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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศ ประเทศจะเจริญกาวหนาตองอาศัย
การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาในดานตาง ๆ โดยอาศัยกําลังคน
เปนปจจัยสําคัญ เพราะคนเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคายิ่งกวาทรัพยากรใด ๆ แตคนจะมีประสิทธิภาพเพียงใด
นั้น ยอมข้ึนอยูกับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะกระบวนการคิด การคิดมีความสําคัญ
ตอการดํารงชีวิตในสังคม นานาประเทศท่ัวโลกตางกําหนดใหการพัฒนาความสามารถในการคิดเปน
เปาหมายสําคัญของการศึกษาทุกระดับชั้นและทุกสาขาวิชา สําหรับการศึกษาไทยไดกลาวถึงความสําคัญ
ของการสอนคิดไวอยางชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ในหมวด 4
มาตรา 24 วา สถาบันการศึกษาทุกระดับจะตองจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการ
คิดและคิดเปน ท้ังนี้เนื่องจาก โลกปจจุบันเปนโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังทางดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี บุคคลสามารถรับขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดจากท่ัวโลกจากหลายทิศทางเพียง
ในระยะเวลาสั้น ๆ อีกท้ังขอมูลท่ีรับเขามายังมีความหลากหลายท่ีบุคคลจําเปนตองพิจารณาขอมูล
เหลานั้นอยางถ่ีถวน จะตองสามารถคิด วิเคราะห เลือกรับและปฏิเสธขอมูลขาวสารได สามารถ
เลือกใชขอมูลไดอยางถูกตองและเปนประโยชน โดยการพิจารณา ไตรตรอง กอนตัดสินใจเชื่อ หรือ
ปฏิบัติตาม ท้ังนี้การคิดข้ันสูงในฐานะกลไกพ้ืนฐานของการพัฒนาคนจึงเปนสิ่งท่ีจะตองพิถีพิถัน และ
จัดการใหไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาศักยภาพในตัวบุคคลดวยการมุงเสริมสรางพลังความสามารถ
ใหเจริญเติบโตอยางเต็มขีดความสามารถและจะตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู
เพ่ือนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูและสังคมแหงการเรียนรูในท่ีสุด (อรอุมา รุงเรืองวณีชกุล,
2556 : 1)

ผูบริหาร และบุคลากรในองคกร ถือไดวาเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญท่ีสุด ซึ่งมีความหมาย
ท่ัวไปรวมถึงบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ตามหนวยงานตาง ๆ ท่ีประกอบกันเปนองคการ งานท่ีดําเนินการ
ภายในองคการนั้นลวนตองเก่ียวของกับคน หรืออาศัยคนเปนปจจัยสําคัญ เพ่ือใหองคการดําเนิน
กิจกรรมไปได และองคการนั้นจะเดินไปในทิศทางใดนั้นก็ข้ึนอยูกับผูท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งสําหรับองคการ
นั้นนั่นก็คือ ผูนําหรือผูบริหารเพราะเปนผูท่ีตัดสินใจกําหนดทิศทาง วางนโยบาย และรับผิดชอบ
ตอความสําเร็จและความกาวหนาใหแกองคการ ดังนั้นองคการจะพัฒนาไปไดดวยดีจําเปนตองอาศัยผูนํา
ท่ีมีความสามารถ มีภาวะผูนําสูงและสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิผล ซึ่งปจจัยท่ีสงผลตอ
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คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนนั้นข้ึนอยูกับความสามารถ
และทักษะในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาเปนสําคัญ ผูบริหารทุกคนจึงตองตระหนัก และ
ใหความสําคัญในการพัฒนาตนจนถึงระดับความเปนวิชาชีพเพ่ือใหมีความรูความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบัติงานมีความเปนอิสระในการตัดสินใจมีความสามารถในการกําหนดมาตรฐานงานการปฏิบัติ
และการประเมินผลดวยตนเอง สถานศึกษาจึงตองการจัดการเรียนรู การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
ในการบริหารจัดการท่ีจะสนองตอบตอแนวทางดังกลาว ท้ังนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ไดสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญในการสงเสริมความคิดเชิงระบบ โดยการกําหนดมาตรฐานการ
อุดมศึกษาในมาตรฐานท่ี 3.2 ไวประการหนึ่งวา นิสิตนักศึกษาจะตองมีการบริหารจัดการความรูอยาง
เปนระบบ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) การสอนใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดจะ
เปรียบเสมือน การติดอาวุธทางปญญาใหกับผูเรียน เพราะจะทําใหผูเรียนไดมีเครื่องมือท่ีใชในการ
แสวงหาความรูไดไปตลอดชีวิต จึงนับไดวาการสอนใหผูเรียนไดรูจักวิธีการคิดเปนสิ่งท่ีพึงประสงค
อยางยิ่งในสภาพของสังคมปจจุบัน

การคิดเชิงระบบ (Systems thinking) เปนอีกรูปแบบหนึ่งของวิธีคิดของผูบริหารสถานศึกษา
ท่ีใชในการมองปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารสถานศึกษา โดยจะพิจารณาปญหาเปน 3 ระดับ
คือ ระดับสถานการณ (Events) ระดับแบบแผนพฤติกรรม (Patterns of behavior) และระดับ
โครงสรางระบบ (Systems structure) (Kreutzer, 2001 : 803) กลาวคือ เม่ือมีปรากฏการณ
สถานการณปญหาเกิดข้ึน จะพิจารณาสรางความเขาใจกับสถานการณนั้น ๆ ใหไดวาปจจัยสาเหตุ
ของการเกิดสถานการณนั้นมีปจจัยสาเหตุยอยอะไรบางจากนั้นพิจารณาวาปจจัยสาเหตุยอยนั้น
มีความสัมพันธเชื่อมโยงในลักษณะความเปนเหตุเปนผลกันอยางไรบางท้ังนี้รูปแบบพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน
อาจจะกอใหเกิดสถานการณท่ีขยายวงกวางข้ึน หรืออาจจะกอใหเกิดสถานการณแบบสมดุลท่ีไมมีการ
ขยายผลท่ีกวางขวางมากข้ึนก็ไดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางความสัมพันธระหวางปจจัยสาเหตุยอย
อันจะสงผลทําใหรูปแบบพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงและในท่ีสุดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงระดับสถานการณ
ดวยกระบวนการดังท่ีกลาวมานี้ถือวาเปนกระบวนการปฏิบัติการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงระบบจึงเปน
ปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญสําหรับผูบริหารในการบริหารองคกรใหเกิดผลสําเร็จ บรรลุเปาประสงคตาม
ท่ีตั้งไวดวยการอธิบายและสรางความเขาใจท่ีลึกซึ้งเก่ียวกับพลังและความสัมพันธเชื่อมโยงระหวาง
ปจจัยตาง ๆ ท่ีจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระบบใหไปสูทิศทางท่ีตองการ การจะฝกฝน และ
ปฏิบัติการตามแนวคิดนี้จําเปนตองพัฒนาเก่ียวกับความตระหนักในความซับซอนของปญหาความสัมพันธ
ของปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนเงื่อนไขท่ีจะเปนพลังนําไปสูความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางการสงเสริม
กระบวนการคิดเชิงระบบกับความสําเร็จในการบริหารงานดานวิชาการ ถือไดวาเปนความสามารถ
ของผูบริหารสถานศึกษาโดยมองเห็นวิธีคิดและภาษาท่ีใชอธิบาย พฤติกรรมความเปนไปตาง ๆ รวมถึง
ความเชื่อมโยงตอเนื่องของสรรพสิ่งและเหตุการณตาง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธผูกโยงกันเปนระบบ
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เปนเครือขายดวยสภาวะการพ่ึงพาอาศัยกันสามารถมองปญหาท่ีเกิดข้ึนไดเปนวัฎจักรโดยนํามาบูรณาการ
เปนความรูใหม เพ่ือใหสามารถเปลี่ยนแปลงระบบไดอยางมีประสิทธิผลสอดคลองกับความเปนไป
ในโลกแหงความจริง ผูบริหารจึงเปนผูท่ีมีบทบาท และเปนตัวจักรสําคัญของโรงเรียนเปนผูนําพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนไปสูเปาหมายปลายทางตามความคาดหวังของสังคมชุมชนผูปกครอง และ
นักเรียนซึ่งสอดคลองกับแนวคิดท่ีวาผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทในการจัดการศึกษาเปนผู
ทําหนาท่ีใหบริการหรือปฏิบัติงานเก่ียวของกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศและการ
บริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตาง ๆ โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันมีอํานาจ
ในการตัดสินใจรวมท้ังการกําหนดนโยบายตาง ๆ ของสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษาจึงควรมีคุณลักษณะ
ท่ีดีท้ังทางดานคุณวุฒิและคุณธรรมจริยธรรมตลอดท้ังจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดีเปนผูนําวิชาชีพท่ีจะตอง
มีสมรรถนะความรูความสามารถจึงจะนําไปสูการจัดและการบริหารสถานศึกษาท่ีดีมีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ (ธีระ รุญเจริญ, 2550 : 7) และการท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
ภายในโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายของการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นผูบริหารจะตอง
มีทักษะการบริหาร (Katz, 1995) ไดกลาววาความสามารถทางการบริหารท่ีผูบริหารจําเปนตองมีความรู
ความสามารถในการบริหารองคกรเพ่ือใหภารกิจบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค
ขององคกรมีนักวิชาการหลายทานท่ีใหแนวคิดวาผูบริหารสถานศึกษาควรมีความรูความสามารถ หรือ
มีทักษะทางการบริหารในดานตาง ๆ 3 ดานคือทักษะดานเทคนิคทักษะดานมนุษยสัมพันธและทักษะ
ดานความคิดรวบยอด (วรชัย เยาวปาณี, 2552 : 15) และ Senge (1990) ไดกลาวถึงการคิดอยางเปน
ระบบซึ่ง สรุปไดวาการคิดอยางเปนระบบเปนการคิดในรูปแบบเชิงบูรณาการ หรือการมองปญหา
แบบองครวม ไมแยกสวน สามารถมองเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงของปจจัยหรือองคประกอบตาง ๆ ได
คิดโดยเชื่อมโยงเรื่องตาง ๆ กับปจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของใหขยายขอบเขตออกไปเพ่ือใหไดมุมมองใหม ๆ
ความเปนไปไดใหม ๆ โดยไมดวนสรุปหรือตัดสินใจปญหากอนจะไดมาซึ่งแนวทางท่ีดีท่ีสุด ดังนั้น
การแกปญหาอยางเปนระบบจึงตองมองถึงภาพรวมของปญหาและบริบทของสภาพแวดลอม
ของปญหานั้น ๆ ดวย

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ซึ่งมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาในเขต
จังหวัดชุมพร โดยมีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 22 โรงเรียน ไดดําเนินงานตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ การปฏิบัติงาน
ในสวนของการจัดโครงสรางและการบริหารงานตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ตลอดจนความกาวหนาในการจัดการศึกษาจะเห็นวาวิธีคิดใหม ๆ การสรางจิตสํานึกเชิงบูรณาการ
องครวมหรือความคิดเชิงระบบ เปนการคิดเชิงกระบวนการ สามารถนํามาใชในการขับเคลื่อนองคกร
เปนหนทางในการแกปญหาตาง ๆ ในองคกร หรือการจะพัฒนาองคกรอยางแทจริง ผูบริหารสถานศึกษา
จึงตองเปลี่ยนวิธีคิดเสียใหม การท่ีบุคลากรยึดติดกับความคิด หรือมิจฉาทิฏฐิ ทําใหองคกรขาดการ
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สรางสรรค ความเห็นแกตน หรือเอาแตความคิดเห็นของตน ไมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน จะเกิดมุมมอง
ท่ีคับแคบ สงผลใหเกิดพฤติกรรมการทํางานท่ีไมพัฒนามีแตเสื่อมถอย การปรับเปลี่ยนวิธีคิดสามารถ
ทําใหพนักงานมีทัศนคติความเชื่อ พฤติกรรมท่ีแตกตางไปจากเดิม โดยเฉพาะการมีมุมมองเชิงบูรณาการ
องครวม จะทําใหองคกรมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไดอยางยั่งยืน ถอนรากถอนโคน จากปญหาการจัดการศึกษา
ในปท่ีผานมาไดสะทอนใหเห็นวา การจัดการศึกษาในจังหวัดชุมพรนั้นยังตองไดรับการเอาใจใสจากผูบริหาร
สถานศึกษาเปนอยางมาก ผลสะทอนจากคะแนนทดสอบมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับชาติ O - net
ท่ียังตกต่ํา ผูบริหารจึงตองใหความสําคัญตอการบวนการคิกเชิงระบบเปนอยางสูง (สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11, 2558)

จากเหตุผลและความสําคัญขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวาง
การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบกับความสําเร็จในการบริหารงานดานวิชาการของสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร เพ่ือ
จะไดทราบความสัมพันธระหวางประเด็นดังกลาววามีลักษณะอยางไร ซึ่งผลจากการวิจัยจะใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในภาคอนาคตอันใกลตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร

