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 การวิจัยครั้งน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรยีนมาตรฐานสากล
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1 คน รองผูอํานวยการสถานศึกษา 1 คน ครูผูสอน 28 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เปนแบบสอบถามซึ่งมีคาความเช่ือมั่นเทากับ .972 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย  

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน  
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การนิเทศติดตาม และการพัฒนาหลกัสตูร การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยรวม

อยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี ดานความรู ดานเจตคติ และดานทักษะ/กระบวนการบทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษากับการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความสัมพันธเชิงบวก อยูในระดับ 

สูงมาก (r = .837) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  The objectives of this research were to study the role of school administrators, 

the learners’ performance development and the relationship between the role of school 

administrators and the learners’ performance development in World - Class Standard 

School under the Secondary Educational Service Area Office 11 in Surat Thani Province. 

The population was 7 World - Class Standard schools. The samples were World - Class 

Standard extra - large sized schools, Wiang - Sa school, Suratpittaya school, Surathani 2 

school and Muang Suratthani school. The respondents were 30 people in each school; 

1 school director, 1 vice - director and 28 teachers. In total 150 people, by using purposive 

sampling. The research instrument was a questionnaire with a reliability index of 0.97. 

The data was analyzed by using means, standard deviation and Pearson's correlation 

coefficient. 

  The research results showed that; the role of school administrators was at a high 

level in the following descending order : support for study facilities, development of 

teachers and educational personnel, policy formulation, supervision and curriculum 

development. The learners’ performance development in World - Class Standard School 

was at a high level in the following descending order : knowledge, attitude, and skills. 

The relationship between the school administrators’ roles and the learners, performance 

development in World - Class Standard Schools was in the positive direction at very high 

level (r = .837) with statistical significance at the level .01 
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และอํานวยความสะดวกในการทดลองใชเครื่องมือ และเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนกลุมตัวอยางตอบ

แบบสอบถาม และขอขอบคุณเพื่อนรวมรุนที่คอยใหความชวยเหลือใหคําแนะและปรึกษา จนทําให

วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี ประโยชนที่ไดรับจากวิทยานิพนธน้ีผูวิจัยขอมอบใหผูสนใจศึกษา
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 กระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ทั้งดานวิทยาการ 

สังคม เศรษฐกิจ ฐานความรู (Knowledge - Based Economy) และความกาวหนาทางเทคโนโลยี

สารสนเทศทาํใหแตละประเทศไมสามารถปดตัวอยูโดยลําพัง จะตองรวมมือและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

การดํารงชีวิตของคนในแตละประเทศมีการติดตอสือ่สารซึง่กนัและกันมากข้ึน มีความรวมมือในการปฏิบัติ

ภารกิจและ แกปญหาตาง ๆ  รวมกันมากข้ึน ในขณะเดียวกัน สังคมโลกในยุคปจจุบนัก็เต็มไปดวยขอมูล

ขาวสาร ทําใหคนตองคิด วิเคราะห แยกแยะ และมีการตัดสนิใจที่รวดเร็ว เพื่อใหทันกับเหตุการณในสังคม

ที่มีความสลับซับซอน มากข้ึน สิ่งเหลาน้ีนําไปสูสภาวการณของการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา และ

อุตสาหกรรมระหวางประเทศ อยางหลีกเลี่ยงไมได และเปนแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหหลายประเทศ

ตองปฏิรูปการศึกษา คุณภาพของการจัดการศึกษาจึงเปนตัวบงช้ีที่สําคัญประการหน่ึงสําหรับความพรอม

ในการเขาสูศตวรรษที่ 21 และศักยภาพในการแขงขันในเวทีโลกของแตละประเทศ ดวยเหตุน้ีจําเปน

อยางย่ิง ที่แตละประเทศตองเตรียมคนรุนใหมที่มีทักษะและความสามารถในการปรับตัวใหมีคุณลักษณะ

สําคัญในการดํารงชีวิตในโลกยุคใหมไดอยางรูเทาทัน สงบ สันติ มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสม

เพียงพอ การจัดหลกัสูตรการเรียนการสอนตองมีความเปนพลวัตน กาวทันกับสิ่งตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง  

 กระทรวงศึกษาธิการ มีจุดมุงหมายที่จะผลกัดันใหมีการปรบัเปลี่ยน เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัด

การศึกษาไทยใหพรอมสําหรับการแขงขันในเวทีโลกในยุคศตวรรษที่ 21 เพราะในอนาคตโรงเรียนแตละแหง

จะตองมีการแขงขันดานคุณภาพมากข้ึน หลักสูตรการเรียนการสอนมีความเปนสากล เน่ืองจากยุค

โลกาภิวัตนมีการเช่ือมโยง ตลาดแรงงานในอนาคตตองการคนที่มีศักยภาพในหลายดาน รวมทั้งความสามารถ 

ดานภาษาตางประเทศ การคิดวิเคราะห การสื่อสาร คุณลักษณะในการเปนพลโลก การจัดหลักสูตร

และการเรียนการสอนจึงตองปรับใหมีความเปนสากลมากข้ึน นอกจากน้ี การเปดเสรีทางการศึกษา 

ทําใหสถาบันการศึกษาจากตางประเทศเขามาลงทุนดานจัดการศึกษาในประเทศไทย โรงเรียนควรหา

ภาคีเครือขายในการจัดหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสมทบ หรือหลักสูตรรวมกับสถาบันตางประเทศ 

เพื่อความเปนสากลของการศึกษา การพัฒนาทักษะการคิด สภาพสังคมโลกที่มีการแขงขันสูง ทําให

การจัดการศึกษาจําเปนตองเนนการพัฒนาทักษะเปนสําคัญ 

 แตปจจุบันโรงเรยีนยังไมสามารถพัฒนาทกัษะการคิดของผูเรียนไดเทาที่ควร เน่ืองจากการเรียน

การสอนยังเนนใหผูเรียนคิดตามสิ่งที่ผูสอนปอนความรูมากกวาการคิดสิ่งใหม ๆ  จึงควรมีการปรับรูปแบบ
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กระบวนการจัดการเรยีนการสอนเพื่อสงเสริมทกัษะการคิดใหมากย่ิงข้ึน  การปลูกฝงคุณธรรมจรยิธรรม 

แนวคิดของทุนนิยมที่มุงการแขงขันน้ัน มีอิทธิพลทําใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนสวนใหญน้ันเนน

และใหความสําคัญการพัฒนาความรูความสามารถ เพื่อความกาวหนาในหนาที่การงานและการมีชีวิต

ความเปนอยูที่ดีข้ึน จนอาจละเลยการพัฒนาสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจะ สงผลตอปญหาทาง

สังคมตามมา การสอนภาษาตางประเทศในยุคโลกไรพรมแดนน้ัน ผูมีความรูดานภาษาตางประเทศ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงภาษาที่ใชสื่อสารกันอยางกวางขวาง เชน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน ยอมมีความ

ไดเปรียบในการติดตอสื่อสาร การเจรจาตอรองในเรือ่งตาง ๆ ตลอดจนการประกอบอาชีพ การจัดการ

เรียนการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทยยังคงประสบปญหาอยางหนัก ผูเรียนขาดทักษะในการสือ่สาร 

กระบวนการจัดการเรียนรูในโรงเรียนสวนใหญในปจจุบัน ยังไมสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณภาพ

ตามเจตนารมณของหลักสูตรแกนกลางฯ ได โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานของทักษะการคิดวิเคราะห การฝก

ใชความคิดและแสวงหาความรู เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งทางรางกาย จิตใจ และสติปญญาที่จะสงผลให

ผูเรียน เพิ่มความสามารถในการเรยีนรู และนําไปพัฒนาประยุกตใชไดกับการอยูรวมในสงัคมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ผูเรียนยังขาดโอกาสในการลงมือปฏิบัติจรงิ การทดลอง และการคิดวิเคราะหดวยตนเอง 

และสิ่งเหลาน้ีจะเกิดข้ึนไดกต็อเมื่อครูตองมีความรูความเขาใจในเปาหมายของหลักสูตร และกระบวนการ

จัดการเรียนรูอยางถองแท สามารถนําไปถายทอดแกผูเรียน และสามารถประยุกตใชสือ่อุปกรณตาง ๆ 

ตลอดจนนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม ๆ ที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ   

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดเล็งเหน็ความจาํเปนอยางรีบดวนที่จะตองเรง 

หาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะ และความสามารถตาง ๆ ใหเกิดข้ึนกับผูเรียนเพื่อใหเปน

พื้นฐานที่จะเติบโตเปนคนไทยที่มีความคิดเปนสากล มีความสามารถในการรวมมือทํางาน และแขงขัน

กับนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะสิ่งเหลาน้ีจะชวยทําใหประเทศไทยสามารถดํารงอยูในเวที

นานาชาติไดอยางรูเทาทัน ไมถูกเอารัดเอาเปรียบ ไดรับประโยชนในสิ่งที่ควรจะไดรับ และ มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) จึงเปนนวัตกรรมการจัดการศึกษา

ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน นํามาใชเปนมาตรการเรงดวนในการยกระดับการจัด

การศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากล โดยมีจุดหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค สมรรถนะ

สําคัญ และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายการพัฒนา ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ และมีคุณธรรมบน

พื้นฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล โดยหลักสูตรไดมุงเนนความสามารถในการสื่อสาร 

การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต เพื่อใหผูเรียนมีศักยภาพเทียบเคียงกับนานา

อารยประเทศ เปนการเพิ่มขีดความสามารถใหคนไทยกาวทันตอความเปลี่ยนแปลงและความกาวหนา

ของโลก มีศักยภาพในการแขงขันในเวทีโลก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2551) 

ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนผูทีม่ีบทบาทที่สําคัญเปรียบไดวาเปนจอมทัพที่จะนําสถานศึกษา

ใหกาวไปในกระแสแหงการปฏิรูปไดอยางมีเกียรติและศักด์ิศรี นอกจากน้ีการบริหารของผูบริหารที่มี
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ประสิทธิภาพยังสงผลใหการใชงบประมาณ เทคโนโลยี เวลา และคนในองคการไดอยางเหมาะสมกับ

ผลผลิตที่ได ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการจัดการศึกษาน้ัน ข้ึนอยูกับบทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษาดังคําที่วา คุณภาพและความสําเร็จของการจัดการเรยีนการสอนข้ึนอยูกับความรูความสามารถ

ของผูบริหารสถานศึกษา หากผูบริหารเปนเชนไรสถานศึกษาก็มักเปนเชนน้ัน ถาผูบริหารสถานศึกษา

สนใจเรื่องอะไร หรอืเห็นอะไรมคีวามสาํคัญก็จะสงเสริมทําใหสถานศึกษามีความเดนดานน้ัน แตในชวง

เวลาที่ผานมา พบวา ผูบริหารสถานศึกษายังใหความสําคัญตอการแสดงบทบาทในการจัดการปฏิรูป

การเรียนรูใหสอดคลองกบัสากลนอย น่ันคือไมสนใจที่จะศึกษาคนควาสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนจึงทําใหขาดความรูความสามารถ ไมอาจใหการสงเสริมและ

สนับสนุนการเรียนการสอน ไมสงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถของครู ไมสามารถใหคําปรึกษา

แนะนํา หรือสนับสนุนทรัพยากรการบริหารใหสอดคลองกับการจัดการเรียน สงผลใหผูเรียนซึ่งเปนกําลัง

ในการพัฒนาประเทศ พัฒนาศักยภาพไดไมเต็มที่          

 ดังน้ัน หากผูบริหารสถานศึกษามีความรู  ความเขาใจ ความมุงมั่น เห็นความสําคัญของการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญแลว ก็จะแสดงบทบาทใหการสงเสรมิสนับสนุนอยางเต็มที่

ในที่สุดการปฏิรูปการเรียนรูก็จะประสบความสําเร็จ ดังน้ันหากผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับ

การพัฒนาผูเรียนตามคุณลักษณะของผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ยอมนําไปสูการแสดงบทบาทที่เอื้อ

ตอการพัฒนาผูเรียนใหสําเร็จตามตัวช้ีวัดของโรงเรียนมาตรฐานสากลได (ยศเดชา พุมทอง, 2555) 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดจํานวน 

12 โรงเรียน ในจังหวัดชุมพร 5 โรงเรียนและในจังหวัดสรุาษฎรธานี 7 โรงเรียน พบวา คุณภาพนักเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล สวนใหญไมสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดดี และหลักสูตรสถานศึกษา

โดยเฉพาะหลกัสตูรฉบับเทียบเคียงมาตรฐานสากลยังไมชัดเจน หลักสูตรยังมีการปรับเปลีย่นตลอดเวลา

ครูจึงไมคอยมีความมั่นใจในการทีจ่ะยึดปฏิบัติอยางเปนรปูธรรมที่ยังยืน ซึ่งสงผลถึงการจัดเตรียมความพรอม

สื่อ วัสดุอุปกรณการเรยีนการสอน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11, 2555) สงผลให

โรงเรียนมาตรฐานสากลบางแหงไมสามารถพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนไดตามจุดมุงหมาย ผูบริหารโรงเรียน

มาตรฐานสากลจึงจําเปนตองมีบทบาทสําคัญในการจัดการปฏิรูปการเรียนรู สงเสริม และสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามจุดมุงหมาย

ของโรงเรียนมาตรฐานสากล   

 ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงตองการศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับ

การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 ในจังหวัดสรุาษฎรธานี เพื่อใหทราบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณลักษณะ

ผูเรียนโรงเรยีนมาตรฐานสากล รวมทั้งศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษากับ

คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล อันจะเปนประโยชนในการใชเปนแนวทางพัฒนาคุณลักษณะ
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ผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล อีกทั้งนําไปเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการพัฒนาการบริหารงาน

โรงเรียนมาตรฐานสากลตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 

 การศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับ

คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี              

  1. เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี  

  2. เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะผูเรยีนโรงเรยีนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี  

  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณลักษณะ

ผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด 

สุราษฎรธานี 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

 การศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับ

คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีความสําคัญของการศึกษา ดังน้ี              

  1. ใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  2. เพื่อนําไปเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษากับ

การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี  

 ขอบเขตเน้ือหา 

 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล กับการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี  
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 ขอบเขตดานประชากร 

 ประชากรทีใ่ชในการวิจยัครั้งน้ี คือ โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 7 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนสุราษฎรธานี  โรงเรียน

สุราษฎรพิทยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี โรงเรียนเวียงสระ โรงเรียนสุราษฎรธานี 2  

โรงเรียนเมืองสุราษฎรธานี และโรงเรียนทีปราษฎรพิทยา  

 กลุมตัวอยาง ใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนด

กลุมตัวอยางเปนโรงเรยีนขนาดใหญพิเศษ ไดกลุมตัวอยาง 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนสุราษฎรธานี โรงเรียน

เวียงสระ โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โรงเรียนสุราษฎรธานี 2 โรงเรียนเมืองสุราษฎรธานี และกําหนดผูให

ขอมูลโรงเรียนละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน  

  1. ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน 

  2. รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 1 คน   

  3. หัวหนางานหลักสูตร จํานวน 1 คน 

  4. ครูผูสอนในวิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรู (IS) จํานวน 3 คน 

  5. ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู กลุมละ 3 คน รวมเปนจํานวน 24 คน  

 ขอบเขตดานตัวแปร 

 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา แบงเปน 2 ประเภท ไดแก ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

  1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  

   บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 5 ดาน คือ การพัฒนาครูและบุคลากร การสนับสนุน

สิ่งอํานวยความสะดวก การนิเทศติดตาม การกําหนดนโยบาย และการพัฒนาหลักสูตร 

  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables)   

   การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 3 ดาน ไดแก ดานความรู 

ดานทักษะ/กระบวนการ และดานเจตคติ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 การวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนา

คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

ในจังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ของธีระ รุญเจรญิ (2554); สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2550); สํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา (2550); อนิวัช แกวจํานง (2550); ไพเราะ คณะพูล (2554); บวร เทศารินทร (2557); 
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ศรีโพธ์ิ วายุภักษ (2554); วัลลภา ละออเอี่ยม (2552); อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2552); รสสุคนธ มกรมณี 

(2555); มนตฤดี ถือสมบัติ (2556); บัวเรียน พิลาบุตร (2556) และเอกสารเกีย่วกับคุณลักษณะผูเรยีน

โรงเรียนมาตรฐานสากลของ กระทรวงศึกษาธิการ (2553); กระทรวงศึกษาธิการ (2551); พูนภัทรา 

พูลผล (2557); สุวิสาข เหลาเกิด (2555); ดิฐารัตน ลีวรางกุล (2553); โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 

(2553); นิภาพร รอดไพบูลย (2556); ประเวศ วะสี (2537) และสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ (2556) สามารถกําหนดและแสดงกรอบแนวคิด ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับ

ตัวแปรตาม ดังภาพที่ 1.1 

 

ตัวแปรอิสระ                                                     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

 

 การศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับ

การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีสมมุติฐานการวิจัย ดังน้ี 

 บทบาทของผูบรหิารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณลกัษณะผูเรยีนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีความสัมพันธกันในเชิงบวก 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 เพื่อใหเกดิความเขาใจที่ตรงกันระหวางผูวิจัยและผูอานรายงานวิจัยจึงไดใหคํานิยาม คําศัพท

เฉพาะดังน้ี  

การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน 

โรงเรียนมาตรฐานสากล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะดานความรู    

2. การพัฒนาคุณลักษณะดานทักษะ/

กระบวนการ   

3. การพัฒนาคุณลักษณะดานเจตคติ 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

 

1. การพัฒนาครูและบุคลากร 

2. การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก 

3. การนิเทศติดตาม 

4. การกําหนดนโยบาย 

5. การพัฒนาหลักสูตร 
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  1. ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน รวมถึง

ผูที่ทําหนาที่รักษาราชการแทนผูอํานวยการ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี   

  2. รองผูอํานวยการฝายบริหารวิชาการ หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ

โรงเรียน ที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียนใหรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการวางแผนงานดาน

วิชาการ ในดานการจัดทําแผนงาน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การทําระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา รวมทั้ง การบริหารงานให

สอดคลองกับคุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี   

  3. หัวหนางานหลักสูตร หมายถึง บุคคลที่ไดรับมอบหมายใหดํารงตําแหนงหวัหนางาน

หลักสูตร หรือเปนหัวหนารบัผดิชอบการปฏิบัติงานหลกัสตูร โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี   

  4. ครูผูสอนในวิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรู หมายถึง ครูที่ไดรับมอบหมาย

ใหจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาคนควา และสรางองคความรูในโรงเรยีนมาตรฐานสากล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี   

  5. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่ควรจะเกิดข้ึน

ตามเงื่อนไขและอํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน รวมถึง

ผูที่ทําหนาที่รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี   

   5.1 การพัฒนาครูและบุคลากร หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารในการสงเสริม

พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา จัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ หรือความชํานาญในการ

จัดการเรียนรูที่ทันสมัยเพื่อปรับเปลี่ยนดานเทคนิควิธีการสอน สนับสนุนใหครูและบุคลากรศึกษาตอ

ในสาขาวิชาที่ตองการ สงเสริมสนับสนุนใหสรางผลงานทางวิชาการ และการพฒันาตนเองอยางตอเน่ือง 

   5.2 การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก  หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารในการ

จัดหาแหลงเรียนรู จัดเตรียมและสนับสนุนสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู สงเสริมการผลิตสื่อ 

จัดบรรยากาศการเรียนรู อํานวยความสะดวก และใหคําแนะนําเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ สื่อนวัตกรรม 

เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู 

   5.3 การนิเทศติดตาม หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่สนับสนุนการดําเนินการ

และติดตามการนิเทศ สงเสริมการสรางเจตคติตอการไดรับการนิเทศสนับสนุนความรวมมือในการทํางาน

เปนทีม ตลอดจนประเมินผล เพื่อนําผลที่ไดจากการนิเทศมาพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

ผูเรียน และหลักสูตรสถานศึกษา 
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   5.4 การกําหนดนโยบาย หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่สนับสนุนการสํารวจ 

วิเคราะหปญหาของสถานศึกษา เพื่อกําหนดเปาหมายทิศทางในการจัดการศึกษา ซึ่งใชเปนกรอบในการ

ตัดสินใจ จัดทําแผน จัดทําโครงการ และกําหนดวิธีดําเนินการที่จะนําไปสูกระบวนการแกปญหา และ

ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน ใหเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
   5.5 การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่สงเสริมใหครูเกิดความ

ตะหนักดําเนินการรวมวางแผนและรวมปฏิบัติ ทั้งดานจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยรวมประสานกับ

บุคลากรทุกฝาย ประชาสัมพันธหลักสูตรสถานศึกษา มีการนิเทศภายในเพื่อติดตามการใชหลักสูตร

สถานศึกษาอยางมีระบบ จัดใหมีการประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อปรับปรุง พัฒนาสาระ

ของหลักสูตรสถานศึกษาใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

  6. โรงเรียนมาตรฐานสากล หมายถึง โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งอยูในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของสํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนมุงใหผูเรียนมีคุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมี

ศักยภาพเปนพลโลก 

  7. การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล  หมายถึง การสงเสริมใหผูเรียน

เกิดพฤติกรรมที่แสดงออกผานการตอบสนองตอสิง่เราในดานที่ตรงตามคุณลกัษณะผูเรียนของโรงเรยีน

มาตรฐานสากล 3 ดาน ไดแก   

   7.1 การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนดานความรู หมายถึง กระบวนการที่ทําใหผูเรียน

เกิดความจําไดและความเขาใจที่มีตอสิ่งตาง ๆ ที่จะพัฒนาศักยภาพสูการเปนพลเมืองโลก มีพื้นฐาน

ดานวิทยาศาสตร เศรษฐศาสตรเทคโนโลยี รอบรูดานภาษา และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุมสาระ

การเรียนรูในระดับสูง และเปนที่ยอมรับระดับประเทศและนานาชาติ   

   7.2 การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนดานทักษะ/กระบวนการ หมายถึง กระบวนการ

ที่ทําใหผูเรยีนเกิดความสามารถและความชํานาญ ในการสือ่สารทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับสูง

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความคิดอยางวิทยาศาสตร และมีความคิดอยางมีวิจารณญาณ รวมถึงมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะหในการแกปญหา และมีความสามารถผลิตผลงานดานตาง ๆ ดวยตนเอง

อยางมีคุณภาพสูง สามารถจัดลําดับความสําคัญวางแผนและบริหารจัดการสูผลสําเร็จ สามารถใชเทคโนโลยี

ในการเรียนรูและเผยแพรผลงานไดอยางกวางขวาง 

   7.3 การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนดานเจตคติ หมายถึง กระบวนการที่ทําใหผูเรียน

เกิดความตระหนักรูตอสภาวการณโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย

และของนานาชาติ สํานึกในการบริการสงัคม มีความรับผดิชอบตอสังคม และมีจิตสาํนึก ในการสงเสริม

พิทักษ และปกปองสิ่งแวดลอม 

 



บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 งานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณลักษณะ

ผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด 

สุราษฎรธานี ผูวิจัยไดทําการคนควาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และจัดทําเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ ตามลําดับดังน้ี 

  1. ความหมายและความสําคัญของบทบาท 

  2. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

   2.1 การพัฒนาครูและบุคลากร 

   2.2 การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก 

   2.3 การนิเทศติดตาม 

   2.4 การกําหนดนโยบาย 

   2.5 การพัฒนาหลักสูตร 

  3. โรงเรียนมาตรฐานสากล 

   3.1 ความหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

   3.2 เจตนารมณของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

   3.3 โครงสรางหลักสูตร 

   3.4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  4. คุณลักษณะผูเรียน  

   4.1 ความหมายของคุณลักษณะผูเรียน 

   4.2 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน 

  5. การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

   5.1 คุณลักษณะผูเรียนดานความรู 

   5.2 คุณลักษณะผูเรียนดานทักษะ/กระบวนการ 

   5.3 คุณลักษณะผูเรียนดานเจตคติ 

  6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   6.1 งานวิจัยในประเทศ 

   6.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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ความหมายและความสําคัญของบทบาท 

 

 ความหมายของบทบาท 

 บทบาท ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Role เปนเรื่องของพฤติกรรมและหนาที่ความรับผิดชอบ 

(Function) เพื่อเปนการแสดงใหเห็นวา เมื่อบุคคลดํารงตําแหนงใด ก็ควรแสดงพฤติกรรมใหตรง และ

เหมาะสมกับหนาที่ ความรับผิดชอบน้ัน มีนักการศึกษาไดใหความหมายของคําวา บทบาท หรือ Role 

ไวดังตอไปน้ี 

 บุญตา ไลเลิศ (2550 : 12) กลาววา บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิ และหนาที่ของ

สถานภาพของตําแหนงใดตําแหนงหน่ึงที่บคุคลไดรบั ตองมีบทบาทหนาทีค่วามรับผดิชอบตามทีก่ําหนด

ไวตามบทบาทของตําแหนงน้ัน 

 สินธร คําเหมือน (2550 : 7) กลาววา บทบาท หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคล และ

พฤติกรรมที่คาดหวัง หรือการแสดงออกทางพฤติกรมที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น และได

แสดงออกตามบทบาท 

 ยนต ชุมจิต (2550 : 49 - 50) กลาววา บทบาท (Role) หมายถึง ภาระที่ตองรับผิดชอบ

ตามสถานภาพของแตละบุคคล บุคคลใดมีสถานภาพหรือตําแหนงอยางใด ก็ตองรับผิดชอบตาม

สถานภาพหรือตําแหนงของตนที่ไดมา ไมวามาโดยกําเนิด โดยการกระทําหรือโดยการแตงต้ังใหเปนไป

ตามที่สังคมคาดหวัง รับผิดชอบตามสถานภาพหรือตําแหนงของตนที่ไดมา ไมวามาโดยกําเนิด โดย

การกระทําหรือโดยการแตงต้ังใหเปนไปตามที่สังคมคาดหวัง 

 Shuster and Smith (1986 อางถึงใน อินทิรา ฉายแกว, 2550 : 27) อธิบายถึงบทบาทวา

เปนพฤติกรรมทางสังคมไมไดกําหนดโดยสัญชาติญาณ บทบาทมีความสําคัญตอบุคคลไมจําเปนตอง

ควบคุมบุคคลใหปฏิบัติตาม ทําใหบทบาทในปจจุบันมีความซ้ําซอน โดยบทบาทที่ไมสามารถลอกได 

เชน เพศ เช้ือชาติ อายุ พฤติกรรม และความประพฤติในบทบาทที่รับมามีความแตกตางกัน ข้ึนอยูกับ

บุคคลและบทบาทที่รับมา (Acquired Roles) เปนบทบาทที่ข้ึนกับลักษณะพื้นฐานที่ไมสามารถลอกได 

เชน เพศ เช้ือชาติ อายุ พฤติกรรมและความประพฤติในบทบาทที่รับมามีความแตกตางกัน ข้ึนอยูกับ

บุคคลและบทบาทเหลาน้ีมีองคประกอบเกี่ยวกับความคาดหวังที่ไดรับการถายทอดมา ทําใหเกิดรายละเอียด

ในแตละบทบาทแตกตางกัน บทบาทเปนพฤติกรรมทางสังคมที่บุคคลที่อยูในหนาที่หรือตําแหนง แสดงออก 

ตามหนาที่ของตนไมไดถูกกําหนดโดยสญัชาตญาณ ซึ่งมีความแตกตางกนัข้ึนอยูกับความรูความสามารถ

ของบุคคล 

 จากที่นักการศึกษากลาวมา สรุปไดวา บทบาท หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ทีก่ําหนดไว

ตามสถานภาพของบุคคล ตามอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานโดยตรง และงาน

พิเศษที่ควรจะตองกระทํา หรือพฤติกรรมที่บคุคลแสดงออกตามหนาที่ หรือ ความคาดหวังของสมาชิก
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ในองคการหรือหนวยงาน จะตองมีความรับผิดชอบกําหนดไวควบคูกับตําแหนงที่ตนเองไดรบัการแตงต้ัง 

หรือสิ่งที่บุคคลควรกระทําอยูในสถานะหรือตําแหนงตาง ๆ ที่จะตองถือปฏิบัติตามหนาที่ที่ตนไดรับ

มอบหมาย 

 ความสําคัญของบทบาท 

 บทบาทเปนสิ่งสําคัญที่กําหนดแนวทางใหบุคคลแสดงความสัมพันธกับบุคคลอื่น และการแสดง

พฤติกรรมในสังคมในแตละสถานการณการแสดงออกของบุคคลมักตองเปนไปตามบทบาท ไมวาเขาจะ

พึงพอใจที่จะแสดงหรือไมก็ตาม เชน บทบาทของหัวหนาที่ตองมีการทกัทาย ใหกําลังใจลกูนอง บทบาท

ของผูปกครองที่ตองการวากลาวสั่งสอนลูกเมื่อเขาทําผิด บทบาทของพนักงานขายในรานคาที่ตองทักทาย

ลูกคาดวยอัธยาศัยทีดี่และพรอมทีจ่ะใหบริการ ฯลฯ โดยมีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวความคิด

เกี่ยวกับความสําคัญของบทบาทไว ดังน้ี 

 จํานง อดิวัฒนสิทธ์ิ และคณะ (2551 : 9) ไดอธิบายเกี่ยวกับความสําคัญของบทบาท วาเปน

พฤติกรรมทางสังคมทีแ่สดงตอกัน ซึ่งการแสดงบทบาทตามที่กําหนดเชนเดียวกับการแสดง ละครหรือ

บทภาพยนตรตามบท ในที่น้ี คือ สถานภาพและบรรทัดฐาน ซึ่งบรรทัดฐานหรือความคาดหวัง หรือ

ความคาดหวังของสงัคมก็มีหลายแบบ ต้ังแตบังคับใหกระทาํหรือหามกระทํา จนถึงวาคาดหวังวาควรทาํ

หรือไมควรทํา บทบาททีบ่คุคลแสดงจรงิ จึงเปนผลรวมของบทบาทตามความคาดหวังของสงัคมกบับทบาท

ความรับรูของตน  

 นภาวรรณ สุวรรณกาญจน (2557 : 15 - 16) เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับความสําคัญของ

บทบาทวาสังคมที่มีความสงบรมเย็น สมาชิกอยูรวมกันเปนกลุมยอยตองมีสถานภาพที่สัมพันธกันและ

ตางฝายตางทําหนาที่ หรือบทบาทตอกันอยางมีความสัมพันธกับสถานภาพทางสังคม แตถาในกรณี

ที่ตรงกันขาม คือ ถาบุคคลมีสถานภาพอยางหน่ึงแตไปสวมบทบาทอีกอยางหน่ึง ความยุงยากยอมเกิดข้ึน 

น้ันยอมหมายความไปถึงเสถียรภาพและความกาวหนา ตลอดจนความสงบสุขของสังคมยอมไดรับ

ความกระทบกระเทือนวัฒนธรรม แตถามีคนใดคนหน่ึงไมปฏิบัติตามกจ็ะตองมีการบังคับ หรือลงโทษ

เพื่อความสงบสุขของสังคมสวนใหญ  

 บทบาททางอาชีพ (Occupation Roles) เปนบทบาทที่สาํคัญที่สุดที่จะทําใหมนุษย สามารถ

ดํารงชีวิตอยูไดและจะอยูไดอยางมีความสขุ ผูแสดงบทบาท จะตองคํานึงถึงขอบเขตและหลกัการสําคัญ

ของอาชีพน้ัน เชน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ จรรยาบรรณ และกฎหมาย เปนตน  

 บทบาทความเกี่ยวพันทางเครือญาติ (Kinship Roles) เน่ืองจากสังคมมนุษยเปนสังคมที่ได

ลงอยูรวมกัน มีการเคารพนับถือภายในเครือญาติ แตละคนมีบทบาทแตกตางกันไป ทําใหเกิดอิทธิพล

ในการเคารพเช่ือถือ และเช่ือฟงซึ่งกันและกัน เชน ปู ยา ตา ยาย พอ แม เปนตน 
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 สรุปไดวาบทบาทมีความสําคัญตอสถานภาพของบุคคล การดํารงชีวิต การดําเนินกิจกรรม

ทางสังคม การดําเนินกิจกรรมขององคการในดานตาง ๆ เชน หนาที่ของเพศ ความเกี่ยวพันทางเครือญาติ 

ความเกี่ยวพันทางสังคม การดําเนินอาชีพ การเปนผูนําในองคการที่มีความมุงหวังลวนแตเกิดจาก

ความสําคัญของบทบาท 

 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

 

 บทบาทของผูบริหาร เปนสิ่งสําคัญที่จะกระตุน สงเสริมใหการบริหารงานในบทบาทหนาที่

ของผูบริหารประสบผลสําเร็จ และถือกันวาเปนกลไกที่มีบทบาทสําคัญย่ิง ทําใหการปฏิรูปการศึกษาไทย

บรรลุผลตามเจตนารมณอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีบทบาทของผูบริหารการศึกษามีหลากหลายดาน 

เชน การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ดูแล ควบคุมกํากับและสงเสริม สนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนและการทํางานในสวนตาง ๆ ของสถานศึกษาใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายที่ได

วางไว ดังน้ัน ความกาวหนา หรือ ความลาหลังของสถานศึกษาและคุณภาพของนักเรียน จะข้ึนอยูกับ

ผูบริหารสถานศึกษาเปนหลัก โดยมีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทของ

ผูบริหารสถานศึกษาไว ดังน้ี 

 ธีระ รุญเจริญ (2554 : 37 - 38) กลาวถึง บทบาทในการบริหารและการจัดการศึกษาของ

ผูบริหารสถานศึกษา ดังน้ี 

  1. การเปนผูนําทางวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติเปนแบบอยางของผูนําการ

เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางย่ิงผูบริหารวิชาการ โดยใหความสําคัญตอการสงเสริมและสนับสนุนการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามหมวด 4 ในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และมีการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู

ของสถานศึกษาอยางชัดเจน และสะดวกตอการนําไปปฏิบัติใหคําปรึกษา แนะนํา และสรางพลังความ

รวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อปฏิรูปการเรียนรู ซึ่งจะนําไปสูการปฏิรูปการศึกษา 

  2. การบริหารงานแบบมีสวนรวม ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารงานอยางอิสระเพื่อใหเกิด

ความคลองตัวในการบริหารและบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยเนนการมีสวนรวม

ทั้งครูและบุคลากรภายในโรงเรียน บุคคลและหนวยงานภายในโรงเรียน ทั้งหนวยงานของภาครัฐและ

เอกชน อาทิ ครู บุคลากร พอแม ผูปกครอง ชุมชน และองคการตาง ๆ 

  3. การเปนผูอํานวยความสะดวก ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูอํานวยความสะดวกใหแก

บุคคลากรในโรงเรียน และผูเกี่ยวของทั้งทางดานวิชาการ อาทิ การจัดสื่อตาง ๆ  เชน หนังสือ ตํารา เกม 

เทคโนโลยีชวยการเรียนการสอนและอุปกรณสงเสริมการเรียนรูตาง ๆ ตลอดจนการใหบริการและการจัด
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สภาพแวดลอมแหงการเรียนรู เชน แหลงเรียนรูและศูนยการเรียนที่ผูเรียนมีความรักที่จะเรียนรูและ

รูจักแสวงหาความรู 

  4. การประสานความสมัพันธ ผูบริหารสถานศึกษามีการประสานงาน และสรางความสัมพันธ

อันดีกับทุกฝายทีเ่กีย่วของทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพื่อสรางเครือขายผูสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ  

ไดแก ทรัพยากร งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล อาทิ ผูเช่ียวชาญ ผูมีความรูและประสบการณพิเศษ

ที่โรงเรียนตองการใหมาชวยพัฒนาโรงเรียน ทรัพยากรดานการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ เชน 

อุปกรณการเรียนการสอน อุปกรณการกีฬา สื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

  5. การสงเสริมการพฒันาครูและบุคลากร ผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนาครแูละบคุลากร

ในโรงเรียนอยางตอเน่ือง โดยการสงเสริมใหครูเขารับการฝกอบรม เขารวมประชุมสัมมนาและไปทัศนศึกษา 

เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหทันตอสถานการณความเจริญกาวหนา และความเปลี่ยนแปลง

ของโลก และเพื่อสามารถนํามาประยุกตและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหดีข้ึน รวมทั้งสงเสริม

การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาแหงอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

  6. การสรางแรงจูงใจ ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีทศันคติในเชิงบวกกับผูรวมงานมีความ

ยืดหยุนในการทางาน สรางความเช่ือมั่น และเขาใจในความตองการของฝายตาง ๆ ใหความสําคัญ

ในความพยายามของทีมงาน และสรางแรงจูงใจในการทํางานดวยวิธีการตาง ๆ อาทิ การแสดงความขอบคุณ 

การเผยแพรผลงานของทีมงาน และการยกยองใหรางวัล 

  7. การประเมินผล ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองจัดใหมีการประเมินผล โดยสงเสริม

การประเมนิภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติเพื่อรองรับการประเมินภายนอก มีการนํา

ผลการประเมินผูเรียนมาใชกําหนดนโยบายของสถานศึกษา เพื่อใหเปนกระบวนการดําเนินงานอยางเปน

ระบบและครบวงจร 

  8. การสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับการวิจัย

และพัฒนา โดยสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูในโรงเรียนของครู

และทีมงาน รวมทั้งผูบริหารอาจเขามามีสวนรวมในการทําวิจัยดวย 

  9. การเผยแพรประชาสมัพันธ ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญกับงานดานเผยแพร

ขอมูล ขาวสารของโรงเรียนใหชุมชนและสาธารณชนทราบ โดยวิธีการที่หลากหลายเพื่อสรางความเขาใจ

ซึ่งกันและกัน และสรางการมีสวนรวมเพิ่มข้ึน 

  10. การสงเสริมเทคโนโลยี ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อใหทนั

ตอความเจริญกาวหนาทั้งในและตางประเทศ ใหสอดคลองกับยุคสังคมแหงการเรียนรู 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2550 : 4) กลาวถึงวา บทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษาไววา ผูบริหารเปนกําหนดทศิทางการทํางาน ผูบริหารสถานศึกษาทีม่ีประสทิธิภาพทั้งหลาย 

เปนผูที่มีความเปนผูนําทางวิชาการสูง มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศนรอบรู เปนที่พึ่งทางวิชาการใหแก
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ผูใตบังคับบัญชาไดมีความสามารถในการจดัโครงสราง และจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับศักยภาพ สอดรับ

กับภาระและปรมิาณงานบรหิารโดยใชหลกัการกระจายอํานาจ การมีสวนรวมบริหาร โดยมุงผลสัมฤทธ์ิ

ของงาน มีการตรวจสอบนิเทศติดตาม และถวงดุลการทํางานทุกดาน สงเสริมใหมีการจัดหลักสูตร

สถานศึกษาที่เหมาะสมกบัผูเรียนและทองถ่ิน สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาบุคลากร การพัฒนา

ผูเรียนใหเปนผูมีความสมบูรณรอบดานทั้งดานรางกาย อารมณสังคม และสติปญญา เหลาน้ีเปนภารกิจ

หลักของสถานศึกษาที่ตองบริหารและจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ สิ่งสําคัญอีกประการหน่ึงที่ทาทาย

ความสามารถของผูบริหาร คือ ทําใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึงหนาที่ที่รับผิดชอบ แมงาน

สอนจะเปนงานหลัก แตงานในหนาที่พิเศษที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียนเปนหนาที่ที่ครูปฏิเสธไมได 

ทําอยางไรจึงจะทําใหครูทุกคนรักในงานสอน มีการทํางานและเก็บงานอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดสารสนเทศ

ที่มีความหมายและสามารถนําไปใชไดตามความมุงหมาย  

 วัลลภา ละออเอี่ยม (2552 : 39) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทหนาที่ในการขับเคลื่อน

กิจกรรมเพื่อสรางความรวมมือกับองคกรหรือหนวยงานภายนอกอยูเสมอ เปดโอกาสใหทั้งภาครัฐและ

เอกชน เขามารวมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว 

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาท

สําคัญมาก เน่ืองจากเปนตัวจักรสําคัญที่จะสรางบรรยากาศและสภาพที่เอื้อตอการพัฒนาตอการสรางสรรค

คุณภาพการเรยีนการสอน โรงเรียนที่มคีรดีู มีความรู มีความกระตือรอืรนทีจ่ะทาํเพื่อผูเรยีน แตสภาพน้ี

อาจจะสะดุดหยุดลงได เมื่อโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารคนใหมเขามา ทํางาน ในลักษณะที่ทําให

ครูรูสึกถึงความอดึอัด ไมสงเสริม ไมโปรงใส เปนตน โรงเรียนจํานวนไมนอยอยูในสภาพขาดการสนับสนุน

และอํานวยความสะดวกจากผูบริหาร ผูบริหารสวนหน่ึงไมใสใจงานดานวิชาการ ขาดความรู ความเขาใจ

ทั้งเรื่องหลกัสตูรการปฏิรูปการศึกษาใชเวลาอยูสถานศึกษานอย และไมมีเวลาในการรับฟงครู ทําใหครู

ที่มีความต้ังใจขาดขวัญและกําลังใจ เพราะไมไดรบัการสงเสริมสนับสนุน บทบาทผูบริหารตองสามารถ

เปนผูกระตุน และสรางเสริมทั้งดานวิชาการ ดานขวัญกําลังใจผลักดันใหบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งมี

แนวโนมที่จะวางเฉยในสถานการณที่มีการเปลี่ยนระบบไดกลับมามีความกระตือรือรนทํางาน เพื่อผูเรียน

อยางตอเน่ือง นอกจากน้ัน ผูบริหารทุกระดับตองสามารถสรางระบบการบรหิารที่โปรงใสและตรวจสอบได 

สงเสรมิใหมรีะบบการประกันคุณภาพอยางจรงิจังมิใชเพียงการทาํรายงานเพื่อประเมินตนเอง โดยไมลง

ไปสูวัฒนธรรมการทํางานอยางแทจริง 

 อนิวัช แกวจํานง (2550 : 28) กลาวถึง บทบาทของผูบริหาร (Manager Roles) ไวดังน้ี 

  1. บทบาทระหวางบุคคล (Interpersonal Roles) 

   1.1. การเปนสัญลักษณขององคการ (Figurehead) 

 1.2. การเปนผูนํา (Leader) 

 1.3. การเปนตัวแทน (Liaison) 
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  2. บทบาทดานสารสนเทศ (Informational Roles) 

 2.1. การตรวจสอบติดตาม (Monitor) 

 2.2. การเปนผูเผยแพรขอมูล (Disseminator) 

 2.3. การเปนโฆษกขององคการ (Spokesperson) 

  3. บทบาทดานการตัดสินใจ (Decisional Roles) 

 3.1. บทบาทในฐานะผูประกอบการ (Entrepreneur) 

 3.2. บทบาทในฐานะผูแกปญหา (Disturbance Handler) 

 3.3. บทบาทในฐานะผูจัดสรรทรัพยากร (Resources Allocator) 

 3.4. บทบาทในฐานะนักเจรจาตอรอง (Negotiator) 

 บวร เทศารินทร (2557 : 11) ไดกลาวถึง บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตามเจตนารมณ

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย  

  1. จัดทํานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาดานวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป  

  2. จัดต้ัง/รับผิดชอบการใชจายงบประมาณ  

  3. พัฒนาหลักสูตร/จัดการเรียนการสอน  

  4. ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ  

  5. กํากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ  

  6. ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินฯ  

  7. จัดระบบประกนคุณภาพภายในสถานศึกษา  

  8. สงเสริมความเขมแข็งชุมชน สรางความสัมพันธ สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาท

หนาที่ในการเปนผูนําในวิชาชีพ เสริมสรางพัฒนาใหการสงเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

บริหารงานแบบมีสวนรวม สรางขวัญกําลังใจ ตลอดจน การติดตาม และประเมินผลงานดานวิชาการ 

ติดตามการทํางานของบุคลากรทางการศึกษา ใหปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ 

 Glassman (1984) กลาววา จากการวิเคราะหงานวิจัยเกี่ยวของกับอาจารยใหญหรือหัวหนา

สถานศึกษาในชวงระยะเวลา 20 ปที่ผานมา ไดสรุปวา บทบาทสําคัญของครูใหญ สามารถแยกออกได

เปน 2 ประเภท คือ 1) บทบาทในฐานะนักการศึกษา (Educator) และ 2) บทบาทในฐานะผูบริหาร 

(Administrator) โดยไดจําแนกบทบาทของครูใหญ - อาจารยใหญ ออกเปน 6 บทบาท ดังน้ี  

  1. การเปนผูนําในการเรียนการสอนและการนํานวัตกรรมมาใช  

  2. สนามเปาหมายทางการศึกษาคณะอาจารยเห็นพองดวย  

  3. การพัฒนาอาจารยและขาราชการ  

  4. การแสวงหาการสนับสนุนจากชุมชนหรือแหลงอื่นๆ  

  5. รวมวางแผนกับพนักงานผูตัดสินใจในเรื่องสําคัญสําคัญของโรงเรียน 
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 จะเห็นไดวา 3 บทบาทแรกน้ัน เปนบทบาทในฐานะผูบริหารบทบาทดังกลาวสามารถใชเปน

กรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของหัวหนาสถานศึกษาได 

 Green (1988) กลาววา ผูบริหารการศึกษาน้ันควรจะมีบทบาท คือ 1) บทบาทในฐานะผูบริหาร

และผูจัดการ 2) บทบาทในฐานะผูนํา 

 ไดมีผูพยายามช้ีใหเห็นวาผูบริหารกับผูนํามีความสําคัญ เชน  

  1. ผูบริหารหรอืบคุคลทีใ่ชโครงสรางเดิมขององคกร หรือใชกระบวนการบรหิารแบบเดิม

โดยบริหารงานตามแบบที่เคยทําเพื่อที่จะบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวแลวผูนํา คือ ผูสรางการเปลี่ยนแปลง

มีความคิดริเริ่มทีจ่ะเปลีย่นหลกัสูตรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ดังน้ัน ผูบริหารจึงเปนผูรักษา

สภาพเดิมมากกวาที่จะเปลี่ยนแปลง  

  2. ผูบริหารมักสนใจในสิง่ที่จะเห็นผลในระยะสั้น แตผูนํามกัสนใจในสิ่งที่จะใหผลในระยะยาว

ผูบริหารมักจะสนใจในการทําใหถูกตองมากกวาสนใจในการทําสิ่งที่ถูกที่ควร แตผูนํามักสนใจทําในสิ่ง

ที่ถูกตองที่ควรทํามากกวาการทําใหถูกตอง  

 น้ันคือ ผูบริหารมักจะหวงใยกับการทําอะไรใหถูกระเบียบ แตผูนํามักจะแสวงหาโอกาสในการ

ทําสิ่งที่ถูกตองและควรทําเพื่อประโยชน และความกาวหนาขององคการ  

  3.การบริหารเปนศิลปะของการจัดสรรทรพัยากรและใชทรัพยากรเงิน เพื่อบรรลุเปาหมาย

ขององคการ ดังน้ัน ผูบริหารที่มีประสทิธิภาพอาจไมใชผูนําที่มีประสทิธิภาพ การเปนผูนําเปนการกระตุน

