   14)  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  15) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบังาน

                                                           
18 Courtland L. Bovee, Management(New york : McGraw-Hill,1993), 180-184. 
19 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ(กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 

2553), 3-4. 
20กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.), 2546), 32. 
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ด้านวิชาการของสถานศึกษา 16)  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 17) การพัฒนา
และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา21

                                                           
21

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545. 
(2550, 8 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 124, ตอนที่24 ก, 29-30. 

 

สภาพแวดล้อม (context) 
-สภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม  ภูมิศาสตร์ 

ข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) 

ปัจจัยน าเข้า 

(input) 
 
 

 บุคลากร 

 งบประมาณ 

 วัสดุอุปกรณ์ 
 การจัดการ 

กระบวนการ 

(process) 
 

 การบริหาร 

การตัดสินใจ 

ของผู้บริหาร 

 

 งานวิชาการ 

 การเรียนการสอน 

 การนิเทศ 

 

ผลผลิต 

(output) 
 
 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา 

 ชื่อเสียงของ
สถานศึกษา 

 ความพึงพอใจของ
ทุกฝุาย 
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แผนภูมิที่ 1  ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์ของการวิจัย 
ที่มา  :  Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 2 nd

ed.(NewYork : John Wiley & Son, 1978), 20. 
       :  อ านวย  ทองโปร่ง, กระบวนทัศน์ใหม่ทางการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2553), 87-90 

 : Courtland L. Bovee, Management(New york : McGraw-Hill,1993), 180-184 
       :  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545. (2550, 
8 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 124, ตอนที่24 ก, 29-30. 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการตัดสินใจกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร  
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จึงก าหนดขอบเขตการวิจัยเป็น
การศึกษาตัวแปร 2 ตัวแปร คือ 1) ตัวแปรต้น  คือ การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน  ซึ่งในตัวแปรนี้
ผู้วิจัยท าการศึกษากระบวนการการตัดสินใจตามแนวคิดของโบวี่ (Bovee)  6 ขั้นตอน คือ             
1) การก าหนดปัญหา (identify the problem)  2)  การค้นหาทางเลือก (generate alternatives)  
3)  การประเมินทางเลือก (evaluate alternatives)  4)  การตัดสินใจ (make the decision)      
5) การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (implement the decision) 6)  การประเมินผลลัพธ์ และให้ข้อมูล
ปูอนกลับ (evaluate the results and provide feedback)   2)  ตัวแปรตาม คือ การบริหารงาน
วิชาการผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของตามข้อบังคับ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550 ได้แบ่งขอบข่ายงานวิชาการไว้ดังนี้  คือ  1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  3) การวัดผล  ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  4) การวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
7) การนิเทศการศึกษา  8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันภัยภายใน
สถานศึกษา  10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  11) การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน  และ12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  
ครอบครัว  องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  ดังแผนภูมิที่ 2 
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แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา    :  Courtland L. Bovee, Management(New york : McGraw-Hill,1993), 180-184 
         :  กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.), 2546), 32. 
 
 
 

การตัดสินใจของผู้บริหาร (X ) 
 
 

1    การก าหนดปัญหา  (X ) 

2    การค้นหาทางเลือก (X ) 
3    การประเมินทางเลือก (X ) 

4    การตัดสินใจ   (X ) 
5    การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (X ) 
6    การประเมินผลลัพธ์และให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (X ) 
 

การบริหารงานวิชาการ (Y ) 
 
 

1     การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  (Y ) 

2     การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Y ) 
3     การวัดผล  ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน (Y )   

4     การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Y )  
5     การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Y )  
6     การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (Y ) 
7     การนิเทศการศึกษา  (Y ) 
8     การแนะแนวการศึกษา (Y ) 
9     การพัฒนาระบบการประกันภัยภายใน
สถานศึกษา (Y )   
10    การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน   
(Y ) 
11    การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ

กับสถานศึกษาอ่ืน  (Y ) 
12     การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล  ครอบครัว  องค์กรหน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่

จัดการศึกษา (Y ) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้เกิดความเข้าใจตรงกันจึงก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะต่างไว้ดังต่อไปนี้  
 ผู้บริหาร  หมายถึง  ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ   
หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

  การตัดสินใจของผู้บริหาร  หมายถึง  กระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มคนได้อาศัยความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์และท าการเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุด
เพ่ือให้บรรลุผลตามที่ได้คาดหวังไว้  แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน  1) การก าหนดปัญหา (identify the 
problem)  2)  การค้นหาทางเลือก (generate alternatives)  3)  การประเมินทางเลือก 
(evaluate alternatives)  4)  การตัดสินใจ (make the decision)  5) การปฏิบัติตามการตัดสินใจ 
(implement the decision) 6)  การประเมินผลลัพธ์ และให้ข้อมูลปูอนกลับ (evaluate the 
results and provide feedback) ตามแนวคิดของโบวี่ (Bovee) 

 การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  การด าเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอน  ตลอดจนการปรับปรุง  พัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนให้มีคุณภาพ  จ าแนกออกเป็น
งานกิจกรรมต่างๆตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ในคู่มือการ
บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลประกอบด้วย 12 งาน คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา  
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศ
การศึกษา  การแนะแนวการศึกษา  การพัฒนาระบบการประกันภัยภายในสถานศึกษา  การส่งเสริม
ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน  และ
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 
 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  หมายถึง  ศูนย์
การศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  รับผิดชอบ  ก ากับ  ดูแล  ควบคุม  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา  ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 61 โรง ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และสุพรรณบุรี 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษา  ค้นคว้า  รวบรวม  วิเคราะห์
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย การตัดสินใจ และการบริหารงานวิชาการ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

  การตัดสินใจ 

 การตัดสินใจมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานในทุกองค์กร  ผู้บริหารเป็นบุคคลท่ีต้อง
เผชิญหน้าต่อการตัดสินใจเป็นประจ าโดยจะต้องเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสุด  มีประโยชน์ท่ีสุดหรือเป็นประโยชน์
ท่ีสุดต่อองค์กร  เพื่อให้องค์กรเจริญเติบโต  ก้าวหน้า  ตามวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังไว้อย่างมีคุณภาพจะเห็นได้
ว่าการตัดสินใจมีความส าคัญอย่างยิ่ง  ดังนั้นการตัดสินใจท่ีดีจึงต้องมีวิธีการ  ขั้นตอน  และควบคู่ไปกับ
ความรับผิดชอบของผู้ที่ตัดสินใจด้วย 
 

ความหมายของการตัดสินใจ 

  ไซมอน (Simon) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจว่า  การตัดสินใจต้องมีเหตุผล  และ
การตัดสินใจเป็นภารกิจหลักของการบริหาร  ผลิตผลของกระบวนการตัดสินใจอาจน ามาเป็นนโยบาย  
นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงกระบวนการท้ังหมด  ซึ่งรวมถึงการหาโอกาสในการตัดสินใจ  การรวบรวมข้อมูล  
การวินิจฉัยแนวทางปฏิบัติท่ีอาจเป็นไปได้  และขั้นตอนสุดท้ายคือ การเลือกแนวทางปฏิบัติ  และได้ให้
ความเห็นต่อไปว่า “การตัดสินใจเป็นสิ่งเดียวกันกับการบริหาร”22  
 บาร์นาร์ด (Barnard) ให้ความหมายของการตัดสินใจว่า เป็นกระบวนการทางตรรกวิทยาใน
การพิจารณาวิเคราะห์และคิดทางเลือกต่างๆ โดยอาศัยเหตุผลและความเป็นจริงเกี่ยวกับทางเลือก
เหล่านั้น23 
 
 
 

                                                           

 
22 Herbert A. Simon, The New Science of Management Decision (New York : 

Harper and Row, 1960),1. 
     23 Chester I. Barmard, The Functions of the Executive (Cambridge, Mass :  

Harvard University Press, 1938), 185.  
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      กอร์ และไดสัน  (Gore and Dyson)  ให้ความหมายไว้ว่า  การตัดสินใจ  หมายถึง  การ
ตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งจากทางท่ีมีอยู่แล้วหลายทางเป็นแนวปฏิบัติไปสู่เปูาหมายท่ีวางไว้24 

 อีสตัน (Easton) ได้แยกความหมายของการตัดสินใจออกเป็น 2 ความหมาย คือ 
ความหมายในขอบข่ายที่กว้าง การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งเริ่มต้นด้วยการยอมรับ
ความจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงและจะจบสิ้นเมื่อได้รับการอนุมัติและน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและ
การตัดสินใจในความหมายที่แคบ คือ การเลือกทางเลือกเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการตัดสินใจการ
เลือกจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ตัดสินใจได้ประเมินทางเลือกในการปฏิบัติการต่างๆ  อย่างสมบูรณ์แล้ว25 
 ดรัคเกอร์ (Drucker) กล่าวว่า การตัดสินใจ เป็นการพิจารณาและคัดทางเลือกใด
ทางเลือกหนึ่งจากบรรดาทางเลือกหลายทางเพ่ือเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด26 
 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskle)  ให้ความหมายของการตัดสินใจว่า  การตัดสินใจ 
คือ การตกลงใจว่าจะกระท าหรือละเว้นการกระท าใดๆการตัดสินใจเป็นความรับผิดชอบของ          
นักบริหารทุกคน  และเป็นกระบวนการที่การตัดสินใจจะได้รับการปฏิบัติ  กระบวนการตัดสินใจจะไม่
สิ้นสุดลง  โดยให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า  หากมิได้มีการน าการการตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติ  การตัดสินใจ
นั้นก็อาจเป็นเพียงความตั้งใจที่ดี  และหากมีการน าไปปฏิบัติ จึงจะถือว่าเป็นการตัดสินใจ27 
 เบอร์ตันและธาเกอร์  (Burton and Thakur)  กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง  
กระบวนการรวบรวมเอาการวิเคราะห์  และการนิยามสถานการณ์ของปัญหา  การวิเคราะห์เพ่ือการ
ก าหนดทางเลือก  การเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุดทางหนึ่ง  แล้วจึงก าหนดเป็นเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ต่อไป28 

                                                           

 
24 Willam J. Gore  and  J. W. Dyson, eds.,The  Making of Decision : A Reading in 

Administrative Behavior (New York : The Free Press of Glencoe, Collier of McMillian Ltd., 1964), 
77. 

        
25

  Allen  Easton, Decision-Making : A Short Course for Professionals (New York : John 

Wiley and Sons, 1967),4 
        

26  Peter F. Drucker, The Effective Executive (Lodon : Pan Book, 1970),146. 

       
27

  Wayne N. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational  Administration (Singapore : 

McGraw-Hill International Editions, 1991), 300. 
                     28 Gene Burton and Manab Thakur, Management Today : Principles and Practice 
ninth repvint (New Delhi : Tata McGraw – Hill, 2006), 93 
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 นิวแมนและวอเรน  (Newman and Warren)  กล่าวว่า การวางแผนและการตัดสินใจมี
ความหมายใกล้เคียงกันมาก ยากท่ีจะพิจารณาออกจากกัน และกล่าวต่อไปอีกว่าการวางแผนการ
ตัดสินใจเป็นภารกิจที่รวมอยู่ด้วยกัน29 
 จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนจะต้องใช้การ
พิจารณาวิเคราะห์ และคิดหาทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลายๆทางเลือกที่มีอยู่  โดยอาศัยเหตุผล
และความเป็นจริงโดยกระบวนการตัดสินใจจะไม่ถือว่าสิ้นสุดหากไม่ได้น ากระบวนการตัดสินใจนั้นไป
ใช้เพื่อปฏิบัติ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

 ลิชฟิลด์ (Litchfield)  ให้ค านิยามไว้ว่า การตัดสินใจ  เป็นวัฏจักรของเหตุการณ์ทั้งหลาย
ต่างๆ  (cycles of evens) นับตั้งแต่การก าหนดปัญหา  การวิเคราะห์ปัญหา  จนถึงการวางแผนใน
การแก้ปัญหา  และการประเมินผล  เมื่อมีการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างหนึ่งแล้วมักจะมีปัญหาอีกอย่าง
หนึ่งตามมา  ปัญหาที่ตามมานี้อาจเกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่ง30 
 เทเลอร์ (Tayler)  กล่าวว่า การแก้ปัญหา  การตัดสินใจ และความคิดสร้างสรรค์  เป็น
กระบวนการเดียวกัน  ซึ่งเทเลอร์ได้คิดกระบวนการทางปัญญาซึ่งแตกต่างไปจากแนวคิดดั้งเดิมที่ใช้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นความคิดที่ออกมา  การตัดสินใจเป็นทางเลือกที่จะปฏิบัติ  และการ
แก้ปัญหาเป็นการแก้ไขความยากทั้งสองประการ31 
 ไซมอน (Simon) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความมีเหตุผลในการตัดสินใจไว้ว่า ใน
ความเป็นจริงแล้วนั้นการตัดสินใจที่มีเหตุผลสมบูรณ์ที่สุดนั้นมักจะไม่เกิดขั้น  เนื่องจากผู้ท าการ
ตัดสินใจมักมีข้อจ ากัดในเรื่องความรู้  ความสามารถ ตลอดจนข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจ  นอกจากนี้นิสัยและค่านิยมในตัวผู้ตัดสินใจเองก็เป็นตัวแปรส าคัญที่จะท าให้การตัดสินใจ
เอนเองไปทางใดก็ได้32 

                                                           
   29 Newman and Warren, The Process  of Management (Englewood Cliffs, 

New Jersey : Prentice – Hall, 1997), 225-432 
          

30
 Edward H. Litchfield, “Notes on a General Theory of Administration,” 

Administrative Science Quarterly 1, 1, June(1956) : 5. 
 

31
 D.W.Tayler, Decision Marking and Problem Solving, in Handbook of 

Organization ed. J.G. March,(Chicago:Rand McNally,) 1965),48-86. 
        

32
 Herbert A. Simon,The New Science Of Management Decision, 241. 
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 บลอร์และสก็อต (Blau and Soctt) ได้ชี้ให้เห็นว่าประสบการณ์ที่ได้จากการแก้ปัญหา
หนึ่งจะมีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาครั้งต่อๆไป  ดังนั้นแม้ว่ากระบวนการแก้ปัญหาครั้งแรกมีแนวโน้ม
ว่าจะก่อให้เกิดปัญหาอย่างอ่ืนแทรกซ้อนขึ้นมาดังกล่าวแล้ว  แต่ประสบการณ์หรือการเรียนรู้ที่ได้รับ
จากการแก้ปัญหาครั้งแรกนั้นนับว่าได้มีส่วนส าคัญในการแก้ปัญหาใหม่ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อปัญหาใหม่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับปัญหาเดิม33 

      นิวแมน และวอเรน (Newman and Warren)  กล่าวว่า  การวางแผนและการตัดสินใจ
มีความหมายใกล้เคียงกันมาก  ยากที่จะพิจารณาออกจากกัน  และกล่าวต่อไปว่า “การวางแผน:การ
ตัดสินใจเป็นภารกิจที่ต้องอยู่ด้วยกัน34 
 วุฒิชัย  จ านงค์  ได้เสนอแนวความคิดของ ชัล , เดลเบค และคัมมิ่ง (Shull, Delbegg 
and Coming) ที่ให้ความเห็นว่า  การตัดสินใจของมนุษย์เป็นกระบวนการที่มนุษย์รู้สึกได้เกี่ยวกับ
ปรากฎการณ์ทางสังคม  และปัจเจกบุคคลที่มีค่านิยมและเรื่องความเชื่อแฝงอยู่  รวมทั้งความคิดของ 
มินซเบิร์ก (Minzberg) ที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของการเป็นมนุษย์  ในขณะที่โรเบิร์ตและแฮน
ไลน์ (Robert and Hanline)  ซึ่งมีความเชื่อเรื่องประสบการณ์ของมนุษย์ ให้ความเห็นว่ามนุษย์มัก
ท าการตัดสินใจเลือกหรือเลือกสรรทางเลือกตามความเคยชินที่ปฏิบัติมา  จึงอาจกล่าวได้ว่าโดย
ธรรมชาติหากผู้น าที่มีพฤติกรรมแบบอัตตาธิปไตยการตัดสินใจมักจะเป็นการรวบอ านาจเผด็จการไป
ด้วย35 
 

รูปแบบการตัดสินใจตามแนวคิดของนักทฤษฎี 

 แดเนียล อี กริฟฟิทส์ (Daniel E. Griffiths) ได้เสนอรูปแบบและกระบวนการตัดสินใจไว้ 
6 ขั้นตอน คือ 1)  ท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและข้อจ ากัดของปัญหา  ขั้นนี้เป็นขั้นแรกของการ
ตัดสินใจ  ผู้บริหารจะตัดสินใจในกิจกรรมใดๆ ก็ตาม  จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่ต้อง
ตัดสินใจ  เพ่ือเป็นแนวทางที่จะน ามาใช้เพ่ือการตัดสินใจที่ถูกต้อง  ปัญหาทุกปัญหาไม่ใช่ปัญหาของ

                                                           
33

 Blau and Scott, cited in Herbert A. Simon, The The New Science Of 
Management Decision, 250-251. 

34 Newman and Warren, The Process of Managemant (Englewood Cliffs,New 
Jersey : Prentice-Hall, 1977),225-432 

35
 Ralpin M. Robert and Manning H. Hanline, “Maximizing Executive 

Effectiveness : Deciding About What to Decide,”  Management Review 6, 3(June, 
1975) : 25-32 
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ทุกคน  ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นเครื่องท้าทายของผู้บริหาร  และวัดความสามารถในการตัดสินใจ  ซึ่งต้อง
อาศัยความรู้ความเข้าใจในปัญหา  เพ่ือให้การตัดสินใจถูกต้องและรวดเร็วขึ้น  2)  วิเคราะห์และ
ประเมินผลปัญหา  เมื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาแล้วต้องน าปัญหานั้นมาวิเคราะห์แล ะ
ประเมินผลว่า “ปัญหานั้นมีความหมายต่อผู้บริหาร  ต่อองค์กรอย่างไร  จะต้องท าอย่างไรกับปัญหา
นั้น”  ผู้บริหารจะต้องมีวิถีทางที่จะแก้ปัญหานั้น  การตัดสินใจของผู้บริหารในบางครั้งอาจจะต้องให้ 
ผู้อื่นมาร่วมกันหาวิธีทางแก้ปัญหา  ผู้บริหารต้องรู้ว่าเมื่อใดความตัดสินใจหรือไม่ควรตัดสินใจ  การที่
ผู้บริหารเป็นคนตัดสินใจเองทุกเรื่อง  อาจท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความไม่พอใจได้   3)  สร้างเนื้อหาและ
แนวทางในการตัดสินใจ  ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นการแสดงคุณค่าของระบบการ  
ตัดสินใจให้ผู้ร่วมงานเห็นว่าผู้บริหารได้ใช้หลักและวิธีการตัดสินใจถูกต้องตามหลักการบริหารมากน้อย
เพียงใด  เป็นการช่วยให้ผู้ร่วมงานหรือบุคคลในองค์กรได้รับการตัดสินใจที่ถูกต้อง  และช่วยให้เกิด 
ความรู้สึกที่ดีต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร  การสร้างเนื้อหาและแนวทางในการตัดสินใจต้องอาศัย
ระดับความกระตือรือร้นของผู้บริหารหรือบุคคลในองค์กร  คุณธรรมของผู้บริหารหรือบุคคลในองค์กร  
แรงกระตุ้นและการรับรู้ของพฤติกรรมที่ตรงกับความมุ่งหมายขององค์กร  5)  การเลือกข้อมูลที่
ต้องการ  ผู้บริหารต้องเลือกข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ  ข้อมูลที่เลือกต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง  
เป็นไปได้  และเป็นที่พอใจของผู้บริหาร  แบ่งขั้นตอนเป็น 3 ขั้นตอน  คือ รวบรวมข้อมูลหลายๆอย่าง
ที่ต้องใช้ในการตัดสินใจ  จัดล าดับความส าคัญของข้อสรุปแต่ละข้อ  และเลือกข้อสรุปที่เห็นว่าเมื่อ
น าไปใช้แล้วก่อให้เกิดผลส าเร็จดีที่สุด  6)  น าผลสรุปไปท าให้เกิดประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงานในขั้น
นี้ประกอบด้วยการด าเนินงาน  ดังนี้   การวางโครงการ  การควบคุมกิจกรรมในโครงการและ
ประเมินผล36 
 เอ็ดเวิร์ด  เอช ลิชฟิลด์ (Edword H. Lichfield)  ได้กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นวัฏจักร
ของเหตุการณ์เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัญหา  การวิเคราะห์ปัญหา  จนถึงการวางแผนแก้ไขปัญหาและ
การประเมินผล  และท่ีว่าการตัดสินใจเป็นวัฏจักรของเหตุการณ์ก็คือ  เมื่อน ากระบวนการตัดสินใจไป
แก้ปัญหาครั้งหนึ่งแล้ว  ก็มักจะมีปัญหาอ่ืนติดตามมาอีก  ปัญหาที่ตามมานี้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงใด 
ช่วงหนึ่งของกระบวนการแก้ปัญหา  และปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ก็ต้องอาศัยการแก้ปัญหาที่เป็น
กระบวนการเช่นเดียวกัน37 

                                                           
36

  Daniel E. Griffiths, Administrative  Theory (New York : Appleton – Century 
& Crofts, 1959),113 

37
 Edword H. Lichfield, “Notes  on  General   Theory   of  Administration,”  

Administrative Science Quarterly, 3-29. 
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 สโตนเนอร์ (Stoner)  ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ยึดตามแนวของ จอห์น ดิวอ้ี 
(John Dewey)  ว่า  การตัดสินใจซึ่งอาศัยอาศัยเหตุผลจะประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 1)  วิเคราะห์
และจ ากัดขอบเขตของปัญหา  2)  รวบรวมและวิเคราะห์หาข้อเท็จจริง  3)  พัฒนาทางเลือกในการ
แก้ปัญหา 4)  ประเมินผลทางเอกจากข้อ 3   5)  เลือกวิธีการที่ดีที่สุด  6)  วิเคราะห์ผลที่ได้จากการ
ตัดสินใจ  7)  ตัดสินใจ38 

แทนเนนบอมและชมิดท์ (Tannenbaum and Schmidt)  ได้กล่าวว่า  พฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผู้บริหารนั้น  จะเกิดขึ้นได้เพราะมีแรงขับดันอยู่ 3 ประการ  คือ  แรงขับดันจากตัว
ผู้บริหารเอง  แรงขับดันที่ เกิดจากผู้ ใต้บังคับบัญชา  และแรงขับดันที่ เกิดจากสถานการณ์ 39  
นอกจากนี้ แทนเนนบอม (Tannenbaum)  ได้เสนอความเห็นว่า  การตัดสินใจอย่างมีระบบ หมายถึง  
การตัดสินใจที่เป็นไปตามทฤษฎีการใช้ระบบ (system approach)  โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญ คือ             
1)  ขั้นการรับรู้และก าหนดปัญหา  การรับรู้ปัญหานี้เป็นขั้นที่มีความส าคัญต่อการพิจารณาตัดสินใจ
ของผู้บริหาร  หากผู้บริหารมองข้ามปัญหาและไม่พยายามแก้ปัญหา  การตัดสินใจจะไม่เกิดขึ้น การ
รับรู้และการก าหนดปัญหาไม่เพียงแต่รอปัญหาเกิดขึ้นเท่านั้น  แต่จะต้องคาดการณ์ล่วงหน้าด้วยว่า
น่าจะมีปัญหาอะไรเกิดข้ึนบ้าง  2)  ขั้นการระบุปัญหา  เมื่อรับรู้ปัญหาที่เกิดข้ึนหรือคาดการณ์ได้ว่าจะ
มีปัญหาอะไรบ้างแล้ว  ก็ยังต้องระบุลงไปให้ชัดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหรือก าลังจะเกิดขึ้นนั้นอยู่ตรงไหน
ประกอบด้วยปัญหาย่อยๆอะไรบ้าง  และจ าเป็นต้นแก้ปัญหาอะไรก่อน  ปัญหาอะไรหลัง  ปัญหาที่
เกิดข้ึนในองค์กรแต่ละสถานการณ์นั้น  อาจมีมากกว่าหนึ่งปัญหาและการจะแก้ปัญหาหลายๆอย่างไป
พร้อมๆกันนั้น  บางครั้งอาจมีข้อจ ากัดหลายๆอย่างที่ ไม่อาจท าได้  ก็จ าเป็นต้องเลือกปัญหาที่ส าคัญ
และเร่งด่วนมาแก้ไขก่อนจึงจะเหมาะสม  3)  ขั้นการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา  เนื่องจากปัญหา
ต่างๆ ทุกปัญหาย่อมมีหนทางที่จะแก้ไขได้หลายทาง  ดังนั้นการก าหนดทางเลือกต่างๆที่เป็นไปได้ไว้
หลายๆทาง  จะช่วยให้การเปรียบเทียบผลดีผลเสียของแต่ละทางได้ชัดเจน  และท าให้ได้ทางเลือกที่ดี
และเหมาะสมมากขึ้น  นอกจากนั้นการสร้างทางเลือกต่างๆ ในการแก้ปัญหามักมีข้อจ ากัดในเรื่อง
ความรู้และประสบการณ์  ดังนั้นการเปิดโอกาสให้บุคคลหลายๆคน  จากหลายๆฝุาย ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการสร้างทางเลือกก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะท าให้ได้ทางเลือกมากๆ  4)  ขั้นการเลือกทางแก้ปัญหา  
เมื่อได้ทางเลือกต่างๆที่เป็นไปได้แล้ว  ขั้นตอนต่อไปก็คือ ต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกใด

                                                           

 
38

 James A.F. Storner, Management (Englewood Cliffs, N.J. : Prentice – Hall, 
1978), 177-182. 