2. เพ่ือศึกษาความสําเร็จในการบริหารงานดานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบกับความสําเร็จ
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร

ความสําคัญของการวิจัย

ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 และสถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนตอไป

1. ผูบริหารไดทราบความสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบกับ
ความสําเร็จในการบริหารงานดานวิชาการของสถานศึกษามากยิ่งข้ึน
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2. ผูบริหารไดทราบและหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา โดยใชหลักความคิดเชิงระบบในการบริหารจัดการเพ่ือใหการจัดการศึกษาบรรลุ
ผลสูงสุด

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบกับ
ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร

ขอบเขตของเนื้อหา
1. ศึกษาการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษาดานการสราง

ความรูความเขาใจ การใหคําปรึกษา การสงเสริมอิสระในการคิด และการคิดอยางมีเหตุผล
2. ศึกษาความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนการวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 993 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 278 คน กําหนดขนาด
กลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 608 อางถึงใน พิสณุ
ฟองศร,ี 2551 : 109) กําหนดสัดสวนเปนรายอําเภอ แลวดําเนินการสุมอยางงาย (Simple Random
Sampling) ดวยวิธีการจับสลาก

ตัวแปรท่ีจะศึกษา
1. ตัวแปรตน คือ การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ ประกอบดวย 1) การสราง

ความรูความเขาใจ 2) การใหคําปรึกษา 3) การสงเสริมอิสระในการคิด และ 4) การคิดอยางมีเหตุผล
2. ตัวแปรตาม คือ ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 6 ดาน

ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล
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ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา และ 6) การนิเทศการศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย

แนวคิดพ้ืนฐานการวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิด
เชิงระบบกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะห
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษาจากงานวิจัย
จาก Checkland (1981) ; สุธิชา ชิตกุล (2550) ; นภัทร เจริญสาย (2552) ; เรวัตร ชาตรีวิศิษฏ (2554) ;
อรอุมา รุงเรืองวนิชกุล (2556) ; สัญญา เคณาภูมิ (2557) ; ชอทิพย บรมธนรัตน (2558) ซึ่งสามารถ
จําแนกออกเปน 4 ดาน ไดแก การสรางความรูความเขาใจ การใหคําปรึกษา การสงเสริมอิสระในการคิด
และการคิดอยางมีเหตุผล ดังตารางท่ี 2.1 และไดวิเคราะหสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความสําเร็จ
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาจาก ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553) นวลนภา คมขํา (2556)
กฤษณี ดวงบานยาง (2556) ; สันทัด พัชนี (2556) ; สุดารัตน ชัยทะนุ (2556) ; อมรรัตน โพธิ์เพชร
(2557) ; สิริพร รอดวิจิตร (2557) ; สุภาวดี พยัคฆา (2557) และสุลีวัลย ทองอาญา (2558) ไดแนวความคิด
ท่ีนํามาประยุกตเปนตัวแปรตามคือ ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 6 ดาน
ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 6) การนิเทศการศึกษา ดังตารางท่ี 2.2 โดยนํามาสรุปเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 1.1
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ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย

การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ

นิยามศัพทเฉพาะ

1. การคิดเชิงระบบ หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบริหารแสดงใหเห็นถึงความสามารถของตน
ในการพิจารณาปญหาหรือสิ่งตาง ๆ อยางเปนข้ันตอน ทําความเขาใจปรากฏการณ หรือสิ่งตาง ๆ
โดยคํานึงถึงองคประกอบท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก มีลําดับข้ันตอนเปนเหตุเปนผล มีเปาหมาย
ชัดเจน และยอมรับภาวะความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา ความสลับซับซอน และความ
เก่ียวเนื่องเชื่อมโยงขององคประกอบยอย ๆ เพ่ือคนหาและสรางแบบแผน (Pattern) ท่ีจะนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาภารกิจใหมีความสมบูรณมากท่ีสุด การคิดเชิงระบบสามารถชวยใหการออกแบบ

ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3. การวัดผลประเมินผล และ

เทียบโอนผลการเรียน
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา
6. การนิเทศการศึกษา

การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ
1. การสรางความรูความเขาใจ
2. การใหคําปรึกษา
3. การสงเสริมอิสระในการคิด
4. การคิดอยางมีเหตุผล
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การแกปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายอยางรวดเร็ว โดยใชวิธีคิดหลาย ๆ แบบ
ข้ึนอยูกับสถานการณ ซึ่งประกอบดวย 4 ดาน คือ

1.1 การสรางความรูความเขาใจ หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบริหารแสดงใหเห็นถึงการ
บริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติใหบุคลากรเกิดการเรียนรูจากประสบการณ
ตรงจากความสนใจของแตละบุคคล การจัดหลักสูตรสงเสริมความคิดเชิงระบบ โดยเชิญวิทยากร
มาเปนผูฝกอบรม สงเสริมพัฒนาบุคลากรดวยการใหความรู การเขารับการอบรมดานการคิดเชิงระบบ
ตามหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนจัดอบรมใหความรูในการคิดอยางเปนระบบแกบุคลากรในสังกัด

1.2 การใหคําปรึกษา หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบริหารแสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการ
ของผูบริหารสถานศึกษา ในการแสดงออกใหรูถึงความรูสึกของบุคลากรในการไดรับการดูแล เอาใจใส
จากผูบริหารดวยการใชการนิเทศสงเสริมใหบุคลากรคิดเปนระบบจากงานท่ีทํา การนํากรณีศึกษา
เขามาใชกับบุคลากรเพ่ือเปนการคิดหาสาเหตุของปญหา การสนับสนุนใหบุคลากรสามารถคิดถึงวิธีการ
และข้ันตอนการทํางานไดเปนอยางดี

1.3 การสงเสริมอิสระในการคิด หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบริหารแสดงใหเห็นถึงการ
บริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือการสงเสริม การเปดโอกาสในการสรางกระบวนการคิด
ของบุคลากรในสังกัดอยางเปดกวาง มีการยอมรับความคิดของผูใตบังคับบัญชา ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ความชอบ ความสามารถของตนเองตัดสินใจ การสงเสริมใหครูมีการเปดชองทางใหกับแนวคิดแบบใหม
สงเสริมใหครูมีระบบแนวคิดท่ียืดหยุน และสนองตอปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

1.4 การคิดอยางมีเหตุผล หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบริหารแสดงใหเห็นถึงการบริหาร
จัดการของผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเก็บรวบรวบและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ
เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการทํางาน ดวยการสงเสริมใหบุคลากรคิดหาคําอธิบายถึงปรากฏ
การณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน สงเสริมและกระตุนใหบุคลากรนึกถึงผลกระทบของปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน
บนพ้ืนฐานของเหตุและผล

2. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง ผลการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษาดานการ
บริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11 ในจังหวัดชุมพร เก่ียวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพสูง
เกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู
การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และการนิเทศการศึกษา

3. ความสําเร็จของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบรรลุเปาหมายในการดําเนินการ
ของบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด
ชุมพร
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4. ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา หมายถึง การบรรลุเปาหมาย
ในการดําเนินงานอันเกิดจากการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้

4.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การบรรลุเปาหมายในการดําเนินงาน
อันเกิดจากการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา ในการดําเนินงาน การกําหนดเปาหมายของหลักสูตร
การกําหนดจุดแข็งจุดออน การจัดทําและการใชหลักสูตร การประชุมชี้แจงเพ่ือดําเนินการตามเปาหมาย
การสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรในการทําหลักสูตร การใหความรูในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
การประชาสัมพันธใหและสงเสริมชุมชน มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดหาคูมือ
แนวการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามาบริการแกครู และการประเมิน การใชหลักสูตร

4.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู หมายถึง การบรรลุเปาหมายในการดําเนินงาน
อันเกิดจากการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา ในการดําเนินงาน การวางแผน การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนรวมกับครู การควบคุม กํากับใหการจัดตารางสอนของครูเปนไปตามความเหมาะสม
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานและภูมิปญญาทองถ่ิน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มอบหมายผูรับผิดชอบใหดําเนินการ
ตามแผนงาน

4.3 การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การบรรลุเปาหมาย
ในการดําเนินงานอันเกิดจากการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา ในการดําเนินงาน การวางแผน
และ กําหนดนโยบายเก่ียวกับการวัดผล การใหคําปรึกษาใหแกครู สงเสริมใหครูวัดผลตามสภาพจริง
การจัดประชุมอบรมเพ่ือใหครูมีความรูในการสรางเครื่องมือในการวัดผล ควบคุมติดตามการประมวลผล
ใหเปนไปตามแผนงาน และมีการวิเคราะหสภาพปญหา นําผลการประเมินมาพัฒนา

4.4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบรรลุเปาหมายในการดําเนินงาน
อันเกิดจากการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงาน การสงเสริม และสนับสนุน
ใหครูผูสอนทําวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน สนับสนุนสื่อและอุปกรณในการทําวิจัย สงเสริมการทําวิจัย
ดานการศึกษา การจัดหาคูมือ เอกสารประกอบการจัดทําหลักสูตร การสนับสนุนใหบุคลากร ไดนําเสนอ
ผลงาน การกําหนดเปาหมายการทําวิจัย โดยการกําหนดแนวทางและเปาหมายรวมกัน มอบหมาย
ใหผูรับผิดชอบไดทําการวิจัยตามแผนงาน

4.5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การบรรลุเปาหมาย
ในการดําเนินงานอันเกิดจากการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษาในการจดัหาสื่อเพ่ือพัฒนาหองสมุด
โรงเรียน สงเสริมการจัดหาแหลงเรียนรูท้ังในและนอก สงเสริมใหนักเรียน เรียนรูจากแหลงเรียนรู
ท้ังในและนอก สงเสริมและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู เปนผูมีความรูดานเทคโนโลยี สํารวจแหลงเรียนรู
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แจงวัตถุประสงครายละเอียดลวงหนา มอบหมายหนาท่ีผูเรียนในการใชแหลงเรียนรู และมีการประเมิน
การใชแหลงเรียนรู

4.6 การนิเทศการศึกษา หมายถึง การบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานอันเกิดจาก
การคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือชวยเหลือ การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการนิเทศการศึกษา การการสงเสริมใหบุคลากร
มีสวนรวมในการนิเทศ การนําเสนอผลงานครูตอการนิเทศ ตลอดจนการสรางเครื่องมือในการนิเทศ
การศึกษา การมอบหมาย กํากับ ติดตามการนิเทศ

5. ผูบริหาร หมายถึง ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูรักษาราชการแทน
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร

6. ครูผูสอน หมายถึง ผูปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร

7. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 หมายถึง หนวยงานทางการศึกษา
ท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัด

8. ประสบการณในการทํางาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของครูผูสอน ตั้งแต
วันเริ่มเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในสถานศึกษา

9. วุฒิการศึกษา หมายถึง การศึกษาสูงสุดของครูสอน ไดแก ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี
10. ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง การกําหนดจํานวนนักเรียนตามสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบ

ของสถานศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยแบงตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้

ขนาดเล็ก มีจํานวนนักเรียนนอยกวา 500 คน
ขนาดกลาง มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 501 - 1,500 คน
ขนาดใหญ มีจํานวนนักเรียนมากกวา 1,501 คนข้ึนไป

11. สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพร จํานวน 22 โรง ท่ีจัดการศึกษาใหกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6



บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิด
เชิงระบบกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี
หลักการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในเรื่องตาง ๆ ดังนี้

1. การบริหารและบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
2. ทฤษฎี หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงระบบ
3. การสงเสริมการคิดเชิงระบบ
4. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
5. บริบทท่ัวไปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดชุมพร
6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

การบริหารและบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

การบริหารและบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร ถือเปนสิ่งสําคัญขององคกร ในการบริหารจัดการ
ใหองคกรเกิดคุณภาพ และประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวของผูบริหารเอง
มีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสูแประสงคท่ีวางไว

ความหมายของการบริหาร
การบริหาร เปนหนาท่ีหลักสําหรับผูบริหารในการนําองคการวาสูความสําเร็จ ดังนั้นการบริหาร

จึงเปนปจจัยหลักในการทํางาน การบริหารจึงมีความหมายกวาง ๆ ซึ่งประกอบไปดวยการบริหารจัดการ
การบริหารแบบมีสวนรวม การนําองคกรเขามามีสวนรวมในความสําเร็จของงาน โดยมีนักวิชาการ
หลายทานไดใหความหมายของการบริหารไว ดังนี้

Carter V.Good (1973 : 13) ใหความหมายวา การบริหาร หมายถึง เทคนิคและวิธีการตาง ๆ
ท่ีใชในการดําเนินงานในองคกรทางการศึกษาเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายท่ีตั้งไว