ใหทรัพยากรมนุษยมีจดุมุงหมายที่เปาหมายขององคการ โดยสวนรวมมากกวาเปาหมายของบุคคลหรือ

กลุมของบุคคล ศิลปะของการเปนผูนํา คือ การเรียกกลุมโนมนาวชักจงูใหสมาชิกขององคการกบัเปาหมาย

ของตนใหสอดคลองกับเปาหมายขององคการ และใหสมาชิกทุมเทความพยายามของตนเพื่อความสําเร็จ

ขององคการ  

 อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2552 : 1) ไดกลาวถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาไวดังน้ี 

  1. บทบาทดานมนุษยสัมพันธของผูบรหิารสถานศึกษามหีนาที่ทําใหเกิดความเขาใจอันดี

ภายในกลุมและพยายามขจัดขอขัดแยงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในกลุม 

  2. บทบาทในฐานะผูนํา ผูบริหารสถานศึกษาทําหนาที่ดังตอไปน้ี คือ พัฒนาความเปนผูนํา

ใหเกิดข้ึนแกตัวผูอื่น ชวยใหผูอื่นมีความรับผิดชอบ มีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมในการใชอํานาจและ

มีสวนรวมในความรับผิดชอบ 

  3. บทบาทในดานการจัดและดําเนินงานในหนวยงาน ผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่ดังน้ี 

คือ พัฒนาการจัดองคการของหนวยงานในสถานศึกษา ชวยใหดําเนินงานของคณะกรรมการตาง ๆ  ในองคการ

ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการตัดสินใจเรื่องใดก็ตามตองดําเนินไปตามข้ันตอนของกระบวนการ

ตัดสินใจ เมื่อกลุมตัดสินใจในเรื่องใดไปแลวจะตองไมคัดคาน พยายามทําใหทุกคนในกลุมมีเปาหมาย

อันเดียวกันเพื่อใหเกิดวินัยในกลุม และสงเสริมใหมีวินัยในตนเอง 
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  4. บทบาทในการคัดเลือกและการใชประโยชนบุคลากร ผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่

ดังน้ี คือ พิจารณาเลือกบุคลากรใหมใหตรงกับความตองการ โดยใหครูในสถานศึกษามีสวนรวมในการ

พิจารณาเลือกดวย ชวยใหบุคลากรที่เขาทํางานใหมรูสึกวาเขาเปนที่ตองการของสถานศึกษา มีความ

อบอุนใจ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

  5. บทบาทในการสรางขวัญของครู ผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่ดังตอไปน้ี คือ ชวยใหครู

พอใจงานที่ทาํ มีความสะดวกสบายปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใหครูมีสวนรวมในการวางโครงการและ

นโยบายตาง ๆ ของสถานศึกษา ชวยใหครูเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง ใหครูรูสึกวาตนเองมี

ความสําคัญและเปนที่ตองการของบคุคลอื่น จัดใหมีการบริการตาง ๆ คูมือครู การศึกษาตอ การอบรม 

ฯลฯ ตามที่ครูตองการ 

  6. บทบาทในการพัฒนาบุคลากร ผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่ดังตอไปน้ี คือ จัดใหมี

การอบรมในหนวยงาน โดยจัดใหตรงตามความตองการของครู การประชุมครูที่จัดใหมีข้ึนชวยใหครู

มีความกาวหนาใชวิธีการสังเกตการสอน แตตองมีความเขาใจกันทั้งสองฝายใชวิธีการวัดผลเพื่อพัฒนา

บุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

 รสสุคนธ มกรมณี (2555 : 35 - 36) ไดกลาวถึง บทบาทของผูบริหารในยุคไรพรหมแดน ไว

ดังน้ี 

  1. ผูบริหารตองทําความรูจักกับการเปลี่ยนแปลง (Change) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนมา

จากการแขงขันที่ไรพรมแดน โลกกําลังอยูในยุคของเทคโนโลยีและขาวสาร ความรูเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกดิ

ความไดเปรียบในการแขงขัน ดังน้ัน เมื่อผูบริหารเขาใจถึงการเปลีย่นแปลงแลวก็จะสามารถจัดการกับ

การเปลี่ยนแปลงได โดยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนอยูตลอดเวลาและมีผลกระทบหรือมีปฏิสัมพันธกับ

องคกร  

  2. ผูบริหารตองสรางการเปลี่ยนแปลง (Change Intervention) หมายถึง แผนปฏิบัติ

การในการปรบัแตงสิง่ตาง ๆ  ใหแตกตางจากเดิม โดยอาจจะกระทําอยางรวดเร็วหรือกระทําอยางคอยเปน

คอยไป การบริหารความเปลี่ยนแปลงน้ัน ผูบริหารตองเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงกอนแลว จึงกําหนด

เปาหมายและเลือกวิธีที่จะนํามาใชในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งตองอาศัยการวางแผนการ

เปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธแลวจึงนําไปปฏิบัติตามแผนที่ตองอาศัยความเขาใจ และความรวมมือจากทุกคน

ในองคการ โดยผูบริหารจะตองมกีารเสริมแรงใหกับความเปลีย่นแปลง โดยการช้ีแจงใหบุคลากรในองคการ

ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่ไดเกิดข้ึนแลว และแสดงความขอบคุณตอบุคคลที่เกี่ยวของ

และมีสวนชวยใหเกิดความเปลี่ยนแปลง แลวจึงทําการประเมินผลตอไป  

  3. ผูบริหารตองเปนตัวแทนความเปลี่ยนแปลง (Change Agent) หมายถึงการเปนผูนํา

การเปลี่ยนแปลง หรือมีหนาทีใ่นการจดักระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในองคกรเพื่อพัฒนา เนนผลการ

ปฏิบัติงานโดยสวนรวมมากกวาการเนนไปที่ผลงานของแตละคนในองคกร ใหบุคลากรในองคกรรับรู
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ถึงผลการดําเนินงานขององคกร เพื่อใหทราบถึงสถานการณและวิกฤตการณตาง ๆ ที่องคกรเผชิญอยู 

เชน จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค เปนตน  

  4. ปฏิรูป เปนนักคิด นักพัฒนา ตองทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก มีวิสัยทัศนในการ

บริหารงานที่พรอมรับกับเปลี่ยนแปลง ไมยึดติดตอสิ่งใด  

  5. ประชาธิปไตย บริหารงานแบบประชาธิปไตย รับความความคิดเห็นของผูอื่น รวมคิด 

รวมทํา รวมแกปญหากับบุคลากรในองคกร  

  6. ประสาน เปนผูประสานงานในองคกรใหเกิดการทํางานที่ราบรื่น มุงใหเกิดประสิทธิภาพ

ในการทํางาน และประสานงานนอกองคกรใหเกิดภาคีเครือขายรวมคิด รวมจัดการศึกษา  

  7. ประนีประนอม พยายามไมใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความขัดแยงในองคกร เปนผูประนี 

ประนอม เมื่อเกิดปญหา ผอนหนักใหเปนเบา  

  8. ประชาสัมพันธ ผูบริหารตองสนับสนุนใหทกุคนทํารายงานผลการดําเนินงาน และนํา

รายงานมาประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของ และสาธารณชนทราบ  

  9. ประชาสงเคราะห ผูบริหารจะตองใหความชวยเหลือผูรวมงานทกุเรือ่ง เปนหวงเปนใย

ตลอดเวลา จะประสานงานกับหนวยงานอื่นเพื่อใหความชวยเหลือผูรวมงาน การพัฒนาบุคลากรจะพัฒนา

อยางตอเน่ืองใหทุกคนมคีวามกาวหนาในอาชีพ และครอบครัวอยูเสมอ มีการใหอภัยเพื่อนรวมงาน ไมมี

การตักเตือนอยางรุนแรง ผูรวมงานจะมีความสุขมากในการทํางาน เปนกัลยาณมิตรกับทุกคน 

 สรุปไดวา บทบาทของผูบริหาร หมายถึง พฤติกรรมที่ผูนําหรือผูบรหิารแสดงออกมา โดยสังคม

คาดหวังวา ผูบริหารหรือผูนําจะตองแสดงออกตามหนาที่ของตําแหนงบริหารใหสอดคลองกับหนาที่

ตามแผนการในการปฏิบัติงาน บทบาทผูบริหารสถานศึกษามีมากมายหลายดาน ผูบริหารสถานศึกษา 

เปนบุคคลสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษา หากผูบริหารสถานศึกษาแสดงบทบาทไดสอดคลองกับหนาที่

ของตนเอง สามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามความคาดหวังของสังคมที่ตอตัวผูบริหารสถานศึกษา และตอ

สถานศึกษาแลว จะทําใหเปนที่ยอมรับและไดรับการสนับสนุนจากภายในและภายนอกสถานศึกษา  
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ตารางท่ี 2.1 การสังเคราะหตัวแปรบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
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1. การพัฒนาครูและ

บุคลากร             8  

2. การสนับสนุนสิ่งอํานวย

ความสะดวก             6  

3. การนิเทศติดตาม             6  

4. การกําหนดนโยบาย             6  

5. การพัฒนาหลกัสูตร             6  

6. การประสานความสัมพันธ             3  

7. สรางและจัดการระบบ             3  

8. การเปนผูนําทางวิชาการ              3  

9. การสรางขวัญกําลังใจ             3  

10. การบรหิารงานแบบ

มีสวนรวม              2  

11. บทบาทดานการตัดสนิใจ             2  

12. ผูนําในการจัดการ

เรียนรูและนวัตกรรม             1  

13. การพัฒนาผูเรียน             1  

14. การใชจายงบประมาณ/

สรรหาทรัพยากร             1  
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 จากตารางที่ 2.1 ผลจากศึกษาแนวคิดทฤษฏีจากเอกสารทีเ่กี่ยวของกบับทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษาเพือ่ใชในการสังเคราะหตัวแปรในการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปร โดยเลือกศึกษาดานที่มี

ความถ่ีมากที่สุด คือ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 5 ดาน ไดแก การกําหนดนโยบาย การจัดทํา

หลักสูตร การนิเทศติดตาม การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก และการพัฒนาครูผูสอน สําหรับการ

ประสานความสัมพันธ การเปนผูนําทางวิชาการ การบริหารงานแบบมีสวนรวม และบทบาทดานการ

ตัดสินใจ ผูวิจัยไดนําไปบูรณาการกบัการกาํหนดนโยบาย การสรางและจดัการระบบ ผูนําในการจัดการ

เรียนรูและนวัตกรรม การใชจายงบประมาณ/สรรหาทรัพยากร ผูวิจัยไดนําไปบูรณาการกับการสนับสนุน

สิ่งอํานวยความสะดวก และการสรางแรงจูงใจ/ขวัญกําลงัใจ การพัฒนาผูเรียน ผูวิจัยไดนําไปบูรณาการ

กับการพัฒนาครูผูสอน  

 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

 

 ผูบริหารหรอืผูนําจะตองแสดงออกตามหนาที่ของตําแหนงบริหารใหสอดคลองกับหนาที่ตาม

แผนการในการปฏิบัติงาน บทบาทผูบริหารสถานศึกษามีมากมายหลายดาน ผูบริหารสถานศึกษาเปน

บุคคลสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษา หากผูบริหารสถานศึกษาแสดงบทบาทไดสอดคลองกับหนาที่

ของตนเอง สามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามความคาดหวังของสังคมที่ตอตัวผูบริหารสถานศึกษา และตอ

สถานศึกษาแลว จะทําใหเปนที่ยอมรับและไดรับการสนับสนุนจากภายในและภายนอกสถานศึกษา  

 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ครู ถือวาเปนบุคลากรที่เปนทรัพยากรที่มีความสําคัญในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทางการศึกษา

อีกทั้งครูตองเปนผูที่มีความรูความสามารถในวิชาชีพที่ตนรับผิดชอบ มีทัศนคติ มีความคิดสรางสรรค

และมีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถปรับตนเองใหทันกับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของสังคมสิ่งแวดลอม

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังที่กลาว สามารถสรางใหมีในตัวของครูได หากมีการพัฒนาอยางถูกวิธี 

การพัฒนาครูเปนข้ันตอนหน่ึงของกระบวนการบริหารบคุคลที่มคีวามสําคัญย่ิง เพราะเปนทีย่อมรบักนั

โดยทั่วไปวาครูเปนองคประกอบสําคัญที่สุดของความสําเร็จ หรือความลมเหลวของงาน สถานศึกษา

จะกาวหนามั่งคงหรือลมสลายอยูที่ครูน่ันเอง  

 ความหมายของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนทรัพยากรทีม่ีความสําคัญทางการศึกษา เปนบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด มีหนาที่ในการสั่งสอน ถายทอดความรู ใหแก

ผูเรียน พัฒนาศักยภาพของผูเรียน ทั้งน้ี ในการศึกษาความหมายเกี่ยวกับครูน้ัน ไดมีนักการศึกษา 

นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําวา ครู และบุคคลากรทางการศึกษา ดังน้ี 

 



21 

 Good (1973) ไดใหความหมายของคําวา ครู ไววา  

  1. ครู คือ บุคลากรที่ทางราชการจางไวเพื่อทําหนาที่ในการแนะนํา และการจัดประสบการณ

ในการเรียนสําหรับนักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 

     2. ครู คือ บุคลากรที่มปีระสบการณหรอืการศึกษาดี หรือมีทั้งประสบการณและการศึกษา

ดีเปนพิเศษ ในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงที่สามารถทําใหบุคคลเกิดความเจริญงอกงาม และพัฒนาการกาวหนาได 

     3. ครู คือ บุคคลที่สําเรจ็การศึกษาหลักสตูรวิชาชีพจากสถาบันการฝกหัดครู และในการ

ฝกอบรมน้ัน ไดรับการรับรองอยางเปนทางการโดยมอบประกาศนียบัตรทางการสอนใหแกบุคคลน้ัน 

    4. ครู คือ บุคคลที่สั่งสอนและอบรมคนอื่น ๆ 

 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2537 : 586) ไดกําหนดความหมายของคําวา ครู มีความหมาย

หลายนัย ความหมายด่ังเดิม หมายถึง ผูเปดประตูทางวิญญาณของศิษยไปสูคุณธรรมช้ันสูง แตในปจจุบัน

คนทั่วไปเขาใจครูในฐานะผูอบรมสัง่สอน ถายทอดวิชาความรูใหแกศิษยเปนผูมีความหนักแนน ควรเคารพ

บูชาของศิษย 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ไดใหคําจํากัด

ความคําวา บุคลากรทางการศึกษา หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา รวมทั้ง

ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเน่ืองกับการจัดกระบวนการเรียน 

การสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตาง ๆ 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการบรรจแุละแตงต้ัง

ตามพระราชบัญญัติน้ีใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผนดิน งบบุคลากรที่จาย

ในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม หรือ

กระทรวงอื่นที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2559 : 2) 

 จากความหมายของคําวา ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากนักการศึกษาและหนวยงาน

ตาง ๆ ไดใหความหมายที่พอสรุปและไดนํามาใชในงานวิจัยครั้งน้ี ไดวา ครู หมายถึง บุคคลที่มีความรู 

ความสามารถมีหนาที่สั่งสอนอบรม และสงเสริมการเรียนรูของผูเรยีนใหเกิดการพัฒนาในทุกดาน และ

บุคลากรทางการศึกษา คือ ผูที่ปฏิบัติงานเกีย่วเน่ืองกับการจัดกระบวนการเรยีนการสอน การนิเทศและ

การบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษา 

 ความสําคัญของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนทรัพยากรที่มีความสําคัญทางการศึกษา เปนกลไกสําคัญ

ที่ทําใหการจัดการเรียนการสอนสามารถประสบความสําเรจ็ตามเปาหมายและจดุประสงค และนโยบาย

ไดมีนักการศึกษา นักวิชาการหลายทานไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไวดังน้ี 
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 เข็มทอง ศิริแสงเลิศ (2555 : 51 - 52) กลาววา ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรไดรับการ

พัฒนาดวยเหตุผลสําคัญ 2 ประการ คือ  

  1. ความเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งดานวิทยาการและนวัตกรรมทางการเรียนรู ซึ่งเขา

มาเกี่ยวของกับวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถละเลยการรับรู

ความเปลี่ยนแปลงเหลาน้ันได  

  2. ความเปลี่ยนแปลงของแนวนโยบายและแนว ปฏิบัติทางการศึกษา ไดแก แนวนโยบาย

การเรียนรูรูปแบบใหมีที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ เปนการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรูจากรปูแบบด้ังเดิมทีค่รู

เคยชินจากการเปนผูสั่งสอน ใหเปนผูชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

ซึ่งนอกจากจะปรับเปลี่ยนดานเทคนิคและวิธีการสอนแลว ย่ิงตองปรับเปลี่ยนเจตคติของครูใหยอมรับ

การเปลี่ยนแปลงน้ีดวย  

 พิณสุดา สิริธรังศรี (2557 : 117) ไดกลาววา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจะทําให

การศึกษาของไทยพัฒนามากข้ึน จากการที่ครูมคุีณลักษณะที่มีคุณภาพ คือ  

  1. เปนผูที่มีจิตวิญญาณของความเปนครู และผูให  

  2. มีความรู ความสามารถ และทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

  3. มีทักษะการสื่อสาร  

  4. อํานวยความสะดวกในการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  

  5. ต่ืนรู ทันสมัยทันเหตุการณ  

  6. ตามทันเทคโนโลยีและขาวสาร ความกาวหนาทางวิทยาการและความรู  

  7. สรางแรงบันดาลใจในการเรียนรูของผูเรียน  

  8. ใฝควา และแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง  

  9. เปนแบบอยางทางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม  

  10. รูและเขาใจในอัตลักษณความเปนชนชาติไทยที่หลากหลาย  

  11. ภาคภูมิใจในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  

  12. ยอมรับและเปนผูนาการเปลี่ยนแปลง  

  13. มีความพรอมและปรับปรนตอการเปลี่ยนแปลงของโลก และประชาคมอาเซียน 

 สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (2557 : 63) ไดนําเสนอแนว

ความจําเปนของการพัฒนาครูไวดังน้ี ทามกลางการเปลี่ยนแปลงบริบทสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการสื่อสารปจจุบัน บนโลกไรพรมแดนที่เปนไป

อยางตอเน่ือง รวดเร็ว และรุนแรง การศึกษายังคงเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย และ

การพัฒนาประเทศทีเ่ช่ือมโยงกันทั่วโลก ใหสามารถดํารงชีวิตทามกลางการเปลี่ยนแปลงน้ีได อยางย่ังยืน

ทั้งที่เปนการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย รวมทั้ง การศึกษา ตลอดชีวิต การจัดระบบ
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การศึกษาที่สนองตอบความตองการของบุคคล สังคม และประเทศชาติ มากเทาไร หมายถึง การพัฒนา

คุณภาพการเรียนรูของผูเรียนใหมีศักยภาพเพิ่มข้ึนเพียงน้ัน บุคคลสําคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนา

การศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู ก็คือ “ครู” ครูยังคงเปนผูที่มีความหมายและปจจัยสําคัญมากที่สุด

ในหองเรียนและเปนผูที่มีความสําคัญตอคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี เพราะคุณภาพของผูเรียนข้ึนอยูกับ

คุณภาพของคร ูครูเปนปจจัยสาํคัญในระดับโรงเรยีนที่สงผลตอการเรียนรูของนักเรยีนมากที่สุดจากการ

ทดสอบระดับนานาชาติ ประเทศที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูสูงจะมีแนวโนมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

สูงกวา ขณะเดียวกันประเทศที่มีประชากรมีการศึกษาดี มีคุณภาพจะมีความเปนประชาธิปไตย และ

เสถียรภาพทางการเมืองและสังคม สูงกวาทําอยางไรที่จะใหครูไดรับการพัฒนาคุณภาพมีศักยภาพเปน 

“ครูเพื่อศิษย” อยางสมบูรณมีทักษะการเรียนรู การยกระดับคุณภาพ ครูไทยในศตวรรษที่ 21 

 การยกระดับคุณภาพ ครูไทยในศตวรรษที ่21 และตองเรียนรูตลอดชีวิต เพราะเปนการเรียนรู

เพื่อชีวิตของตนเองระหวางเปนครู เปนการเรียนรู และมีศักด์ิศรีสําหรับการเปนครูเพื่อศิษย และเพื่อ

การดํารงชีวิตของตนเอง (วิจารณ พานิช, 2557) มีสมรรถนะและความเช่ียวชาญในการทํางานที่ประกอบดวย

ความรู ทักษะ และทัศนคติที่ดีตอการทํางานทีเ่นนทักษะมากกวาความรู (กฤษณพงศ กีรติกร,  2557 : 52)  

 สรุปไดวา จากการเปลี่ยนแปลงทางบริบทที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทั้งทางดานสังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี การพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาจึงมีความสําคัญอยางย่ิง ผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดการพัฒนาครูอยาง

ตรงจุด เพื่อสรางครูที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะและความเช่ียวชาญในการทํางาน ซึ่งสงผลโดยตรงทําให

การศึกษาของไทยพัฒนามากข้ึน ทั้งน้ี เพราะคุณภาพของผูเรียนข้ึนอยูกับคุณภาพของครู  

 หนวยงานพัฒนาครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ประเทศไทยใหความสําคัญกับการศึกษาจึงมีการจัดต้ังหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา

ในดานตาง ๆ เพื่อรวมกันพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรูของไทยใหมีคุณภาพ และทางดานครู 

บุคลากรทางการศึกษา มีหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาครูการศึกษาข้ันพื้นฐานในประเทศไทย

ดังน้ี (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553 : 22) 

  1. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เปนหนวยงาน

ที่จัดต้ังข้ึนเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

  2. สํานักงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.คศ.) มีอํานาจหนาที่พัฒนาครู

เพื่อเตรียมเขาสูตําแหนงการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ การดํารงรักษาสภาพวิทยาฐานะ และการพัฒนา

ดานอื่น ๆ 

  3. คุรุสภา มีอํานาจหนาที่พัฒนาครเูพื่อการควบคุม กํากับ ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และการดํารงรกัษาสถานภาพของผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู

ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก 
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  4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ดําเนินการพัฒนาครูตามนโยบาย

และโครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดข้ึน โดยสวนใหญจะเปนการเผยแพรนวัตกรรม เทคนิควิธีใหม ๆ 

การเพิ่มพูนศักยภาพ เพื่อใหครมูีสมรรถนะตามที่ตองการในแตละดาน แตละเรือ่งตามนโยบายของสพฐ. 

  5. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ดําเนินการพัฒนาครู

เพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  6. สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 

พัฒนาครูในดานสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพฒันาคุณภาพชีวิตคร ูการเพิ่มศักยภาพครูในดานอื่น ๆ 

  7. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พัฒนาครูดวยการจัดการศึกษาตอเพื่อเพิ่มวุฒิหรือปรับวุฒิ         

จัดหลักสูตรการพัฒนาครูในรูปแบบตาง ๆ อบรมระยะสั้น อบรมเชิงปฏิบัติการตามความสนใจของครู

และสถานศึกษา 

  8. สถาบันภาควิชาการภาคเอกชนและสํานักพิมพตาง ๆ จัดโครงการพัฒนาครูประกอบการ

ใชสื่อหรือนวัตกรรมที่ผลิตข้ึน และเพิ่มพูนศักยภาพหรือสมรรถนะอื่นของครูตามความสนใจ 

 ทิศทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 การศึกษาน้ันมีความสาํคัญตอการพัฒนาคนและประเทศ เพราะคนถือวาเปนทรัพยากรที่สําคัญ

ที่สุดในการขับเคลื่อนทรัพยากรในดานอื่น ๆ ของชาติ ทั้งหนวยงานของรัฐ และนักวิชาการตาง ๆ ได

เสนอแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไวหลายทิศทาง ดังน้ี 

 “การศึกษาสรางคน คนสรางชาติ” เปนคําพูดที่ช้ีให เห็นวา การศึกษาน้ันมีความสําคัญตอ

การพัฒนาคนและประเทศ เพราะคนถือวา เปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนทรัพยากรในดาน

อื่น ๆ ของชาติ หากประเทศใดประชาชนมีความรูสงู มีความฉลาดทัง้ดานปญญา อารมณ และจิตสํานึก

เพื่อสังคม มีความเขมแข็งทางภูมิปญญามากพอทีจ่ะชวยกันแกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง ยอมสงผลใหประเทศน้ันมีความเจริญตามไปดวย กระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวถึง ทิศทางการ

พัฒนาครู ซึ่งเปนปจจยัสาํคัญที่สดุในการศึกษา การปฏิรูประบบครู เพื่อใหไดครู ดี เกง และมีคุณธรรม 

จึงมีการแตงต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครูข้ึน ซึ่งกรอบเพื่อดําเนินการแนวทาง

และมาตรการสําคัญ มีดังน้ี 

  1. ปรับระบบบริหารบุคคล เน่ืองจากเปนกระบวนการสําคัญที่จะทําใหไดครูและผูบริหาร

ที่เกง ดี มีคุณธรรม โดยตองมีการปรับทั้งระบบ ไดแก การสรรหา บรรจุ แตงต้ัง รวมทั้ง เปดโอกาสให

ผูมีความดี ความเกงจากทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาขาดแคลน และนักเรียนทุนใหมาเปนครูได 

  2. ปรับระบบการผลติและการพัฒนา โดยใหมีกระบวนการปลกูฝงจติวิญญาณความเปนคร ู

ใหมีการพัฒนาครูอยางเปนระบบ โดยเนนพัฒนาดานสมรรถนะในการสอน จัดใหมีคูปองการพัฒนาคร ู

  3. ปรับเกณฑการโยกยาย เพื่อใหครูและผูบริหารไดมีระยะเวลาในการพัฒนานักเรียน 

และโรงเรียนใหกาวหนาอยางเหมาะสม ซึ่งมีการดําเนินการปรับปรุงหลักเกณฑแลว 
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  4. จัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนาครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา ระยะ 5 - 10 ป 

เพื่อบริหารจัดการในการกําหนดการลด/เพิ่ม กระจายครูที่เหมาะสม รวมทั้งวางระบบผลิตและพัฒนา

และมาตรการจูงใจ แผนพัฒนาสมรรถนะ และความกาวหนาทางวิชาชีพ ตลอดจนแนวทางการบังคับ

ใชกฎหมายใหมีประสิทธิผล 

  5. ปรับระบบการจูงใจ เพื่อดึงดูดและธํารงรักษาครูและผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ 

ความดี ใหอยูในระบบ ตลอดจนใหเกดิระบบทีเ่ปนธรรมเชนปรับระบบฐานเงินเดือนคร ู(สํานักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ,  2558 : 16)  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ไดกําหนดหลักการจัดการศึกษาไวในมาตรา 52 และมาตรา 53 ดังน้ี 

 มาตรา 52 ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย และ

บุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง โดยการกํากับ

และประสานใหสถาบันที่ทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมทั้ง บุคลากรทางการศึกษาใหมี 

ความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม และการพัฒนาบุคลากรประจาํการอยาง

ตอเน่ือง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดต้ังกองทุนพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร ทางการศึกษา

อยางเพียงพอ และมาตรา 53 ใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา มีฐานะ

เปนองคกรอสิระภายใตการบริหารของสภาวิชาชีพในกาํกับของกระทรวง มีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐาน

วิชาชีพ ออกและเพกิถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545) 

 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไดกําหนด 

การพัฒนาครูไวในมาตรา 80 ใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงต้ังให

ดํารงตําแหนงบางตําแหนง และบางวิทยฐานะเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทําใหการปฏิบติัหนาที่ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 

และความกาวหนาแกราชการ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และมาตรา 81 ให

ผูบังคับบัญชามหีนาที่ในการสงเสรมิ สนับสนุนผูอยูใตบังคับบญัชา โดยการใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน 

หรือปฏิบัติงานศึกษาและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547) 

 พิณสุดา สิริธรังศรี (2557 : 9) ไดเสนอแนวทางการปฏิรูปหองเรยีน พัฒนาและการประเมิน

ครู ดังน้ี 

  1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนของครูใหเปนผูจัดกระบวนการเรยีนรูแทนการสอนแบบ

ด้ังเดิม และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูในรูปแบบ และวิธีการตาง ๆ ที่สอดคลองกับสถานการณ 

ผูเรียน และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เชน การทําหองเรียนใหเปนหองทํางาน ทักษะปฏิสัมพันธ
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ระหวางครูกับศิษย ทักษะการต้ังคําถาม ทักษะการออกแบบการเรียนรูแบบ Active Learning ทักษะ

การจัดกิจกรรม ทักษะการใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนและเพื่อนครู เปนตน 

  2. ปรับระบบการพัฒนาครูเปนการพัฒนาที่สถานศึกษาอยางเปนองค รวมทั้งการเรียนรู

ดวยตนเอง การปฏิบัติงานจนเกดิความชํานาญ การพัฒนาและจัดใหมีครูตนแบบ (Master Teachers) 

เพื่อเปนพี่เลี้ยงและชวยเหลือทางวิชาการ/การจัดการเรียนรูของครู และจัดระบบเครือขาย และนิเทศ

การสอนภายในสถานศึกษา (หองเรียน) ใหมีประสิทธิภาพ 

  3. ปรับระบบการประเมินผลการทํางานของครูดวยวิธีการประเมินแบบคาสัมพัทธ (Relative) 

ที่คํานึงถึงความตางระหวางผลผลิตกับปจจัย (Net Gain) เพื่อการบริหารจัดการและนําผลไปเปนสวน

หน่ึงในการเลื่อนวิทยฐานะ เงินเดือน การตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และที่เกี่ยวของ 

 นอกจากน้ี จากการวิจัยเชิงเอกสารของ พิมพันธ เดชะคุปต และพรทิพย แข็งขัน (2551) ซึ่ง

ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาครูของตางประเทศ โดยพบประเด็นที่นาสนใจ โดยสรุปดังน้ี 

 1. มีกระบวนการสรรหาผูมีความสามารถเปนเลิศ เพื่อมาเรยีนครูหรอืประกอบวิชาชีพครแูละ

ปฏิรูปหลักสูตรการผลิตครูใหทันสมัย 

 2. มีการประเมินและตออายุใบประกอบวิชาชีพครเูปนระยะ ๆ  รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพ

ของครูอยางตอเน่ือง 

 3. มีการแบงเขตพื้นที่ในการพัฒนาครู โดยมอบหมายใหอยูภายใตการดูแลของแตละมลรัฐ 

ซึ่งมีกฎหมายบังคับใชกับครูในพื้นที่ของตน และเนนการพัฒนาครูโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน (SBM : School - 

Based Management) 

 4. มีงบประมาณคอนขางสูงในการจัดโครงการพัฒนาครู 

 5. มีการพัฒนาแบบเครือขายความรวมมือที่มีความเขมแข็ง 

 6. มีการพัฒนาผูบริหาร เพื่อใหสามารถบริหารจัดการพัฒนาครูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 7. มีระบบการรักษาและยกยองครูที่มีผลงานดีเดนใหคงอยูในวิชาชีพครูตลอดชีวิต โดยพัฒนา

ระบบการใหรางวัล หรือคาตอบแทนทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุม 

 8. กําหนดแนวทางการพัฒนาครูทั้งแบบระดับชาติ ระดับโรงเรียนและระดับบุคคลตามสมรรถนะ

ที่จําเปนตองพัฒนา 

 จากที่กลาวมาเบื้องตนจะเห็นไดวา การพัฒนาและปฏิรูปวิชาชีพครูของตางประเทศน้ัน จะมี

ความหลากหลายในยุทธศาสตรการทํางาน ซึ่งเปนลักษณะของกระบวนการในเชิงระบบที่เนนการพัฒนา

ทั้งกลุมครูกอนประจาํการ ครูประจําการ รวมทั้ง การรักษาคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพ โดยการประเมิน

สมรรถนะอยางตอเน่ือง และการสรางขวัญกําลงัใจในวิชาชีพ ซึ่งในบางยุทธศาสตรน้ันก็นํามาปรับใช

ในประเทศไทยในปจจุบัน 
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 ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ในมาตรการเรงดวนที่ตองเรงปฏิรูปใน 4 ประการ

ไดแก 1) การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 2) การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม 3) การพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาและแหลงเรยีนรูยุคใหม และ 4) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหมน้ัน ในสวนของการ

พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม ไดมกีารกําหนดแนวทางการปฏิรูปดังน้ี (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  

2552) 

  1. การพัฒนาระบบการผลติคร ูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรการสําคัญ

ดังน้ี 

   1.1 ปรับระบบการผลิต การคัดสรร คาตอบแทน และสวัสดิการใหสามารถดึงคนดี

คนเกงมีใจรักในวิชาชีพมาเปนครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา เชน มีระบบการใหทุนการศึกษา

แกผูเรียนดี มีใจรักมาเรียนครูและรับประกันบรรจเุปนขาราชการครูเมื่อสาํเรจ็การศึกษา หรือจัดใหนิสิต/

นักศึกษาครศุาสตร/ศึกษาศาสตรฝกประสบการณการสอนในสถานศึกษาไมนอยกวา 1 ป และใหถือเปน

สวนหน่ึงของมาตรฐานวิชาชีพครู เปนตน 

   1.2 ใหมีสถาบันอุดมศึกษาที่เนนความเปนเลิศดานการผลิตครู วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ

วิชาชีพครูรวมทั้งมีระบบประกันและรับรองมาตรฐานวิชาชีพและสถาบันผลิตคร ู

   1.3 วางแผนการผลิต การพัฒนา และการใชครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา

อยางเปนระบบใหสอดคลองกับความตองการ ทั้งระดับพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งการศึกษา

ในระบบและการศึกษานอกระบบ 

   1.4 จัดระบบเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่มีใจรักวิชาชีพครูมาเปนครู โดยศึกษา

วิชาครูเพิ่มเติมตามเกณฑที่กําหนด รวมทั้งสงเสริมใหสถานศึกษาระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปญญา

ทองถ่ิน ปราชญชาวบาน และผูทรงคุณวุฒิในชุมชน/ทองถ่ินเพื่อเปนผูสอนและพัฒนาการเรียนรู 

   1.5 พัฒนาระบบการผลิตครู คณาจารย และบุคลากรสําหรับการอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษาเช่ือมโยงความสามารถในการสอนและประสบการณในสถานประกอบการ รวมถึงการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรม ผลผลิตเชิงพาณิชย 

  2. การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรการสําคัญ ดังน้ี 

   2.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบ และหลักเกณฑการประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูให

เช่ือมโยงกับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ 

   2.2 เรงรัดการจัดต้ังกองทุนพัฒนาและกองทุนสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากร

ทางการศึกษา 

   2.3 พัฒนาครูอาจารยโดยใชโรงเรียนเปนฐานใหสามารถจัดการเรยีนการสอนโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาครูประจาํการที่สอนไมตรงวิชาเอกใหสามารถจัดการเรียนการสอน
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ไดอยางมีคุณภาพ รวมทั้งใหมีระบบและมาตรการจูงใจใหครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาได

พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

   2.4 พัฒนาคณาจารย ผูบริหาร และบุคลากรดานอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาใหสามารถ

จัดการเรียนการสอน วิจัย และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี 

  3. การใชครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรการสําคัญดังน้ี 

   3.1 คืนครูใหแกผูเรียนโดยลดภาระงานอื่นที่ไมจําเปน และจัดใหมีบุคลากรสายสนับสนุน

ใหเพียงพอ เพื่อใหครูไดทําหนาที่พัฒนาผูเรียนอยางเต็มที่ และมีโอกาสพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

   3.2 ปรับปรุงเกณฑกาํหนดอัตราครูโดยพิจารณาจากภาระงานที่ชัดเจนรวมดวยและ

จัดใหมีจํานวนครูเพียงพอตามเกณฑ และมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน 

   3.3 แยกบัญชีเงินเดือนและวิทยฐานะของขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา

ออกจากกัน 

 วีระชัย จิวะชาติ (2555 : 28 - 29) ไดเสนอหลักการและแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไวดังน้ี 

  1. หลักการการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

   1.1 การพัฒนาตองกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตัวผูเรียน 

   1.2 การพัฒนาตองเกิดจากความตองการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   1.3 การพัฒนาตองมุงเนนลักษณะ Site Based Development หรือ School Based 

Development (SBD) 

   1.4 การพัฒนาตองมีหลากหลายรูปแบบใหเลือกตามความเหมาะสมของแตละบุคคล 

   1.5 การพัฒนาตองสอดคลองกับภารกิจที่ปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   1.6 การพัฒนาตองดําเนินการในรูปของเครือขายกระจายทั่วประเทศ 

   1.7 การพัฒนาตองสอดคลองกับนโยบายและขอกําหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

   1.8 การพัฒนาตองกระทําอยางทั่วถึง และครอบคลุมกลุมเปาหมายทั้งในและนอก

กระทรวง - ศึกษาธิการ ภายใตขอจํากัดดานงบประมาณ 

  2. รูปแบบและวิธีการพัฒนา 

   2.1 การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา มุงเนนใหมีสมรรถนะตามมาตรฐาน

ตําแหนง และมาตรฐานวิชาชีพทั้งสมรรถนะหลกั (Core Competency) สมรรถนะการปฏิบัติงานในหนาที ่

(Functional Competency) และสมรรถนะเฉพาะตามกลุมสาระ (Specificational Competency) ตามที่ 

ก.ค.ศ. กําหนด 
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   2.2 รูปแบบของการพัฒนามุงเนนการสรางเครือขายทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานที ่สคบศ. 

กําหนดใหกระจายอยูทั้งประเทศ เพื่อความสะดวกในการเขารับการพัฒนาของคร ูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ทั้งที่เปนองคกรเครือขาย บุคคลเครือขายและเครือขายทางไกล 

   2.3 วิธีการพัฒนาตองมีความหลากหลาย สอดคลองกับความตองการพัฒนาของครู 

และบุคลากรทางการศึกษา แตมุงเนนวิธีการพัฒนาที่ใชโรงเรียน/หนวยงานเปนฐาน (School Based 

Development/Insite Based Development) เปนสําคัญ 

 สํานักงานสงเสรมิสงัคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (2557) ไดสรุปแนวทางการยกระดับ

คุณภาพครู ที่สอดคลองกับ Spec ครูไทย ในศตวรรษที่ 21 ดังตอไปน้ี  

  1. การพัฒนาครูตนแบบหรือการสรางระบบครู Coach ใหครูเพื่อเปนแนวทางในการ 

ทํางานระหวางครูผูมีประสบการณกับเพื่อนครูในการแกปญหาการเรียนรูของเด็กเปนรายกลุม หรือ

รายบุคคล ตลอดจนการมีระบบพี่เลี้ยงและการใหคําปรึกษาหารือ (Coaching & Mentoring) กับครูที่ยัง

ขาดประสบการณมีการสรางเครือขายที่สามารถประสานความรวมมือ ระหวางครูผูบริหารผูปกครอง

และนักเรียนได รวมทั้งมีการสรางวัฒนธรรมขององคกรที่เขมแข็งทางวิชาชีพ  

  2. การผสมผสานกระบวนการวัดผลเขากบักระบวนการสอนใหยืดหยุนหลากหลาย ใชได

ในหลายสถานการณมีการสรางแหลงการเรียนรูหลากหลาย โดยมีการบรูณาการสิ่งตาง ๆ เขาดวยกัน

เพื่อใหผูเรยีนเกดิทักษะและกระบวนการคิดที่ตกผลึก ตลอดจนมทีักษะในการนําเสนอผลงานไดเพื่อให

เกิดหองเรียนแหงการเรียนรู (Thinking Classroom)  

  3. การจัดการความรูของครูจะตองมีระบบแบบแผนที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติไดจริง

เปรียบเสมือนการจัดการเรียนการสอนที่ครูจะตองสามารถปรับบทบาทของตนเองได หลากหลาย

เพื่อใหเขากับบริบทของเหตุการณน้ัน โดยจะตองมีความอดทนตอผูบังคับบัญชาตอเพื่อนครูดวยกัน

และสุดทายผูเรียนที่จะตองเขาใจธรรมชาติของผูเรียนวาอยูในลักษณะแบบใด พยามที่จะปรับตัวครู

กอนที่จะปรับเด็กเขาหาครเูปนเรือ่งยากที่จะประสบความสําเรจ็ไดทําใหกระบวนการเรยีนรูของผูเรยีน

ขาดตอนได  

  4. ปรับโฉมหนาขององคกร โดยที่ครูจะตองทําใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู เนนการมี 

สวนรวมของทุกฝายและหนวยงานที่มีหนาที่ผลิตครูจะตองมีการทบทวนบทบาทของตนในดานกระบวนการ

ใดที่มีปญหาตองดําเนินการแกไขที่จุดของปญหาไมใชแกที่ปลายเหตุ โดยเนนครูใหเปน Teacher Learner 

ใหมาก  

  5. การสรางแรงบันดาลใจใหครูเกิดพลังที่จะพัฒนาตนเอง หรือปรับปรุงกระบวนทัศน 

ของตนเองใหเกิดการเรียนรูที่ทันตอเหตุการณ โดยเนนกระบวนการ PLC ใหมากข้ึน 
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 สรุปไดวา ทิศทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย การปรับระบบ

บริหารบุคคลทั้งดานการผลิตและการพัฒนา ปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู ปรับเกณฑการโยกยาย 

อยางเหมาะสม จัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนาครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา ปรับระบบ

การจูงใจ เพื่อดึงดูดและธํารงรักษาครูที่มีคุณภาพ  

 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ผูบริหารสถานศึกษามีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ การมุงพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ

เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ โดยเนนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูเปนสําคัญ และยึดหลักการ

พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ือง บุคคลที่ใกลชิดและมีบทบาทสําคัญในการจัด

ประสบการณใหผูเรียนไดเรียนรูก็คือครู ผูบริหารจึงมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนใหผูสอน

สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

รวมทั้งกระตุนสงเสริมใหมกีารวิจัยในช้ันเรียน และใชกระบวนการวิจัยในกระบวนการเรียนรู จัดประชุม 

สัมมนาหรือสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง เพื่อสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงานของครู

ที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหมและนําไปสูการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพครู ซึ่งมีนักวิชาการตาง ๆ ไดศึกษาบทบาทที่ผูบริหารสถานศึกษาตองแสดงออกเพื่อพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา ดังน้ี 

 สถาบันรามจิตติ (2553 : 1) ไดเสนอบทบาทที่ผูบริหารสถานศึกษาตองแสดงออกเพื่อพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 ประการ คือ 

  1. การสรางระบบครูผูเช่ียวชาญเปน Coach ประกบตัวฝกปฏิบัติใหครู เปนการทํางาน

อยางใกลชิดระหวางครูผูมีประสบการณกับเพื่อนครูในการแกปญหาการเรียนรูของเด็กเปนรายกลุมหรือ

รายบุคคลการมีระบบพีเ่ลีย้งและการใหคําปรกึษาหารือ (Coaching & Mentoring) จึงกลายเปนกลไก

และวิธีการสําคัญของการพัฒนาครูในปจจุบัน 

  2. การผสมผสานกระบวนการวัดผลเขากับกระบวนการสอนอยางแนบแนนปรับใหยืดหยุน

หลากหลายใชไดในหลายสถานการณ หลายเปาหมายการวัดโดยเฉพาะการวัดทักษะหรือคุณลักษณะ

ใหม ๆ ตามกรอบคิดรวมสมัย  

  3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาครูเพื่อการฝกอบรม

หรือพัฒนาครูทางไกลผานรปูแบบ Web - Based Training ตาง ๆ และเพื่อจัดการความรู ระหวางครู

ดวยกัน 

  4. การเปลีย่นไปสูโฉมหนาใหม โรงเรียนเรียนรูครูนักวิจัย จากกรณีศึกษาประเทศที่พัฒนา

แลวหลายประเทศที่ตางพยายามปรับรูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนไปสูการเปนองคกรการเรียนรู 

ที่เนนใหครูเรียนรู และพัฒนาตนเองจากประสบการณสะสมซึ่งกันและกันมากย่ิงข้ึน  
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  5. ยุทธศาสตรการสรางแรงบันดาลใจ จุดไฟพลังครู (Motivation & Inspiration) เนน

การคนหาและหนุนเสรมิครผููจดุไฟการเรียนรู ครูในแบบดังกลาวจะถูกเนนการฝกใหรูจักต้ังคําถามดี ๆ

เช่ือมโยงประเด็นสําคัญ และต้ังโจทยชวนเด็กคิดไดมากแนวทางของการพัฒนาครูมักใชตัวอยางจากครู

ผูสรางแรงบนัดาลใจดวยกัน มาแลกเปลีย่นและถายทอดประสบการณหรือการเนนใหฝกต้ังคําถามดลใจ

อันจะทําใหผูเรียนเกิดการใฝเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิตตอไป 

 เข็มทอง ศรแสงเลิศ (2555) กลาววา ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรไดรับการพัฒนา

ดวยเหตุผลสําคัญ 2 ประการ คือ  

  1. ความเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วทางดานวิทยาการและนวัตกรรมทางการเรียนรูเขามา

เกี่ยวของกับวิถีการดําเนินชีวิตในปจจุบัน ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถละเลยการรับรู

ความเปลี่ยนแปลงเหลาน้ันได 

  2. ความเปลีย่นแปลงของแนวนโยบายและแนวปฏิบัติทางการศึกษา ไดแก แนวนโยบาย

การเรียนรูรูปแบบใหมที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ เปนการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรูจากรปูแบบด้ังเดิมทีค่รู

เคยชิน จากการเปนผูสั่งสอนใหเปนผูชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

ซึ่งนอกจากปรับเปลี่ยนดานเทคนิคและวิธีการแลว ยังตองปรับเปลี่ยนเจตคติของครูใหยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญครูและบุคลากรทางการศึกษาจะตองประสาน

การทํางานในลักษณะการทํางานเปนทีม เพื่อใหมีความรูความสามารถและความชํานาญตามระดับ

คุณภาพของมาตรฐานในการประกอบอาชีพ  

 โดยเข็มทอง ศรแสงเลิศ (2555) ไดเสนอแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ภายในสถานศึกษา จากมาตรการหลักที่กําหนดใหโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา ซึ่งเปนบุคลากรประจําการอยูแลวในสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนน้ันแสดงวาการพัฒนาครู

และบุคลากรเปนภารกจิสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา ที่มุงเนนการพัฒนาการจัดการเรียนรูแนวทาง

ที่ผูบริหารสถานศึกษาสามารถดําเนินการมีหลากหลายวิธี ไดแก การฝกอบรม การนิเทศ การกํากับ

ติดตาม และประเมินผล การสงเสรมิสนับสนุนใหศึกษาตอ การอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหสราง

ผลงานทางวิชาการการฝกอบรม จัดเปนการนิเทศประเภทกลุม ผูบริหาร สถานศึกษาสามารถดําเนินการ