       
39

 Robert  Tannenbaum and warren H. Schmidt, “How to choose A 
Leadship Pattern,” Harvard Business Revirw(March – April 1985) : 6. 
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ทางเลือกหนึ่งมาด าเนินการแก้ปัญหา  แต่ในทางการบริหารบางครั้งก็ไม่อาจเลือกทางที่ให้ผลสูงสุดได้
เสมอไป  เนื่องจากมีข้อจ ากัดอ่ืนอยู่ เช่น เวลา งบประมาณ ฯลฯ  จึงจ าเป็นต้องหาทางเลือกที่ให้ผล
กลางๆ  แต่ลดเงื่อนไขข้อจ ากัดต่างๆ ลงได้มาก  5) ขั้นการด าเนินงาน  และประเมินผล  เป็นขั้นที่ลง
มือด าเนินการตามแผนและด าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวตามทางเลือกที่ได้ตัดสินใจไปแล้ว  พร้อมทั้ง
ติดตามประเมินผลเพ่ือแก้ไขสิ่งบกพร่องต่างๆที่อาจเกิดขึ้น  การด าเนินการแก้ไขปัญหาและการ
ประเมินผลนับว่ามีความส าคัญมากในกระบวนการตัดสินใจ  การตัดสินใจเลือกทางเลือกจะดีมีเหตุผล
เพียงใดก็ตามหากการปฏิบัติตามทางเลือกไม่เป็นไปอย่างรัดกุมแล้ว การแก้ปัญหาก็อาจไม่บรรลุผล
ตามเปูาหมายได้40  แทนเนนบอมและชมิดท์ (Tannenbaum and Schmidt)  ได้ชี้ให้เห็นพฤติกรรม
การตัดสินใจของผู้บริหารโดยแบ่งออกเป็น 7 แบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 แบบที่ 1  ผู้บริหารตัดสินใจเองแล้วแจ้งให้ทราบ  กรณีนี้ผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาปัญหาเอง
โดยการหาทางแก้ปัญหาไว้หลายๆทาง  แล้วตัดสินใจเลือกทางที่เห็นว่าน่าจะให้ผลดีที่สุด  จากนั้นก็
แจ้งให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาทราบเพ่ือปฏิบัติต่อไป  ผู้บริหารแบบนี้อาจค านึงถึงหรือไม่ค านึงถึงว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อการตัดสินใจของเขา  แต่สิ่งส าคัญก็คือผู้ บริหารประเภทนี้  
จะไม่เปิดโอกาสให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นใดๆ  หรือให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ประการใด 

แบบที่  2  ผู้บริหารตัดสินใจแล้วเกลี้ยกล่อมให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจของตน  
ในกรีณีนี้การตัดสินใจเหมือนกับแบบที่ 1  ที่แตกต่างกันออกไปก็คือ  แทนที่จะแจ้งการตัดสินใจของ
ตนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ  ก็เปลี่ยนมาใช้ศิลปะในการเกลี้ยกล่อมให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับการ
ตัดสินนั้น  เหตุที่เกลี้ยกล่อมเพราะส านึกว่าอาจมีการต่อต้านเกิดขึ้น  และพยายามลดการต่อต้าน  
โดยชี้ให้เห็นว่าถ้ากระท าดังท่ีตัดสินใจแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและต่อองค์กรอย่างไร 

แบบที่ 3  ผู้บริหารตัดสินใจแล้วขอความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ไม่เปลี่ยนแปลงการ
ตัดสินใจ   ผู้บริหารพยายามท่ีจะให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับโดยให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ
ว่าผู้บริหารคิดอย่างไร  และมีความตั้งใจอย่างไร  หลังจากท่ีได้อธิบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฟังแล้ว  ก็ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้สอบถามปัญหาที่สงสัย  กรณีเช่นนี้จะช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้าใจมากขึ้นว่า
ผู้บริหารต้องการจะท าอย่างไร 

แบบที่ 4  ผู้บริหารตัดสินใจแล้วขอความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บริหารอาจ 
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เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจใหม่ได้เมื่อได้ข้อมูลที่ดีกว่า ผู้บริหารแบบนี้ให้โอกาสแก้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
คงอยู่กับผู้บริหาร  ก่อนการประชุมหรือพบปะกับผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ผู้บริหารได้มีการตัดสินใจมา
ก่อนแล้ว  แต่ยังคิดว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  จึงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือดู
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นว่า  การตัดสินใจนั้นจะกระทบกระเทือนอย่างไรบ้าง  และหากข้อมูลใหม่ที่ได้จาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาเหมาะสมเพียงพอ  ผู้บริหารก็อาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเสียใหม่ได้ 

แบบที่  5  ผู้บริหารเสนอปัญหาแล้วขอค าแนะน าหรือความเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว
น ามาพิจารณาตัดสินใจ  การตัดสินใจแบบนี้ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนในการเสนอ
ความคิดเหน็เพ่ือแก้ปัญหาที่ผู้บริหารเสนอ ผู้บริหารจะเริ่มด้วยการชี้ให้เห็นว่าตัวปัญหาคืออะไร  แล้ว
จึงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นและเสนอข้อมูลตลอดจนทางเลือกต่างๆในการแก้ปัญหา
นั้น  จากนั้นผู้บริหารจะน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  มาประกอบการตัดสินใจ 

แบบที่  6  ผู้บริหารชี้ข้อจ ากัดแล้วให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าการตัดสินใจภายในขอบเขต  
การตัดสินใจแบบนี้  ผู้บริหารมอบปัญหาและข้อจ ากัดให้แก่กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาไปท าการตัดสินใจ
โดยที่ตนเองอาจเป็นสมาชิกในกลุ่มที่ร่วมพิจารณาตัดสินใจด้วย 

แบบที่  7  ผู้บริหารมอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจเอง แบบนี้ผู้บริหารให้ความเป็นอิสระแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชามากท่ีสุด  โดยให้หาทางตัดสินใจแก้ปัญหาเอง  แต่ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดว่า ใครบ้าง
ที่เป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหานั้นๆ  และเม่ือผู้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจอย่างไรแล้วผู้บริหารจะยอมรับ
การตัดสินใจนั้น41 
           วรูมและเยตตัน (Victor Vroom & Philip Yetton)  ได้พัฒนารูปแบบการตัดสินใจที่จะให้
ประสบความส าเร็จ ทั้งในด้านคุณภาพกาตัดสินใจ การยอมรับการตัดสินใจและช่วงเวลาที่เหมาะสม  
โดยน าเสนอรูปแบบการบริหาร 4 แบบ คือ 1)  ประสิทธิผลของการตัดสินใจการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิผลหรือความเป็นไปได้  จะต้องพิจารณา 3 ประเด็น  กล่าวคือ ประเด็นแรก คุณภาพการ
ตัดสินใจ  ปัญหาที่แตกต่างกันก็อาจใช้คุณภาพในการตัดสินใจที่แตกต่างกัน  ปัญหาบางอย่างต้องการ
คุณภาพการตัดสินใจระดับสูง  แต่บางปัญหาต้องการเพียงแค่คุณภาพการตัดสินใจต่ า  อย่างไรก็ตาม
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจะท าให้การตัดสินใจมีคุณภาพมากกว่า  ประเด็นที่สอง  การยอมรับการ
ตัดสินใจ  การตัดสินใจต้องได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้ซึ่งจะต้องน าการตัดสินใจไป
ปฏิบัติ  การให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ก็จะเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดการยอมรับได้   
ประเด็นสุดท้าย  ความเหมาะสมของช่วงเวลา  สถานการณ์ที่ถูกจ ากัดด้วยช่วงเวลา  อาจต้องใช้การ
ตัดสินใจโดยผู้น า  แต่ถ้ามีช่วงเวลายาวพอที่จะพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคคล  การเลือก
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ตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมจะเกิดประโยชน์มากกว่า  วรูมและเยตตัน ได้อธิบายถึงการตัดสินใจ 5 แบบ 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แบบที่ 1  ผู้บริหารแก้ปัญหาหรือตัดสินใจด้วยตนเอง  โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น   
แบบที่ 2  ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่จ าเป็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาและตัดสินใจด้วยตนเอง  

โดยจะไม่แจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบถึงปัญหาที่ก าลังตัดสินใจ ดังนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาจึงเป็นเพียงผู้
จัดหาข้อมูลเฉพาะเรื่องให้ ไม่มีบทบาทที่จะก าหนดปัญหา สร้างหรือประเมินทางเลือก   

แบบที่ 3 ผู้บริหารบอกถึงปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เก่ียวข้องบางคนทราบเพื่อ 
สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยไม่สอบถามเป็นกลุ่ม จากนั้นจึงตัดสินใจ ซึ่งอาจเป็นการ
ตัดสิ้นใจที่สะท้อนหรือไม่สะท้อนความคิดเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้  

แบบที่ 4 ผู้บริหารบอกถึงปัญหาให้กับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาและสอบถามความ 
คิดเห็น จากนั้นจึงตัดสินใจ ซึ่งอาจเป็นการตัดสินใจที่สะท้อนหรือไม่สะท้อนความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้  

แบบที่ 5 ผู้บริหารบอกถึงปัญหาให้กับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันสร้างและประเมิน 
ทางเลือก  และพยายามที่จะให้มีความเห็นพ้องในการแก้ปัญหา  บทบาทของผู้บริหารจะเป็นประธาน  
ผู้ประสานให้เกิดการอภิปราย  และรักษาให้อยู่ในประเด็นปัญหา  และสร้างความมั่นใจว่าประเด็น
ส าคัญๆ  ได้รับการอภิปราย  อาจเป็นผู้ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็นโดยไม่พยายามให้กลุ่มต้อง
ยอมรับแนวทางของตน  และเต็มใจยอมรับและด าเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ทั้งกลุ่ม   

    รูปแบบการตัดสินใจที่ถูกต้องตามตามแนวคิดของวรูมและเยตตันนั้น  ผู้บริหารสามารถ
เลือกแบบการตัดสินใจได้ทั้ง 5 แบบ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสิ่งส าคัญ  คือ ผู้บริหารต้องมี
ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์  และเลือกแบบของการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม  โดย
ก าหนดเป็นกฎในการวินิจฉัยไว้ 7 ประการ  3ประการแรก  จะเน้นในเรื่องคุณภาพการตัดสินใจ  และ 
4 ประการหลังจะเน้นในเรื่องการยอมรับการตัดสินใจ  เพ่ือเป็นการพิจารณาแบบของการเลือกการ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง42 
             สแวนสัน (Swanson)  ได้กล่าวถึงการตัดสินใจโดยกลุ่มมี  3 แบบ คือ การตัดสินใจแบบ
นักประชาธิปไตย  การตัดสินใจแบบสมาชิกรัฐสภา  และการตัดสินใจแบบอาศัยเสียงเอกฉันท์  โดย
แต่ละแบบมีลักษณะดังนี้ 
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แบบที่  1   การตัดสินใจแบบนักประชาธิปไตย  นับได้ว่าเป็นวิธีการตัดสินใจที่ใช้กันมากใน
ทางการบริหาร กล่าวคือผู้บริหารจะเสนอปัญหาต่อกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา  และให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
แสดงความเห็นวิจารณ์เสนอแนะ  ส่วนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายนั้นยังเป็นของผู้บริหาร  ผู้บริหาร
เพียงแต่น าความคิดเห็นหรือข้อมูลต่างๆ  ที่ได้จากผู้ใต้บังคับบัญชามาประกอบในการพิจารณา
ตัดสินใจ 

แบบท่ี  2  การตัดสินใจแบบสมาชิกรัฐสภา  เป็นการตัดสินใจท่ียึดเสียงส่วนใหญ่ของกลุ่มเป็น
หลักโดยท่ีผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาต่างมีส่วนในการออกเสียง (vote) อย่างเท่าเทียมกัน แต่จะต้อง
อาศัยข้างมากเป็นเครื่องชี้ขาด 

แบบท่ี  3  การตัดสินใจแบบอาศัยเสียงเอกฉันท์ เป็นการตัดสินใจท่ียึดการประนีประนอม 
 (consensus) ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มให้มาบรรจบกัน หรือท่ีเรียกว่า “พบกันครึ่งทาง” นั่นเอง 
ในความจริงแล้วการตัดสินใจแบบนี้เกิดขึ้นได้ยาก เพราะท าให้เสียเวลาและ อาจจะรวมถึงต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายมากด้วย43 
 

กระบวนการตัดสินใจ 

 การตัดสินใจเป็นการเลือกเอาทางเลือกทางเพียงทางเดียวจากท่ีมีอยู่ท้ังหมด  โดยต้องอาศัย
ข้อมูลหรือสารสนเทศท่ีมีอยู่  ซึ่งการตัดสินนั้นจะต้องมีรูปแบบ  กระบวนการ  ขั้นตอนท่ีเป็นระบบ  จึง
ท าให้นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อความชัดเจนในแต่ละขั้นตอนการตัดสินใ จ  โดย
กระบวนการการตัดสินใจนั้นถือได้ว่าเป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยหลักการ  ความถูกต้องเหมาะสม มี
ระเบียบแบบแผน  ผู้ตัดสินใจจะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างท้ังด้านความรู้  และประสบการณ์  หลักการ  
เหตุผลและทฤษฎี  รวมทั้งข้อมูลต่างๆ  ขั้นตอนและกระบวนการตัดสินใจ  มีความส าคัญต่อคุณภาพการ
ตัดสินใจ  รวมไปถึงการจัดระเบียบและการรวมกันของสิ่งต่างๆ  เข้าเป็นสิ่งเดียวกัน  เรียกว่าระบบ  โดย
ระบบจะมีลักษณะหลายประการกล่าวคือ จะมีรูปลักษณะโครงสร้างท่ีมีระบบย่อยเป็นส่วนท าหน้าท่ี
บางอย่าง  แต่ละระบบอาศัยปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเป็นส่วนประกอบ  ดังนั้น
นักวิชาการจ านวนมากจึงพยายามท่ีจะศึกษาและหาวิธีแก้ปัญหา  และได้เสนอขั้นตอนของกระบวนการ
ตัดสินใจไว้ดังนี้  

รอบบินส์ (Robbins) อธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจไว้ 5 ขั้นตอน คือ 1)  การก าหนดปัญหา  
2)  การก าหนดมาตรการส าหรับใช้ในการตัดสินใจ  3)  ล าดับความส าคัญของมาตรการหรือปัจจัยท่ี
ก าหนดไว้  4)  การก าหนดทางเลือกที่พอมีความเป็นไปได้  และ 5)  เลือกทางเลือกที่ดีท่ีสุด 

                                                           

 
43

 Guy E. Swanson, “The Effective of Decision-Making,” Adult Leadership, (1959) : 48-

52. 
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อาโนและเฟลด์แมน (Arnold and Feldman) ได้อธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจไว้ 7 ขั้นตอน  
คือ  1)  ความเข้าใจถึงปัญหาหรือช่องทางของโอกาส  2)  การวางจุดมุ่งหมายและการก าหนด
วัตถุประสงค์  3)  การสร้างทางเลือก  4)  การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร  5)  การประเมินหาทางเลือก             
6)  เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  7)  การตัดสินใจปฏิบัติ44  ลักษณะคล้ายกับ  เดสส์เลอร์ (Dessler)  ได้

กล่าวถึงการตัดสินใจไว้ 4 ขั้นตอน  คือ  1)  การระบุปัญหา  2)  การพัฒนาทางเลือกในการตัดสินใจ  
3)  การวิเคราะห์ทางเลือก  4)  ท าการตัดสินใจ45   รอบบินส์ (Robbins)  ได้ก าหนดขั้นตอนการ
ตัดสินใจไว้ 8 ขั้นตอน คือ 1)  ขั้นระบุปัญหา  2)  ขั้นระบุเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการตัดสินใจ 3)  ขั้นก าหนด
น้ าหนักให้ก าหนดเกณฑ์เหล่านั้น  4)  ขั้นก าหนดทางเลือก  5)  ขั้นวิเคราะห์ทางเลือก  6)  ขั้นเลือก
ทางเลือก  7)  ขั้นด าเนินการตามทางเลือก  8)  ขั้นประเมินผลการตัดสินใจ46   

ดรักเกอร์ (Drucker)  อธิบายถึงล าดับขั้นตอนของกระบวนการการตัดสินใจไว้  6  ขั้นตอน  
คือ  1)  การแบ่งประเภทปัญหา  เป็นขั้นตอนที่ต้องมีการแยกแยะความแตกต่างระหว่างสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น 4 ประเภท  ได้แก่ 1 สถานการณ์ประเภทแรก  คือ  สถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทั่วถึงอย่าง
แท้จริง  2  สถานการณ์ประเภทที่สอง  คือ  สถานการณ์ทั่วไปที่มีความเฉพาะเจาะจง  ส าหรับกลุ่ม
คนบางคน  3  สถานการณ์ประเภทที่สาม  คือ  สถานการณ์ทั่วไปที่มีความเฉพาะเจาะจงโดยแท้จริง  
ซึ่งผู้บริหารต้องสามารถแยกแยะความแตกต่างที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน  4 สถานการณ์ประเภทที่สี่ คือ 
สถานการณ์ที่เป็นการส่งสัญญาณแรกให้เห็นถึงปัญหาทั่วไปที่จะเกิดขึ้นใหญ่ สถานการณ์ทั้งหมด
ยกเว้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจง โดยแท้จริงล้วนแต่ต้องการวิธีการแก้ไขแบบปัญหา
ทั่วไปด้วยกันทั้งสิ้น กล่าวคือ ต้องการกฎเกณฑ์ นโยบาย หรือ หลักการส าหรับการด าเนินงานโดยเมื่อ
หลักการถูกพัฒนาขึ้นแล้ว สถานการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็จะสามารถได้ รับการแก้ไขอย่าง
ง่ายดาย ด้วยการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์เพียงเล็กน้อยให้สอดคล้องกับสถานการณ์แต่ละกรณี ที่ต้องเน้น
ไว้เป็นพิเศษก็คือ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจงโดยแท้จริงจ าเป็นต้องได้รับการตอบสนอง
เป็นกรณี ๆ ไป โดยผู้บริการสามารถพัฒนากฎเกณฑ์ใด ๆ ให้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงได้ 
2) การให้ค านิยามปัญหา เป็นขั้นตอนการก าหนดค านิยามให้กับปัญหาว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร อะไร 
คือสาเหตุของปัญหาและอะไรคือสิ่งส าคัญของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 3) การก าหนดความ

                                                           
44 Hugh J. Arnold and Daniel C. Feldman, Organization Behavior (New York  

: McGraw-Hill,1986),397. 
45 Gary Dessler, อ้างอิงในเนตร์พัณณา  ยาวิราช, ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์,  

(กรุงเทพมหานคร : หจก.เอช-เอน การพิมพ์, 2551), 26. 
46 Stephen P. Robbins  อ้างถึงใน วิรัช สงวนวงศ์วาน, การจัดการและพฤติกรรม 

องค์กร,  พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จ ากัด, 2547), 50-51. 
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เฉพาะเจาะจง เป็นการระบุความเฉพาะเจาะจงว่าอะไรคือสิ่งที่การตัดสินใจต้องท าให้ส าเร็จ อะไรคือ
วัตถุประสงค์ของการตัดสินใจ อะไรคือเปูาหมายต่ าสุดที่จ าเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นและอะไรคือเงื่อนไข
ที่การตัดสินใจต้องสร้างพึงพอใจให้ส าเร็จซึ่งเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “ขอบเขตเงื่อนไข (boundary 
condition)” โดยการตัดสินใจที่มีประสิทธิผลจะต้องสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ขอบเขต
เงื่อนไขได้ส าเร็จ 4) การตัดสินใจเป็นขั้นตอนที่จะพิจารณาถึงสิ่งที่ “ถูกต้อง” มากกว่าที่ “พอจะ
ยอมรับได้” เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับขอบเขตของเงื่อนไขและเพ่ือให้การตัดสินใจสามารถเป็นที่
ยอมรับได้  5)  การลงมือปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดการตัดสินใจ การตัดสินใจที่มีประสิทธิผล ต้อง
มีการลงมือปฏิบัติจริง ถ้าไม่น าการตัดสินใจไปปฏิบัติแล้วจะถือว่าเป็นเพียงความตั้งใจที่ดีเท่านั้น และ
การลงมือปฏิบัติจ าเป็นต้องเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถของบุคคลที่ ท าหน้าที่
รับผิดชอบในการลงมือปฏิบัติดังกล่าวเช่นกัน 6) ข้อมูลปูอนกลับ เป็นขั้นตอนการติดตามและรายงาน
ผลต่าง ๆ เพ่ือเป็นการทดสอบและเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างต่อเนื่อง เป็นการ
ตรวจสอบสถานการณ์และมีข้อมูลปูอนกลับอย่างถูกต้อง นักบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลต้องท าการ
ตัดสินใจเหล่านี้ด้วยกระบวนการที่เป็นระบบอันประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ได้รับการระบุไว้อย่าง
ชัดเจน และเป็นล าดับขั้นตอน ซึ่งการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวน่าจะท าให้นักบริหาร
จัดการสามารถคาดหวัง  (ตามสภาพของต าแหน่งหรือความรู้)  ได้ว่าพวกเขาจะท าการตัดสินใจที่
ส่งผลกระทบทางบวกต่อองค์การโดยรวม ยกระดับผลการด าเนินงานและเสริมสร้างความเป็นนัก
บริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของตนเองให้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้47 

ดิววี (Dewey) ได้กล่าวถึงภาพรวมของกระบวนการตัดสินใจโดยแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้       
1)  ความเคลือบคลุม (Controversy) ที่ประกอบไปด้วยค าอ้างที่ตรงข้ามกันเกี่ยวกับสถานการณ์ใน
ลักษณะวัตถุวิสัยเดียวกัน  2)  การท าให้กระจ่างแจ้ง (Classification) โดยก าหนดและต่อเติม
รายละเอียดค าอ้างต่างๆ 3)  ทางเลือก (Choice)  เป็นการตัดสินใจระหว่างค าอ้างต่างๆเป็นการท าให้
ข้อพิพาทจบลง  และใช้เป็นเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติหรือเป็นกฎส าหรับอนาคตต่อไป48   โบวี่ (Bovee)  
ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผล ซึ่งมีทั้งหมด  6 ขั้นตอน คือ 1) การ
ก าหนดปัญหา (identify the problem)  2)  การค้นหาทางเลือก (generate alternatives)  3)  
การประเมินทางเลือก (evaluate alternatives)  4)  การตัดสินใจ (make the decision)  5) การ
ปฏิบัติตามการตัดสินใจ (implement the decision)  6)  การประเมินผลลัพธ์ และให้ข้อมูล

                                                           
47 ปีเตอร์ เอฟ. ดรักเกอร์,Classic Drucker  สุดยอดปรมาจารย์ด้านบริหารจัดการ 

แปลโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท(์กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท,2550), 77-101. 
48 John Dewey, How We Think (Boston : D>C>Health, 1933),47. 
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ปูอนกลับ (evaluate the results and provide feedback)49 พลันเกต และแอ็ตเนอร์ (Plunkett 
and attner)  ได้เสนอล าดับขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้  ขั้นที่ 1 การระบุ
ปัญหา (Define the problem)     ขั้นที่ 2  การระบุข้อจ ากัดของปัจจัย (Indentify limiting 
factors)  ขั้นที่ 3 การพัฒนาทางเลือก (Develop potential alternatives) ขั้นตอนที่ 4                  
การวิเคราะห์ทางเลือก (Analysis the alternatives)  ขั้นที่ 5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select 
the best alternative)  ขั้นที่ 6 การน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the decision)  ขั้น
ที่ 7 การสร้างระบบควบคุมการประเมินผล (Establish a control and evaluation system)50 

 

การบริหารงานวิชาการ 

  การบริหารงานวิชาการ ถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทั้งนี้เพราะ
จุดมุ่งหมายของสถานศึกษา ก็คือการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความมุ่ง
หมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่าง
การ จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข51 ได้มาตรฐานการศึกษา มีสมรรถนะและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตรง
ตามจุดหมาย ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับชาติ 
 

ความหมายของการบริหารงานวิชาการ  

 ฟราย เคทเทอริดจ์ และมาร์แชล (Fry, Fetterridge and Marshall)  ได้ให้ความหมาย
ของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง  การด าเนินกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ประกอบด้วย  
การจัดท าหลักสูตร  การจัดท าแผนการเรียนรู้  การจัดครูเข้าสอน  การพัฒนาการเรียนการสอน  การ
พัฒนาครู  และเทคนิคการสอน52 

                                                           

          
49 Courtland L. Bovee, Management(New york : McGraw-Hill,1993), 180-184. 

                    50 Warren R. Plunkett and Raymond F. Attner, อ้างถึงในกุลชลี  ไชยนันตา 
กระบวนการตัดสินใจ (กรุงเทพมหานคร : ประยูรวงศ์,2539), 135-139. 
                     51 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล, 5. 
                     52 Heather  Fry Steve Ketteridge and Stephanie Marshall, A Handbook for 
Teaching and Learning in Higher Education : Enhancing Academic Practice, 3 rd  
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 ฟอเรนสท์  และกินเซอร์  (Forest and Kinser)  กล่าวถึงการบริหารงานวิชาการไว้ว่า  
การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  งานที่จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร  การส่งเสริมการจัดท า
หลักสูตรการสอน  และการจัดการเรียนรู้53 
 วิกค์  เจนนิเฟอร์ และไฮเบอร์เกอร์ (Vick Jennifer and Heiberger) กล่าวถึง การ
บริหารงานวิชาการ  เป็นการวางแผนที่ต้องรับผิดชอบในการติดตามงานที่เก่ียวข้องกับวิชาการทั้งหมด  
ซึ่งเป็นภาระงานใหญ่กว่างานบริหารทั่วไป54 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า  การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  การวางแผนการด าเนินกิจกรรม
ทุกชนิดในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  ปรับปรุง  แก้ไข  ติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ
ทั้งหมด  เพื่อให้การเรียนการสอนของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 

 นักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายท่าน ได้ให้ขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการดังนี้ มิลเลอร์ (Miller) ได้กล่าวถึง ขอบข่ายงานบริการไว้ 4 ด้าน คือ 1) การจัดโปรแกรม
เรียน 2) การปฏิบัติตามโปรแกรม 3) การติดตามการเรียนการสอน 4) การจัดบริการการสอน55 จาก
ขอบข่ายงานวิชาการท้ัง 4 ด้านนั้น ท าให้กระบวนการในการจัดการงานวิชาการแตกต่างจากเซอร์จิโอ
วานนี่และคณะ (Sergiovanni and Others) ให้ความเห็นว่างานวิชาการประกอบด้วย 1) การตั้ง
ปรัชญาการศึกษาข้ึนมาเพ่ือปฎิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 2) การจัดท าโครงการทางการศึกษา
ต่าง ๆ 3) การจัดให้มีการประเมินผลหลักสูตรและมีการเรียนการสอน 4) การสร้างบรรยากาศใน
สถานศึกษาให้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง และ 5) การจัดหาวัสดุส าหรับการเรียนการสอน56 ขณะที่   
กมล ภู่ประเสริฐ ได้กล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงานวิชาการออกเป็น 9 ด้าน คือ 1) การบริหาร
                                                                                                                                                                      

ed. (New York : Taylor & Francis, 2009), 68 
53 James Forest and Kavin Kinser, Higher Education in the United States :  

An Encyclopedis (Oxford : ABC-CLIO, 2002), 1. 
54

 Julia Miller Vick, Mary S. Jennifer, and Morris Heiberger, The Academic  
Job Search Handbook, 4 th ed. (Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2008), 
7. 
 

55
 Van Miller, The Public Administration of American School System (New 

York: The Macmillan Company, 1965), 85. 
 

56
 Thomas J. Sergiovanni and Others, Educational Governance and 

Administration (New Jersey : Prentice-hall , 1980), 367-268. 
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หลักสูตร  2) การบริหารการเรียนการสอน 3) การบริหารการประเมินผลการเรียน 4) การบริหารการ
นิเทศภายในสถานศึกษา 5) การบริหารบุคลากรทางวิชาการ 6) การบริหารการวิจัยละพัฒนา 7) การ
บริหารโครงการทางวิชาการ 8) การบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ 9) การบริหาร
การประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา57 ส่วนปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวถึงขอบข่ายงาน
วิชาการ ประกอบด้วย 1) การวางแผนงานเกี่ยวกับงานวิชาการ 2) การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน 3) การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน 4) การวัดและประเมินผลในด้านวิชาการ58 
ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการได้แบ่งการบริหารงานวิชาการออกเป็น 12 ด้าน59 คือ 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
1.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

สภาพปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
1.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสภาพสถานศึกษา เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์

ภารกิจ เปูาหมาย คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝุายรวม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.3 จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เปูาหมาย และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์  โดยพยายาม
บูรณาการเนื้อหา สาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน ระหว่างกลุ่มสาระ การ
เรียนรู้ตามความเหมาะสม 

1.4 น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการใช้หลักสูตรให้
เหมาะสม 

1.5 นิเทศการใช้หลักสูตร 
1.6 ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
1.7 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
2.1 ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

                                                           

 
57

 กมล ภู่ประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในการสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษัทเมธิท
ทิปส์จ ากัด , 2545), 3-4. 
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 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ,การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ , 
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 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล , 32. 
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2.2 ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับ ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงและปฏิบัติจริง  การส่งเสริมให้รักการอ่าน และใฝุรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม 
และคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ทั้งนี้โดยจัด
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

2.3 จัดให้ทีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆโดยเน้นการนิเทศที่
ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยามิตร เช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน เพ่ือพัฒนา   
การเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

2.4 ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสม 

3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
3.1 ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถาบันศึกษา 
3.2 ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.3 ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติและผลงาน 

3.4 จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศึกษา
สถานประกอบการ และอ่ืนๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

3.5 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหาร การจัดการแบะการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน
ภาพรวมของสถานศึกษา 

4.2 ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 



 32 
 

4.3 ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการ
วิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนๆ 

5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ความจ าเป็นการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน

และการบริหารงานวิชาการ 
5.2 ส่งเสริมให้ผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
5.3 จัดหาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ 
5.4 ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพ่ือการจัดการเรียนการสอน และพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วงงานแบะสถาบันอ่ืน 

5.5 การประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ โดนมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

6.1 ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง 

6.2 จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้เรียนแค่ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน และสถานบันอื่น ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 

6.3 จัดตั้งพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และประสานความ
ร่วมมือสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง ส่งเสริม พัฒนาแหล่ง การเรียนรู้
ที่ใช้ร่วมกัน 

6.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. การนิเทศการศึกษา โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
7.1 จัดระบบนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
7.2 ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและ

เหมาะสมกับสถานศึกษา 
7.3 ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
7.4 ติดตาม ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ

งานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
7.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศศึกษาภายในสถานศึกษากับ

สถานศึกษาอ่ืน หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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8. การแนะแนวการศึกษา โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
8.1 จัดระบบแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 
8.2 ด าเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
8.3 ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาใน

สถานศึกษา 
8.4 ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการแนะแนว

การศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

9.1 จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

9.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมินเปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษา
และ ตัวชี้วัด เปูาหมายความส าเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินของส านักงานรับรองความส าเร็จของสถานศึกษา 

9.3 วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุตามเปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

9.4 ด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

9.5 ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ในการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

9.6 ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใจเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9.7 ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา
ในการประเมินสถานศึกษาเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

10. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
10.1 ศึกษา ส ารวจความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 

     10.2 จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะ ทางวิชาการ เพื่อการพัฒนา   
     ทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมนุมท้องถิ่น 

                10.3 ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของ 
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               สถานศึกษาและที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัด 
               การศึกษา 
       10.4 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน  
               ท้องถิ่น 

11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสอนศึกษาและองค์กรอ่ืน โดยมี    
แนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 11.1 ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ
เอกชนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  ทั้ งที่ จั ดการศึกษาขั้ น พ้ืนฐานและ
ระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกล้เคียง ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
11.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

                 12.1 ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความต้องการในการได้รับการ
สนับสนุนด้านวิชาการวิชาการของบุคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคม
อ่ืนที่จัดการศึกษา 

               12.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

                 12.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  

 ทั้งนี้ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จ าแนก
ออกเป็น 12 ด้าน สามารถจ าแนกรายละเอียดของในแต่ละด้านตามแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน 
ดังนี้ 
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การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 มาตรา 27 วรรค 2 ก าหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่ในการจัดท าสาระของหลักสูตร
ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์โดยจัด
ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากชีวิตจริงของตนเองได้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ60 ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ นักเรียนมีสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่สูง องค์การประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ก็คือ หลักสูตร ซึ่งในด้านความหมายของหลักสูตรนั้ นได้มี
นักการศึกษาให้ความหมายหลักสูตรไว้ 4 ลักษณะ61 คือ 1) หลักสูตร หมายถึง รายวิชาหรือเนื้อหาที่
ใช้สอน ซึ่งจะเน้นที่การก าหนดเค้าโครงหรือหัวข้อและรายละเอียดของเนื้อหาที่จะสอน เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ 2) หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ที่โรงเรียนหรือสานศึกษาจัดให้แห่ผู้เรียน 3) 
หลักสูตร หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนและ 4) หลักสูตร หมายถึง สิ่งที่สังคมคาดหมายหรือ
มุ่งหวังที่จะให้ผู้เรียนได้รับในการจัดท าหลักสูตรผู้จัดท าย่อมจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
หลักสูตร ซึ่งได้แก่จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการประเมินผลและ
ด าเนินการจัดท าหลักสูตร ให้องค์ประกอบเหล่านั้น มีความสอดคล้องสมดุลได้สัดส่วนกันอย่างพอดี 
แต่ทั้งนี้จะต้องค านึงสภาพสังคม ปรัชญาการศึกษาของชาติในปัจจุบัน วิทยากรและความรู้ในด้าน
จิตวิทยาด้วย แต่เมื่อระยะเวลาผ่านพ้นไป สภาพของสังคมย่อมเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน หลักสูตร
ก็จ าเป็นจะต้องได้รับการเปลี่ยนแลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นด้วย 62 ในขณะที่ปรียา
พร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตรและการสอนไว้ว่า หลักสูตรเป็นหลักและ
หัวใจของการของการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน าไปสู่เปูาหมายของการศึกษา ความเข้าใจในเรื่อง
ของหลักสูตรและการเรียนการสอน จะท าให้การศึกษาด าเนินไปด้วยดีทั้งแก่ตัวผู้เรียนเอง และช่วยให้
ครูได้มีทิศทางและสิ่งที่ก าหนดในการสอน63 เช่นเดียวกับภาวิดา ธาราศรีสุทธิ ได้กล่าวถึงหลักสูตรว่า 
เป็นเครื่องมือส าคัญที่สุด ในการพัฒนาประเทศ เพราะหลักสูตรเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหา 
และพัฒนา คน ชุมชน สังคม เป็นการถ่ายทอดความรู้ ฝึกฝน อบรม สืบสานวัฒนธรรมในการ
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 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, 13. 
 