Good (1973 : 13) กลาววา การบริหารโรงเรียนเปนการอํานวยการ การควบคุม การดําเนินการ
เก่ียวกับภาระหนาท่ีท้ังหมดของโรงเรียน โดยจะตองคํานึงถึงผลสุดทายของการศึกษาเปนหลักสําคัญ

Simon (1976 : 1) กลาววา การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทํากิจกรรมตาง ๆ ใหไดรับ
การปฏิบัติจนเปนผลสําเร็จ
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Sergiovanni (1980 : 5) กลาววา การบริหารเปนกระบวนการทํางานรวมกับบุคคล หรือ
โดยผูอ่ืน และทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือใหสัมฤทธิผลตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ

Drucker (1998 : 256) กลาววา การบริหาร คือ ศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย
รวมกับผูอ่ืน

Hersey, Blanchard and Johnson (2001 : 231) ใหความหมายวา การบริหาร หมายถึง
กระบวนการทํางานรวมกับบุคคลและกลุมบุคคลซึ่งพรอมดวยปจจัยทางการบริหาร ไดแก เครื่องมือ
ตาง ๆ งบประมาณ และเทคโนโลยีเพ่ือท่ีนําองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย

Oskars Zids (2006 : 4 - 5) ใหความหมายจากการศึกษาวิจัย มีผูให ความเห็นเปน 2 กลุม
คือ กลุม A ใหความหมายของคําวา “การบริหารการศึกษา” วา เปนศาสตร ทางการบริหารสาขาหนึ่ง
เก่ียวของกับกระบวนการตัดสินใจในเรื่องระบบ หนาท่ี และโครงสราง ของสถาบันทางการศึกษา
การจัดกิจกรรมท่ีใหผลสัมฤทธิ์ การประเมินผล รวมท้ังการวางแผน การจัดองคกร การสรางแรงจูงใจ
และการควบคุม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกอใหเกิดการจางงานท่ีดี สําหรับบุคลากร และทรัพยากร
ทางการเงิน วัสดุ และขอมูลขาวสาร สวน กลุม B ตีความวา การบริหารการศึกษาเปนปญหาหนึ่ง
ทางการศึกษาท่ีตองมีการแกไขอยางจริงจัง

กนกวรรณ ขอจวนเตี๋ยว (2553 : 14) กลาววา การบริหาร หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลตั้งแต
2 คนข้ึนไปรวมมือกันปฏิบัติภารกิจเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด โดยใชกระบวนการ และ
ทรัพยากรตาง ๆ ท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพยอมก็ใหเกิดประสิทธิผลตามมา

จิราวรรณ ผลสด (2554 : 11) ไดใหความหมายวาการบริหาร หมายถึง เปนกระบวนการ
ทํางานรวมกันของคณะบุคคลโดยมีวัตถุประสงคท่ีแนนอนในการทํางาน โดยการใชศาสตรและศิลป
ของการเปนผูนําท่ีจะนําผูอ่ืนใหทํางานตามวัตถุประสงคโดยนําทรัพยากรการบริหาร (Administrative
Resources) อันมี คน เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการตามกระบวนการบริหาร (Process Administrative)
ดวยความรวมมือของกลุมบุคคลใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มากท่ีสุด

กนกพิชญ ศิริสุข (2556 : 10) กลาววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกัน
ของคณะบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป ท่ีรวมปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมายรวมกัน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารเปนท้ังศาสตรและศิลปการบริหารเปนสาขาวิชาท่ีมี
การจัดการระเบียบอยางเปนระบบ คือมีหลักเกณฑและทฤษฎีท่ีพึงเชื่อถือได อันเกิดจาการคนควา
เชิงวิทยาศาสตร เพ่ือประโยชนในการบริหาร โดยลักษณะนี้ การบริหารจึงเปนศาสตร (Science)
เปนศาสตรสังคม ซึ่งอยูกลุมเดียวกับวิชาจิตวิทยาสังคมวิทยา และรัฐศาสตรแตถาพิจารณาการบริหาร
ในลักษณะของการปฏิบัติท่ีตองอาศัยความรูความสามารถ ประสบการณและทักษะของผูบริหารแตละคน
ท่ีจะทํางานใหบรรลุเปาหมายซึ่งเปนการประยุกตเอาความรู หลักการและทฤษฎีไปรับใชในการปฏิบัติงาน
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เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณ และสิ่งแวดลอม การบริหารก็จะมีลักษณะเปนศิลป (Arts) ปจจัยสําคัญ
การบริหารท่ีสําคัญมี 4 อยาง ท่ีเรียกวา 4Ms ไดแก 1) คน (Man) 2) เงิน (Money) 3) วัสดุสิ่งของ
(Materials) 4) การจัดการ (Management)

จอมพงศ มงคลวนิช (2556 : 23) ไดใหความหมายของการบริหารไว ดังนี้ 1) การบริหาร
การศึกษา หมายถึง กิจกรรมท่ีคนกลุมหนึ่ง รวมกันดําเนินการเพ่ือ ทําใหคนอีกกลุมหนึ่งคือ นักเรียน
มีความเจริญงอกงามตามวตัถุประสงคของหลักสูตร 2) การบริหารการศึกษา คือ กิจกรรมตาง ๆ ท่ีบุคคล
หลายคนรวมมือกันดําเนินการ เพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดาน
เชน ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม คานิยม หรือคุณธรรม ท้ังในดานการสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
เพ่ือใหบุคคล ดังกลาวเปนสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการตาง ๆ ท้ังท่ีเปน
ระเบียบแบบแผนและไมเปนระเบียบแบบแผน และ 3) การบริหารการศึกษา คือ กิจกรรมตาง ๆ ท่ีบุคคล
หลายคนรวมมือกันดําเนินการเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดาน นับตั้งแตบุคลิกภาพ ความรู
ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพ่ือใหมีคานิยมตรงกันกับความตองการของสังคม โดยกระบวนการ
ตาง ๆ ท่ีอาศัยการควบคุมของสิ่งแวดลอมท่ีมีตอบุคคล เพ่ือใหบุคคลพัฒนาตรงตามเปาหมายของสังคม
ท่ีตนดํารงชีวิตอยูหรือกลาวอีกนัยวาการบริหารการศึกษา หมายถึง การดําเนินงานของกลุมบุคคล
เพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ท้ังความรู ความคิด ความสามารถ ความเปนคนดี และสมบูรณ

ศิริพร รอดวิจิตร (2557 : 14) กลาววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลหรือกลุม
บุคคลรวมกันดําเนินการปฏิบัติกิจกรรมใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีองคกรกําหนดไว โดยใชทรัพยากรท่ีมี
อยูใหเกิดผลท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือพัฒนาบุคคลใหเปนคนดี คนเกง และสามารถดําเนินชีวิต
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข

สุภาวดี พยัคฆา (2557 : 15) กลาววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลหรือกลุม
บุคคลรวมกันดําเนินปฏิบัติกิจกรรมใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีองคกรกําหนดไว โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยู
ใหเกิดผลท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด

สุลีวัลย ทองอาญา (2558 : 13) กลาววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการตาง ๆ ในการ
ดําเนินงานของกลุมคนหรือผูบริหาร เพ่ือใหการบริการทางการศึกษาแกสมาชิกในสังคม ใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว การบริหารสถานศึกษาแมจะอยูในหนวยงานท่ีไมใหญโตนัก แตลักษณะ
ของงานมีขอบเขตกวางขวาง และมีการจัดแบงหมวดหมูของการบริหารตามลักษณะของงานท่ีผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองทําไว

จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา การบริหาร หมายถึง กระบวนการตาง ๆ ท่ีผูบริหารแสดงออก
ถึงการทํางานท่ีมีระบบในการขับเคลื่อนสถานศึกษาใหเดินการตามท่ีไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และ
เปาประสงค โดยการขับเคลื่อนของทุกภาคสวนท่ีมีสวนเก่ียวของกับองคกร
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การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา (Educational Administration) เปนกระบวนการท่ีผูบริหารตอง

แสดงออกถึงกระบวนการ วิธีการขับเคลื่อนสถานศึกษา โดยท่ัวไปแลวการบริหารการศึกษา หมายถึง
กระบวนการท่ีเก่ียวกับการวางแผน กาจัดองคการ การนํา และการควบคุมการใชทรัพยากรในการจัด
กระบวนการเรียนรูเพ่ือใหบุคคลและสังคมมีความเจริญงอกงามโดยการถายทอดความรู การฝก
การอบรม การสืบสวนทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองค
ความรู อันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิตหรือหมายถึง กระบวนการท างานดวยบุคคลและทรัพยากรในการจัด
กระบวนการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนและสังคมมีความเจริญงอกงามโดยการถายทอดความรู การฝก
การอบรม การสืบสวน ทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองค
ความรูอันเกิดจากการจัดการสิ่งแวดลอม สังคม การเรียนรู และปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยสามารถแบงความสําคัญของการบริหารการศึกษา ดังนี้

1. การบริหารมีผลตอความสําเร็จขององคกร เนื่องจากมีการกําหนดวัตถุประสงค
ในการจัดการเอาไวอยางชัดเจน จึงทําใหมีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรตาง ๆ ขององคกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองและบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว

2. การบริหารทําใหการใชทรัพยากรมีความคุมคา เนื่องจากวาเปนกระบวนการท่ีมี
ระบบ มีข้ึนตอนในการดําเนินการ มีการวางแผนในการดําเนินการ จึงทําใหการใชทรัพยากรมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพราะไดมีการวางแผนการใชไวลวงหนา การควบคุมการใช การประเมินผลการใช
ทรัพยากรดวยวาคุมคาหรือไม

3. การบริหารทําใหเกิดประสิทธิผลในการผลิตเพราะเปนกิจกรรมท่ีมีการออกแบบงาน
ดานตาง ๆ ขององคกร จึงทําใหมีความชัดเจน มีการแบงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการทํางานของ
บุคลากร มุงเนนท่ีจะสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร

4. การบริหารเปนการแสวงหาวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุด เนื่องจากการบริหารท่ีดีตองมีการ
คิดคนวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุดใหกับองคกร เชน การลดข้ันตอนในการทํางาน การทํางานไมซ้ําซอน
การทํางานไมผิดพลาด และสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการทํางานไดในทุกข้ันตอนวามีปญหา
อุปสรรคอะไรในการทํางานนั้น ๆ เนื่องจากผูบริหารในองคกรมีดวยกันหลายระดับ ไดแก ระดับสูง
ระดับกลาง และระดับตน ซึ่งผูบริหารในแตละระดับจะใชทักษะในการจัดการท่ีแตกตางกัน ดังนี้

4.1 ทักษะทางความคิด เปนทักษะท่ีจําเปนมากในการบริหารจัดการองคกร
เพราะจะตองใชความคิดในการวิเคราะห สังเคราะห ความคิดในเชิงสรางสรรค ความคิดในการตัดสินใจ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ซึ่งจะตองมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุมีผล มีความรอบคอบ เพราะผลของความคิด
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จะสงผลตอการอยูรอดขององคกร ทักษะนี้มีความจําเปนมากสําหรับผูบริหารระดับสูงเพราะตองคิด
กําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติตาง ๆ ใหกับผูปฏิบัติ

4.2 ทักษะในการประสานงาน เปนความสามารถในการทํางานรวมกับผู อ่ืน
มีความเขาใจ สามารถจูงใจใหผูอ่ืนทํางานรวมกันได เปนทักษะท่ีสําคัญของผูบริหารระดับกลาง เพราะ
เปนผูรับเอานโยบายหรือคําสั่งจากผูบริหารระดับสูงมาประสานงาน เพ่ือใหเกิดแนวทางในการปฏิบัติ
เนื่องจากนโยบายท่ีกําหนดข้ึนมักเปนนโยบายอยางกวาง หากจะทําใหบรรลุเปาประสงคจะตองนํา
นโยบายมาวิเคราะหและกําหนดแนวปฏิบัติตาง ๆ ใหมีความสอดคลองกับนโยบายขององคกร

4.3 ทักษะในการปฏิบัติ เปนความสามารถในการนําแนวปฏิบัติท่ีผูบริหารระดับสูง
และระดับกลางกําหนดมาปฏิบัติใหเกิดผล ฉะนั้นทักษะนี้ผูบริหารตองสามารถสาธิตและสอนงาน
ใหกับผูปฏิบัติได ใหคําแนะนําทางดานเทคนิคและการแกไขปญหาในการทํางาน ไดมีนักวิชาการ
หลายทานไดใหความหมายของการบริหารการศึกษาไว ดังนี้

จิราพร สรางอําไพ (2554 : 11) กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคล
รวมกันดําเนินการโดยนําเอาทฤษฏีการบริหารหลายแขนงมาประยุกตใชกับการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความรูความสามารถ ทักษะ เจตคติ และคานิยมของบุคคล ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรใหเจริญกาวหนา
ทุก ๆ ดานเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาสูงสุดของสังคมสืบไป

ประภาพรรณ รักเลี้ยง (2556 : 69) กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง การดําเนินงาน
ของกลุมบุคคลโดยการใชกระบวนการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาทางดานรางกาย ดานจิตใจ ดานคุณธรรม
จริยธรรม และดานสติปญญาของบุคคล ใหเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ดังนั้นการบริหารเปนการดําเนินงาน
เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการโดยอาศัยหนาท่ีทางการบริหารท่ีสําคัญ คือ การวางแผน (Planning)
การจัดองคการ (Organizing) การนํา (Leading) การควบคุม (Controlling) บรรลุจุดมุงหมายท่ีวางไว
การบริหารงานนั้นจะตองใชศาสตรและศิลปทุกประการเพราะวาการดําเนินงานนั้นมิใชเพียงกิจกรรม
ท่ีผูบริหารจะกระทําเพียงลําพังคนเดียว แตยังมีผูรวมงานอีกหลายคนท่ีมีสวนทําใหงานนั้นประสบความสําเร็จ
ผูชวยงานแตละคนมีความแตกตางกันในดานสติปญญา ความสามารถความถนัดและความตองการ
ท่ีไมเหมือนกัน จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตองนําเอาเทคนิควิธีและกระบวนการบริหารท่ีเหมาะสม
มาใชใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา

จิระวรรณ ผลสด (2554 : 11) กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการทํางาน
รวมกันของคณะบุคคลโดยมีวัตถุประสงคท่ีแนนอนในการทํางาน โดยการใชศาสตรและศิลป ของการ
เปนผูนําท่ีจะนําผูอ่ืนใหทํางานตามวัตถุประสงคโดยนําทรัพยากรการบริหาร (Administrative Resources)
อันมีคนเงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการตามกระบวนการบริหาร (Process Administrative)
ดวยความรวมมือของกลุมบุคคลใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มากท่ีสุด
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สุรเชษฐ แสงอาทิตย (2554 : 8) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการ
บริหารท่ีผูบริหารใชภาวะผูนํา และเทคนิคในการประยุกตศาสตรและศิลปทางการบริหารมาใชในกิจการ
ทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา และสมาชิกของสังคมใหมรคุณภาพท่ีสมบูรณท้ังรางกาย อารมณ
สังคม และสติปญญา นําความรูความสามารถในการเรียนไปใชในชีวิตประจําวันประกอบอาชีพ และ
เปนคนดีในสังคมไดตามเปาหมาย

ยุกตนนันท หวานฉํ่า (2555 : 11) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ในการทํางาน โดยมีผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติภารกิจอยางเปนระบบในสถานท่ีท่ีดําเนินงาน 4 ดาน
คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดาน
การบริหารงานท่ัวไป

ภารดี อนันตนาวี (2555 : 2) กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ท่ีบุคคล
หลาย ๆ คน รวมมือกันดําเนินการเพ่ือพัฒนาใหเด็กเยาวชน ประชาชนหรือสมาชิกของสังคมในทุก ๆ
ดานใหมีความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม คานิยมหรือคุณธรรม สวนในดานสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจนั้น ตองการใหเปนสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการตาง ๆ ท่ีเปน
ระเบียบแบบแผนท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน

สุภาวดี พยัคฆา (2557 : 16) กลาววา กระบวนการท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลรวมกันดําเนิน
ปฏิบัติกิจกรรมใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีองคกรกําหนดไว โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดผลท่ีมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด

โชคดี เพ็ชรแกว (2558 : 16) กลาววา การบริหารสถานศึกษา คือกระบวนการทํางาน
ของผูบริหารท่ีจะสรางพลังขับเคลื่อนใหภารกิจของสถานศึกษาบรรลุเปาประสงคตามท่ีไดกําหนดไว
โดยสามารถแบงภารกิจตาง ๆ ออกเปน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงาน
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป

สุลีวัลย ทองอาญา (2558 : 16) กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง การดําเนินงาน
ของกลุมบุคคล ซึ่งอาจเปนการดําเนินงานของครูใหญรวมกับครูนอยในโรงเรียน หรืออธิการบดีรวมกับ
อาจารยในมหาวิทยาลัย หรือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการรวมกับอธิบดีกรมตาง ๆ และครูอาจารย
ในสถาบันการศึกษาตาง ๆ และกลุมบุคคลเหลานี้ตางรวมมือกันพัฒนาคนใหมีคุณภาพท้ังสิ้น การจะ
พัฒนาคนใหมีคุณภาพไดนั้น จะตองมีการดําเนินการในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การวัดผล
การจัดอาคารสถานท่ีและพัสดุครุภัณฑ การสรรหาบุคคลมาดําเนินการหรือมาทําการสอนในสถาบัน
การศึกษา การปกครองนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนเปนคนดีมีวินัย และอ่ืน ๆ ซึ่งการดําเนินงานเหลานี้
รวมเรียกวา ภารกิจทางการบริหารการศึกษาหรืองานบริหารการศึกษานั่นเอง
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จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการในการทํางาน
ท่ีผูบริหารแสดงออกถึงการบริหารจัดการ โดยอาศัยความรวมมือในการทํางานของบุคลากรในองคกร
บุคคลภายนอกองคกร ดวยความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน การการจัดหา การดําเนินการ
เพ่ือใหองคกรเดินไปสูเปาประสงคท่ีวางไว

ทฤษฎี หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเชิงระบบ

การคิดถือไดวาเปนหลักการสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา การบริหารใหองคกรเกิด
ความสําเร็จ บรรลุตามเปาประสงคนั้น ผูบริหารจําเปนจะตองมีทักษะ กระบวนการคิดท่ีดี มีเหตุผล
รอบคอบ วองไว การคิดถือไดวาเปนพฤติกรรมภายในตัวบุคคลท่ีจะแสดงออกมาใหผูใตบังคับบัญชา
รับทราบวาเราตองการสิ่งใด ตองการใหองคกรเกิดการขับเคลื่อนอยางไร ดังนั้นการคิดถึงเปนปจจัย
สําคัญสําหรับนักบริหารทุกคน

ความหมายการคิดเชิงระบบ
การคิดเปนกระบวนการสําคัญของบุคคลในการแสดงออก หรือความพยายามในการแสดง

พลังสมองของตน การคิด ไตรตรอง ใครครวญ การนําเขาขอมูล ความรู และประสบการณตาง ๆ ท่ีมี
อยู โดยแสดงออกมาอยางเปนระบบและถูกตอง โดยท่ัวไปการคิดสามารถแบงออกไดเปน 2 ระดับ
ไดแก การคิดระดับพ้ืนฐาน และการคิดระบบสูง ซึ่งไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการ
คิดเชิงระบบไว ดังนี้

Piaget (1962 : 58) กลาววา การคิดเชิงระบบ หมายถึง การกระทําสิ่งตาง ๆ ดวยปญญา
การคิดของบุคคลเปนกระบวนการใน 2 ลักษณะ คือ เปนกระบวนการปรับโครงสราง โดยการจัดสิ่ง
เราหรือขอความจริงท่ีไดรับใหเขากับประสบการณเดิมท่ีมีอยูกับกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสราง
โดยการปรับประสบการณเดิมใหเขากับขอความจริงท่ีรับรูใหมบุคคลจะใชการคิดท้ังสองลักษณนี้
รวมกันหรือสลับกัน เพ่ือปรับความคิดของตนใหเขาใจสิ่งเรามากท่ีสุด ผลของการปรับเปลี่ยนการคิด
ดังกลาวจะชวยพัฒนาวิธีการคิดของบุคคลจากระดับหนึ่งไปสูระดับท่ีสูงกวา

Jayaswal (1974 : 7) กลาววา การคิดเชิงระบบ หมายถึง การกระทําซึ่งเปนปฏิกิริยาของ
จิตมนุษย โดยชวยใหคนแตละคนสามารถปรับตัวเขากับสังคมสิ่งแวดลอม และยังชวยใหคนแตละคน
เกิดความพยายามและบรรลุในจุดหมายท่ีตองการ การคิดนั้นทําใหเกิดการกระทําและการปรับตัว
ท่ีดีข้ึนกวาเดิม

Ruggiero (1988 : 2) กลาววา การคิดเชิงระบบ หมายถึง กิจกรรมทางสมองท่ีมีจุดประสงค
เพ่ือชวยในการแกปญหา การตัดสินใจ หรือเพ่ือตองการเพ่ิมความเขาใจวาการคิดไมใชสิ่งท่ีลึกลับแตมี
รูปแบบท่ีเรียนรูได
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Gardner and Demello (1993 : 174) กลาววา การคิดเชิงระบบ หมายถึง การมองภาพรวม
ขององคการ และจัดระบบพัฒนาองคการ เพ่ือพัฒนาเปลี่ยนแปลงใหกาวหนา โดยบุคคลและทีมงาน
ใชกระบวนการ ขอสมมุติฐานในการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลงานลาชา และใชการผสมผสานกับกลยุทธ
การเปลี่ยนแปลงขององคการ

Senge and Smith (1994 : 233) กลาววา การคิดเชิงระบบ หมายถึง การมองภาพรวม
ของการทํางานใด ๆ ในองคกรและสิ่งแวดลอมท่ีมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ตามกระบวนการทํางาน
และมีการประสานงานกัน จึงทําใหองคกรท่ีมีการแบงแยกเปนหนวยงานยอย ๆ สามารถรวมกันทํางาน
เปนระบบเดียวกัน

Certo and Seigfried (1999 : 125) กลาววา การคิดเชิงระบบ หมายถึง การนําหนวย
หรือสวนตาง ๆ มาจัดรวมเปนระบบ หรือเปนหนวยเดียว ตามความสัมพันธท่ีเปนเหตุและผลกัน
ของสวนประกอบยอย หรือสวนตาง ๆ อยางเปนอิสระ

อรอุมา รุงเรืองวณิชกุล (2556 : 12) กลาววา การคิดเชิงระบบ หมายถึง กระบวนการ
ทางสมองท่ีเปนสิ่งทําใหเกิดพฤติกรรม การแสดงออกท้ังทางกายและทางวาจาเปนสิ่งท่ีชี้นําและควบคุม
การกระทําหรือพฤติกรรมของมนุษย เพ่ือใหบรรลุประสงคในสิ่งท่ีตองการและยังเปนการคิดท่ีประกอบดวย
คุณธรรม จริยธรรม จึงจะเปนความคิดท่ีสมบูรณ เพ่ือทําใหเกิดประโยชนตอชีวิตของตนเองและผูอ่ืน
ในสังคม ใหคนสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมได อยางมีความสุข

พรพรรณ ภูมิภู (2558 : 1) กลาววา การคิดเชิงระบบ หมายถึง การคิดท่ีมีความเขาใจ เชื่อมโยง
มีความเชื่อในทฤษฎีระบบเปนพ้ืนฐานในสมอง คนปกติมีความเขาใจเก่ียวกับระบบในสรรพสิ่งท่ีอยูใน
ในโลกท่ีสอดคลองกับทฤษฎีระบบอยูแลว เพียงแตความสามารถในการทําไดดีในระดับความเข็มขน
ของระบบแตกตางกัน

กฤษมันต วัฒนาณรงค (2558 : 1) กลาววา การคิดเชิงระบบ หมายถึง การคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ก็ตามโดยพิจารณาเห็นความสัมพันธกันอยางเปนระบบในตัวของมันเอง แนวคิดลักษณะนี้เปนไปตาม
แนวคิดของทฤษฎีระบบ (System Theory) ท่ีวาสิ่งท้ังหลายท่ีอยูในเอกภพ หรือจักรวาล (The Universe)
ไมวาจะเล็กหรือใหญลวนเปนสวนหนึ่งของหนวยระบบท้ังสิ้น คุณสมบัติของความเปนระบบจึงมอง
สวนท่ีเปนปจจัยนําเขา (Inputs) สวนกระบวนการ (Processes) และสวนผลผลิต (Outputs) มีขอบเขต
ในแตละหนวยของระบบ และผลจากหนวยหนึ่งจะไปเปนปจจัยนําเขาของอีกหนวยหนึ่งหรือแมแต
ระบบท้ังระบบเองก็จะเปนสวนหนึ่งของในระบบท่ีใหญข้ึน การคิดเชิงระบบจึงตองเขาใจความเชื่อ
ในแนวคิดนี้เปนพ้ืนฐานเสียกอนจึงจะทําใหการคิดเชิงระบบสามารถดําเนินการได ดวยดี ถาไมเชื่อวา
ทุกสิ่งทุกอยางเปนระบบและมองไมเห็นความเปนระบบหรือเปนสวนหนึ่งของระบบใด ๆ แลวจะเปน
อุปสรรคของการคิดเปนอยางมาก
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จินดารัตน โพธิ์นอก (2558 : 1) กลาววา การคิดเชิงระบบ หมายถึง ระบบใหญประกอบดวย
ระบบยอยหลายระบบแลวมาพิจารณาแยกแยะระบบใหญออกเปนระบบยอยท่ีเชื่อมโยงกันและมีอิทธิพล
ตอกัน โดยท่ีแตละระบบยอยมีความสมบูรณในตัวเอง การคิดเชิงระบบเปนความสามารถคิดอยางมี
เหตุผล มีตรรกะ มีการวางแผนเปนข้ันตอน มีการลําดับเรื่องราวกอนหลัง สามารถมองจากภาพรวม
หรือมุมมองของภาวะวิสัยใชปญญามากกวาอารมณ มีเปาหมายชัดเจนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ภคมนวรรณ ขุนพิณี (2558 : 54) กลาววา การคิดเชิงระบบ หมายถึง การคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ของมนุษย ท่ีมองภาพรวมอยางเปนระบบ มีสวนประกอบยอย ๆ โดยอาศัยการคิดในรูปแบบโดยทางตรง
และทางออม การคิดเชิงระบบโดยมุงเนนการกระทําโดยตรง มีเปาหมายกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมจําแนก
รูปแบบการคิดตามพ้ืนฐานของมนุษย

จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา การคิดเชิงระบบ หมายถึง ความสามรถทางความคิด
ของบุคคลในการทํางานเปนองคกรรวม หรือสามารถปฏิบัติงานโดยการมองภาพรวมของงาน สามารถ
มองเห็นความสัมพันธของการทํางานรวมกัน โดยนําสวนประกอบยอยในหนวยงาน องคกร หรือ
สิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกร โดยผูบริหารมีหนาท่ีเปนผูเชื่อมโยงการทํางานท้ังระบบ

ทฤษฎีระบบ
ทฤษฎีระบบ (System Theory) เปนทฤษฎีท่ีมีความจําเปน และสงผลใหนักบริหาร สามารถท่ีจะ

มองเห็นภาพรวมขององคการท้ังหมดตามหนาท่ีท่ีสัมพันธกับสิ่งแวดลอม โดยพิจารณาองคการในลักษณะ
ระบบนั้นจะกอใหเกิดการวิเคราะหและการแกไขปญหาขององคการท้ังระบบ คําวาระบบ อาจจัดไดวา
เปนกลุมของสวนท่ีเก่ียวของกันและมีความสัมพันธกันในเชิงท่ีจะตองบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน ทฤษฎี
ระบบเกิดข้ึนในป ค.ศ. 1920 เริ่มแพรหลายตั้งแต ป ค.ศ. 1940 ทฤษฎีนี้มีความสําคัญทางสังคมศาสตร
โดยเฉพาะสาขาการศึกษา เพราะ แนวคิดของทฤษฎีระบบ คือ ทุกอยางมีความสัมพันธกัน หรือ
สวนยอยสัมพันธสวนใหญ ไดแก

1. พ้ืนฐานของระบบมีความซับซอนไมคงท่ี การศึกษาจึงตองพิจารณาความสัมพันธ
ของปจจัยท้ังหมด วามีความสัมพันธกัน หรือ ไม การวิเคราะหลักษณะความสัมพันธ และเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางปจจัย

2. การตั้งคําถาม และ วิธีคิดจะไมเปนเสนตรงเสมอไป การพิจารณาสิ่งเดียวกัน
อาจมีหลายมุมมอง

3. ตองใชเกณฑในการเปรียบเทียบปจจัยตาง ๆ
4. การวิเคราะหปจจัยตองวิเคราะหจากบริบทของสิ่งท่ีศึกษา (สุภัทร พันธพัฒนกุล,

2554 : 26)
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Katz &Kahn (2002 : 401) กลาววา สิ่งท้ังหลายบนโลกนี้มีความสัมพันธกัน และมีการ
เปลี่ยนแปลง อันเกิดคุณคาอยางสรางสรรค และ ไดรับการยอมรับในฐานะท่ีมีความสําคัญตอการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งพ้ืนฐานระบบสําหรับสิ่งมีชีวิตท่ีสําคัญ คือ การไมหยุดนิ่ง แมเงื่อนไขของสภาพแวดลอม
ภายนอกคงท่ี แตระบบภายใน ก็ยังคงมีปฏิกิริยาท่ีสงผลสัมพันธกัน

เรขา ศรีวิชัย (2554 : 19) กลาววา ทฤษฎีระบบ เปนทฤษฎีท่ีมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรม
ทุกสวนขององคการ สามารถอธิบายพฤติกรรมองคการไดทุกระดับ ตั้งแตระดับองคกร ระดับกลุม
และระดับบุคคล ซึ่งจะมีประโยชนอยางมากตอการบริหารจัดการ เราจะพบวาในทฤษฎีแบบเดิม ๆ
เวลาเราจะวิเคราะหสิ่งใด เรามักจะหยิบเฉพาะสิ่งนั้น ๆ ข้ึนมาแลวนิยามหรือใหคุณสมบัติของสิ่งนั้น
เปนสําคัญ ซึ่งจะแตกตางจาก System Theory ท่ีจะมองไปท่ี ความแตกตาง และความสัมพันธ ระหวาง
สิ่งนั้นกับสิ่งอ่ืน ๆ ไมไดมองเฉพาะสิ่ง ๆ นั้น เพียงสิ่งเดียว นอกจากนี้ System Theory ยังเนนการตั้งคําถาม
กับวิธีคิดแบบเสนตรงซึ่งเปนการมองแบบภววิสัย (Objectivity) เพราะ System Theory เชื่อวา
การรับรูปรากฏการณ (Social phenomena) ทุกอยางลวนเปน อัตวิสัย (Subjectivity) ท่ีตัวตนของเรา
ไปทําความเขาใจและอธิบายมันดวยท้ังสิ้น เปนเสมือนการมองของสิ่งเดียวกันจากหลาย ๆ มุมมอง
หรือตาบอดคลําชาง ตัวอยางเชน คนท่ีเปนโรคหัวใจ แพทยอาจวิเคราะหวามาจากสาเหตุของ
เซลลกลามเนื้อหัวใจผิดปกติ แตถาใหสถาปนิกวิเคราะห ก็ไดคําตอบวาอาจเปนเพราะท่ีอยูอาศัย
ไมเหมาะสมก็ได หรือถาใหคนอ่ืน ๆ วิเคราะห คําตอบก็คงแตกตางกันไปตามแตละบุคคล ดังนั้น
คุณสมบัติของสิ่งหนึ่ง ๆ จึงไมไดเกิดจากคุณสมบัติของสิ่งหนึ่ง ๆ จึงไมไดเกิดจากคุณสมบัติของสิ่งนั้น ๆ เอง
หากเกิดจากการท่ีสิ่งนั้น ๆ ไปสัมพันธกับสิ่งอ่ืน เปรียบไดกับการท่ีเราจะเห็นภาพหนึ่ง ๆ ไดก็เปนเพราะ
ภาพนั้น ๆ มี Background นั่นเอง ดังนั้น เราจึงอาจพูดไดวาความแตกตางของสิ่งของ 2 สิ่ง คือ
เสนแบงท่ีทําใหเราเห็นหรือรับรูถึงอีกสิ่งหนึ่งได เชน เรารูจักเวลากลางวันได ก็ตอเม่ือเรารูจักเวลา
กลางคืน เรารูสึกถึงความสุขได ก็ตอเม่ือเรารูจักความทุกข เปนตน ดวยเหตุดังนี้ การท่ีเราจะวิเคราะห
สิ่งตาง ๆ จึงควรท่ีจะดูบริบท (Context) ของสิ่งนั้น ๆ ประกอบดวย ดังท่ี Niklas Luhmann นักสังคมวิทยา
ชาวเยอรมัน ผูเชี่ยวชาญ System Theory กลาววา ระบบสังคมเกิด จากการท่ีมีการนิยามความหมาย
ชุดหนึ่งเกิดข้ึนมาแลวมีการสื่อสาร (Communicate) ระหวางกัน และมีการลงมือปฏิบัติในทัศนะ
ของกลุมคนผูนิยามนั้น เชน ในสังคมไทย ก็มีสังคม Internet เพราะในประเทศไทยก็มีคนจํานวนหนึ่ง
ใช Internet ติดตอสื่อสารกัน เปนตน แตในปจจุบัน ยุคโลกิวัฒนทําใหการสื่อสารมีมากข้ึน และโยงใย
ถึงกันท่ัวทุกแหง ทําใหรับรูสิ่งตาง ๆ ท่ีมีอยูเดิมอันเปนระบบปดไดเปดออก เพราะทุกระบบ สงอิทธิพล
ถึงกัน ดังนั้น ระบบสงอิทธิพลถึงกัน ดังนั้น ระบบตาง ๆ จึงเปนระบบเปด ซึ่งจะเห็นไดจากกรณีปญหา
สิ่งแวดลอมตาง ๆ ในปจจุบัน ก็ไมสามารถ นิยามหรือแกไขแบบระบบไดอีกตอไป เนื่องเพราะทุกอยาง
สัมพันธกัน ตัวอยางเชน น้ําเสีย อากาศเปนพิษ ไมไดเกิดข้ึน ไดสงผลกระทบเฉพาะพ้ืนท่ีนั้น เพียงพ้ืนท่ีเดียว
เทานั้น แตสงผลโยงใยไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ดวย เปนตน ดวยเหตุนี้ การแกปญหาตาง ๆ จึงจําเปนท่ีจะตอง
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มองอยางรอบดาน การอาศัย ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสวนนั้นจึงไมเพียงพอ และจะตองเขาใจปจจัยตาง ๆ
ท่ีเชื่อมโยงถึงกันดวย

จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา ความเปนมาของทฤษฏีระบบ คือ การมองความสัมพันธ
ของสิ่งตาง ๆ แบบองครวม โดยเชื่อวา ทุกสิ่งทุกอยางเปนสวนหนึ่ง ของระบบท่ีใหญข้ึนไป ขณะเดียวกัน
ตัวมันเองก็เปนระบบท่ีสามารถแยกยอยลงไปเปนระบบเล็ก ๆ มากมายหลายระดับได และระบบยอยนี้
ตางก็มี ความสัมพันธกันไดสงผลตอการดํารงอยูของกันและกัน

แนวคิด ทฤษฎีเชิงระบบ
การจัดการศึกษาในปจจุบัน ถือไดวาเปนการจัดการศึกษาสมัยใหม สถานศึกษามีการแขงขัน

กันในการจัดการศึกษา ผูบริหารจะตองสะทอนแนวความคิดในการจัดการศึกษาของตน การคิดอยาง
เปนระบบจึงเปนสิ่งสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงแนวคิด
และทฤษฏีเชิงระบบไว ดังนี้

Pegasus Communications (2000 : 98) การคิดเชิงระบบ หมายถึง การคิดท่ีมีมุมมอง
ท่ีทําใหสามารถมองเห็นสถานการณ แบบแผนเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนแนวใหมและตอบสนอง
ตอสถานการณและแบบแผนดวยวิถีทางท่ีมีระดับดีข้ึน ทําใหมีการปรับปรุงกระบวนการท่ีมีคุณภาพ
มากข้ึนเรื่อย ๆ การคิดเชิงระบบเปรียบเสมือนเปนภาษาพิเศษท่ีชวยทําใหเกิดการสื่อสารกับระบบ
รอบ ๆ ตัวท่ีเก่ียวของไดอยางมีคุณภาพ การคิดเชิงระบบเปรียบเสมือนเปนชุดของเครื่องมือท่ีทรง
ประสิทธิภาพในการชวยทําใหมองเห็นภาพและสรางความเขาใจเก่ียวกับระบบขององคประกอบ และ
พฤติกรรมท่ีจะทําใหสามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนไดอยางเขาใจและยังชวยออกแบบระบบเพ่ือการ
จัดการสําหรับการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

Senge (1990 : 6 - 7) ไดอธิบายวาการคิดเชิงระบบ เปนแขนงวิชาท่ีมุงมองสิ่งตาง ๆ
แบบองครวม เปนกรอบการทํางานท่ีมองแบบแผนและความเก่ียวพันกัน สิ่งท่ีเปนลักษณะพิเศษ คือ
การมองโลกแบบองครวมท่ีมีความซับซอนมากข้ึน ๆ การคิดเปนระบบทําใหความซับซอนเปนสิ่งท่ี
สามารถจัดการได

Anderson & Johnson (1997 : 17) ไดอธิบายวาการคิดเชิงระบบเปนภาษาชนิดหนึ่ง
ท่ีเสนอแนวทางการสื่อสารเก่ียวกับพลวัต (Dynamic) ของการเก่ียวพันซึ่งกันและกันกับความซับซอน
ท้ังนี้เพราะวาปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันมิใชเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนเพียงแบบเปนเชิงเสนตรง หากแตวา
ปญหาสวนใหญจะมีเหตุท่ีโยงใยเก่ียวของซึ่งกันและกันเปนความสัมพันธท่ีเปนวงรอบ (Circular
Relationships)