พัฒนาดวยการฝกอบรมได 3 รูปแบบ คือ  

  1. การจัดการฝกอบรมภายในสถานศึกษาสมัครบุคลากรทัง้หมด โดยเฉพาะผูที่เกี่ยวของ

ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ 2 แบบ คือ การจัดฝกอบรมทั่วไป จัดใหกับบุคลากรทุกคนหรอืเฉพาะกลุม การจัด

อบรมควรมีการสํารวจความตองการรวมถึงความคุมคา และประสิทธิภาพของการอบรมดวย และการ

ฝกอบรมพรอมการปฏิบัติงานมักเปนการฝกอบรมสําหรับบุคลากรใหม การกําหนดบุคลากรผูทํางาน

ในสายเดียวกันใหเปนพี่เลี้ยงคอยแนะนําแนวทางและวิธีการ 
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  2. การสงครูและบุคลากรเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานภายนอกหรือสถานศึกษา

เครือขาย 

  3. การฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต สถานศึกษาที่มีความพรอมดานเทคโนโลยี

สามารถใชพัฒนาครูและบุคลากรได โดยเงื่อนไขคือผูเขาอบรมจะตองเขาถึงเทคโนโลยีไดงาย และมีทักษะ

ในการใชคอมพิวเตอรพอสมควร  

 สรุปไดวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ 

พฤติกรรมของผูบรหิารในการสงเสรมิพฒันาครู บุคลากรทางการศึกษา จัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู

และทักษะหรือความชํานาญในการจัดการเรียนรูที่ทันสมัย เพื่อปรับเปลี่ยนดานเทคนิควิธีการสอน สนับสนุน

ใหครูและบุคลากรศึกษาตอในสาขาวิชาที่ตองการ สงเสริมสนับสนุนใหสรางผลงานทางวิชาการ และ

การพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก 

 ผูบริหารจําเปนตองใหความสาํคัญกับการจัดสิง่อํานวยความสะดวก ซึ่งประกอบดวย สื่อ การเรียน

การสอน อาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และบรรยากาศ เปนสิ่งที่จําเปนเพื่อใหนักเรยีนเกิดความกระตือรือรน

ชอบการเรียน  

 ความหมายของสิ่งอํานวยความสะดวก 

 สิ่งอํานวยความสะดวกเปนสิ่งที่ชวยใหมนุษยดําเนินชีวิตไดอยางสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน ในองคกร

ตาง ๆ ผูบริหารยอมตองจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื่อใหบุคลากร

ไดใชในการพัฒนาผลงานขององคกรใหดีข้ึน มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของสิ่งอํานวย

ความสะดวกไว ดังน้ี 

 สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง สิ่งปลูกสรางและสิ่งตอเติม รวมทั้ง อาคารและเครื่องอุปกรณ 

ซึ่งเปนเครื่องมือชวยเหลือ และสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ใหสะดวกข้ึน (กระทรวงกลาโหม, 2552) 

 จิดาภา มีเพชร (2551 : 35) สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง หองสมุดโรงเรียนและบรรยากาศ

ในหองสมุด สถานที่น่ังอานหนังสือ รวมถึงวัสดุอุปกรณที่อํานวยความสะดวกแกผูมาใชบริการ สิ่งอํานวย

ความสะดวก หมายถึง สภาพแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึน ซึ่งมีอิทธิพลตอบุคคลที่อยูในสภาพแวดลอมน้ัน 

เชน บริเวณสภาพพื้นที่ของสถานที่ต้ัง ลักษณะของอาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด 

โรงอาหาร โรงฝกงาน สถานที่พักผอนหยอนใจ การตกแตงสถานที ่และสิ่งของตาง ๆ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา, 2559 : 48) 

 สรุปไดวา สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง สิ่งปลูกสรางและเครื่องอุปกรณ ซึ่งเปนเครื่องมือ

ชวยเหลือและสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรใหสะดวกย่ิงข้ึน  
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 ความสําคัญของการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก 

 สิ่งอํานวยความสะดวกในหนวยงานตาง ๆ  เปนสิ่งสาํคัญตอประสทิธิภาพของหนวยงาน ชวยเพิ่ม

โอกาสในความสําเร็จของงาน สถาบันการศึกษา เปนอีกหนวยงานหน่ึงที่ตองใหความสําคัญกับการจัด

สิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งมีผูอธิบายความสําคัญของสิ่งอํานวยความสะดวก ดังน้ี 

 จันทริญา คุมภัย (2552 : 56)  ไดกลาววา นอกจากงานวิชาการแลวผูบริหารจําเปนตองให

ความสําคัญกับงานอีกดานหน่ึง คือ สิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งประกอบดวยสื่อการเรียนการสอน อาคาร

สถานที่ สิ่งแวดลอม และบรรยากาศ ซึ่งสื่อการเรียนการสอนจะเปนสิ่งที่อธิบายทําใหผูเรียนเขาใจเน้ือหา

อยางทองแทมากข้ึน ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะศึกษาเน้ือหามากข้ึน สําหรับอาคารสถานที่ของ

โรงเรียน นอกจากเปนที่ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรงยังเปนที่ประกอบกิจกรรมอื่น ๆ

เปนที่เก็บวัสดุอุปกรณการดําเนินงานของโรงเรียน ตลอดจนมีสวนรวมในการกลอมเกลาลักษณะนิสัย

ของนักเรียน และเสรมิสรางความสมัพันธกบัชุมชน โดยอํานวยประโยชนแกชุมชนในการประกอบกิจกรรม

ตาง ๆ อีกดวย สําหรับสิ่งแวดลอมและบรรยากาศเปนสิ่งที่จําเปนในการจัดสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิด

บรรยากาศในการเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนชอบการเรียน  

 นงคเยาว รักษาสุข (2553 : 69) ไดไวกลาววา สิ่งอํานวยความสะดวกมีข้ึนเพื่อใหบุคลากร

ทางการศึกษาไดเพิ่มระดับความสามารถ และศักยภาพดังตอไปน้ี 

  1. ปรับปรุงความสามารถในการปฏิบัติงาน (Functioning Capability) 

  2. เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน 

  3. รักษาระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน 

  4. การสนับสนุนใหเกิดความรูความเขาใจเน้ือหา และรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ 

ทั้งในดานการเรียนรู การดํารงชีวิต และการพึ่งพาตนเองอยางอิสระ   

 สรุปไดวา สิ่งอํานวยความสะดวกมีข้ึนเพื่อใหบุคลากรทางการศึกษาไดเพิ่มระดับความสามารถ

และศักยภาพ อีกทั้งเปนสิ่งทีจ่ําเปนในการจัดสิ่งแวดลอมเพือ่ใหเกิดบรรยากาศในการเรียนรู เพื่อใหนักเรียน

เกิดความกระตือรือรนชอบการเรียน  

 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก 

 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสรมิการจดัการเรียนรูของครู ผูบริหารมีบทบาทสําคัญ

ในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูของครู เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการจัดการเรยีนรู วัสดุอุปกรณการศึกษาจึงเปนสื่อที่สนับสนุนการจัดการเรียนรูที่สําคัญ

ในการชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ทักษะและประสบการณเกี่ยวกับเน้ือหาสาระที่เรียนมากข้ึน

และสงเสริมความทันสมัยทางวิชาการแกผูสอน ไดมีผูกลาวถึงบทบาทผูบริหารในการจัดสิ่งอํานวย

ความสะดวกเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรู ไวดังน้ี 
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 จีรวรรณ รานจันทร (2554 : 39) บทบาทดานสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง การปฏิบัติ

หรือการแสดงออกของผูบรหิารโรงเรียนในการสนับสนุนชวยเหลือครูผูสอนเกี่ยวกับการทําวิจัยปฏิบัติการ

ในช้ันเรียนโดยการจดัหาเอกสาร ตํารา วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช วิธีการเทคนิค แหลงการเรยีนรู

จากชุมชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร เพื่อสะดวกในการทําวิจัยในช้ันเรียน 

 ละเอียด บุญเจริญ (2554 : 72) บทบาทดานสิ่งอํานวยความสะดวกสภาพบรรยากาศและ

สิ่งแวดลอม หมายถึง การปฏิบัติหรือการแสดงออกของผูบริหารโรงเรียนในการสนับสนุนชวยเหลือ

ครูผูสอนเกี่ยวกับการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรยีน โดยการจัดหาเอกสาร ตํารา วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ 

เครื่องใช วิธีการ เทคนิค แหลงการเรียนรูจากชุมชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร เพื่อสะดวกในการทํา

วิจัยในช้ันเรียน และสรางแรงจูงใจใหครูผูสอนทําการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู 

โดยการจัดบริเวณโรงเรียนอาคารประกอบการสอน อาคารเรียน หองเรียนใหมีชีวิตชีวานาอยู มีความ

สะอาดและปลอดภัย รวมทั้งการสรางบรรยากาศการทํางานจะตองเปนประชาธิปไตย ทุกคนเคารพ

ในสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน และรวมมือกันแลกเปลี่ยนความรูความคิด และประสบการณมากกวา

การแขงขัน ใหคําปรึกษาซึ่งกันและกันอยางมิตรไมตรีบรรยากาศในการทํางานไมเครงเครียด 

 อรณีย พุมสุข (2554 :14) ไดกลาววา ผูบริหารเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงที่จะทําใหการจัด 

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในการศึกษาประสบความสําเร็จ สงผลตอคุณภาพของผูเรียนใหเปน

คนไทยที่สมบรูณ ดังที่พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดไวในความมุงหมายและ

หลักการซึ่งตองการใหคนไทยมีความสมบูรณทางดานรางกาย จิตใจสติปญญา มีความรูความสามารถ 

มีคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข บทบาทหน่ึง

ที่ผูบริหารจําเปนตองมีคือการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ดังน้ี  

  1. การจัดหาแหลงการเรียนรู เน่ืองจากการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่ตอง

ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล แหลงการเรยีนรู เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร เรือนเพาะชํา 

สวนหยอม หองจริยศึกษา หองวิทยาศาสตร หองพลศึกษา หองพยาบาล หองครัว เปนตน แหลงการ

เรียนรูที่กลาวมาน้ีมีอยูในสถานศึกษาตามปกติอยูแลว หากผูบริหารสถานศึกษาบริหารจัดการแหลง

การเรียนรูเหลาน้ีใหเปนระบบ วางแผนการใชแหลงการเรียนรู จัดต้ังบุคลากรรบัผดิชอบดูแล มีการควบคุม 

กํากับ และติดตามประเมินผลการใชแหลงการเรียนรู รวมทั้งแสวงหาแหลงการเรียนรูใหมที่สอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียน และความตองการของครูในฐานะผูอาํนวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู จะทําให

การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

  2. การจัดหาสือ่ วัสดุอุปกรณ และเครือ่งมือเครือ่งใช ผูบริหารควรจัดหาสือ่วัสดุ อุปกรณ

และเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ  ไวใหพรอมสําหรับบรกิารแกครู จัดระบบการผลิต การยืม การเก็บรักษา 

การซอมแซมใหทันสมัยอยูเสมอ รวมทั้งควรสํารวจความตองการใชสื่อ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
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ตาง ๆ  สําหรับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการวางแผนดําเนินการ

ตอไป 

  3. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน งบประมาณนับวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ ผูบริหารจาํเปนตองจดัสรรงบประมาณสําหรบัจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ เครือ่งมือ

เครื่องใชตาง ๆ  ปรับปรุงแหลงการเรียนรูใหพรอมสําหรับบริการซอมแซมอาคารสถานที่ฝกอบรมและพัฒนา

บุคลากรใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การพัฒนาหลักสูตร

ใหเปนหลักสูตรบูรณาการ การเขียนแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสนับสนุนงบประมาณ

สําหรับการวิจัยในช้ันเรียน เปนตน 

  4. การใหขวัญกําลังใจ บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนตองการขวัญกําลังใจจากผูบริหาร 

ซึ่งอาจดําเนินการไดหลายรูปแบบ เชน การแสดงความสนใจอยางแทจริงของผูบริหาร การยกยอง ชมเชย 

การประกาศเกียรติคุณ การใหวุฒิบัตรหรือโลห การเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ การสงเสริมใหเปน

วิทยากร การสงเขารวมประชุมสัมมนา การสงไปฝกอบรมเพิ่มเติม การยกยองใหเปนครูดีเดน การจัดสรร

งบประมาณใหเปนกรณีพิเศษ การสงเสริมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนตน 

 สิทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ (2555 : 23 - 24) กลาววา ผูบริหารควรมีบทบาทในการบริหาร 

วัสดุ อุปกรณการศึกษา ดังน้ี  

  1. ผูบริหารตองวางแผนการดําเนินการพัสดุอุปกรณการศึกษา ดังน้ี  

   1.1 การจัดหา ไดแก การจัดซื้อ การจัดสราง การจัดทําเอกสาร แลกเปลี่ยน การเชา 

   1.2 การควบคุม ไดแก การจัดทําบัญชีพัสดุ การจัดทะเบียนครุภัณฑ การเบิกจาย

การยืม การดูแลรักษา การตรวจสอบ และรายงาน 

   1.3 การจําหนาย ไดแก การขาย การแลกเปลี่ยน การโอน การแปรสภาพ หรือการทํา

รายการจําหนายเปนสูญ การลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

  2. ผูบริหารสวนรวมกําหนดแผนการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณการศึกษาไวในแผนระยะ

กลาง 3 ป รวมทั้งแผนปฏิบัติการ 1 ป โดยเนนถึงความจําเปน ประหยัด และเกิดผลประโยชนสูงสุด

ในการใชงาน  

  3. ผูบริหารควรเนนใหผูสอน และผูเรียนผลิตวัสดุอุปกรณทางการศึกษาข้ึนใชประกอบ 

การเรียนการสอน โดยใชวัสดุราคาถูกและหางายในทองถ่ิน ชุมชน เพื่อใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจ 

และมีประสบการณตรงจากการทําอุปกรณการศึกษา 

  4. ผูบริหารควรแตงต้ังคณะกรรมการการแลกเปลี่ยนพัสดุกับสวนราชการ หรือเอกชน       

หรือขอรับบริจาคพัสดุจากหนวยงานเอกชน เชน เครื่องคอมพิวเตอรจากหนวยงานเอกชนที่ไมใชแลว 

แตสามารถนําไปใหผูเรียนฝกปฏิบัติการอยางงาย ๆ  ได เพราะบางหนวยงานเอกชนใชคอมพิวเตอร

ในระดับสูงทันสมัย ในการบริหารสํานักงาน เปนตน โดยเจาหนาที่เสนอความคิดเห็นตอหนวยงาน
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สถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนพัสดุ หัวหนาสถานศึกษาใหความเห็นชอบจัดทําสัญญาการแลกเปลี่ยน

ขอตกลงแลวแตกรณี 

  5. ผูบริหารควรประสานกับผูปกครอง ชุมชน องคกรการกุศล หรือเอกชนที่ตองการ

บริจาควัสดุอุปกรณหรือทรัพยสินที่จะเปนประโยชนตอการศึกษา 

  6. ผูบริหารประเมินผลการใชวัสดุอุปกรณในสถานศึกษา และประเมนิความคุมคาในการ

นํามาดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษา 

 ประยงค เนาวบุตร (2555 : 153) กลาววา การสนับสนุนการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ

เรียนรูเปนบทบาทและความรับผิดชอบอยางหน่ึงของผูบริหารสถานศึกษา และสื่อ และเทคโนโลยีจะชวย

ใหครูสามารถจัดการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ตอบสนองตอความตองการของนักเรียนเปนรายบุคคลมากย่ิงข้ึน ในขณะเดียวกันนักเรียนสามารถใช

ประโยชนเพื่อการเรียนรูทั้งแบบปกติ และการซอมเสริมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอาจจําแนก

เปนประเภทตาง ๆ ตามลักษณะของสื่อ ดังน้ี 

  1. สื่อประเภทวัสดุจําแนกเปน 

   1.1 วัสดุสิ่งพิมพ เชน หนังสือ แบบเรียน คูมือครู วารสาร หนังสืออานเพิ่มเติม หนังสือ

อานประกอบ ใบโฆษณา หนังสือ ปฏิทิน และเอกสารประกอบการเรียน เปนตน 

   1.2 วัสดุประดิษฐ เชน ชุดการเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน แผนภูมิ บัตรคํา วีดีทัศน 

กระดาน แผนใส นาฬิกาจําลอง ตรายาง บัตรรูปสัตว แบบจําลอง เปนตน 

   1.3 วัสดุถาวร เชน วงเวียน ไมโปรแทรกเตอร ไมฉาก เครื่องช่ัง เครื่องตวง เครื่องวัด 

ลูกคิด กระดุมแมเหล็ก กระดานแมเหล็ก ปายนิเทศ กระดานดํา เปนตน 

   1.4 วัสดุสิ้นเปลือง เชน ชอลก กระดาษสี ปากกาเมจิก ดินสอสี เปนตน 

  2. สื่อประเภทอุปกรณ เชน เครื่องฉายภาพ โทรทัศน เครื่องเลนวีดิทัศน เครื่องคิดเลข 

คอมพิวเตอร แบบบันทึกเสียง สไลด เปนตน 

  3. สื่อประเภทกิจกรรม เชน การทดลอง การแสดง การสาธิต นิทรรศการ โครงงาน 

นันทนาการ เปนตน 

  4. สื่อประเภทสิ่งแวดลอม จําแนกเปน 

   4.1 สื่อธรรมชาติ เชน ตนไม ผลไม ใบไม เปลือกหอย ดวงจันทร ดวงอาทิตย เปนตน 

   4.2 สื่อสถานที่ เชน หองเรียน หองสมุด พิพิธภัณฑ โบราณสถาน ระเบียง หนาจั่ว 

สนาม ศูนยขอมูลของทางราชการ สวนสมุนไพร ฟารมไก เปนตน 

   4.3 สื่อบุคคล เชน ครูผูสอน ผูเรียน ภูมิปญญาทองถ่ิน พระภิกษุ เปนตน 
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 เข็มทอง ศิริแสงเลิศ (2555) กลาววา บทบาทที่สําคัญในการบริหารจัดการเรียนรูประการหน่ึง

ที่สําคัญ คือ เปนผูอํานวยความสะดวก ผูบริหารสถานศึกษาตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ

เพื่อใหเกิดการจัดการเรียนรูดําเนินไปไดอยางราบรื่น ดังน้ี 

  1. จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และจําเปนตอการจัดการเรียนรูที่มี

ประสิทธิภาพ 

  2. จัดหาแหลงเรียนรู แหลงวิทยาการ และปราชญทองถ่ินและชุมชน 

  3. จับอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู และเอื้อตอ

การเรียนรู 

  4. ประสานกับบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสรางเครือขาย

การเรียนรู 

 สรุปไดวา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก คือ พฤติกรรม

ของผูบริหารในการสนับสนุนชวยเหลอืครผููสอน การจัดหาแหลงเรียนรู จัดเตรียมและสนับสนุนสื่อนวัตกรรม 

เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู สงเสริมการผลิตสื่อ จัดบรรยากาศการเรียนรู อํานวยความสะดวก สรางแรงจูงใจ 

และใหคําแนะนําเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู และใหครูผูสอนทํา

การวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู 

 การนิเทศติดตาม  

 การจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนรูมุงใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนา

ตนเองได โดยถือวาผูเรียนสาํคัญที่สดุ ครูจะตองมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสงู

ตามมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาชาติ และโรงเรียนมีศักยภาพในการบรหิารจัดการเพื่อ

พัฒนาเขาสูระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการยกระดับโรงเรียนช้ันนําของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีความพรอมสูการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) 

ซึ่งบุคลากรทุกฝายจะตองเขามามสีวนรวมในการจดัการศึกษา เพื่อใหเปนโรงเรียนที่มีระบบการพัฒนา

ผูเรียนสถานศึกษา แหลงเรียนรู สภาพแวดลอม หลักสูตร และการจัดการเรียนรูที่เอือ้อํานวยใหผูเรยีน

สามารถแสดงถึงการพฒันาตนเองกาวไกลตามความตองการจนถึงระดับสากล ภารกิจที่สําคัญประการหน่ึง

ของผูบริหารสถานศึกษาและผูรวมบรหิารกคื็อ การนิเทศโดยเฉพาะการนิเทศภายในโรงเรียนเปนแนวทางหน่ึง

ที่จะชวยปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะชวยแกไขปรับปรุงสิ่งที่บกพรองดานวิชาการใหมีการพัฒนา 

และสงเสริมใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค ผูบริหารสถานศึกษาและผูรวมบริหาร เปนผูที่อยู

ใกลชิดกับคุณครูและนักเรียน จึงยอมทราบถึงปญหาตาง ๆ ไดดีกวาบุคลากรภายนอก เมื่อเปนเชนน้ีแลว 

การนิเทศภายในโรงเรยีนจะสนองตอบความตองการของบุคลากรในโรงเรียนไดอยางถูกตอง และเหมาะสม

ที่สุด 
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 ความหมายของการนิเทศติดตาม  

 มีนักวิชาการ นักการศึกษา และผูทรงคุณวุฒหิลายทานไดใหความหมายของการนิเทศการศึกษา

ไวมากมาย ซึ่งสวนมากมีความเห็นตรงกันวา การนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการทํางานรวมกันของ

บุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา โดยมวัีตถุประสงคใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาที่กําหนดไว 

เชน 

 Good (1959) ไดกลาวไววา การนิเทศการศึกษา คือ ความพยายามทุกอยางของเจาหนาที่

ผูจัดการศึกษาในการแนะนําครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษา ใหรูจักปรับปรุงวิธีสอน ชวยใหเกิด

ความงอกงามทางวิชาชีพทางการศึกษา ชวยในการพัฒนาครู ชวยในการเลือก และปรับปรุงวัตถุประสงค

ของการศึกษา ชวยในการปรับปรงุวัสดุและเน้ือหาการสอน ปรับปรุงวิธีสอน และชวยปรับปรุงการประเมินผล

การสอน  

 Wiles and Lovell (1983 อางถึงใน วนิดา นอยมะลิวัน, 2551) ไดใหความหมายวา การนิเทศ

ภายใน เปนระบบพฤติกรรมขององคการ ซึ่งเปนการดําเนินงานที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการสอน

ของครูในระบบ โดยมีจุดมุงหมายปรับปรุงสภาพการเรียนการ สอนที่ทําใหนักเรียนมีคุณภาพดีข้ึน  

 วัชรา เลาเรียนดี (2550 : 3) กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียน เปนกระบวนการนิเทศการศึกษา

และกิจกรรมตาง ๆ ที่มุงพัฒนาการเรียนการสอนที่จัดดําเนินการในโรงเรียน โดยบุคลากรในโรงเรียน

เปนหลักซึ่งประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวของกับการศึกษาในโรงเรียน 

โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยตรง  

 สกุลศักด์ิ ทิพยไชย (2550 : 2) ไดกลาวถึงความหมายการนิเทศภายในสถานศึกษา วาหมายถึง 

ความพยายามใหทกุสิง่ทกุอยางของบคุลากรในโรงเรียน นับต้ังแตผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูที่จะ

พัฒนาตนเองใหมีความสํานึกและมีจิตวิญญาณในวิชาชีพ มคีวามเอื้ออาทรชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

ชวยในการจัดการเรียนการสอนใหดีย่ิงข้ึน เพื่อประโยชนสงูสุดของผูเรียน และพัฒนาครใูหเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมในการสอน จากเดิมที่ครูเปนศูนยกลางมาเปนเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 พิทยากร สุนทองหาว (2551) ไดสรุปวา การนิเทศการศึกษาในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการ

การปฏิบัติงานระหวางผูนิเทศ ซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร และบุคลากรภายในโรงเรียนรวมมือกันเพื่อ

พัฒนาประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุผลสําเร็จ ใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของโรงเรียนทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม  

 สมศรี สิทธิชัย (2552 ) ไดสรุปวา การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการในการ

ปฏิบัติงานทางการศึกษาที่ผูบริหารโรงเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนรวมมือกันจัดข้ึนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน อันจะนํามาซึ่งสัมฤทธ์ิผลสูงสุดในการเรียนของนักเรียนและ

เพื่อใหเกิดการพัฒนาข้ึนในตัวผูเรียนในทุกดานโดยบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงเปนการพัฒนาความ 

กาวหนาของครูอีกทางหน่ึงดวย  
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 ประกิต สิงหทอง (2552) ไดสรุปวา การนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการ 

ในการทํางานระหวางผูมีสวนเกีย่วของในการจดัการศึกษาในสถานศึกษา ในการที่จะปรับปรุงแกไขและ

พัฒนาการดําเนินงานของสถานศึกษา เพื่อใหนักเรยีนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงข้ึน รวมถึงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความกาวหนา 

 จากความหมายของการนิเทศการศึกษาที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การนิเทศการศึกษา 

หมายถึง การดําเนินงานทีเ่กิดข้ึนจากความรวมมอืของผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา 

ไดรวมกัน ปรึกษาหารือ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ปรับปรุงครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาดวย

เทคนิคและวิธีการตาง ๆ เพื่อมุงใหเกิดประสทิธิภาพในดานการสอน การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน

ใหบรรลุผลสําเร็จจะนํามาซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ดีข้ึน  

 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการนิเทศ 

 การนิเทศการศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อที่จะสงเสรมิสนับสนุน และพัฒนาระบบการศึกษาใหดีข้ึน

และยังชวยใหการเรียนการสอนมีคุณภาพสงผลไปยังผูเรยีนเปนสําคัญ ดังน้ัน จึงจําเปนตองอาศัยหลักการ

นิเทศเปนสําคัญ การนิเทศจะบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพน้ัน มีนักการศึกษา

ไดกลาวเสนอแนะไวดังน้ี 

 ชารี มณีศรี (2550 : 11) ไดกลาวถึง สาระของหลักการนิเทศการศึกษาไวดังน้ี 

  1. การนิเทศการศึกษาเปนการชวยกระตุน ประสานงาน และแนะนําใหเกิดความเจริญ

งอกงามแกครูโดยทั่วไป 

  2. การนิเทศต้ังอยูบนรากฐานของประชาธิปไตย 

  3. การนิเทศเปนกระบวนการสงเสริมสรางสรรค 

  4. การนิเทศกับการปรับปรุงหลักสูตรเปนงานที่เกี่ยวพันกัน 

  5. การนิเทศคือการสรางมนุษยสัมพันธ 

  6. การนิเทศมุงสงเสริมบํารุงขวัญ 

  7. การนิเทศมีจดุหมายที่จะขจัด ชองวางระหวางโรงเรยีนและชุมชน โดยเฉพาะในชุมชน 

 หลักการนิเทศการศึกษาควรต้ังอยูบนรากฐานที่ถูกตองตามหลักวิชาการ มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน 

มีการวางแผนอยางเปนระเบียบเปนประชาธิปไตย รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เปดโอกาสใหทุกคนได

แสดงความสามารถเชิงสรางสรรค ทั้งทางดานความคิดและการกระทํา 

 Harris (อางถึงใน นภาพร วงคษาญาติ, 2551) ไดสรุปกระบวนการในการนิเทศการศึกษา

ที่เรียกดวยตัวอักษรยอวา POLCA มีดังน้ี 

  1. Planning Processes (P) หมายถึง การวางแผนในการปฏิบัติงาน โดยคิดวาจะทํา

อยางไร กําหนดจุดมุงหมายของงานพัฒนาวิธีดําเนินการ กําหนดงานที่จะดําเนินการคาดคะเนถึงผล

ที่จะไดรับจากโครงการและวางโครงการ 
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  2. Organizing Processes (O) หมายถึง การจัดโครงสรางของการดําเนินงานโดยสราง

หลักเกณฑในการทํางานจัดหาทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินงาน โดยสรางเกณฑในการทํางานสราง

ความสัมพันธของงาน แบงงานโดยกําหนดหนาที่ในการปฏิบัติงาน มีการประสานงาน มอบหมายอํานาจ

ใหตามหนาที่ วางโครงการของหนวยงานและพัฒนานโยบายตาง ๆ 

  3. Leading Processes (L) หมายถึง บทบาทในฐานะผูนํา โดยดําเนินการการวินิจฉัย

สั่งการ การคัดเลือกตัวบุคลากร กระตุนใหบุคลากรทํางานลงมือปฏิบัติงานการสาธิตในการปฏิบัติงาน

การใหคําปรึกษาชวยเหลือ การติดตอสื่อสาร การใหกําลังใจ การใหคําแนะนําใหมีความกาวหนาในการ

ปฏิบัติงาน ใหความเราใจในการปฏิบัติงาน แสดงและอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

  4. Controlling Processes (C) หมายถึง การควบคุมการปฏิบัติงานดําเนินงาน โดยการ

พิจารณามอบหมายงาน ใหความสะดวกในดานตาง ๆ พิจารณาลงโทษ มีการแกไขทันทีเมื่องานผิดพลาด 

การใหบุคลากรออกจากงาน การตักเตือน และการกําหนดระเบียบในการปฏิบัติงาน 

  5. Assessing Processes (A) หมายถึง การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินผล

การปฏิบัติงาน วัดผลการปฏิบัติงาน วิจัยผลการปฏิบัติงาน 

 กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 4) ไดเสนอแนะกิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มี

หลากหลายวิธีใหเลือกใชใหเหมาะสมกับปญหา ความตองการและความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร

ในสถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดและรูปแบบของกิจกรรมการนิเทศ ดังตอไปน้ี 

  1. การใหคําปรึกษาแนะนํา 

   1.1. ความหมาย การใหคําปรึกษาแนะนํา หมายถึง การพบปะระหวางผูนิเทศกับ

ผูเขารับการนิเทศ ซึ่งอาจทําไดหลายวิธี 

   1.2. วัตถุประสงค เพื่อชวยใหผูปฏิบัติงานกาวไปถึงจุดหมายปลายทางได เชน 

ความกาวหนาทางวิชาชีพ ความสามารถที่จะรบัผิดชอบงานในหนาที่สูงข้ึน 

   1.3. วิธีการใหคําปรึกษาแนะนํา การใหคําปรึกษาแนะนํา ม ี2 วิธี คือ 

    วิธีที่ 1 การใหคําปรึกษาแนะนําแบบไมเปนทางการ เปนการใหคําปรึกษาแนะนํา 

โดยใชเวลาวางพูดคุยกนั วิธีน้ีผูนิเทศสามารถใหความชวยเหลือผูรบัการนิเทศไดหลายลักษณะ ดังน้ี คือ 

บอกวิธีแกปญหาโดยตรง เสนอขอมูล และโอกาสผูรับการนิเทศวิเคราะหปญหาเอง และแบบผสมผสาน

ข้ันตอนการนิเทศ มีดังน้ี คือ ข้ันรับรูปญหา ข้ันวิเคราะหปญหา และข้ันแกไขปญหา  

    วิธีที่ 2 การใหคําปรึกษาแนะนําแบบเปนทางการ คือ CQCD ยอมาจากคําตอไปน้ี 

      C - Compliment (ชมเชย) 

      Q - Question (สอบถาม) 

      C - Correct (แกไข) 

      D - Demonstrate (สาธิต) 
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ภาพที่ 2.1 ข้ันตอนการนิเทศการใหคําปรึกษาแนะนํา 

ที่มา : กรองทอง จิรเดชากุล, 2550 

 

  2. การศึกษาเอกสารทางวิชาการ 

   2.1 ความหมายการศึกษาเอกสารทางวิชาการ หมายถึง การมอบหมายเอกสาร

ใหผูรับการนิเทศไปศึกษาคนควาเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือตอนใดตอนหน่ึง แลวนําความรูที่ไดน้ันมาถายทอด

ใหแกคณะคร ู

   2.2 วัตถุประสงค 

    2.2.1 เพื่อชวยใหผูรับการนิเทศมีโอกาสไดศึกษาหาความรู ความเขาใจดวยตนเอง 

จากเอกสารทางวิชาการ 

    2.2.2 เปนการเสริมแรงใหแกผูรับการนิเทศในการที่จะศึกษาหาความรูความเขาใจ

เพิ่มเติม เพื่อเตรียมตัวไปถายทอดความรูใหผูอื่นตอไป 

   2.3 ข้ันตอนการศึกษาเอกสารทางวิชาการ 

  3. การสนทนาทางวิชาการ 

   3.1 ความหมายการสนทนาทางวิชาการ หมายถึง การประชุมครูหรือกลุมผูสนใจ 

ในเรื่องราวขาวสารเดียวกัน โดยกําหนดใหผูนําสนทนาคนหน่ึง นําสนทนาในเรื่องที่กลุมสนใจ 

   3.2 วัตถุประสงค 

    3.2.1 เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติงานเทคนิค วิธีการแก

คณะครูในสถานศึกษา 

    3.2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรครูในสถานศึกษา 

   3.3 ข้ันตอนการนิเทศ 

 4. การเย่ียมนิเทศช้ันเรียน 

  4.1 ความหมายการเย่ียมนิเทศช้ันเรียน หมายถึง การที่ผูนิเทศไปพบและสังเกต

การทํางานของครูในช้ันเรียนเพื่อรวมกันพัฒนาการทํางานใหมีคุณภาพ 

 

ชมเชย 

สอบถาม 
สาธิต 

แกไข 
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   4.2 วัตถุประสงค 

    4.2.1 เพื่อสํารวจความตองการของครู 

    4.2.2 เพื่อศึกษาปญหาของครูในสถานศึกษา 

    4.2.3 เพื่อประเมินผลการสอนของครู 

    4.2.4 เพื่อกระตุนใหครูปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

    4.2.5 เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําแกครู 

   4.3 ข้ันตอนการนิเทศแบบเย่ียมนิเทศช้ันเรียน 

  5. การศึกษาดูงาน 

   5.1 การศึกษาดูงาน หมายถึง การพาบุคลากรของสถานศึกษา ไปศึกษาคนควาและ

เพิ่มพูนประสบการณในสถานที่ตาง ๆ 

   5.2 วัตถุประสงค เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษา ไดพัฒนาตนและพัฒนางานใหมีคุณภาพ 

   5.3 ข้ันตอนการนิเทศแบบศึกษาดูงาน มีข้ันตอนดังน้ี 

    5.3.1 เลือกสถานที่ที่ศึกษาดูงาน ที่ตรงกับปญหาและความตองการ 

    5.3.2 กําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาดูงาน 

    5.3.3 วางแผน ประสานงาน กับสถานที่ที่จะไปดูงาน 

    5.3.4 แจงใหหนวยงานที่จะไปศึกษาดูงานบรรยายสรุปใหฟง 

    5.3.5 ควรใชเวลาในการศึกษาดูงานใหนานพอสมควร 

    5.3.6 หลังจากศึกษาดูงานแลว ควรกลับไปสรุปแนวความคิดและวางแผนปรบัปรงุ

งานตอไป 

  6. การสังเกตการสอน 

   6.1. ความหมาย การสังเกตการสอน หมายถึง การจัดใหบุคคลหน่ึง (ผูนิเทศ) ที่มี

ความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการเรียนรู มาสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู (ผูรับการนิเทศ) ในขณะ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 

   6.2. วัตถุประสงค เพื่อใหครูสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนรู ใหมี

ประสิทธิภาพ โดยใชขอมูลยอนกลับจากการสังเกตการสอนของผูนิเทศ 

   6.3. ข้ันตอนการสังเกตการสอน 
 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 ข้ันตอนการนิเทศแบบการสังเกตการสอน 

ที่มา : กรองทอง จิรเดชากุล, 2550 
 

  7. การประชุมนิเทศ 

   7.1 ความหมาย การประชุมนิเทศ หมายถึง การใหขอมูลปอนกลับแกผูรับการนิเทศ

เกี่ยวกับปญหาที่เกิดข้ึน โดยผูนิเทศเปนผูศึกษาหาแนวทางในการแกปญหา แลวมาแนะนําแกผูรับการนิเทศ

หรือผูนิเทศ และผูรับการนิเทศศึกษาและหาขอสรุปที่เปนประโยชนตอการปรับปรุง 

   7.2 วัตถุประสงค เพื่อใหครูผูรับการนิเทศ ไดแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน และ

นํามาปรับปรุงไดอยางมีคุณภาพ 

   7.3 ข้ันตอนการประชุมนิเทศ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 ข้ันตอนการประชุมนิเทศ 

ที่มา : กรองทอง จิรเดชากุล, 2550 

 

  8. การนิเทศแบบผูขายสินคา 

   8.1 ความหมาย การนิเทศแบบผูขายสินคา หมายถึง การที่ผูนิเทศช้ีแนะใหผูรับการนิเทศ

เห็นความสําคัญ และจําเปนตองดําเนินการหรือแกไขปญหาที่เกิดข้ึนอยางจริงจังและตอเน่ือง  

   8.2 วัตถุประสงค เพือ่ใหครผููรบัการนิเทศตระหนัก และเหน็ความสําคัญความจําเปน

ในการดําเนินงาน หรือแกไขปญหาใหบรรลุตามเปาหมาย หรือตามสาเหตุแหงปญหาน้ัน 

สรางความสัมพันธ 

ระหวางครูกับผูนิเทศ 

ปรึกษาหารือและ 

เตรียมแผนการจัดการเรียนรู 
วิเคราะหพฤติกรรม 

การสอนรวมกัน 

ปรับปรงุการสอน สังเกตการสอน 

เริ่มตน 

อภิปรายและแสดงความคิดเห็น สรปุ 
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   8.3 ข้ันตอนการนิเทศแบบผูขายสินคา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 ข้ันตอนการนิเทศแบบการผูขายสินคา 

ที่มา : กรองทอง จิรเดชากุล, 2550 

 

 จากกิจกรรมการนิเทศการศึกษา สรุปไดวา ในการนิเทศการศึกษาแตละครั้ง ควรเลือกใช

กิจกรรมการนิเทศใหเหมาะสมกับสภาพและปญหาของสถานศึกษา และใหคํานึงถึงหลักเกณฑในการ

เลือกใชกิจกรรมแตละชนิดอยางเหมาะสม โดยพิจารณาถึงจุดประสงคของการนิเทศ ขนาดกลุมของผูรับ

การนิเทศ และประสบการณหรือประโยชนที่ผูรับการนิเทศไดรับเปนสําคัญ 

 กระบวนการนิเทศ 

 กระบวนการในการนิเทศการศึกษา เปนแบบแผนของการนิเทศการศึกษาที่จัดลําดับไว

อยางตอเน่ือง เปนระเบียบแบบแผน มีลําดับข้ันตอนในการดําเนินงานไวชัดเจน มีเหตุผลและสามารถ

ดําเนินการได กระบวนการนิเทศการศึกษามีจุดหมาย เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง

การนิเทศการสอนน้ันมีจดุประสงคหลกั คือ การใหความชวยเหลือแกครูในดานตาง ๆ  ตลอดจนใหการ

สนับสนุน เพื่อใหครูสามารถปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของตนเองใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ย่ิงข้ึน ในกระบวนการนิเทศการสอนน้ันเปนการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูนิเทศกับครู ดังน้ัน ผูนิเทศ

และครูจะตองมีความสัมพันธกันแบบเปด แบบเปนมิตร และเปนการรวมมือกันระหวางผูนิเทศกับครู 

ซึ่งองคประกอบที่สําคัญในกระบวนการนิเทศแบบดังกลาว คือ การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูนิเทศ

กับครูผูสอน การสังเกตการสอน การนําระบบวิธีการสังเกตการสอนตาง ๆ มาใชในหองเรียน และบทบาท

ของผูนิเทศในการใหความชวยเหลือ สงเสริมศักยภาพของคร ูรวมทั้ง ทักษะตาง ๆ ที่จําเปนในการนิเทศ

การสอน แตความรูในดานกระบวนการนิเทศการสอนเพียงอยางเดียวไมเพียงพอที่จะชวยครูได ผูนิเทศ

จะตองมีทักษะ และความสามารถในการสื่อความหมาย การใชภาษา ทาทาง และพฤติกรรมตาง ๆ 

เพื่อที่จะชวยใหครูเขาใจปญหาตาง ๆ ทางดานการสอนอยางชัดเจน ตลอดจนสามารถคิดคนหาวิธี

แกปญหา การใชเครือ่งมอืในการสังเกตการสอนตาง ๆ  การใหขอมลูยอนกลบัที่สงผลทางบวก จึงจําเปน

อยางย่ิงที่จะตองศึกษาทําความเขาใจ ฝกฝน ฝกปฏิบัติทักษะตาง ๆ เทคนิควิธีการตาง ๆ อยางชํานาญ 

เพื่อใหสามารถดําเนินการตามข้ันตอนของกระบวนการนิเทศ  

สํารวจขอมูลลูกคา 

การเขาพบลกูคา 

การสาธิต 

จัดการเสนอขาย 



45 

 กระบวนการนิเทศ เปนกิจกรรมที่จะตองปฏิบัติเปนลําดับข้ันตอน ซึ่งมีนักการศึกษาไดนํา

กระบวนการนิเทศหลาย ๆ รูปแบบ มาประยุกตใชในการนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งทําใหการนิเทศ

การศึกษามีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540 : 54) กลาวถึง กระบวนการนิเทศ 

ดังน้ี 

  1. การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลที่แสดง

สภาพปจจุบนัของสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือเรื่องใดเรือ่งหน่ึง แลวนํามาพิจารณากบัขอมูลทีแ่สดงภาพปลายทาง

หรือภาพความสําเร็จของงาน 

  2. วิเคราะหจุดเดน จุดดอย เพื่อกําหนดจุดที่จะพัฒนา หมายถึง การวิเคราะหผลหรือ

ขอมูลที่ไดจากการประเมิน และองคประกอบที่สงผลตอภาพความสําเร็จของงานเพื่อประโยชน การกําหนด

จุดพัฒนา 

  3. การหาแนวทางเลือก เพื่อพัฒนาเปนการพิจารณาเลือกยุทธศาสตรที่จะใชในการปรับปรุง

แกไขหรือพัฒนาใหมีความเปนไปได หรือโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากที่สุด 

  4. การถือปฏิบัติ เปนการนํายุทธศาสตรที่กําหนดไวมาลําดับข้ันตอน การดําเนินการ 

และกําหนดสิ่งสนับสนุนในการดําเนินการ 

  5. การติดตามประเมนิผล และปรับปรงุแกไข เปนการรวบรวมขอมูลดานการดําเนินการนิเทศ

และผลที่ไดระหวางดําเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินการตามแผน การนิเทศ 

 กรมวิชาการ (2543 : 17) ไดกลาวถึง กระบวนการนิเทศวาควรเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองกัน 

ดังน้ี   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 แสดงข้ันตอนการนิเทศตามกระบวนการนิเทศ 

ที่มา : กรองทอง จิรเดชากุล, 2550 
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 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543 : 25) ไดกลาวถึง กระบวนการนิเทศการศึกษา ไว 4 ข้ันตอน 

ดังตอไปน้ี 

  ข้ันตอนที ่1 การศึกษาสภาพปจจุบัน 

  ข้ันตอนที ่2 การวางแผน และการจัดทําโครงการนิเทศ 

  ข้ันตอนที ่3 การดําเนินงาน 

  ข้ันตอนที ่4 การประเมินผลการนิเทศ 

 ชุมศักด์ิ อินทรรักษ (2551 : 48) ไดกลาวถึง กระบวนการบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษา 

โดยทั่วไปยึดแนวปฏิบัติตามกระบวนการ POSDCoRB คือ การวางแผน (P) การจัดองคการ (O) การจัด

ทีมงาน หรือผูรับผิดชอบ (S) การอํานวยการ (D) การประสานงาน (Co) การรายงาน (R) และการกําหนด

งบประมาณ (B)  

 กระบวนการนิเทศ โดยใชวงจรของเดมมิง (อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน, 2550) การนําวงจรเดมมิงหรือโดยทั่วไปนิยมเรียกกันวา P-D-C-A มาใชในการดําเนินการ

นิเทศการศึกษา โดยมีข้ันตอนที่สําคัญ 4 ข้ันตอน คือ 

  1. การวางแผน (P - Planning) 

  2. การปฏิบัติตามแผน (D - Do) 

  3. การตรวจสอบ/ประเมินผล (C - Check) 

  4. การปรับปรุงแกไข (A - Act) 

 จากแผนภูมิกระบวนการ PDCA แตละข้ันตอนมีกิจกรรมสําคัญ ดังน้ี 

  1. การวางแผน (P - Plan) 

   1.1 การจัดระบบขอมูลสารสนเทศ 

   1.2 การกําหนดจุดพัฒนาการนิเทศ 

   1.3 การจัดทําแผนการนิเทศ 

   1.4 การจัดทําโครงการนิเทศ 

  2. การปฏิบัติงานตามแผน (D - Do) 

   2.1 การปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผน/โครงการ 

   2.2 การกํากับติดตาม 

   2.3 การควบคุมคุณภาพ 

   2.4 การรายงานความกาวหนา 

   2.5 การประเมินความสําเร็จเปนระยะ ๆ 

  3. การตรวจสอบและประเมินผล (C - Check) 

   3.1 กําหนดกรอบการประเมิน 
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   3.2 จัดหา/สรางเครื่องมือประเมิน 

   3.3 เก็บรวบรวมขอมูล 

   3.4 วิเคราะหขอมูล 

   3.5 สรุปผลการประเมิน 

  4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A - Act) 

   4.1 จัดทํารายงานผลการนิเทศ 

   4.2 นําเสนอผลการนิเทศและเผยแพร 

   4.3 พัฒนาตอเน่ือง 

 เฉลิมชัย พันธเลิศ (2549 : 15 – 16) กลาวถึง การช้ีแนะ คือ วิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพ

การทํางานของบุคคล โดยเนนไปที่การทํางานใหไดตามเปาหมายของงานน้ัน หรือการชวยใหสามารถ

นําความรู ความเขาใจที่มอียูและ/หรือ ไดรับการอบรมมาไปสูการปฏิบัติได และไดประมวลความหมาย

ของการช้ีแนะและสรุปไดดังน้ี 

  1. มีลักษณะเปนกระบวนการ คือ ประกอบดวยวิธีการหรือเทคนิคตาง ๆ ที่วางแผนไว

อยางดี ดําเนินการตามข้ันตอน จนกระทั่งบรรลุเปาหมาย 

  2. มีเปาหมายที่ตองการไปใหถึง 3 ประการ คือ 

   2.1 การแกปญหาในการทํางาน 

   2.2 พัฒนาความรู ทักษะหรือความสามารถในการทํางาน 

   2.3 การประยุกตใชทักษะหรือความรูในการทํางาน   

  3. มีลักษณะปฏิสัมพันธระหวางผูช้ีแนะกับผูรับการช้ีแนะ คือ เปนกลุมเล็กหรือรายบุคคล 

(One - On - On Relationship and Personal Support) และใชเวลาในการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

  4. มีหลักการพื้นฐานในการทํางาน ไดแก 

   4.1 การเรยีนรูรวมกนั (Co - Construction) คือ ไมมีใครรูมากกวาใคร จึงตองเรียน

ไปพรอมกัน 

   4.2 การใหคนพบวิธีการแกปญหาดวยตนเอง  

   4.3 การเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) เปนการชวยคนหาพลังในตัวบุคคล 