61
 บรรพต สุวรรณประเสริฐ, การพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ , พิมพ์ครั้งที่ 

2 (เชียงใหม่ : แสงศิลป์, 2544), 14-15. 
 

62
 สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , เอกสารการสอนชุดวิชา

วิทยาการสอน พุทธศักราช 2551. (กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2551), 235. 
 

63
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , การบริหารงานวิชาการ, 23. 
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ด ารงชีวิตที่ดีงามและเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตนเองความสัมพันธ์ของตนเองกับครอบครัว ชุมชน ชาติ
และโลก การบ ารุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลจนการ
พัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ดังนั้นครูจึงเป็นบุคคลส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะน าไปสู่การ
พัฒนาประเทศ64 หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ ต้องมีลักษณะหลากหลาย มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคคลให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพ สาระของหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพ ต้องมุ่ง
พัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อ
สังคม ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้65 ในการน าหลักไปใช้นั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานทุกฝุายต้องเรียนรู้เรื่องหลักสูตร ซึ่งการใช้หลักสูตรประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปฏิบัติ
เกี่ยวโยงกันโดยบุคคลหลายฝุาย  เมื่อสถานศึกษาได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาแล้ว  ขั้นตอนต่อไปคือ  
การตรวจสอบเพื่อประเมินว่า  หลักสูตรสถานศึกษาที่ได้จัดท านั้นมีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด  ซึ่ง
กรมวิชาการและหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องได้เสนอแนวทางการตรวจสอบในเอกสารแนวทางการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา  นอกจากนั้นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการได้
จัดท าเอกสารสาระการเรียนรู้แกนกลางของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
เพ่ือให้สถานศึกษาใช้ในการปรับใช้  ตรวจสอบ/เทียบเคียง  อันจะช่วยให้สถานศึกษามีความมั่นใจใน
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษามากยิ่งข้ึน66 
 องค์ประกอบในการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย  คณะกรรมการด าเนินงานจัดท า
หลักสูตรศึกษาวิเคราะห์สภาพของสังคมปัจจุบัน  เพ่ือน าข้อมูลมาก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร  
วางแผนงานหรือก าหนดโครงสร้างหลักสูตร  ด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร  และประเมินผลหลักสูตร  
องค์ประกอบในทุกส่วนของหลักสูตร  จะมีความส าคัญเท่าเทียมกัน  และในการพัฒนาหลักสูตรจะ
ขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้  จะต้องด าเนินงานเกี่ยวโยงและสัมพันธ์กันทั้งหมด67 
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 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ , การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2545), 2-3 
 

65
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545), 2-3. 
 

66
 กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ, ข่าวสารวิชาการ (กรุเทพ : โรงพิมพ์คุรุสภา

ลาดพร้าว, 2546), 6. 
 

67
 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชา

วิทยาการการสอน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2551), 266. 
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 ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการ
พัฒนาหลักสูตรนั้นหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ  ระดับท้องถิ่น  จนถึง
ระดับสถานศึกษา  มีบทบาทหน้าที่  และความรับผิดชอบในการพัฒนา  สนับสนุน  ส่งเสริม  และ
การใช้พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด  อันจะส่งผลให้การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ระดับชาติ  ในระดับท้องถิ่นได้แก่  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดอ่ืนๆ  เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
ก าหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น  เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
หลักสูตรของสถานศึกษา  ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา  ให้ประสบ
ความส าเร็จ  โดยมีภารกิจส าคัญ  คือ  ก าหนดเปูาหมายและการเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เ รียนใน
ระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น  ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท้องถิ่น  รวมทั้งเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการ
วิจัยและพัฒนา  การพัฒนาบุคลการ  สนับสนุน  ส่งเสริม  ติดตามผล  ประเมินผล  คุณภาพผู้เรียน  
ในระดับสถานศึกษามีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การวางแผนและด าเนินการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา  การวางแผนและการด าเนินการใช้หลักสูตร  การเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้
หลักสูตรด้วยการวิจัยและการพัฒนา  การปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตร  จัดท าระเบี ยบการวัด
และประเมินผล  ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและรายละเอียดที่เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดอ่ืนๆในระดับ
ท้องถิ่นได้จัดท าเพ่ิมเติม  รวมทั้งสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน
และสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรียน  โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา68 
 ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นจะต้องมีผู้บริหารงานวิชาการที่มีความสามารถ
ด าเนินการ  วิเคราะห์ปัญหา  จัดวางแผนงาน  ด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลหลักสูตร
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น 
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 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, 35. 
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การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

 การบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพนั้น  การด าเนินการเรียนการสอนโดยการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ถือว่าเป็นบทบาทที่ผู้บริหารโรงเรียนต้องด าเนินการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัด
กระบวนการเรียนการสอน  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ที่ให้ทุกส่วนของสังคมไม่ว่าฝุายนโยบาย  พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ครู ผู้เรียน ผู้บริหาร ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาโดยมุ่งหวังได้เห็นคนไทยเป็นทั้ง
คนดี คนเก่ง และมีสุข69  กระบวนการเรียนรู้ที่ส าคัญที่สุด  ต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สัมผัสและสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นเพ่ือนมนุษย์ ธรรมชาติ  และ
เทคโนโลยี  ผู้เรียนได้ค้นคว้าทดลองฝึกปฏิบัติ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้จนค้นพบสาระส าคัญของบทเรียน  
ได้ฝึกวิธีคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ คิดเชิงสรุป คิดหาเหตุผล คิดแก้ปัญหาที่สามารถน าไปใช้ได้  คิด
สร้างสรรค์จินตนาการ  และสามารถแสดงออกได้ชัดเจน มีเหตุผล  โดยรู้ว่าตนคิดอย่ างไร  สามารถ
ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองได้  และสามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการคิดให้เหมาะสม  โดยครูมี
บทบาทปลุกเร้าและเสริมแรงศิษย์ในทุกกิจกรรมให้ค้นพบค าตอบและความมีวินัย  มีความรับผิดชอบ
ในการท างาน  ผู้เรียนมีโอกาสฝึกการประเมินและปรับปรุงตนเอง  ยอมรับผู้อ่ืน  สร้ างจิตส านึกใน
ความเป็นคนดี  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามมาตรา 22 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ที่ก าหนดว่าการจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ 
ที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพ 70  
การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ  ต้องมีลักษณะหลากหลายตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับ  อย่างไรก็ตามควรเข้าใจว่าการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนส าคัญที่สุดหรือผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง  ไม่ใช่วิธีสอนแต่เป็นเทคนิคการจัดการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง  ทั้งนี้โดย
มุ่งพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม  มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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 กระทรวงศึกษาธิการ, ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนส าคัญที่สุด (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การ
ศาสนา, 2544), 25. 
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 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545, 11. 
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 หลักการในการจัดการเรียนรู้ข้างต้น  เป็นเรื่องที่ผู้สอนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ให้เข้าใจ  
สาระส าคัญ  เลือกวิธีการที่เหมาะสมและลงมือปฏิบัติให้เกิดผลกับผู้เรียนอย่างจริงจัง  การจัดการ
เรียนรู้จะต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสม  นั่นแสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้  มุ่งหวังที่คุณภาพของผู้เรียน  โดยการให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากท่ีสุด  ซึ่งสอดคล้องกับ  ธนาธิป  พรกุล  ได้ให้แนวคิดว่าการจัดการ
เรียนการสอนแบบผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียน  โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากที่สุด  คือ
งานที่ผู้เรียนเรียนแล้วเกิดการเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงเป็นพฤติกรรมที่ครูก าหนดไว้ใน
จุดประสงค์การเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกด้าน71 
 จากแนวคิดที่น าเสนอมานั้น  สามารถสรุปได้ว่า  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เป็น
บทบาทส าคัญในการบริหารงานวิชาการ  ต้องด าเนินการส่งเสริมให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการ
สอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนด้วยกิจกรรมต่างๆ  หรือวิธีการต่างๆ ที่ให้ประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงแล้ว  ผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มศักยภาพรอบด้านอย่างสมดุล  มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  
คุณธรรม  มีจริยธรรมวัฒนาธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

                                                           

 
71

 ธนาธิป  พรกุล, “คลี่พระราชบัญญัติฯ จัดการเรียนการสอนผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง”, 
วารสารวิชาการ 4, 9(กันยายน 2544) : 2. 
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การวัดผล  ประเมินผล  และการเทียบโอนผลการเรียน 

 การวัดผล  ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่มี
ความส าคัญในการน ามาซึ่งคุณภาพการศึกษาของนักเรียน  ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญช่วยพัฒนา
การศึกษาในระดับต่างๆ  เพราะผลที่มาจากการวัดและการประเมินผลการศึกษาจะท าให้ทราบผลว่า  
การเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่  ส่วนการเทียบโอนผล
การเรียนนั้น  ถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียน  ผู้มีความต้องการศึกษาตามสถาบันต่างๆ ตาม
วาระและโอกาสที่แตกต่างกัน   
 เปูาหมายส าคัญของการประเมินผลการเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้  การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจุดหมายพ้ืนฐานสองประการ  ประการแรก  คือ  
การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  บันทึก  วิเคราะห์  แปลความหมายข้อมูล  
แล้วน ามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครู  การวัดและ
การประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน  หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาด
ประสิทธิภาพ  การประเมินระหว่างการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เช่นนี้เป็นการวัดผลเพ่ือ
การพัฒนา  ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน  เป็นการประเมินเพ่ือให้รู้จุดเด่น  จุดที่ต้องปรับปรุง  จึงเป็น
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา  ในการเก็บข้อมูล  ผู้สอนต้องใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่
หลากหลายและการใช้เกณฑ์การให้คะแนน  สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการประเมินเพ่ือการพัฒนา  คือการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในลักษณะค าแนะน าที่เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท าให้การเรียนรู้
พอกพูน  แก้ไขความคิดความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้อง  ตลอดจนการให้ผู้เรียนสามารถตั้งเปูาหมาย
พัฒนาตนได้  จุดมุ่งหมายประการที่สอง คือ  การวัดประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน  เป็นการ
ประเมินสรุปผลการเรียนรู้ซึ่งมีหลายระดับ  ได้แก่  เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน  จบรายวิชาเพ่ือตัดสิน
ผลการเรียน  หรือให้ระดับผลการเรียนให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชา
หรือไม ่ ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรือไม่  หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่  ในการประเมินเพ่ือตัดสินผล
การเรียนที่ดีต้องให้โอกาสผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลายและพิจารณาตัด
สินบนพื้นฐานของเกณฑ์ผลการปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างผู้เรียน72 ในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน  ให้ประสบผลส าเร็จนั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด
เพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้  สะท้อนสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 

                                                           

 
72

 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด, 2552), 2. 
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ผู้เรียนซึ่งเป็นเปูาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน  
ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และระดับชาติ  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  
เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดง
พัฒนาการความก้าวหน้า  และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 73  ในการวัดและประเมินผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 เป็น
หลักสูตรอ้างอิงมาตรฐาน  ซึ่งก าหนดสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
ซึ่งประกอบด้วยความรู้ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์ เมื่อผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาไปแล้ว  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถ  ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้ว  จะน าไปสู่การมีสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ  และมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 8 ประการอีกด้วย  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่หลักสูตรก าหนดนั้นต้องได้รับการ
ปลูกฝังและการพัฒนา  ผ่านการจัดการเรียนการสอน  การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในลักษณะ
ต่างๆ  จนตกผลึกเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวผู้เรียน  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม  ซึ่งใช้เวลาในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมเพ่ือน ามาประเมินและ
ตัดสิน74  ในด้านการเทียบโอนผลการเรียนสถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนใน
กรณีต่างๆ  ได้แก่  การย้ายสถานศึกษา  การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา  การย้ายหลักสูตร  การออก
กลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ  การศึกษาจากต่างประเทศและการขอเข้าศึกษาต่อใน
ประเทศ  นอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์  จากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น
สถานประกอบการ  สถาบันศาสนา  สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว75 
 จากที่กล่าวมา การวัดผล  การประเมินผลและการเทียบโอนการศึกษา  ถือว่าเป็นภารกิจที่
ส าคัญอย่างหนึ่งของสถานศึกษา  โดยการวัดผล  ประเมินผล  การเทียบโอนการศึกษา  จะมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพได้นั้น  จะต้องมีการจัดการที่เป็นระบบและกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
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 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551, 28-
29. 
 

74
 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2552), 3. 
 

75
 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 , 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2552)34. 
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ตรงตามเปูาหมายส าคัญของการประเมินผลการเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 สามารถรับรองการประเมินภายในและ 
การประเมินภายนอกภายนอกได้ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญที่สุดส าหรับการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศใน
สังคมประชาธิปไตย  ทุกฝุายมีความส าคัญต่อการร่วมมือด าเนินงาน  ในยุควิทยาศาสตร์เช่นปัจจุบัน
หนทางของการทดลองเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  ความก้าวหน้าทางการศึกษาก็ขึ้นอยู่กับการส ารวจและ
การทดลอง  คือ  การวิจัยนั่นเอง  การวิจัยมีประโยชน์ต่อการทดสอบแนวความคิด  การตอบค าถาม  
การแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจ  ผู้บริหารอาจต้องการรู้กระบวนการที่ดีที่สุดในการจัดกลุ่มนักเรียน  
หรือสาเหตุที่เด็กสอบตกออกกลางคัน  การวิจัยสามารถให้ค าตอบสิ่งเหล่านี้และปัญหาอ่ืนๆที่
คล้ายคลึงกันต่อการที่ผู้บริหารจะแก้ปัญหาใดๆ  จะต้องดูผลการวิจัยก่อนที่จะแก้ปัญหาเพ่ือให้การ
แก้ปัญหาได้ผลจริง  ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายเก่ียวกับวิจัยทางการศึกษาไว้ว่า  การวิจัยเป็นกระบวนการ
ค้นหาความจริง  การวิจัยเป็นการค้นหา  พัฒนาและท าความกระจ่างในความรู้  ความพยายามในการ
ส ารวจหาความจริง  การวิจัยเป็นการค้นหา  พัฒนาและท าความกระจ่างในความรู้  โดยใช้วิธีทาง
วิทยาศาสตร์และการรวบรวมแนวความคิดหรือข้อสมมุติฐาน  การสังเกตข้อเท็จจริง  การวิเคราะห์  
การท าความกระจ่าง  และการสรุปขั้นสุดท้ายเป็นทฤษฎี  และการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ
ส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวัน  และการศึกษานั้นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่คนเราต้องไขว่คว้า   
และค้นหาด้วยตนเอง   
 กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ข้อปฏิบัติในการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ดังนี้ 

1. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน
ภาพรวมของสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพในการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

3. ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นๆ76 
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 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล, 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2552)33-38. 
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การจัดกระบวนการเรียนรู้  ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  หมวด 4 ว่าด้วยแนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 ได้กล่าวว่า 
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพและในมาตรา 24 วรรค 5 ได้ให้ความส าคัญในการวิจัยโดยก าหนดให้ใช้
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน  โดย
พิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน  ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรม
และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ  และ
รูปแบบการศึกษา  และมาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา77  รุ่งรัชดาพร  เวหะชาติ  ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของงานวิจัยในสถานศึกษาว่า  เป็นการ
แสวงหาแนวทาง  และเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการตามภารกิจสถานศึกษา  แสวงหาเทคนิค
และวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและศักยภาพของผู้เรียน  ท าให้การเรียนรู้มี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเอง  ซึ่งน าไปสู่ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เก่ง ดี 
และมีความสุข78 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอีกทางหนึ่ง  นั่นคือ
การวิจัยในชั้นเรียน  ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ  ได้ให้ความส าคัญของวิจัยในชั้นเรียนว่า  เป็นเครื่องมือที่
ใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  การน าวิจัยเข้าไปช่วยจะท าให้การจัดการเรียนการสอน
ของครูสามารถน าผู้เรียนไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมายของหลักสูตรได้  ครูที่จะท าการวิจัยได้ส าเร็จ
จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหารสถานศึกษาที่ให้อิสระในทางความคิด  ในการค้นคว้าทดลอง  
ที่สอดคล้องกับความต้องการ  ความสนใจของครูผู้ท าวิจัย  เพ่ือครูจะได้ค้นพบปัญหาและแนว
ทางแก้ไข  ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยในชั้นเรียนของ นพดล  เจนอักษร  ที่กล่าวว่า  การวิจัยประเภท
หนึ่งที่ครูผู้สอนเป็นผู้ด าเนินการควบคู่ไปกับการสอนปกติในชั้น  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว

                                                           

 
77

 กระทรวงศึกษาธิการ,พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545, 11-14 
 

78
 รุ่งรัชดาพร  เวหะชาติ, การบริหารงานวิขาการ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 3 

(สงขลา : บริษัท น าศิลป์โฆษณา จ ากัด, 2552), 115. 
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น าผลที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอน  หรือใช้ในการแก้ไขปัญหาการสอนของครูผู้สอน  รวมทั้ง
เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนต่อไป79 
 ซึ่งจากข้อมูลที่ได้กล่าวมา  พอสรุปได้ว่า  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้นั้น  เป็นงานที่
ท้าทาย ชวนให้คิดอยากลองท า  อยากติดตาม  เกิดความกระตือรือร้น  ใคร่รู้ใคร่เห็น  ซึ่งในบางครั้ง
ต้องใช้เวลานาน  เพราะงานวิจัยเป็นงานที่ละเอียดอ่อน  เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งส าคัญ  การน าวิจัยมาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ให้เป็นไปตามความแตกต่างของผู้เรียน  และสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นในแต่ละชุมชนนั้นๆ  โดยมี
ขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการวิจัยเพี่อพัฒนาการเรียนรู้  คือ  การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา  การ
ก าหนดวิธีการในการแก้ปัญหา  การพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรมและเครื่องมือวัด  การน าวิธีการหรือ
นวัตกรรมไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิจัย80  ดังนั้นการวิจัยเพ่ือการศึกษานั้น เป็น
กระบวนการบริหารงานวิชาการเพ่ือให้ผู้บริหารพัฒนาศักยภาพครู  ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานวิจัยและสามารถปฏิบัติงานได้  และน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์แกผู่้เรียนและสถานศึกษาต่อไป 
 

การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร 

 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ให้ความหมายของ  สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการ
สื่อสาร ไว้ดังนี้ 
 สื่อการเรียนรู้ (educational material)  หมายถึง  วิธี หรือกระบวนการ  วัสดุ ของ
จริง เครื่องมือที่จะท าขึ้นเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน  ซึ่งมีสาระที่เป็นประโยชน์ต่อประสบการณ์การ
เรียนรู้  ส าหรับน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรก าหนด 
 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (educational technology)  หมายถึง  ความรู้ทางทฤษฏี
และการปฏิบัติของการออกแบบ  การพัฒนาการใช้  การจัดการ  และการประเมินของกระบวนการ
และทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้ 

                                                           

        
79

 นพดล  เจนอักษร, แก่นวิจัยในชั้นเรียน(กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาพพิมพ์, 
2544), 19-20 

 
80

 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.), 2545), 16. 
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 นวัตกรรมการศึกษา (educational innovation)  หมายถึง  แนวคิด การปฏิบัติ  
หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ  ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน  อาจช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ผู้เรียนสามารถเกิดความรู้ได้อย่างรวดเร็ว  มีปะสิทธิภาพสูงกว่าเดิม81 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ได้ให้ความส าคัญของสื่อการเรียนรู้  จึงได้ก าหนดแนวทางการศึกษาว่า  ให้สถานศึกษาส่งเสริม  
สนับสนุนผู้สอนในการจัดสื่อต่างๆ  เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  และมีความรอบรู้  จัดการเรียนรู้  
ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการสอน 82  เพราะสื่อการเรียนการสอนเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้เพ่ือ
เกิดทักษะกระบวนการและความรู้สึกนึกคิดอันจะน าไปสู่การบรรลุเปูาหมาย  ในการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มีลักษณะส าคัญคือ  สถานศึกษา
จะต้องจัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษาเอง  บทบาทในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้ 
หลักสูตรของสถานศึกษาจึงเป็นภารกิจของครูผู้สอนจะต้องด าเนินการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้  
ให้สอดรับกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐานและหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมี
กระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 1)  การผลิต/จัดท าสื่อการเรียนรู้ขึ้นใหม่             
2)ดัดแปลง/ปรังปรุงสื่อการเรียนรู้ที่จัดท า/สร้างไว้แล้ว83 
 นวัตกรรมการศึกษา  เป็นการน านวัตกรรมมาใช้ในวงการศึกษาที่จะช่วยให้การศึกษา
และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว  มี
ประสิทธิภาพผลสูง  เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้นและประหยัดเวลาในการเรียนอีก
ด้วย  ปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง  ทั้งนวัตกรรมที่ใช้แพร่หลายแล้ว  และ
ประเภทที่ก าลังนิยม  เช่นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การใช้เครื่องวิชวลไลเซอร์  อินเตอร์เนตเพ่ือ
การศึกษา84  เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  หมายถึง  สื่อและเทคโนโลยีที่น ามาเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับและทุกระบบของการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน  
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 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, ชุดฝึกอบรมวิทยากร  แกนน าหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544 เรื่องการพัฒนาสื่อการเรียน ชุดที่ 13(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การ
รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.), 2545), 45-47. 
 

82
 กระทรวงศึกษาธิการ,พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545, 12. 
 

83
 ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ, การจัดและบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, 2550), 135. 
 

84
 เรื่องเดียวกัน, 134. 



 46 
 
นอกระบบโรงเรียน  และการศึกษาตามอัธยาศัย  และที่ส าคัญ  การปฏิรูปการศึกษานั้นต้องมุ่งเน้นที่
ตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้เกิดการพัฒนาตามศักยภาพความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล  ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ของการใช้เทคโนโลยีเพ่ือปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่มีความครอบคลุม  กว้างขวาง
และมีความเป็นเอกภาพ  ทั้งการสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐาน  การจัดตั้งกองทุน  การสร้างมาตรฐานทาง
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปรับใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่าการบริหารงานวิชาการในด้านการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่กล่าวมาแล้วนับตั้งแต่สถานศึกษาต้องส่งเสริม  สนับสนุนให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมีการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่
เหมาะสม  ผู้บริหาร  ครูอาจารย์  จะต้องวางแผนร่วมกัน  ทั้งร่วมคิด  ร่วมปรึกษา  ร่วมพัฒนาให้มี
การคิดค้นผลิต  และใช้สื่อการสอน  จัดหาสื่ออย่างเป็นระบบ  จัดให้มีศูนย์สื่อ  มีการจัดหาแหล่ง
วิทยาการในท้องถิ่น  มีการติดตามและประเมินผลการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งนี้
เป็นการเสริมสร้างนวัตกรรมการศึกษาใหม่เ พ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษ าของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 แหล่งเรียนรู้เป็นสภาพ/สถานที่ หรือศูนย์รวมที่ประกอบด้วย ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และ

กิจกรรมที่เป็นการเรียนรู้ที่ก าหนดเวลาเรียนยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของ

ผู้เรียน85 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 หมวด 4 ในมาตรา 22 ได้ก าหนดไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจักการศึกษาต้อง

ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ขณะที่มาตรา 24 ก าหนดว่า การจัด

กระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความ

สะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้อีกทั้งในมาตรา 25 ได้ก าหนดไว้ว่ารัฐต้องส่งเสริม

การด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ 
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หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การ

กีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 86 ดังนั้น

โรงเรียนทุกแห่งจึงมีหน้าที่ด าเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าว ในการบริหารการด้าน

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ฝุายบริหารจึงจ าเป็นต้องส่งเสริมรู้ให้ครูและผู้เรียนรู้จักและใช้ประโยชน์จากแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ และด าเนินการเพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ขึ้นภายในโรงเรียนในความหมายของแหล่งเรียนรู้ 

กระทรวงศึกษาและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้นิยามแหล่งเรียนรู้ ว่า หมายถึงตัวบุคคลหรือสถานที่   

จุดใด จุดหนึ่งหรือแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือตอบสนอง

กิจกรรมการเรียนรู้ เช่นวิทยากรชาวบ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนของภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มหัตกรรมพ้ืนบ้าน 

กลุ่มวัฒนธรรม อุตสาหกรรม ครัวเรือน องค์กร ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เอกชน สถาน

ประกอบการ รวมทั้งแหล่งน้ าตามธรรมชาติปุาเขา ทุ่งนา ซึ่งอาจจะมีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน แหล่ง

เรียนรู้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในการท าให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน และชุมชน แหล่ง

เรียนรู้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในการท าให้เกิดกิจกรรมการเรียนทั้งในด้านความคิดและการ

ปฏิบัติจริง โดยกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ ควรสอดคล้องกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสัมพันธ์กับ

วิถีชีวิตของมนุษย์87 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดประเภทของแหล่งเรียนรู้ไว้ 2 

แบบ แบบแรก คือ จัดตามลักษณะ แบบที่สอง จัดตามแหล่งที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน88 ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และสาระที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งเน้นไปที่การจัดให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลายในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน

โรงเรียนให้มีความพร้อมส าหรับจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งประสานจัดการเกี่ยวกบแหล่งเรียนรู้ภายนอก

โรงเรียนด้วย เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
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 กระทรวงศึกษาธิการ , พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, 11-12. 
 

87
 กระทรวงศึกษาธิการ , สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงาน

เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 4 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน (กรุงเทพฯ : ดิเอ็ม
เพอเรอร์พีกรุ๊ป,2544),230-231. 
 

88
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและ

ชุมชน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2547),1-4. 
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บุคคล สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกที่จะเรียนรู้ ตามความสนใจ

แหล่งการเรียนเช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ เรือนเพาะช า สวนหย่อม ห้องจริยศึกษา ห้อง

วิทยาศาสตร์ ห้องพลศึกษา ห้องพยาบาล ห้องครัว เป็นต้น89 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่ส าคัญแห่ง

หนึ่ง คือ ห้องสมุด โดย ภาวิกา ธาราศรีสุทธิได้กล่าวถึงหน้าที่ของห้องสมุดโรงเรียนว่า ห้องสมุด

โรงเรียนมีหน้าที่จัดหาทรัพยากรสารนิเทศทุกสาขาวิชาตามระดับวุฒิภาสะของนักเรียนในโรงเรียน

และให้คลุมเนื้อหาที่มีอยู่ในหลักสูตร น ามาจัดเป็นระเบียบเพ่ือสะดวกในการใช้สร้างเสริมนิสัยรักการ

อ่านให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุดเพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานไปสู้การใช้ห้องสมุดตลอดจนแหล่งสารนิเทศอ่ืน ๆ ต่อไป

ในอนาคต กับให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน90 สอดคล้องกับปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 

ได้กล่าวถึงห้องสมุดว่าเป็นสถานที่ที่มีความส าคัญต่อการเรียนการสอนในสถานศึกษามากเพราะเป็น

ศูนย์รวมของวิชาการทั้งปวง เป็นงานที่ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการทั้งกับครูอาจารย์ เป็นการ

ส่งเสริมการสอนของครู เป็นสถานที่ครูใช้ศึกษาหาความรู้และค้นคว้าด้วยตัวเอง เตรียมบทเรียนเพ่ือ

การเรียนการสอน และเป็นสถานที่ที่นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ทั้งจากที่มอบหมายและความรู้

ด้านอ่ืน ๆ ที่นักเรียนสนใจ รวมทั้งเป็นสถานที่ปลูกฝังการรักการอ่านหนังสือ การใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์และสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตัวเองได้91 เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้

ภายในสถานศึกษาที่ช่วยเสริมสร้างด้านวิชาการให้กับสถานศึกษา เป็นแหล่งที่นักเรียน นักศึกษา 

ตลอดจนครูอาจารย์ได้ศึกษาหาความรู้ การจัดด าเนินการด้านเทคนิคให้ทันสมัยจึงควรควบคู่ไปกับ

การบริหาร การพัฒนาห้องสมุดสามารถด าเนินการได้โดย การพัฒนาด้านเทคนิค การพัฒนาด้ าน

บริการ การพัฒนาบุคคล และการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด92 โดยแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่มี

อยู่แล้วตามปกติหากผู้บริหารสถานศึกษาจัดการแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เป็นระบบ วางแผนการใช้
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 รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, (กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550), 134-135. 
                     

90
 ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ, การจัดและบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, 2550), 141. 
 