Centre for Strategic Management (1999 : 47) ไดอธิบายวา การคิดเชิงระบบเปนการ
คนหาแบบแผนและความสัมพันธ ตลอดจนการเรียนรูวิธีการท่ีจะสงเสริมหรือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
แบบแผนเพ่ือทําใหวิสัยทัศนและภารกิจมีความสมบูรณมากท่ีสุด



22

Sweeney (1999 : 8) ไดอธิบายวา การคิดเชิงระบบเปนแขนงวิชาท่ีการมองปญหาแบบ
องครวมและเพ่ือท่ีจะเขาใจแบบแผนของการเกิดเปนระบบและเหตุการณรอบ ๆ ตัวเราท่ีเราเห็นได
การคิดเชิงระบบยังไดนําเสนอกรอบการทํางานเพ่ือการนิยามปญหา การตั้งคําถามท่ีชาญฉลาด และ
การตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะวาการคิดเชิงระบบปฏิบัติการภายใตการใชพลังของเครื่องมือ
เปนสําคัญ

Hester (1994 : 4) ไดอธิบายวา การคิดเชิงระบบเปนกรอบแนวคิดพ้ืนฐานองคความรู และ
เครื่องมือซึ่งไดถูกพัฒนาข้ึนภายใตชวงเวลาหนึ่ง เพ่ือทําใหวัตถุประสงคและวิธีการแกปญหาหรือสรางสรรค
งานมีความชัดเจน และชวยทําใหเรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ การคิดเชิงระบบ
มิไดละเลยตอปญหาความซับซอน แตจะเขาไปจัดการกับความสลับซับซอนในลักษณะท่ีใกลชิด และ
สะทอนใหเห็นถึงสาเหตุแหงปญหาและวิธีการท่ีจะชวยแกปญหาในแนวทางท่ีเปนไปได

Certo (2000 : 4 - 9) ใหความหมายการคิดเชิงระบบวา หมายถึง การนําสวนหรือหนวย
ตาง ๆ มาจัดรวมเปนระบบหรือเปนหนวยเดียว ตามความสัมพันธท่ีเปนเหตุและผลกันของสวนประกอบ
ยอยหรือหนวยตาง ๆ อยางอิสระ

Gardner and Demello (1993 : 14 - 18) ไดใหความหมายการคิดเชิงระบบวา หมายถึง
การมองภาพรวมขององคการและจัดระบบพัฒนาองคการพัฒนาเปลี่ยนแปลงใหกาวหนา โดยบุคคล
และทีมงานใชกระบวนการและขอสมมติฐานในการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลงานลาชา และใชการ
ผสมผสานกับกลยุทธการเปลี่ยนแปลงขององคการ

Joseph A and Constantine Ian Mc Dermot's (2544 : 50) ไดใหความหมายการคิด
เชิงระบบวา หมายถึง การคิดในลักษณะเปนวง (Loop) มากกวาท่ีจะเปนเสนตรงทุก ๆ สวนตางมีการ
เชื่อมตอท้ังโดยตรงและโดยออมฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ยอมเปรียบเสมือนระลอกคลื่นท่ีสราง
ผลกระทบตอเนื่องไปยังสวนตาง ๆ ของระบบและยอมกลับมาท่ีจุดเริ่มตนอีกครั้ง และจุดเริ่มตนนี้
ก็จะมีการตอบสนองจากสิ่งท่ีสะทอนมา และสงออกไปอีกครั้ง ซึ่งอาจจะเปนไปในลักษณะท่ีตางไปจากเดิม

ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
(2551 : 21) ใหความหมายวิธีการคิดกระบวนระบบ (Systems Thinking) วาหมายถึง วิชาท่ีวาดวย
ความเขาใจโลกและความเขาใจระบบท่ีซับซอน เปนการมองและคิดวิเคราะหไปท่ีระบบตาง ๆ ท้ังระบบปด
และระบบเปด เปนวิธีคิดอยางเปนกระบวนการเพ่ือเชื่อมโยงและทําความเขาใจกับความเปนเหตุ
เปนผลของกันและกันในทุกสิ่ง คิดถึงสัมพันธภาพและเขาใจตอสัมพันธภาพของสรรพสิ่ง ทําความเขาใจ
กับระบบและคิดอยางเปนระบบ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนจากองคประกอบไปสูองครวม ไมวาจะทํา
อะไรก็ตาม จะตองเขาใจภาพรวมของท้ังระบบ การปฏิบัติงานใด ๆ ก็จะตองปฏิบัติอยางเปนระบบ
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วิชัย วงษใหญ (2550 : 12) ไดบรรยายเรื่องการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบท่ีจัดโดย
สวนพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เม่ือวันท่ี 14 - 16 กุมภาพันธ
2550 ดังเอกสารสรุปสัมมนาไดกลาวถึง การคิดท่ีเปนระบบ คืออะไร คําตอบคือ การคิดท่ีมีลําดับข้ันตอน
และเปนเหตุเปนผล ตองมีเปาหมายท่ีชัดเจนแลวเขียนภาพในการบรรลุเปาหมาย โดยมีลําดับข้ันตอน
เปนเหตุเปนผล การเขียนภาพ (Scenario) จะตองใหสามารถบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว ดวยการใหกําลัง
แรงนอยท่ีสุด การคิดอยางเปนระบบจะสรางนิสัยการมองภาพรวมใหกับบุคคลแตละคนการวิเคราะห
ความแตกตางเพ่ือการบรรลุเปาหมาย สามารถเลือกเสนทางท่ีสั้นท่ีสุดท่ีจะทําใหการปฏิบัติสูญเสีย
นอยท่ีสุด และบรรลุเปาหมายนั้น คนท่ีมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบจะสามารถคิดได
อยางมีเหตุผล มีข้ันตอน มีเปาหมายชัดเจน เพ่ือบรรลุเปาหมายอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มกราพันธุ จูฑะรสก (2551 : 21) การคิดอยางเปนระบบคือ การปรับวิธีคิด หรือเพ่ิมวิธีคิด
ใชวิธีคิดหลาย ๆ แบบในเวลาเดียวกัน แตตองมีวิธีเลือกวิธีคิดหลักในแตละสถานการณมีหลักเกณฑ
และเหตุผลโดยใชขอมูลหลากหลายใหสัมพันธกันเปนองครวม โดยตระหนักถึงองคประกอบยอยท่ีมี
ความสัมพันธและมีหนาท่ีตอเชื่อมกันอยูเปนปฏิสัมพันธอยางตอเนื่อง

อรอุมา รุงเรืองวนิชกุล (2556 : 22) กลาววา การคิดเชิงระบบ หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ท่ีแสดงออกถึงการพิจารณาปญหาหรือสิ่งตาง ๆ อยางเปนข้ันตอน ทําความ เขาใจปรากฏการณ หรือ
สิ่งตาง ๆ โดยคํานึงถึงองคประกอบท้ังหมด (ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก) มีลําดับข้ันตอน
เปนเหตุเปนผล มีเปาหมายชัดเจน และยอมรับภาวะความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา
ความสลับซับซอนและความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงขององคประกอบยอย ๆ เพ่ือคนหาและสรางแบบแผน
(Pattern) ท่ีจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพัฒนาภารกิจใหมีความสมบูรณมากท่ีสุดการคิดเชิงระบบ
สามารถชวยใหการออกแบบการแกปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายอยางรวดเร็ว
โดยใชวิธีคิดหลาย ๆ แบบข้ึนอยูกับสถานการณ

จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา แนวคิด ทฤษฎีเชิงระบบ เปนกระบวนการของแตละบุคคล
ท่ีแสดงออกมา หรือความสามารถของบุคคลท่ีแสดงออกถึงการพิจารณาปญหาหรือสิ่งตาง ๆ อยางเปน
ข้ันตอน ทําความเขาใจในสถานการณ หรือสิ่งตาง ๆ โดยคํานึงถึงองคประกอบท้ังหมด เพ่ือใหองคกร
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสั่งการ

ทฤษฎีระบบพื้นฐาน (Basic Systems Theory)
ทฤษฎีระบบพ้ืนฐาน (Basic Systems Theory) ขององคการซึ่งมี 5 สวนคือ ปจจัยปอน

กระบวนการแปรรูป ผลผลิต ขอมูลยอนกลับ และสภาพแวดลอม
1. ปจจัยปอน (Inputs) คือทรัพยากรท่ีเปนบุคคลวัสดุอุปกรณเงินหรือขอมูลท่ีใช

ในการผลิตหรือการบริการ
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2. กระบวนการแปรรูป (Transformation Process) จากการใชเทคโนโลยีและหนาท่ี
ในทางการบริหารตัวปอนนําไปสูกระบวนการแปรรูปในโรงเรียนปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับครู
เปนสวนหนึ่งของการแปรรูปหรือกระบวนการเรียนรูซึ่งทําใหนักเรียนกลายเปนพลเมืองท่ีมีการศึกษา
ซึ่งสามารถทําประโยชนใหแกสังคมตอไป

3. ผลผลิต (Output) ไดแกผลิตภัณฑและการบริการขององคการองคการทางการศึกษา
ผลิตและแจกจายความรู

4. ขอมูลยอนกลับ (Feedback) คือสารสนเทศเก่ียวกับผลผลิตหรือกระบวนการ
ขององคการซึ่งมีอิทธิพลตอการคัดเลือกตัวปอนระหวางวงจรตอไปขอสารสนเทศเชนนี้อาจนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงท้ังในกระบวนการแปรรูปและผลผลิตในอนาคต

5. สภาพแวดลอม (Environment) สภาพแวดลอมท่ีอยูลอมรอบองคการ ไดแก
แรงผลักดัน (Forces) ท้ังดานสังคมการเมืองและเศรษฐกิจท่ีมาปะทะกับองคการ

ดังนั้นการสรางกรอบแนวคิดใหองคการเปนระบบเปด (Open System) จึงเปนแนวคิดรวบยอด
ท่ีสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งของทฤษฏีระบบองคการท่ีเปนโรงเรียนหรือสถานศึกษาท้ังหมดเปนระบบเปด
Peter Senge แหง MIT Sloan School of Management ผูนําในศาสตรดานการพัฒนาองคการ
เรียนรู ได อธิบายสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหทุกคนไปถึงเปาหมายท่ีปรารถนา และยังอธิบายถึงความสามารถ
ในการจัดการเรียนรูวา ควรมีระบบ มีการะบวนการอันจะนําไปสู การพัฒนาศักยภาพสูงสุดไดความสามารถ
ในการจัดการเรียนรูจึงมี 3 ประเด็นหลักท่ีสําคัญ คือ

1. ความตั้งใจท่ีจะทําสิ่งดี ๆ ใหดียิ่งข้ึน (Aspiration) คือแรงจูงใจ แรงบันดาลใจท่ีจะ
ทําสิ่งดี ๆ ใหดียิ่ง ๆ ข้ึน มันจะเปนแรงผลักคันใหทําอะไรใหสําเร็จใหไดในกระบวนการนี้มีวิชาท่ีควร
จะฝกฝน คือ

1.1 การเปนนายเหนือตนเอง (Personal Mastery) เปนการพัฒนาตนเองใหเกงข้ึน
มุงม่ันตั้งใจ ใฝดี อันเปนการนําไปสูการเกิดการเรียนรูเชิงสรางสรรค

1.2 การสรางวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) เปนการสรางบรรยากาศของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู อยางแทจริง จะยิ่งทําใหเห็นศักยภาพและพลังของคนอ่ืน ทําใหเห็นหนทางท่ีจะ
นําไปสูสิ่งท่ีปรารถนาไดอยาง ชัดเจน

2. ความสามารถในการสนทนาอยางครุนคิดและผลิดอกออกผล (Dialogue) เปนกระบวนการ
ซึ่งมุงเนนการพูดจาเพ่ือใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน โดยผานการครุนคิดท่ีลึกข้ึงและสนทนา
ใหเกิดความคิดใหม ๆ มุมมองใหม ๆ แทนท่ีจะถกเถียงยืนยันความคิดของตนวาถูกตอง การสนทนา
แบบนี้จะทําใหแตละคนพยายาม “ฟง” คนอ่ืน และ”ตั้งคําถาม” เพ่ือใหเกิดความรูใหม ๆ รวมกัน
ในกระบวนการนี้มีวิชาท่ีควรจะฝกฝนคือ
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2.1 ภาพจําลองความคิด (Mental Model) ฝกการสรางภาพจําลองความคิด
ท่ีถูกตอง เพ่ือไมให ตัวเองมีความคิด ความเชื่อ คานิยม คุณคา ท่ีผิด ควรจะศึกษาขอมูล ความรูท่ีรอบดาน
หลากหลาย แยกแยะ ไมควรเชื่ออะไรงาย ๆ จนกวาจะมีขอมูลท่ีเพียงพอ

2.2 การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
ทําใหความรูท่ีไดมา แตกฉานข้ึน การเรียนรูรวมกันเปนทีมจะเนนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
การสนทนาแบบ Dialogue เพ่ือดนหาแนวคิดใหม ๆ เปนการแสดงความคิดอยางหลากหลาย เคารพ
ซึ่งกันและกันเพ่ือตอยอดไปสูสิ่ง ท่ีดียิ่งข้ึน การแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีสนุก ไมตึงเครียดจะยิ่งทําใหผูเขารวม
สามารถเรียนรูไดดียิ่งข้ึน และเชื่อม่ัน (Trust) ซึ่งกันและกัน สิ่งเปนสิ่งสําคัญในการทํางานเปนทีม