เมื่อคนเจอก็คืนพลังน้ันใหเขาไป 

  5. เปนกระบวนการทีเ่ปนสวนหน่ึงของการพัฒนาวิชาชีพ กลาวคือ ในการพัฒนาวิชาชีพ

ตองมีความสัมพันธกับวิธีการพัฒนาอื่น ๆ  ลําพังการช้ีแนะอยางเดียวไมอาจทําใหการดําเนินงานสําเร็จ

ได 

 อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2552) ไดกลาวถึง Coaching หมายถึง การสอนงานครูในสถานศึกษา 

ซึ่งเปนเทคนิคหน่ึงในการพัฒนาบุคลากรหรือครู ทั้งน้ี ผูนิเทศสอนงาน Coach โดยปกติ Coach สามารถ
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เปนไดทั้งผูบริหารสถานศึกษา ผูนิเทศ สวนผูถูกสอนงานโดยปกติจะเปนครูในสถานศึกษา เรียกผูถูกสอน

วา Coachee การสอนงานจัดไดวา เปนกระบวนการหน่ึงทีผู่นิเทศใชเพื่อเสรมิสรางและพัฒนาครู ใหมี

ความรู ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะตัว ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหประสบผลสาํเร็จตามเปาหมาย

ที่วางไว โดยจะตองตกลงยอมรับรวมกันระหวางผูนิเทศและครู       

 สํานักทดสอบทางการศึกษา (2553) ไดกลาวถึง การนิเทศแบบใหคําช้ีแนะ (Coaching) วา

เปนวิธีการพัฒนาสมรรถภาพการทํางานของครู โดยเนนไปที่การทาํงานใหไดตามเปาหมายของงาน 

หรือการชวยใหสามารถนําความรูความเขาใจที่มีอยูและ/หรือไดรับการอบรมมา ไปสูการปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ การใหคําช้ีแนะมีลักษณะเปนกระบวนการ มีเปาหมายทีต่องการไปใหถึง 3 ประการ คือ 

การแกปญหาในการทํางาน การพัฒนาความรู ทักษะ หรือความสามารถในการทํางาน และการประยุกตใช

ทักษะหรือความรูในการทํางาน ที่ต้ังอยูบนหลักการของการเรียนรูรวมกัน (Co - Construction) โดย

ยึดหลักวาไมมีใครรูมากกวาใคร จึงตองเรียนไปพรอมกันเพื่อใหคนพบวิธีการแกไขปญหาดวยตนเอง 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553) กลาววา การนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) 

เปนการช้ีแนะครูโดยผูช้ีแนะ อาจเปนศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา ผูนิเทศภายในที่สามารถเปน

ผูช้ีแนะได ผูไดรับการช้ีแนะสวนใหญเปนครูที่อยูในสถานศึกษา การนิเทศแบบช้ีแนะจะเนนไปที่การพัฒนา

ผลการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของครู เปนการสื่อสารอยางหน่ึงที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

เปนการสื่อสารแบบสองทาง ผูนิเทศและครูไดรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู ซึ่งการรวมกันแกไขปญหาดังกลาว กอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางผูช้ีแนะและผูไดรับ

การช้ีแนะ 

 สรุปไดวา กระบวนการนิเทศการศึกษา คือ การทํางานเปนระบบข้ันตอน ต้ังอยูบนหลักการ

และเหตุผล มีจุดมุงหมายที่แนนอน โดยอาศัยขอมูลที่ถูกตอง สามารถวิเคราะหวิจัยปจจัยตาง ๆ โดย

อยางแมนยํา มีการทํางานโดยมุงเนนการมีสวนรวมของบคุลากรทุกคนใชหลักการประชาธิปไตย มีบรรยากาศ

แหงการรวมมือยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และผูที่เปนหลักสําคัญเปาหมายสําคัญในการนิเทศ 

คือ เปนระบบเพื่อแกปญหาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน การสงเสริม การสนับสนุน และชวยเหลือ

ครูใหประสบความสําเร็จในภาระงาน พัฒนาครูใหเปนครูมืออาชีพมีความกาวหนาดานวิชาชีพ และ

การทํางานมีประสิทธิภาพ และพัฒนากระบวนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ

นักเรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและใหถึงขีดสุดของศักยภาพ  

 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการนิเทศติดตาม  

 ผูบริหารมบีทบาทในการสงเสริมการนิเทศการจัดการเรียนรูของครู ซึ่งเปนกระบวนการที่ผูบริหาร

กํากับ ติดตาม การจัดการเรียนรูของคร ูอาจเปนผูบริหารนิเทศเองหรือนิเทศ โดยบุคคลที่ไดรับมอบหมาย

จากผูบรหิาร เพื่อการนําผลการนิเทศมาปรบัปรุงพัฒนาการจัดการเรยีนรูของครใูหมีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน 

ไดมีผูใหความหมายและความสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนไวหลายทานดังน้ี  
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 วัชรา เลาเรียนดี (2550 : 3) กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียน เปนกระบวนการนิเทศการศึกษา 

และกิจกรรมตาง ๆ ที่มุงพัฒนาการเรียนการสอนที่จัดดําเนินการในโรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียน

เปนหลักซึ่งประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรอันทีเ่กีย่วของกบัการศึกษาในโรงเรียน 

โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยตรง  

 อุไรรัตน ชนะบํารุง (2555 : 12 - 14) การนิเทศการศึกษา ไมใชเปนหนาที่ของศึกษานิเทศก

เทาน้ัน แตเปนหนาที่ที่สําคัญอีกดานของผูบริหารดวย ซึ่งการนิเทศจะชวยใหครูไดรูจักปรับปรุงงาน

ดานการเรียนการสอนใหไดผลดีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน การนิเทศการศึกษามิใชมุงเนนการปรับปรุงตัวครู

เทาน้ัน แตหมายรวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรที่ใชวัสดุอุปกรณการสอน และวิธีสอน

ของครู สิ่งแวดลอมของคร ูและผูเรยีนในขณะที่เรยีน รวมถึงจุดประสงคของการใหการศึกษาแตละรปูแบบ 

เชน การศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาตามอัธยาศัย เปนตน ตลอดจน

ปญหาดานตาง ๆ ในสวนตัวครูและผูเรียน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีอยูในขอบเขตการนิเทศการศึกษาทั้งสิ้น ฉะน้ัน

ผูบริหารตองคํานึงถึง และตระหนักวาการนิเทศการศึกษา ไมใชการจับผิด หรือหาขอผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงาน แตเปนการสรางสัมพันธการทํางานรวมกัน การรับผิดชอบรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ซึ่งกันและกัน ซึ่งไมใชเปนการทํางานภายใตการถูกบังคับจากผูบริหาร และคอยตรวจตราหรือคอยจับผิด

วาครูคนใดทําผิด รวมทั้งเปนการเสรมิเติมเต็มการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ และเปนกระบวนการ

ทํารวมกันกับครแูละบคุลากรทางการศึกษา เพื่อใหครูและบคุลากรไดเปลีย่นแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีข้ึน 

นําไปสูเปาหมายสูงสุดอยูที่ผูเรียน ซึ่งเปนผลผลิตจากการจัดกระบวนการเรียนรูของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา การนิเทศใหกําลังใจแกคร ูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือวาเปนจุดมุงหมายที่สําคัญ

อีกประการหน่ึงของการนิเทศ เน่ืองจากขวัญและกําลงัใจเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหบุคคลมีความต้ังใจทํางาน 

หากผูบริหารนิเทศไมไดสรางกําลงัใจแกผูปฏิบัติงานแลว การนิเทศการศึกษาก็ยอมประสบผลสาํเร็จไดยาก 

 สุจริต เพียรชอบ (2538 อางถึงใน อัญชลี ธรรมะกุล, 2552) ไดกลาวถึง บทบาทผูบริหาร

สถานศึกษาในการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังน้ี 

  1. ชวยเหลือทางดานวิชาการ และดานบริการ ไดแก ปฐมนิเทศครูใหม จัดประชุมครู

กอนเปดภาคเรียน สังเกตการณสอนในช้ัน การเย่ียมช้ันเรียนอื่น ๆ การสาธิต การสอน การนิเทศดวย

การใหคําปรึกษาหารือเปนรายบุคคล หรือรายหมู การประชุมปฏิบัติการ การอบรมครู การสัมมนา 

จัดหนังสือทีม่ีคุณคาทางวิชาการใหครไูดศึกษา ปรับปรุงหองสมุดใหทันสมัย และแนะนําครูใหใชหองสมุด 

แนะนําใหครูเปนสมาชิกของสมาคมทางวิชาการตาง ๆ จัดบริการโสตทัศนศึกษาใหแกครูเปนอยางดี 

และสนับสนุนใหครูใชอุปกรณเหลาน้ัน ตลอดจนสนับสนุนใหครูไปศึกษาตอ 

  2. ชวยเหลือครูในดานปญหาสวนตัว 

  3. การสรางขวัญของคณะครูในสถานศึกษา 

  4. การประเมินผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
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 นวลจันทร ทองเหลือง (2549 : 11 - 12) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูรับผิดชอบ

ตอการนิเทศ การศึกษาของโรงเรียน และทําหนาที่นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนโดยตรง ผูบริหาร

สถานศึกษาจงึเปนบคุคลทีม่ีความสาํคัญตอการนิเทศภายใน เพราะเปนทัง้ผูบริหาร ผูใหการนิเทศ และ

สนับสนุนใหเกิดการนิเทศ การนิเทศภายในจะสงผลตอบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน และการ

ปฏิบัติงานของครู ตลอดจนความสัมฤทธิผลของการนิเทศภายในโรงเรียนใหบรรลุผลเปนประโยชนตอ

การปรับปรุงการเรียนการสอนทังมวลในโรงเรียน การนิเทศภายในโรงเรียนจะประสบผลสําเร็จหรือไม 

ข้ึนอยูกับผูนิเทศเปนสาํคัญผูบรหิารเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนเพราะ

เปนผูที่อยูใกลชิดกับครูยอมรูสภาพปญหาและความตองการของบุคลากรภายในโรงเรียนเปนอยางดี

หากผูบริหารไดจัดใหมีการนิเทศภายในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพแลว ก็จะชวยใหคุณภาพทางการ 

ศึกษาของโรงเรียนสูงข้ึน  

 อํานวยพร วงษถนอม (2520 อางถึงใน อัญชล ีธรรมะวิธีกุล, 2552) ไดกลาวถึง บทบาทของ

ผูบริหารสถานศึกษาในการนิเทศการศึกษา ดังน้ี 

  1. จัดใหการปฐมนิเทศครูใหมใหเขาใจในหนาที่การงานที่ตนรับผิดชอบ 

  2. สถานศึกษาจัดการอบรม หรือใหการนิเทศดวยการสอนแกครูอยางสม่ําเสมอ 

  3. แนะนําใหครูรูจักดัดแปลงเน้ือหาวิชาที่สอนใหเหมาะสมแกสภาพทองถ่ิน 

  4. ชวยใหครูมีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนที่จะแกปญหา และอุปสรรคในการ

เรียนการสอน 

  5. เสนอแนะวิธีสอนที่เหมาะสมกับเน้ือหาวิชา และสภาพแวดลอมใหครู 

  6. สงครูไปสังเกตการสอนในสถานศึกษาอื่น ๆ ที่เห็นวาเปนตัวอยางที่ดีได 

  7. ใหครูไดเขารวมการฝกอบรมทางวิชาการที่จัดข้ึนภายใน และภายนอกกลุมสถานศึกษา 

  8. จัดใหมีการติดตามผลภายหลังการฝกอบรม 

  9. จัดหาหนังสือทางวิชาการ คูมือคร ูวารสาร และบริการอื่น ๆ เพื่อชวยเหลือครูกาวหนา

ทางวิชาการ และวิชาชีพ 

  10. ผูบริหารควรเย่ียมช้ันเรียน เพื่อมุงที่จะใหคําปรึกษาชวยเหลือและแกไขปญหาทาง 

การสอน 

  11. การบํารุงขวัญและใหกําลังใจแกคร ู

  12. ผูบริหารควรมีเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบของครู โดยใชวิธีความเปนธรรม

ใหมากที่สุด 

  13. จัดใหมีการสัมมนาของคณะครู เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

  14. สนับสนุนใหครูมีโอกาสศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ และจะเปนประโยชนโดยตรง

ตอการศึกษา 
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  15. จัดใหมีการประกวดการเรียนการสอนระหวางสถานศึกษาภายในกลุม 

 นอกจากน้ี พนัส หันนาคินทร (2524 อางถึงใน อัญชล ีธรรมะวิธีกุล, 2552) ไดกลาวถึง หนาที่

ที่จะตองกระทําเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาไว 3 ประการ ดังน้ี 

  1. ทําหนาที่ตรวจสอบความเปนไปเกีย่วกับการเรยีนการสอน ข้ันตรวจสอบถือวาเปนข้ัน

เริ่มตนการนิเทศ เรื่องที่ควรจะตรวจสอบไดแก ความเขาใจในการใชหลักสูตรของครู ความเขาใจอยาง

ถองแทของครูเกี่ยวกับเน้ือหาของหลักสูตร การใชกลวิธีการสอนตาง ๆ ตลอดจนการใชสื่อการสอน 

ลักษณะของนักเรียนในแตละหอง 

  2. ทําหนาที่ประเมินผลการเรียนการสอน 

  3. ทําหนาที่ชวยสงเสริมและปรับปรุงการเรียนการสอน อันไดแก ความเขาใจของครู

เกี่ยวกับหลักการจุดหมาย และโครงสรางของหลักสูตร แนะแนวการทําโครงการสอนทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาวจัดหาเครื่องมือประกอบการสอน และแหลงวิชาการ จัดบรรยากาศทางกายภายในหองเรียน

ใหนาเรียนสงเสรมิใหครปูรับปรุงตัวเองทัง้ดานวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการพยายามใหครูประเมินผล

การเรียน 

 สรุปไดวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการนิเทศ คือ พฤติกรรมของผูบริหารที่สนับสนุน

การดําเนินการและติดตามการนิเทศ สงเสรมิการสรางเจตคติตอการไดรับการนิเทศสนับสนุนความรวมมือ

ในการทํางานเปนทีม ตลอดจนประเมินผลเพื่อนําผลที่ไดจากการนิเทศน้ันมาพัฒนาการเรียนการสอน

ใหสอดคลองกับผูเรียน และหลักสูตรสถานศึกษา 

 การกําหนดนโยบาย 

 นโยบายเปนขอบเขตที่ผูบริหารใชในการตัดสินใจ นโยบายเปนหลักและวิธีการปฏิบัติ ซึ่งถือ

เปนแนวทางดําเนินการที่บริหารใชในการตัดสินใจเพื่อใหการปฏิบัติงาน  

 ความหมายของนโยบาย  

 ในการดําเนินงานขององคกรใด ๆ ก็ตามยอมตองมีการกําหนดทิศทางหรือเปาหมายในการ

ดําเนินการ รวมทั้งแผนงานที่จะปฏิบัติการเพื่อใหเปนไปตามทิศทาง หรือเปาหมายในการดําเนินงาน

ขององคกรน้ัน ๆ แมแตรัฐบาลเองกอนที่จะเขามาบริหารงานประเทศยังตองมีการแถลงนโยบายตอรัฐสภา 

เพื่อเปนการแจงใหรัฐสภาทราบวา รัฐบาลชุดน้ีมีทิศทางหรือเปาหมายในการบริหารงานของประเทศ

อยางไร ในสถาบันทางการศึกษาก็เชนกัน นโยบายเปรียบไดกับทิศทางขององคกร ทั้งน้ีมีนักการศึกษา

ไดใหความหมายของนโยบายไวอยางหลากหลาย เชน 

 Theo Haiman and William (1974) กลาววา นโยบาย คือ ขอบเขตของเหตุผลที่ผูบริหาร

ใชในการตัดสินใจนโยบายเปนหลัก และวิธีการปฏิบัติ ซึ่งถือเปนแนวทางดําเนินการที่บริหารใชในการ

ตัดสินใจเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยถูกตอง และบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  
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 นฤมล ทองเจริญ (2553 : 11) การกําหนดนโยบาย คือ การกําหนดขอความเพื่อใชเปนแนวทาง 

การดําเนินงานทีเ่กีย่วของกบันโยบายผูบรหิารหรอืผูปฏิบัติ จะตองนําไปใชเปนกรอบของแนวคิดในการ

พิจารณาตัดสินใจ จัดทําแผน จัดทําโครงการ และกําหนดวิธีดําเนินการ 

 ไพเราะ คณะพูล (2554 : 5) ไดศึกษานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา ปจจัยที่จะสงผล

ใหนักบริหารประสบความสาํเร็จหรอืความลมเหลว ในการทํางาน จากการศึกษาพบวา ทุกข้ันตอนของ

นโยบายมีความสําคัญ นับต้ังแตการกาํหนดนโยบาย การวิเคราะหนโยบาย การพัฒนานโยบาย การนํา

นโยบายไปสูการปฏิบัติ และการประเมินนโยบาย แตตองทําความเขาใจกับความหมาย ลักษณะของ

นโยบายกอน จึงจะทําใหมีความเขาใจในการวางแผนตอไป 

 จุไรรัตน จุลจักรวัฒน (2555 : 25) ไดกลาววา การกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) 

หมายถึง ข้ันตอนหน่ึงของกระบวนนโยบายที่เกี่ยวของกับการพัฒนา วิธีการที่เกี่ยวของ ตรงประเด็น

และเปนที่ยอมรับ โดยทั่วไปในการแกไขปญหาเชิงนโยบายที่เกิดข้ึน 

 นโยบาย คือ สิ่งที่กําหนดข้ึนเพือ่เปนแนวดําเนินการในอนาคต ซึ่งใชเปนกรอบในการตัดสนิใจ 

จัดทําแผน จัดทําโครงการ และกําหนดวิธีดําเนินการ นโยบายจะสะทอนใหเห็นถึงวัตถุประสงคและ

ทิศทางที่ผูบริหาร และบุคลากรในองคการใชเปนแนวทางในการตัดสินใจเมื่อจําเปน อาจกลาวไดวา 

นโยบาย คือ ขอความที่กําหนดไวกวาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจดําเนินงานในหนวยงานซึ่งมี

ลักษณะสําคัญ 3 ประการ ดังน้ี  

  1. เปนขอความที่กําหนดไวกวาง ๆ เปนนัยโดยทั่วไป ซึ่งอาจกําหนดเปนภาษาพูดหรือ

ภาษาเขียนก็ได 

  2. เปนทิศทางและกรอบแนวคิดใหฝายบริหาร และฝายปฏิบัติการในองคการใชเปน

จุดหมายหรือเปาหมายในการดําเนินงานของหนวยงาน และเปนแนวในการตัดสินใจของผูเกี่ยวของ 

  3. เปนกรอบแนวคิดที่ใชเปนแนวในการกําหนดแนวปฏิบัติ เพื่อการบรรลุจุดมุงหมาย 

หรือความตองการที่กําหนดไวเปนสําคัญ (โรงเรียนบริหารธุรกิจคิงสตันพัทยา, 2553) 

 สรุปไดวา นโยบาย หมายถึง หลักและวิธีการปฏิบัติที่ถูกกําหนดข้ึนไวลวงหนา เพื่อใชเปน

แนวทาง หรือเปนกรอบกาํกับการดําเนินงานดานตาง ๆ ซึ่งผูบริหารหรือผูปฏิบัติจะตองนําไปใชเปนกรอบ

ของแนวคิดในการพิจารณาตัดสินใจ จัดทําแผน จัดทําโครงการ และกําหนดวิธีดําเนินการ เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปโดยถูกตอง และบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  

 กระบวนการกําหนดนโยบาย 

 ในการกําหนดนโยบายองคกรน้ัน บริหารองคกรตองกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับความ

เปนจริงขององคกรและสงัคมเปนสําคัญ ความเปนจริงขององคกร หมายถึง สถานะทางการเงินขององคกร

ความรูและความสามารถของบคุคลากรในองคกร สภาพสังคมในปจจบุัน และความกาวหนาทางเทคโนโลยี
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ก็เปนปจจัยสําคัญอีกประการหน่ึงของการกําหนดนโยบาย และมีนักการศึกษาไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ

การกําหนดนโยบาย ไวหลากหลายวิธี ไดแก 

 สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2552 : 33) ไดระบุถึงกระบวนการกาํหนดนโยบายสาธารณะวาเปนกิจกรรม

ทางการเมืองที่อาจสรุปไดเปนข้ันตอน 5 ข้ันตอน คือ 

  1. ข้ันระบุปญหา เปนข้ันตอนที่มีการแสดงออกถึงความตองการตาง ๆ ที่เรียกรองการ

กระทําของรัฐบาล 

  2. ข้ันจัดทําขอเสนอนโยบาย เปนข้ันตอนที่มีการจัดระเบียบวาระเพื่อใหมีการอภิปราย

กันอยางกวางขวางและจัดทําขอเสนอแผนงานเกี่ยวกับแนวทางแกไขปญหา 

  3. ข้ันประกาศเปนนโยบาย เปนข้ันตอนที่มีการคัดเลือกขอเสนอนโยบาย เสริมสราง 

แรงสนับสนุนทางการเมือง และการประกาศใชนโยบาย 

  4. ข้ันดําเนินการตามนโยบาย เปนข้ันตอนของการจัดหนวยงานรับผิดชอบ จัดหาคาใชจาย

หรือบริการที่จําเปนใหและทําการจัดเก็บภาษีอากร  

  5. ข้ันประเมนิผลิตในข้ันตอนน้ีจะมีการศึกษาแผนงานตาง ๆ  รายงานผลที่เกิดจากแผนงาน

เหลาน้ัน ประเมินผลผลกระทบของโครงการที่มีตอสังคมทั้งที่เปนกลุมเปาหมาย และกลุมที่ไมเปนเปาหมาย

ดวย รวมตลอดถึงเสนอแนะแนวทางการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตอไป 

 Cochran & Malone (2005) ไดแบงกระบวนการกาํหนดนโยบาย ออกเปน 5 ข้ันตอน ไดแก 

ข้ันการระบุปญหา ข้ันการกําหนดนโยบาย ประกอบดวย ข้ันการเลือกทางเลือก และข้ันการตัดสินใจ 

ข้ันนํานโยบายไปปฏิบัติ และข้ันการประเมินผลนโยบาย  

 Thomas (2002) แบงกระบวนการนโยบายออกเปน 6 ข้ันตอน ไดแก การระบุปญหา การกําหนด

วาระนโยบาย การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย  

 สมพิศ สุขแสน (2554 :36) เสนอวา กระบวนการกําหนดนโยบายมี 3 ข้ันตอนใหญ ๆ คือ        

  1. การกอตัวของนโยบาย การกอตัวของนโยบายหรือการกอรูปนโยบาย เปนการระบุ

สภาพปญหาใหชัดเจนเสยีกอนวาปญหาน้ีเปนปญหาของใคร ใครไดรับความเดือดรอนบาง ถาผูบริหาร

ไมเขาไปแกไขจะเกิดผลกระทบอะไรตามมา ถารัฐบาลเขาไปแกไขใครจะไดประโยชน ใครเสียประโยชน

และใครควรจะเปนผูรบัผดิชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จ การกอตัวของนโยบายจงึ

มิใชเพียงแตระบุปญหาเทาน้ัน แตจะเกี่ยวของสัมพันธกับการนํานโยบายไปปฏิบัติอีกดวย 

  2. การเตรียมเสนอรางนโยบาย ข้ันตอนน้ีประกอบดวย การวางขอกําหนดเกี่ยวกับจุดมุงหมาย

ของนโยบาย การเสนอทางเลือกของนโยบาย และการจัดทํารางนโยบาย 

  3. การอนุมัติและประกาศเปนนโยบาย ข้ันตอนน้ีประกอบดวย การคัดเลือกขอเสนอ  

 จุมพล หนิมพาณิช (2552 : 22) ไดกลาววา การกําหนดนโยบายเปนข้ันตอนของการศึกษา

ในประเด็นที่เกี่ยวของกับที่มาของขอเสนอนโยบาย (Policy Proposal) การเกิดข้ึนหรือการกอตัวของ
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โยบาย การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย หรือสาเหตุที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การอธิบายถึงสาเหตุ

ที่ทําใหรัฐบาลสนใจในการกําหนดนโยบายบางนโยบายแตกลับไมสนใจในนโยบายอื่น ๆ รวมถึงศึกษา

ถึงที่มาของข้ันตอนที่ผูกําหนดนโยบายเลือกใชในการกําหนดนโยบาย  

 โดยสวนใหญการศึกษาการกําหนดนโยบายมักศึกษาในข้ันตอน หรือกระบวนการที่มาของ

นโยบาย ดังน้ี  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 2.6 กระบวนการกําหนดนโยบาย  

ที่มา : จุมพล หนิมพาณิช, 2552 

 

 การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนการศึกษาเกี่ยวกับการแสวงหากลไกที่จะเปลี่ยนตัวนโยบายที่เปน

อักษรไปสูการปฏิบัติหรือการกระทําใหได รวมไปถึงการพิจารณาหาหนวยงานหรือองคกรที่จะเปนผูรับ

ตัวนโยบายไปดําเนินการ บังคับใช หรือทําใหเกิดข้ึน ทั้งน้ีการแสวงหากลไกหรือหนวยงานที่จะนํานโยบาย

ไปสูการปฏิบัติจะเกี่ยวของโดยตรงกับความสําเร็จหรือความลมเหลวของตัวนโยบาย ผูเกี่ยวของในการนํา

นโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวพันอยูกับหลายฝาย ทั้งฝายการเมืองที่ใหความเห็นชอบ ดูแล ติดตาม การนํา

นโยบายไปปฏิบัติ 

 ระบบราชการ เปนหนวยงานกลไกตาง ๆ ของรัฐ ซึ่งเปนทรัพยากรสําคัญในการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติ ทั้งในแงของเครอืขายระบบราชการที่เช่ือมโยงนโยบายใหสามารถนําไปปฏิบติัไดอยางครอบคลุม 

รวมไปถึงทักษะ หรือองคความรูในระบบราชการที่จะทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติเกิดข้ึนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

 ขาราชการ ถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของการนํานโยบายไปปฏิบัติ เพราะกลาวไดวาเปนผูปฏิบัติ

นโยบายอยางแทจริง ทั้งในฐานะที่เปนผูบังคับใชนโยบาย ผูอํานวยใหนโยบายสามารถดําเนินการได

รวมถึงเปนผูเปดเผยขอมูลทางนโยบายใหแกผูที่รับผลจากนโยบาย 

การกอตัวของปญหา 
 

  การระบปุญหา 

  ผูเสนอปญหา 

  รวบรวมขอมูลปญหา 

  วิเคราะหปญหา 

  จัดลําดับความสําคัญ 

ของปญหา 

การอนุมัติและประกาศนโยบาย 
 

  การคัดเลือกขอเสนอนโยบาย 

  การสรางเสียงสนับสนุน 

  ประกาศใชนโยบาย 

การเตรียมเสนอนโยบาย 
 

    กําหนดวัตถุประสงค 

    เสนอทางเลอืก 

    จัดทํารางนโยบาย 
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 ผูไดรับผลจากนโยบาย ถือเปนตัวช้ีวัดสําคัญของความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

ดวยเหตุวา ผูไดรับผลกระทบอาจเพิกเฉยตอการบังคับใชนโยบาย หรืออาจปฏิบัติตามนโยบายเปนอยางดี

ก็เปนได พฤติกรรมทั้งสองแนวทางดังกลาวลวนสงผลกระทบตอการปฏิบัตินโยบายทั้งสิ้น การขัดขืน

ตอนโยบายยอมทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติเกิดข้ึนไดลําบาก ในทางกลับกันยอมรับที่จะทําตามยอม

ทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติสําเร็จไดงาย  

 การประเมินผลนโยบาย  

 การประเมินผลนโยบาย เปนการศึกษาถึงสาเหตุที่จะทําใหนโยบายหน่ึง ๆ ประสบผลสําเร็จ

หรือลมเหลว กลาวคือ เปนความพยายามที่จะหาสาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหนโยบายสามารถตอบโจทย

หรือแกไขปญหาไดอยางตรงจุด และในทางกลับกันในบางครั้งการประเมินผลนโยบายก็เปนการหาสาเหตุ

หรือปจจัยที่ทําใหนโยบายไมสามารถแกไขปญหาได หรือเปนนโยบายที่ผูคนไมยอมรับและปฏิบัติตาม  

 การประเมินผลนโยบายในรูปแบบเดิมมักวนเวียนอยูกับคําถามที่วา “เราควรจะทําอยางไร 

(What should we do?)” เพื่อใหรูวาสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะทําเพื่อใหนโยบายสําเรจ็คืออะไร แตในปจจุบัน

การประเมินผลนโยบายไดกาวขามคําถามดังกลาวมาสูการประเมินวา “เราไดทําอะไรไปแลวบาง 

(What have we done?)” กลาวคือ พิจารณาแผนงานหรือโครงการที่จะสนองตอบตอนโยบายวาได

ทําอะไรลงไปแลวบาง และสิ่งที่ทําลงไปแลวไดสรางการเปลี่ยนแปลงหรือผลลัพธอะไรใหเกิดข้ึนบาง  

 ตัวแบบที่มักนิยมใชสําหรับการประเมินผลนโยบายมี 3 ลักษณะ กลาวคือ 

 การประเมินความกาวหนาและการประเมินรวบยอด (Formative and Summative Evaluations) 

เปนการประเมินความกาวหนาของนโยบายเมื่อมีการนําไปปฏิบัติ โดยเปนการประเมินเปนระยะอยาง

สม่ําเสมอ ซึ่งจะสงผลตอการประเมินรวบยอดที่เปนการประเมินเมื่อนโยบายปฏิบัติเสร็จสิ้นแลว การประเมิน

ในลักษณะดังกลาวอาจแยกยอยลงไปไดอีก โดยเปนการประเมินกอนหลัง การประเมินโดยคาดการณ 

และการประเมินเชิงทดลอง  

 การประเมินกระบวนการและผลจากนโยบาย (Process and Outcome Evaluations) 

การประเมนิกระบวนการ ใหความสนใจกับรูปแบบ วิธีการ หรือแผนงานที่แปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ

วามีความเหมาะสมหรอืไมอยางไร สําหรับการประเมินผลจากนโยบายมุงความสนใจไปที่ขอคนพบจาก

นโยบาย กลาวคือ เปนการประเมินเพื่อสํารวจตรวจสอบวา มีอะไรเกิดข้ึนบางจากการมีนโยบาย  

 การวิเคราะหผลกระทบ (Impact Analysis) เปนการประเมินผลกระทบของนโยบายที่ได

นําไปปฏิบัติแลว สงผลตอตอเปาหมายและที่ไมใชเปาหมายอยางไรบาง กลาวคือ เมื่อพิจารณาวามีอะไร

เกิดข้ึนบางแลวจากนโยบาย ตองพิจารณาตอไปอีกวาสิง่ที่เกิดข้ึนสรางการเปลีย่นแปลง มีนัยสําคัญหรือ

เขาไปกระทบกับอะไรบาง ปญหาสําคัญของการวิเคราะหผลกระทบ คือ ความสามารถในการคํานวณหา

ผลกระทบที่เกิดข้ึนไดอยางชัดเจนและแนนอน อาทิ การคํานวณคุณคาของการมีชีวิต การคํานวณถึง

คุณภาพในชีวิตที่บุคคลคนหน่ึงควรมี เปนตน  
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 การพิจารณาผลสะทอนกลับ 

 การพิจารณาผลสะทอนกลับของนโยบาย เปนการพิจารณาการตอบสนองของกลุมประชาชน

ที่ไดรับผลกระทบทางตรงและทางออม หรือจะโดยต้ังใจหรือไมต้ังใจจากนโยบาย ผลสะทอนกลบัจะนําไปสู

ทางเลือกของนโยบายใน 3 ลักษณะ กลาวคือ การเลือกตัดสินใจวาจะยุตินโยบาย การดําเนินนโยบาย

ตอโดยมีการปรับปรุงแกไข หรือการมีนโยบายใหม  

 การยุตินโยบาย เปนการลมเลิกนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ โดยทั่วไปการยุตินโยบาย

เปนผลมาจากผลลัพธของการดําเนินนโยบายมีผลเสียมากกวาผลได ปญหาสําคัญของการยุตินโยบาย

คือ การทําใหกลุม เครือขายผูที่เคยไดรับผลประโยชนจากนโยบายไมไดรับประโยชนจนอาจนํามาสู

ความไมพอใจตอผูตัดสินใจทางนโยบาย อยางไรก็ตามเงื่อนไขสาํคัญที่นําไปสูการยุตินโยบาย คือ ปญหา

ทางนโยบายไดเปลี่ยนแปลงไป ความรูเดิมที่นํามาใชในการกําหนดนโยบายไดเปลี่ยนแปลงไป ทรัพยากร

ที่นํามาใชดําเนินนโยบายไดเปลี่ยนแปลงไป และความตองการที่มีตอตัวนโยบายไดเปลี่ยนแปลงไป  

 การดําเนินนโยบายตอโดยมีการแกไขปรับปรุง เปนการสืบตอนโยบายแตทําใหนโยบาย

มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน โดยปรับปรงุหรือขยายขอบเขตนโยบายใหครอบคลุมและสอดคลองกับสภาพแวดลอม

และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน การสืบตอนโยบายนอกจากจะรักษาผลประโยชนทางนโยบายที่เคยมี

เอาไวไดแลว การแกไขอาจชวยขยายผลประโยชนจากนโยบายใหครอบคลุมไดมากย่ิงข้ึน พรอมกับแกไข

ขอบกพรองจากการประเมินผลและผลสะทอนกลับได  

 การมีนโยบายใหม เปนการกําหนดนโยบายข้ึนมาใหมเพือ่แกไขหรือตอบสนองตอปญหาเดิม 

โดยอาจมีแนวทางที่ตางออกไปจากเดิม ใชกลไกที่ตางไปจากเดิม  

 

กระบวนการทางนโยบาย (Policy Process) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.7 วงจรนโยบาย  

ที่มา : จุมพล หนิมพาณิช, 2552 

การกําหนด

นโยบาย 

การนํานโยบาย 

ไปปฏิบัติ 

การประเมินผล

นโยบาย 

การพิจารณาผล

สะทอนกลับ 
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 ศรีโพธ์ิ วายุภักษ (2554 : 38 - 39) ไดกลาววา การกําหนดนโยบายขององคกร มีหลักการ

ดังน้ี 

  1. นําปญหาตาง ๆ  ที่ไดสํารวจและจัดลําดับความสําคัญตามขอ 1 มาศึกษาความเปนไปได

ในการแกไขและดําเนินการ โดยแบงนโยบายออกเปนประเภทตาง ๆ ตามที่เกี่ยวของ เชน นโยบายตอ

สมาชิก นโยบายตอนายจาง นโยบายตอองคกรแรงงานอื่น ๆ ฯลฯ 

  2. กําหนดนโยบายเพื่อแกไขปญหาและเพื่อพัฒนาองคกรตามลําดับดังน้ี คือ 

   2.1 กําหนดนโยบายเพื่อแกไขปญหาขององคกร 

   2.2 กําหนดนโยบายเพื่อสนองความตองการของสมาชิก 

   2.3 กําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาองคกรตามความตองการของผูบริหารองคกร 

 การกําหนดนโยบายตามลําดับการแกไขปญหาและสนองความตองการของสมาชิกในองคกร

และผูบริหารองคกรดังกลาว คือ เปนการกําหนดนโยบายที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพตอการบริหาร

องคกรเปนอยางย่ิง เน่ืองจากเปนการกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับความตองการของทุกทานในองคกร 

 สรุปไดวา ข้ันตอนการกําหนดนโยบายเริ่มจาก ข้ันที ่1 การระบุปญหา วิเคราะหปญหาและ

จัดลําดับความสําคัญของปญหา ข้ันที่ 2 กําหนดวัตถุประสงค เสนอทางเลือก และจัดทํารางนโยบาย 

ข้ันที่ 3 การอนุมัติและประกาศนโยบาย ข้ันที่ 4 ข้ันนํานโยบายไปปฏิบัติ ข้ันที่ 5 ข้ันการประเมินผล

นโยบาย  

 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการกําหนดนโยบาย 

 ผูบริหารจําเปนตองมีบทบาทสาํคัญในการกําหนดนโยบาย เพื่อกําหนดวัตถุประสงค ทิศทาง

ในการจัดการศึกษา การเลือกใชเทคนิคในการบริหารงานใหเหมาะสม ที่จะนําไปสูกระบวนการแกปญหา

และยกระดับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนตามเปาหมายที่ตองการ การกําหนดนโยบาย

ในการบริหารใหองคการประสบความสําเร็จน้ันไดมีนักวิชาการกลาวไว ดังน้ี  

 Sergiovanni (1987 อางถึงใน สุนทร โคตรบรรเทา, 2551 : 6 - 7) กลาววา หนาที่ของการ

บริหารองคการทั่วไป คือ การวางแผน การจัดองคการ การนํา และการควบคุม  

  1. การวางแผน (Planning) เกี่ยวของกับการกําหนดเปาหมายและจุดหมาย และพัฒนา

แผนแมบท และยุทธศาสตรในการนําไปปฏิบัติ  

  2. การจัดองคการ (Organizing) เกี่ยวของกับการจัดคน เงิน และทรัพยากรทางกายภาพ

มารวมกันในวิธีอยางดีที่สุด เพื่อทํางานใหบรรลุเปาหมาย  

  3. การควบคุม (Controlling) เกี่ยวกับหนาที่การประเมินผลของผูบริหาร การทบทวน  

การออกกฎระเบียบ การควบคุมพนักงาน การใหขอมูลยอนกลับ และดูแลมาตรฐานของการบรรลุเปาหมาย 

และการรับผิดชอบในการทะนุบํารุงภายใน รวมทั้งการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม  
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  4. การนํา (Leading) เกี่ยวของกับการนํางาน (Guiding) การนิเทศติดตาม (Supervising) 

ผูใตบังคับบัญชา เมื่อนําแผนขององคการไปปฏิบัติ ผูปฏิบัติจะตองมีการจงใจ มีการกําหนดความคาดหวัง 

และรักษาชวงการติดตอสื่อสารใหคงไว  

 ประยงค เนาวบุตร (2555 : 21 - 23) กลาววา ภารกิจหลกัและความรับผิดชอบของผูบริหาร

สถานศึกษา หากพิจารณาตามบทบาทหนาที่ในฐานะผูทําหนาที่ในการวางแผน และตัดสนิใจตามหลักการ

บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน อาจจําแนกไดเปน 4 ประการ คือ  

  1. การกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค ทิศทาง หรือวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษารวมทั้งแผนการดําเนินงาน มาตรการ และแนวปฏิบัติที่จําเปนน้ัน ๆ ใหชัดเจน  

  2. การเลือกใชเทคนิคหรือกลวิธีในการบริหารงานใหเหมาะสม  

  3. การปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและแผนการที่กําหนดไว  

  4. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและตอเน่ืองเพื่อ

นําผลการประเมินมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนางานใหดีข้ึน การจัดการเรียนรู ถือเปน

กระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนมีความรูและความสามารถตามมาตรฐาน

การเรียนรูสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค  

 จักรพงศ สุวรรณรัศมี (2553 : 13) ไดกลาววา บทบาทของผูบริหารในการกําหนดนโยบาย      

ของสถานศึกษา ประกอบดวย การวิเคราะหนโยบายเพื่อกําหนดทางเลือกนโยบายตัดสินใจเลือกนโยบาย 

และประกาศใชนโยบาย วัตถุประสงคในการวิเคราะหนโยบายเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะตัดสินใจเลือก 

กําหนดนโยบายประกาศใชและนําไปปฏิบัติตอไป โดยการกําหนดทางเลือกนโยบายตองคํานึงถึง 

  - ความเปนไปไดที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติใหมากที่สุด 

  - ประหยัดงบประมาณ 

  - ปญหาไดรับการแกไข 

  - นโยบายที่ดี 

 สรุปไดวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการกําหนดนโยบาย หมายถึง พฤติกรรมของ

ผูบริหารทีส่นับสนุนการสาํรวจ วิเคราะหปญหาของสถานศึกษา เพื่อกําหนดเปาหมายทิศทางในการจัด

การศึกษา ซึ่งใชเปนกรอบในการตัดสินใจ จัดทําแผน จัดทําโครงการ และกําหนดวิธีดําเนินการที่จะนําไปสู

กระบวนการแกปญหาและยกระดับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 การพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตร เปนการปรับปรงุหรือสรางหลกัสตูรข้ึนมาใหม เพื่อพัฒนาผูเรียนใหดีข้ึน

ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคม และเพื่อบรรลุตามจุดมุงหมายที่วางไว 
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 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 

 ความหมายของหลักสูตร คําวา “หลักสูตร” แปลมาจากคําในภาษาอังกฤษวา “Curriculum” 

ซึ่งมีรากศัพทมา จากภาษาลาตินวา “Currere” หมายถึง “Running Course” หรือเสนทางที่ใชว่ิงแขง 

ตอมาไดนําคําศัพทน้ีมาใชในทางการศึกษาวา “Running Sequence or Learning Experience” 

(Armstrong, 1989) หลักสูตรเปนศัพททางการศึกษาคําหน่ึงที่คนสวนใหญคุนเคย และมีผูใหความหมาย

ไวมากมายและแตกตางกันไป  

 Good (1973) ไดใหความหมายวา หลักสูตร คือ รายการของสิ่งตาง ๆ ที่เด็ก และเยาวชน

ตองทําและมีประสบการณ ดานวิธีการพฒันาความสามารถในการทําสิง่ตาง ๆ  ดังกลาวใหดีเพื่อใหสามารถ

ดํารงชีวิตในวัยผูใหญได  

 Taba (1962) ไดกลาวไววา การพัฒนาหลกัสตูร หมายถึง การเปลีย่นแปลงปรบัปรุงหลกัสูตร

อันเดิมใหไดผลดีย่ิงข้ึน ทั้งในดานการวางจุดมุงหมาย การจัดเน้ือหาวิชา การเรียนการสอน การวัดผล

ประเมินผล และอื่น ๆ เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายอันใหมที่วางไว การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เปนการ

เปลี่ยนแปลงทั้งระบบหรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ต้ังแตจุดมุงหมายและวิธีการ และการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรน้ีจะมีผลกระทบกระเทือนทางดานความคิด และความรูสึกนึกคิดของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย

สวนการปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพียงบางสวน โดยไมเปลี่ยนแปลงแนวคิด

พื้นฐาน หรือรูปแบบของหลักสูตร  

 สุเทพ อวมเจริญ (2557 : 1 - 2) กลาววา วิชา “การพัฒนาหลักสูตร” คือ รายวิชาและเน้ือหา

ที่ใชในการสอนระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะสถาบันที่ทําหนาที่ในการผลิตครู 

 หลักสูตร เปนประสบการณทั้งหมดที่เด็กไดรับภายใตการแนะแนวของครู (Caswell and 

Campbell, 1935 อางถึงใน ทัศนีย บุญเติม, 2551) 

 Beauchamp (1981 อางถึงใน ทัศนีย บุญเติม, 2551) กลาววา หลักสูตร เปนศาสตรแขนง

หน่ึง เปนขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่จัดทําข้ึนอยางเปนทางการ และเปนระบบการทํางาน

ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเรื่องของหลักสูตร  

 สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงปรับปรุง หลักสูตรเปนการเปลี่ยนแปลง

ทั้งระบบหรอืเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ต้ังแตจุดมุงหมายและวิธีการใหหลกัสตูรไดผลดีย่ิงข้ึน ทั้งในดานการ

วางจุดมุงหมาย การจัดเน้ือหาวิชา การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และอื่น ๆ เพื่อใหบรรลุถึง

จุดมุงหมายอันใหมที่วางไว  

 หลักการและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

 โดยหลักการทั่วไป ข้ันตอนในการพัฒนาหลักสูตรในระดับชาติหรือระดับสถานศึกษา จะมี

วิธีดําเนินการในลักษณะเดียวกัน กลาวคือ เริ่มดวยการกําหนดจุดหมายของหลักสูตร การกําหนดเน้ือหา

สาระ การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร อยางไรก็ตาม 



60 

แตละข้ันตอนอาจมีการกระจายกิจกรรมใหละเอียดและครอบคลมุมากข้ึนได เพื่อใหเหมาะสมกับธรรมชาติ

ของหลักสูตรแตละระดับหรือแตละประเภท ผูวิจัยไดรวบรวมแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษา

หลายทานเพื่อใชในการวิจัย ดังน้ี 

 แบบจําลองการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร 

 แบบจําลองของไทเลอร ถือเปนตนแบบของการพัฒนาหลักสูตร ไทเลอรใหคําแนะนําวาในการ

กําหนดวัตถุประสงคทัว่ไปของหลกัสูตร ทําไดดวยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ประกอบดวย

ขอมูลผูเรียน ขอมูลสังคมที่โรงเรียนต้ังอยู และขอมูลเน้ือหาสาระวิชา นําขอมูลจากสามแหลงน้ีมาวิเคราะห

เช่ือมโยงเพื่อชวยใหมั่นใจในขอมูลที่เก็บรวบรวมมา การเช่ือมโยงขอมูลเปนการสังเคราะหขอมูลเพื่อ

นําขอมูลไปกําหนดจุดประสงคของหลักสูตร (ฉบับราง) ตอจากน้ันจึงกลั่นกรองดวยปรัชญาการศึกษา

ของสถานศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.8 แบบจําลองการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร  

ที่มา : สุเทพ อวมเจริญ, 2557 

  

 ไทเลอรมองวา นักการศึกษาจะตองจัดการศึกษาที่มุงใหความสําคัญกับสังคม ดวยการยอมรับ

ความตองการของสงัคมและในการดําเนินชีวิต ใชการศึกษาเปนเครื่องมือทีมุ่งปรับปรุงสังคม ผูสอนควร

ไดนําทั้งปรัชญาสังคมและปรัชญาการศึกษา มาเปนเคาโครงพิจารณาใน 4 ประเด็น คือ 
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  1. ความจําและการระลกึไดของแตละคน เปนพื้นฐานของการเปนมนุษยไมจํากัดวาจะเปน

เช้ือชาติ สัญชาติ หรือฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 

  2. โอกาสเพื่อการมีสวนรวมที่เปดกวางในทุกระยะของกิจกรรมในกลุมสังคม 

  3. ใหการสนับสนุนของการเปลี่ยนแปลงมากกวามุงตอบความตองการสวนบุคคล 

  4. ความเช่ือและสติปญญา เปนดังวิธีของความคิดที่เกี่ยวของกับปญหาสําคัญมากกวา

ที่จะข้ึนอยูกับอํานาจรัฐหรือผูมีอํานาจ 

 ไทเลอรใหความสําคัญในการใชจิตวิทยา ไมเพียงการตอบขอคนพบเฉพาะบางเรื่องเทาน้ัน 

หากยังใชจิตวิทยาในฐานะทฤษฎีการเรียนรู ซึ่งชวยในการกําหนดกรอบโครงสรางของกระบวนการเรียนรู

อีกดวย ไทเลอร กลาวถึง ความสําคัญของการกลั่นกรองดวยจิตวิทยา สรุปไดดังน้ี 

  1. ชวยใหเราเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นที่แตกตางกันและสามารถคาดหวังผลจากกระบวนการ