91
 รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550), 231 
 

92ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ, การจัดและบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2550), 150-151 
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แหล่งเรียนรู้ จัดตั้งบุคลากรรับผิดชอบดูแล มีการควบคุม ก ากับ และติดตามประเมินผลการใช้แหล่ง

เรียนรู้ รวมทั้งแสวงหาแหล่งเรียนรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของ

ครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียน จะท าให้การเรียนรู้ที่ เน้นเรียนเป็นส าคัญมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น93 

 จะเห็นได้ว่า แหล่งการเรียนรู้เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ขุมชน 

ท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง ผู้บริหารจะต้องตัดตั้ง จัดระบบ

วางแผนและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาให้เกิด องค์ความรู้ และประสานความร่วมมือในการจัดตั้ง 

ส่งเสริม พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้ง

ในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่นจะท าให้การจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 

 

การนิเทศการศึกษา 

 สถานศึกษามีระดับมาตรฐานทางการศึกษาที่ดี ครูมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีสมรรถนะ

ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในปัจจุบันได้มีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมของสังคม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษา และการเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าให้ผู้บริหารและ

ครูต้องพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สิ่งที่จะช่วยให้งานวิชาการในสถานศึกษามี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็คือการนิเทศการศึกษา ถือว่าเป็นงานที่ส าคัญยิ่งในการบริหารงานวิชาการที่

ผู้บริหารต้องด าเนินการขึ้นภายในสถานศึกษาเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนประสิทธิภาพสูงสุดส่งให้

การจัดการศึกษาตรงตามเปูาหมาย ทั้งนี้เพราะการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการให้บริการ 

ช่วยเหลือ และแนะน าให้การด าเนินการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามรูปศัพท์ของการ

นิเทศ จากค าภาษาอังกฤษ “Supervision” ซึ่งหมายถึง การให้ความช่วยเหลือการให้ค าแนะน าและ

การปรับปรุง ซึ่งได้มีผู้ให้ความหายเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาไว้หลายท่านด้วยกันเช่น ภาวิดา ธารา
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 รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, (กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550), 135. 
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ศรีสุทธิ ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ว่า คือ กิจกรรมหรือความพยายามต่าง ๆ ของ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีจะพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ร่วมวิชาชีพให้ปฏิบัติภารกิจทางด้านการ

เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสนองนโยบายและเปูาหมายของการจัดการศึกษา โดยความ

มุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา ก็เพ่ือที่จะให้ครูสอนดียิ่งขึ้น ช่วยเด็กนักเรียนให้ดีขึ้น และปรับปรุง

โรงเรียนให้ดีขึ้น94 สอดคล้องกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน์ กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง 

กระบวนการจัดการบริหารการศึกษาเพ่ือชี้แนะ ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับครู บุคลากรที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและเพ่ิมคุณภาพของบทเรียนให้

เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา95 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงความส าคัญของการนิเทศ

การศึกษาไว้ว่า เป็นกระบวนการที่ผู้นิเทศในสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ช่วยบริหาร ครู

วิชาการและครูอาจารย์ที่ผู้บริหารมอบหมายด าเนินการโดยใช้ภาวะผู้น าท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ 

ประสานงานและใช้ศักยภาพการท างานอย่างเต็มที่ซ่ึงส่งผลต่อก่ีพัฒนางานของสถานศึกษานั้นโดยรวม

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาทุกคน96 อนึ่งกระทรวงศึกษาธิการให้ข้อปฏิบัติของการนิเทศ

การศึกษาไว้ 5 ประการ97 คือ   1) จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายใน

สถานศึกษา   2) ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและ

เหมาะสมกับสถานศึกษา   3) ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาใน

สถานศึกษา   4) ติดตาม ประสานกับเขตการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบกระบวนการนิเทศงานวิชาการ 

และการเรียนการสอนของสถานศึกษา และ   5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การ

จัดระบบการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการ ได้

                                                           

 
94

 ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ, การจัดและบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2550), 174. 
 

95
 รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550), 223. 
 

96
 กระทรวงศึกษาธิการ, เอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้าตนเอง หลักสูตรผู้บริหาร

ศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู เพ่ือเข้าสู้ต าแหน่งสานงานผู้บริหารใน
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2547 (กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) 2547), 
179-183. 
 

97
 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล, 33-38. 
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กล่าวถึงกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรจะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน โดยมี

กระบวนการดังนี้  1) ขั้นเตรียมการนิเทศ  2) ขั้นวางแผนการนิเทศ  3) ขั้นปฏิบัติการตามแผนการ

นิเทศ  4) ขั้นประเมินผลการนิเทศ  5) ขั้นปรับปรุงแก้ไขวิธีการนิเทศ98 กระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา 5 ขั้นตอน 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น การนิเทศภายใจสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่ผู้นิเทศภายใน

สถานศึกษา ต้องด าเนินการในการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู

วิชาการ และครูที่ผู้บริหารมอบหมายด าเนินการ เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ค าแนะน าซึ่งกันและกัน

ในการปรับปรุง พัฒนา ให้การปฏิบัติงานของครูเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือนักเรียนเกิด

สมรรถนะตามที่ต้องการ โดยกระบวนการนิเทศต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบซึ่งจะ

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป 

การแนะแนวการศึกษา 

 การแนะแนวการศึกษาเป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งในการบริหารงานวิชาการซึ่งเป็นส่งเสริม

พัฒนาความสาสารถของผู้เรียนให้เหมาะสมความความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถค้นพบและ

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ ในการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา 

การสร้างสัมพันธภาพที่ดี ครูผู้สอนทุกคนต้องท าหน้าที่แนะแนวให้ค าปรึกษาในด้านชีวิต การศึกษาต่อ

และการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท า99  ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับการแนะแนว

การศึกษาไว้หลายท่านด้วยกันเช่น ภาวิดา ธาราศรสุทธิ ให้ความหมายว่า “การแนะแนวการศึกษา

เป็นกระบวนการที่ช่วยเหลือนักเรียนให้รู้จักและเข้าใจตนเอง รู้จักสภาพแวดล้อมรอบตัว เพ่ือให้

สามารถปรับตัวและด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องและมีความสุข และส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา

                                                           

 
98

 กระทรวงศึกษาธิการ, เอกสารประกอบการศึกษาคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรผู้ช่วย
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์และววิธ๊การพัฒนาข้าราชการครู เพ่ือเข้าสู่ค าแหน่งสายงานผู้บริหาร
ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2547, 182. 
 

99
 กรมวิชาการ, คู่มือการบริหารจัดการแนะแนว (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 

2545), 2. 



 52 
 
สูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคนทุก ๆ ด้าน”100  สอดคล้องกับ รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ กล่าวว่า “การ

แนะแนวการศึกษา เป็นกิจกรรมกระบวนการที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพ่ือให้บริการแก่ผู้เรียนทั้งภายใน

และนอกห้องเรียน โดยดารชี้แนะ ช่วยเหลือให้สามารถเข้ากับสิ่งแวดล้อม สังคม ได้อย่างมีความสุข101 

เช่นเดียวกับประดินันท์ อุปรมัย ได้กล่าวถึงการแนะแนว มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังนี้           

1) กระแนะแนวเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลและ ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้ถึงความสามารถ ความถนัดและ

ความสนใจของแต่ละบุคคลซึ่งมีอยู่ต่างกัน 2) กระบวนการแนะแนวเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลมี

ข้อมูลและแนวทางในการตัดสินใจได้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ และการด ารงตนในสังคม

ของตน 3) กระบวนการแนะแนวเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคล สามารถช่วยตนเองได้ในเรื่องการ

พัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ การปูองกันปัญหาที่เกิดข้ึนกับตนเองและการหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของตนเอง102 ในขณะที่ พนม ลิ้มอารีย์ ได้กล่าวถึงหลักการที่ส าคัญของ

การ     แนะแนวให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพมี 10 ประการ103 ดังนี้ 1) การจัดบริการแนะแนวใน

สถานศึกษาจะต้องมุ่งให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

2) การจัดบริการแนะแนวต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง คือ จัดเป็นระบบมีระเบียบแบบแผน 3) ผู้ท างาน

แนะแนวจะต้องยอมรับในความเป็นเอกกัตบุคคล (individual) ของนักเรียนและจะต้องมีความเข้าใจ

และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล(individual differences) 4) การแนะแนวเป็นกระบวนการ

พฤติกรรมของบุคคลและเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือและกลวิธีต่าง 

ๆ เพ่ือช่วยให้แต่ละบุคคลเข้าใจตนเอง 5) ผู้กระท าการแนะแนวต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลแต่ละคน 6) การแนะแนวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการศึกษา ดังนั้นจึงควรสอดแทรกอยู่

                                                           

 
100

 ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ, การจัดและบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2550),, 207. 
 

101
 รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550), 151. 
 

102
 ประดินันท์ อุปรมัย, “การแนะแนวกับการปฏิรูปการเรียนรู้”, วารสารวิชาการ 5,6(

มิถุยายน 2545) : 40-41. 
 

103พนม บิ้มอารีย์, การแนะแนวเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 
2548),11. 
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ในกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษา 7) การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้

แนะแนวจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมทางการแนะแนวมาโดยเฉพาะ 8) ผู้ท างานด้านแนะแนว

จะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความเป็นประชาธิปไตยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และจะต้องเป็นผู้ที่

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 9) การจัดบริการแนะแนวจะได้ผลดีจะต้องเกิดจากความ

ร่วมมือของบุคคลทุกฝุาย 10) ผู้ท างานแนะแนวจะต้องเป็นผู้ที่เก็บรักษาความลับได้ ภาวิดา ธาราศรี

สุทธิ ได้กล่าวถึง การแนะแนว มีขอบข่ายงาย 5 บริการ104 คือ 1) บริการรวบรวมข้อมูลหรือส ารวจ

นักเรียนเป็นรายบุคคล 2) บริการสนเทศ 3) บริการให้ค าปรึกษา 4) บริการจัดวางตัวบุคคล 5) บริการ

ติดตามผลโดยการจัดบริการการแนะแนวอย่างมีระบบควรจัดทั้ง 5 บริการ ให้สัมพันธ์กัน 

 อนึ่ง การแนะแนวการศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการแนะแนวใน

สถานศึกษามีขอบเขตสาระส าคัญ 3 ด้าน ดังนี้  1) การแนะแนวการศึกษามุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาการ

เรียนรู้พัฒนาการเรียนได้เต็มศักยภาพ รู้จักแสวงหาความรู้และวางแผนการเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสามารถปรับตัวด้านการเรียนและมีนิสัยใฝุรู้ใฝุเรียน 2) การแนะแนวอาชีพช่วยให้ผู้เรียน

รู้จักตัวเองและโลกของงานอย่างหลากหลาย มีเจตคติและ มีนิสัยที่ดีในการท างาน มีโอกาสได้รับ

ประสบการณ์และฝึกงานตามความถนัด ความสนใจ 3) การแนะแนวเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ช่วยให้

ผู้เรียนเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน มีอารมณ์มั่นคง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้าใจ

สิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 105 และได้เสนอแนะเกี่ยวกับ

แนวทางในการปฏิบัติไว้ดังนี้ 1) จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดย

เชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 2) ด าเนินการแนะแนว

การศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 3) ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบ

และกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา 4) ประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่

                                                           

 
104

 ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ, การจัดและบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2550) , 218. 
 

105
 กระทรวงศึกษาธิการ, เอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรผู้ช่วย

ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู เพ่ือเข้าสู้ต าแหน่งสายงานผู้บริหารใน
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2547, 206-210. 
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การศึกษา106 และ จากบทความทางวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั่น มุ่งส่งเสริมให้ผู้บริหารและครูทุกคน มีบทบาทในการแนะแนวซึ่ง

เป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างหนึ่งที่จะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน แต่

สภาพการณ์ปัจจุบันพบว่า บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการแนะแนว ซึ่งเป็นปัจจัย

ส าคัญประการหนึ่งที่ไม่เอ้ือให้สถานศึกษาด าเนินการแนะแนวได้ดีอันจะส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้

และพัฒนาผู้เรียน107 

 จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า การแนะแนวการศึกษา เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งที่ท าให้การ

บริหารวิชาการประสบความส าเร็จเนื่องด้วยการแนะแนวการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีขอบข่าย

บริการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพ มีความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืนรวมทั้งได้รับการ

พัฒนาด้านบุคลิกภาพและคุณธรรมที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต โดยการบริหารการแนะแนวการศึกษา

นั้นผู้บริหารต้องขับเคลื่อนทุกคนให้มีบทบาทในการในการแนะแนวควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการ

สอน ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนว ในสถานศึกษา มีการประสาน

ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือให้ก ารแนะแนวในสถานศึกษามี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารการ

จัดการเรียนสอนของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องจนสร้างความมั่นใจ

ให้กับสังคม ว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพ ผู้จบการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและความต้องการของสังคม108 ดังนั้น การประกันคุณภาพศึกษา จึงมี

ความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกับอารยประเทศ 
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 กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล, 33-
38. 
 

107
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , กระทรวงศึกษาธิการ, เอกสาร

ประชาสัมพันธ์เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2546), 5. 
 

108
 ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ, การจัดและบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, 2550), 193. 
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  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ109มาตรา 47 ให้มีระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกัน

คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตราที่ 48 ได้ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด

และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ

ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า

รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก การ

ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกหนึ่งมีความส าคัญในระบบการประกัน

คุณภาพตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ 

 รุ่ง แก้วแดง ให้ความหมายการประกันคุณภาพภายในไว้ว่า เป็นการประเมินผลและ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น110 สอดคล้องกับภาวิดา ธารา

ศรีสุทธิ ได้กล่าวไว้ถึงการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการท างาน

ผู้บริการต้องมีความตระหนัก เข้ามามีส่วนในการส่งเสริม สนับสนุน ร่วมคิด ร่วมท า รวมทั้งจะต้องมี

การท างานเป็นทีม โดยบุคลากรในสถานศึกษาต้องได้รับการเตรียมความพร้อมให้มองเห็นคุณค่าและมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน และด าเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับทุกฝุายที่

เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยมีการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา111 อ ารุง จันทวานิช ได้ให้หลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาไว้       

6 ข้อ ดังนี้ 1) การสร้างความมั่นใจ และความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา 2) การมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินการศึกษาของทุกฝุายทั้งผู้ให้และผู้บริการ 3) ความร่วมมือทางวิชาการขององค์กร บุคลากรใน
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 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, 23. 
 

110
 รุ่ง แก้วแดง, การประกันคุณภาพทุกคนท าได้ไม่ยาก (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วัฒนา

พานิช, 2544), 104. 
 

111
 ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ, การจัดและบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, 2550), 198. 
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พ้ืนที่ 4) การด าเนินงานเน้นคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับและทุกขั้นตอน 5) มีการติดตาม

ตรวจสอบการด าเนินงาน 6) มีการรายงานผลสู่สาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง112 ในขณะที่การประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาตามสาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 ควรด าเนินการดังนี้  1) ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 2) ควรด าเนินการทุกขั้นตอน โดยเน้นการประสานงานและ

การมีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม ทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง และ 3) รายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกกฝุายรับทราบ 

ดังนั้น การประกันคุณภาพภายในจึงเป็นกระบวนการบริหารและการจัดการเรียน ของสถานศึกษา ที่

มีกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ 1)การควบคุมคุณภาพ 2) การตรวจสอบคุณภาพ และ 3) การประเมิน

คุณภาพ เป็นระบบที่สะท้อนถึงความมีคุณภาพ มีการร่วมกันวางแผน การปฏิบัติตามแผน การ

ตรวจสอบ และการปรับปรุง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ตลอดเวลา เป็นการประเมินตนเองจากภายในสถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษานั้น หรือโดย

หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งการประกันคุณภาพภายในนั้น มีขั้นตอนและกระบวนการควบคุมเป็น

ตัวก าหนดการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ด าเนินไปอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งจะท าให้บรรลุตาม

เปูาหมายที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี 

 อนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทาง

ปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 1) จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการ

จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) ก าหนดเกณฑ์การประเมินเปูาหมายหมาย

ความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดกระทรวง เปูาหมายหมายความส าเร็จ

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของส านักงานรับรองความส าเร็จของ

สถานศึกษา 3) วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้

บรรลุตามเปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 4) ด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5) ประสานความร่วมมือกับ

สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุงพัฒนาและระบบประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 6) ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
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 อ ารุง จันทวานิช, “การประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ,”วารสาร
ข้าราชการครู 19(กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2544): 5-9. 
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การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขต

พ้ืนที่การศึกษา  7)การประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ

การศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 113 จาก

ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังหมดที่กล่าวแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าการประกันคุณภาพ

การศึกษาถือว่ามีความจ าเป็นอย่างมากส าหรับการศึกษา เพราะจะเป็นสาเหตุให้สถานศึกษาแต่ละ

แห่งมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ บ่งบอกถึงศักยภาพในการท างานของบุคลากรในสถานศึกษานั้น ๆ 

ด้วย 

การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 

 เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถาบันของชุมชนในการอบรมสั่งสอนให้แก่บุตรธิดาในชุมชนนั้น ๆ 

เมื่อเด็กจบออกมาต้องใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนนั่นเอง ด้วยเหตุผลนี้ ชุมชนจึงสมควรมีสิทธิ์มีส่วนที่จะรับรู้ใน

ผลผลิตของโรงเรียน จึงเป็นหน้าที่ของชุมชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมมรการด าเนินงานของโรงเรียนตาม

บทบาทท่ีมีข้อผูกพันระหว่างชุมชนกับโรงเรียน การเปลี่ยนแปลงเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ถ้า

เรารู้เท่าทันและปรับตัวได้ความปกติสุขของการด าเนินชีวิตก็จ าได้เสมอการปฏิรูปการศึกษาเป็นอีก

การเคลื่อนไหวหนึ่งของสังคม ที่จะผลักดันให้เกิดการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งสามารถสร้าง

ชุมชนทางปัญญาของคนให้มีศักยภาพในการเตรียมตัวสู่อนาคตได้อย่างมั่นใจอันเป็นการเตรียมการ

เชิงรุกของระบบส่วนในสังคมที่เข้มแข็งเส้นทางการปฏิรูปการศึกษา มีกระบวนการยุทธศาสตร์ที่

หลากหลายที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถหรือใช้ให้เหมาะสมกับสภาพชุมชนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการ

พัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์

 กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอแนวทางส าหรับการปฏิบัติการส่งเสริมความด้านรู้ด้าน

วิชาการแก่ชุมชนไว้ดังนี้ 1) ต้องมีการศึกษา ส ารวจความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน           

2) จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะทางวิชาการ เพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพและ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 3) การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นเข้ามีส่วน

ร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาและที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ

สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 4) ส่งเสริมให้มีการแบกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างบุคคล 
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 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล, 33-38. 
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ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น114 ในการมีส่วนร่วมของชุมชน ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความหมายไว้ในรายงานการประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนหมายถึงที่

ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือทุกขั้นตอน

ในกิจกรรมของสถานศึกษา อีกทั้งกลุ่มปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ ดังนี้ 1) กลุ่มปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมประกอบด้วยปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้าน

การเมืองการปกครอง ด้านสังคม วัฒนธรรม 2) กลุ่มปัจจัยเกี่ยวกับชุมชน ได้แก่ ความศรัทธา 

ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ความเป็นห่วงสวัสดิภาพของบุตรหลาน ความเกี่ยวข้องผูกพันกับโรงเรียน 

สถานภาพของคนในชุมชน ความคาดหวังที่มีต่อโรงเรียนประกอบด้วยปัจจัยเกี่ยวกับบุคลากรของ

โรงเรียนผู้บริหารและครูมีความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชน ปัจจัยเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของโรงเรียน ปัจจัย

เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 

1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 3) การมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล115 จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการให้กับ

ประชาชนนั้น นับว่าเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนโดยประชาชนได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับ

กิจการงานด้านวิชาการและได้เข้าใจถึงงานวิชาการในการจัดการเรียนการสอนว่าทางโรงเรียนนั้น ได้

มีกระบวนการในการสอนบุตรหลานอย่างไรบ้าง และยังเป็นการสนับสนุนงานด้านวิชาการให้กับ

ประชาชนเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ด ารงชีวิตประจ าวันต่อไป 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 ในมาตรา 8 ได้เน้นและให้ความส าคัญกับเรื่องการจัดการศึกษา โดยมีค าที่กล่าวไว้ เช่น “เป็น

การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน” “ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” “การพัฒนาสาระ

และกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง” ขณะที่ในมาตรา 9 ได้มีค ากล่าวไว้ เช่น  “การระดมทรัพยากร
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 เรื่องเดียวกัน. 
 

115
 กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ของชุมชน ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2550), 3-4. 
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จากแหล่งต่างๆมาใช้เพ่ือการศึกษา” “การมีส่วนร่วมของบุคคล ในการจัดการศึกษา”116 อีกทั้งใน

มาตรา 25 ได้กล่าวถึง “รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก

รูปแบบ” นั่นแสดงให้เห็นว่าเปูาหมายของการจัดการศึกษานั้น ต้องการให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ใน

ประเทศของเรา โดยมุ่งเน้นให้คนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเป็นหน้าที่ส าคัญของง

สถานศึกษาต้องส่งเสริมงานด้านวิชาการกับชุมชน ในฐานะที่โรงเรียนเป็นแหล่งก าหนดมรดกทาง

วัฒนธรรมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ซึ่งจะมีผลกระทบไปสู่ครอบครัว ชุมชน และ

สังคม โรงเรียนควรมีให้บริการทางด้านวิชาการ และส่งเสริมความรู้แก่ชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาชุมชน

และโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน คือ เข้ามาร่วมท ากิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ ทุกฝุายมี

อิสระ ในการปฏิบัติตามภารกิจและบทบาทของตัวเองเหมือนกับคอมพิวเตอร์ทุกตัวที่สามารถท างาน

อย่างมีอิสระ (stand alone) ขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย (network) ขนาดใหญ่ได้การ

บริหารในลักษณะเครือข่ายจึงเป็นรูปแบบที่น่ าจะเหมาะสมกับการบริหารสถานศึกษาในยุค       

โลกาภิวัตน์ และสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติและครูภิมิปัญญา การเรียนในยุคใหม่ 

จ าเป็นต้องใช้องค์ความรู้มากมาย นอกจากเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ตามมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แล้ว ครูภูมิปัญญาไทยก็เป็น

เครือข่ายที่ส าคัญ สถานศึกษาต้องสิบค้น ยกย่องเชิดชูผู้มีความรู้ด้านปัญญาไทยที่อยู่ในชุมชน แล้ว

จัดระบบเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน จึงจะท าให้การเรียนรู้เรื่องสภาพชุมชนและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นประสบความส าเร็จ117 

 รูปแบบของการส่งเสริมงานวิชาการต่อชุมชนควรมีลักษณะที่ส าคัญดังนี้ 1) การเรียนรู้

จะต้องเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) การเรียนรู้จะต้องเน้นรูปแบบที่ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มและ
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 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545, 4-6. 
 

117
 รุ่งแก้วแดง, โรงเรียนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด, 

2546), 184-190. 
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จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยผู้เรียนเอง 3) เน้นบทบาทของผู้เรียนให้เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ

ตนเอง และ 4) การเรียนรู้จะต้องเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ภายใต้การริเริ่มของผู้เรียน118 

 ดังนั้น การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน จึงเป็นงานที่ผู้บริหารโรงเรียนจัดท าขึ้น

เพ่ือให้บริการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ตามควรแก่เวลา สถานการณ์ และความต้องการของชุมชน

ของโรงเรียนเอง โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 

2545 มีแนวการบริหารที่ส าคัญมากอีกเรื่องหนึ่ง คือ เปลี่ยนรูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษา

จากเดิมท่ีโรงเรียนจัดการศึกษาแต่เพียงล าพังเป็นเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆ ที่หลากหลายเข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษา ในมาตรา 12 ได้กล่าวว่า นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถานสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน119 ดังนั้นเพ่ือให้สถานศึกษาจัด

การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสถานศึกษาต้องมีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาอ่ืน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ซึ่งส่งผลให้โครงสร้างการจัดองค์กรของโรงเรียนต้อง

เปลี่ยนแปลงจากองค์กรเดิมที่มีสายการบังคับบัญชา (hierarchy organization) ไปสู่การจัดองค์กร

แบบเครือข่าย (network organization) ซึ่งเป็น องค์กรรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในอนาคต ในขณะที่ รุ่งแก้วแดง ได้กล่าวถึงโรงเรียนหลายวิทยาเขต ประกอบด้วยโรงเรียนหลักหรือ

แม่ข่ายและเครือข่ายหรือวิทยาเขต120โดยโรงเรียนหลักหรือแม่ข่ายไม่จ าเป็นต้องเป็นโรงเรียนขนาด
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 กระทรวงศึกษาธิการ, การศึกษานอกระบบโรงเรียนกับการปฏิรูปการศึกษา 
(กรุงเทพฯ: ศูนย์ต าราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2545), 9-
10. 
 

119
 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545,7. 
 

120
 รุ่งแก้วแดง, โรงเรียนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด, 

2546), 176-184. 
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ใหญ่มาก แต่โรงเรียนต้องมีหน้าที่ในเรื่องการวางแผน การบริหาร การจัดการ การประสานงาน ดูแล

เรื่อง หลักสูตร สื่อ การพัฒนาและการประเมินผล เมื่อสนับสนุน ช่วยเหลือเครือข่ายให้ประสบ

ความส าเร็จในการบริหาร การศึกษา ผู้บริหารและครู จะต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจว่าคนที่มาอยู่

ในเครือข่าย เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารของโรงเรียนต้องรับผิดชอบร่วมกัน121 

 การประสานความร่วมมือทางด้านวิขาการกับสถานบันอ่ืน กล่าวโดยภาพรวมก็คือ การ

แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการนั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีส าหรับการศึกษาในยุคปัจจุบัน เพราะว่า

การศึกษามีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การร่วมมือกันในการศึกษานั้น ย่อมเป็นสิ่ งดีกับทุก ๆ ฝุาย 

โดยเฉพาะกับตัวของนักเรียนเองในการประสานคามร่วมมือเพ่ือการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน

นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ข้อเสนอแนะในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาอ่ืนไว้ 1) ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา ของรัฐ 

เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษาทั้งบริเวณ

ใกล้เคียง ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ

พัฒนาวิชาการองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ122 

 ดังนั้น การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนจึงเป็นงานที่

ส าคัญงานหนึ่งในการบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารต้องสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือช่วยเหลือ

ในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน หรือองค์กรที่จัดการศึกษาให้หลากหลายทั้งที่จัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกล้เคียง ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่างเขต

พ้ืนที่การศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ เพ่ือครอบคลุมทั้งด้านบุคลากร หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัดผล

ประเมินผลและการเทียบโอน เป็นต้น ทั้งนี้การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาอ่ืนจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

                                                           

 
121

 เรื่องเดียวกัน. 
 