เรียนรูหรือไมก็ได 

  2. ชวยใหเรามีความคิดเห็นที่แตกตางกันในจุดหมายที่เปนไปไดในระยะเวลาที่ยาวนาน

หรือความเปนไปไดที่จะบรรลุผลในแตละชวงอายุ 

  3. ชวยใหความคิดบางอยางเกีย่วกับระยะเวลาทีต่องการใหบรรลผุลตามจดุประสงคและ

ชวงอายุซึ่งเปนความพยายามสูงสุดที่จะเกิดผลดังความต้ังใจ 

 เมือ่ผานการกลั่นกรองแลว ไทเลอรใหคําแนะนําการวางแผนหลักสูตร 3 ประเด็น คือ การเลือก

ประสบการณเรียนรู การจัดระบบโครงสรางประสบการณเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรู ซึ่งผูสอน

ตองจัดประสบการณเรียนรูที่มุงจะ 1) พัฒนาทักษะการคิด 2) ชวยใหไดสารสนเทศที่ตองการ 3) ชวยให

ไดพัฒนาเจตคติเชิงสังคม 4) ชวยใหไดพัฒนาความสนใจ (สุเทพ อวมเจริญ, 2557) 

 แบบจําลองการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 

   ทาบามีความเห็นวาหลักสูตรตองถูกออกแบบโดยครูผูสอนไมใชคนอื่น โดยสงเสริมการสรางสรรค

การสอนและการเรียนรูมากกวาการออกแบบหลักสูตร 

 แบบจําลองการพัฒนาหลักสูตรของทาบา Taba (1962 อางถึงใน สุเทพ อวมเจริญ, 2557) 

มีทั้งหมด 7 ข้ัน ดังน้ี 

  ข้ันที่ 1 การวิเคราะหความตองการจําเปน 

  ข้ันที่ 2 การกําหนดวัตถุประสงค 

  ข้ันที่ 3 การเลือกเน้ือหาสาระ 

  ข้ันที่ 4 การจัดการเกี่ยวกับเน้ือหาสาระ 

  ข้ันที่ 5 การเลือกประสบการณเรียนรู 

  ข้ันที่ 6 การจัดการเกี่ยวกับประสบการณเรียนรู 

  ข้ันที่ 7 การตัดสินใจวาจะประเมินอะไรและวิธีการประเมิน 
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 แบบการจําลองการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร อเล็กซานเดอร และเลวีส 

 Saylor Alexander and Lewis Arthur J (1981 อางถึงใน ฆนัท ธาตุทอง, 2550) นําเสนอ

แบบจําลองในการพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ภายใตแนวคิดของการวางแผนใหโอกาส

ในการเรียนรู เพื่อบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและวัตถุประสงคที่เกี่ยวของสําหรับประชากร ดังน้ี 

  1. จุดหมาย วัตถุประสงคและขอบขายที่ตองการพัฒนา จุดหมายและวัตถุประสงคของ

หลักสูตรถูกเลือกหลังจากการพิจารณาตัวแปรภายนอก เชน ผลการศึกษาจากการวิจัยทางการศึกษา 

การรับรองมาตรฐาน ความเห็นของกลุมสังคม และอื่น ๆ 

  2. การออกแบบหลักสูตร นักวางแผนลักสูตรตองดําเนินการออกแบบหลักสูตรดวยการสราง

โอกาสในการเรียนรูที่เหมาะสมกับขอบขายที่ตองการพัฒนา ระบุวันเวลา และวิธีการในโอกาสการเรียนรู

ดังกลาว การออกแบบหลักสูตรคํานึงถึง ธรรมชาติของวิชา รูปแบบของสถาบันทางสังคมที่สัมพันธกับ

ความตองการ และความสนใจของผูเรียน 

  3. การนําหลักสูตรไปใช ผูสอนนําหลักสูตรไปใชในช้ันเรียน โดยจัดการเรียนการสอน

ตามวัตถุประสงค และเลือกกลยุทธวิธีการสอนที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุผลการเรียนรู 

  4. การประเมินหลกัสตูร นักวางแผนลักสตูรและผูสอนรวมกนัประเมนิดวยการเลอืกเทคนิค

การประเมนิที่หลากหลาย การประเมินมจีุดเนน 2 ประเภท คือ 1) การประเมินผลรวมของการใชหลักสูตร

ทั้งโรงเรียน ประกอบดวย เปาหมาย วัตถุประสงค จุดประสงคการเรียน ประสิทธิภาพของการเรียน

การสอน และผลสัมฤทธ์ิของผูเรยีน 2) การประเมินกระบวนการหลกัสตูรทัง้ระบบ ต้ังแตการออกแบบ

หลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช เพื่อตัดสินใจวาหลักสูตรมีประสิทธิภาพเพียงใด 

 สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรน้ัน มีสิ่งที่ตองปฏิบัติและพิจารณาที่สาํคัญ คือ การกําหนด

เปาหมายเบื้องตอนของหลักสูตรที่จัดทําน้ันใหชัดเจนวาเปาหมายเพื่ออะไร ทั้งโดยสวนรวมและสวนยอย

ของหลักสูตร หลังจากน้ันจึงเลือกเน้ือหากิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล และกําหนด 

รูปแบบการนําหลักสูตรไปใชในโรงเรียน ซึ่งการดําเนินการจะเปนไปอยางตอเน่ือง จึงจะทําใหการพัฒนา

หลักสูตรดําเนินไปอยางครบถวนและเกิดประสิทธิภาพ 

 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตร เปนบทบาทสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําทางการเรียน

การสอนที่จะตองดําเนินการใหการพัฒนา และใชหลักสูตรของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ โดยใหทุกฝาย

ที่เกี่ยวของ มีความรูความเขาใจตรงกันอยางชัดเจนเกี่ยวกับหลักสูตร รวมทั้งเขาใจบทบาทหนาที่ของตน

และสามารถปฏิบัติ หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 อุไรรัตน ชนะบํารุง (2555 : 25 - 26) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาที่ตระหนักถึงความสําคัญ

ของการศึกษา เขาใจบทบาทหนาที่ของผูบรหิารอยางถองแทและนําไปปฏิบัติอยางจรงิจังแบบตอเน่ือง   

จะชวยใหการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาประสบผลสาํเรจ็ไดอยางมคุีณภาพ ผูบริหารสถานศึกษาในยุค
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ปฏิรูปการศึกษาตองปรับเปลี่ยนบทบาทจากการสั่งการมาเปนผูรวม คือ รวมวางแผนและรวมปฏิบัติ 

ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรมีบทบาท ดังน้ี 

  1. จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อใชในการดําเนินการจัดการศึกษา 

  2. เปนผูนําในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยรวมประสานกับบุคลากรทุกฝาย เพื่อ

กําหนดวิสัยทัศน คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ตลอดจนสาระตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  3. ประชาสัมพันธหลักสูตรสถานศึกษา 

  4. สนับสนุนใหบุคลากรทุกฝายของสถานศึกษามีความรูและความสามารถในการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

  5. มีการนิเทศภายใน เพื่อนิเทศ กํากับ ติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษาอยางมรีะบบ 

  6. จัดใหมีการประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงพัฒนาสาระของหลักสูตร

สถานศึกษาใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 

 ยงยุทธ สิมสีพิมพ (2553) กลาววา การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา ผูบริหาร

สถานศึกษาตองดําเนินการ คือ  

  1. สงเสรมิ สนับสนุน โดยพัฒนาบุคลากร จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร ดําเนินงานแบบมี

สวนรวม และสงแสริม สนับสนุนทางวิชาการ  

  2. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ

ใชหลักสูตรการเรียนการสอนระดับช้ันเรียน และวิจัย และติดตามการใชหลักสูตร   

  3. กํากับ ดูแลคุณภาพ โดยนิเทศติดตามการใชหลักสูตร จัดระบบประกันคุณภาพภายใน 

และวิจัย ติดตามผลการใชหลักสูตร 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2543) บทบาทผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาหลักสูตร ไดแก ช้ีแจง

ทําความเขาใจกับครู ใหตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเปนที่จะตองพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา

และนําหลักสูตรไปใชปฏิบัติจริงในหองเรียน จัดใหครูไดวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จนเขาใจ

กระจาง และรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหครู พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน เลือกใชกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับสาระการเรียนรูเหมาะสมกับผูเรียน 

รวมทั้งการใชแหลงเรียนรู และการทําวิจัยในช้ันเรียน 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2550) อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตร

สถานศึกษาไววา มีการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 7 ภารกิจ  

  1. การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 

  2. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

  3. การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร 
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  4. การดําเนินการบริหารหลักสูตร ดําเนินการใชหลักสูตรเปนไปตามภารกิจที่ 2 และ

ภารกิจที่ 3 

  5. การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล 

  6. การสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา สถานศึกษาสรุปผลการดําเนินงานและ

เขียนรายงาน มีการสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ชัดเจนเปนระบบชัดเจน 

  7. การปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 

 ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการดานหลักสูตร ดังน้ี (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2555) 

  1. วางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

  2. ประเมินความเหมาะสม และคุณภาพของโครงการการพัฒนาหลักสูตร 

  3. อํานวยการใหเปนไปตามนโยบาย และปรัชญาของการศึกษาและหลักสูตร 

  4. อํานวยการในการพัฒนาวัสดุอุปกรณที่ใชในหลักสูตร 

  5. ใชขอมูลจากการวิจัย และสงเสริมการวิจัยในโรงเรียน 

  6. ประสานงานกับบุคคลอื่นในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 

  7. ทํางานรวมกับผูนิเทศในการใชหลักสูตร ใหสัมพันธกับผูเกี่ยวของทุกฝาย 

  8. เตรียมผูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 

  9. อํานวยความสะดวกในเรื่องเวลา และที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

  10. ชวยเหลือครูโดยใชเทคนิคการแนะแนว และที่ปรึกษาเกี่ยวกับการใชหลักสูตร 

  11. จัดองคกร และอํานวยการโครงการที่เกี่ยวกับการจัดบริการทางการศึกษาที่จัดข้ึน        

เปนพิเศษ 

  12. แนะนําเกี่ยวกับการใชหลักสูตรใหชุมชนเขาใจ 

  13. สงเสริมการติดตอ การประสานงานกับโรงเรียนเดียวกันในการพัฒนาหลักสูตร 

 ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ผูบริหารควรมีการแนะนําใหความรู และสรางความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักสูตรและการใชหลักสูตร ควรมีการจัดเตรียม/จัดหาเอกสารประกอบหลักสูตร สงเสริมใหครู

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหตรงกับจุดมุงหมายของหลักสูตร ควรมีการกําหนดนโยบายและแผนงาน

วิชาการของโรงเรียนไวตลอดปการศึกษา (เนตรทราย บัลลังกปทมา, 2551) 

 สรุปไดวา บทบาทของผูบริหารการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร คือ พฤติกรรมของผูบริหาร 

ที่ดําเนินการรวมวางแผนและรวมปฏิบัติ ทั้งดานจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยรวมประสานกับบุคลากร

ทุกฝาย ประชาสัมพันธหลักสูตรสถานศึกษามีการนิเทศภายใน เพื่อติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษา

อยางมีระบบ จัดใหมีการประเมินผลการใชหลกัสตูรสถานศึกษาเพื่อปรบัปรุงพัฒนาสาระของหลักสูตร

สถานศึกษาใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
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โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

 โรงเรียนมาตรฐานสากล เปนโครงการของกระทรวงศึกษาธิการที่มุงพัฒนาหลักสตูรและจัดการ

เรียนการสอนอยางมีคุณภาพเทยีบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ

เพื่อใหได ผูเรียนที่มีคุณภาพคือเปนผูที่มีความรูความสามารถและคุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

 ความหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายใหความหมายเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ไวดังน้ี 

 โรงเรียนมาตรฐานสากล หมายถึง โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนมุงใหผูเรียนมีคุณลักษณะ

ที่พึ่งประสงคเทยีบเคียงมาตรฐานสากล ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก โดยดําเนินการยกระดับคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ เพื่อเปนการตอยอดคุณลักษณะ

ที่พึงประสงคที่เปนมาตรฐานชาติ ไดแก คนเกง คือ รูสังคมไทย สังคมสากล มีความสามารถเฉพาะทาง 

คิดสรางสรรคทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ทันเทคโนโลยี แสวงหาและเรียนรูไดดวยตนเอง คนดี คือ 

ดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพดี ทั้งจิตใจ และพฤติกรรม มีวินัยตอตนเองและสังคม ควบคุมตนเองได 

อยูรวมกับผูอื่นได พัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ และมีความสุข คือ รางกายแข็งแรง ราเริงแจมใส จิตใจ

เขมแข็ง มีความสุขในการเรียนรู และการทํางานโรงเรยีนมาตรฐานสากล เปนโรงเรียนที่พัฒนาตอยอด

ใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคเทียบเคียงกบัมาตรฐานสากล เปนคนไทยยุคใหมตามปฏิญญาวาดวย

การจัดการศึกษาของ UNESCO ในศตวรรษที ่21 ทุกประเทศไดมีการพฒันา และใชหลกัสูตรการศึกษา

ที่มีเปาหมายใหผูเรียนได Learn to know, Learn to be, Learn to do เพื่อใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

ในฐานะพลเมืองของชาติ และ Learn to live together มุงสะทอนคุณภาพของผูเรียนตอยอดจาก

สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

 สรุปไดวา โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World - Class Standard School) หมายถึง โรงเรียน

ที่พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหาร

จัดการดวยระบบคุณภาพ เพื่อใหไดผูเรียนทีม่ีคุณภาพคือเปนผูที่มีความรูความสามารถและคุณลักษณะ

เทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีศักยภาพเปนพลโลก  

 วัตถุประสงคของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 โรงเรียนมาตรฐานสากลมีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก

โดยมุงหวังที่จะใหโรงเรียนไดพัฒนาตอยอดคุณลักษณะของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน การพัฒนาผูเรียนมุงใหมีพืน้ฐานจติใจทีดี่งาม มีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะ ทักษะ และความรู 

พื้นฐานที่จําเปนในการดารงชีวิต การพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริม
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ผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี 

สามารถทางานรวมกับผูอื่น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ อันจะสงผลตอการ

พัฒนาประเทศแบบย่ังยืน 

 เจตนารมณของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ในปจจุบันระบบเศรษฐกิจฐานความรู ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

การสื่อสาร ทําใหสังคมโลกมีการลื่นไหลระหวางวัฒนธรรมมากข้ึน การเมืองแบบเสรีประชาธิปไตย

เปนที่นิยมยอมรับกันทั่วโลก ประเทศไทยจะมีความสัมพันธกับชุมชนโลกบนพื้นฐานของศักด์ิศรีและ

ความเทาเทียมกันจะมีความสามารถในการแขงขัน และรวมมือกับประชาคมโลกไดก็ตอเมื่อเรามีการ

ปรับเปลีย่นแนวทางการจดัการศึกษา ใหสามารถพัฒนาคนและสังคมไทย ใหมีสมรรถนะในการแขงขัน

มีคุณภาพสูงข้ึน รูจักเลือกที่จะรับกระแสของวัฒนธรรมตางชาติ ปลูกจิตสํานึก และความภาคภูมิใจ

ในความเปนคนไทย รวมถึงการกระจายอํานาจสูทองถ่ินในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน

ใหทันตอสภาวการณโลก เรามีเจตนารมณมุงมั่นที่จะบรรลุความคาดหวังสําคัญ ดังน้ี 

  1. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ อันหมายถึง เปนคนดีเปนคนเกง

เปนคนที่สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณคาและมีความสุขบนพื้นฐานของความเปนไทย ภายใตบริบท

สังคมโลกใหม รวมทั้งยังเพิ่มศักยภาพและความสามารถในระดับสูง ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ

การสื่อสาร เพื่อการพึ่งตนเองและเพื่อสมรรถนะในการแขงขัน 

  2. โรงเรียนยกระดับคุณภาพสูงข้ึนสูมาตรฐานสากลผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

แหงแหงชาติ (TQA) เปนโรงเรียนยุคใหมที่จัดการศึกษาแบบองครวมและบูรณการเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ

สังคมวัฒนธรรมศาสนา และการเมืองเพื่อพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

  3. โรงเรยีนพัฒนาหลกัสตูรรปูแบบและวิธีการจดักระบวนการเรียนรูที่มุงเนนความแตกตาง

ตามศักยภาพของผูเรียน โดยคํานึงผูเรยีนเปนสําคัญทั้งน้ีจําเปนตองมีสื่อ อุปกรณ เครื่องมือ สื่อนวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีเ่หมาะสม และปรับประยุกตใชไดสมประโยชนทนัตอการเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก 

  4. ผูบริหาร ครู ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาดวยวิธีการ

ที่เหมาะสมหลากหลายอยางทั่วถึง ตอเน่ืองเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการเรียนรูและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานสูความเปนเลิศในระดับสากล ตลอดจนเพื่อจรรโลงความพึงพอใจและความผูกพันตอ

วิชาชีพอยางแนนแฟน 

  5. โรงเรยีนมีภาคีเครอืขายการจดัการเรียนรูและรวมพัฒนากับสถานศึกษาระดับทองถ่ิน

ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหวางประเทศ ตลอดจนเครือขายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา

และองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนเปนศูนยและรวมเปนเครือขายพัฒนาความรูใหกับประชาชน

ในชุมชนและบุคคลทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
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 โครงสรางหลักสูตร 
  1. จัดการเรียนรู 8 กลุมสาระ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานปพุทธศักราช 
2551 
   1.1 ภาษาไทย 

   1.2 ภาษาอังกฤษ 
   1.3 คณิตศาสตร 
   1.4 วิทยาศาสตร 
   1.5 สังคมศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร 
   1.6 สุขศึกษาและพลศึกษา 
   1.7 ศิลปะ 

   1.8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2. มีสาระเพิ่มเติมตามจุดเนนในบางกลุม หรือทุกกลุมสาระ 
  3. มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  4. มีสาระที่เปนสากล ดังน้ี 
   4.1 Theory of Knowledge 
   4.2 Extended Essay 

   4.3 Creativity, Action,Service 
   4.4 Global Education 
   4.5 ภาษาอังกฤษ 
   4.6 ภาษาตางประเทศที่ 2 
 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

World - Class Standard School 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 2.9 รูปแบบการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐาน 
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 

เปนเลิศวิชาการ 

รวมกันรับผิดชอบ

ตอสังคมโลก 

สื่อสาร 2 ภาษา 

ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก 

ผลิตงานอยางสรางสรรค ล้ําหนาทางความคดิ 

การจัดการเรียนการสอน

เทียบเคยีงมาตรฐานสากล 
การบริหารจัดการ 

ดวยระบบคุณภาพ 
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 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล พัฒนาโดยยึดรูปแบบโครงสรางหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เปนสําคัญ กลาวคือ หลักสูตรสถานศึกษามีองคประกอบ 3 สวน 

ไดแก สาระพืน้ฐาน 8 กลุมสาระการเรียนรู สาระเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งแสดงเปนแผนภูมิ

การเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.10 การจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 

 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จดานผูเรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากลน้ัน มุงเนนใหนักเรียนมีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงคในฐานะพลเมืองของชาติ พลโลก ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนดานตาง ๆ 

เพื่อเสริมสรางนักเรียนใหมีศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ ดังน้ันการวัดความสําเร็จของการจัด 

การเรียนการสอนยอมวัดจากความสามารถดานตาง ๆ ของผูเรียน สรุปไดดังน้ี 

 เปาหมายดานการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทั้งหมด 

5 เปาหมาย แตละเปาหมายมีนิยาม ดังน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)  

  เปาหมายขอ 1 เปนเลิศทางวิชาการ : หมายถึงนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูสูง  

  เปาหมายขอ 2 สื่อสารสองภาษา : หมายถึงนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะ

และความสามารถ ดานภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูง ในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศ

ที่มีคุณภาพการศึกษาสงู ทั้งเพื่อการศึกษาคนควาหาความรู เพื่อการติดตอสื่อสาร เพื่อการนําเสนอผลงาน 

วิชาพื้นฐาน 8 กลุมสาระการเรียนรู 

รายวิชาเพิ่มเติมตามจุดเนน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

สาระเพิ่มเติมสากล IS1  IS2  IS3 

โครงสรางหลักสูตร 

 วิชาพื้นฐาน 8 กลุมสาระการเรยีนรู 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

รายวิชาเพิ่มเติมตามจุดเนน 

โครงสรางหลักสูตรสากล 
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เพื่อการโตแยงใหเหตุผล และเพื่อการเจรจาความรวมมือ ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

และนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความสนใจเรียนวิชาภาษาตางประเทศภาษาที่สองเพิ่มมากข้ึน 

  เปาหมายขอ 3 ล้ําหนาทางความคิด : หมายถึงนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความคิด

ริเริ่มสรางสรรค (Creative Thinking) มีความคิดอยางวิทยาศาสตร (Scientific Thinking) และมีความคิด

อยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) รวมถึงมีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห (Analytical 

Thinking) ในการแกปญหาและในการใช ICT เพื่อการเรียนรูสูง ในระดับเดียวกับนักเรยีนของประเทศ

ที่มีคุณภาพการศึกษาสูง 

  เปาหมายขอ 4 ผลิตงานอยางสรางสรรค : หมายถึงนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

มีทักษะความ สามารถในการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง (Independent Study) และมีความสามารถ

ในผลิตผลงานดานตาง ๆ ดวยตนเองอยางมีคุณภาพสูง 

  เปาหมายขอ 5 รวมกันรับผดิชอบตอสังคมโลก : หมายถึงนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

เปนผูที่มีจิตสาธารณะ มีสํานึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบตอสังคม และมีจิตสํานึกในการ

สงเสรมิ พิทักษ และปกปองสิง่แวดลอม ตลอดจนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม 

และสถานะภาพทาง เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมของประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมประเทศอาเซียน

อยูในระดับสูง 

 สรุปวาตัวช้ีวัดความสําเรจ็ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบดวย 5 ดาน เปาหมายดาน

ผูเรียนหลายขอมีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ใหอยูในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศที่มคุีณภาพการศึกษาสูง ซึ่งในอนาคตโครงการจะไดจัดใหมี

การประเมินคุณภาพดานตาง ๆ  ของนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเทียบกับคุณภาพนักเรียนของประเทศ

ที่มีคุณภาพการศึกษาสูงดังกลาวดวย ความสําเร็จของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลอีกมุมมองหน่ึง 

พิจารณาไดจากผลการเขารวมโครงการประเมินผลนานาชาติ ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยเขารวมอยู 2 

โครงการ คือ โครงการประเมินผลนักเรยีนนานาชาติ (PISA) และโครงการการศึกษาแนวโนมการจัดการ 

ศึกษาดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ (TIMSS)  

 

คุณลักษณะผูเรียน 

 

 คุณลักษณะผูเรียน เปนลักษณะและพฤติกรรมประจําตัวที่ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน อันเปน

คุณลักษณะที่สังคมตองการในดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสํานึก สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคม

ไดอยางมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 

 

  



70 

 ความหมายของคุณลักษณะผูเรียน 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ไดใหความหมายของคุณลักษณะวาหมายถึง เครื่องหมาย หรือ

สิ่งที่ช้ีใหเห็นความดี หรือลักษณะประจําตัวชัดเจน 

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร (2555 : 1) ไดใหความหมายของคุณลักษณะ 

หมายถึง คุณลักษณะที่ตองการใหเกิดกับนักเรียนทุกคน ๘ ประการ ประกอบดวย 1) รักชาติ ศาสน 

กษัตริย 2) ซื่อสัตยสุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝเรียนรู 5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่นในการทํางาน 7) รักความ

เปนไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ 

 มาเรียม นิลพันธุ (2557 : 17) ไดใหความหมายของคุณลักษณะไววา หมายถึง คุณลักษณะ

ที่พึงประสงคของผูเรียน ควรมี 4 ดาน คือ ผูรูทันรูนําโลก เรียนรู ชํานาญเช่ียวชาญปฏิบัติ รวมพลัง

สรางสรรคสังคม และรักษวัฒนธรรมไทย ใฝสันติ 

 พรชัย ภาพันธ (2546 : 1 - 2) ไดใหความหมายคุณลักษณะวา หมายถึง สิ่งที่ช้ีใหเห็นความดี

หรือลักษณะประจําตัวของบุคคล 

 จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา คุณลักษณะของผูเรียน หมายถึง พฤติกรรมของผูเรียน

ที่แสดงออกในเชิงบวก และเปนคุณลักษณะที่โรงเรียน ชุมชน หรือสังคม ตองการในดานคุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อใหผูเรียนอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขในฐานะที่เปนพลเมืองไทย และพลเมืองโลก 

 แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ไดกําหนดคุณลักษณะที่มุงหวังทีจ่ะใหเกิดกับนักเรียน และตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ มีดังตอไปน้ี 

  1. เปนเลิศวิชาการ (Smart) คือ มีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร เทคโนโลยี 

รอบรูภาษา ขอมูล และทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ) มีผลการเรียนดีเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ

มีความถนัด หรือความสามารถเฉพาะทางเปนที่ประจักษ สามารถศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา หรือ

ระดับสูงทั้งในประเทศ หรือตางประเทศ โดยมีตัวช้ีวัด ดังน้ี  

   1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนผานการประเมินระดับชาติอยูในระดับดีเปนทีย่อมรบั

จากสถาบันนานาชาติ 

   1.2 นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเปนที่ประจักษ สามารถแขงขัน

ในระดับชาติและนานาชาติ  

   1.3 นักเรียนสามารถเขาศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งในประเทศ

และตางประเทศไดในอัตราสูง 

   1.4 นักเรียน มีผลการเรียนที่สามารถถายโอนกับสถานศึกษาระดับตาง ๆ ในนานาชาติได 
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  2. สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา (Communicator) คือ มีทักษะการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ

มีทักษะการเลือกใชวิธีการและเครื่องมือ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ใชภาษาสื่อสารไดดีทั้งภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ โดยมีตัวช้ีวัด ดังน้ี  

   2.1 นักเรียนใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอื่น นอกจากภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสารไดดี  

   2.2 นักเรียนสามารถสอบผานการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษา

นานาชาติ 

  3. ล้ําหนาทางความคิด (Think) คือ มีความใฝรู สรางสรรค กลาเผชิญความเสี่ยง คิดได

ในระดับสูง มีเหตุผล รูจักคิดวิเคราะห ใครครวญ วิจารณ สังเคราะหและประเมินคา กลานําเสนอความคิด

ที่สรางสรรคและแตกตาง สามารถปรับตัวในสถานการณตาง ๆ  ไดดี แกปญหาจัดการกับความซับซอน

ได โดยมีตัวช้ีวัด  

   3.1 นักเรียนสรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และจัดทําโครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อ

สาธารณะประโยชนรวมกับนักเรียนนานาชาติ 

   3.2 นักเรียนมคีวามคิดสรางสรรคกลาเผชิญความเสีย่ง มีเหตุผล และวางแผนจัดการ

สูเปาหมายที่ต้ังไวได  

   3.3 นักเรียนสามารถสรางสรรคความคิดใหม ๆ เพื่อประโยชนตอตัวเอง สังคม และ

ประเทศชาติ 

  4. ผลิตงานอยางสรางสรรค (Innovator) คือ สามารถจัดลําดับความสําคัญ วางแผนและ

บริหารจัดการสูผลสําเร็จ สามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบสรางสรรคงานสื่อสาร นําเสนอ 

เผยแพร มีผลงานออกแบบสรางสรรค ประดิษฐคิดคนที่นําเสนอ เผยแพรไดอยางกวางขวาง สามารถ

ผลิตงานที่เหมาะสม มีคุณภาพสูงโดยมีตัวช้ีวัด ดังน้ี  

   4.1 นักเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห และใชขอมูลขาวสารอยางมี

ประสิทธิผล โดยการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานใหสําเร็จ  

   4.2 นักเรียนมคีวามรูดานทศัภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ) รูจักตีความสรางสื่อในการ

พัฒนา การคิด การตัดสินใจ และการเรียนรูใหกาวหนาข้ึน  

   4.3 นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค และออกแบบผลงานเขาแขงขัน ในเวที

ระดับชาติและนานาชาติ 

   4.4 นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงาน สื่อสาร

นําเสนอเผยแพร และแลกเปลี่ยนผลงานได 

  5. รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก (Global Citizenship) คือ มีความตระหนักรูตอ

สภาวการณโลก สามารถเรยีนรูและจดัการกับความซับซอน คลุมเครือ มีความรูเขาใจ และตระหนักถึง
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ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย และของนานาชาติ โดยนักเรียน

มีความตระหนักรูสภาวการณโลก สามารถเรียนรูและจัดการกับความซับซอน คลุมเครือ มีความรู เขาใจ 

และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย และนานาชาติ 

โดยมีตัวช้ีวัด ดังน้ี  

   5.1 นักเรียนมีความตระหนักรูในสภาวการณโลก สามารถเรียนรู และจัดการความ

ซับซอน  

   5.2 นักเรียนมีความรู ความเขาใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีของนานาชาติ  

   5.3 นักเรียนมีความสามารถ ระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร วิเคราะหผลกระทบ

ของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะเปรียบเทียบคาใชจาย และผลตอบแทนได  

   5.4 นักเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคมและเปนพลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุม

การใชเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมใหเกิดประโยชนตอสาธารณะ และปกปองคุมครองสิ่งแวดลอม และอุดมการณ

ทางประชาธิปไตยตอสังคมไทยและสังคมโลก 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 

2551 ไวดังน้ี มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบ

อาชีพไดกําหนดเปนจุดหมาย เพื่อใหเกิดคุณลักษณะที่ดีตอผูเรียน เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังน้ี 

  1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และ

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  

  2. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และ

มีทักษะชีวิต 

  3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

  4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ      

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชน และสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข   

 สุวิสาข เหลาเกิด (2555 : 15 -16) กลาววา คุณลักษณะผูเรยีน สามารถแบงประเภทได ดังน้ี 

  1. พุทธิพิสัย (Cognitive) เปนการรับขอมูลและเน้ือหาความรูจากสิ่งที่งายไปสูสิ่งยาก 

อันเปนการพัฒนาดานสติปญญาของมนุษย ซึ่งมี 6 ระดับ ไดแก 1) รูและจําได 2) เขาใจเรื่องราว 

3) นําไปใชได 4) วิเคราะหได 5) สังเคราะหได และ 6) ประเมินคุณคาได 
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  2. ทักษะพิสัย (Psycho - Motor) เปนการเรียนรูที่แสดงออกในดานทักษะและความสามารถ

ทางดานการบังคับกลไกของรางกายในการปฏิบัติงานตาง ๆ  มี 7 ระดับ ไดแก 1) รับรูการกระทํา 2) เตรียม

ความพรอม 3) ตอบสนองตามสภาพ 4) ปรับกลไกการตอบสนอง 5) ตอบสนองโดยอัตโนมัติ 6) ดัดแปลง

กระบวนการตอบสนอง และ 7) ปรับประยุกตใชในสถานการณอื่น ๆ  

  3. จิตพิสัย (Affective) เปนการเรียนรูที่แสดงออกดานทัศนคติ ความรูสึก เพื่อพัฒนา

พฤติกรรมหรือบุคลิกลักษณะของแตละบุคคล มี 5 ระดับ ไดแก 1) ต้ังใจรับรู 2) ยอมรับและเช่ือถือ 

3) เห็นคุณคา 4) จัดระบบคุณคาได 5) สรางลักษณะนิสัย 

 พูนภัทรา พูลผล (2557 : 2) ไดกลาวถึง คุณลักษณะสําคัญของผูเรียนสําหรับศตวรรษที่ 21 

เพื่อรวมยกระดับความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ซึ่งนําไปสูการพัฒนาทักษะที่ดีข้ึน อาชีพการงาน

ที่ดีข้ึน สังคมที่ดีข้ึนและโอกาสการดํารงชีวิตที่ดีข้ึน โดยผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะดังตอไปน้ี 

  1. มีคุณธรรมกํากับใจ เปนคนดีมีนํ้าใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ 

  2. เปนผูมีนิสัยใฝรูใฝเรียน มีความเพียรพยายามที่จะแสวงหา ความรูใหถึงสุดขอบความรู

ที่สามารถเขาถึงได 

  3. สามารถใชภาษาไทยและ ภาษาตางประเทศอยางนอย 2 ภาษาไดอยางเช่ียวชาญ 

  4. มีพื้นฐานและทักษะการคํานวณที่ดี และมีความชํานาญใน การใชคอมพิวเตอรและ

อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5. สามารถเลนดนตรีและกีฬาเปนอยางนอย 1 ชนิด 

  6. สามารถจัดการใจและมีวิธีคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการพฒันาอยางย่ังยืน 

  7. พรอมเผชิญปญหาและสามารถเลือกวิธีแกปญหาไดอยางเหมาะสม 

 เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2545) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของคนไทย 

โดยแบงออกเปน 4 มิติ ดังน้ี 

  1. มิติดานรางกาย ไดแก พัฒนาการดานรางกายเจริญเติบโตอยางสมบูรณตามเกณฑ

การพัฒนาในแตละชวงวัย พัฒนาการดานสติปญญาเจริญเติบโตอยางสมบูรณตามเกณฑการพัฒนา 

ในแตละชวงวัย มีสุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรงไมเจ็บปวยงาย 

  2. มิติดานจิตใจ ไดแก เปนผูรูจักและเขาใจตนเองเปนอยางดี เปนผูรูจักและเขาใจความรูสึก

ของผูอื่นไดเปนอยางดี เปนผูรูจักและเขาใจสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกตาง ๆ ไดเปนอยางดี 

  3. มิติดานความรู รูอยางลึกซึ้งถึงแกนสาระของวิชา รูรอบดานเชิงสหวิทยาการ รูไกล

ไปถึงอนาคต 

  4. มิติดานทักษะความสามารถ ทักษะดานการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะภาษาตางประเทศ 

ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางสังคม การทํางานรวมกับผูอื่น ทักษะทางอาชีพ ทักษะทาง

สุนทรียะ ทักษะการจัดการ 
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 นิภาพร รอดไพบูลย (2556 : 3) กลาววา คุณลักษณะของนักเรียนไทยที่จะพัฒนาสูการเปน

สวนหน่ึงในประชาคมอาเซียนดวยความถึงพรอม เพื่อแสวงหาโอกาสและพัฒนาโอกาสน้ัน ๆ เปนแนวทาง

แหงการพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศ ซึ่งคุณลักษณะน้ีจําเปนจะตองชัดเจนทั้งดานความรู ทักษะ

กระบวนการ และเจตคติซึ่งคุณลักษณะของนักเรียนไทย เพื่อเปนสวนหน่ึงในประชาคมอาเซียนที่กําหนด 

โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 3 ดาน มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  1. ดานความรู หมายถึง ความรูที่เกี่ยวกับประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศในดานการเมือง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อีกทั้งความรูที่เกี่ยวกับอาเซียน ทั้งจุดกําเนิด กฎบัตรประชาคมอาเซียน 

และความสัมพันธภายนอกอาเซียน 

  2. ดานทักษะ/กระบวนการ หมายถึง ความพรอมนักเรียนไทยในการเขาสูประชาคม

อาเซียน แบงทักษะพื้นฐาน ไดแก ดานการติดตอสื่อสาร นักเรียนสามารถสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา

(ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบานอีกอยางนอย 1 ภาษา) การเขาถึงขอมูลสารสนเทศของประเทศ

สมาชิก ทักษะพลเมือง/ความรับผดิชอบทางสงัคม ไดแก การไดแสดงความคิด ความเปนตัวตนในสังคม

ประเทศสมาชิก เพื่อสรางศักยภาพดานความสัมพันธอันดีต้ังแตระดับฐานราก และพัฒนาไปสูการรวมกัน

พัฒนาประชาคมอาเซียนรวมกันในอนาคต 

  3. ดานเจตคติ หมายถึง นักเรียนมีความตระหนัก มีความภูมิใจในความเปนไทยและ

ความเปนอาเซียน รวมกันรับผิดชอบตออาเซียน มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

สันติวิธี/สันติธรรม ยอมรับความแตกตางในการนับถือศาสนาและสามารถดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2556) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะ

อันพึงประสงคของผูเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ี  

  1. มีความรู ความเขาใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักในความสําคัญ

ของการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ี  

   1.1 มีความรู ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเช่ือมโยงกับระบบ 

เศรษฐกิจทั่วไป  

   1.2 มีความรู ความเขาใจในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

   1.3 เห็นประโยชนและตระหนักในความสําคัญของการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและการใชแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนากลุม 

และพัฒนาสังคม  

  2. มีความรูและทักษะพื้นฐานในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ดังน้ี  
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   2.1มีความรูและทกัษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตและการพัฒนาอาชีพ เชน การเกษตร 

การผลิตและจําหนายสินคา การดําเนินธุรกิจ การใชจายและการออม ฯลฯ  

   2.2 ใชและพัฒนาทรัพยากร และสิ่งแวดลอมใหไดประโยชนสูงสุดและย่ังยืน  

   2.3 สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน  

   2.4 รักและภาคภูมิใจในความเปนไทย  

  3. ปฏิบัติตนและดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ี  

   3.1 ปฏิบัติตนใหมคีวามพอประมาณ รูจักการประมาณตนรูจักศักยภาพของตนที่มีอยู  

   3.2 ปฏิบัติตนอยางมีเหตุผล ปฏิบัติสิ่งตาง ๆ บนพืน้ฐานของความมีสติปญญา ยึดทาง

สายกลางในการปฏิบัติ  

   3.3 มีภูมิคุมกันที่ดีในตัว พรอมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ  

   3.4 มีความรอบรูในเรือ่งที่เกี่ยวของ สามารถคิดวิเคราะหและปฏิบัติดวยความรอบคอบ 

ระมัดระวัง  

   3.5 ปฏิบัติตนและดําเนินวิถีชีวิต ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยความ 

ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน เพียรพยายาม แบงปน มีสติ ปญญา มีวินัย พึ่งตนเอง แบงปน เอื้ออาทร 

รับผิดชอบ และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

 ประเวศ วะสี (2537) ที่ไดกลาวถึง คุณลักษณะของคนไทยสมัยใหมวา ควรประกอบดวย

คุณลักษณะ 4 ประการ คือ 

  1. คุณลักษณะดานปญญา ไดแก เปนผูรูจักเหตุผล มีวิจารณญาณในการแยกแยะ ความผิด

ชอบช่ัวดี คุณและโทษ รูจักสิ่งที่ควรกระทํา และไมควรกระทําบนพื้นฐานความจริง รูจักแกปญหาได

อยางชาญฉลาด ปราศจากอคติ รูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนได อยางรวดเร็ว และหลากหลาย 

รูคุณคาของภูมิปญญา และวัฒนธรรมไทย รูจักการเลือกรับวิทยาการ และวัฒนธรรมภายนอกทามกลาง

ความสับสนวุนวาย และสภาพการแขงขันของสังคมในเศรษฐกิจยุคใหม 

  2. คุณลักษณะดานจิตใจ ไดแก การมีความละอายตอการกระทําผิด ประพฤติปฏิบัติ

ในระบอบของความถูกตองดีงาม มีสมาธิ และความอดทนหนักแนน 

  3. คุณลักษณะดานสังคม ชวยเหลือเกื้อกูลประโยชนซึ่งกันและกัน โดยไมเห็นแกตัว

ตระหนัก และปฏิบัติตามสิทธิหนาที่ ความรับผิดชอบที่พึงมีตอผูอื่น สังคม และมวลมนุษยชาติแกปญหา

โดยสันติวิธี เคารพสิทธิและเสรีภาพของผูอืน่ตามระบอบประชาธิปไตย รูจักใชอนุรักษเสรมิสรางทรพัยากร 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกมุงมั่นที่จะพัฒนา และมีความพรอมที่จะรวมมือสรางสรรคสังคม

ใหมีสันติสุข 
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  4. คุณลักษณะดานรางกาย ไดแก รูจักรักษาสุขภาพอนามัยของทั้งตนเอง และสมาชิก

ในครอบครัวไดอยางเหมาะสม มีความสามารถ และทักษะในการประกอบการงาน และอาชีพที่สอดคลอง

กับสมรรถภาพ และศักยภาพของบุคคล 

 สรุปไดวา คุณลักษณะสําคัญของผูเรียนที่จําเปนจะตองชัดเจนทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ 

และเจตคติ ซึ่งคุณลักษณะของผูเรียนครอบคลุมทั้งสุขภาพดี มีสมรรถภาพทางกายสมบูรณ มีสุขนิสัยที่ดี 

เปนผูมีมนุษยสมัพันธอันดี มีความเปนประชาธิปไตย มีความรู และทักษะทางเทคนิค สามารถใชเครื่องมือ 

และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีไดอยางคลองแคลว มีทักษะในการทํางาน และความสามารถในการปรับตัว

ไดอยางผสมผสาน 

 

ตารางท่ี 2.2 การสังเคราะหตัวแปรการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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1. ดานความรู          7  
2. ดานทักษะ/กระบวนการ          7  
3. ดานเจตคติ          7  
4. ดานสุขภาพกายและจิตที่ดี             3  

5. ดานความรวมมือและแขงขัน          2  

6. ดานการดําเนินชีวิตตามแนว

เศรษฐกจิพอเพียง          1  

  

 จากตารางที่ 2.1 แสดงการสังเคราะหแนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณลักษณะ

ผูเรียน เพื่อสรางตัวแปร ผูวิจัยเลือกศึกษาดานที่มีความถ่ีมากที่สุด และไดตัวแปรดานคุณลักษณะผูเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ใชในการศึกษา 3 ดาน คือ ดานความรู ดานทักษะ/กระบวนการ และดาน

เจตคติ สําหรับดานสุขภาพกายและจิตที่ดีนําไปบูรณาการกับดานเจตคติและดานทักษะ/กระบวนการ 
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ดานการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และดานความรวมมือและแขงขันนําไปบูรณาการกับ

ดานทักษะ/กระบวนการ การพัฒนาดานความรู ความเขาใจ เรียกวา ปญญาภาวนา หมายถึง ความรู

ความเขาใจที่เนนการรูตรงตามเปนจรงิ หรือรูตามที่มันเปนการรูจักคิด ความมีเหตุผล การรูจักแสวงหา

ความรู และการแสดงความคิดเห็น ที่จะนําเด็กไปสูความสามารถในการแกปญหา และอุปสรรคตาง ๆ 

ที่เผชิญได โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ ทําใหเกิดการตัดสินใจ

ที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม  

 

การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

 โรงเรียนมาตรฐานสากล World - Class Standard School เปนโรงเรียนในโครงการที่จัด

หลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีความมุงหวังไววา นักเรียนมีศักยภาพเปน

พลเมืองโลก ซึ่งการสรางนักเรียนใหเปนพลโลก หรือพลเมืองโลก (Global Citizen) น้ันตองมุงพัฒนา

ผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุล ทั้งในดานรางกาย ความรู คุณธรรม 

มีจิตสํานึกในความเปน พลเมืองไทย และเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษา

ตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวา 

ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ซึ่งในการพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามคุณลักษณะ

โรงเรียนมาตรฐานสากลน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาตองมีสวนรวมในการ

สงเสริมปจจัยตาง ๆ การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาตามคุณลักษณะที่มุงหวังใหเกิดกับ

ผูเรียน 

 กลาวไดวา การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล หมายถึง การสงเสริมให

ผูเรียนเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกผานการตอบสนองตอสิ่งเราในดานที่ตรงตามคุณลักษณะผูเรียนของ

โรงเรียนมาตรฐานสากล 3 ดาน ไดแก ดานความรู ดานทักษะ/กระบวนการ และดานเจตคติ  

 คุณลักษณะผูเรียนดานความรู 

 ความรู เปนพฤติกรรมข้ันตนที่ผูเรียนรูเพียงแตเกิดความจําได โดยอาจจะเปนการนึกไดหรือ

โดยการมองเห็น ไดยิน จําได ความรูในช้ันน้ี ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง 

กฎเกณฑ โครงสราง และวิธีแกไขปญหา 

 ความหมายของความรู 

 คําวาความรูน้ันในทศันะของฮอสเปอร (อางถึงใน รักษพงษ คุณานุกูล, 2550) นับเปนข้ันแรก

ของพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจดจํา ซึ่งอาจจะโดยการนึกได มองเห็น ไดยิน หรือ 

ไดฟง ความรูน้ี เปนหน่ึงในข้ันตอนของการเรียนรู โดยประกอบไปดวยคําจํากัดความหรือความหมาย 
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ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสราง วิธีการแกไขปญหา และมาตรฐานเปนตน ฮอสเปอร ช้ีใหเห็นวาเปน

ข้ันตอนตอมาจากความรู โดยเปนข้ันตอนที่จะตองใชความสามารถของสมองและทักษะในช้ันที่สูงข้ึน 

จนถึงระดับของการสื่อความหมาย ซึ่งอาจเปนไปไดโดยการใชปากเปลา ขอเขียน ภาษา หรือการใช

สัญลักษณ โดยมักเกิดข้ึนหลังจากที่บุคคลไดรับขาวสารตาง ๆ แลว อาจจะโดยการฟง การเห็น การไดยิน 

หรือเขียน แลวแสดงออกมาในรูปของการใชทักษะหรือการแปลความหมายตาง ๆ เชน การบรรยาย

ขาวสารที่ไดยินมาโดยคําพูดของตนเอง หรือการแปลความหมายจากภาษาหน่ึงไปเปนอีกภาษาหน่ึง 

โดยคงความหมายเดิมเอาไว หรืออาจเปนการแสดงความคิดเห็นหรือใหขอสรุปหรือการคาดคะเนก็ได 

 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2550) ไดใหคําอธิบายวา ความรู เปนพฤติกรรมข้ันตนที่ผูเรียนรูเพียงแต

เกิดความจําได โดยอาจจะเปนการนึกไดหรอืโดยการมองเห็น ไดยิน จําได ความรูในช้ันน้ี ไดแก ความรู

เกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง กฎเกณฑ โครงสราง และวิธีแกไขปญหา สวนความเขาใจ

อาจแสดงออกมาในรูปของทักษะดาน “การแปล” ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการเขียนบรรยายเกี่ยวกับ

ขาวสารน้ัน ๆ  โดยใชคําพูดของตนเอง และ “การใหความหมาย” ที่แสดงออกมาในรูปของความคิดเห็น

และขอสรุป รวมถึงความสามารถในการ “คาดคะเน” หรือการคาดหมายวาจะเกิดอะไรข้ึน 

 Bloom (1993) ไดใหความหมายของ ความรู วาหมายถึง การเรียนรูที่เนนถึงการจําและ

การระลึกไดถึงความคิด วัตถุ และปรากฏการณตาง ๆ ซึ่งเปนความจําที่เริ่มจากสิ่งงาย ๆ ที่เปนอิสระ

แกกันไปจนถึงความจําในสิ่งที่ยุงยากซับซอน และมีความสัมพันธระหวางกัน  

 วิชัย วงษใหญ (2552) กลาววา ความรู คือ สิ่งที่มนุษยสราง ผลิต ความคิด ความเช่ือ ความจริง 