122
 กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล , 

(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด, 2546) 37. 
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การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัด

การศึกษา 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  มาตรา 80 (4)  ก าหนดให้รัฐ

ต้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  องค์การ

ทาง ศาสนาและเอกชน  จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา     

ให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ในหมวดที่ 4 มาตรา 29 ก าหนด                                     

ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เอกชน                               

องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืน  ส่งเสริม  

ความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม 

มีการแสวงหาความรู้  ข้อมูล  ข่าวสาร  และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา 

ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ  รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการและ                                

เปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชน131  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติไว้  ดังนี้  1) ส ารวจและศึกษาข้อมูล                                    

การจัดการศึกษารวมทั้งความต้องการในการรับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  

องค์กร  หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  2) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและ 

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบัน 

สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  และ  3) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล 

ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา123 

 สรุปได้ว่า  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  

หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  คือ  การสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิใน

การจัด การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน  สร้างความรู้ความเข้าใจ  การเพ่ิมความพร้อมให้กับบุคคล  

ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบัน 

สังคมอ่ืน  ร่วมกันใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ส่งเสริมบุคคล                          

                                                           
123 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, 10. 
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ครองครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบัน 

สังคมอ่ืน  ให้ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสม 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

สภาพทั่วไป 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  เป็นหน่วยงานทางการศึกษา  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของ
มติที่ประชุมสภาการศึกษา  ครั้งที่ 1/2552  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2552  ให้มีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 (แก้ไขเพ่ิมเติม)  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และ
มาตรา 37 วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่ งชาติ  (ฉบับที่  3 )   มาตรา 8  และมาตรา 33  วรรคสอง                   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ 2)  พ.ศ. 2553  ก าหนด
จ านวนเขตพ้ืนที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินแบบกลุ่มจังหวัด  จ านวน 18 กลุ่ม  และกรุงเทพมหานคร 1 กลุ่ม  มีภารกิจในการก ากับ  
ดูแล  ประสาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับช่วงชั้นที่ 3-4 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6)  ใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  เสมอภาค  เท่าเทียม  มี
คุณภาพมาตรฐานระดับสากล  โดยมีทิศทางการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนา
คุณภาพมัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ. 2553-25361)  ตามดัชนีตัวชี้วัดที่ก าหนด 
สถานที่ตั้ง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  มีส านักงานตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 และชั้น 
3 ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต าบล
สนามชัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  ประกอบด้วย
จังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรี  ซึ่งจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพ
ประมาณ 56 กิโลเมตร (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) และ 107 กิโลเมตร (ตามเส้นทางถนน
เพชรเกษม)  มีพ้ืนที่ประมาณ 2,168.37 ตารางกิโลเมตร (1,355,204 ล้านไร่) และ 5,358.01 ตาราง
กิโลเมตร (3.3 ไร่)  ตามล าดับ 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
 สภาพทั่วไป สถานศึกษามัธยมศึกษาทั้งหมดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัด
สุพรรณบุรีและ จังหวัดนครปฐม จ านวน 61 แห่ง ดังนี้ 1. จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย 10 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ าเภอเดิมบางนางบวช อ าเภอบางปลาม้า อ าเภอศรีประจันต์ อ าเภอ
สองพ่ีน้อง อ าเภอสามชุก อ าเภออู่ทอง อ าเภอดอนเจดีย์ อ าเภอด่านช้าง และอ าเภอหนองหญ้าไซ มี
สถานศึกษาในสังกัดจ านวนทั้งสิ้น 32 โรงเรียน 2. จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 7 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอดอนตูม อ าเภอบางเลน อ าเภอสาม
พราน อ าเภอพุทธมณฑล มีสถานศึกษาในสังกัดจ านวนทั้งสิ้น 29 โรงเรียน สภาพการจัดการศึกษา 
จักการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม  จ านวนนักเรียน นักเรียนจ านวนทั้งสิ้น 68,917 คน จ านวน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 3,925 คน 
พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้เข้าเรียนและ เรียนจนจบ 
   หลักสูตร 
2. ส่งเสริม / เร่งรัดให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ประสานและสนับสนุนเครือข่ายนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
2. สถานศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะสู่มืออาชีพอย่างต่อเนื่อง

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐาน  เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพขั้นสูง  และมี
เครือข่ายทางวิชาการในการยกระดับคุณภาพครู 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารและจัดการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์หลัก (Strategic Issues) 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ  และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล 
2. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  มีความส านึกในความเป็นชาติไทย  มีจิตสาธารณะ  ความ

เป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีทักษะการด ารงชีวิตที่เข้มแข็งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
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3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่เนินการมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

 อนุชัย  โหมดประดิษฐ์  ได้ศึกษาวิธีการตัดสินใจการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 แล้วตัดสินใจด้วยตัวเอง ส่วนใหญ่เลือก
ปฏิบัติการบริหารวิชาการท่ีสอดคล้องกันในระดับสูง  ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถานบันอ่ืนๆ  ที่จัดการศึกษา  การนิเทศ  การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เปรียบเทียบวิธีการตัดสินใจการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 ในด้านเพศ  วุฒิการศึกษา  และ
ขนาดสถานศึกษา  พบว่า  การตัดสินใจการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
แต่ละด้านไม่แตกต่างกัน  น าเสนอแนวการด าเนินการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1  ในรูปแบบที่เป็นเชิงระบบจากกรอบแนวคิด PDCA

124
 

 จารุวรรณ  วิจิตรวงศ์วาน  ท าการวิจัยเรื่อง  การตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า 1) การตัดสินใจของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการนิยามปัญหา  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด  รองลงมาคือด้าน
การศึกษาหาทางเลือก  และการคัดทางเลือก มีค่ามัชฉิมเลขคณิตที่เท่ากัน 2) การปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 พบว่าโดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากทั้ง 12 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  ด้านการร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดข้ึนแก่ผู้เรียน  ด้านการสร้างโอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้

                                                           
124

 อนุชัย  โหมดประดิษฐ์ “ การศึกษาวิธีการตัดสินใจการบริหารวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยราชภัฏราชนครินทร์ ,2555),บทคัดย่อ. 
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ในทุกสถานการณ์  ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  ด้านการแสวงหาและใช้ช้อมูล
ข่าวสารในการพัฒนา  ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชาพครูอยู่เสมอ  
ด้านการร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  และด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดย
ค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน  มีค่าค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ตามล าดับ 3) การตัดสินใจของ
ผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01125

 

ถวิล  ค าอาจ  ท าการวิจัยเรื่อง  การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสระแก้ว เขต 2  ผลการวิจัยพบว่า  การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2   โดยรวมและรายด้านผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกือบ
ทุกครั้ง  ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สระแก้ว เขต 2  จ าแนกตามประสบการณ์ในภาพรวมแตกต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 และ
ในรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานบุคคล  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดย
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์น้อย  
ส่วนด้านงานบริหารงานวิชาการ  ด้านงานบริหารงบประมาณ  และด้านงานบริหารทั่วไป  แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ126

 

 ชมัยภรณ์  ตันฮะเส็ง  ท าการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผลการวิจัยพบว่า  พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้านเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยจ าแนกตามที่ตั้งพบว่า  พนักงาน
ครูที่อยู่ในเมืองและพนักงานครูที่อยู่นอกเมืองมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  
โดยจ าแนกตามประสบการณ์  พบว่า  พนักงานครูที่มีประสบการณ์น้อยและพนักงานครูที่มี
ประสบการณ์มาก  มีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบ

                                                           
125

 จารุวรรณ วิจิตรวงศ์วาน, “การตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาลัยศิลปากร,2556), 117-118. 

126
 ถวิล  ค าอาจ, “การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

สระแก้ว เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), บทคัดย่อ. 
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การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราโดยจ าแนกตามช่วงชั้น  พบว่า  
ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05127

 

 พงษ์พิชญ์  ดอนเหนือ  ได้ศึกษากระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จังหวัดร้อยเอ็ด  ผลการวิจัยพบว่า  กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัด
ร้อยเอ็ด  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีกระบวนการตัดสินใจอยู่ใน
ระดับมากคือ ด้านการสร้างระบบควบคุมและประเมินผล  ด้านการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด  ด้านการ
น าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ  ด้านระบุข้อจ ากัดของปัจจัย  ด้านการระบุปัญหาและด้านการพัฒนา
ทางเลือก  อยู่ในระดับปานกลางคือ ด้านการวิเคราะห์ทางเลือก  การเปรียบเทียบกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสบการณ์ในการบริหารต่ ากว่า 5 ปี 5 -10 ปี และ
มากกว่า 10 ปี มีกระบวนการตัดสินใจโดยรวมไม่ต่างกัน  การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ส าเร็จการศึกษาสูงสุด  คือสาขาการบริหารการศึกษา
และสาขาอ่ืน  โดยรวมและรายด้าน  พบว่า ผู้บริหารมีกระบวนการตัดสินใจแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05128

 

 เฉลิมขวัญ  ถือความสัตย์  ได้ศึกษาการตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ผลการวิจัยพบว่า          
1) การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  
โดยภาพรวมและตามข้ันตอนอยู่ในระดับมาก  2) การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2   โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก             
3) การตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01129
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 ชมัยภรณ์  ตันฮะเส็ง, “พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ,2553), บทคัดย่อ 

128
 พงษ์พิชญ์  ดอนเหนือ, “การศึกษากระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานจังหวัดร้อยเอ็ด” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ,2550), บทคัดย่อ 

129
 เฉลิมขวัญ  ถือความสัตย์, “การตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
,2555), บทคัดย่อ 
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มณีรัตน์  กมลพัฒนานันท์ ได้ศึกษาการตัดสินใจของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผลการวิจัยพบว่า 1) การตัดสินใจของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงค่ามัชฉิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้  การตัดสินใจ
หรือเลือกทางเลือก  การวิเคราะห์สถานการณ์  การหาทางเลือก  การประเมินผลการตัดสินใจ  การ
ประเมินทางเลือก  และการก าหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์ 2) การบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงค่ามัชฉิมเลขคณิตจาก
มากไปน้อย ดังนี้  การวัดและประเมินผล และด าเนินเทียบโอนผลการเรียน  การแนะแนว การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  การ
ประสานความร่วมมือในการร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กรหน่วยงาน  สถานประกอบการ  และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  
การนิเทศการศึกษา  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ  และการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  3) การตัดสินใจของผู้บริหาร
กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งโดยภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01130 

พรเทพ  อยู่คง  ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานกิจการนักเรียนที่
ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร  
ผลการวิจัยพบว่า  ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร
อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงาน
กิจการนักเรียนมีความสามารถในการท างานให้ประสบความส าเร็จ  การด าเนินการประเมินผลอย่าง
สม่ าเสมอ  และการมุ่งมั่นในความดีเลิศ  ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร  โดยภาพรวม131

 

                                                           
130 มณีรัตน์  กมลพัฒนานันท์, “การตัดสินใจของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาลัยศิลปากร,2559), บทคัดย่อ. 
131

 พรเทพ  อยู่คง, “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานกิจการนักเรียนที่
ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร ” 
(วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาลัย
ศิลปากร,2553), บทคัดย่อ. 
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เพชริน   สงค์ประเสริฐ ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึด
หลักการท างานเป็นทีม  ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งพบว่าการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงาน
วิชาการโดยยึดหลักการท างานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งผลให้ผู้บริหารหัวหน้างานวิชาการมี
พฤติกรรมและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบาทผู้น าทางวิชาการและบริบทของสถานศึกษา  
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการขั้นตอนการท างานเป็นทีม สามารถจัด
กิจกรรมตามขั้นตอนการท างานเป็นทีมได้อย่างเป็นรูปธรรม132 

วิโรจน์  สลีสองสม ได้ท าการศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ  กลุ่ม
เครือข่ายการศึกษาเทิดไทย เขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงรายเขต 3  ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สถานศึกษา
ส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติงานทั้ง 4 งานคือ งานด้านหลักสูตรและการใช้หลักสูตร งานด้านการจัดการเรียน
การสอน  งานด้านวัดผลและประเมินผล และงานด้านการนิเทศการสอน133 

อภิชาต  แก่นน้อย  ได้วิจัยการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 10 ด้าน ระดับปาน
กลาง 2 ด้าน  ได้แก่  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  และการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน
134

 

กุณฑรี  พิกุลแกม  ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้ เรียนในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า 1) การบริหารงานวิชาการใน

                                                           
132 เพชริน  สงค์ประเสริฐ,  “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการ

ท างานเป็นทีม ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” (วิทยานิพนธ์  ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา  บัณฑิต-วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ,2550), บทคัดย่อ. 
133 วิโรจน์  สลีสองสม ,  “การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ  กลุ่มเครือข่าย

การศึกษาเทิดไทย เขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงรายเขต 3”  ( การศึกษาอิสระ  ปริญญาครุศาสตรมหา

บัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร-การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ,2551),

บทคัดย่อ. 

134
 อภิชาต  แก่นน้อย, “การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2” (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 120-121 
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สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  2)
คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) การบริหารงานวิชาการส่งผลต่อคุณภาพผู้ เรียนโดยภาพรวมใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01135 

ณปภัทร รุ่งโรจน์  ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาพบว่า  1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  2) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ของโรงเรียนสังกัดกรุง เทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดั บมากทุกด้ าน                   
3) การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01136

 

กันต์ฤทัย นามมาลา, ธัญญธร ศรีวิเชียร และธนบดี นันทะ ท าการวิจัยเรื่องแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมและรายด้านทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านการวัดผล  
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนมีการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามล าดับ 2) ปัญหาการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวม
และรายด้านทุกด้านมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีปัญหาสูงสุดด้าน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และด้านการนิเทศการศึกษา ตามล าดับ  3) สถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่มีขนาดต่างกัน มีสภาพและปัญหาการ
บริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) แนวทางการพัฒนาการ

                                                           
135

 กุณฑรี  พิกุลแกม, “การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), บทคัดย่อ 

136
 ณปภัทร  รุ่งโรจน์, “การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), บทคัดย่อ 
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บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ควร
ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลเพ่ือการศึกษา แหล่งเรียนรู้ 
และการนิเทศการศึกษา 

อังคณา มาศเมฆ ท าการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน

เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเทศบาล

กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ใน

สถานศึกษา การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน การพัฒนา

หลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนา

หรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การส่งเสริมและ

สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด

การศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการของสถานศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การแนะแนว การนิเทศการศึกษา และการ

ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ตามล าดับ 2) คุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่ม

การศึกษาท้องถิ่นที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก

ที่สุด 2 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 16 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ เคารพ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติ

ไทย เป็นพลเมืองดีของชาติ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ ประพฤติตรง

ตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ ปฏิบัติตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของ

ครอบครัว โรงเรียน และสังคม ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมี

ความกตัญญูกตเวที เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วย

ความเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทยด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ 

มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม ท างานด้วยความเพียรพยายาม และอดทน เพ่ือให้งานส าเร็จตาม

เปูาหมาย แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่อ



 72 
 
อย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน และตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้ ตามล าดับ 3) การบริหารงานวิชาการที่สัมพันธ์กับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน

เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า

ความสัมพันธ์กันในทางบวก หรือมีความสัมพันธ์คล้อยตามกัน ซึ่งการบริหารงานวิชาการสัมพันธ์กับ

คุณภาพผู้เรียน ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด และการบริหารงานวิชาการสัม พันธ์กับคุณภาพ

ผู้เรียนด้านเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์น้อยที่สุด137 

งานวิจัยต่างประเทศ 

เวียรา และ ฟรีเออร์ (Viera and Freer) ได้ศึกษาเรื่องอุปสรรคและเครื่องมือที่ช่วยในการ

ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานของที่ปรึกษาและผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมภาวะผู้น าด้านการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานอย่างเป็นระบบให้กับที่

ปรึกษาและผู้บริหารของโรงเรียนประจ าเขตเออบาน โดยใช้โมเดล six boxes ของบินเดอร์เป็นกรอบ

แนวคิดการวิจัย มีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับอุปสรรคและเครื่องมือ

ครอบคลุมปัจจัยแวดล้อมและพฤติกรรมทั้งหมด ผลการวิจัยพบว่า อุปสรรคในการตัดสินใจโดยใช้

ข้อมูลเป็นฐาน คือ ไม่มีการคาดการณ์และข้อมูลปูอนกลับที่ชัดเจน ขาดการฝึกปฏิบัติด้านเทคโนโลยี

และภาระหน้าที่ธุรการ ส่วนเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน ประกอบด้วยภาวะ

ผู้น าแบบสนับสนุน ที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยความสมัคร

ใจ และภาวะผู้น ากับการรับรู้เชิงบวก138 

                                                           
137

 อังคณา มาศเมฆ, “การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล 
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 110-111. 

138
 Carlos Antonio Viera and Kevin Freer,“Barriers and Enablers to DataDriven 

Decision - Making by High School Counselors and Advisors,” 
PerformanceImprovement 54, 10 (November 2015): 30-40. 
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 ทาจฮาวิฟาร์ด และคณะ (Taghavifard and others) ได้ศึกษาเรื่องการตัดสินใจภายใต้ความ
ไม่แน่นอนและความเสี่ยง กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นภารกิจที่ส าคัญที่สุดของผู้บริหารและเป็นสิ่งที่ยาก 
แบบจ าลองการวิเคราะห์การตัดสินใจจะอยู่ระหว่างสองสภาวการณ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้ นเชิงซึ่งขึ้นอยู่
กับระดับความรู้ความสามารถในการคาดการณ์ผลลัพธ์ ด้านหนึ่งจะเป็นสภาวการณ์ที่แน่นอนและอีก
ด้านหนึ่งจะเป็นสภาวการณ์ที่ไม่แน่นอน ระหว่างสองด้านนี้จะเป็นปัญหาที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยง 
ประเด็นส าคัญ คือ การระบุปัญหา ระดับความไม่แน่นอนมีความแตกต่างกั นขึ้นอยู่กับความรู้
ความสามารถในการรับรู้ปัญหาเดียวกันนั้นของแต่ละบุคคล สะท้อนให้เห็นถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
วิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ความน่าจะเป็น (probability) เป็นเครื่องมือคาดคะเน
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เมื่อความน่าจะเป็น (probability) น ามาใช้กับสภาวการณ์ที่ไม่แน่นอน ด้าน
สภาวการณ์ที่แน่นอนจะมีความน่าจะเป็นอยู่ในระดับ 1 และหากความน่าจะเป็นมีลักษณะแบนราบ 
แสดงว่ามีความน่าจะเป็นเท่ากันทั้งสองด้าน การวิจัยนี้มุ่งศึกษากระบวนการตัดสินใจในปัญหาที่
ซับซ้อนแต่ละข้ัน แสดงถึงกระบวนการวิเคราะห์การตัดสินใจทั้งส่วนรวมและส่วนบุคคล โดยใช้เกณฑ์
การตัดสินใจที่แตกต่างกัน ประเภทข้อมูลที่แตกต่าง ข้อมูลแต่ละระดับคุณภาพ มาเป็นองค์ประกอบ
ในการวิเคราะห์ทางเลือกและตัวเลือกในการตัดสินใจ รวมทั้งเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่เป็น
ตัวก าหนดทิศทางในการตัดสินใจ สิ่งส าคัญ คือ ความพึงพอใจของผู้ตัดสินใจในการพิจารณาทางเลือก 
เกณฑ์ชี้วัด และรูปแบบการเลือก พร้อมทั้ง เครื่องมือประเมินความเสี่ยง139

 

 โคเลลี (Cobelli)  ได้ศึกษารูปแบบการตัดสินใจในการบริหารในระดับอุดมศึกษาโดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะศึกษาการตัดสินใจของผู้บริหารในระดับอุดมศึกษาว่ามีอ านาจหน้าที่ สถานภาพ  
บุคลิกภาพ  เพศ  ตลอดจนขนาดองค์กร  มีผลต่อการตัดสินใจหรือไม่  จากการศึกษาพบว่า  ขนาด
ขององค์กร  อ านาจหน้าที่  สถานภาพ  เพศ  มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร140

 

เบรลเทอ และ ไลท์ (Breiter and Light) ได้ศึกษาข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน : 
ปัจจัยส าหรับการออกแบบระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในโรงเรียน 
การบัญญัติกฎหมายของประเทศได้เพ่ิมบทบาทหน้าที่ด้านการทดสอบ ซึ่งเป็นการสร้างความกดดันใน
การเชื่อมโยงข้อมูลทดสอบกับข้อมูลด้านอ่ืนๆ ส าหรับการตัดสินใจทางการศึกษาการเชื่อมโยงข้อมูล
ในการตัดสินใจให้ความสนใจในระบบส่งสารข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) ทาง

                                                           
139

 Mohammad Taghi Taghavifard, Kaveh Khailil-Damghani and Reza Tavakkoli-
Moghaddam, “Decision-Making Under Uncertain and Risky Situations,” the Society of 
Autuaries (January 2009): 1. 

140
 Formicola J. Cobelli, “Administrative decision-making styles in higher 

education”, Dissertation Abstracs Internationnal (2006) : 1226-A 
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การศึกษามากขึ้น แต่ก่อนที่ผู้บริหารจะเร่งสร้างข้อมูลและระบบสารสนเทศควรทบทวนความรู้ที่มีอยู่
อย่างรอบคอบเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการศึกษา โดยศึกษาข้อมูลระบบสารสนเทศจากวงการ
ธุรกิจและองค์กรที่ท าการวิจัยไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้พิจารณาส่วนส าคัญของระบบMIS ในวงการธุรกิจและ
องค์กร รวมทั้งกรณีศึกษาในเมืองนิวยอร์กเมื่อไม่นานนี้ น าไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเพ่ือ
อธิบายระบบข้อมูลการตัดสินใจในโรงเรียน โดยมุ่งศึกษาว่าโรงเรียนจะใช้ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และหา
ข้อมูลที่ต้องการจากนักการศึกษาแต่ละระดับทั่วทั้งระบบด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และวิธีการใหม่อย่าง
มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ผู้วิจัยได้สรุปข้ออภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล 1) สร้างความต้องการที่แท้จริงของชั้น
เรียนและนักการศึกษา 2) เริ่มจากการยอมรับในความรู้ที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมของครูผู้สอน 3) เลือก
ข้อมูลที่เหมาะสมกับระบบสารสนเทศ 4) ก าหนดการทดสอบที่มีประสิทธิภาพระหว่างมาตรฐาน การ
จัดการเรียนการสอน และการทดสอบ 5) นักการศึกษาต้องพัฒนาให้เกิดความช านาญในการตัดสินใจ
ทางการศึกษา โดยพิจารณาข้อมูลที่เก่ียวข้อง 6) นักการศึกษาต้องเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกลยุทธ์ทาง
การศึกษา และ 7) ศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ141

 

โมเชติ (Mosheti) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและความพึงพอใจในอาชีพของ
ครูมีความสัมพันธ์กับการจัดการองค8กรในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย บอตสวานา  ผลการวิจัย
พบว่า ด้านการแนะน านักเรียนเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและการเลือกอาชีพในอนาคต ครูมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก หากแต่ด้านการพัฒนา/การด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ งาน
ปกครอง และงานบุคลากรของสถานศึกษา ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณา
โดยภาพรวม ครูมีความพึงพอใจในอาชีพอยู)ในระดับปานกลาง ซึ่งครูมีความพึงพอใจกับผลความส าเร็จ
ของนักเรียนและการมีส่วนช่วยเหลือนักเรียน แต่ทว่ามีความพึงพอใจด้านรายได้ โอกาสในการเลื่อนขั้น/
ต าแหน่ง และความก้าวหน้าในอาชีพน้อย นอกจากนี้ ครูมีความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนอยู่
ในระดับมาก โดยครูมุ่งพัฒนานักเรียนให้ประสบความส าเร็จมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน 
แสวงหาโอกาสพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้  เป็นการปฏิบัติด้วยความเต็มใจมากกว่าความมุ่งหวัง
ของโรงเรียน เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครู จ าแนกตามช่วงอายุ พบว่า ครูท่ีมีอายุ
ระหว่าง 41 ปีขึ้นไปมากท่ีสุด รองลงมา คือ อายุระหว่าง 31 – 40 ปี และ อายุระหว่าง 21- 30 ปี 
จ าแนกตามเพศไม่มีความแตกต่างกันท้ัง 3 ตัวแปร เมื่อพิจารณาความรับผิดชอบของครูในโรงเรียน 

                                                           
141

 Andreas Breiter and Daniel Light, “Data for School Improvement:Factors for 
designing effective information systems to support decision – making in schools,” 
Educational Technology & Society (2006): 206-207. 
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พบว่า ครูท่ีไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาโทรับผิดชอบสูงกว่าครูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโท อีกท้ัง
ครูท่ีสอนในโรงเรียนเขตภาคกลางมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและความพึงพอใจในโรงเรียนมากกว่าครูท่ี
สอนในโรงเรียนเขตภาคกลางตอนล่างครูมีความมุ่งหวังอย่างมากท่ีจะท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จมี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน อีกท้ังยังแสวงหาโอกาสพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง อันเป็นเปูาหมายส าคัญท่ีท าให้ครูสัมฤทธิผลด้านความพึงพอใจมากขึ้น นอกจากนี้ 
ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้น โดยเฉพาะ
ครูท่ีมีอายุระหว่าง31 – 40 ปี ซึ่งเป็นครูส่วนมากในสถานศึกษา อีกท้ังเป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อย จึงเสนอให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาแนวทางท่ี
สร้างสรรค์อันจะสร้างความพึงพอใจและยกระดับความรับผิดชอบของครูให้สูงขึ้น 142 

ซานเทียโก วาร์กัส (Santiago - Vargas) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการเรียนรู้และ
ความสัมพันธ์กันของผู้บริหารงานวิชาการและผู้บริหารงานกิจการนักเรียน โดยพบว่าผู้บริหารงาน
วิชาการและผู้บริหารงานกิจการนักเรียนมีส่วนช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามเปูาหมาย แต่ปัญหา
ของการท างานร่วมกันก็คือการขาดความร่วมมือและประสานงานกันในการตัดสินใจหรือการวางนโยบาย
ต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการพัฒนานักเรียน ดังนั้นในการปฏิบัติงานท้ังสองฝุายจึงควรร่วมมือกัน
ปฏิบัติงานอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน143 

บารเน็ทท (Barnett) ไดศึกษาถึง ความคิดเห็นของการบริหารงานวิชาการ พบว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการของการบริหารงานวิชาการ ข้อมูลรายบุคคลใน
ระดับลึกจะถูกน าไปรวบรวมที่ส านักงานบริหารวิชาการ ท าให้ผู้ ปฏิบัติงานฝุายวิชาการสามารถ
เรียกใช้ข้อมูลต่างๆ ท าให้มีความตั้งใจ และร่วมมือในการท างาน144 

อาดัม (Adam) ศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่ดีที่สุดในการด าเนินงานวิชาการ ได้แก่การกระจาย 
อ านาจให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม นโยบายการศึกษาต้องชัดเจน มีการทดสอบระดับชาติ การได้รับการ
สนับสนุนจากภาคเอกชน การพัฒนาการเรียนการสอน ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุน บุคลากรมี

                                                           
142 Paul A. Mosheti, “Teacher participation in school decision – making and 
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Dissertation Abstracts International (2013): A 

143 Mayra  E. Santiago - Vargas ,“The Relationship of Mental Models to Learning  and  
Partnerships between Academic and  Student  Affairs Deans in Puerto Rican Undergraduate 
Education”,ProQuest  LLC , Ph.D. Dissertation , Walden University (2010) : Abstracts 

144
 Barnett Ronald, “The Ideal of Academic Administration 2006”, accessed : 

1 Jul 2010. Available from http://interscience wiley.com/doi/10.1111/j.1467-
9752.1993.tb00654.x/abstract.  
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ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การเรียนการ
สอนยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน145 

แจ็ค (Jack) ศึกษาพบว่า ปัจจัยที่จะน าไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านวิชาการประกอบด้วย 
การมีโครงสร้างการบริหารไม่ซับซ้อน การได้รับการสนับสนุนด้านการเงินและทรัพยากรมี การ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมด้านการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียน
การสอน การให้บริการทางวิชาการอย่างมืออาชีพ และการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในองค์กร 
เป็นต้น146 
 เรซ่า (Raza) ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาของ

University of Peshawar ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การศึกษาวัตถุประสงค์ของการบริหารงานวิชาการใน

ระยะเวลา 5 ปี สรุปผลได้จาก จ านวนของบุคลากรผู้สอนทั้งหมด จ านวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน

ผลงานประจ าปี และการศึกษาดูงานจากบุคคลภายนอก147 
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สรุป 

 จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจกับการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนนั้น  จะเห็นได้ว่า การตัดสินใจของผู้บริหารมีความส าคัญต่อการ

ด าเนินงานต่างๆของโรงเรียน ซึ่งโบวี่ (Bovee) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจโดยใช้

หลักเหตุผล ซึ่งมีท้ังหมด 6 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดปัญหา 2) การค้นหาทางเลือก 3) การประเมิน

ทางเลือก 4) การตัดสินใจ 5) การปฏิบัติตามการตัดสินใจ 6) การประเมินผลลัพธ์และให้ข้อมูล

ปูอนกลับ และในส่วนการบริหารงานวิชาการนั้นเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ต้องด าเนินการและ

ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ   เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  อีกทั้งจะท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายเกิดความมั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา ซึ่งงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้นต้องมีการด าเนินงานทั้งหมด  12 งาน  คือ     

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  3) การวัดผลประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรียน  4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5) การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  7) การนิเทศการศึกษา     8) การแนะแนว

การศึกษา  9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    10) การส่งเสริมความรู้ด้าน

วิชาการแก่ชุมชน  11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน               

12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบัน

สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  ซึ่งเป็นงานที่สถานศึกษาควรด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ  สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

เป็นที่ยอมรับของนักเรียน  ครู  บุคลากรของสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน และสังคมต่อไป 
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บทที่  3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ  1) การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   2) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9    3) การตัดสินใจกับการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา (descriptine research)  ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)  ผู้ให้ข้อมูล 
ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รวม 112 คน  เครื่ องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริหารตามแนวคิดของของโบวี่ (Bovee) และการบริหารงาน
วิชาการตามกรอบแนวทางคู่มือการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลกระทรวงศึกษาธิการการ
ด าเนินการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย  และระเบียบวิธีวิจัย  รายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

 เพ่ือเป็นประโยชน์และแนวทางส าหรับการวิจัยครั้งนี้  จึงได้ก าหนดการด าเนินงานวิจัยไว้ 
3 ขั้นตอน คือ  
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
  ศึกษาปัญหาและความต้องการจากสภาพความเป็นจริง  จากต ารา  เอกสาร  ข้อมูล
สถิติ  พร้อมกับเป็นข้อมูลในการจัดท างานวิจัยและน าเสนองานวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงานวิจัย 
  ด าเนินการสร้างเครื่องมือและน าเครื่องมือที่สร้างไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
ถูกต้องเพ่ือหาความตรงเชิงเนื้อหา (content validity)  และน าไปทดลองใช้กับโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง (try out)  เพ่ือหาความเชื่อม่ัน (reliability)  พร้อมสามารถน าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
แล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 
  รายงานความก้าวหน้าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เ พ่ือขอค าแนะน า
ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย   
เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพ่ือให้งานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการวิจัยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย  ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดต่างๆ ประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย  ประชากรผู้ให้ข้อมูล  
ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ  การรวบรวมข้อมูล  การน าเสนอและการวิเคราะห์
ข้อมูลและสถิติที่ใช้  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แผนแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)   ที่มีแผนแบบการวิจัย
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ศึกษาสภาวการณ์  ไม่มีการทดลอง (the one shot, non – 
experimental case study)  แสดงเป็นแผนผัง (diagram) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  R หมายถึง  ตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่ม 
  X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
  O หมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จ านวนทั้งสิ้น 61 โรงเรียน 
 

    O 

     

 

      R    X 
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กลุ่มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้จากการเปิดตารางประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เครจซีและมอร์แกน  (Krejcie and Morgan)148  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 56 โรงเรียน  โดยการใช้กลุ่ม
ตัวอย่างตามวิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท (stratified random sampling)  เพ่ือกระจายตามสัดส่วน
การสุ่มตัวอย่างด าเนินการดังนี้ 

1. จัดโรงเรียนออกเป็นกลุ่มจังหวัด 
2. สุ่มโรงเรียนในแต่ละจังหวัด 

 

ผู้ให้ข้อมูล 

 ส าหรับผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน  และหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 1 คน  รวมแต่ละโรงเรียน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น  112   คน ดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 5 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวนประชากร  กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 

 
 

จังหวัด 

 
 
ประชากร 

 
 