ความหมาย โดยใชขอเท็จจริง ขอคิดเห็น ตรรกะ แสดงผานภาษา เครื่องหมาย และสื่อตาง ๆ โดยมี

เปาหมาย และวัตถุประสงคเปนไปตามผูสราง ผูผลิตจะใหความหมาย 

 มณฑา พลรักษ (2554) กลาววา ความรู หมายถึง สิ่งที่บุคคลไดเรียนรูมา ขอมูลขาวสาร 

ความเขาใจของบุคคลที่มีตอสิ่งตาง ๆ  

 สรุปไดวา คุณลักษณะผูเรียนดานความรู หมายถึง พฤติกรรมของผูเรียนที่แสดงออกถึง

ความจําได ความเขาใจของบุคคลที่มีตอสิ่งตาง ๆ ความสามารถในการเขียน ใชคําพูด แสดงออกมา

ในรูปของความคิดเห็นและขอสรุป รวมถึงความสามารถในการคาดหมายสิ่งที่จะเกิดข้ึนจากความรู 

 การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนดานความรู 

 โรงเรียนมาตรฐานสากล มุงจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เทียบเคียง

มาตรฐานสากล ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลเมอืงโลก (World Citizen, Global Citizen) เปนการตอยอด

คุณลักษณะที่เปนมาตรฐานชาติ ดังน้ัน การสรางคุณลกัษณะใหผูเรียนดานความรูน้ัน ควรเนนการแสวงหา

ความรูเพิ่มเติมอยางลกึซึง้ในสิง่ที่ผูเรียนรู การจัดประสบการณใหผูเรียนไดเรยีนรูกระบวนการรับรู และ

การรับรูที่ความรูที่ใชความรูสึก และวาดวยการปลูกฝงการสรางความรูความเขาใจที่เปนสากลใหแก

ผูเรียน โดยมีการศึกษาที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะผูเรียนดานความรู ไวดังน้ี 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ไดกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จในการดําเนินงานดานผูเรียน

ของโรงเรียนมาตรฐานสากล เปาหมายขอที่ 1 เรื่องเปนเลิศทางวิชาการไววา นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูสูง ดังน้ันผูเรียนตองมีคุณลักษณะดานความรู เพื่อที่จะนํา 

ไปสูการมีผลการเรียนดี และเปนที่ยอมรับระดับประเทศและนานาชาติ ความรูที่ผูเรียนตองมีเปนพื้นฐาน 

คือ ดานวิทยาศาสตร เศรษฐศาสตรเทคโนโลยี รอบรูภาษา ขอมูล และทัศนภาพ  

 และนิภาพร รอดไพบูลย (2556) ไดอธิบายคุณลักษณะของนักเรียนไทยที่จะพัฒนาสูการ

เปนสวนหน่ึงในประชาคมอาเซียน ดานมิติดานความรู ไววา ตองรูอยางลึกซึ้งถึงแกนสาระของวิชา รูรอบ

ดานเชิงสหวิทยาการ รูไกลไปถึงอนาคต 

 สํานักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (2559 : 1) อธิบายวา การใหการศึกษาสําหรับ

ศตวรรษที่ 21 จะมีความยืดหยุน สรางสรรค ทาทาย และซับซอน เปนการศึกษาที่จะทําใหโลกน้ันเกิด

การเปลี่ยนแปลงอยาง รวดเร็วอยางเต็มไปดวยสิ่งทาทายและปญหา รวมทั้งโอกาสและสิ่งที่เปนไปได

ใหม ๆ ที่นาต่ืนเตน โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 จะเปนโรงเรียนที่มีหลักสูตรที่ใหนักเรียนเกี่ยวของกับ 

ปญหาในโลกทีเปนจริง เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับความเปนมนุษย และคําถามเกี่ยวกับอนาคตเชิงวัฒนธรรม 

สังคม และสากลภาพของโรงเรียนจะเปลี่ยนจากการเปนสิง่กอสรางเปนภาพของการเปนศูนยรวมประสาท 

(Nerve Centers) ทีไ่มจํากัดอยูแตในหองเรียน แตจะเช่ือมโยงครู นักเรียนและชุมชน เขาสูขุมคลังแหง

ความรูทั่วโลก ครูเองจะเปลี่ยนจากการเปนผูถายทอดความรู ไปเปนผูสนับสนุนชวยเหลือใหนักเรียน

สามารถเปลี่ยนสารสนเทศเปนความรู และนําความรูเปนเครื่องมือสูการปฏิบัติ และใหเปนประโยชน 

เปนการเรียนรูเพื่อสรางความรู และหัวขอความรูที่เหมาะสมสําหรับศตวรรษที่ 21 ไดแก 

  1. ความรูเกี่ยวกับโลก 

  2. ความรูดานการเงิน เศรษฐศาสตร ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ 

  3. ความรูดานการเปนพลเมืองดี 

  4. ความรูดานสุขภาพ 

  5. ความรูดานสิ่งแวดลอม 

 สรุปไดวา การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนดานความรู คือ กระบวนการที่ทําใหผูเรียนเกิดความจําได

และความเขาใจที่มีตอสิ่งตาง ๆ  ที่จะพัฒนาศักยภาพสูการเปนพลเมืองโลก มีพื้นฐานดานวิทยาศาสตร 

เศรษฐศาสตรเทคโนโลยี รอบรูดานภาษา และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูในระดับสูง 

และเปนที่ยอมรับระดับประเทศและนานาชาติ  

 ดานทักษะ/กระบวนการ 

 ทักษะ เปนความชัดเจนหรือความชํานาญในเรื่องใดเรื่องหน่ึง คือ เครื่องมือในการแสวงหา

ความรูเพื่อกอใหเกิดพฤติกรรมดานการปฏิบัติและดานความคิดอยางมีระบบ 
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 ความหมายของทักษะและกระบวนการ 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2552) อธิบายวา ทักษะ หมายถึง ความชํานาญ มาจากคําภาษาอังกฤษ

วา Skill นอกจากน้ี คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตรรวมสมัย ยังไดขยายความของ

คําวา ทักษะ (Skill) มากข้ึนวา หมายถึง ความชํานาญหรือความสามารถในการกระทําหรือการปฏิบัติ

อยางใดอยางหน่ึง ซึ่งอาจเปนทักษะดานรางกาย สติปญญา หรือสังคมที่เกิดข้ึนจากการฝกฝน หรือ

การกระทําบอย ๆ  

 Devine (1987) กลาววา ทักษะการเรียน (Study Skill) เปนความสามารถความชํานาญ

ของผูเรียนในการรวบรวมขอมูล การบันทึกขอมูล การทําความเขาใจ การจําและการนําเสนอขอมูล

หรือความคิดเกี่ยวกับการเรียนของผูเรียนอยางตอเน่ือง  

 กระบวนการ หมายถึง แนวทางการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหน่ึงอยางมีข้ันตอน ซึ่งวางไวอยางเปน

ลําดับต้ังแตตนจนแลวเสร็จตามจดุประสงคที่กําหนดไว ข้ันตอนดังกลาวชวยใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพ

นําไปสูความสําเร็จตามจุดประสงคและเปาหมายได โดยใชเวลาและทรัพยากรนอยที่สุด (นฤมล โคตรตะ, 

2556 :6) 

 สามารถสรุปไดวา ทักษะและกระบวนการ หมายถึง ความสามารถ ความชํานาญ จากการ

ประมวลความรูที่มีเพื่อใชในการกระทําบางสิ่งบางอยางได โดยมีลําดับข้ันตอนที่ชวยใหการดําเนินการ

มีประสิทธิภาพนําไปสูความสําเร็จตามจุดประสงคในระยะเวลาที่รวดเร็ว  

 การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนดานทักษะ/กระบวนการ 

 นักการศึกษาหันมาใหความสนใจ และไดกําหนดทักษะของผูเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ที่เต็ม

ไปดวยขอมูลขาวสาร ดังน้ี 

  1. ทักษะการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) ผูเรียนสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห

ขอมูลสารสนเทศตาง ๆ สามารถประเมินผล และประยุกตใชขอมูลสารสนเทศและความรูตาง ๆ ได

อยางมีเหตุมีผล 

  2. ทักษะการทํางานรวมกัน (Collaboration Skill) ผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

ไดอยางมีความสุข มีความเปนผูนํา เปนผูตาม สามารถแสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น

ของผูอื่นไดอยางเหมาะสม ทําใหงานของสวนรวมประสบความสําเร็จ บรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได

อยางมีประสิทธิภาพ 

  3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ผูเรียนสามารถสือ่สารกบัเพือ่น ครูผูสอน 

และบุคคลอื่น ๆ ในการทํางานรวมกัน การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลความรู ความคิดเห็นระหวาง

กันได รวมถึงสามารถอธิบาย และนําเสนอขอมูลขาวสารใหผูอื่นรับรู โดยใชภาษาที่ถูกตองและสื่อสาร

ไดอยางชัดเจน เขาใจไดงาย 
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  4. ทักษะความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ตองมีความคิด

สรางสรรคในการทาํงาน ในการเรียนรู การประยุกตความรูไปใชอยางสรางสรรค รวมถึงสามารถสรางสรรค

ความรูใหม สิ่งประดิษฐ เทคนิค วิธีการ หรือกระบวนการตาง ๆ  ที่เปนประโยชนตอตนเอง และสังคมได 

  5. ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Skill) ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ตองมีความรู

เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีเพื่อการคนควา การเรียนรู การแลกเปลี่ยน และการแบงปนความรูรวมกับ

ผูอื่นไดอยางถูกตองเหมาะสม สามารถคัดกรองขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ประเมินขอมูลไดอยางเหมาะสม 

สามารถแกปญหาที่เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมทําผิด

กฎหมายเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  6. ทักษะทางอาชีพและการใชชีวิต (Career Skill & Life Skill) ไดแก รูจักปรับตัวเพื่อรับ

กับการเปลี่ยนแปลงทั้งบทบาทหนาที่ บริบท สภาพแวดลอม และสถานภาพที่ไดรับ มีความยืดหยุน

ในการทํางานและการดํารงชีวิต มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและเปนผูนํา มีความเปนตัวของตัวเองที่มี

ศักยภาพและความสามารถหลากหลาย สามารถทาํงานไดหลายหนาที่ และจัดสรรแบงเวลาไดเหมาะสม

ระหวางการทํางานและการใชชีวิต รวมถึงสามารถจัดการกับปญหาตาง ๆ ในที่ทํางาน และในการใชชีวิต

ไดอยางมีเหตุมีผล ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ มีภาวะผูนํา และมีความรับผิดชอบ ประพฤติ

ปฏิบัติตนอยูในศีลธรรม จรรยา และยึดถือจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนอยางเครงครัด (บิลไบ สุไม, 

2558 : 41) 

 ไสว ฟกขาว (2558) มีแนวคิดเกี่ยวกับทักษะของผูเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ไวดังน้ี 

 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม จะเปนตัวกําหนดความพรอมของนักเรียนเขาสูโลกการ

ทํางานที่มีความซับซอนมากข้ึนในปจจุบัน ไดแก  

  1. ความริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม  

   1.1 การคิดอยางสรางสรรค  

   1.2 ทางานกับผูอื่นอยางสรางสรรค  

   1.3 การสรางนวัตกรรม  

  2. การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา  

   2.1 การใหเหตุผลอยางมีประสิทธิผล  

   2.2 การใชการคิดอยางเปนระบบ  

   2.3 การพิจารณาและการตัดสินใจ  

  3. การสื่อสารและการรวมมือ  

   3.1 สื่อสารอยางชัดเจน  

   3.2 การรวมมือกับผูอื่น 



82 

 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เน่ืองดวยในปจจุบันมีการ เผยแพรขอมูลขาวสาร

ผานทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอยางมี

วิจารณญาณ และปฏิบัติงานไดหลากหลาย โดยอาศัยความรูในหลายดาน ดังน้ี  

  1. ความรูดานสารสนเทศ  

   1.1 การเขาถึงและการประเมินขอมูลสารสนเทศ  

   1.2 การใชและการจัดการสารสนเทศ  

  2. ความรูเกี่ยวกับสื่อ  

   2.1 การวิเคราะหสื่อ  

   2.2 การผลิตสื่อ  

   2.3 การพิจารณาและตัดสินใจ  

   2.4 การแกปญหา  

  3. ความรูดานเทคโนโลยี  

   3.1 การประยุกตใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ  

 ทักษะดานชีวิตและการทํางาน ในการดํารงชีวิตและทํางานในยุคปจจุบันใหประสบความสําเร็จ 

ผูเรียนจะตองพัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญ ดังตอไปน้ี  

  1. ความยืดหยุนและการปรับตัว  

   1.1 ความยืดหยุน  

   1.2 การปรับตัวเพื่อพรอมรับการเปลี่ยนแปลง  

  2. การริเริ่มสรางสรรคและเปนตัวของตัวเอง  

   2.1 การวิเคราะหสื่อ  

   2.2 การผลิตสื่อ  

   2.3 การพิจารณาและตัดสินใจ  

  3. ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม  

   3.1 มีปฏิสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพกับผูอื่น  

   3.2 ทํางานอยางมีประสิทธิภาพในทีมที่มีความหลากหลาย  

  4. การเปนผูสรางหรอืผูผลติ (Productivity) และความรับผิดชอบ เช่ือถือได Accountability)  

   4.1 การวิเคราะหสื่อ  

   4.2 การผลิตสื่อ  

  5. ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (Responsibility)  

   5.1 แนะนําผูอื่นได  

   5.2 รับผิดชอบตออื่น 
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 จากแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูเรียน ดานทักษะและกระบวนการที่นักการศึกษา

ไดเสนอไว ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ทักษะของผูเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 มุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถ

และความชํานาญดานการทํางานและการเขาสังคม เพื่อใหมีศักยภาพเปนพลเมืองโลกและมีความเปน

สากล 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2553) จัดต้ังโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อมุงจัดการเรียนรู

ใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เทียบเคียงมาตรฐานสากล ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลเมืองโลก 

(World Citizen, Global Citizen) เปนการตอยอดคุณลักษณะที่เปนมาตรฐานชาติ โดยไดกําหนด

ตัวช้ีวัดความสําเร็จดานผูเรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มุงเนนดานทักษะกระบวนการของผูเรียน

ถึง 3 ดาน คือ เปาหมายขอที่ 2 สื่อสารสองภาษา : นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะและ

ความสามารถดานภาษา ทั้งภาษา ไทยและภาษาอังกฤษสูงในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศที่มี

คุณภาพการศึกษาสงู ทั้งเพื่อการศึกษาคนควาหาความรู เพือ่การติดตอ สื่อสาร เพือ่การนําเสนอผลงาน 

เพื่อการโตแยงใหเหตุผล และเพื่อการเจรจา ความรวมมือ ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

และนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมคีวามสนใจเรียนวิชาภาษา ตางประเทศภาษาที่สอง เพิ่มมากข้ึน 

โดยมีตัวช้ีวัดดังน้ี  

  1. นักเรียนใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสารไดดี  

  2. นักเรียนสามารถสอบผานการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษา

นานาชาติ 

 เปาหมายขอที่ 3 ล้ําหนาทางความคิด : นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค (Creative Thinking) มีความคิดอยางวิทยาศาสตร (Scientific Thinking) และมีความคิด

อยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) รวมถึงมทีักษะความสามารถในการ คิดวิเคราะห (Analytical 

thinking) ในการแกปญหา และในการใช ICT เพื่อการเรียนรูสูงในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศ

ที่มีคุณภาพการศึกษาสูง โดยมีตัวช้ีวัด  

  1. นักเรียนสรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และจัดทําโครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะ

ประโยชนรวมกับนักเรียนนานาชาติ 

  2. นักเรียนมีความคิดสรางสรรคกลาเผชิญความเสี่ยง มีเหตุผล และวางแผนจัดการ

สูเปาหมายที่ต้ังไวได  

  3. นักเรียนสามารถสรางสรรคความคิดใหม ๆ  เพื่อประโยชนตอตัวเอง สังคม และประเทศชาติ 

 และเปาหมายขอที่ 4 ผลิตงานอยางสรางสรรค : นักเรียนโรงเรียน มาตรฐาน สากลมีทักษะ

ความสามารถในการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง (Independent Study) และมีความสามารถผลิตผลงาน 

ดานตาง ๆ ดวยตนเองอยางมคุีณภาพสูง สามารถจัดลําดับความสําคัญวางแผน และบริหารจัดการสู
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ผลสําเร็จ สามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบสรางสรรคงานสื่อสาร นําเสนอ เผยแพร มีผลงาน

ออกแบบสรางสรรค ประดิษฐคิดคนที่นําเสนอ เผยแพรไดอยางกวางขวาง โดยมีตัวช้ีวัด ดังน้ี  

  1. นักเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห และใชขอมูลขาวสารอยางมี

ประสิทธิผล โดยการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานใหสําเร็จ  

  2. นักเรียนมีความรูดานทัศภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ) รูจักตีความสรางสื่อในการพัฒนา 

การคิด การตัดสินใจ และการเรียนรูใหกาวหนาข้ึน  

  3. นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค และออกแบบผลงานเขาแขงขันในเวที

ระดับชาติ และนานาชาติ 

  4. นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงาน สื่อสารนําเสนอ

เผยแพร และแลกเปลี่ยนผลงานได 

 สรุปไดวา การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนดานทักษะ/กระบวนการ คือ กระบวนการที่ทําให

ผูเรียนเกิดความสามารถและความชํานาญ ในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษระดับสูง มีความคิด

ริเริ่มสรางสรรค ความคิดอยางวิทยาศาสตร และมีความคิดอยางมีวิจารณญาณ รวมถึงมีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหในการแกปญหา และมีความสามารถผลิตผลงานดานตาง ๆ ดวยตนเองอยางมี

คุณภาพสูง สามารถจัดลําดับความสําคัญวางแผน และบริหารจัดการสูผลสําเร็จ สามารถใชเทคโนโลยี

ในการเรียนรูและเผยแพรผลงานไดอยางกวางขวาง 

  ดานเจตคติ 

 การกระทําตาง ๆ ของคนน้ัน มักถูกกําหนดดวยเจตคติ ความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งใด ๆ 

ซึ่งแสดงออกมาเปนพฤติกรรมในลักษณะชอบ ไมชอบ อาจเห็นดวย ไมเห็นดวย พอใจ ไมพอใจ ตอสิ่ง

ใด ๆ ในลักษณะเฉพาะตัวทําใหจะเปนตัวกําหนดแนวทางของบุคคลในการที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนอง  

 ความหมายของเจตคติ 

 พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติศัพทวา เจตคติ หมายถึง ทาทีหรือ

ความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546)  

 เจตคติหรือทัศนคติ เปนความรูสึกเช่ือ ศรัทธาตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด จนเกิดความพรอมที่จะแสดง

การกระทําออกมา ซึ่งอาจจะไปในทางดีหรือไมดีก็ได เจตคติยังไมเปนพฤติกรรมแตเปนตัวการที่จะทําให

เกิดพฤติกรรม ดังน้ัน เจตคติจึงเปนคุณลักษณะของความรูสึกที่ซอนเรนอยูภายในใจ (กุลิสรา เบาสุข, 

2555 : 5)  

 เจตคติ บางครั้งก็เรียก ทัศนคติ มีความหมายตามคําอธิบายของนักจิตวิทยา เชน All Port 

(1967 อางถึงใน ดวงใจ มาศคํา, 2553) ไดใหความหมายของ เจตคติ วา เปนสภาวะของความพรอม

ทางจิตใจซึ่งเกิดจากประสบการณ สภาวะความพรอมน้ีเปนแรงที่กําหนดทิศทางของปฏิกิริยา ระหวาง

บุคคล สิ่งของ ๆ องคประกอบของเจตคติโดยทั่วไป เจตคติ ประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ  
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  1. องคประกอบดานความรูความเขาใจ (Cognitive Component) เปนองคประกอบ

ดานความรู ความเขาใจของบคุคลทีม่ีตอสิ่งเราน้ัน ๆ เพื่อเปนเหตุผลที่จะสรุปความ และรวมเปนความเช่ือ

หรือชวยในการประเมินคาสิ่งเราน้ัน ๆ  

  2. องคประกอบดานความรูสึกและอารมณ (Affective Component) เปนองคประกอบ

ดานความรูสึก หรืออารมณของบุคคล ที่มีความสัมพันธกับสิ่งเรา ตางเปนผลตอเน่ืองมากจากที่บุคคล 

ประเมินคาสิ่งเราน้ัน แลวพบวาพอใจหรือไมพอใจ ตองการหรือไมตองการ ดีหรือเลว องคประกอบทั้ง 

สองอยางมีความสัมพันธกัน เจตคติบางอยางประกอบดวย ความรูความเขาใจมาก แตประกอบดวย 

องคประกอบดานความรูสึกและอารมณนอย  

  3. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) เปนองคประกอบทางดาน

ความพรอม หรือความโนมเอียงที่บุคคลประพฤติปฏิบัติ หรือตอบสนองตอสิ่งเราในทิศทางที่จะสนับสนุน

หรือคัดคาน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความเช่ือ หรือความรูสึกของบุคคลที่ไดรับจากการประเมินคาใหสอดคลอง

กับความรูสึกที่มีอยู เจตคติที่บุคคลที่มีตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด ตองประกอบดวยทั้งสาม 

องคประกอบเสมอ แตจะมีปรมิาณมากนอยแตกตางกนัไป โดยปกติบุคคลมักแสดงพฤติกรรมในทิศทาง 

ที่สอดคลองกับเจตคติที่มีอยูแตก็ไมเสมอไปทุกกรณี ในบางครั้งเรามีเจตคติอยางหน่ึง แตก็ไมไดแสดง 

พฤติกรรมตามเจตคติที่มีอยูก็มี  

 ชม ภูมิภาค (2551 : 3) ไดอธิบายวา เจตคติ เกิดจากการเรียนรู และโดยมากก็เปนการเรียนรู

ทางสังคม (Social Learning)  

 จากความหมายของเจตคติที่นักการศึกษาหลายทานใหไว ผูวิจัยสรุปไดวา คุณลักษณะผูเรียน

ดานเจตคติ หมายถึง พฤติกรรมของผูเรียนทีเ่ปนผลมาจากความรูสกึเช่ือ ภูมิใจ ศรัทธาตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด  

 การสรางและประโยชนของเจตคติ 

 การสรางเจตคติ  

 เจตคติ เปนสิ่งที่บุคคลสรางสะสมจากประสบการณในชวงเวลาที่นานพอสมควร เจตคติเสริมสราง

จากสิ่งตาง ๆ ดังน้ี  

  1. การอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว เจตคติจะถูกสรางเสริมแตในวัยเด็กจากการอบรมเลี้ยงดู 

เชน ครอบครัวที่พอแมและลูกชายถูกยกยองใหเหนือกวาลูกผูหญิง ก็จะกอใหเกิดทัศนคติวา ผูชายดีกวา 

เหนือกวาผูหญิงข้ึนทีละนอย  

  2. ประสบการณตรงสวนบุคคล เชน คนที่เคยจมนํ้าในตอนเด็กจะมีเจตคติที่ไมดีตอนํ้า 

เปนตน หรือคนที่ถูกสุนัขกัดก็จะมีเจตคติที่ไมดีตอสุนัข  

  3. ประสบการณที่ฝงใจ ไดแก สภาพการณหรือเหตุการณที่มีอิทธิพลตอความจําของเรา 

ไมวาจะเกิดข้ึนกับตนเองหรือผูอื่น เชน เครื่องบินตก คนตายมาก ก็อาจทําใหเกิดเจตคติที่ไมดีตอการ
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เดินทางดวยเครื่องบิน หรือข้ึนรถบรษัิททัวรเดินทางไปภาคใตแลวถูกปลน ก็อาจทําใหเกิด เจตคติที่ไมดี

ตอการเดินทางไปภาคใตโดยรถทัวร 

  4. การถายทอดจากเจตคติที่มีอยูแลว เจตคติบางอยางมีอยูในครอบครัวแลวต้ังแตเด็ก

เกิดมา และเด็กจะรับถายทอดเจตคติอันน้ีจากพอแม เชน เจตคติทางดานการเมือง ศาสนา เปนตน 

หรือเจตคติบางอยางอาจรบัถายทอดจากกลุมเพื่อน (Peer Group) การที่คนเรายอมรับ ความคิดหรือ

ปฏิบัติตามหมูมาก เพราะคนเรามักคิดวา ถาคนหมูมากทําอะไรมักจะถูกตองมากกวา คนจํานวนนอยทํา 

และถาบุคคลใดทําผิดไปจากคนหมูมาก ก็อาจถูกทอดทิ้ง หรือจะทําใหไมไดรับ การยอมรับจากสังคมก็ได  

  5. บุคลิกภาพของตนเอง การที่คนเราจะยอมรับเจตคติหรือคานิยมจากกลุมหรือไมน้ัน 

ข้ึนอยูกับบุคลิกภาพของเขาอยูมาก ถึงแมวาบุคลกิภาพจะถูกอิทธิพลของสังคมชวยหลอหลอม สวนหน่ึง 

แตอีกสวนหน่ึงก็ยังเปนผลจากพันธุกรรมของเขา ซึ่งทําใหบุคลิกภาพไมเหมือนกัน คนบางคนอาจมีลักษณะ

ตามกลุม บางคนอาจมีลักษณะเช่ือในตนเองสูง หรือเห็นตนเปนสวนใหญ เช่ือความคิดเห็นของตนเอง

คอนขางสูง 

  6. สื่อมวลชน เจตคติของบุคคลบางครั้งสรางจากสื่อมวลชน เชน หนังสือพิมพ วิทยุ 

โทรทัศน และภาพยนตร เพราะสิ่งเหลาน้ีจะใหขอมลูตาง ๆ  แกมวลชนไดมาก แมขอมูลบางอยาง อาจเปน

สวนหน่ึงของขอมูลทั้งหมด แตก็อาจมีอิทธิพลใหมวลชนสวนหน่ึงมีเจตคติคลอยตามได เชน หนังสือพิมพ

ที่สนับสนุนพรรคการเมืองใด ก็จะกลาวถึงสวนดีของพรรคการเมืองน้ัน ๆ เทาน้ัน ก็อาจชวยสรางเจตคติ

ที่ดีใหกับสื่อมวลชนตอพรรคการเมืองน้ันได  

  7. ความตองการไดรับหรือไมไดรับการตอบสนอง เชน ถาเราเจ็บปวยตองการคนรักษา 

แพทยสามารถรักษาชวยใหเราหายเจ็บปวยไดเราก็มีเจตคติที่ดีตอแพทยในทางตรงกันขามถาญาติ พี่นอง

ของเราเจ็บปวยไปโรงพยาบาล แตปรากฏวาไมมีเตียง แลวญาติเราตายไป เราก็มีเจตคติที่ไมดีตอโรงพยาบาล

และแพทยได  

 ประโยชนของเจตคติ 

 เจตคติ เปนสิ่งสําคัญในการทําใหคนแสดงพฤติกรรมออกมา ซึ่งเจตคติมีประโยชน ดังน้ี (อัจนา 

มุกดาสนิท, 2545) 

  1. เจตคติชวยใหเกิดความรูคือคนเราจะแสวงหาระดับความสามารถ ความมั่นคงเพื่อที่ 

จะรับรูหรือไดมาตามจุดหมาย 

  2. เจตคติชวยในการปรับตัว เจตคติจะเปนแรงจูงใจใหบุคคลปรับตัว เพื่อใหไดรับความสําเร็จ

และไปสูจุดหมายที่พึงพอใจ 

  3. เจตคติชวยในการแสดงออกถึงคานิยม ซึ่งเปนการแสดงออกในเรื่องความคิดเห็น

ของบุคคลใหมีความสอดคลองกับคานิยมของสังคม 
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  4. เจตคติชวยในการปองกันตนเอง คือสิ่งแวดลอมหรือขอเท็จจริงตาง ๆ อาจทําใหเกิด

ความไมสบายใจข้ึน ดังน้ัน บุคคลปองกันโดยสรางเจตคติตอสิ่งน้ันในทางลบ เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมพึง

ปรารถนา 

 การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนดานเจตคติ 

 โครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากลจดัต้ังข้ึนเพื่อมุงจัดการเรียนรูใหผูเรียนมคุีณลักษณะทีพ่ึงประสงค 

เทียบเคียงมาตรฐานสากล ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลเมืองโลก (World Citizen, Global Citizen) เปนการ

ตอยอดคุณลักษณะที่เปนมาตรฐานชาติ โดยไดกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จดานตาง ๆ ไว โดยตัวช้ีวัดที่

สอดคลองกบัคุณลกัษณะผูเรยีนดานเจตคติ คือ เปาหมายขอที่ 5 รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก ที่มุงเนน

ใหนักเรียนโรงเรยีนมาตรฐานสากลเปนผูทีม่ีจติสาธารณะ มีสํานึกในการบรกิารสังคม มีความรับผดิชอบ

ตอสังคม และมีจิตสํานึกในการสงเสริมพิทักษ และปกปองสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ ตาง ๆ 

โดยเฉพาะกลุมประเทศอาเซียนในระดับสูง โดยมีตัวช้ีวัด ดังน้ี  

  1. นักเรียนมีความตระหนักรูในภาวการณโลก สามารถเรียนรูและจัดการความซับซอน  

  2. นักเรียนมีความรู ความเขาใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีของนานาชาติ  

  3. นักเรียนมีความสามารถ ระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร วิเคราะหผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะเปรียบเทียบคาใชจายและผลตอบแทนได  

  4. นักเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคมและเปนพลเมืองดีสามารถจัดการ และควบคุม

การใชเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมใหเกิดประโยชนตอสาธารณะ และปกปอง คุมครอง สิ่งแวดลอม และ

อุดมการณทางประชาธิปไตยตอสังคมไทยและสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

 สรุปไดวา การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนดานเจตคติ คือ กระบวนการที่ทําใหผูเรียนเกิด

ความตระหนักรูตอสภาวการณโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย

และของนานาชาติ สํานึกในการบริการสงัคม มีความรบัผดิ ชอบตอสังคม และมีจิตสาํนึกในการสงเสริม

พิทักษ และปกปองสิ่งแวดลอม 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 งานวิจัยในประเทศ 

 ศศิพร รินทะ (2554) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรยีน

มาตรฐานสากล : กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองคง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 
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เพื่อมุงสูความเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอางทอง มีวิธีดําเนินการวิจัย 

2 ข้ัน คือ ข้ันที่ 1 ศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหาร

สถานศึกษา และครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรูจํานวน 126 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถามและ

วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้ันที่ 2 ศึกษาแนวทางแกไขปญหาการบริหาร 

จัดการดวยระบบคุณภาพ กลุมตัวอยาง คือ ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชคือ แบบสัมภาษณ

และวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา และไดทําการอภิปรายผลไววา 1) ดานการนําองคการ ผูบริหารตองมี

ภาวะความเปนผูนํา มีการกระจายอํานาจ เปนแบบอยาง และสรางบรรยากาศที่สงเสริมใหเกิดพฤติกรรม

ที่มีจริยธรรม และความเปนพลเมืองดี 2) ดานการวางแผนเชิงกลยุทธ มีการจัดทําแผนกลยุทธของโรงเรียน

มีการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอที่จะทําใหแผนปฏิบัติการบรรลุความสําเร็จ มีกระบวนการถายทอด

แผนกลยุทธลงสูการปฏิบัติปฏิบัติ 3) ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย มีการวิเคราะหสภาพ

โรงเรียนเพื่อการศึกษาความตองการของชุมชน ผูปกครองนักเรียน นโยบายในการจัดการศึกษาของ

หนวยงานตนสงักัด เพื่อตอบสนองความตองการเหลาน้ัน 4) ดานการวัด การวิเคราะห และการจัดการ

ความรู มีการบรหิารจดัการตามกระบวนการครบวงจร (PDCA) สวนดานที่ 5) การมุงเนนบุคลากรและ

ดานที่ 6) การจัดการกระบวนการ มีการบริหารจัดการตามกระบวนการบริหารงานแนวคิดลักษณะ

การบริหารแบบ POSDCoRB และ 7) ดานผลลพัธมีการบรหิารจัดการ โดยกระบวนการเพื่อการประกัน 

คุณภาพการศึกษา ตามข้ันตอนของวงจรเดมิ่ง (PDCA) 

 ดิเรก วรรณเศียร และคณะ (2555) ไดทําการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียน

มาตรฐานสากล พบวา ดานสภาพการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยภาพรวมโรงเรียนสามารถ

ดําเนินการไดในระดับมาก ทั้งการสรางความตระหนักและช้ีแจงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล

ใหแก ครู บุคลากร และผูเกี่ยวของ ทบทวนปรับแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับแนวทาง 

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลดานหลักสูตร และการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลได

ในระดับดี 

 พิชัย เหลืองอรุณ และปองสิน วิเศษศิริ (2555) ไดศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงาน

วิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 การวิจัยครั้งน้ี

เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ใชการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากล 5 ดานคือ 1) การ

จัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2) การวัดผลและประเมินผลเทียบเคียงมาตรฐาน 3) การพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู 4) การวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน และ 5) การนิเทศเพื่อ

การพัฒนาการเรียนการสอน เปนกรอบการวิจัย มีประชากร คือ ผูบริหารและหัวหนากลุมสาระฯ 8 กลุม

สาระฯ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 28 โรงเรียน เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูล

ใชคาความถ่ี และรอยละ ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานวิชาการ ดานที ่1 มีการประชุมช้ีแจง
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นโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลแกบุคลากรจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยใชหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เปนฐานและเพิ่มเติมสาระ เพิ่มเติมความเปนสากล และจัดกิจกรรม

สงเสริมทักษะการคิดการสรางสรรคผลงานและการอาน ดานที ่2 มีการจัดทําระเบียบการวัดผลควบคู

กับหลักสูตร ใชเครื่องมือวัดผลที่เหมาะสมกับธรรมชาติวิชาตรงจุดมุงหมาย และนําผลไปปรับปรุงการ

เรียนการสอน ดานที่ 3 มีการจัดหาอุปกรณพื้นฐาน เพื่อรองรับการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

เรียนการสอน จัดใหมีหองสมุด ศูนยวิชาที่สงเสริมการเรียนรูครูมีใชสื่อหลากหลายอยางเหมาะสมกับ

เน้ือหาวิชา ดานที ่4 มกีารจัดอบรมครเูกี่ยวกับการทําวิจัยครูทําวิจัยในช้ันเรียนและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

ดานที่ 5 มีการประชุมช้ีแจงขอบขาย และความสาํคัญของการนิเทศ มีการนิเทศภายในกลุมสาระฯ 

อยางสม่ําเสมอตอเน่ือง ปญหาการดําเนินงาน ดานที่ 1 ครูและบุคลากรขาดความชัดเจนเกี่ยวกับโรงเรียน

มาตรฐานสากล ดานที่ 2 โรงเรียนไมสามารถจัดหาเครื่องมือในการวัดประเมินผลที่ไดมาตรฐานและ

เปนที่ยอมรับได ดานที่ 3 ครูขาดความรูและทักษะในการผลิตสื่อนวัตกรรม เพื่อใชในการจัดการเรียน

การสอน ดานที่ 4 ครูใหความสาํคัญกับการทาํวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนการสอนนอยกวาที่ควร ดานที่ 5

ครูไมใหความรวมมือในการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยางจริงจัง 

 วิลัยพรณ เสรีวัฒน (2555) ไดศึกษาเรื่อง การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

มีจุดมุงหมายเพื่อสืบคนหาขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระหวางป 2553 - 2554 ตามองคประกอบ 5 ดาน 

คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และดานผลกระทบ โดยใชระเบียบวิธี

วิจัยแบบผสมระหวางการวิจัยเชิงสํารวจ และการวิจัยพหุกรณีศึกษา ผลการวิจัยพบวา ดานบริบท พบวา 

วัตถุประสงคของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีความคาดหวังใหผูเรียนมีความเปนเลิศวิชาการ สื่อสารได

อยางนอย 2 ภาษา ล้ําหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค และรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก 

มีความเหมาะสม สอดคลองกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อมุงสูคุณภาพในระดับมาก ดานปจจัย

นําเขา พบวา ครูผูสอน ผูบริหาร และปจจัยพื้นฐานในโรงเรียนมาตรฐานสากล มีคุณภาพอยูในระดับมาก 

แตครูผูสอน และผูบริหารขาดความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ควรปรับปรุงใหมีหองเรียน

อิเล็กทรอนิกส มัลติมีเดียทุกกลุมสาระการเรียนรู และอินเทอรเน็ตความเร็วสูงทั่วประเทศ ดานกระบวนการ 

พบวา การปฏิบัติตามแนวทางนโยบายการพัฒนาโรงเรยีนสูมาตรฐานสากลมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

ดานการปฏิบัติตามองคประกอบการบรหิารคุณภาพ 7 หมวด มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และการจัดการ

เรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สดุ และควรมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู

ดานการบริหารจัดการทั้งในประเทศและตางประเทศ ดานผลผลิต พบวา ผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานความเปนเลิศวิชาการ สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา ล้ําหนาทางความคิด

ผลิตงานอยางสรางสรรค และรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก อยูในระดับมาก และมีกิจกรรมที่ผูเรียน

และครูจัดข้ึนเพื่อบริการสังคมดวยจิตสาธารณะอยางหลากหลาย รวมถึงไดรับรางวัลจากการแขงขัน
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ในเวทีระดับชาติและนานาชาติมากข้ึน ดานผลกระทบ พบวา ครูมีการวิจัยและพัฒนาอยูในระดับปานกลาง 

ครูและผูเรียนมีเครือขายรวมพัฒนาอยูในระดับปานกลาง ผลสืบเน่ืองที่เกิดข้ึนโดยภาพรวม พบวา ผูบริหาร 

ครู ผูเรียนไดรับเกียรติบัตรรางวัล และไดรวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสําคัญตาง ๆ ในทุกระดับเพิ่มข้ึน 

ไดรับคํา ยกยองจากสื่อตาง ๆ  และจากชุมชน ผูปกครองพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

 นุชนรา รัตนศิระประภา (2557) ไดศึกษาสมรรถนะของผูบริหารที่สงผลตอคุณลักษณะ

โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน วัตถุประสงคเพื่อทราบ 

1) สมรรถนะของผูบรหิารโรงเรยีนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2) คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ 3) 

สมรรถนะของผูบริหารที่สงผลตอคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา กลุมตัวอยาง คือ โรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเปนโรงเรียนที่เขาโครงการ 

ยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2553 - 2555) จํานวน 217 โรง ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 

4 คน ประกอบดวย ผูอานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการบริหารงานวิชาการ/หวัหนาวิชาการ หัวหนา

กลุมสาระการ เรียนรูวิชาสามัญ/วิชาชีพ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน/ผูแทนผูปกครอง/

ผูแทนองคกร/ผูแทน ชุมชน/ผูทรงคุณวุฒ ิผลการวิจัยพบวา สมรรถนะโดยรวม สมรรถนะหลัก สมรรถนะ

ประจําสายงาน สี่สมรรถนะยอยในสมรรถนะหลัก และหาสมรรถนะยอยในสมรรถนะประจําสายงาน 

ของผูบริหารโรงเรยีนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อยูในระดับมาก 

คุณลักษณะโดยรวม คุณลักษณะดานผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก คุณลักษณะดานการจัดการเรียน

การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และคุณลักษณะดานการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ โรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อยูในระดับมาก และสมรรถนะ

ของผูบริหารที่สงผลตอคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พบดังน้ี 1) สมรรถนะประจําสายงาน สมรรถนะหลัก และสามสมรรถนะยอย คือ การบริการ

ที่ดี การสื่อสารและการจูงใจ และภาวะผูนําการเปลีย่นแปลง สงผลตอคุณลักษณะโดยรวม 2) สมรรถนะ

ประจําสายงาน และสามสมรรถนะยอย คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารและการจูงใจ และ

การบริการที่ดี สงผลตอคุณลักษณะดานผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก 3) สมรรถนะหลัก สมรรถนะ

ประจําสายงาน และสี่สมรรถนะยอย คือ การบริการที่ดี การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาตนเอง และ

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง สงผลตอคุณลักษณะดานการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

และ 4) สมรรถนะประจาํสายงาน สมรรถนะหลัก และสามสมรรถนะยอย คือ การสื่อสารและการจูงใจ 

การบริการที่ดี และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง สงผลตอคุณลักษณะดานการบริหารจัดการดวยระบบ

คุณภาพ  
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 พงษอิศรา ประหยัดทรัพย (2557) ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการ

พัฒนาคุณลักษณะผูเรียนสูการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

2) ระดับการพัฒนาคุณลกัษณะผูเรียนสูการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล 3) ความสัมพันธระหวางบทบาท

ของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนสูการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล และ 4) บทบาท

ของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน สูการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี กลุมตัวอยางไดแก ครูผูสอน

ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี 

จํานวน 265 คน ผลการวิจัย พบวา 1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวม

และรายดาน 2) การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนสูการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลอยูในระดับมาก ทั้งโดยรวม

และรายดาน 3) ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากบัการพัฒนาคุณลกัษณะผูเรียน

สูการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล พบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 

4) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนสูการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 

 พัฒสดา ลวนกลา และไพโรจน พรหมมีเนตร (2558) ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอน 336 คน ผลการศึกษา พบวา 1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและ

รายดาน เรียงลําดับดานทีม่ีการปฏิบัติจากมากไปนอย ดังน้ี ดานการบริหารทั่วไป ดานการบริหารวิชาการ 

ดานบริหารงบประมาณ และดานการบริหารงานบุคคล 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอน

ที่มีระดับการศึกษาตางกันตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ไมแตกตางกัน 3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนที่มี

ประสบการณทํางานตางกันตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ไมแตกตางกัน 4) แนวทางการสงเสริมบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ดานการบริหารงานวิชาการผูบริหาร

ควรมีการพัฒนาหลักสตูรใหเหมาะสมกับความตองการของชุมชนทองถ่ิน ดานการบริหารงานงบประมาณ 

ผูบริหารควรจัดใหมีการเตรยีมพัสดุ สําหรับใชในกิจกรรมการเรียนการ สอนไดอยางเพียงพอ ดานการ

บริหารงานบคุคล ผูบริหารควรมีการสงเสรมิใหบคุลากรไดเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

ดานการบริหารงานทั่วไป โรงเรียนควรใหความรวมมือและสงเสริมกิจกรรมชุมชนอยางสม่ําเสมอ  
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 บัวเรียน พิลาบุตร (2556) ไดศึกษาบทบาทผูบริหารในการสงเสริมกระบวนการจัดการเรียน

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อําเภอโคกโพธ์ิไชย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาท

ผูบริหารในการสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และขอเสนอแนะ บทบาท

ผูบริหารในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 21 คน ครูผูสอนจํานวน 197 คน และกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จํานวน 124 คน รวมทั้งสิ้น 342 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางเครจซี่และมอรแกน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ผลการวิจัย

พบวา บทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการปฏิบัติ 

อยูในระดับมาก ทั้งภาพรวมและรายดาน เรียงลําดับดานที่มีระดับการปฏิบัติมากไปหานอย คือ บทบาท

ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู บทบาทดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน การเทียบโอนผลการเรียน 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการนิเทศการเรียนการสอน ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจสภาพการ

ดําเนินงานในโครงการมาตรฐานสากลของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

ปการศึกษา 2553 พบวา ดานคุณลักษณะผูเรียน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก การที่

สามารถสรางคุณลักษณะผูเรียนไดสําเร็จ เพราะกระบวนการจัดการเรียนรูที่มีการปฏิบัติอยูในระดับ

มาก โดยการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดทํา

กิจกรรมและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยางตอเน่ือง สงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค คือ 

เปนเลิศวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา ล้ําหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค และรวมกันรับผิดชอบ

ตอสังคมโลก ดานความพึงพอใจสภาพการดําเนินงานในโครงการมาตรฐานสากลของโรงเรียนประโคน

ชัยพิทยาคม พบวา การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพโดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

โดยมีจุดเดนอยูที่ผูบริหารมีวิสัยทัศน และสามารถนําโรงเรียนสูการเปนมาตรฐานสากล มีเครือขาย

อินเทอรเน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน มีเครือขายรวมพัฒนาทั้งในระดับ

ทองถ่ิน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหวางประเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหาร

จัดการทั้งในประเทศและตางประเทศ และการที่โรงเรียนประสบความสําเร็จอยางมาก เกิดจากปจจัย

หลายประการ ไดแก การจัดทําแผนหลักโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กําหนดตัวบงช้ีการดําเนินงาน 

มีระบบวางแผน กํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลที่เปนการปรบัปรงุพัฒนาอยางสมดุลรอบดาน มีการฝก

ใหนักเรียนใชภาษาหลายภาษาเพือ่การสือ่สาร เปนการพัฒนาผูเรียนใหกาวทันโลกทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ ฉะน้ันการพัฒนาตาง ๆ เหลาน้ีจะเปนตัวช้ีวัดหน่ึงที่ทําใหโรงเรียน และบุคลากรในโรงเรียน

มีความผูกพันตอโรงเรียน และทําใหขยันที่จะพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 ดิฐารัตน ลีวรางกุล (2553) ไดศึกษาความรูความเขาใจของบุคลากรในการดําเนินงานโรงเรียน

มาตรฐานสากลกับการเตรยีมการและแสวงหาผูรวมพัฒนา ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารควรสรางความรู

ความเขาใจของบคุลากรในการดําเนินงานโรงเรยีนมาตรฐานสากล เตรียมการและแสวงหาผูรวมพัฒนา 

มีการหาสื่อการจัดการเรียนการสอนที่ครบสมบูรณและทันสมัย ครูผูสอนมีความเปนมืออาชีพ และมี

จํานวนเพียงพอ หลักสูตรการเรยีนการสอนที่เนนความเปนสากล การบริหารจัดการโรงเรียนดวยระบบ

คุณภาพความพรอมของโรงเรียนจะชวยสงเสริมใหการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลประสบความสําเร็จ 

 นิตยา อุนทา และชวน ภารังกูล (2559) ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ

กับการจัดการเรียนรู สูประชาคมอาเซียนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุร ีเขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทและความสัมพันธของผูบรหิารสถานศึกษา

กับการจัดการเรยีนรูสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารและครูผูสอน

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปการศึกษา 

2557 จํานวน 320 คน ใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการวิจัย พบวา 

บทบาทของผูบรหิารที่มีตอการจดัการเรยีนรูสูประชาคมอาเซยีนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุ ีเขต 1 อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานการสงเสรมิสนับสนุน

ทางวิชาการ ดานการพัฒนาครแูละบุคลากรในสถานศึกษา ดานการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร 

ดานการบริหารจัดการตามลําดับ การจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยูในระดับ

มากทุกดาน ไดแก ดานการนิเทศ กํากับ และติดตาม ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน และดานการพัฒนาหลักสูตร ตามลําดับ ความสัมพันธของบทบาทของผูบริหารกับการ

จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 1 มีความสัมพันธระดับสูงในทิศทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 นลพรรณ บับพาน (2559) ไดศึกษาคุณลักษณะและศักยภาพผูเรยีนที่เปนสากล ของโรงเรียน

มาตรฐานสากล ในเขตจังหวัดนครพนม และมุกดาหาร มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะและ

ศักยภาพผูเรยีนที่เปนสากลของโรงเรยีนมาตรฐานสากล ในเขตจังหวัดนครพนม และมุกดาหาร 2) เพื่อ

เปรียบเทียบคุณลักษณะและศักยภาพผูเรียนที่เปนสากล ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในเขตจังหวัด

นครพนม และมุกดาหาร จําแนกตามประเภทโรงเรียนและที่ต้ังของโรงเรียน กลุมตัวอยางไดแก ครูผูสอน 

และนักเรียน ผลการศึกษาพบวา 1) คุณลักษณะและศักยภาพผูเรียนที่เปนสากลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ในเขตจังหวัดนครพนม และมุกดาหาร โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบ

คุณลักษณะและศักยภาพผูเรียนที่เปนสากลของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในเขตจังหวัดนครพนม และ

มุกดาหาร จําแนกตามประเภทโรงเรียนและที่ต้ังของโรงเรียน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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 จันทรจิรา จันทรโกมุท และปยะนาถ บุญมีพิพิธ (2560) ไดศึกษาบทบาทของผูบรหิารทีส่งผล

ตอคุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับบทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษา 2) ระดับคุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 

และ 3) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะของเด็กไทย

ในประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 97 คน ครูผูสอน จํานวน 274 คน รวม

ผูใหขอมูลทั้งสิ้น 371 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 

5 ระดับ มีผลการวิจัย พบวา 1) บทบาทของผูบริหารของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานการจัดกิจกรรมสงเสริม

คุณภาพผูเรียน รองลงมา คือ ดานการจัดสภาพแวดลอม ดานการจัดกระบวนการเรียนรู ดานการพัฒนาครู 

ดานการบริหารจัดการ และดานการเปนแบบอยางตามลาํดับ 2) คุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะ

เด็กไทยในประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรุี 

เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานเจตคติ รองลงมา คือ ดานทักษะกระบวนการ 

และดานความรูเกี่ยวกับอาเซียน ตามลําดับ และ 3) บทบาทของผูบริหาร ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน

ตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน ไดแก ดานการพัฒนาครู ดานการเปนแบบอยาง 

และดานการจัดกระบวนการเรียนรู  

 มนตฤดี ถือสมบัติ (2556) ไดศึกษาเรื่องบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาในการสงเสรมิการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ใน 7 ดาน ไดแก 1) ดานหลักสูตร 2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน 3) ดานการนิเทศภายใน 4) ดานสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู 5) ดานการวัด

และประเมินผลการเรียนรู 6) ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 7) ดานการมีสวนรวม

ของผูปกครองและชุมชน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 206 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ ผลการวิจัยพบวา 1) การศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีการ

ปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน คือ ดานหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ดานการนิเทศภายใน ดานสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลงเรยีนรู ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน มีการปฏิบัติ

อยูในระดับมากทุกดาน 2) การเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการ
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เรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครู

ที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติ โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน

สําหรับครูที่อยูในขนาดของโรงเรียนตางกนั มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติ ดานหลักสูตรและดานการวัด

และประเมินผลการเรียนรู แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูในโรงเรียนขนาดใหญ

มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติ มากกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 3) การศึกษาขอเสนอแนะ

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ดานการนิเทศภายในผูบริหารควรวางตัวเปนกลางและ

ปฏิบัติตอผูไดรับการนิเทศอยางเสมอภาค ดานสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู ผูบริหาร

ควรจัดหาสื่อใหเหมาะกับเวลาและลักษณะวิชาภาษาอังกฤษ และดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ผูบริหารควรสนับสนุนใหครูนําผลงานวิจัยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 งานวิจัยตางประเทศ   

 Scanlan & Lopez (2012) ไดทําการวิจัย ผูนําในการสงเสริมการศึกษาและความเปนเลิศ

เพื่อการศึกษานักเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแนวทาง พบวา ผูนําโรงเรียนตองเปนผูอํานวย

ความสะดวกในการกําหนดทศิทางของโรงเรียนและโครงสรางองคกรเพื่อรองรับวัฒนธรรม และการปฏิบัติ

ที่สะทอนถึงวิสัยทัศนและเสรมิสรางศักยภาพของโรงเรียน และการเปนผูนํา แบบมืออาชีพ นอกจากน้ี

ผูนําโรงเรียนตองเปนผูนํา การเปลี่ยนแปลงที่มปีระสทิธิภาพที่ขยายการเรียนรูของนักเรยีนโดย 1) ทําใหมั่นใจ

ในหลักสตูรที่แข็งแกรง การเรยีนการสอน และการประเมิน 2) การสรางความเปนมืออาชีพของครูและ

พนักงาน 3) งานหัตถกรรมนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูสภาพแวดลอม และ 4) การสรางความสัมพันธ

เปนโรงเรียนชุมชนที่เขมแข็ง 

 Ag Kustulasari (2009) ไดทําการวิจัยการวิเคราะหเอกสารนโยบายโครงการโรงเรียนมาตรฐาน 

สากลในอินโดนีเซีย พบวา นโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีคุณภาพเทาเทียมกับประเทศที่พัฒนา

แลวควรจะมีความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีการปรับปรุงและพัฒนาใหสอดคลอง

มาตรฐานการศึกษาของประเทศพัฒนาแลวที่มีคุณภาพและยอมรับในระดับสากล จากการวิเคราะห

นโยบายโรงเรยีนมาตรฐานสากล พบวา เอกสารขาดความชัดเจนในการอธิบายหลักการสําคัญบางสวน

จึงไมสามารถชวยใหโรงเรียนบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว และการใชคําวานานาชาติจะเปนแรงกระตุนของ

นโยบาย รวมทั้งความพรอมของระบบจะนําไปสูวิธีการเสนอนโยบาย 

 Jeff Thompson (2010) ไดศึกษาวิจัยความรวมมือระหวางประเทศและโลกาภิวัตนเปนบริบท

สําหรับการจัดการศึกษาสากล พบวาความหมายของการศึกษาสากล มีความหมายหลากหลาย การศึกษา

สากลน้ัน หมายถึงความรวมมือระหวางประเทศและการใชกระแสโลกาภิวัตนเปนบริบทเพื่อจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษาสากลในโรงเรียนนานาชาติและสถาบันอื่น ๆ ตองใชประสบการณทางประวัติศาสตร

โดยเฉพาะ และการจัดโปรแกรมนานาชาติเพื่อใชในการสรางบัณฑิตขององคกรเปนสําคัญ 
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 Rully Raslina Novianti (2010) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสํารวจการดําเนินงานการใชภาษาอังกฤษ

เปนสื่อกลางในการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลในอินโดนีเซีย พบวา โรงเรียนมาตรฐานสากล

ในอินโดนีเซยีจดัการศึกษามุงเนนตามวิธีการใชภาษาเปนฐาน มีหลายข้ันตอนดังน้ี การสรางองคความรู 

การสรางแบบจําลองแมบท การสรางแมบท ความเปนอิสระของแมบท ซึ่งแมบทจะถูกนํามาใชชวย

ในการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาของนักเรียน โดยเฉพาะอยางย่ิงในการสรางแมบทและการสราง

ความเปนอิสระของแมบท นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ ที่เปนพื้นฐานการหลอหลอม

ชวยพัฒนาในการพูด โดยเฉพาะอยางย่ิงในกระบวนการของแมบท ผลจากการใชวงจรทําใหคะแนน

ความสามารถทางภาษาพูดของนักเรียนดีข้ึน 

 Eddy Haryanto (2012) ไดทําการศึกษาการตรวจสอบการดําเนินงานการใชภาษาอังกฤษ

เปนสื่อการเรียนการสอนจากการตรวจสอบโรงเรยีนมาตรฐานสากล ในจังหวัดแจม อินโดนีเซีย ผลการวิจัย

พบวา ลักษณะทางสังคมและประชากรมคีวามสัมพันธกับผลงานทางวิชาการในทางตรงกันขาม การรับรู

ของนักเรียนเกี่ยวกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงค รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก ทรัพยากร 

และการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอนไมมีความสัมพันธกัน นักเรียนมีความยากลําบากที่จะใชภาษาอังกฤษ

แมวาพวกเขาจะไดรับคําสั่งใหใชภาษาอังกฤษในโรงเรียน  

 จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตน ผูวิจัยไดเขาใจใหเขาใจในเน้ือหาหลาย ๆ ดาน คือ 

ในสวนทฤษฎีแนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารสถานศึกษา ผูวิจัยไดทราบวา ครูที่ปฏิบัติหนาที่

ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอบทบาทผูบริหารสถานศึกษาตางกัน และผูบริหารมีบทบาท

ในดานการสงเสริมสนับสนุน ดานการประสานงาน ดานการติดตามผล และดานการใหขวัญและกาํลงัใจ 

ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน ดานการจัดสภาพแวดลอม ดานการจัดกระบวนการเรียนรู 

ดานการพัฒนาครู ดานการบริหารจัดการ ดานการเปนแบบอยาง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ดานตาง ๆ ยังสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนสูการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล อีกทั้งยังสงผล

ตอคุณภาพผูเรยีนตามกรอบคุณลกัษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียนอีกดวย ผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูสอนจงึควรใหความสาํคัญบทบาทในการพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจ ความสามารถในการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใหนักเรียนใหมีความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีตอการเขารวมในประชาคม

อาเซียน ในสวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับโรงเรียนมาตรฐานสากล ทําใหผูศึกษาไดเขาใจถึงความเปนมา 

วัตถุประสงคของการจัดต้ังโรงเรียนมาตรฐานสากล นโยบายโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากลในอินโดนีเซีย  

การจัดการศึกษาสากล การบริหารจดัการศึกษาโรงเรยีนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ความพึงพอใจ

การจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล สภาพและปญหาการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐาน 

สากลสมรรถนะของผูบรหิารที่สงผลตอคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล คุณลักษณะ และศักยภาพ

ผูเรียนที่เปนสากลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 



บทที่ 3 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณลักษณะ

ผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด 

สุราษฎรธานี วิจัยน้ีเปนวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยมีสาระสําคัญถึงวิธีดําเนินการวิจัย

อยางเปนข้ันตอน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลจากกลุมตัวอยางและจะนําไปวิเคราะห ดวยวิธีทางสถิติตอไป 

ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2. เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล 

  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 ประชากร 

 ประชากรทีใ่ชในการวิจยัครั้งน้ี คือ โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 7 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนสุราษฎรธานี  โรงเรียน

สุราษฎรพิทยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี โรงเรียนเวียงสระ โรงเรียนสุราษฎรธานี 2 

โรงเรียนเมืองสุราษฎรธานี และโรงเรียนทีปราษฎรพิทยา  

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ โรงเรียนสุราษฎรธานี โรงเรียนเวียงสระ โรงเรียน

สุราษฎรพิทยา โรงเรียนสุราษฎรธานี 2 โรงเรียนเมืองสุราษฎรธานี ใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดกลุมตัวอยางเปนโรงเรยีนขนาดใหญพิเศษ ไดกลุมตัวอยาง 

5 โรงเรียน คือ และกําหนดผูใหขอมูลโรงเรียนละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน  

  1. ผูอํานวยการสถานศึกษา 1 คน 

  2. รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 1 คน   

  3. หัวหนางานหลักสูตร จํานวน 1 คน 

  4. ครูผูสอนในวิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรู (IS) จํานวน 3 คน 

  5. ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู กลุมละ 3 คน รวมเปนจํานวน 24 คน  
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เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนเอง ซึ่งเปนแบบสอบแบบ

ปลายปด (Close - Ended Question) โดยมีข้ันตอนการสรางเครื่องมือดังน้ี 

  สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ซึ่งเปนขอมูลโดยทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุดที่ไดรับ

ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน แบบสอบถามปลายปด แบบเลือกตอบเพียงขอเดียว (Multiple Choices) 

มีทั้งหมด 4 ขอ 

  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา แบบสอบถาม

ปลายปด เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ประกอบดวย 5 ระดับ ของลิเคิรท ดังน้ี 

   กําหนดให 5 คะแนน หมายถึง  ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 

 กําหนดให  4  คะแนน   หมายถึง  ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

 กําหนดให  3  คะแนน   หมายถึง  ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

 กําหนดให  2  คะแนน   หมายถึง  ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับระดับนอย 

 กําหนดให  1  คะแนน   หมายถึง  ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 

  สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายปด เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียน

มาตรฐานสากล โดยกําหนดคาเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ประกอบดวย 5 ระดับ 

ของลิเคิรท (อางถึงใน สุภาภรณ กิ่งคํา, 2550) ดังน้ี 

   กําหนดให  5  คะแนน   หมายถึง   มีการพัฒนาผูเรียนอยูในระดับมากที่สุด 

   กําหนดให  4  คะแนน   หมายถึง   มีการพัฒนาผูเรียนอยูในระดับมาก 

   กําหนดให  3  คะแนน   หมายถึง   มีการพัฒนาผูเรียนอยูในระดับปานกลาง 

   กําหนดให  2  คะแนน   หมายถึง  มีการพัฒนาผูเรียนอยูในระดับนอย 

   กําหนดให  1  คะแนน   หมายถึง   มีการพัฒนาผูเรียนอยูในระดับนอยที่สุด 

 

การสรางเครื่องมือ 

 

 การสรางแบบสอบถามในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดสรางข้ึนจากเอกสาร ตํารา และบางสวน

ไดดัดแปลงมาจากงานวิจัยตาง ๆ โดยดําเนินการสรางเครื่องมือมีข้ันตอน ดังน้ี 

  1. การศึกษาขอมูลเบื้องตนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกบับทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษา ตลอดจนคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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  2. กําหนดประเด็นและขอบเขตของคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และกรอบแนวคิด

ในการวิจัย 

  3. สรางแบบสอบถามฉบับราง ซึ่งประกอบดวยขอมูลคําถาม ซึ่งแบงได 3 ตอน ดังน้ี 

    ตอนที่ 1 ประกอบดวย แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล  

    ตอนที่ 2 ประกอบดวย แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

    ตอนที่ 3 ประกอบดวย แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

  4. นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจทาน และนํามาปรับปรุงแกไขให

สมบูรณ 

  5. หาความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามที่สรางข้ึนไปใหผูทรง 

คุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล และผูรับผิดชอบ

โครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเหมาะสมของเน้ือหา จากน้ัน

นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความสมบูรณอีกครั้ง 

  6. หาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว

ไปทดลองใช (Try Out) เพื่อหาคาความเช่ือมั่นของเครื่องมือกับครูผูสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

ของเครื่องมือทั้งหมดโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค

มีความเช่ือมั่นของเครื่องมือโดยรวม .972 มีคาความเช่ือมั่นของตัวแปรบทบาทผูบริหารสถานศึกษา 

.966 และมีคาความเช่ือมั่นของการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน .901 ดังภาคผนวก จ 

  7.  นําแบบสอบถามทีพ่ัฒนาเรยีบรอยแลว ไปใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลประชากรและ

กลุมตัวอยางที่ศึกษา  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 การศึกษาครัง้น้ีมุงศึกษาความสมัพันธระหวางบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษากบัการพฒันา

คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

ในจังหวัดสุราษฎรธานี การศึกษาครั้งน้ีทําการเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอน ดังน้ี 

  1. กําหนดสถานศึกษาที่ตองการเก็บขอมูล  

  2. ผูวิจัยขอความรวมมือ ในการเกบ็ขอมลู จํานวน 150 ตัวอยาง 

  3. การเกบ็รวบรวมขอมลู โดยใชแบบสอบถามที่สรางข้ึนในการเกบ็รวบรวมขอมูล 

  4. รวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาเพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมลูตอไป 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

 ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย 

  1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล โดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

และรอยละ (Percentage) 

  2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) 

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจะใหแสดงความคิดเห็นดานแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของ

ผูบริหารสถานศึกษา โดยนําขอมูลมาแจกแจงความถ่ี คํานวณเฉลี่ย (Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เพื่อนํามาจัดระดับความสําคัญ ซึ่งการกําหนดความกวางของอันตรภาคช้ันจากสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา, 

2553) ดังน้ี 
 

 

       

 

 

 

       

 

 ซึ่งสามารถแบงคะแนนเฉลี่ยออกไดเปน 5 ระดับ ดังน้ี  

  คาเฉลี่ยต้ังแต  4.21 - 5.00  หมายถึง  ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด  

 คาเฉลี่ยต้ังแต  3.41 - 4.20  หมายถึง  ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  

 คาเฉลี่ยต้ังแต  2.61 - 3.40  หมายถึง  ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  

 คาเฉลี่ยต้ังแต  1.81 - 2.60  หมายถึง  ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับนอย  

 คาเฉลี่ยต้ังแต  1.00 - 1.80  หมายถึง  ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 

 1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลกัษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใชสถิติ

คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปลความหมายคาเฉลี่ย 

ผูศึกษาไดแปลความหมายของคะแนนคาเฉลี่ย ซึ่งการกําหนดความกวางของอันตรภาคช้ันจากสูตร 

(กัลยา วานิชยบัญชา, 2553) ดังน้ี 

 

 

ความกวางของอันตรภาคช้ัน  = คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 

       จํานวนช้ัน 
 = 5 - 1 

      5 

 = 0.80 
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  คาเฉลี่ยต้ังแต    4.21 - 5.00    มีการพัฒนาผูเรียนอยูในระดับมากที่สุด  

 คาเฉลี่ยต้ังแต    3.41 - 4.20    มีการพัฒนาผูเรียนอยูในระดับมาก  

 คาเฉลี่ยต้ังแต    2.61 - 3.40    มีการพัฒนาผูเรียนอยูในระดับปานกลาง  

 คาเฉลี่ยต้ังแต    1.81 - 2.60    มีการพัฒนาผูเรียนอยูในระดับนอย  

 คาเฉลี่ยต้ังแต    1.00 - 1.80    มีการพัฒนาผูเรียนอยูในระดับนอยที่สุด 

 2. วิเคราะหขอมูล เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาและ

คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชสถิติคาสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธของเพียรสนั (Pearson Product - Moment 

Correlation Coefficient) เพื่อใชทดสอบคาความสัมพันธกันสําหรับคานัยสําคัญทางสถิติใชในการ

วิเคราะห ขอมูลในครั้งน้ีกําหนดไวที่ระดับ 0.01    

 เกณฑในการพิจารณาความสัมพันธ คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ (r) (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล, 

2543) ดังน้ี  

  0.70 หรือสูงกวา  หมายถึง มีความสัมพันธระดับสูงมาก  

  0.50 - 0.69     หมายถึง  มีความสัมพันธระดับสูง  

  0.30 - 0.49    หมายถึง  มีความสัมพันธระดับปานกลาง  

  0.10 - 0.29    หมายถึง  มีความสัมพันธระดับตํ่า  

  0.01 - 0.09    หมายถึง  มีความสัมพันธระดับตํ่ามาก 

 

 

ความกวางของอันตรภาคช้ัน  = คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 

       จํานวนช้ัน 
 = 5 - 1 

      5 

 = 0.80 

      



บทที ่4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับคุณลักษณะผูเรียน

โรงเรยีนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหตามลาํดับข้ันตอน โดยเริม่จากการกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ลําดับข้ันตอนในการนําเสนอขอมูล และผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 

  1. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  2. ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 

  3. ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยครั้งน้ี เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ความสะดวกในการวิเคราะห และการเสนอผล

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะห ดังน้ี 

  Χ   แทน คาเฉลี่ย (Means) 

  S.D.  แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  n      แทน    จํานวนกลุมตัวอยาง 

  r แทน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

  X sum แทน บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

  Y sum แทน การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน  

  **  แทน  คานัยสําคัญทางสถิติ .01 

 

ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 

 

 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมติฐาน โดยแบงการวิเคราะห ดังน้ี 

  ตอนที่ 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี

และรอยละ 

  ตอนที่ 2 การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย การพัฒนาครู
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และบุคลากร การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก การนิเทศติดตาม การกําหนดนโยบาย และการพัฒนา

หลักสูตร โดยใชคาคะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

  ตอนที ่3 การวิเคราะหขอมลูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะผูเรยีนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชคาคะแนนเฉลี่ย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

  ตอนที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา และการ

พัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับ 

ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี

และรอยละ 

 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปนขอมูลโดยทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนง

หนาที่ในปจจุบัน โดยการแจกแจงความถ่ีและรอยละ แสดงผลการวิเคราะห ดวยตารางที่ 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (n = 150) รอยละ 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

 

33 

117 

 

22.00 

78.00 

รวม 150 100.00 

2. อาย ุ

2.1 ไมเกิน 25 ป           

2.2 25 - 30 ป         

2.3 31 - 35 ป 

2.4 36 - 40 ป 

 

13 

18 

37 

22 

 

8.67 

12.00 

24.67 

14.67 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

 

  

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (n = 150) รอยละ 

2.4 41 - 45 ป 

2.5 46 - 50 ป 

2.6 51 ปข้ึนไป 

28 

16 

16 

18.67 

10.67 

10.67 

รวม 150 100.00 

3. ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีไดรับ 

3.1 ปริญญาตร ี     

3.2 ปริญญาโท 

3.3 ปริญญาเอก 

 

97 

51 

2 

 

64.67 

34.00 

1.33 

รวม 150 100.00 

4. ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน 

4.1 ผูบรหิารสถานศึกษา 

4.2 รองผูอํานวยการกลุมบรหิารวิชาการ 

4.3 หัวหนางานหลักสูตร 

4.4 ครูผูสอนในวิชาการศึกษาคนควา และสราง    

        องคความรู 

4.5 ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู  

 

5 

5 

5 

15 

 

120 

 

3.33 

3.33 

3.34 

10.00 

 

80.00 

รวม 150 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาขอมูลปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 

เปนเพศหญิง มีอายุ 31 - 35 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยเก็บขอมูลจากการกําหนดผูใหขอมูล

แตละโรงเรียนตามตําแหนงหนาที ่คือ ผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ หัวหนา

งานหลักสตูร ครูผูสอนในวิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรู และครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู  
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 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี วิเคราะหระดับการแสดง

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย การพัฒนาครูและบุคลากร การสนับสนุนสิ่งอํานวย

ความสะดวก การนิเทศติดตาม การกําหนดนโยบาย และการพัฒนาหลักสูตร โดยการหาคาคะแนน

เฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงผลการวิเคราะหดวยตารางที่ 4.2 – 4.7 

 

ตารางท่ี 4.2 คาคะแนนเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

  

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. การพัฒนาครูและบุคลากร 

2. การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก 

3. การนิเทศติดตาม  

4. การกําหนดนโยบาย 

5. การพัฒนาหลกัสูตร 

4.32 

4.34 

4.04 

4.13 

3.98 

0.40 

0.31 

0.84 

0.81 

0.52 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.16 0.43 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.2 พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสรุาษฎรธานี โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี 

การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกและการพัฒนาคร ูและบุคลากร มีระดับการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 

และดานที่มรีะดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก การกําหนด

นโยบาย การนิเทศติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร 
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ตารางท่ี 4.3 คาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการพัฒนาครูและบุคลากร  

 

ดานการพัฒนาครูและบุคลากร Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. ผูบรหิารมีการจัดกจิกรรมสรางขวัญและกําลงัใจ

แกครู และบุคลากรทางการศึกษา 4.13 0.53 มาก 

2. ผูบรหิารจัดใหมีการอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา

เพื่อเสรมิสรางทักษะ ความชํานาญในการจัดการ

เรียนรู 4.13 0.55 มาก 

3. ผูบรหิารกระตุนใหครูปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน 

ในการจัดการเรียนรูที่เนนการพฒันาคุณลักษณะ

ผูเรียน 4.41 0.59 มากที่สุด 

4. ผูบรหิารสงเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรม

สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.25 0.44 มากที่สุด 

5. ผูบรหิารสนับสนุนใหครู และบุคลากรมีโอกาส

ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ตรงกับความตองการ 

ของสถานศึกษา 4.49 0.51 มากที่สุด 

6. ผูบรหิารสงเสริมการสรางผลงานทางวิชาการ

ของครู และบุคลากรทางการศึกษา 4.48 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.32 0.40 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางที่ 4.3 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีบทบาทในดานการพัฒนาครูและบุคลากร  

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีระดับการปฏิบัติ

ในการสนับสนุนใหคร ูและบุคลากรมีโอกาสศึกษาตอในสาขาวิชาที่ตรงกับความตองการของสถานศึกษา 

มีคาเฉลี่ยสูงทีสุ่ด รองลงมาคือ การสงเสริมการสรางผลงานทางวิชาการของคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สดุ คือ บทบาทในการการจดักิจกรรมสรางขวัญและกาํลังใจ และการอบรมคร ูบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อเสริมสรางทักษะ ความชํานาญในการจัดการเรียนรู  
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ตารางท่ี 4.4  คาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

ดานการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. ผูบรหิารจัดสิง่อํานวยความสะดวกอยางครบถวน

ใหครู บุคลากรทางการศึกษาเพื่อสนับสนุน    

การจัดกจิกรรมการเรียนรู 3.75 0.44 มาก 

2. ผูบรหิารจัดแหลงเรียนรูทีเ่หมาะสมและเพียงพอ

ทั้งในและนอกสถานศึกษา 4.24 0.44 มากที่สุด 

3. ผูบรหิารจัดบรรยากาศทีเ่อือ้ตอการจัดการเรียนรู

ของผูเรียน 4.45 0.57 มากที่สุด 

4. ผูบรหิารสนับสนุนสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อ

การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 4.50 0.50 มากที่สุด 

5. ผูบรหิารสงเสริมใหครูและนักเรียนรวมกันผลิต

สื่อการเรียนรู 4.75 0.43 มากที่สุด 

รวม 4.34 0.31 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางที่ 4.4 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีบทบาทในดานการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เรียงลําดับดังน้ี ผูบริหารสถานศึกษามรีะดับการปฏิบัติในการสงเสริมใหครู

และนักเรียนรวมกนัผลิตสื่อการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ การสนับสนุนสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี

เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูบริหารจัดแหลงเรียนรูที่เหมาะสมและเพียงพอทั้งในและนอก

สถานศึกษา ผูบริหารจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูของผูเรียน และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

คือ บทบาทในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกอยางครบถวนใหครู บุคลากรทางการศึกษาเพื่อสนับสนุน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
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ตารางท่ี 4.5  คาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการนิเทศติดตาม  

 

ดานการนิเทศติดตาม Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. ผูบรหิารดําเนินการนิเทศภายในอยางตอเน่ือง 4.00 0.70 มาก 

2. ผูบรหิารสงเสริมการสรางเจตคติที่ดีตอการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา 4.13 3.25 มาก 

3. ผูบรหิารสงเสริมและสนับสนุนการทํางานเปนทมี 3.97 0.71 มาก 

4. ผูบรหิารจัดใหมีการประเมินผลการนิเทศ   

อยางเปนระบบ 4.25 0.83 มากที่สุด 

5. ผูบรหิารนําผลที่ไดจากการนิเทศมาพฒันา   

การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของคร ู 3.83 0.69 มาก 

รวม 4.04 0.84 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.5 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีบทบาทในดานการนิเทศติดตาม โดยรวมอยู

ในระดับมาก และพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการประเมินผลการนิเทศ

อยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การสงเสริมการสรางเจตคติที่ดีตอการนิเทศภายใน

สถานศึกษา ผูบริหารดําเนินการนิเทศภายในอยางตอเน่ือง ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนการทํางาน

เปนทีม และขอที่มีคาเฉลีย่ตํ่าที่สดุ คือ บทบาทในการนําผลที่ไดจากการนิเทศมาพัฒนาการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนของครู  
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ตารางท่ี 4.6  คาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการกําหนดนโยบาย 

 

ดานการกําหนดนโยบาย Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. ผูบรหิารสนับสนุนการสํารวจ และวิเคราะห

ปญหาของสถานศึกษา 3.88 0.63 มาก 

2. ผูบรหิารกําหนดเปาหมาย และทิศทางในการจัด

การศึกษา 4.15 2.48 มาก 

3. ผูบรหิารจัดทําแผนโครงการ และกําหนด

วิธีดําเนินการโดยการมีสวนรวมกับทุกฝาย 4.06 0.83 มากที่สุด 

4. ผูบริหารดําเนินงานตามนโยบายเพื่อการแกปญหา

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4.43 3.35 มากที่สุด 

5. ผูบรหิารประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย

ที่กําหนด 3.98 0.71 มาก 

6. ผูบริหารกําหนดนโยบายทีเ่นนการยกระดับการจัด 

การเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 4.25 0.83 มากที่สุด 

รวม 4.13 0.81 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.6 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีบทบาทในดานการกําหนดนโยบาย โดยรวม

อยูในระดับมาก และพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารดําเนินงานตามนโยบายเพื่อการแกปญหาและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ บทบาทในการกําหนดนโยบาย

ที่เนนการยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ 

บทบาทในการสนับสนุนการสํารวจ และวิเคราะหปญหาของสถานศึกษา  
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ตารางท่ี 4.7  คาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการพัฒนาหลักสูตร 

 

ดานการพัฒนาหลักสูตร Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. ผูบรหิารประสานงานกับบุคลากรทุกฝาย      

ในการจัดทําและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 3.81 0.60 มาก 

2. ผูบรหิารจัดทําหลักสูตรที่สอดคลองกับ     

ความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 3.75 0.58 มาก 

3. ผูบรหิารประชาสัมพันธหลักสูตรสถานศึกษา  

ใหผูเกี่ยวของทราบ 4.15 0.85 มาก 

4. ผูบรหิารติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษา

อยางเปนระบบ 4.17 0.82 มาก 

5. ผูบริหารมีการพฒันาสาระของหลกัสูตรสถานศึกษา

ใหทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 4.01 0.73 มาก 

รวม 3.98 0.52 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.7 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีบทบาทในดานการพัฒนาหลักสูตร โดยรวม

อยูในระดับมาก และพิจารณาเปนรายขอพบวา บทบาทในติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษาอยางเปนระบบ

มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ บทบาทในการประชาสัมพันธหลักสูตรสถานศึกษาใหผูเกี่ยวของทราบ 

และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ บทบาทในการจัดทําหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน

และทองถ่ิน  
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 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี  

 วิเคราะหการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน แสดงผลการวิเคราะหดวย ตารางที่ 4.8 – 4.11 

 

ตารางท่ี 4.8  คาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี  

 

การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

Χ  S.D. ระดับการพัฒนา

ผูเรียน 

1. ดานความรู   4.15 0.57 มาก 

2. ดานทักษะ/กระบวนการ 4.04 0.48 มาก 

3. ดานเจตคติ 4.09 0.63 มาก 
รวม 4.09 0.54 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.8 พบวา การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสรุาษฎรธานี โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี 

คือ ดานความรู ดานเจตคติ และดานทักษะ/กระบวนการ 
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ตารางท่ี 4.9  คาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานความรู   

 

ดานความรู  Χ  S.D. ระดับการพัฒนา

ผูเรียน 

1. พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจตอสิ่ง  

ตาง ๆ อยางเหมาะสม 4.25 0.43 มากที่สุด 

2. พัฒนาผูเรียนใหมีพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตร 

เศรษฐศาสตรและเทคโนโลยี 4.50 0.50 มากที่สุด 

3. พัฒนาผูเรียนใหมคีวามรอบรูเรื่องภาษาเปนอยางดี 4.01 0.71 มาก 

4. พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      

ทุกกลุมสาระฯในระดับสูง 4.00 1.00 มาก 

5. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูเปนที่ยอมรบัระดับ 

ประเทศ  4.01 0.71 มาก 

รวม 4.15 0.67 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.9 พบวา การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ในดานความรู โดยรวมมีการพัฒนา

ผูเรียนอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การพฒันาผูเรียนใหมีพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตร

เศรษฐศาสตรและเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ

ตอสิ่งตาง ๆ  อยางเหมาะสม และขอที่มคีาเฉลีย่ตํ่าทีสุ่ด คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ทุกกลุมสาระฯในระดับสูง  
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ตารางท่ี 4.10 คาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานทักษะ/กระบวนการ 

 

ดานทักษะ/กระบวนการ Χ  S.D. ระดับการพัฒนา

ผูเรียน 

1. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถและความชํานาญ

ในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    

ในระดับสูง  3.99 0.70 มาก 

2. พัฒนาผูเรียนใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.71 0.51 มาก 

3. พัฒนาผูเรียนใหมีความคิดแบบวิทยาศาสตร  4.20 2.47 มากที่สุด 

4. พัฒนาผูเรียนใหมีความคิดอยางมีวิจารณญาณ 4.13 0.53 มาก 

5. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิด

วิเคราะหในการแกปญหา 3.96 0.69 มาก 

6. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถผลิตผลงาน 

ดวยตนเองอยางมีคุณภาพสูง 3.99 0.72 มาก 

7. พัฒนาผูเรียนใหสามารถจัดลําดับความสําคัญ

วางแผน และบริหารจัดการสูผลสําเรจ็ 4.05 0.72 มาก 

8. พัฒนาผูเรียนใหสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู 4.23 0.69 มากที่สุด 

9. พัฒนาผูเรียนใหสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร

ผลงานไดอยางกวางขวาง 3.94 0.88 มาก 

รวม 3.99 0.56 มาก 

 

 จากตารางที ่4.10 พบวา การพัฒนาคุณลกัษณะผูเรยีนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ในดานทักษะ/กระบวนการ โดยรวม

มีการพัฒนาผูเรียนอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การพัฒนา

ผูเรียนใหสามารถใชเทคโนโลยีในการเรยีนรู รองลงมาคือ การพัฒนาผูเรียนใหมีความคิดแบบวิทยาศาสตร 

และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  
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ตารางท่ี 4.11 คาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานเจตคติ 

 

ดานเจตคติ Χ  S.D. ระดับการพัฒนา

ผูเรียน 

1. พัฒนาผูเรียนใหมีความตระหนักรูเทาทัน     

การเปลี่ยนแปลงของโลก 4.00 0.70 มาก 

2. พัฒนาผูเรียนใหตระหนักถึงความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย 3.75 0.43 มาก 

3. พัฒนาผูเรียนใหตระหนักถึงความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมของโลก 4.01 0.71 มาก 

4. พัฒนาผูเรียนใหมีจิตสํานึกในการใหบริการสงัคม 4.01 0.71 มาก 

5. พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบตอสงัคม 4.25 0.70 มากที่สุด 

6. พัฒนาผูเรียนใหมีจิตสํานึกในการสงเสรมิพิทักษ 

และปกปองสิง่แวดลอม 4.04 0.88 มาก 

รวม 4.09 0.63 มาก 

 

 จากตารางที ่4.11 พบวา การพัฒนาคุณลกัษณะผูเรยีนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ในดานเจตคติ โดยรวมมีการพัฒนา

ผูเรียนอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การพัฒนาผูเรียนใหมี

ความรับผิดชอบตอสงัคม รองลงมาคือ การพัฒนาผูเรียนใหมีจติสํานึกในการสงเสรมิพิทักษและปกปอง

สิ่งแวดลอม และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ การพัฒนาผูเรียนใหตระหนักถึงความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย  
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 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาและการพัฒนา

คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient)  

 ศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา และการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน

โรงเรยีนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน แสดงผลการวิเคราะห ดังตารางที่ 4.12 – 4.13 

 

ตารางท่ี 4.12  ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะ

ผูเรียนโรงเรยีนมาตรฐานสากล สงักัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวม   

 

ตัวแปร (Xsum) (Ysum) 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา (Xsum) 1 .837** 

การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน (Ysum) .837** 1 

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

และการพัฒนาคุณลกัษณะผูเรยีนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 ในจังหวัดสรุาษฎรธานี โดยรวม พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธเชิงบวก

กับการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนอยูในระดับสูงมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสทิธ์ิ

สหสัมพันธเทากับ .837  
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ตารางท่ี 4.13 ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะ

ผูเรียนโรงเรยีนมาตรฐานสากล สงักัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี แยกรายดาน  

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตารางที ่4.13 พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธเชิงบวกกับการพัฒนา

คุณลักษณะผูเรียนอยูในระดับสงูมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

เทากับ .837 โดยบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาจะมีความสัมพันธกับการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน

ดานความรูอยูในระดับสูงมาก (r = .854) รองลงมาคือ ดานเจตคติ (r = .848) และดานทักษะ/กระบวนการ

มีความสัมพันธในระดับสูง (r = .588) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา บทบาทของผูบรหิาร

สถานศึกษาในการพัฒนาคร ูและบุคลากรมีความสมัพันธเชิงบวกในระดับสูงมากกับการพัฒนาคุณลกัษณะ

ผูเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .739 โดยมีความสัมพันธ

กับการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนดานความรูอยูในระดับสงูมาก รองลงมาคือดานเจตคติมีความสัมพันธ

ในระดับสูง และดานทักษะ/กระบวนการมีความสัมพันธในระดับปานกลาง ตามลําดับ บทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษาในการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงมากกับการพัฒนา

คุณลักษณะผูเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .764 โดยมี

ความสัมพันธกับการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนดานความรูอยูในระดับสูงมาก รองลงมาคือ ดานเจตคติ

มีความสัมพันธในระดับสูงมาก และดานทักษะ/กระบวนการมีความสัมพันธในระดับสงู ตามลําดับ บทบาท

ของผูบริหารสถานศึกษาในการนิเทศติดตามมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงกับการพัฒนาคุณลักษณะ

ผูเรียนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เทากับ .563 โดยมีความสัมพันธ

กับการพัฒนาคุณลกัษณะผูเรยีนดานเจตคติอยูในระดับสงู รองลงมาคือ ดานความรูอยูในระดับสูง และ

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน 

ดานความรู ดานทักษะ/

กระบวนการ 

ดานเจตคติ 

 

รวม 

1. การพัฒนาครูและบุคลากร  .875** .410** .733** .739** 

2. การสนับสนุนสิ่งอํานวย    

ความสะดวก  
.783** .577** .731** .764** 

3. การนิเทศติดตาม  .532** .435** .575** .563** 

4. การกําหนดนโยบาย  .460** .299** .475** .451** 

5. การพัฒนาหลกัสูตร .820** .608** .845** .830** 

รวม .854** .588** .848** .837** 
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ดานทักษะ/กระบวนการมีความสมัพันธในระดับปานกลาง ตามลําดับ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ในการกําหนดนโยบาย มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .451 โดยมีความสัมพันธกับ

การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนดานเจตคติอยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ดานความรูอยูในระดับ

ปานกลาง และดานทักษะ/กระบวนการมีความสัมพันธในระดับตํ่า ตามลําดับ บทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษาในการกําหนดนโยบาย มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงมากกับการพัฒนาคุณลักษณะ

ผูเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .830 โดยมีความสัมพันธ

กับการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนดานเจตคติอยูในระดับสงูมาก รองลงมาคือ ดานความรูอยูในระดับสูง

มาก และดานทักษะ/กระบวนการมีความสัมพันธในระดับสูงตามลําดับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล

การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล และความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษากับการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีกลุมตัวอยาง จํานวน 150 คน การศึกษาครั้งน้ีเปนการเก็บ

รวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่นเทากับ .972 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก 

ความถ่ีและรอยละ คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสมัประสทิธ์ิสหสัมพันธแบบเพยีรสนั 

สรุปผลการศึกษาได ดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

 ผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณลักษณะ

ผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด 

สุราษฎรธานี สรุปไดดังน้ี 

  1. การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง

จํานวน 117 คน มีอายุ 31 - 35 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยเก็บขอมูลจากการกําหนด

ผูใหขอมูลแตละโรงเรียนตามตําแหนงหนาที่ คือ ผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการกลุมบริหาร

วิชาการ หัวหนางานหลักสูตร ครูผูสอนในวิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรู และครูผูสอน

ทุกกลุมสาระการเรียนรู   

  2. ระดับการแสดงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมอยูในระดับมาก 

เรียงลําดับ ดังน้ี การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก การพัฒนาครูและบุคลากร การกําหนดนโยบาย  

การนิเทศติดตาม และการพัฒนาหลักสูตรเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏผลดังน้ี 

   2.1 ผูบริหารสถานศึกษา มีบทบาทในดานการพัฒนาครูและบุคลากร โดยรวมอยู

ในระดับมากที่สดุ และพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการแสดงบทบาทในการสนับสนุน

ใหครูและบุคลากรมีโอกาสศึกษาตอในสาขาวิชาที่ตรงกับความตองการของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

รองลงมาคือ การสงเสรมิการสรางผลงานทางวิชาการของครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอที่มีคาเฉลี่ย
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ตํ่าที่สุด คือ บทบาทในการการจดักิจกรรมสรางขวัญและกําลงัใจ และการอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา

เพื่อเสริมสรางทักษะ ความชํานาญในการจัดการเรียนรู  

   2.2 ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในดานการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวม

อยูในระดับมากที่สุด เรียงลําดับดังน้ี การสงเสรมิใหครูและนักเรียนรวมกนัผลติสือ่การเรียนรู มคีาเฉลี่ย

มากที่สุด รองลงมาคือ การสนับสนุนสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

และการจัดแหลงเรียนรูที่เหมาะสม และเพียงพอทั้งในและนอกสถานศึกษา สวนการจัดสิ่งอํานวย

ความสะดวกอยางครบถวนใหครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด  

   2.3 ผูบริหารสถานศึกษา มีบทบาทในดานการนิเทศติดตาม โดยรวมอยูในระดับมาก 

เรียงลําดับดังน้ี ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการประเมินผลการนิเทศอยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุด รองลงมาคือ การสงเสรมิการสรางเจตคติที่ดีตอการนิเทศภายในสถานศึกษา การดําเนินการนิเทศ

ภายในอยางตอเน่ือง และการสงเสริมและสนับสนุนการทํางานเปนทีม ตามลําดับ สวนการนําผลที่ได

จากการนิเทศมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

   2.4 ผูบริหารสถานศึกษา มีบทบาทในดานการกําหนดนโยบาย โดยรวมอยูในระดับ

มาก เรียงลําดับดังน้ี ผูบริหารดําเนินงานตามนโยบายเพื่อการแกปญหา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ บทบาทในการกําหนดนโยบายที่เนนการยกระดับ

การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล สวนบทบาทในการสนับสนุนการสํารวจและวิเคราะห

ปญหาของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

   2.5 ผูบริหารสถานศึกษา มีบทบาทในดานการพัฒนาหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับ

มาก เรียงลําดับดังน้ี บทบาทในติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษาอยางเปนระบบ มคีาเฉลี่ยมากที่สุด 

รองลงมาคือ บทบาทในการประชาสมัพนัธหลักสตูรสถานศึกษาใหผูเกี่ยวของทราบ และบทบาทในการ

จัดทําหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน และทองถ่ินมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

  3. ระดับการพฒันาคุณลกัษณะผูเรยีนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี คือ 

ดานความรู ดานเจตคติ และดานทักษะ/กระบวนการ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏผลดังน้ี 

   3.1 การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลในดานความรู โดยรวมมี

ระดับการพฒันาอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี การพัฒนาผูเรียนใหมีพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตร 

เศรษฐศาสตรและเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ

ตอสิ่งตาง ๆ  อยางเหมาะสม และขอที่มีคาเฉลีย่ตํ่าทีสุ่ด คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ทุกกลุมสาระฯในระดับสูง 



120 

 

   3.2 การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในดานทักษะ/กระบวนการ 

โดยรวมมีระดับการพัฒนาผูเรียนอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

คือ การพัฒนาผูเรียนใหสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู รองลงมาคือ การพัฒนาผูเรียนใหมีความคิด

แบบวิทยาศาสตร และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

   3.3 การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในดานเจตคติ โดยรวมมี

การพัฒนาผูเรียนอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การพัฒนา

ผูเรียนใหมีความรบัผิดชอบตอสงัคม รองลงมาคือ การพัฒนาผูเรยีนใหมีจิตสํานึก ในการสงเสริมพิทักษ 

และปกปองสิ่งแวดลอม และขอที่มีคาเฉลีย่ตํ่าที่สุด คือ การพัฒนาผูเรียนใหตระหนักถึงความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย 

  4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาและการพฒันา

คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวม พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธเชิงบวกกับการ

พัฒนาคุณลักษณะผูเรยีนอยูในระดับสงูมาก (r = .837) อยางมนัียสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยบทบาท

ของผูบริหารสถานศึกษาจะมีความสัมพันธกับการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนดานความรู อยูในระดับสูง

มาก (r = .854) รองลงมาคือ ดานเจตคติ (r = .848) และดานทักษะ/กระบวนการมีความสัมพันธ

ในระดับสูง (r = .588) ตามลําดับ  

 

อภิปรายผล 

 

 จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนา

คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี 

  1. ระดับการแสดงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ี

อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทหนาที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อสรางความรวมมือ

กับองคกรหรือหนวยงานภายนอกอยูเสมอ เปดโอกาสใหทั้งภาครัฐและเอกชนเขามารวมพัฒนาการศึกษา

ของโรงเรียน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว (วัลลภา ลออเอี่ยม, 2552 : 39) 

สอดคลองกบังานวิจัยของ Scanlan and Lopez (2012) ที่ไดทําการวิจัย เรื่องบทบาทของผูนําในการ

สงเสรมิการศึกษาและความเปนเลิศ เพื่อการศึกษานักเรียนทีม่คีวามหลากหลายทางวัฒนธรรมแนวทาง

พบวา ผูนําโรงเรียนตองเปนผูอํานวยความสะดวกในการกําหนดทิศทางของโรงเรียน และโครงสราง

องคกรเพื่อรองรบัวัฒนธรรมและการปฏิบติัที่สะทอนถึงวิสยัทัศน และเสริมสรางศักยภาพของโรงเรียน
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และการเปนผูนําแบบมืออาชีพ นอกจากน้ี ผูนําโรงเรยีนตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ

ที่ขยายการเรยีนรูของนักเรยีน โดยทําใหมั่นใจในหลักสูตรที่แข็งแกรง การเรียนการสอน และการประเมิน 

การสรางความเปนมืออาชีพของครูและพนักงาน งานหัตถกรรมนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู

สภาพแวดลอม และการสรางความสัมพันธเปนโรงเรียนชุมชนที่เขมแข็ง และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ พงษอิศรา ประหยัดทรัพย (2557) ที่ศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการพัฒนา

คุณลักษณะผูเรียนสูการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 4 จังหวัดปทุมธานี พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายดาน 

รวมทั้งยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ พัฒสดา ลวนกลา และไพโรจน พรหมมีเนตร (2558) ที่ไดศึกษา