กลุ่ม 
ตัวอย่าง 

ผู้ให้ข้อมูล 
 

ผู้บริหาร
โรงเรียน 

 
หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

 
รวม 

สุพรรณบุรี 32 29 29 29 58 

นครปฐม 29 27 27 27 54 
รวม 61 56 56 56 112 

 
 

 

 

 

                                                           

 
148

 Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan, “Determining Sample Size for 
Research Activities”, Educational and Psychological Measuremant 30(1970) : 607-610. 
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ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วยตัวแปรพ้ืนฐาน  ตัวแปรต้นและตัวแปร
ตาม  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ตัวแปรพ้ืนฐาน  เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ได้แก่ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่ง  และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ 

2. ตัวแปรต้น  เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริหาร ตามแนวคิดโบวี่ (Bovee) 
ซึ่งแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน  ตามทฤษฎี ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การก าหนดปัญหา   หมายถึง  การรู้จักปัญหาโดยการสังเกตการ 
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการท างานในองค์กร  และรวบรวมข้อมูลที่เป็นส่วนประกอบของปัญหามา
วิเคราะห์ขอบเขตของปัญหา  รู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ   ท าให้เกิดความเข้าใจลักษณะของ
ปัญหา  เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 

ขั้นที่ 2 การค้นหาทางเลือก  หมายถึง  การพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหา  โดย 
ทางเลือกจะอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้  มีการพิจารณาทางเลือกอย่างละเอียด  รอบคอบ  
สมเหตุสมผล  และสร้างสรรค์  โดยใช้ประสบการณ์  การระดมสมองจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด
ทางเลือกท่ีหลากหลาย 

ขั้นที่  3   การประเมินทางเลือก หมายถึง  การพิจารณาทางเลือกที่มีอยู่  โดยการ 
วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการน าทางเลือกไปใช้  วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแต่ละทางเลือก  
ท าการกลั่นกรองเพ่ือให้เหลือเฉพาะทางเลือกท่ีสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้   

ขั้นที่ 4 การตัดสินใจ  หมายถึง  การเลือกทางเลือกที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  โดยศึกษาความเสี่ยงและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและน ามาเปรียบเทียบเพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจ  เพ่ือให้ได้ทางเลือกที่คุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่ายท าให้ ได้มาซึ่งทางเลือกที่ดี
ที่สุด 

ขั้นที่ 5 การปฏิบัติตามการตัดสินใจ  หมายถึง  การปฏิบัติตามทางเลือกโดย 
ผู้บริหารต้องท าการชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบถึงทางเลือกที่ผู้บริหารได้เลือก  เพ่ือน าไปปฏิบัติ  
โดยผู้บริหารจะต้องมีทักษะในการสื่อสารและรับรู้ถึงปฏิกิริยาตอบสนองต่อทางเลือกนั้นๆ  ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามทางเลือกที่ได้เลือกไว้อย่างรอบคอบ 

ขั้นที่ 6  การประเมินผลลัพธ์และให้ข้อมูลปูอนกลับ  หมายถึง  การประเมินผลการ 
ปฏิบัติตามทางเลือกที่ได้ตัดสินใจ  เพ่ือให้ทราบว่าทางเลือกนั้นสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่  ถ้าไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ให้พิจารณาขอบเขตของปัญหาใหม่ก่อนท าการเปลี่ยนทางเลือกและหาทางเลือก
อ่ืนทดแทน 
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3. ตัวแปรตาม    
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  หมายถึง  การวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรอบสาระการเรียนรู้ที่พัฒนาโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมสถานศึกษา  เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  เปูาหมาย  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝุายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท าหลักสูตรหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและวิสัยทัศน์  เปูาหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดย  
บูรณาการเนื้อหาภายในและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม  มีการขอความเห็นชอบ
การใช้หลักสูตรสถานศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อนน าไปใช้    นิเทศการใช้
หลักสูตรตอดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  หมายถึง  การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการ 
เรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด
ของผู้เรียน ตลอดจนผู้ที่มีความสามารถพิเศษ  ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญ
สถานการณ์  การประยุกต์ใช้ความรู้ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน  การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงและปฏิบัติจริง  การส่งเสริมให้รักการอ่านและใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง  การผสมผสาน
ความรู้ต่างๆให้สมดุลกัน  ปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดย    
จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม  และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการน า     
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสานความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครอง  ชุมชน  ท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม  จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ  ซึ่งเป็นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยามิตร เช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  
ส่งเสริมให้ครูใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  และส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา  วิธีการ
จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน 

3. การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  หมายถึง การก าหนดระเบียบ   
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผลและ
ประเมินผล  แต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  สาระการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้  
แผนการจัดการเรียนรู้  และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผล  และ
ประเมินผลการเรียนการสอน  โดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริงจากกระบวนการปฏิบัติและ
ผลงาน จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ทักษะประสบการณ์และผลการเรียนจากสถาบัน สถาน
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ประกอบการและอ่ืนๆ ตามแนวที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้
มาตรฐาน 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การสร้างความตระหนัก 
เกี่ยวกับการท าวิจัยและการน าผลการวิจัยมาใช้ในแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ของสถานศึกษา มีการสร้างเครือข่ายการวิจัยการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและระหว่างสถานศึกษา  
เพ่ือน าผลการวิจัยมาวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมก่ีจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

5. การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  หมายถึง  การศึกษา  
ส ารวจการจัดหา  การเลือก การผลิต  การใช้และการประเมินคุณภาพสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยสมัยและหลากหลาย ซึ่งสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านั้นผ่านการประเมินคุณภาพทาง
วิชาการจากคณะกรรมการของสถานศึกษา คณะกรรมการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ
กระทรวงศึกษาธิการแล้วเพ่ือการศึกษา  เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา  มีการประเมินผลการผลิต การจัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ อีกทั้งมีการเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ครูได้ผลิต
และพัฒนาให้กับเพื่อนครูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  หมายถึง  การส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน  ท้องถิ่น  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเขต
พ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง  จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู    บุคคล ครอบครัว  องค์กร  
หน่วยงาน  และสถาบันการศึกษาอ่ืนในบริเวณใกล้เคียง  จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  
รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้โดยการประสานความร่วมมือจากสถานศึกษาอ่ืนๆ  ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  ในการจัดการกระบวนการเรียนรู้  โดยครอบคลุม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ   

7. การนิเทศการศึกษา  หมายถึง  การจัดระบบ  การด าเนินงาน  การติดตามและ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
ที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา  มีการประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
กระบวนการนิเทศท้ังงานวิชาการและการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

8. การแนะแนวการศึกษา  หมายถึง  การจัดระบบแนะแนวทางวิชาการ  และ 
วิชาชีพภายในสถานศึกษา  โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และกระบวนการเรียนการ
สอน ซึ่งด าเนินการโดยความร่วมมือของคณะครูในสถานศึกษา อีกทั้งมีการประสานความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆกับสถานศึกษา และเครือข่ายภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา  ติดตาม
และประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา   

9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  หมายถึง  การจัด 
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ระบบโครงสร้างขององค์กร  ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษา      
ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวง  เปูาหมายความส าเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา   
วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตามเปูาหมาย
ความส าเร็จของสถานศึกษา  โดยมีการด าเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน มีการประสาน
ความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

10. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน  หมายถึง  การศึกษา  ส ารวจ 
ความต้องการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน  โดยจัดให้ความรู้  เสริมสร้างความคิด  และเทคนิค  
ทักษะทางวิชาการ  วิชาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น  ส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชน  ท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาและที่จัดโดยบุคคล  
ครอบครัว  องค์กร หน่วยงาน  และสถานบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  โดยส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์  ระหว่างบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  ท้องถิ่น 

11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
หมายถึง  การประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถาบันของรัฐ  เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา  ทั้งบริเวณใกล้เคียง  
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  องค์กร  หน่วยงาน  และ 
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  หมายถึง  การส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา  รวมทั้งความ
ต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษา  จัดให้มีการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้  ในการจัดการศึกษาของ
บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น  เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล  จ านวน     
1 ฉบับ  แบ่งเป็น 3 ตอน รายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ  ของผู้ตอบแบบสอบถาม  ซึ่งถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับ  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด  ต าแหน่งปัจจุบัน  และประสบการณ์ในการ
ท างานและแบบสอบถามมีลักษณะเป็นตัวเลือกท่ีก าหนดไว้ให้ (force Choice) 
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 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริหารตามแนวคิดของ โบวี่ 
(Bovee)  ซึ่งแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน   
  ตอนที่  3   เป็นแบบสอบถามเกี่ ยวกับการบริหารงานวิชาการตามข้อบั งคับ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550 โดยจ าแนกออกเป็น 12 ด้าน 
 ส าหรับแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 มีลักษณะเป็นแบบจัดอันดับคุณภาพ  5  ระดับ
ของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale)149  โดยผู้วิจัยก าหนดค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับมี
ความหมายดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน / การบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน / การบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนอยู่ในระดับมาก  มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

 ระดับ 3 หมายถึง การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน / การบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน / การบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนอยู่ในระดับน้อย  มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
 ระดับ 1 หมายถึง การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน / การบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด  มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
 การพิจารณาขอบเขตค่าน้ าหนักของมัชฌิมเลขคณิตที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจาก
ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เพ่ือใช้แปลความหมายของข้อมูล  ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิด
ของเบสท์ (Best)150  ไว้ดังนี้ 
 มัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00  หมายถึง  การตัดสินใจของผู้บริหาร / การบริหารงาน
วิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด 
 มัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49  หมายถึง  การตัดสินใจของผู้บริหาร / การบริหารงาน
วิชาการอยู่ในระดับมาก 

                                                           

 
149

 Rensis Likert, New Pattern of Management (New York : McGraw-Hall 
Book Company, 1961), 74 
 

150
 John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, NewJersey : 

Prentice Hall Inc, 1970) 204-208. 
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 มัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49  หมายถึง  การตัดสินใจของผู้บริหาร / การบริหารงาน
วิชาการอยู่ในระดับปานกลาง 
 มัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49  หมายถึง  การตัดสินใจของผู้บริหาร / การบริหารงาน
วิชาการอยู่ในระดับน้อย 
 มัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49  หมายถึง  การตัดสินใจของผู้บริหาร / การบริหารงาน
วิชาการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

การสร้างเครื่องมือ 

 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือส าหรับการวิจัย  เป็นแบบสอบถาม  โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ศึกษาวรรณกรรม  หลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากต ารา  
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
  ขั้นที่ 2  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาประมวลก าหนดโครงสร้างตามความ
เหมาะสม  เพ่ือก าหนดขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถาม  แล้วด าเนินการสร้างแบบสอบถามตาม
ขอบเขตเนื้อหาที่ก าหนด 
  ขั้นที่ 3  น าแบบสอบที่สร้างเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (content  validity)และภาษาที่ใช้  แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขโดยใช้เทคนิค IOC 
(Index of item Objective Congruence) 
  ขั้นที่ 4  น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ (try out) เพ่ือหา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามกับผู้บริหารสถานศึกษา   
  ขั้นที่ 5  น าแบบสอบถามที่ได้กลับมาค านวณหาความเชื่อมั่น (reliability)  ตาม
วิธีการของครอนบัค (Cronbach)  โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient)  ได้ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.932 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยท าหนังสือบันทึกถึงบัณฑิตวิทยาลัยผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาและภาควิชาการบริหารการศึกษา  เพ่ือท าหนังสือขอความร่วมมือไปยังส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยขอความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียน  และหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยผู้วิจัยได้
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บรรจุซองแบบสอบถามส่งถึงโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาด้วย
ตนเอง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อได้รับแบบสอบถามทั้งหมดคืนมา  ผู้วิจัยพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมด  
เพ่ือคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน  แล้วรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาจัด
ระเบียบข้อมูลลงรหัส  จากนั้นน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้วิจัยได้ ใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล  ใช้ค่าความถ่ี (frequency)  และร้อยละ 
(percentage) 

2. การวิเคราะห์การตัดสินใจของผู้บริหาร และการบริหารงานวิชาการ  ใช้มัชฌิมเลขคณิต  
(arithmetic mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

3. วิเคราะห์การตัดสินใจกับการบริหารงานวิขาการของผู้บริหารโรงเรียน  สถิติที่ใช้ คือ  
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 
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สรุป 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1)  การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9   2)  การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  3)  การตัดสินใจกับการบริหารงานวิชาการ   
ของผู้บริหารงานโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงพรรณนา  (descriptive research)  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนของรัฐที่จัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  จ านวนทั้งสิ้น 61 
โรงเรียน  ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน  (Krejcie and Morgan)  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น            
56 โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)  ซึ่งผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน  
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้งสิ้น 112 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  ซึ่ง
แบ่งเป็น 3 ตอน  ประกอบด้วยตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริหารตามแนวความคิดของโบวี่ (Bovee)  ซึ่ง
แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน              
ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ในคู่มือการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความใช้ค่าความถี่ (frequency)  ร้อยละ (percentage) มัชฌิมเลขคณิต 
(arithmetic mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะห์        
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)    
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
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บทที่ 4   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเรื่อง “การตัดสินใจกับการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 9” ผู้วิจัยได้ส่งแบบถาม
ให้กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 56 แห่ง 
ได้รับแบบสอบถามคืนกลับมา จ านวน 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.29 โดยมีผู้ให้ข้อมูล โรงเรียนละ 2 
คนประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 คน รวมทั้งสิ้น 
100 คน วิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจกับการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริหาร
โรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม 100 คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ต าแหน่งปัจจุบัน ประสบการณ์ในการท างาน แล้วด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ 
(frequency) และร้อยละ (percentage) สามารถน าเสนอได้ดังรายละเอียดในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด
ต าแหน่งปัจจุบันและประสบการณ์ในการท างาน

สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

 
30 
70 

 
30.00 
70.00 

รวม 100 100.00 
อาย ุ

1. ไม่เกิน  30 ปี 
2. 31-40 ปี 
3. 41-50 ปี 
4. 51-60 ปี 

 
5 
27 
29 
39 

 
5.00 
27.00 
29.00 
39.00 

รวม 100 100.00 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
1. ปริญญาตรี 
2. ปริญญาโท 
3. ปริญญาเอก 

 
32 
49 
19 

 
32.00 
49.00 
19.00 

รวม 100 100.00 
ต าแหน่งปัจจุบัน 

1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
50 
50 

 
25.00 
25.00 

รวม 100 100.00 
ประสบการณ์ในการท างาน 

1. ไม่เกิน 10 ปี 
2. 6 - 10 ปี 
3. 11 - 15 ปี 
4. 16 – 20 ปี 
5. มากกว่า 20 ปี 

 
10 
18 
16 
17 
39 

 
10.00 
18.00 
16.00 
17.00 
39.00 

รวม 100 100.00 
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 จากตารางที่ 6  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.00 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 30 คน  คิดเป็นร้อยละ 30.00  อายุ 51-60 ปีมากที่สุด
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00  รองลงมาคืออายุ 41-50 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.00 และอายุ 31-40 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 ที่น้อยที่สุดคืออายุไม่เกิน 30  ปี  
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับปริญญาโทมากที่สุด จ านวน 49 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 และ
ระดับปริญญาเอก จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 ต าแหน่งปัจจุบันมีผู้ให้ข้อมูลเท่ากัน คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระ จ านวนกลุ่มละ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  
ประสบการณ์ในการท างาน คือ ประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปี มากที่สุด จ านวน 39 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมาคือ 6-10 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00   ประสบการณ์ 
16-20 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ประสบการณ์ 11 -15 ปี จ านวน 16 คน และน้อย
ที่สุดคือไม่เกิน 10 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 

ตอนที่ 2 การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา  

เขต 9 

 จากการวิเคราะห์การตัดสินใจการของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ มัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D. ) จากกลุ่มตัวอย่าง 50 แห่ง แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของของ 
เบสท์ (Best)  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดในตารางที่  
ตารางที่  7 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการตัดสินใจของผู้บริหาร         
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้าน 

การตัดสินใจของผู้บริหาร X  S.D.  ระดับ 

1. การก าหนดปัญหา (X1) 4.38 0.47 มาก 

2. การค้นหาทางเลือก (x2) 4.40 0.55 มาก 
3. การประเมินทางเลือก (x3) 4.41 0.61 มาก 

4. การตัดสินใจ (x4) 4.37 0.56 มาก 
5. การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (x5) 4.38 0.46 มาก 

6. การประเมินผลลัพธ์และให้ข้อมูลปูอนกลับ (x6) 4.40 0.55 มาก 

รวม (Xtot) 4.39 0.42 มาก 
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 จากตารางที่ 7 พบว่า การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.39, S.D.=0.42) เมื่อพิจารณา
จ าแนกตามรายด้านพบว่า การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมัชฌิมเลขคณิต  มากไปหาน้อยดังนี้  
การประเมินทางเลือก  ( X =4.41, S.D.=0.61) การค้นหาทางเลือก( X =4.40, S.D.=0.55) การ
ประเมินผลลัพธ์และให้ข้อมูลปูอนกลับ ( X =4.40, S.D.=0.55) การปฏิบัติตามการตัดสินใจ             
( X =4.38, S.D.=0.46) การก าหนดปัญหา  ( X =4.38, S.D.=0.47) และการตัดสินใจ                  
( X = 4.37, S.D.=0.56) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ข้อมูลอยู่ระหว่าง                
0.42 – 0.61 มีการกระจายข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน    
 เมื่อวิเคราะห์การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ในแต่ละด้านเป็นรายข้อจะได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 8 ถึงตารางที่ 13 
 
      

ตารางที่ 8 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการก าหนดปัญหา 
               (n=50) 

การตัดสินใจของผู้บริหาร X  S.D.  ระดับ 
การก าหนดปัญหา (x1)  

1.ผู้บริหารสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่าง
สม่ าเสมอ 

4.39 0.65 
มาก 

 

2.ผู้บริหารมีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นส่วนประกอบของปัญหาที่
เกิดข้ึน 

4.34 0.57 
มาก 

 

3.ผู้บริหารวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหา 4.33 0.62 มาก 

4.ผู้บริหารวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆของปัญหา 4.37 0.61 มาก 
5.ผู้บริหารเข้าใจลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น 4.47 0.59 มาก 

รวม 4.38 0.47 มาก 
 

 จากตารางที่ 8  การก าหนดปัญหา ( X =4.38, S.D.=0.47) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมัชฌิมเลขคณิตมากไป

หาน้อยดังนี้  ผู้บริหารเข้าใจลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น ( X =4.47, S.D.=0.59) ผู้บริหาร
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สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ ( X =4.39, S.D.=0.65) ผู้บริหาร

วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆของปัญหา ( X =4.37, S.D.=0.61) ผู้บริหารมีการรวบรวมข้อมูลที่เป็น

ส่วนประกอบของปัญหาที่เกิดขึ้น ( X =4.34, S.D.=0.57)   และผู้บริหารวิเคราะห์ขอบเขตของ

ปัญหา ( X =4.33, S.D.=0.62)  เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ข้อมูลอยู่ระหว่าง 
0.47 – 0.65 มีการกระจายข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
       
 

ตารางที่ 9 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการค้นหาทางเลือก 

                            (n=50)         

การตัดสินใจของผู้บริหาร X  S.D.  ระดับ 

การค้นหาทางเลือก (x2)  
1.ผู้บริหารค้นหาทางเลือกที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 4.37 0.63 มาก 

2.ผู้บริหารมีการพิจารณาทางเลือกอย่างละเอียด รอบคอบ 
สมเหตุสมผล และสร้างสรรค์ 

4.41 0.67 
มาก 

 

3.ผู้บริหารใช้ประสบการณ์ในการพิจารณาทางเลือกในการ
แก้ปัญหา 

4.39 0.67 
มาก 

 

4.ผู้บริหารมีการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้
เกิดทางเลือกที่หลากหลาย 

4.41 0.70 มาก 

รวม 4.40 0.55 มาก 
 

 จากตารางที่ 9 ด้านการค้นหาทางเลือก ( X =4.40, S.D.=0.55) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมัชฌิมเลขคณิตมากไป
หาน้อยดังนี้ ผู้บริหารมีการพิจารณาทางเลือกอย่างละเอียด รอบคอบ สมเหตุสมผล และสร้างสรรค์            
( X =4.41, S.D.=0.67) ผู้บริหารมีการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดทางเลือก
ที่หลากหลาย( X =4.41, S.D.=0.70)  ผู้บริหารใช้ประสบการณ์ในการพิจารณาทางเลือกในการ
แก้ปัญหา ( X =4.39, S.D.=0.67) และผู้บริหารค้นหาทางเลือกท่ีเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา  
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( X =4.37, S.D.=0.63)  เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ข้อมูลอยู่ระหว่าง 0.55 – 
0.70 มีการกระจายข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน       
  
  

ตารางที่ 10 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการประเมินทางเลือก                     
                                                                                                         (n=50)  

การตัดสินใจของผู้บริหาร X  S.D.  ระดับ 

ด้านการประเมินทางเลือก (X3)  

1.ผู้บริหารมีการพิจารณาทางเลือก โดยการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่
อาจจะเกิดขึ้น 

4.38 0.69 มาก 

2.ผู้บริหารวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแต่ละทางเลือก 4.38 0.66 มาก 
3.ผู้บริหารมีความสามารถในการกลั่นกรองโดยให้เหลือเฉพาะ
ทางเลือกท่ีจะน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 

4.46 0.67 
มาก 

 
รวม 4.41 0.61 มาก 

 

  
 จากตารางที่ 10 ด้านการประเมินทางเลือก ( X =4.41, S.D.=0.61) โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมัชฌิมเลขคณิต
มากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหารมีความสามารถในการกลั่นกรองโดยให้เหลือเฉพาะทางเลือกที่จะน าไปใช้
ในการแก้ไขปัญหา ( X =4.46, S.D.=0.67) ผู้บริหารวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแต่ละทางเลือก     
( X =4.38, S.D.= 0.66)  และผู้บริหารมีการพิจารณาทางเลือก โดยการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่อาจจะ
เกิดข้ึน ( X =4.38, S.D.=0.69) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ข้อมูลอยู่ระหว่าง 
0.61 – 0.69 มีการกระจายข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ข้อมูลอยู่ระหว่าง 0.61 – 0.69 มีการ
กระจายข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 11 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ด้านการการตัดสินใจ 

           (n=50) 

การตัดสินใจของผู้บริหาร X  S.D.  ระดับ 
ด้านการตัดสินใจ (X4)  

1.ผู้บริหารศึกษาความเสี่ยงของแต่ละทางเลือก 4.30 0.70 มาก 
2.ผู้บริหารศึกษาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของแต่ละทางเลือก 4.43 0.73 มาก 

3.ผู้บริหารเปรียบเทียบความเสี่ยงและประโยชน์ของแต่ละทางเลือก
เพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจ 

4.36 0.70 มาก 

4.ผู้บริหารสามารถพิจารณาทางเลือกที่คุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่าย 4.36 0.69 มาก 

5.ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สามารถน ามาแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.38 0.77 มาก 

รวม 4.37 0.56 มาก 

  
 จากตารางที่ 11  ด้านการตัดสินใจ ( X =4.37, S.D.=0.56)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมัชฌิมเลขคณิตมากไปหา
น้อยดังนี้ ผู้บริหารศึกษาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของแต่ละทางเลือก ( X =4.43,S.D.=0.73) 
ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สามารถน ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ             
( X =4.38, S.D.=0.77)   ผู้บริหารสามารถพิจารณาทางเลือกที่คุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่าย           
( X =4.36, S.D.=0.69) ผู้บริหารเปรียบเทียบความเสี่ยงและประโยชน์ของแต่ละทางเลือกเพ่ือน ามา
ประกอบการตัดสินใจ ( X =4.36, S.D.=0.70)  และผู้บริหารศึกษาความเสี่ยงของแต่ละทางเลือก (
X =4.30, S.D.=0.70)  เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ข้อมูลอยู่ระหว่าง 0.56 – 0.77  
มีการกระจายข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
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ตารางที่ 12 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการปฏิบัติตามการตัดสินใจ  

    (n=50) 

การตัดสินใจของผู้บริหาร X  S.D.  ระดับ 
 การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (X5)  

1.ผู้บริหารชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบถึงทางเลือกที่ผู้บริหาร
ได้เลือก 

4.35 0.67 มาก 

2.ผู้บริหารมีทักษะในการสื่อสาร 4.38 0.58 มาก 

3 . ผู้ บ ริ ห า ร รั บ รู้ ถึ ง ปฏิ กิ ริ ย า ตอบสนองต่ อท า ง เ ลื อ กขอ ง
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.36 0.61 มาก 

4.ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามทางเลือกที่ได้เลือกไว้
อย่างรอบคอบ 

4.43 0.67 
มาก 

 

รวม 4.38 0.46 มาก 
 

 จากตารางที่ 12  ด้านการปฏิบัติตามการตัดสินใจ ( X =4.38, S.D.=0.46) โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามทางเลือกที่ได้เลือกไว้อย่าง

รอบคอบ ( X =4.43, S.D.=0.67)  ผู้บริหารมีทักษะในการสื่อสาร  ( X =4.38, S.D.=0.58) 

ผู้บริหารรับรู้ถึงปฏิกิริยาตอบสนองต่อทางเลือกของผู้ใต้บังคับบัญชา( X =4.36, S.D.=0.61) และ

ผู้บริหารชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบถึงทางเลือกที่ผู้บริหารได้เลือก ( X =4.35, S.D.=0.67)  
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ข้อมูลอยู่ระหว่าง 0.46 – 0.67 มีการกระจายข้อมูลน้อย 
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน    
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ตารางที่ 13 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านประเมินผลลัพธ์และให้ข้อมูลปูอนกลับ 

(n=50) 

การตัดสินใจของผู้บริหาร X  S.D.  ระดับ 
ด้านการประเมินผลลัพธ์และให้ข้อมูลป้อนกลับ (X6)  

1.ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติตามทางเลือกที่ได้เลือกไว้ 4.36 0.66 มาก 
2.ผู้บริหารตรวจสอบว่าทางเลือกนั้นสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ 4.43 0.69 มาก 

3.ผู้บริหารน าผลการตรวจสอบมาใช้ในการปรับปรุงทางเลือก 4.46 0.69 มาก 

4.ผู้บริหารพิจารณาหาขอบเขตของปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ก่อนท าการ
เปลี่ยนทางเลือก 

4.44 0.73 
มาก 

 

5.ผู้บริหารสามารถหาทางเลือกใหม่ทดแทนทางเลือกเดิมที่ไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

4.33 0.73 
มาก 

 

รวม 4.40 0.55 มาก 

 

 จากตารางที่ 13 ด้านการประเมินผลลัพธ์และให้ข้อมูลปูอนกลับ ( X =4.40, S.D.

=0.55)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงล าดับจากมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหารน าผลการตรวจสอบมาใช้ในการ

ปรับปรุงทางเลือก ( X =4.46, S.D.=0.69) ผู้บริหารพิจารณาหาขอบเขตของปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่

ก่อนท าการเปลี่ยนทางเลือก ( X =4.44, S.D.=0.73) ผู้บริหารตรวจสอบว่าทางเลือกนั้นสามารถ

แก้ไขปัญหาได้หรือไม่ ( X =4.43, S.D.=0.69) ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติตามทางเลือกที่ได้

เลือกไว้ ( X =4.36, S.D.=0.66) และผู้บริหารสามารถหาทางเลือกใหม่ทดแทนทางเลือกเดิมที่ไม่

ประสบความส าเร็จ ( X = 4.33, S.D.=0.73)  เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ข้อมูลอยู่
ระหว่าง 0.55 – 0.73 มีการกระจายข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกัน   
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ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 ในการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้มัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. ) จากกลุ่มตัวอย่าง 50 แห่ง แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของของ เบสท์ (Best) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดในตารางที่ 14  

 
ตารางที่ 14 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร 

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9โดยภาพรวมและรายด้าน  

                             (n=50) 
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร X  S.D.  ระดับ 

1.การพัฒนาหลักสูตร (y1)                                                            4.41 0.39 มาก 

2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (y2)                                                            4.44 0.33 มาก 
3.การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน (y3)                                                            4.37 0.39 มาก 

4.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (y4)                                                            4.36 0.47 มาก 

5.การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี (y5)                                                            4.30 0.51 มาก 
6.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (y6)                                                            4.35 0.47 มาก 

7.การนิเทศการศึกษา (y7)                                                            4.39 0.42 มาก 

8.การแนะแนวการศึกษา (y8)                                                            4.47 0.42 มาก 
9.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (y9)                                                            4.45 0.40 มาก 

10.การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน (y10)                                                            4.29 0.46 มาก 
11.การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อ่ืน (y11)                                                            

4.28 0.66 มาก 

12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา (y12)                                                            

4.34 0.50 มาก 

รวม (Ytot) 4.37 0.27 มาก 
 

 จากตารางที่ 14 พบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.37,   S.D.=0.27) เมื่อ
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พิจารณาจ าแนกตามรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมัชฌิมเลขคณิตมากไป

หาน้อยดังนี้ การแนะแนวการศึกษา  ( X =4.47, S.D.=0.42)  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ( X =4.45, S.D.=0.40) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ( X =4.44,           

S.D.=0.33)  การพัฒนาหลักสูตร ( X =4.41, S.D.= 0.39) การนิเทศการศึกษา ( X =4.39, 

S.D.=0.42) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ( X =4.37, S.D.=0.39) การวิจัย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( X =4.36, S.D.=0.47) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ( X =4.35,             
S.D.=0.47) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ

สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ( X =4.34, S.D.=0.50) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี               

( X = 4.30, S.D.=0.51) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน ( X =4.29, S.D.=0.46) และ

การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน   ( X =4.28, S.D.=0.66)                                                 
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ข้อมูลอยู่ระหว่าง 0.27 – 0.66 มีการกระจายข้อมูลน้อย 
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน      
 
ตารางที่ 15 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนาหลักสูตร                                                                                                                                              
                                                                                                               (n=50) 

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร X  S.D.  ระดับ 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร(Y1)    
1.วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรอบสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ 

4.36 0.73 มาก 

2.ผู้บริหาร คณะครู และกรรมการสถานศึกษาร่วมกันวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ  
เปูาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4.36 0.72 มาก 

3.จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ   

4.43 0.69 มาก 

4.จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นและ
ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 

4.36 0.70 
มาก 

 
5.จัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ภารกิจ  เปูาหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4.44 0.61 มาก 
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การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร X  S.D.  ระดับ 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร(Y1)    
6.จัดหลักสูตรที่มีการบูรณาการภายในและระหว่างกลุ่มสาระตาม
ความเหมาะสม 

4.42 0.67 
มาก 

 

7.น าหลักสูตรไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ก่อนน าไปใช้ 

4.42 0.62 มาก 

8.มีระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

4.50 0.56 มากที่สุด 

9.ปรับปรุงและพัฒนาการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 4.39 0.58 มาก 
รวม 4.41 0.39 มาก 

  
 จากตารางที่ 15 ด้านการพัฒนาหลักสูตร  ( X =4.41, S.D.=0.39) โดยภาพรวมมีค่า
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมัชฌิม
เลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้ มีระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ ( X =4.50, S.D.=0.56) จัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ  เปูาหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( X =4.44, S.D.=0.61) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ( X =4.43,  S.D.=0.69) น าหลักสูตรไปขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาก่อนน าไปใช้ ( X =4.42, S.D.=0.62) จัดหลักสูตรที่มี
การบูรณาการภายในและระหว่างกลุ่มสาระตามความเหมาะสม ( X =4.42, S.D.=0.67) ปรับปรุง
และพัฒนาการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม ( X =4.39, S.D.=0.58)  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรียนและชุมชน( X =4.36, S.D.=0.70) 
ผู้บริหาร คณะครู และกรรมการสถานศึกษาร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  เพ่ือ
ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ  เปูาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( X =4.36, S.D.=0.72) และ 
วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรอบสาระการเรียนรู้ต่างๆ ( X =4.36, S.D.

=0.73) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ข้อมูลอยู่ระหว่าง 0.39 – 0.73 มีการกระจาย
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน    
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ตารางที่ 16 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้                                                                                                                                              

                                                                      (n=50) 

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร X  S.D.  ระดับ 
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Y2)  

1.ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.48 0.61 มาก 

2.ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
โดยให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนตลอดจนผู้
ที่มีความสามารถพิเศษและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

4.38 0.65 มาก 

3.ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การเผชิญ
สถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

4.44 0.66 มาก 

4.ครูจัดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  และปฏิบัติจริง 4.37 0.58 มาก 

5.ส่งเสริมรักการอ่านและการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 4.44 0.61 มาก 
6.ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม คุณลักษณะอันพังประสงค์ 4.49 0.60 มาก 

7.จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

4.52 0.59 มากที่สุด 

8.น าภูมิปัญญาท้องถิ่น ประสานเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ 

4.33 0.64 มาก 

9.ส่งเสริมการนิเทศแบบกัลยามิตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 4.50 0.60 มากที่สุด 

10.ส่งเสริมให้ครูใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ 4.43 0.62 มาก 
11.ส่ ง เสริมให้ครู ได้รับการพัฒนา  การจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและต่อเนื่อง 

4.46 0.61 มาก 

12.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือส่งเสริความสามารถและความสนใจ
ของผู้เรียน 

4.41 0.65 มาก 

รวม 4.44 0.33 มาก 
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 จากตารางที่ 16 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ( X =4.44, S.D.=0.33) โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมัชฌิม
เลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้   จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เ อ้ือต่อการจัด

กระบวนการเรียนรู้   ( X =4.52, S.D.=0.59)     ส่งเสริมการนิเทศแบบกัลยามิตรในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ต่างๆ ( X =4.50, S.D.=0.60) ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม คุณลักษณะอันพังประสงค์           

( X =4.49,S.D.=0.60) ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ( X =4.48, S.D.=0.61) ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา  การจัดการเรียนรู้อย่าง

หลากหลายและต่อเนื่อง ( X =4.46, S.D.=0.61)  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะกระบวนการ

คิด  การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน ( X

=4.44,S.D.=0.66)  ส่งเสริมรักการอ่านและการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง ( X =4.44, S.D.=0.61)  

ส่งเสริมให้ครูใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้  ( X =4.43, S.D.=0.62)  จัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมความสามารถและความสนใจของผู้เรียน   ( X =4.41, S.D.=0.65)  
ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมโดยให้สอดคล้องกับความสนใจและ

ความถนัดของผู้เรียนตลอดจนผู้ที่มีความสามารถพิเศษและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ( X

=4.38, S.D.=0.65)    ครูจัดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  และปฏิบัติจริง ( X =4.37,
S.D.=0.58)    และ น าภูมิปัญญาท้องถิ่น ประสานเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

กระบวนการเรียนรู้ ( X =4.33, S.D.=0.64) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ข้อมูลอยู่
ระหว่าง 0.33 – 0.66 มีการกระจายข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 17 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ด้านการวัด ประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน                                                         

 (n=50) 

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร X  S.D.  ระดับ 

ด้านการวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  (Y3)  
1.การก าหนดระเบียบ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
ของสถานศึกษา   

4.37 0.61 มาก 

2.ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผลและประเมินผล  แต่ละรายวิชา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  สาระการเรียนรู้  หน่วยการ
เรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้  และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.43 0.55 มาก 

3.ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผล  และประเมินผลการเรียนการสอน  
โดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริงจากกระบวนการปฏิบัติและ
ผลงาน 

4.38 0.61 มาก 

4.จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ทักษะประสบการณ์และผลการเรียน
จ า ก ส ถ า บั น  ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ อ่ื น ๆ  ต า ม แ น ว ที่
กระทรวงศึกษาธิการ 

4.25 0.63 
มาก 

 

5.พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 4.43 0.61 มาก 

รวม 4.37 0.39 มาก 
  
 จากตารางที่ 17 การวัด  ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  ( X =4.37, S.D.

=0.39) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงล าดับจากมัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผลและประเมินผล  
แต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  สาระการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้  แผนการ
จัดการเรียนรู้  และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( X =4.43, S.D.=0.55) พัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลให้ได้มาตรฐาน( X =4.43, S.D.=0.61) ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผล  และประเมินผล
การเรียนการสอน  โดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริงจากกระบวนการปฏิบัติและผลงาน           
( X =4.38, S.D.=0.61) การก าหนดระเบียบ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของ
สถานศึกษา  ( X =4.37, S.D.=0.61) และจัดให้มีการเทียบโอนความรู้ทักษะประสบการณ์และผล
การเรียนจากสถาบัน สถานประกอบการและอ่ืนๆ ตามแนวที่กระทรวงศึกษาธิการ ( X =4.25,  
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S.D.=0.63) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ข้อมูลอยู่ระหว่าง 0.39 – 0.63 มีการ
กระจายข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน       
  
 
ตารางที่ 18 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

(n=50) 

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร X  S.D.  ระดับ 

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Y4)  
1.สร้างความตระหนักเก่ียวกับการท าวิจัย 4.37 0.65 มาก 

2.ครูน าผลการวิจัยมาใช้ในแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

4.44 0.59 
มาก 

 

3.การสร้างเครือข่ายการวิจัยการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและระหว่าง
สถานศึกษา 

4.24 0.68 
มาก 

 

4.น าผลการวิจัยมาวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ของสถานศึกษา 

4.38 0.65 มาก 

รวม 4.36 0.47 มาก 

  

 จากตารางที่ 18 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( X =4.36, S.D.=0.47) โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจาก
มัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้ ครูน าผลการวิจัยมาใช้ในแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ( X =4.44, S.D.=0.59) น าผลการวิจัยมาวิเคราะห์และสร้าง

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  ( X =4.38, S.D.=0.65) สร้างความตระหนักเกี่ยวกับ

การท าวิจัย  ( X =4.37, S.D.=0.65) และการสร้างเครือข่ายการวิจัยการจัดการเรียนรู้ทั้งภายใน

และระหว่างสถานศึกษา ( X =4.24, S.D.=0.68) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า 
ข้อมูลอยู่ระหว่าง 0.47 – 0.68 มีการกระจายข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน       
  

104 



 
99 

 99 

ตารางที่ 19 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

(n=50) 

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร X  S.D.  ระดับ 

ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  (Y5)  
1.ศึกษา ส ารวจการจัดหา  การเลือก การผลิต  การใช้และการ
ประเมินคุณภาพสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสมัยและ
หลากหลาย 

4.37 0.66 
 

มาก 
 

2.การเลือกสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ทางวิชาการจากคณะกรรมการของสถานศึกษา คณะกรรมการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการแล้ว 

4.24 0.67 
 

มาก 
 

3.ประเมินผลการผลิต การจัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

4.22 0.68 
มาก 

 

4.มีการเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ครูได้ผลิตและพัฒนา
ให้กับเพ่ือนครูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4.36 0.64 มาก 

รวม 4.30 0.51 มาก 
 

 จากตารางท่ี 19 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา( X =4.30,             
S.D.=0.51) ) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงล าดับจากมัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้  ศึกษา ส ารวจการจัดหา  การเลือก การผลิต  การใช้

และการประเมินคุณภาพสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสมัยและหลากหลาย  ( X =4.37,  
S.D.=0.66) มีการเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีครูได้ผลิตและพัฒนาให้กับเพื่อนครูท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษา ( X =4.36, S.D.=0.64) การเลือกสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีผ่านการ
ประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการของสถานศึกษา คณะกรรมการของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการแล้ว( X =4.24, S.D.=0.67) และ ประเมินผลการผลิต การจัดหา 

พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ( X =4.22, S.D.=0.68) 
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ข้อมูลอยู่ระหว่าง 0.51 – 0.68 มีการกระจายข้อมูลน้อย 
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 20 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 

(n=50) 

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร X  S.D.  ระดับ 
ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ (y6)                                                             

1.ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน  ท้องถิ่น  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเขต
พ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง   

4.31 0.60 
 

มาก 
 

2.จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู    บุคคล ครอบครัว  
องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันการศึกษาอ่ืนในบริเวณใกล้เคียง 

4.32 0.57 มาก 

3.จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  รวมทั้งพัฒนาให้เกิด
องค์ความรู้โดยการประสานความร่วมมือจากสถานศึกษาอ่ืนๆ 

4.25 0.63 มาก 

4.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  
ในการจัดการกระบวนการเรียนรู้  โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.48 0.66 มาก 

5.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

4.38 0.66 มาก 

รวม 4.35 0.47 มาก 
 

 จากตารางที่ 20 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  ( X =4.35, S.D.=0.47) โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมัชฌิมเลขคณิต
มากไปหาน้อยดังนี้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  ในการจัดการ

กระบวนการเรียนรู้  โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น ( X =4.48, S.D.=0.66) ส่งเสริมและพัฒนา

แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภานนอกสถานศึกษา( X =4.38, S.D.=0.66) จัดท าเอกสารเผยแพร่
แหล่งการเรียนรู้แก่ครู    บุคคล ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันการศึกษาอ่ืนในบริเวณ

ใกล้เคียง ( X =4.32, S.D.= 0.57) ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน  ท้องถิ่น  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง  

( X =4.31, S.D.=0.60) และจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์

ความรู้โดยการประสานความร่วมมือจากสถานศึกษาอ่ืนๆ( X =4.25, S.D.= 0.63) เมื่อพิจารณา 
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ข้อมูลอยู่ระหว่าง 0.47 – 0.66 มีการกระจายข้อมูลน้อย แสดงว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน    
ตารางที่ 21 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ด้านการนิเทศการศึกษา 

(n=50) 
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร X  S.D.  ระดับ 

ด้านการนิเทศการศึกษา(y7)                                                             

1.จัดระบบการนิ เทศงานวิชาการ และการจัดการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษา 

4.42 0.65 มาก 
 

2.ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การนิเทศงานวิชาการ 
และการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับสถานศึกษา 

4.36 0.60 มาก 

3.ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและ
การจัดการเรียนรู้ 

4.37 0.58 มาก 

4.พัฒนากระบวนการนิเทศท้ังงานวิชาการและการจัดการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

4.41 0.55 มาก 

รวม 4.39 0.42 มาก 
 

 จากตารางที่ 21 ด้านนิเทศการศึกษา ( X =4.39, S.D.=0.42) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมัชฌิมเลขคณิตมากไป

หาน้อยดังนี้ จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา( X =4.42, S.D.

=0.65) พัฒนากระบวนการนิเทศทั้งงานวิชาการและการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง      

( X =4.41, S.D.=0.55) ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการจัดการ

เรียนรู้  ( X =4.37, S.D.=0.58) และ ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การนิเทศงาน

วิชาการ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึ กษา ( X
=4.36, S.D.=0.60)  เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ข้อมูลอยู่ระหว่าง 0.42 – 0.65 มี
การกระจายข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน    
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ตารางที่ 22 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ด้านการแนะแนวการศึกษา 

(n=50) 

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร X  S.D.  ระดับ 
แนะแนวการศึกษา  (y8)                                                             

1.จัดระบบแนะแนวทางวิชาการ  และวิชาชีพภายในสถานศึกษา  
โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และกระบวนการ
เรียนการสอน 

 
4.44 

 
0.54 

 
มาก 

 
2.ด าเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของคณะครูใน
สถานศึกษา 

4.45 0.61 มาก 

3.ประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆกับ
สถานศึกษา และเครือข่ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา   

4.47 0.60 มาก 

4.ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนว
การศึกษาในสถานศึกษา   

4.50 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.47 0.42 มาก 
 

 จากตารางที่ 22 การแนะแนวการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X =4.47,
S.D.=0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงล าดับจากมัชฌิมเลข
คณิตมากไปหาน้อยดังนี้ ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาใน

สถานศึกษา  ( X =4.50, S.D.=0.58) ประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ

กับสถานศึกษา และเครือข่ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ( X =4.47, S.D.=0.60) ด าเนินการแนะ

แนวการศึกษาโดยความร่วมมือของคณะครูในสถานศึกษา( X =4.45, S.D.=0.61) และจัดระบบ
แนะแนวทางวิชาการ  และวิชาชีพภายในสถานศึกษา  โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

และกระบวนการเรียนการสอน( X =4.44, S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า 
ข้อมูลอยู่ระหว่าง 0.42 – 0.61 มีการกระจายข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน       
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ตารางที่ 23 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

(n=50) 

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร X  S.D.  ระดับ 

ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  (y9)                                                             
1.สถานศึกษาจัดระบบโครงสร้างขององค์กรให้รองรับกับการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

4.48 0.57 มาก 
 

2.สถานศึกษาก าหนดเกณฑ์การประเมิน เปูาหมายความส าเร็จของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวง  
เปูาหมายความส าเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.51 0.61 
 

มากที่สุด 

3.วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุผลตามเปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษา   

4.41 0.62 มาก 

4.ด าเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.43 0.62 
มาก 

5.มีการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักรับรองมาตรฐานการศึกษา ในการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

 
4.42 

 
0.62 

 
มาก 

รวม 4.45 0.40 มาก 
 

 จากตารางที่  23 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา( X =4.45 ,               
S.D.= 0.40) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
โดยเรียงล าดับจากมัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้  สถานศึกษาก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
เปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวง  เปูาหมาย

ความส าเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา ( X =4.51, S.D.=0.61) สถานศึกษาจัดระบบโครงสร้างของ

องค์กรให้รองรับกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ( X =4.48, S.D.=0.57) ด าเนินงาน 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง( X =4.43, S.D.=0.62) มีการ
ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักรับรองมาตรฐานการศึกษา ในการ

ปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ( X =4.42, S.D.=0.62) และวางแผนการพัฒนา
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คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตามเปูาหมายความส าเร็จของ

สถานศึกษา  ( X =4.41, S.D.=0.62)  เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ข้อมูลอยู่
ระหว่าง 0.40 – 0.62 มีการกระจายข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกัน       
 
ตารางที่ 24 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ
แก่ชุมชน 

(n=50) 
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร X  S.D.  ระดับ 

ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน  (y10)    

1.มีการศึกษา  ส ารวจความต้องการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 4.30 0.63 มาก 
2.จัดให้ความรู้  เสริมสร้างความคิด และเทคนิค  ทักษะทางวิชาการ  
วิชาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 

4.32 0.62 มาก 

3.ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน  ท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาที่จัดโดยบุคคล  ครอบครัว  
องค์กร หน่วยงานและสถานบันอื่นที่จัดการศึกษา 

4.29 0.62 
 

มาก 

4.ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างบุคคล  
ครอบครัว  ชุมชน  ท้องถิ่น 

4.26 0.65 มาก 

รวม 4.29 0.46 มาก 

 

 จากตารางที่ 24 การส่งเสริมความทางวิชาการแก่ชุมชน ( X =4.29, S.D.=0.46) โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจาก
มัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้ จัดให้ความรู้  เสริมสร้างความคิด และเทคนิค  ทักษะทางวิชาการ  

วิชาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น  ( X =4.32, S.D.=0.62) มีการศึกษา  

ส ารวจความต้องการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชนโดย ( X =4.30, S.D.=0.63) ส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชน  ท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาที่จัดโดย

บุคคล  ครอบครัว  องค์กร หน่วยงานและสถานบันอ่ืนที่จัดการศึกษา( X =4.29, S.D.=0.62) และ

ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  ท้องถิ่น( X
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=4.26, S.D.=0.65) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ข้อมูลอยู่ระหว่าง 0.46 – 0.65 มี
การกระจายข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน       
ตารางที่ 25 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ด้านการประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

(n=50) 

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร X  S.D.  ระดับ 

ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอื่น (y11) 

 

ประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถาบันของ
รัฐ  เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งที่จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา  ทั้งบริเวณใกล้เคียง  ภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
4.37 

 
0.63 

 
มาก 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ 
ภายในและต่างประเทศประเทศ 

4.18 
 

0.90 
 

มาก 

รวม 4.28 0.66 มาก 
 
 จากตารางที่ 25 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ

องค์กรอื่น ( X =4.28, S.D.=0.66) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงล าดับจากมัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้ ประสานความร่วมมือ  
ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถาบันของรัฐ  เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งที่จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา  ทั้งบริเวณใกล้เคียง  ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และต่าง

เขตพ้ืนที่การศึกษา( X =4.37, S.D.=0.63) และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ

กับองค์กรต่างๆ ภายในและต่างประเทศประเทศ ( X = 4.18, S.D.=0.90)  เมื่อพิจารณาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ข้อมูลอยู่ระหว่าง 0.66 – 0.90 มีการกระจายข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน       
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ตารางที่ 26 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

(n=50) 

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร X  S.D.  ระดับ 

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (y12)                                                            

 

ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา  รวมทั้งความต้องการใน
การได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  
หน่วยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

 
4.31 

 
0.61 

 
มาก 

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

4.33 0.67 
 

มาก 

จัดให้มีการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้   ในการจัดการศึกษาของบุคคล  
ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

4.39 0.62 มาก 

รวม 4.34 0.50 มาก 

 
 จากตารางที่ 26 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล องค์กร หน่วยงาน และ

สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ( X =4.34, S.D.=0.50) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน   โดยเรียงล าดับจากมัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้ จัดให้มี
การเปลี่ยนแปลงเรียนรู้  ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบัน

อ่ืนที่จัดการศึกษา ( X =4.39, S.D.=0.62) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันอ่ืนที่

จัดการศึกษา( X =4.33, S.D.=0.67) และส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา  รวมทั้งความ
ต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และ

สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ( X =4.31, S.D.=0.61) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า 
ข้อมูลอยู่ระหว่าง 0.50 – 0.67 มีการกระจายข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน       
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 จากตารางที่ 27 พบว่า การตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร 
(rxy=0.553) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางและเป็นความสัมพันธ์ทางบวก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจรายด้านกับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโดยภาพรวม พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ในเชิงบวก โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ .363 - .497  เมื่อเรียงล าดับค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แล้วพบว่า ด้านการตัดสินใจกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร  และด้าน
ประเมินผลลัพธ์และให้ข้อมูลปูอนกลับกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากัน  .497 ด้านการค้นหาทางเลือกกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .467  ด้านการประเมินทางเลือกกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .406  ด้านการก าหนดปัญหาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .397 การปฏิบัติตามการตัดสินใจกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .363  ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์
กันในลักษณะคล้อยตามกัน ซึ่งด้านที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารมากที่สุดคือทักษะการตัดสินใจและการประเมินผลลัพธ์และการให้ข้อมูลปูอนกลับ  รองลงมา
คือ ด้านค้นหาทางเลือก และน้อยที่สุดคือด้านการปฏิบัติตามการตัดสินใจ 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจรายด้านกับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารรายด้าน พบว่าด้านการก าหนดปัญหากับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารรายด้าน มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .107 - .416 ด้านค้นหาทางเลือกกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
รายด้าน  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .186 - .363 ด้านการประเมินทางเลือกกับการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารรายด้าน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .152 - .434 ด้านการตัดสินใจกับการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารรายด้าน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .176 - .429  ด้านการ
ปฏิบัติตามการตัดสินใจกับการการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารรายด้าน มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .026 - .294 ด้านการประเมินผลลัพธ์และให้ข้อมูลปูอนกลับกับการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารรายด้าน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .144 - .478 ความสัมพันธ์ดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะคล้อยตามกัน   
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง“การตัดสินใจกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ   1) การตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   2) การบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   3) การตัดสินใจกับการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9     
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 56 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริหารตามแนวคิดของโบวี่ (Bovee) และการบริหารงาน
วิชาการตามกรอบแนวทางคู่มือการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ให้
ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 
100 คน สถิติที่ ใช้ ในการวิจัย คือ ค่าความถี่  ( frequency) และร้อยละ (percentage)             

มัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาเพ่ือให้ทราบถึงสภาพที่แท้จริง
สามารถน าไปใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์กับการบริหาร โดยผู้วิจัยเสนอผลการวิจัยจากการวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สรุปผลเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
 1. การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การประเมินทางเลือก  การค้นหาทางเลือก  การประเมินผลลัพธ์และ
ให้ข้อมูลปูอนกลับ  การก าหนดปัญหา  การปฏิบัติตามการตัดสินใจ และการตัดสินใจ ตามล าดับ 
 2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้านพบว่าอยู่อยู่ใน
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ระดับมากทุกด้าน  โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ การแนะแนวการศึกษา  การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาหลักสูตร การนิเทศ
การศึกษา  การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  การส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน   และการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน ตามล าดับ 
 3. การตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางหรือมีความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกันทุกคู่   

 

การอภิปรายผล 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาพิจารณาเพ่ือให้
ทราบสภาพที่แท้จริงของการตัดสินใจกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร โรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้   การประเมิน
ทางเลือก  การค้นหาทางเลือก  การประเมินผลลัพธ์และให้ข้อมูลปูอนกลับ  การก าหนดปัญหา  การ
ปฏิบัติตามการตัดสินใจ และการตัดสินใจ ตามล าดับ เหตุที่การประเมินทางเลือกมีค่ามัชฌิมเลขคณิต
มากที่สุดอาจเป็นเพราะการตัดสินใจเป็นการเลือกเอาทางเลือกเพียงทางเดียวจากทั้งหมดที่มีอยู่ 
ดังนั้นการตัดสินใจจึงต้องใช้กระบวนการที่มีระบบระเบียบแบบแผนที่แน่นอน ต้องการคว าม
ละเอียดอ่อน  การมีเหตุผล โดยผู้ตัดสินใจจะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างทั้งความรู้  ประสบการณ์  
หลักการ  เหตุผล และทฤษฎี  รวมทั้งข้อมูลต่างๆ  การตัดสินใจเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการบริหารงานใน
ทุกๆองค์กร  ซึ่งผู้บริหารเป็นบุคคลที่ต้องเผชิญหน้าต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้เนื่ องจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 
มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง    จึงท าให้ผู้บริหารโรงเรียน มีบทบาทชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
กล่าวคือ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลที่สามารถตัดสินใจ บริหารจัดการสถานศึกษาได้ด้วยตนเอง  
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พร้อมด้วยบุคลากรและกรรมการสถานศึกษา    เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพไม่สามารถบอกได้ว่าต้องตัดสินใจในรูปแบบใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ผู้บริหารจ าเป็นต้องเลือกวิธีการตัดสินใจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น  นั่น
หมายถึงในบางครั้งผู้บริหารจ าเป็นต้องตัดสินใจเอง      แต่ในอีกหลายๆครั้งผู้บริหารจ าเป็นต้องให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมตัดสินใจด้วย  จากทฤษฎีสถานการณ์ของการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจของบริดจ์ (Bridge) ชี้ให้เห็นว่าการที่ผู้บริหารจะมอบอ านาจให้แก่บุคลากรมากน้อยเพียงใด
นั้นต้องพิจารณาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 2 สถานการณ์ คือ บุคลากรมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
งานหรือปัญหานั้นหรือไม่  และพิจารณาดูว่าบุคลากรมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานหรือปัญหานั้นหรือไม่  
จากนั้นผู้บริหารจึงมอบอ านาจการตัดสินใจให้บุคลากรนั้น มาก -น้อย ตามความเหมาะสม 
เช่นเดียวกับ แฮมฟิล กริฟฟิน และเฟรดเดอรอคสัน  (Hamphill, grissiths and fredericson)  ที่
ชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจต้องกระท าอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระบบ การตัดสินใจของผู้บริหารต้อง
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความพร้อมของบุคลากร หน่วยงานที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้
แสดงความคิดเห็น บริหารงานตามสายงานบังคับบัญชา ค านึงถึงความสามารถและความแตกต่างของ
ผู้ร่วมงานแต่ละบุคคล พบว่าหน่วยงานนั้นมักจะมีบรรยากาศภายในองค์กรที่เอ้ือต่อการท างาน งาน
ส่วนใหญ่บรรลุเปูาหมายและประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมขวัญ ถือความ
สัตย์ ที่ได้ศึกษาการตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบว่า การตัดสินใจของผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาตามขั้นตอนการตัดสินใจพบว่าอยู่ในระดับมากทุกขั้นตอน โดยขั้นตอนการปฏิบัติตามการ
ตัดสินใจมมีัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือขั้นตอนการตัดสินใจ การค้นหาทางเลือก การก าหนด
ปัญหา การประเมินทางเลือก และการประเมินผลลัพธ์และการให้ข้อมูลปูอนกลับตามล าดับ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของกนกวรรณ วิเชียรเขต ที่ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรม
การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่ การคัดทางเลือก การศึกษาหาทางเลือก การปฏิบัติตาม
ทางเลือก การนิยามปัญหา และการประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ โจนส์ (Jones) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ความคิดเห็น
เกี่ยวกับขั้นตอนการตัดสินใจของผู้บริหารใน 4 องค์กรที่มีความซับซ้อนโดยศึกษาจากผู้บริหารของรัฐ 
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ประสานงานระหว่างประเทศและผู้บริหารมหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่ๆ  ผลปรากฎ
ว่า ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง เวลาที่จ ากัด แรงกดดันจากเพ่ือน ข่าวสารที่หามาได้ 
บทบาทที่จ ากัดและการขาดประสบการณ์ ทั้งหมดนี้มีบทบาทมากคือ แรงกดดันจากเพ่ือนซึ่งได้
ข้อสรุปที่ส าคัญดังนี้ คือ กระบวนการตัดสินใจมีรูปแบบตามโครงสร้าง หรือข้อก าหนดของหน่วยงาน
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ระดับสูง ผู้บริหารระดับสูงของรัฐตัดสินใจโดยยึดตัวเองมากกว่าผู้บริหารองค์กรอ่ืนและจะรับฟัง
เหตุผลของกลุ่มเพื่อนต่อการตัดสินใจมากกว่าตัวแปรที่ศึกษาอ่ืนๆ  
 2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การแนะ
แนวการศึกษา  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
การพัฒนาหลักสูตร  การนิเทศการศึกษา  การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน        
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี  การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอ่ืนตามล าดับ เหตุที่การแนะแนวการศึกษามีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดอาจเป็นเพราะ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เป็นเขตพ้ืนที่ที่ดูแลโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่ง
นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ก าลังอยู่ในระยะที่ต้องตัดสินใจเลือกการศึกษาที่จะเป็นอาชีพในอนาคต เมื่อ
ผู้บริหารให้ความส าคัญในด้านการแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียน มีกระตุ้นให้นักเรียนค้นพบ
ศักยภาพของตนเอง รู้จักและเข้าใจตนเอง เมื่อนักเรียนเข้าใจและทราบจุดมุ่งหมายของตนเองแล้วจะ
ท าให้นักเรียนใส่ใจและตั้งใจกับการเรียนมากขึ้น  การแนะแนวการศึกษาจึงเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งที่
ท าให้การบริหารงานวิชาการประสบความส าเร็จ   นอกจากนี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
มีมัชฌิมเลขคณิตสูงเป็นอันดับสอง เนื่องมาจากปัจจุบันมีการให้ความส าคัญกับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษามากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ มาตรา 47    
ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา 
48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา        
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  จึงท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ให้ความส าคัญและมีการตื่นตัว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินภายนอก  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประพันธ์  เม้าเวียงแก ซึ่งได้ท างาน
วิจัยเรื่อง  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย 
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เขต 2 พบว่า ความเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกบสภาพการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
และเมื่อพิจารณามัชฌิมเลขคณิตที่มีค่ามากใน 2 อันดับแรกตรงกันคือ  การแนะแนวการศึกษา และ 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามล าดับ   งานวิชาการเป็นเสมือนหัวใจของ
โรงเรียน  เป็นภารกิจหลักที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก  อีกทั้งการ
พิจารณาว่าโรงเรียนใดได้มาตรฐานหรือไม่นั้นจะพิจารณาจากผลงานทางวิชาการเป็นอันดับแรก      
ซึ่งมิลเลอร์ (Miler) ได้กล่าวไว้ว่า งานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญที่สุดของโรงเรียน ที่โรงเรียนจะต้อง
รับผิดชอบโดยตรง  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโสภา  วงษ์นาคเพ็ชร์    
ที่ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับณปภัช  รุ่งโรจน์ ที่ได้ศึกษาการ
บริหารงานวิชาการกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 3. การตัดสินใจกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01            
ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า การตัดสินใจของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับ        
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เขต 9 โดยมีค่า
ความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะคล้อยตามกัน    เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะผู้บริหารส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปี จึงท าให้มีทักษะและ
กระบวนการในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี   ตรงกับ ชัล (Shull) ซึ่งได้กล่าวว่าการตัดสินใจเป็น
กระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มได้อาศัยความรู้  ทักษะประสบการณ์ข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์
หาทางเลือกที่ดีที่สุดและท าการเลือกสรรทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง  โดยเล็งเห็นว่าจะสามารถน าไป
ปฏิบัติให้เกิดผลตามที่ได้คาดหวังไว้   เมื่อพิจารณาถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารแล้ว พบว่า 
หน้าที่การตัดสินใจเป็นหน้าที่ที่ส าคัญและจ าเป็นของผู้บริหารที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  ซึ่งก่อนที่
ผู้บริหารจะที่ท าการตัดสินใจนั้นจะต้องอาศัยหลักการ เหตุผล เจตคติ และวิจารณญาณที่ดี และ
ตระหนักถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอว่าบรรลุเปูาหมายอย่างดีที่สุดและบังเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่
องค์กรหรือไม่  ซึ่งเปูาหมายสูงสุดของสถานศึกษา คือ คุณภาพการจัดการศึกษา นั่นหมายถึงการ
บริหารจัดการงานวิชาการที่ได้ประสิทธิภาพ  การที่การตัดสินใจสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการ  
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นั้นเนื่องมาจากที่กล่าวมาแล้วว่า งานวิชาการคือหัวใจหลักของโรงเรียน   ซึ่งการพัฒนาและส่งเสริม
งานด้านวิชาการจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารต้องหมั่นพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เข้ากับ
บริบทของโรงเรียนอยู่เสมอ  การรับเอาการสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเพ่ือปรับปรุงจึงจ าเป็นที่ต้องอาศัย      
การตัดสินใจจากผู้บริหารโรงเรียน  เป็นหลัก  แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ครูได้         
มีโอกาสในการร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆ  เพราะจะท าให้ครูได้รู้สึกว่า
ตนได้มีบทบาทในองค์กร  ท าให้ครูมีขวัญและก าลังใจที่จะท างาน และสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่อง การตัดสินใจกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   จากข้อค้นพบการวิจัย การอภิปรายผล ผู้วิจัย       
มีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการตัดสินใจกับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารให้ดียิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ 