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  

ผลการศึกษาพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 20 มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานอภิปรายไดดังน้ี 

   1.1 ผูบริหารสถานศึกษา มีบทบาทในดานการพัฒนาครูและบุคลากร โดยรวมอยู

ในระดับมากที่สุดและพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการแสดงบทบาทในการสนับสนุน

ใหครูและบุคลากรมีโอกาสศึกษาตอในสาขาวิชาที่ตรงกับความตองการของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

รองลงมาคือ การสงเสรมิการสรางผลงานทางวิชาการของครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอที่มีคาเฉลี่ย

ตํ่าที่สุด คือ บทบาทในการการจดักิจกรรมสรางขวัญและกําลงัใจ และการอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา

เพื่อเสริมสรางทักษะ ความชํานาญในการจัดการเรียนรู  ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ครูยังคงเปน

ผูที่มีความหมายและปจจัยสาํคัญมากทีสุ่ดในหองเรียน และเปนผูที่มีความสําคัญตอคุณภาพการศึกษา 

ทั้งน้ีเพราะคุณภาพของผูเรียนข้ึนอยูกับคุณภาพของคร ูครูเปนปจจัยสําคัญในระดับโรงเรียนที่สงผลตอ

การเรียนรูของนักเรยีนมากที่สุด (วิจารณ พานิช, 2557) สอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรจิรา จันทรโกมุท 

และปยะนาถ บุญมีพิพิธ (2560) ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนตามกรอบ

คุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบรหิารของสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก และดานบทบาทการพัฒนาครูอยูในระดับมาก 

และสอดคลองกับการวิจัย พรณรัตน ดลธนเจริญวัฒน และนิภา ศรีไพโรจน (2558) ไดศึกษาเรื่องบทบาท

การบริหารสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนในกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

กลุมที่ 5 อําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัย 

พบวา บทบาทการบริหารสถานศึกษาของผูบริหาร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการบริหารงานบุคคล 

ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารวิชาการ และดานการบริหารทั่วไป            
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   1.2 บริหารสถานศึกษามีบทบาทในดานการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวม

อยูในระดับมากที่สุด เรียงลําดับดังน้ี การสงเสรมิใหครูและนักเรียนรวมกนัผลติสือ่การเรียนรู มีคาเฉลี่ย

มากที่สุด รองลงมาคือ การสนับสนุนสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ

การจัดแหลงเรียนรูที่เหมาะสมและเพียงพอทั้งในและนอกสถานศึกษา สวนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก

อยางครบถวนใหครูบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาตองมีบทบาทในการเปนผูอํานวยความสะดวก 

การสนับสนุนการใชสื่อและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรูซึ่งจะชวยใหครสูามารถจัดการเรียนการสอน หรือ

จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองตอความตองการของนักเรียน

เปนรายบุคคลมากย่ิงข้ึน (ประยงค เนาวบุตร, 2555 : 153) แตอาจประสบปญหาดานงบประมาณ

จึงทําใหการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกไมครบถวนตามความตองการของครูบุคลากรทางการศึกษา 

จึงทําใหมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด สอดคลองกับแนวคิดของ จันทริญา คุมภัย (2552 : 56) ที่ระบุวา นอกจาก

งานวิชาการแลวผูบริหารจําเปนตองใหความสําคัญกบังานอีกดานหน่ึง คือ สิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่ง

ประกอบดวย สื่อการเรยีนการสอน อาคารสถานที ่สิ่งแวดลอม และบรรยากาศ ซึ่งสื่อการเรียนการสอน

จะเปนสิง่ที่อธิบายทําใหผูเรยีนเขาใจเน้ือหาอยางทองแทมากข้ึน ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะศึกษา

เน้ือหามากข้ึน สําหรับอาคารสถานที่ของโรงเรียน นอกจากเปนที่ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยตรงยังเปนที่ประกอบกิจกรรมอื่น ๆ เปนที่เก็บวัสดุอุปกรณการดําเนินงานของโรงเรียน ตลอดจน

มีสวนรวมในการกลอมเกลาลักษณะนิสัยของนักเรียน และเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน โดยอํานวย

ประโยชนแกชุมชน ในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ  อีกดวย สําหรับสิ่งแวดลอมและบรรยากาศ เปนสิ่ง

ที่จําเปนในการจัดสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดบรรยากาศในการเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน

ชอบการเรียน  

   1.3 ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในดานการนิเทศติดตาม โดยรวมอยูในระดับมาก 

เรียงลําดับดังน้ี ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการประเมินผลการนิเทศอยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

รองลงมาคือ การสงเสริมการสรางเจตคติที่ดีตอการนิเทศภายในสถานศึกษา การดําเนินการนิเทศภายใน

อยางตอเน่ือง และการสงเสริมและสนับสนุนการทํางานเปนทีม ตามลําดับ สวนการนําผลที่ไดจากการ

นิเทศมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปน

เพราะวา การนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการ นิเทศการศึกษา และกิจกรรมตาง ๆ ที่มุงพัฒนา 

การเรียนการสอนที่จะดําเนินการในโรงเรียน โดยบุคลากรในโรงเรียนเปนหลัก ซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร

โรงเรียน คณะครู และบุคลากรอันที่เกี่ยวของกับการศึกษาในโรงเรียน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาโดยตรง (วัชรา เลาเรียนดี, 2550 : 3) สอดคลองกับงานวิจัยของ มนตฤดี ถือสมบัติ 

(2556) ไดศึกษาเรื่องบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสรมิการจดัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยดานบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
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ในการสงเสริมการนิเทศภายใน โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก

ที่สุด ในดานการดําเนินการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร การสนับสนุนใหครูทํางานเปนกลุมหรือคณะ 

และสนับสนุนใหมีการประเมินผลการนิเทศการเรียนการสอน เพื่อนําผลที่ไดมาพัฒนาการเรียนการสอน

และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นิตยา อุนทา และชวน ภารังกูล (2559) ไดศึกษาเรื่องบทบาทของ

ผูบริหารสถานศึกษาที่สัมพันธกับการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยผลการวิจัย พบวา บทบาทของผูบริหาร

ในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มี

คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานการนิเทศ กํากับ และติดตาม           

   1.4 ผูบริหารสถานศึกษา มีบทบาทในดานการกําหนดนโยบาย โดยรวมอยูในระดับ

มาก เรียงลําดับดังน้ี ผูบริหารดําเนินงานตามนโยบายเพื่อการแกปญหา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ บทบาทในการกําหนดนโยบายที่เนนการยกระดับ

การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล สวนบทบาทในการสนับสนุนการสํารวจและวิเคราะห

ปญหาของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา การกําหนดนโยบายที่ถูกตอง

และมีประสิทธิภาพสงผลตอการบรหิารองคกรเปนอยางย่ิง เน่ืองจากเปนการกําหนดนโยบายที่สอดคลอง

กับความตองการของทุกทานในองคกร (ศรีโพธ์ิ วายุภักษ, 2554 : 38 - 39) และนโยบายกําหนดข้ึนเพื่อ

เปนแนวดําเนินการในอนาคต ซึ่งใชเปนกรอบในการตัดสินใจ จัดทําแผน จัดทําโครงการ และกําหนด

วิธีดําเนินการนโยบายจะสะทอนใหเหน็ถึงวัตถุประสงค และทิศทางที่ผูบริหารและบุคลากรในองคการ

ใชเปนแนวทางในการตัดสินใจเมื่อจําเปน  (จุไรรัตน จุลจักรวัฒน, 2555 : 25) สวนสาเหตุที่การสนับสนุน

การสํารวจและวิเคราะหปญหาของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด น้ันอาจเปนเพราะการกําหนดนโยบาย

ยังคงเปนเรื่องของผูบริหารเปนหลักและยังมุงเนนตามนโยบายจากสวนกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ไพเราะ คณะพูล (2554 : 5) ที่ไดศึกษานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา ปจจัยที่จะสงผล

ใหนักบริหารประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวในการทํางาน จากการศึกษา พบวาทุกข้ันตอนของ

นโยบายมีความสําคัญนับต้ังแตการกําหนดนโยบาย การวิเคราะหนโยบาย การพัฒนานโยบาย การนํา

นโยบายไปสูการปฏิบัติ และการประเมินนโยบาย แตตองทําความเขาใจกับความหมาย และลักษณะ

ของนโยบายกอน จึงจะทําใหมีความเขาใจในการวางแผนตอไป 

   1.5 ผูบริหารสถานศึกษา มีบทบาทในดานการพัฒนาหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับ

มาก เรียงลําดับดังน้ี บทบาทในติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษาอยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

รองลงมาคือ บทบาทในการประชาสมัพนัธหลักสตูรสถานศึกษาใหผูเกี่ยวของทราบ และบทบาทในการ

จัดทําหลักสูตรที่สอดคลองกบัความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลวิจัยเปนเชนน้ี

อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาที่ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา เขาใจบทบาทหนาที่

ของผูบริหารอยางถองแท และนําไปปฏิบัติอยางจริงจังแบบตอเน่ือง จะชวยใหการพัฒนาหลักสูตร



124 

 

สถานศึกษาประสบผลสําเร็จไดอยางมีคุณภาพ (อุไรรัตน ชนะบํารุง, 2555 : 25 - 26) และสอดคลอง

กับงานวิจัยของ มนตฤดี ถือสมบัติ (2556) ไดศึกษาเรื่องบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาในการสงเสรมิ

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 

การศึกษาบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาในการสงเสรมิการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาดานหลักสูตร 

พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากเชนกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ บัวเรียน พิลา (2556) ไดศึกษา

บทบาทผูบรหิารในการสงเสรมิกระบวนการจดัการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

อําเภอโคกโพธ์ิไชย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 บทบาทผูบรหิารในการ

สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทั้งภาพรวมและ

รายดาน รวมทั้งดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากเชนกัน    

  2. ระดับการพฒันาคุณลกัษณะผูเรยีนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี คือ 

ดานความรู ดานเจตคติ และดานทักษะ/กระบวนการ ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา โรงเรียน

มาตรฐานสากล สงเสริมผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานการประเมินระดับชาติ อยูในระดับดี 

เปนที่ยอมรับจากสถาบันนานาชาติ มีการฝกใหนักเรียนใชภาษาหลายภาษาเพื่อการสื่อสาร เปนการ

พัฒนาผูเรยีนใหกาวทนัโลกทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ ฉะน้ันการพัฒนาตาง ๆ  เหลาน้ีจะเปนตัวช้ีวัด

หน่ึงที่ทําใหโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความผูกพันตอโรงเรยีน และทําใหขยันที่จะพัฒนาโรงเรียน

ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553) สอดคลองกับงานวิจัย

ของ โรงเรยีนประโคนชัยพิทยาคม (2553 : 52 - 54) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจสภาพ

การดําเนินงานในโครงการมาตรฐานสากลของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อําเภอประโคนชัย จังหวัด

บุรีรัมย ปการศึกษา 2553 พบวา ดานคุณลักษณะผูเรียน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

การที่สามารถสรางคุณลักษณะผูเรยีนไดสําเรจ็ เพราะกระบวนการจัดการเรียนรูที่มีการปฏิบัติอยูในระดับ

มาก โดยการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดทํา

กิจกรรมและมีสวนรวมในการทากิจกรรมอยางตอเน่ือง สงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค คือ 

เปนเลิศวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา ล้ําหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค และรวมกันรับผิดชอบ

ตอสังคมโลก ดานความพึงพอใจสภาพการดําเนินงานในโครงการมาตรฐานสากลของโรงเรียนประโคน

ชัยพิทยาคม พบวา การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

โดยมีจุดเดนอยูที่ผูบริหารมีวิสัยทัศน และสามารถนําโรงเรียนสูการเปนมาตรฐานสากล มีเครือขาย

อินเทอรเน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน มีเครือขายรวมพัฒนาทั้งในระดับ

ทองถ่ิน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหวางประเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหาร

จัดการทั้งในประเทศและตางประเทศ และการที่โรงเรียนประสบความสําเร็จอยางมาก เกิดจากปจจัย
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หลายประการ ไดแก การจัดทําแผนหลักโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กําหนดตัวบงช้ีการดําเนินงาน 

มีระบบวางแผน กํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลที่เปนการปรับปรุงพัฒนาอยางสมดุลรอบดานมีการฝก

ใหนักเรียนใชภาษาหลายภาษาเพือ่การสือ่สาร เปนการพัฒนาผูเรียนใหกาวทันโลกทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ ฉะน้ันการพัฒนาตาง ๆ เหลาน้ีจะเปนตัวช้ีวัดหน่ึงที่ทําใหโรงเรียน และบุคลากรในโรงเรียน

มีความผูกพันตอโรงเรียน และทําใหขยันที่จะพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคลอง

กับงานวิจัยของ นลพรรณ บับพาน (2559) ไดศึกษาคุณลักษณะและศักยภาพผูเรียนที่เปนสากลของ

โรงเรียนมาตรฐานสากล ในเขตจังหวัดนครพนม และมุกดาหาร ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะและ

ศักยภาพผูเรยีนที่เปนสากลของโรงเรยีนมาตรฐานสากล ในเขตจังหวัดนครพนม และมุกดาหาร โดยรวม

และรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏผลดังน้ี 

   2.1 การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลในดานความรู โดยรวม

มีระดับการพัฒนาอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี การพัฒนาผูเรียนใหมีพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตร 

เศรษฐศาสตรและเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ

ตอสิ่งตาง ๆ  อยางเหมาะสม และขอที่มีคาเฉลีย่ตํ่าทีสุ่ด คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ทุกกลุมสาระฯในระดับสูง ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา โรงเรียนจัดการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21

ที่มีความยืดหยุน สรางสรรค ทาทาย และซับซอน เปนการศึกษาที่จะทําใหโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วอยางเต็มไปดวยสิ่งทาทายและปญหา รวมทั้งโอกาสและสิ่งที่เปนไปไดใหม ๆ ที่นาต่ืนเตน 

โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 จะเปนโรงเรียนทีม่ีหลักสูตรที่ใหนักเรียนเกี่ยวของกับปญหาในโลกที่เปนจริง 

เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับความเปนมนุษย และคําถามเกี่ยวกับอนาคตเชิงวัฒนธรรม สังคม และสากลภาพ

ของโรงเรียนจะเปลี่ยนจากการเปนสิ่งกอสรางเปนภาพของการเปนศูนยรวมประสาท (Nerve Centers) 

ที่ไมจํากัดอยูแตในหองเรียนแตจะเช่ือมโยงครู นักเรียน และชุมชน เขาสูขุมคลังแหงความรูทั่วโลก ครูเอง

จะเปลี่ยนจากการเปนผูถายทอดความรูไปเปนผูสนับสนุนชวยเหลือใหนักเรียนสามารถเปลี่ยนสารสนเทศ

เปนความรู และนําความรูเปนเครื่องมือสูการปฏิบัติและใหเปนประโยชน เปนการเรียนรูเพื่อสรางความรู 

และหัวขอความรูที่เหมาะสมสําหรับศตวรรษที่ 21 (สํานักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559 : 1) 

สอดคลองกบังานวิจยัของ นลพรรณ บับพาน (2559) ไดศึกษาคุณลักษณะและศักยภาพผูเรยีนที่เปนสากล

ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในเขตจังหวัดนครพนม และมุกดาหาร ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะ

และศักยภาพผูเรียนที่เปนสากลของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในเขตจังหวัดนครพนม และมุกดาหาร 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกบังานวิจัยของ ดิเรก วรรณเศียร และคณะ (2553) 

ไดทําการวิจัยและพฒันารปูแบบการจัดการศึกษาโรงเรยีนมาตรฐานสากล พบวา ดานสภาพการบริหาร

โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยภาพรวมโรงเรียนสามารถดําเนินการไดในระดับมาก ทั้งการสรางความตระหนัก

และช้ีแจงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลใหแกครู บุคลากร และผูเกี่ยวของ ทบทวนปรับ
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แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

ดานหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลไดในระดับดี 

   2.2 การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในดานทักษะ/กระบวนการ 

โดยรวมมีระดับการพัฒนาผูเรียนอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

คือ การพัฒนาผูเรียนใหสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู รองลงมาคือ การพัฒนาผูเรียนใหมีความคิด

แบบวิทยาศาสตร และขอที่มีคาเฉลีย่ตํ่าทีสุ่ด คือ การพัฒนาผูเรยีนใหมีความคิดริเริม่สรางสรรค ผลวิจยั

เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา โรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อมุงจัดการเรียนรู

ใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคเทียบเคียงมาตรฐานสากล ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลเมืองโลก มุงเนน

ดานทักษะกระบวนการของผูเรยีนถึง 3 ดาน คือ การสื่อสารสองภาษา นักเรียนโรงเรยีนมาตรฐานสากล

มีทักษะและความ สามารถดานภาษา ทั้งภาษา ไทยและภาษาอังกฤษสูงในระดับเดียวกับนักเรียนของ

ประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ทั้งเพื่อการศึกษาคนควาหาความรู เพื่อการติดตอสื่อสาร เพื่อการนํา 

เสนอผลงาน เพื่อการโตแยงใหเหตุผล และเพื่อการเจรจาความรวมมือ ทั้งดานการฟง การพูด การอาน

และการเขียน และนักเรยีนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความสนใจเรยีนวิชาภาษาตางประเทศภาษาที่สอง

เพิ่มมากข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) สอดคลองกับแนวคิดของ บิลไบ สุไม (2558 : 41) ที่ไดกําหนด

ทักษะของผูเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ทีเ่ต็มไปดวยขอมูล ขาวสาร ซึ่งไดแก ทักษะการคิดวิจารณญาณ  

ทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะการสือ่สาร ทักษะความคิดสรางสรรค ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และทักษะทางอาชีพและการใชชีวิต ซึ่งผูเรียนตองสรางความคิดสรางสรรคในการทํางาน ในการเรียนรู 

การประยุกตความรูไปใช รูจักปรับตัว รวมถึงสามารถสรางสรรคความรูใหม สิ่งประดิษฐ เทคนิค วิธีการ 

และ/หรือกระบวนการตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคมได และยังสอดคลองกับแนวคิดของไสว 

ฟกขาว (2558) ที่กลาววา ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมจะเปนตัวกําหนดความพรอมของนักเรียน

เขาสูโลกการทํางานที่มีความซับซอนมากข้ึนในยุคปจจุบัน ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

เน่ืองดวยในปจจุบันมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผูเรียนจึงตองมี 

ความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และปฏิบัติงานไดหลากหลาย โดยอาศัย

ความรูในหลายดาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิลัยพรณ เสรีวัฒน (2555) ไดศึกษาเรื่อง การประเมิน

เชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ผลการวิจัยดานผลผลิต พบวา ผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานความเปนเลศิวิชาการสือ่สารไดอยางนอย 2 ภาษา ล้ําหนาทางความคิด

ผลิตงานอยางสรางสรรค และรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลกอยูในระดับมาก และมีกิจกรรมที่ผูเรียน

และครูจัดข้ึน เพื่อบริการสังคมดวยจิตสาธารณะอยางหลากหลาย รวมถึงไดรับรางวัลจากการแขงขัน

ในเวทีระดับชาติและนานาชาติมากข้ึน 
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   2.3 การพัฒนาคุณลกัษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลในดานเจตคติ โดยรวมมีการ

พัฒนาผูเรียนอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การพัฒนาผูเรียน

ใหมีความรับผิดชอบตอสังคม รองลงมาคือ การพัฒนาผูเรียนใหมีจิตสํานึกในการสงเสริมพิทักษ และ

ปกปองสิ่งแวดลอม และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ การพัฒนาผูเรียนใหตระหนักถึงความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา โครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลจัดต้ังข้ึนเพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคเทียบเคียงมาตรฐานสากล ผูเรียนมี

ศักยภาพเปนพลเมืองโลก รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก มุงเนนใหนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

เปนผูที่มีจิตสาธารณะ มีสํานึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบตอสังคม และมีจิตสํานึกในการ

สงเสรมิพิทักษ และปกปองสิง่แวดลอม ตลอดจนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม 

และสถานภาพทางเศรษฐกจิสงัคม และสิ่งแวดลอมของประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมประเทศอาเซียน

ในระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 8) สอดคลองกับแนวคิดของ นิภาพร รอดไพบูลย (2556 : 3)

กลาววา คุณลักษณะของนักเรียนไทยที่จะพัฒนาสูการเปนสวนหน่ึงในประชาคมอาเซียนดวยความถึง

พรอมเพื่อแสวงหาโอกาส และพัฒนาโอกาสน้ัน ๆ เปนแนวทางแหงการพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศ 

ซึ่งคุณลักษณะน้ีจําเปนจะตองชัดเจน โดยทางดานเจตคติ หมายถึง นักเรียนมีความตระหนัก มีความภูมิใจ

ในความเปนไทยและความเปนอาเซียน รวมกันรับผิดชอบตออาเซียน มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่น

ในหลักธรรมาภิบาลสนัติวิธี สันติธรรม ยอมรับความแตกตางในการนับถือศาสนา และสามารถดําเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา และการพัฒนา

คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี โดยรวม พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกันเชิงบวกกับการพัฒนา

คุณลักษณะผูเรียนอยูในระดับสูงมาก (r = .837) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยบทบาท

ของผูบริหารสถานศึกษาจะมคีวามสมัพันธกับการพัฒนาคุณลกัษณะผูเรยีนดานความรู อยูในระดับสูงมาก 

(r = .854) รองลงมาคือ ดานเจตคติ (r = .848) และดานทักษะ/กระบวนการมคีวามสมัพันธในระดับสูง 

(r = .588) ตามลําดับ ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีผูบริหารที่มีวิสัยทัศน ผูบริหารโรงเรียน

มาตรฐานสากลสวนใหญมีภาวะผูนําทางวิชาการกาํหนดนโยบายที่มปีระสิทธิภาพ และมีความเปนผูบรหิาร

มืออาชีพสูง ประกอบกบัผูบรหิารไดสงเสรมิพัฒนาครูใหมีทัง้ความรูความเขาใจชัดเจนในบทบาทหนาที่

ในการปฏิบัติงาน โดยการเขารวมอบรม สัมมนา ศึกษาเพิ่มเติมความรูความเขาใจทันการเปลี่ยนแปลง

ของโลกาภิวัฒน ซึ่งสรางความสามารถในการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนสงเสริมใหการบริหารโรงเรียน

มาตรฐานสากลประสบความสําเร็จ สอดคลองกับงานวิจัยของ ดิฐารัตน ลีวรางกุล (2553) ไดศึกษา

ความรูความเขาใจของบุคลากรในการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลกับการเตรียมการ และแสวงหา
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ผูรวมพัฒนา ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารควรสรางความรูความเขาใจของบุคลากรในการดําเนินงาน

โรงเรียนมาตรฐานสากล เตรียมการและแสวงหาผูรวมพัฒนา มีการหาสื่อการจัดการเรียนการสอนที่ครบ

สมบูรณ และทันสมัย ครูผูสอนมีความเปนมืออาชีพและมีจํานวนเพียงพอ หลักสูตรการเรียนการสอน

ที่เนนความเปนสากลการบริหารจัดการโรงเรียนดวยระบบคุณภาพ ความพรอมของโรงเรียนจะชวย

สงเสรมิใหการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากลประสบความสําเรจ็ และสอดคลองกับงานวิจัยของ นิตยา 

อุนทา และชวน ภารังกูล (2559) ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สัมพันธกับการจัดการเรียนรู

สูประชาคมอาเซียนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุร ีเขต 1

ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธของบทบาทของผูบริหารกับการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ

ระดับสูงในทิศทางบวก และสอดคลองกับงานวิจัย พงษอิศรา ประหยัดทรัพย (2557) ไดศึกษาบทบาท

ของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนสูการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวาง

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนสูการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

โดยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นุชนรา 

รัตนศิระประภา (2557) ไดศึกษาสมรรถนะของผูบริหารทีส่งผลตอคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบดังน้ี ผูบริหารมคีวามเขาใจในบทบาทและหนาที่

ในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลอยางชัดเจน มีสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําสายงาน และสี่

สมรรถนะยอย คือ การบริการที่ดีการสื่อสาร และการจูงใจ การพัฒนาตนเอง และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสงผลตอคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐานดานการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

 

ขอเสนอแนะ 

 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 จากผลการศึกษาวิจัยเรือ่ง ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนา

คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ดังน้ี 

  1. ผูบริหารสถานศึกษาควรมุงเนนการจัดกิจกรรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู 

การจัดทําโครงการและหลักสูตรฝกอบรม เพื่อใหครูมีขวัญกําลังใจที่ดี พัฒนาความรู ทักษะในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน สรางประสบการณและคุณธรรมจริยธรรมของคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
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  2. ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่ชวยสงเสริมประสิทธิภาพ

ในการเรียนการสอนใหครบถวนตามความตองการ หรือจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อสรางสิ่งอํานวย

ความสะดวกที่ครบถวนตามความเหมาะสม 

  3. ผูบริหารสถานศึกษาควรมุงเนนการนําผลจากการนิเทศมาวิเคราะหหาปญหา ขอดี 

ขอดอย เพื่อสรางเปนแนวทางกําหนดนโยบายเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ของคร ู

  4. ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรสนับสนุนใหทุกฝายสํารวจปญหาที่สงผลตอการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน และนําปญหามาวิเคราะหหาสาเหตุใหครอบคลุมและครบถวน เพื่อนําไปใชในการกําหนด

นโยบายสถานศึกษาทีส่อดคลองกับสภาพจรงิและสามารถแกไขจุดบกพรอง พัฒนาคุณภาพผูเรียนและ

สถานศึกษาไดอยางเต็มศักยภาพ 

  5. ผูบริหารสถานศึกษาจงึควรสาํรวจความตองการและศักยภาพผูเรียน รวมทั้งวิเคราะห

เช่ือโยงขอมูลทองถ่ิน แหลงเรียนรูในทองถ่ินและทรัพยากรบุคคลในทองถ่ินมาบูรณาการการจัดกระบวนการ

ทางการศึกษา เพื่อใหครูไดนําหลักสูตรสถานศึกษาไปจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียน

ไดเรียนตามความถนัด และสอดคลองกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม

ฯลฯ ซึ่งจะเปนการพัฒนาที่มั่นคงและย่ังยืน 

  6. สถานศึกษาควรจดัทาํแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน พัฒนาครูผูสอนทกุกลุมสาระการเรยีนรู การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย

ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการและความสามารถของผูเรียน รวมถึงจัดใหมีการทดสอบ

และประเมินผลการเรยีนรูดวยเครือ่งมอืที่มีมาตรฐาน วิธีการและรูปแบบที่หลากหลายในทุกกลุมสาระ

การเรียนรู ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินการทีชั่ดเจน เพื่อใหผูเรยีนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ทุกกลุมสาระฯในระดับสูงข้ึน 

  7. สถานศึกษาควรจัดทําหลักสูตรที่สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค จัดการพัฒนาครู

ใหมีทักษะในการจัดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อใหผูเรียนเกิดความสามารถ

ในการคิดไดหลากหลายและแปลกใหมจากเดิม โดยสามารถนําไปประยุกตทฤษฎี หรือหลักการไดอยาง

รอบคอบและมีความถูกตอง จนนําไปสูการคิดคนและสรางสิ่งประดิษฐรูปแบบความคิดใหม 

  8. สถานศึกษาควรสงเสริมความตระหนักในความเปนไทย บูรณาการกับการเรียนการสอน 

การใชชีวิตในโรงเรียนและผานกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเน่ือง เพื่อใหผูเรียนเกิดความรัก ความภูมิใจ

ในความเปนไทย และปฏิบัติตนตามขนมธรรมเนียมของไทยไดอยางถูกตองเหมาะสม 
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 จากผลการศึกษาวิจัยเรือ่ง ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนา

คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

  1. ควรนําปจจยัที่ไดไปทดสอบกับกลุมประชากรในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ เพื่อทําการ

เปรียบเทียบความสอดคลองกับปจจัยที่ไดจากการศึกษา 

  2. ควรศึกษาประสิทธิผลของการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

  3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ และวิธีการการจัดการเรียนรูโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

 

1. ชื่อ – สกุล นายพิสิษฐ ศักดา 

 ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนเช่ียวชาญ โรงเรียนสุราษฎรธานี  

  อําเภอเมือง จังหวัดเมอืงสุราษฎรธานี 

 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

2. ชื่อ – สกุล นายเจนจัด ภักดีไทย 

 ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนชํานาญการพเิศษ โรงเรียนสรุาษฎรพิทยา  

  อําเภอเมือง จังหวัดเมอืงสุราษฎรธานี 

 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

 

3. ชื่อ – สกุล นายเชษฐ สําลีพันธ 

 ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนเช่ียวชาญ โรงเรียนเวียงสระ  

  อําเภอเวียงสระ จังหวัดเมืองสรุาษฎรธานี 

 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

4. ชื่อ – สกุล นายเกรียงไกร แกวมีศร ี

 ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนชํานาญการพเิศษ โรงเรียนเมืองสรุาษฎรธานี  

  อําเภอเมือง จังหวัดเมอืงสุราษฎรธานี 

 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

 

5. ชื่อ – สกุล นายสมยศ กระจางแจง 

 ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนชํานาญการพเิศษ โรงเรียนสรุาษฎรธานี 2  

  อําเภอเมือง จังหวัดเมอืงสุราษฎรธานี 

 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
 

เรื่อง ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

เรียนผูตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามชุดน้ีจัดทําข้ึนเพื่อประกอบการจัดทํางานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร

ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน

โรงเรยีนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

การตอบแบบสอบถามในครั้งน้ีไมมีผลใด ๆ ตอตัวบุคคล โดยขอมูลในแบบสอบถามน้ีจะนําไปใชประโยชน

ทางการศึกษาเทาน้ัน จึงใครขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามเลมน้ีดวยความเปนจริง  

 แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 ประกอบดวย แบบสอบถามเกี่ยวกบับทบาทของผูบรหิารสถานศึกษา 

 ตอนท่ี 3 ประกอบดวย แบบสอบถามเกีย่วกบัคุณลกัษณะผูเรยีนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงที่ใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ี 

 

 

 

                นางสาวจันทณา นวลแกว 

                 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
 

เรื่อง ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่เปนจรงิ 

1. เพศ  

 1. ชาย   2. หญงิ 

 

 2. อายุ   

 1. ไมเกิน 25 ป   2. 25 - 30 ป  3. 31 - 35 ป 

 4. 36 - 40 ป   5. 41 - 45 ป  6. 46 - 50 ป 

 7. 51 - 55 ป   8. 56 ปข้ึนไป   

 

 3. ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีไดรับ 

 1. ปรญิญาตร ี   2. ปรญิญาโท  3. ปรญิญาเอก 

  

 4. ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน 

 1. ผูอํานวยการสถานศึกษา  2. รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ  

 3. หัวหนางานหลกัสูตร   4. ครูผูสอนในวิชาการศึกษาคนควาฯ (IS)  

 5. ครูผูสอน   

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

คําชี้แจง กรุณากาเครื่องหมาย  ลงช่ือในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดยพิจารณา

เกณฑของแตละระดับ ดังน้ี  

กําหนดให 5 คะแนน  หมายถึง  ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 

กําหนดให 4 คะแนน  หมายถึง  ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

กําหนดให 3 คะแนน  หมายถึง  ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

กําหนดให 2 คะแนน  หมายถึง  ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับระดับนอย 

กําหนดให 1 คะแนน  หมายถึง  ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 
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บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

การปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1. การพัฒนาครูและบุคลากร 

1.1 ผูบรหิารมีการสงเสริมการพฒันาครู บุคลากร

ทางการศึกษา 

      

1.2 ผูบรหิารจดัใหมกีารอบรมครู บคุลากรทางการศึกษา

เพื่อเพิ่มพูนความรู ทีท่ันสมัย  

     

1.3 ผูบรหิารจดัใหมกีารอบรมครู บคุลากรทางการศึกษา

เพื่อเสรมิสรางทักษะ ความชํานาญในการจัดการ

เรียนรู 

     

1.4 ผูบรหิารกระตุนใหครูปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน    

ในการจัดการเรียนรูที่เนนการพฒันาคุณลักษณะ

ผูเรียน 

     

1.5 ผูบรหิารสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม

สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     

1.6 ผูบรหิารสนับสนุนใหครูและบุคลากรศึกษาตอในสาขา 

วิชาทีต่รงกับความตองการของสถานศึกษา 

     

1.7 ผูบรหิารสงเสริมการสรางผลงานทางวิชาการของครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 

     

2. การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก 

2.1 ผูบรหิารจัดสิง่อํานวยความสะดวกใหครู บุคลากร

ทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

     

2.2 ผูบรหิารจัดแหลงเรียนรูที่เหมาะสมและเพียงพอ  

ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

     

2.3 ผูบรหิารจัดบรรยากาศทีเ่อื้อตอการจัดการเรียนรู

ของผูเรียน 

     

2.4 ผูบรหิารจัดเตรียมและสนับสนุนสื่อนวัตกรรม 

เทคโนโลยี 

     

2.5 ผูบรหิารใหคําแนะนําเกี่ยวกบัวัสดุอุปกรณ  สื่อ

นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู 
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บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

การปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
2. การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก (ตอ) 

2.6 ผูบรหิารจัดเตรียมและสนับสนุนสื่อนวัตกรรม      

2.7 ผูบรหิารจัดเตรียมและสนับสนุนสือ่นวัตกรรม      

2.8 ผูบรหิารใหคําแนะนําเกี่ยวกบัวัสดุอุปกรณ  สื่อ

นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู 

     

2.9 ผูบรหิารสงเสริมใหครูและนักเรียนผลิตสือ่การ

เรียนรู 

     

3. การนิเทศติดตาม   

3.1 ผูบรหิารดําเนินการนิเทศภายในอยางตอเน่ือง      

3.2 ผูบรหิารสงเสริมการสรางเจตคติที่ดีตอการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา 

     

3.3 ผูบรหิารสนับสนุนการทํางานเปนทีม      

3.4 ผูบรหิารมีการประเมินผลการนิเทศอยางเปนระบบ      

3.5 ผูบรหิารนําผลที่ไดจากการนิเทศมาพัฒนาครูในการ

จัดการเรียนการสอน 

     

4.การกําหนดนโยบาย 

4.1 ผูบรหิารสนับสนุนการสํารวจ และวิเคราะหปญหา

ของสถานศึกษา 

     

4.2 ผูบรหิารกําหนดเปาหมาย และทิศทางในการจัด

การศึกษา 

     

4.3 ผูบรหิารจัดทําแผนโครงการ และกําหนดวิธีดําเนินการ

โดยการมสีวนรวมกบัทุกฝาย 

     

4.4 ผูบรหิารดําเนินงานตามนโยบายเพือ่การแกปญหา

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

     

4.5 ผูบรหิารประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย   

ที่กําหนด 

     

4.6 ผูบรหิารกําหนดนโยบายที่เนนการยกระดับการจัด 

การเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
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บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

การปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

5. การพัฒนาหลักสูตร 

5.1 ผูบรหิารประสานงานกับบุคลากรทุกฝายในการ

จัดทําและพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 

     

5.2 ผูบรหิารจัดทําหลักสูตรทีส่อดคลองกับความ

ตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 

     

5.3 ผูบรหิารประชาสัมพันธหลักสูตรสถานศึกษาให

ผูเกี่ยวของทราบ 

     

5.4 ผูบรหิารติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษาอยางมี

ระบบ 

     

5.5 ผูบรหิารจัดใหมกีารประเมินผลการใชหลักสูตรเพื่อ

ปรับปรงุและพัฒนา 

     

5.6 ผูบรหิารมีการพฒันาสาระของหลักสูตรสถานศึกษา

ใหทันสมัย 

     

 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงช่ือในชองที่ตรงกบัความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดยพจิารณา

เกณฑของแตละระดับ ดังน้ี  

กําหนดให 5 คะแนน หมายถึง มีการพฒันาผูเรียนอยูในระดับมากที่สุด 

กําหนดให 4 คะแนน หมายถึง มีการพฒันาผูเรียนอยูในระดับมาก 

กําหนดให 3 คะแนน หมายถึง มีการพฒันาผูเรียนอยูในระดับปานกลาง 

กําหนดให 2 คะแนน หมายถึง มีการพฒันาผูเรียนอยูในระดับนอย 

กําหนดให  1 คะแนน หมายถึง มีการพฒันาผูเรียนอยูในระดับนอยทีสุ่ด 
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คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

การพัฒนาผูเรียน 

มาก

ท่ีสุด 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

นอย 

 

นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1. ดานความรู    

1.1 พัฒนาผูเรียนใหเกิดความจําได และความเขาใจ   

ตอสิ่งตาง ๆ อยางเหมาะสม 

     

1.2 พัฒนาผูเรียนใหมีพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตร 

เศรษฐศาสตรและเทคโนโลยี 

     

1.3 พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูเรื่องภาษาเปนอยางดี      

1.4 พัฒนาผูเรียนใหมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทกุกลุม

สาระฯในระดับสูง 

     

1.5 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูเปนที่ยอมรบั

ระดับประเทศ  

     

2. ดานทักษะ/กระบวนการ 

2.1 พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถและความชํานาญ

ในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ระดับสูง   

     

2.2 พัฒนาผูเรียนใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค      

2.3 พัฒนาผูเรียนใหมคีวามคิดอยางวิทยาศาสตร        

2.4 พัฒนาผูเรียนใหมีความคิดอยางมีวิจารณญาณ      

2.5 พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห

ในการแกปญหา 

     

2.6 พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถผลิตผลงาน     

ดวยตนเองอยางมีคุณภาพสูง 

     

2.7 พัฒนาผูเรียนใหสามารถจัดลําดับความสําคัญ

วางแผนและบรหิารจัดการสูผลสําเร็จ 

     

2.8 พัฒนาผูเรียนใหสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู      

2.9 พัฒนาผูเรียนใหสามารถใชเทคโนโลยีเผยแพร

ผลงานไดอยางกวางขวาง 
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คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

การพัฒนาผูเรียน 

มาก

ท่ีสุด 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

นอย 

 

นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

3. เจตคติ 

3.1 พัฒนาผูเรียนใหมคีวามตระหนักรูเทาทัน         

การเปลี่ยนแปลงของโลก 

     

3.2 พัฒนาผูเรียนใหตระหนักถึงความหลากหลาย    

ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย 

     

3.3 พัฒนาผูเรียนใหตระหนักถึงความหลากหลาย   

ทางวัฒนธรรมของโลก 

     

3.4 พัฒนาผูเรียนใหมีจิตสํานึกในการใหบริการสงัคม      

3.5 พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบตอสังคม      

3.6 พัฒนาผูเรียนใหมีจิตสํานึกในการสงเสริมพิทักษ 

และปกปองสิง่แวดลอม 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ภาคผนวก ง 

การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
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แบบประเมินคาความสอดคลอง IOC 

เรื่อง ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณลกัษณะผูเรียนโรงเรียน

มาตรฐานสากล สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

รายการขอคําถาม ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญคนท่ี คา 

IOC 

แปล

ผล 1 2 3 4 5 

ตอนท่ี 2 บทบาทผูบรหิารสถานศึกษา 

1. การพัฒนาครูและบุคลากร 

1.1 ผูบรหิารมีการสงเสริมการพฒันาครู

บุคลากรทางการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

1.2 ผูบรหิารจัดการอบรมเพื่อสรางความรู       

ที่ทันสมัย  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

1.3 ผูบรหิารจัดการอบรมเพื่อเสรมิสรางทักษะ 

ความชํานาญ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

1.4 ผูบรหิารกระตุนใหครปูรับเปลีย่นกระบวนทัศน

ในการจัดการเรียนรูที่เนนสรางคุณลักษณะ

ผูเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

1.5 ผูบรหิารสนับสนุนใหครูและบุคลากรศึกษา

ตอในสาขาวิชาที่ตองการ +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชได 
1.6 ผูบรหิารมีการสงเสริมวินัย คุณธรรม และ

จริยธรรมสําหรับขาราชการคร ูและบุคลากร

ทางการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

1.7 ผูบรหิารจัดสิง่อํานวยความสะดวกในการจัด 

การเรียนรู +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชได 

1.8 ผูบรหิารสงเสริมใหสรางผลงานทางวิชาการ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 
2. การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก 

2.1 ผูบรหิารจัดหาแหลงเรียนรูทีเ่หมาะสมและ

เพียงพอ +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชได 
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รายการขอคําถาม ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญคนท่ี คา 

IOC 

แปล

ผล 1 2 3 4 5 

2. การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก (ตอ) 

2.2 ผูบรหิารจัดบรรยากาศการเรียนรูที่เอือ้ตอ

การเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

2.3 ผูบรหิารจัดเตรียมและสนับสนุนสื่อ

นวัตกรรม เทคโนโลยี +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

2.4 ผูบรหิารใหคําแนะนําเกี่ยวกบัวัสดุอุปกรณ  

สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชได 

2.5 ผูบรหิารสงเสริมใหครูและนักเรียนผลิตสื่อ

การเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 
3. การนิเทศติดตาม   

3.1 ผูบรหิารสนับสนุนการดําเนินการการนิเทศ

อยางตอเน่ือง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

3.2 ผูบรหิารสงเสริมการสรางเจตคติที่ดีตอการ

ไดรับการนิเทศ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

3.3 ผูบรหิารสนับสนุนการทํางานเปนทีมตลอด +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

3.4 ผูบรหิารมีการประเมินผลการนิเทศทีเ่ปน

มาตรฐาน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

3.5 ผูบรหิารนําผลที่ไดจากการนิเทศมาพัฒนา

ครูและหลักสูตรสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 
4. การกําหนดนโยบาย 

4.1 ผูบรหิารกําหนดเปาหมาย และทิศทาง    

ในการจัดการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

4.2 ผูบรหิารมีสวนรวมจัดทําแผนโครงการ 

และกําหนดวิธีดําเนินการ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

4.3 ผูบรหิารดําเนินงานตามนโยบาย เพื่อการ

แกปญหาของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชได 

4.4 ผูบรหิารสนับสนุนการสํารวจและวิเคราะห

ปญหาของสถานศึกษา +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชได 
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รายการขอคําถาม ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญคนท่ี คา 

IOC 

แปล

ผล 1 2 3 4 5 

4. การกําหนดนโยบาย (ตอ) 

4.5 ผูบรหิารประเมินผลการดําเนินงาน       

ตามนโยบาย +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

4.6 ผูบรหิารกําหนดนโยบายที่เนนยกระดับ 

การจัดการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชได 
5. การพัฒนาหลักสูตร 

5.1 ผูบริหารรวมประสานกบับุคลากรทุกฝาย 

ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

5.2 ผูบริหารจัดทําหลักสูตรทีส่อดคลองกบั

ความตองการของผูเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

5.3 ผูบริหารมีการประชาสัมพันธหลกัสูตร

สถานศึกษา +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชได 

5.4 ผูบริหารติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษา

อยางมีระบบ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

5.5 ผูบริหารจัดใหมีการประเมินผลการใช

หลักสูตรเพื่อปรบัปรุง +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชได 

5.6 ผูบริหารมีการพัฒนาสาระของหลกัสูตร

สถานศึกษาใหทันสมัย +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 
ตอนท่ี 3 การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1. ดานความรู    

1.1 มีกระบวนการสงเสริมใหผูเรียนเกิดความจํา

ไดและความเขาใจตอสิ่งตาง ๆ  อยางเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

1.2 ผูเรียนมีพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตร 

เศรษฐศาสตรและเทคโนโลยี +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชได 

1.3 ผูเรียนมีความรอบรูเรือ่งภาษาเปนอยางดี +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

1.4 ผูเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุม

สาระฯในระดับสงู +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

1.5 ผูเรียนมีความรูเปนที่ยอมรับระดับประเทศ  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 
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รายการขอคําถาม ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญคนท่ี คา 

IOC 

แปล

ผล 1 2 3 4 5 

2. ดานทักษะ/กระบวนการ 

2.1 ผูเรียนมีความสามารถ และความชํานาญ   

ในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ระดับสูง   +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

2.2 ผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

2.3 ผูเรียนมีความคิดอยางวิทยาศาสตร   +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

2.4 ผูเรียนมีความคิดอยางมีวิจารณญาณ +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชได 

2.5 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห

ในการแกปญหา +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชได 

2.6 ผูเรียนมีความสามารถผลิตผลงานดวยตนเอง

อยางมีคุณภาพสูง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 
2.7 ผูเรียนสามารถจัดลําดับความสาํคัญ วางแผน

และบริหารจัดการสูผลสําเรจ็ +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชได 

2.8 ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

2.9 ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีเผยแพรผลงาน

ไดอยางกวางขวาง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 
3. เจตคติ 

3.1 ผูเรียนมีความตระหนักรูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงของโลก +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 
3.2 ผูเรียนตระหนักถึงความหลากหลาย      

ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี

ของไทย +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

3.3 ผูเรียนตระหนักถึงความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมของโลก +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชได 

3.4 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการใหบรกิารสังคม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

3.5 ผูเรียนมีความรบัผิดชอบตอสงัคม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

3.6 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการสงเสรมิพิทกัษ และ

ปกปองสิง่แวดลอม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 
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คาความเช่ือม่ันของเครือ่งมือ 
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  สรุปคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

 

ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณลกัษณะผูเรียน 

โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ขอ บทบาทผูบริหารสถานศึกษา คาความเชื่อมั่น 

1 การพัฒนาครูและบุคลากร .710 

2 การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก .622 

3 การนิเทศติดตาม .935 

4 การกําหนดนโยบาย .942 

5 การพัฒนาหลักสูตร .952 

รวม .966 

   

   

ขอ การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน คาความเชื่อมั่น 

1 ดานความรู  .875 

2 ดานทักษะ/กระบวนการ   .823 

3 ดานเจตคติ .559 

รวม .901 

 

ความเช่ือมั่นของเครื่องมือโดยรวมทั้งฉบับ คือ .972 
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ประวัตผิูทําวิทยานพินธ 

 

ชื่อ – ชื่อสกุล  นางสาวจันทณา นวลแกว 

 

วัน เดือน ปเกิด  12 ธันวาคม 2532 

 

สถานท่ีเกิด  จังหวัดชุมพร 

 

สถานท่ีอยูปจจุบัน  72/1 หมูที่ 1 ตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว  

  จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย 86160 

 

ตําแหนงหนาท่ีการงานปจจุบัน ครู คศ.1 

 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน  โรงเรียนเมืองสรุาษฎรธานี ถนนลูกเสือ ตําบลมะขามเต้ีย  

   อําเภอเมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 

 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2551 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

   มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

 

ประสบการณการทํางาน พ.ศ. 2556 ครูผูชวยโรงเรียนเมืองสรุาษฎรธานี    

  อําเภอเมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี  

  พ.ศ. 2558 ครู คศ.1 โรงเรียนเมืองสรุาษฎรธานี    

  อําเภอเมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 
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