 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้เสนอแนะการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1.  จากผลการวิจัยที่พบว่า  ระดับการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และด้านประเมินทางเลือกอยู่
ระดับมากเป็นอันดับ 1 หมายความว่าผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับขั้นตอนนี้ก่อนการตัดสินใจ 
เนื่องจากขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่จะท าให้การด าเนินการขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์  โดยผู้บริหารจ าเป็นต้องวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การตัดสินใจ เปรียบเทียบความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะได้รับจากการตัดสินใจนั้นๆ อีกทั้งยังต้องอาศัย
ความรอบคอบและความมีเหตุผลมาประกอบอีกด้วย  เพ่ือลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้จาก
การตัดสินใจผิดพลาด 
 2.  จากผลการวิจัยที่พบว่าการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และการแนะแนว
การศึกษาอยู่ระดับมากเป็นอันดับ 1 นั้น  ชี้ให้เห็นว่างานแนะแนวเป็นงานส าคัญอีกงานหนึ่งที่
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญ  เพราะการแนะแนวเป็นกระบวนการที่ช่วยเหลือให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ ปรับตัว  เข้าใจตนเอง สามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง  พัฒนาตนเองสู่โลก และ
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ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ดังนั้นผู้บริหารต้องตระหนัก เห็นความส าคัญ   และเห็น
คุณค่าของงานแนะแนว  ควรมีการส่งเสริม  นิเทศ ก ากับ ติดตามงานแนะแนวอย่างต่อเนื่อง                 
จัดกิจกรรมแนะแนวและให้บริการแนะแนวแก่ผู้ เรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ          
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาที่ได้ก าหนดการบริหารด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 3 
ด้าน คือด้านการจัดกิจกรรมแนะแนว ด้านการให้บริการแนะแนว  และด้านการบริหารการจัดการ
แนะแนว  อย่างไรก็ตามแม้ว่างานแนะแนวจะถูกก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
อย่างชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติงานแนะแนวยังไม่ได้รับการเอาใจใส่อย่างจริงจังจากผู้รับผิดชอบและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ครูแนะแนวบางโรงเรียนไม่ได้จบด้านจิตวิทยาหรือการแนะแนวโดยตรง อีกทั้ง
อัตราก าลังของครูแนะแนวยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ดังนั้นผู้บริหารจึงควรให้ความส าคัญและ
เอาจริงเอาจังกับงานแนะแนว เพ่ือประโยชน์ต่อผู้เรียนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 3.  จากผลการวิจัยที่พบว่าการตัดสินใจกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กัน  แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมี
การตัดสินใจอยู่ในระดับมากเท่าใดการบริหารวิชาการที่เป็นหัวใจของโรงเรียน ก็จะมีระดับ          
การปฏิบัติงานในลักษณะคล้อยตามกันเช่นนั้น  ดังนั้นผู้บริหารจึงควรให้ความส าคัญ ระมัดระวังและ
รอบคอบกับการตัดสินใจ อาจมีการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็น เพ่ือน าข้อมูลจาก
หลายฝุายมาประกอบการตัดสินใจ   เพ่ือลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการตัดสินใจ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 เพ่ือให้งานวิจัยเกี่ยวกับตัดสินใจกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  เป็นประโยชน์ส าหรับการวิจัยในอนาคต ผู้วิจัยจึงขอ
เสนอแนะแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาเพ่ือเกี่ยวกับตัดสินใจกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ 
 2. ควรมีการศึกษาการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร           
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 3. ควรมีการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 

และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้วิจัยได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาจ านวน 5 ท่าน ดังนี้ 

1. ดร.ประพจน์   แย้มทิม 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  จังหวัดสมุทรสาคร 

2. ดร.เกษสุดา  เนรมิตธนไพศาล 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  จังหวัดราชบุรี 

3. ดร.กนกพร  พิริยวุฒิกรอุดม 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระศรีอารย์  จังหวัดราชบุรี 

4. ดร.วิไล   ปรึกษากร 

ครูโรงเรียนวัดโรงเข้  จังหวัดสมุทรสาคร 

5. ดร.ภรณี  หลาวเพชร 

ครูโรงเรียนวัดเขาวัง  จังหวัดราชบุรี 
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หนังสือขอทดลองเครื่องมือ 

และรายชื่อโรงเรียนทดลองเครื่องมือ 
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รายชื่อโรงเรียนทดลองเครื่องมือ 

1. โรงเรียนประชามงคล 
2. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 

3. โรงเรียนแคทรายวิทยา 

4. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

5. โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริ 

6. โรงเรียนวิสุทธรังสี 

7. โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 

8. โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 

9. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

10. โรงเรียนเนกขัมวิทยา 

11. โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 

12. โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ราชบุรี 

13. โรงเรียนหนองโพวิทยา 

14. โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 

15. โรงเรียนหนอกตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บ ารุง 
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ภาคผนวก ค   

ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือวิจัย 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.932 87 

 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

a1 367.40 1109.628 .591 .931 

a2 367.57 1110.392 .538 .931 

a3 367.70 1106.148 .640 .930 

a4 367.63 1101.620 .718 .930 

a5 367.57 1106.668 .447 .931 

a6 367.63 1112.447 .371 .931 

a7 367.50 1104.328 .618 .930 

a8 367.53 1111.154 .512 .931 

a9 367.87 1104.947 .530 .930 

a10 367.63 1098.033 .651 .930 

a11 367.70 1098.286 .767 .930 

a12 367.50 1102.190 .667 .930 

a13 367.80 1105.614 .601 .930 

a14 367.67 1101.609 .628 .930 

a15 367.80 1103.269 .655 .930 

a16 367.60 1091.766 .764 .929 

a17 367.47 1095.844 .632 .930 

a18 367.73 1110.961 .537 .931 

a19 367.63 1107.482 .578 .930 

a20 367.80 1106.303 .543 .930 

a21 367.53 1113.844 .495 .931 

a22 367.73 1104.271 .646 .930 

a23 367.73 1099.857 .610 .930 

a24 367.73 1106.478 .549 .930 
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a25 367.77 1107.909 .578 .930 

a26 367.70 1097.528 .785 .930 

b1 367.53 1112.602 .476 .931 

b2 367.60 1100.110 .740 .930 

b3 367.43 1112.737 .576 .931 

b4 367.50 1107.293 .600 .930 

b5 367.40 1110.455 .643 .931 

b6 367.57 1098.875 .758 .930 

b7 367.37 1111.757 .536 .931 

b8 367.33 1115.333 .503 .931 

b9 367.53 1106.740 .688 .930 

b10 367.37 1114.585 .461 .931 

b11 367.67 1108.299 .631 .930 

b12 367.70 1106.148 .586 .930 

b13 367.73 1112.340 .502 .931 

b14 367.57 1108.599 .533 .931 

b15 367.40 1108.869 .612 .930 

b16 367.53 1115.085 .461 .931 

b17 367.70 1106.907 .690 .930 

b18 367.50 1114.190 .432 .931 

b19 367.67 1113.471 .446 .931 

b20 367.43 1105.151 .645 .930 

b21 367.57 1104.530 .685 .930 

b22 367.40 1103.559 .753 .930 

b23 367.40 1119.214 .383 .931 

b24 367.30 1114.907 .521 .931 

b25 367.60 1113.490 .469 .931 

b26 367.60 1112.800 .487 .931 

b27 367.67 1108.368 .524 .931 

b28 367.77 1101.357 .678 .930 

b29 367.87 1100.809 .704 .930 

b30 366.50 1141.086 -.126 .980 

b31 367.77 1109.220 .603 .930 

b32 367.77 1107.702 .644 .930 

b33 367.80 1102.510 .673 .930 

b34 367.83 1107.937 .488 .931 

b35 367.60 1106.455 .592 .930 

b36 367.83 1109.937 .520 .931 

b37 367.70 1108.769 .527 .931 

b38 367.60 1106.593 .588 .930 

b39 367.53 1104.464 .621 .930 
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b40 367.57 1097.909 .780 .930 

b41 367.60 1113.352 .529 .931 

b42 367.70 1110.976 .660 .931 

b43 367.67 1108.437 .710 .930 

b44 367.57 1110.668 .591 .931 

b45 367.67 1103.126 .697 .930 

b46 367.60 1109.559 .569 .931 

b47 367.70 1109.114 .566 .931 

b48 367.33 1104.437 .665 .930 

b49 367.53 1101.430 .752 .930 

b50 367.63 1106.654 .657 .930 

b51 367.57 1102.116 .746 .930 

b52 367.57 1106.323 .640 .930 

b53 367.97 1115.620 .386 .931 

b54 367.97 1117.757 .369 .931 

b55 367.77 1106.116 .622 .930 

b56 367.93 1103.582 .699 .930 

b57 367.87 1113.016 .589 .931 

b58 368.20 1110.648 .253 .932 

b59 368.03 1105.137 .466 .931 

b60 367.67 1101.885 .727 .930 

b61 367.73 1102.823 .680 .930 
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ภาคผนวก ง   

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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รายช่ือสถานศึกษาผู้ให้ข้อมูล 
 

จังหวัดสุพรรณบุร ี จังหวัดนครปฐม 

1. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยั 
2. โรงเรียนสงวนหญิง 
3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
4. โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
5. โรงเรียนตลิง่ชนัวิทยา 
6. โรงเรียนบางปลามา้ "สงูสุมารผดุงวิทย์" 
7. โรงเรียนหรรษาสุจิตตว์ิทยา 2 
8. โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 
9. โรงเรียนศรีประจนัต์ "เมธีประมุข" 
10. โรงเรียนสรวงสทุธาวทิยา 
11. โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามคัคี 
12. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
13. โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 
14. โรงเรียนอู่ทอง 
15. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 
16. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
17. โรงเรียนดอนคาวทิยา 
18. โรงเรียนบางลี่วทิยา 
19. โรงเรียนสองพี่น้องวทิยา 
20. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
21. โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 
22. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวทิยา 
23. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
24. โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 
25. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
26. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
27. โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
28. โรงเรียนทุ่งคลโีคกช้างวิทยา 
29. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 
 

1. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
2. โรงเรียนราชินบีูรณะ 
3. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 
4. โรงเรียนศรีวิชัยวทิยา 
5. โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 
6. โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
7. โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
8. โรงเรียนสิรินทรราชวทิยาลัย 
9. โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
10. โรงเรียนมัธยมฐานบนิก าแพงแสน 
11. โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 
12. โรงเรียนคงทองวิทยา 
13. โรงเรียนบา้นหลวงวิทยา 
14. โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 
15. โรงเรียนภัทรญาณวทิยา 
16. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย 
17. โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 
18. โรงเรียนแหลมบัววิทยา 
19. โรงเรียนเพิ่มวิทยา 
20. โรงเรียนบางเลนวทิยา 
21. โรงเรียนบางหลวงวทิยา 
22. โรงเรียนสถาพรวิทยา 
23. โรงเรียนบัวปากทา่วิทยา 
24. โรงเรียนสามพรานวทิยา 
25. โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย 
26. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
27. โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 

http://www.kannasoot.ac.th/
http://www.sysp.ac.th/
http://www.kpsp.ac.th/
http://www.suantang.ac.th/
http://www.talingchan.ac.th/
http://www.smschool.ac.th/web/
http://www.hansa2.ac.th/
http://www.kham.ac.th/
http://www.methipramuk.ac.th/menu.htm
http://www.stschool2009.com/main/m7.html
http://www.wangwa53.org/index1.html
http://web.banharn1.ac.th/home/
http://srayaisom.dyndns.org/school.htm
http://www.u-thong.ac.th/
http://school.obec.go.th/uthongsuksalai1/
http://srayaisom.dyndns.org/school.htm
http://www.donkhawittaya.ac.th/
http://www.bangli.ac.th/
http://www.sn.ac.th/
http://www.banharn5.ac.th/
http://www.borsuphan.ac.th/
http://www.thaischool.in.th/72100527/
http://www.samchukratana.ac.th/
http://school.obec.go.th/tfk/
http://school.obec.go.th/banharn6/
http://www.tcschool.ac.th/
http://www.borkruwittaya.ac.th/
http://school.obec.go.th/thungklee/
http://school.obec.go.th/banharnseven/
http://www.pt-lms.com/
http://www.rn.ac.th/
http://ppt2.ac.th/
http://www.swc.ac.th/obeclms/
http://www.sktw.ac.th/maew/Joomla/index.php
http://www.wj.ac.th/web/
http://www.thaischool.in.th/73100237/
http://www.psc.ac.th/
http://www.teenpath.net/school.asp?ID=530
http://www.mtbk.ac.th/
http://www.salatuek.com/
http://school.esanpt1.go.th/ktw/
http://www.blws.ac.th/
http://www.schoolngbr.ac.th/
http://www.py.ac.th/
http://www.thaischool.in.th/prokkaewwit/
http://www.school.obec.go.th/phloichaturachinda/indexploy.htm
http://www.laembua.ac.th/
http://www.thaischool.in.th/73100353/
http://bwschoool.tripod.com/
http://school.obec.go.th/blv2503/
http://stpsch.ac.th/
http://school.obec.go.th/buapakthawittaya/
http://ns2.spw.ac.th/xoops/
http://www.kc.ac.th/
http://www.wrk.ac.th/
http://www.preedaram.ac.th/
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ภาคผนวก จ   

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เรื่อง 
การตัดสินใจกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9 

---------------------------------------------------------------------------------- 

ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบการตัดสินใจของผู้บริหาร กับการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9 

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 การตัดสินใจของผู้บริหาร 

ตอนที่ 3 การบริหารงานวิชาการ 

3. แบบสอบถามฉบับนีผู้้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

3.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน  1 คน 

3.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 คน 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีในการตอบแบบสอบถาม  

และโปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทั้ง 3 ตอน  กรุณาอย่าเว้นข้อใดข้อหนึ่ง  เพราะค าตอบที่ได้จะไม่

สมบูรณ์และไม่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 
 
     นางสาวนิว   ตาคม 

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง 
การตัดสินใจกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9 
---------------------------------------------------------------------------------- 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน [    ] หน้าข้อที่ตรงกับสถานภาพทั่วไปเกี่ยวกับตัวท่าน 
 
ข้อ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 
1 เพศ 

[    ] ชาย 
[    ] หญิง 

[    ]1 

2 อาย ุ
[    ] ไม่เกิน 30 ปี 
[    ] 31 – 40 ปี 
[    ] 41 – 50 ปี 
[    ] มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 

[    ]2 

3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
[    ] ปริญญาตร ี
[    ] ปริญญาโท 
[    ] ปริญญาเอก 

[    ]3 

4 ต าแหน่งปัจจุบัน 
[    ] ผู้บริหารโรงเรยีน 
[    ] หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู ้

[    ]4 

5 ประสบการณ์ในการท างาน 
[    ] ไม่เกิน 5 ปี 
[    ] 6 – 10 ปี 
[    ] 11 – 15 ปี 
[    ] 16 – 20 ปี 
[    ] มากกว่า 20 ปี 

[    ]5 
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ตอนที่ 2 การตัดสินใจของผู้บริหาร 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อค าถามในแบบสอบถามแต่ละข้อ  แล้วประเมินรายการต่างๆ โดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงตามความเห็นของท่าน    โดยมีระดับ
คะแนนและความหมายของแต่ละระดับดังนี้ 
 ระดับ 5   หมายถึง  การตัดสินใจของผู้บริหาร  อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
 ระดับ 4   หมายถึง  การตัดสินใจของผู้บริหาร  อยู่ในระดับ  มาก 
 ระดับ 3   หมายถึง  การตัดสินใจของผู้บริหาร  อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 ระดับ 2   หมายถึง  การตัดสินใจของผู้บริหาร  อยู่ในระดับ  น้อย 
 ระดับ 1   หมายถึง  การตัดสินใจของผู้บริหาร  อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
 
ข้อ 

 
การตัดสินใจของผู้บริหาร 

ระดับความคิดเห็น หรือ
ระดับการปฏิบัติ 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 
 การก าหนดปัญหา    

1 ผู้บริหารสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใน
องค์กรอย่างสม่ าเสมอ 

     [    ]6 

2 ผู้บริหารมีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นส่วนประกอบของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 

     [    ]7 

3 ผู้บริหารวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหา      [    ]8 
4 ผู้บริหารวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆของปัญหา      [    ]9 
5 ผู้บริหารเข้าใจลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น      [    ]10 
 การค้นหาทางเลือก   
6 ผู้บริหารค้นหาทางเลือกท่ีเป็นไปได้ในการแก้ไข

ปัญหา 
     [    ]11 

7 ผู้บริหารมีการพิจารณาทางเลือกอย่างละเอียด 
รอบคอบ สมเหตุสมผล และสร้างสรรค์ 

     [    ]12 

8 ผู้บริหารใช้ประสบการณ์ในการพิจารณาทางเลือกใน
การแก้ปัญหา 

     [    ]13 

9 ผู้บริหารมีการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดทางเลือกที่หลากหลาย 

     [    ]14 

 การประเมินทางเลือก 
10 ผู้บริหารมีการพิจารณาทางเลือก โดยการวิเคราะห์      [    ]15 
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ข้อ 

 
การตัดสินใจของผู้บริหาร 

ระดับความคิดเห็น หรือ
ระดับการปฏิบัติ 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 
ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดข้ึน 

11 ผู้บริหารวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแต่ละทางเลือก      [    ]16 
12 ผู้บริหารมีความสามารถในการกลั่นกรองโดยให้เหลือ

เฉพาะทางเลือกที่จะน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 
     [    ]17 

 การก าหนดปัญหา    
13 ผู้บริหารสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใน

องค์กรอย่างสม่ าเสมอ 
     [    ]6 

14 ผู้บริหารมีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นส่วนประกอบของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 

     [    ]7 

15 ผู้บริหารวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหา      [    ]8 
16 ผู้บริหารวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆของปัญหา      [    ]9 
17 ผู้บริหารเข้าใจลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น      [    ]10 
 การค้นหาทางเลือก   
18 ผู้บริหารค้นหาทางเลือกท่ีเป็นไปได้ในการแก้ไข

ปัญหา 
     [    ]11 

19 ผู้บริหารมีการพิจารณาทางเลือกอย่างละเอียด 
รอบคอบ สมเหตุสมผล และสร้างสรรค์ 

     [    ]12 

20 ผู้บริหารใช้ประสบการณ์ในการพิจารณาทางเลือกใน
การแก้ปัญหา 

     [    ]13 

21 ผู้บริหารมีการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดทางเลือกที่หลากหลาย 

     [    ]14 

 การประเมินทางเลือก 
22 ผู้บริหารมีการพิจารณาทางเลือก โดยการวิเคราะห์

ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดข้ึน 
     [    ]15 

23 ผู้บริหารวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแต่ละทางเลือก      [    ]16 
24 ผู้บริหารมีความสามารถในการกลั่นกรองโดยให้เหลือ

เฉพาะทางเลือกที่จะน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 
     [    ]17 
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ตอนที่ 3 การบริหารงานวิชาการ 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อค าถามในแบบสอบถามแต่ละข้อ  แล้วประเมินรายการต่างๆ โดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงตามความเห็นของท่าน    โดยมีระดับ
คะแนนและความหมายของแต่ละระดับดังนี้ 
 ระดับ 5   หมายถึง  การบริหารงานวิชาการโรงเรียน   อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
 ระดับ 4   หมายถึง  การบริหารงานวิชาการโรงเรียน     อยู่ในระดับ  มาก 
 ระดับ 3   หมายถึง  การบริหารงานวิชาการโรงเรียน  อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 ระดับ 2   หมายถึง  การบริหารงานวิชาการโรงเรียน  อยู่ในระดับ  น้อย 
 ระดับ 1   หมายถึง  การบริหารงานวิชาการโรงเรียน  อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด  
 
ข้อ 

 
กิจกรรมที่โรงเรียนปฏิบัติ 

ระดับความคิดเห็น 
หรือระดับการปฏิบัติ 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

1 วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรอบสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ 

     [    ]32 

2 ผู้บริหาร คณะครู และกรรมการสถานศึกษาร่วมกันวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ  
เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     [    ]33 

3 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ   

     [    ]34 

4 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่น และ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชน 

     [    ]35 

5 จัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ  เป้าหมาย คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

     [    ]36 

6 จัดหลักสูตรที่มีการบูรณาการภายในและระหว่างกลุ่มสาระตามความ
เหมาะสม 

     [    ]37 

7 น าหลักสูตรไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาก่อน
น าไปใช้ 

     [    ]38 

8 มีระบบการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

     [    ]39 

9 ปรับปรุงและพัฒนาการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม      [    ]40 
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ข้อ 

 
กิจกรรมที่โรงเรียนปฏิบัติ 

ระดับความคิดเห็น 
หรือระดับการปฏิบัติ 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 
 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้   
10 ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการ

เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     [    ]41 

11 ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
โดยให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนตลอดจนผู้ที่
มีความสามารถพิเศษ และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

     [    ]42 

12 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การเผชิญ
สถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

     [    ]43 

 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  (ต่อ) 
13 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  และปฏิบัติจริง      [    ]44 
14 ส่งเสริมรักการอ่านและการใฝ่รู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง      [    ]45 
15 ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม คุณลักษณะอันพังประสงค์      [    ]46 
16 จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัด

กระบวนการเรียนรู้ 
     [    ]47 

17 น าภูมิปัญญาท้องถิ่น ประสานเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการกระบวนการเรียนรู้ 

     [    ]48 

18 ส่งเสริมการนิเทศแบบกัลยามิตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้      [    ]49 
19 ส่งเสริมให้ครูใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้      [    ]50 
20 ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา  การจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

และต่อเนื่อง 
     [    ]51 

21 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมความสามารถและความสนใจ
ของผู้เรียน 

     [    ]52 

 การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน   
22 การก าหนดระเบียบ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล

ของสถานศึกษา   
     [    ]53 

23 ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผลและประเมินผล  แต่ละรายวิชาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  สาระการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้  

     [    ]54 
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ข้อ 

 
กิจกรรมที่โรงเรียนปฏิบัติ 

ระดับความคิดเห็น 
หรือระดับการปฏิบัติ 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 
แผนการจัดการเรียนรู้  และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

24 ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผล  และประเมินผลการเรียนการสอน  
โดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริงจากกระบวนการปฏิบัติและ
ผลงาน 

     [    ]55 

25 จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ทักษะประสบการณ์และผลการเรียนจาก
สถาบัน สถานประกอบการและอ่ืนๆ ตามแนวที่กระทรวงศึกษาธิการ 

     [    ]56 

26 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน      [    ]57 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
27 สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการท าวิจัย      [    ]58 
28 ครูน าผลการวิจัยมาใช้ในแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรู้ของสถานศึกษา 
     [    ]59 

29 การสร้างเครือข่ายการวิจัยการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและระหว่าง
สถานศึกษา 

     [    ]60 

30 น าผลการวิจัยมาวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 

     [    ]61 

 การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   
31 ศึกษา ส ารวจการจัดหา  การเลือก การผลิต  การใช้และการประเมิน

คุณภาพสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสมัยและหลากหลาย 
     [    ]62 

32 การเลือกสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ผ่านการประเมินคุณภาพทาง
วิชาการจากคณะกรรมการของสถานศึกษา คณะกรรมการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการแล้ว 

     [    ]63 

33 ประเมินผลการผลิต การจัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

     [    ]64 

34 มีการเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ครูได้ผลิตและพัฒนา
ให้กับเพ่ือนครูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

     [    ]65 

 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้   
35 ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง

ในสถานศึกษา  ชุมชน  ท้องถิ่น  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเขต
     [    ]66 
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ข้อ 

 
กิจกรรมที่โรงเรียนปฏิบัติ 

ระดับความคิดเห็น 
หรือระดับการปฏิบัติ 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 
พ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง   

36 จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู    บุคคล ครอบครัว  
องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันการศึกษาอ่ืนในบริเวณใกล้เคียง 

     [    ]67 

37 จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์
ความรู้โดยการประสานความร่วมมือจากสถานศึกษาอ่ืนๆ 

     [    ]68 

38 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  ใน
การจัดการกระบวนการเรียนรู้  โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     [    ]69 

39 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

     [    ]70 

 การนิเทศการศึกษา   
40 จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา      [    ]71 
41 ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การนิเทศงานวิชาการ 

และการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม
กับสถานศึกษา 

     [    ]72 

42 ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการ
จัดการเรียนรู้ 

     [    ]73 

43 พัฒนาการะบวนการนิเทศทั้งงานวิชาการและการจัดการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

     [    ]74 

 การแนะแนวการศึกษา   
44 จัดระบบแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา  โดย

เชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการ
สอน 

     [    ]75 

45 ด าเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของคณะครูใน
สถานศึกษา 

     [    ]76 

 

 



  154 

 
ข้อ 

 
กิจกรรมที่โรงเรียนปฏิบัติ 

ระดับความคิดเห็น 
หรือระดับการปฏิบัติ 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 
 การแนะแนวการศึกษา  (ต่อ) 

46 ประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆกับ
สถานศึกษา และเครือข่ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา   

     [    ]77 

47 ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนว
การศึกษาในสถานศึกษา   

     [    ]78 

 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
48 สถานศึกษาจัดระบบโครงสร้างขององค์กรให้รองรับกับการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
     [    ]79 

49 สถานศึกษาก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เป้าหมายความส าเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     [    ]80 

50 วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา   

     [    ]81 

51 ด าเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง 

     [    ]82 

52 มีการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักรับรองมาตรฐานการศึกษา ในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

     [    ]83 

 การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน   
53 มีการศึกษา  ส ารวจความต้องการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน      [    ]84 
54 จัดให้ความรู้  เสริมสร้างความคิด และเทคนิค  ทักษะทางวิชาการ  

วิชาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 
     [    ]85 

55 ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน  ท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาที่จัดโดยบุคคล  ครอบครัว  
องค์กร หน่วยงานและสถานบันอื่นที่จัดการศึกษา 

     [    ]86 

56 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างบุคคล  
ครอบครัว  ชุมชน  ท้องถิ่น 
 

     [    ]87 
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ข้อ 

 
กิจกรรมที่โรงเรียนปฏิบัติ 

ระดับความคิดเห็น 
หรือระดับการปฏิบัติ 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 
 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน   

57 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ 
ภายในประเทศ 

     [    ]88 

58 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ ใน
ต่างประเทศ 

     [    ]89 

 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา   
60 ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา  รวมทั้งความต้องการในการ

ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  
หน่วยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

     [    ]90 

61 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

     [    ]91 

62 จัดให้มีการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้   ในการจัดการศึกษาของบุคคล  
ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 

     [    ]92 
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ชื่อ-สกุล นางสาวนิว  ตาคม 
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