3. การเขาใจโลกและระบบท่ีซับซอน (Systemic Thinking) ตองใชความละเอียดออน
และคิดแบบเชื่อมโยงบวกกับ จินตนาการอันสรางสรรค เพ่ือใหเขาใจถึงระบบท่ีซับซอนได จึงตอง
ฝกฝนวิชาท่ีสําคัญท่ีสุด อันจะเปน พ้ืนฐานสําคัญในการเรียนรูวิชาอ่ืน ๆ

จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา ทฤษฎีระบบพ้ืนฐานของการทํางานในองคกรนั้นจะตอง
ประกอบดวยกัน 5 องคประกอบ ไดแก ปจจัยปอน กระบวนการแปรรูป ผลผลิต ขอมูลยอนกลับ และ
สภาพแวดลอม

วิธีคิดเชิงระบบ
เปนการคิดในลักษณะเชื่อมโยง คิดมองแบบภาพรวมใหเห็นภาพ ท้ังหมด รูจักสังเคราะห

และมองเห็นปฏิสัมพันธตาง ๆ ของระบบท้ังในสัมพันธเชิงลึกและสัมพันธแนวกวางรวมท้ังความสัมพันธ
ท่ีซับซอน อันเปนการคิดแบบกระบวนการ หรือท่ีเรียกกันวา “วิธีคิดแบบองครวม” ระบบ คือ กลุม
ของสวนประกอบท่ีมีปฏิสัมพันธกัน (Interacting) มีความสัมพันธระหวางกัน (Interrelated) หรือมี
การ พ่ึงพาอาศัยกัน (Interdependent) ซึ่งมีรูปแบบท่ีสลับซับซอนและรวมอยูดวยกัน สวนประกอบ
ของระบบสามารถมี ลักษณะทางกายภาพท่ีสามารถจับตองได เชน ชิ้นสวนหลากหลายท่ี ประกอบ
เปนรถหนึ่งคัน สวนประกอบท่ีกลาวถึง สามารถมีลักษณะท่ีจับตองไมได (Intangible) เชนกัน เชน
กระบวนการ ความสัมพันธ นโยบายของบริษัท การไหลของ ขอมูล ปฏิกิริยาท่ีมีตอกันระหวางบุคคล
และสภาวะจิตใจท่ีอยูภายใน เชน ความรูสึก คุณคาและความเชื่อ ตัวอยางเชน ในองคกร กลุมงานวิจัย
และพัฒนา (R&D) คือ ระบบท่ีถูกสรางข้ึนโดยบุคคล อุปกรณ และกระบวนการท่ี สรางสรรคผลิตภัณฑ
ชนิดใหมสูกระบวนการผลิตโดยระบบการผลิต และ ถูกขายออกไปโดยระบบการขาย สวน ประกอบ
ของกลุมงานวิจัยและพัฒนาจะตองมีปฏิสัมพันธกับอีก กลุมหนึ่งเพ่ือทําหนาท่ีของมัน และดังนั้น
จึงพ่ึงพาอาศัยกัน ในทางกลับกันกลุมงานวิจัยและพัฒนามีปฏิสัมพันธและตองพ่ึงพาอาศัยระบบอ่ืน ๆ
ภายในบริษัท ระบบหนึ่ง ๆ เชน กลุมงานวิจัยและพัฒนา จะมีวัตถุประสงคเฉพาะท่ีมีความสัมพันธ
กับระบบท่ีมีความเก่ียวเนื่อง สัมพันธกับระบบท่ีใหญกวาอยูเสมอ ในกรณีนี้ระบบท่ีใหญกวาก็คือองคกร
โดยรวม รางกายของมนุษยก็เปนอีกหนึ่งตัวอยาง ภายในรางกายนั้นระบบการหมุนเวียนโลหิตนําสง
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ออกซิเจน สารอาหาร ฮอรโมน และแอนติบอดีท่ีถูกผลิตจากระบบอ่ืน ๆ และนําเอาของเสียไปสูระบบ
ขับถาย ระบบหมุนเวียนโลหิตนี้ถูกสรางข้ึนจากหัวใจ เสนเลือดดําและเสนเลือดแดง เลือด และสวนประกอบ
ท่ีสนับสนุนมากมาย องคประกอบท้ังหลายเหลานี้มีปฏิกิริยาตอกันและกันเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ภายในระบบท่ีใหญกวา นั่นคือ รางกายท้ังหมดของมนุษย

การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เปลี่ยนการคิดเชิงวิเคราะหท่ีคอนขางเปนเชิงเสน
(Linear Thinking) เชน เหตุการณ A ทําใหเกิดเหตุการณ B หรือถาบริษัทใหงบประมาณในการพัฒนา
ในการเปดตัวสินคาใหมก็จะประสบความสําเร็จ ซึ่งรูปแบบการคิดเชนนี้คือ การคิดเชิงความสัมพันธ
เชิงเหตุและผลท่ีโยงใยกัน แตในความเปนจริงตัวระบบเองมีความซับซอนมาก และเชื่อมโยงระหวาง
กันกับทุก ๆ สิ่งท่ีแวดลอมมัน เชน ในขณะทุกเหตุการณ A ทําใหเกิดเหตุการณ B แต B ก็มีผลกระทบ
กับ A ในเวลาเดียวกันดวยโดยยังไมคํานึงถึงปจจัยอ่ืน ๆ เชน X Y และ Z หรือการประสบความสําเร็จ
ของการเปดตัวสินคาใหม ข้ึนอยูกับท้ังงบประมาณและปจจัยอ่ืน ๆ อีกหลากหลายอยาง ซึ่งสัมพันธ
เก่ียวของกัน

การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ตางจากการคิดอยางเปนระบบ (Systematic Thinking)
ท่ีเปนการคิดอยางเปนข้ันเปนตอนหรือการใชเครื่องมือชวยคิดท่ีสําคัญ คือเม่ือคิดเชิงระบบ จะตอง
เห็นองคประกอบตาง ๆ ของระบบท่ีกําลังพิจารณาและความสัมพันธกันระหวาง กันขององคประกอบ
เหลานั้น การคิดเชิงระบบนี้ใหแนว ทางใหมในการสรางความเขาใจความซับซอน (Complexities)
ของชีวิตในองคกร และบงชี้ปญหาท่ียากตอการรับมือ เผชิญปญหาเหลานี้อยูบอยครั้งในโลกธุรกิจ
เม่ือมีวินัยแหงการคิดเชิงระบบ ก็เริ่มจะเห็นโลกในลักษณะท่ีแตกตางออกไป สิ่งท่ีแสดง ใหเห็นถึง
ความเปลี่ยนแปลงเม่ือมีความตระหนักรูเชิงระบบ คือ อาจเปลี่ยนทาทีจากแคมีปฏิกิริยาตอบโต
กับเหตุการณตาง ๆ ไปเปน การมีการตอบโตแบบสรางสรรค หรือทาทีท่ีทําโดยตั้งใจ ซึ่งทําใหสามารถ
ออกแบบระบบท่ีสรางผลลัพธท่ียั่งยืน แกองคกรได

นอกจากนี้วิธีการคิดอยางมีระบบ มีเหตุมีผลทําใหผลของการคิดหรือผลของการแกปญหา
ท่ีไดนั้นมีความถูกตอง แมนยําและรวดเร็ว วิธีการคิดอยางมีระบบจะเปนหนทางไปสูการเปนองคกร
แหงการเรียนรู (Learning Organization) ถาองคกรนั้น ๆ นําไปใชอยางมีประสิทธิภาพและยึดหลัก
ใหบุคลากรภายในองคกร ตระหนักในการศึกษาหาความรูอยูเสมอและผูบริหารใหความสําคัญตอการ
ฝกอบรมการเรียนรูของบุคลากรองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) จึงทําใหเกิดการ
เรียนรูจากตัวเองของบุคลากรแตละคน เกิดการเรียนรูของทีมงาน ทําใหเกิดการสรางวิสัยทัศนรวม
(Shared Vision) และเกิดการเรียนรูรวมกันอยางเปนทีม (Team Learning) วิธีการคิดอยางมีระบบ
เปนหนึ่งในรูปแบบขององคการเรียนรูวา วิธีการคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) เปนสวนหนึ่ง
ของการจัดการใหเกิดการเรียนรู ผูนําตองทําใหองคกรเกิดบรรยากาศแหงการเรียนรูเพ่ือจะไดเปน
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องคกรแหงการเรียนรู โดยดึงปญญาของบุคลากรในองคกร เนนการทํางานเปนทีมโดยสรางใหเกิดวินัย
5 ประการของ Peter Senge ประกอบดวย

1. Personal Mastery ตองมีวินัยในตัวเอง มีสติสามารถบังคับตนเองได ควบคุมตนเองได
ปรับปรุงตนเองสมํ่าเสมอ มีพฤติกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องเปนปกติ กระตือรือรนในการแสวงหา
ความรู ใฝรู ใฝเรียน

2. Mental Model ไมมีมิจฉาทิฐิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีจิตใจท่ีมีพลังในการ
สรางสรรคสิ่งตาง ๆ มีความคิดสรางสรรคท้ังเชิงบวก คิดนอกกรอบและคิดแบบบูรณาการ

3. Shared Vision สรางความฝนรวมกัน รูเปาหมายท่ัวท้ังองคการ ใฝฝนถึงอนาคต
รวมกัน

4. Team Learning มีการเรียนรูรวมกันของทีม สรางความเขาใจรวมกันกับคนอ่ืน ๆ
ผานกระบวนการแกไขความขัดแยง แสวงจุดรวมสงวนจุดตาง พยายามหาความเห็นรวม (Consensus)
ท่ีเหมาะสมตอองคการ เปลี่ยนการทํางานจาก Me เปน We

5. Systemic Thinking คิดเปนระบบ เห็นภาพรวม (Big Picture) มองความเชื่อมโยง
ของสวนตาง ๆ ในองคการ มองใหออกวาแตละสวนขององคการสงผลกระทบตอกันและกันอยางไร
(Peter Senge, 1990 : 207)

จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา วิธีคิดเชิงระบบ หมายถึง การคิดในลักษณะเชื่อมโยง คิดมอง
แบบภาพรวมใหเห็นภาพ ท้ังหมดการวิเคราะห สังเคราะหและมองเห็นปฏิสัมพันธตาง ๆ ของระบบ
ท้ังในสัมพันธเชิงลึกและสัมพันธแนวกวางรวมท้ังความสัมพันธท่ีซับซอน อันเปนการคิดแบบกระบวนการ

การสงเสริมการคิดเชิงระบบ

ปจจุบันการจัดการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การจัดการศึกษามีความสัมพันธ
ท่ีสลับซับซอน มีระบบตาง ๆ มากข้ึน ทุกอยางเคลื่อนไหวไปอยางรวดเร็ว เพราะฉะนั้น การมองแบบเดิม
ไมสามารถแกปญหาได เราจะตองติดตามสถานการณเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษา ทฤษฎีกระบวน
ระบบ (System Theory) เริ่มมาจากการตั้งขอสันนิฐาน (Thesis) แลวมีขอขัดแยงของสันนิฐานนั้น ๆ
เกิดข้ึน แตก็ไมถูกท้ังหมด ดังนั้นจึงเกิดการสังเคราะห (Synthesis) สิ่งใหม และสิ่งเหลานี้ก็พัฒนา
ไปเรื่อย ๆ ความรูตาง ๆ ก็จะพัฒนาเปนแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ทุกอยางเคลื่อนไหว ไมแนนอน ซึ่งสามารถ
สรุปการสงเสริมการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษาได ดังนี้
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สมยศ วนิชาชีวะ (2555 : 23) ไดกลาวถึงแนวทางการสงเสริมความคิดเชิงระบบไววา
เปนแนวทางการสงเสริมความคิดเชิงระบบ จะตองประกอบไปดวย การสงเสริมใหครูมีความรู ความเขาใจ
การสงเสริมใหมีการทํางานเปนทีม การสรางแรงจูงใจในการทํางาน การใหคําปรึกษา การใหอิสระ
ในการคิด การตัดสินใจในการแกไขปญหา และการวินิจฉัยการเกิดของปญหา

นรินทร สิทธิศักดิ์ (2555 : 76) ไดกลาวถึง แนวทางการสงเสริมความคิดเชิงระบบไววา
การสงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจถือเปนหัวใจสําคัญ สามารถทําไดหลายวิธี เชน จัดหลักสูตร
สงเสริมความคิดเชิงระบบโดยเชิญวิทยากรมาเปนผูฝกอบรม สงครูเขารับการอบรมความคิดเชิงระบบ
ตามหนวยงานภายนอกท่ีจัดอบรม หรือหาวารสาร หนังสือ ตําราท่ีเก่ียวกับความคิดเชิงระบบใหกับครู
การศึกษาดูงานเก่ียวกับระบบการบริหารในสถานประกอบการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน

ณรงค คําหงส (2555 : 1) ไดกลาวถึง แนวทางการสงเสริมความคิดเชิงระบบไววา การสงเสริม
ความคิดเชิงระบบทําไดโดยการใหคําปรึกษา และสงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความคิด
เชิงระบบ เชน ใชการนิเทศสงเสริมใหครูคิดเปนระบบจากงานท่ีทํา ใชวิธีการสนทนากับครูเก่ียวกับ
สาเหตุของปญหา หรือคําอธิบายปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางไมเปนทางการ และเปนทางการ
พรอมท้ังสนับสนุนใหครูสามารถคิดถึงวิธีการและข้ันตอนการทํางานไดเปนอยางดี ใหอิสระในการคิด
คิดอยางมีเหตุผล การเปนท่ีปรึกษาท่ีดีของผูบริหาร

ยุทธศิลป แยมเจริญ (2555 : 34) ไดกลาวถึง แนวทางการสงเสริมความคิดเชิงระบบไววา
แนวทางการสงเสริมความคิดเชิงระบบนั้น สามารถทําไดหลายวิธีดวยกัน เชน การใหอิสระในการคิด
การใหคําปรึกษาท่ีดี สงครูเขารับการฝกอบรม การใหอิสระในการคิดทําไดโดยสงเสริมใหครูมีอิสระ
ในการเลือกใชขอมูลท่ีจะใชประกอบการหาคําตอบวาทําไม สงเสริมใหครูรูจักวิเคราะหถึงแนวทางท่ีจะ
หาคาตอบวาทําไมท่ีเหมาะสมท่ีสุด ศึกษาดูงาน การประชมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด
ทัศนคติ และเชื่อมความสัมพันธอันดี

วีระชาติ มาลัย (2551 : 16) ไดกลาวถึง แนวทางการสงเสริมความคิดเชิงระบบไววา แนวทาง
การสงเสริมความคิดเชิงระบบใหกับครูนั้นทําไดโดยการวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดข้ึน เชน สงเสริมใหครูหา
คําอธิบายถึงปรากฎการณตาง ๆ ในชั้นเรียน ในโรงเรียน สงเสริมและกระตุนใหครูนึกถึงผลกระทบ
ของปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน สงเสริมใหครูไดคนควาขอมูลท่ีคิดวาจําเปนหรือเก่ียวของกับปญหา สงเสริมใหครู
ใชขอมูลท่ีไดมาอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนใหคณะครูในโรงเรียนฟง และสงเสริมใหครูเปดใจกวาง
เพ่ือรับฟงความคิดเห็นหรือคําอธิบาย การแกไขปญหาอยางมีเหตุและผล การวินิจฉัยปญหา สงเสริม
ใหครูทํางานรวมกันเปนทีม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด

จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา การสงเสริมการคิดเชิงระบบ คือ พฤติกรรมท่ีผูบริหาร
แสดงใหเห็นถึงความสามารถของตนในการพิจารณาปญหาหรือสิ่งตาง ๆ อยางเปนข้ันตอน ทําความเขาใจ
ปรากฏการณ หรือสิ่งตาง ๆ โดยคํานึงถึงองคประกอบท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก มีลําดับข้ันตอน
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เปนเหตุเปนผล มีเปาหมายชัดเจน และยอมรับภาวะความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา
ความสลับซับซอน และความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงขององคประกอบยอย ๆ เพ่ือคนหาและสรางแบบแผน
(Pattern) ท่ีจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพัฒนาภารกิจใหมีความสมบูรณมากท่ีสุด การคิดเชิงระบบ
สามารถชวยใหการออกแบบการแกปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายอยางรวดเร็ว
โดยคุณลักษณะของภาวะผูนําทางวิชาการประกอบดวยคุณลักษณะดานการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยผูวิจัยสรุปสรุปแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการคิดเชิงระบบตามลักษณะตาง ๆ ประกอบดวย ดานการ
สรางความรูความเขาใจ ดานการใหคําปรึกษา ดานการสงเสริมอิสระในการคิด และดานการคิด
อยางมีเหตุผล สามารถสรุปได ดังนี้

ดานการสรางความรูความเขาใจ
การสรางความรูความเขาใจในการคิดถือเปนหัวใจสําคัญของการสงเสริมกระบวนการคิด

ของผูบริหาร ท่ีตองการบริหารสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตางจะตองมีหลักการคิด
ท่ีดี โดยการคิดตองอยูภายใตกระบวนการและหลักการอยางเปนระบบ การคิดท่ีมีสิ่งยึดเหนี่ยว หรือ
สาระสําคัญท่ีม่ันคง เปนหัวใจสําคัญในการคิดทุกสิ่งทุกอยางท้ังปวง อาจจําแนกไดเปน 3 ประเภท
ไดแก หลักธรรมชาติ หลักท่ัวไป และหลักเฉพาะของมนุษย และสามารถจําแนกความสําคัญของการคิด
อยางมีหลักการได ดังนี้

กระบวนการสรางสรรคความรู
การจะเขาใจความคิดเชิงระบบได จะตองทราบถึงท่ีมาของความคิดเชิงระบบ ซึ่งมีรากฐาน

มาจากความรูของมนุษย ซึ่งแบงเปน 2 ประเภทใหญ ไดแก
1. ความรูท่ีซัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีมีการ นํามารวบรวมให

ปรากฏข้ึนมา เปนสิ่งท่ีสามารถจับตองและถายทอดตอไดงาย เชน ตํารา เอกสารตาง ๆ
2. ความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีฝงลึกใน แตละคน เชื่อมโยงกับ

ประสบการณชีวิต อยูในความคิด ความเชื่อ คานิยม หรอบางครั้งอาจเกิดจากสัญชาตญาณ ความรูชนิดนี้
ยากท่ีจะถายทอดออกมา

Ikujiro Nonaka (1998 : 264) ไดอธิบายถึง หลักสําคัญของการสรางความรูในองคกรตาง ๆ
คือ การสังเคราะหหลอมรวมความรูท่ีชัดแจงกับความรูท่ีฝงลึก และยกระดับข้ึน โดยผาน กระบวนการ
4 สวนท่ีเรียกวา “เซกิ” (SECI)

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน (Socialization) เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ขอคิดเห็น ความเชื่อ วิธีการ ฯลฯ ในลักษณะบุคคลตอบุคคล ตัวตอตัว

2. การสกัดความรูออกจากตัวตน (Externalization) เปนการแลกเปลี่ยนความรูท่ีฝงลึก
อยูในตัวบุคคล ไปเปนความรูท่ีผูอ่ืนสามารถเขาถึงได โดยกระบวนการตาง ๆ เชน การจับกลุมคุยกัน
เพ่ือหาความคิดใหม ๆ
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3. การผนวกความรู (Combination) เปนการนําเอาความรูท่ีชัดแจงจากแหลงตาง ๆ
ท่ีมีมากมาย มารวบรวม บันทึก จัดกลุม แบงเปนหมวดเปนหมู ทําใหเกิดเปนความรูชัดแจงอีกระดับหนึ่ง
ในรูปแบบท่ีสามารถ เผยแพรไดมากยิ่งข้ึน

4. การผนึกความรูในตน (Internalization) เปนการนําเอาความรูท่ีไดรับมาดวยวิธีตาง ๆ
ไปลองปฏิบัติให เกิดความเชี่ยวชาญเปน “การรูจริง” สามารถประยุกต เปนผลิตกัณฑ กระบวนการ
หรอวิธีการใหม ๆ หรออาจจะเปน การปรับปรุงของเกาท่ีมีใหเกิดคุณคามากข้ึน ซึ่งสุดทายจะเปนความรู
ฝงลึกท่ียกระดับข้ึนไปในตัวบุคคล

ภาพท่ี 2.1 กระบวนการสรางสรรคความรู
ท่ีมา : Peter Senge (The Fifth Discipline, 1990 : 208)

Nonaka (1996) ไดอธิบายถึง “พ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู” ท่ีเรียกวา “ชุมชนนักปฏิบัติ”
Communities of Practice) หรือ “บา” (Ba) ซึ่งจะตองประกอบไปดวย ผูท่ีเก่ียวของ 3 แบบ เขามา
คอยกระตุน สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูทําใหพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรูมีความสนุกสนาน เปนกันเอง
มีชีวิตชีวา อันจะสงผลใหเกิดการสรางความรูอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการหมุนวงจร “เซกิ” อยางมีพลัง
ตอเนื่องผูท่ีเก่ียวของท้ัง 3 แบบ ไดแก

1. นักนวัตกรรม (Idea generator) จะคอยทําหนาท่ีสรางความคิดใหม ๆ
2. พ่ีเลี้ยง หรือโคช (Coach) จะเขามารวมกับนักฝน ชวยทําใหความคิดใหม ๆ ดังกลาว

มีความชัดเจนข้ึน โดยการชี้แนะ ชวยพัฒนาทักษะ ทําใหความรูจากแตละสาขารวมเปนสหวิชารวมท้ังชวย
แปลงความรูสวนบุคคล ใหกลายเปนความรูหรือทักษะขององคกร

3. นักกิจกรรมความรู (Knowledge activist) จะเปนผูท่ีมีความคลองตัว ในการเชื่อมโยง
ผูคนท่ีหลากหลายในองคกร เขามารวมลังเคราะหความคิดกับนักฝนและโคช เชื่อมโยงกับผูปฏิบัติตาง ๆ
หลอมรวม ความรูท่ีชัดแจงกับความรูท่ีฝงลึกเขาดวยกัน
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ทฤษฎีกลุมนี้บางครั้งเรียกวา กลุมปญญานิยม มีความเชื่อวาผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดตอง
ใชประสาทสัมผัส (Sense) และใชสติปญญาเปนตัววิเคราะหขอมูล และเก็บสะสมประสบการณ
เพ่ือนําไปใชแกปญหาใหม สําหรับกลุมแนวคิดทฤษฎีท่ีสอดคลองกับการเรียนรูของผูใหญและการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง ไดแก กลุมแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism) และ
กลุมแนวคิดทฤษฎีการสรางสรรคดวยปญญา (Constructionism) ไดแก

ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism) เปนทฤษฎีการเรียนรูท่ีเชื่อวา
การเรียนรูเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในตัวของผูเรียนท่ีเนนวิธีการเรียน รูดวยการนําตนเอง เพ่ือชวยให
ผูเรียนสามารถคิดไตรตรองไดอยางสรางสรรค และคิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถพ่ึงพาตนเองได
รูจักรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค ชวยพัฒนาสังคม และสิ่งแวดลอม และนําความรูท่ีไดรับไปบูรณาการ
ในการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข ตามหลักการของทฤษฎีนี้ผูเรียนเปนผูสรางความรูจากความสัมพันธ
ระหวาง สิ่งท่ีพบเห็นกับความรูความเขาใจเดิมท่ีมีมากอน นําความรูความเขาใจเก่ียวกับเหตุการณ
และปรากฎการณท่ีพบเห็นมาสรางเปนโครงสรางใหมทางสติปญญา (Kemil,1991) ; (Noddings,1990) ;
(Von Glasserfeld, 1991) ; (Henderson, 1992) ถือไดวาเปนการพัฒนาทางปญญาท่ีเกิดจาก
การเรียนรูรวมกันในสังคม ซึ่งเปนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชวิธีการแกปญหา (Collaborative
Constructivism) ซึ่งแตละบุคคลจะมีวิธีคิดในการแกปญหาไมเหมือนกัน ท้ังนี้ตองเกิดจากความ
กระตือรือรนท่ีจะแกปญหาของตนเอง แนวคิดทฤษฎีนี้ มีรากฐานมาจากแนวคิดของนักจิตวิทยา
การศึกษาหลายทาน ไดแก แนวคิดของ (Jean Piaget) เรียกวา Cognitive constructivism ท่ีเชื่อวา
ถาผูเรียนถูกกระตุนดวยปญหาท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทางปญญาแลว จะทําใหผูเรียนพยายามปรับ
โครงสรางทางปญญาใหเขาสูสภาวะสมดุลโดยวิธีการ ดูดซึมไดแก การรับขอมูลใหมจากสิ่งแวดลอม
เขาไปไวในโครงสรางทางปญญา และปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญา คือ การเชื่อมโยงโครงสราง
ทางปญญาเดิม หรือความรูเดิมท่ีมีมากอนกับขอมูลขาวสารใหม จนกระท่ังสรางความรูใหมข้ึนมา หรือ
เกิดการเรียนรูได สวนแนวคิดของ (Vygotsky) ไดเนนบริบททางสังคม เรียกวา Social Constructivism
เชื่อวาผูเรียนเปนผูสรางความรูโดยผานทางการมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับ ผูอ่ืน ซึ่งมีบทบาทสําคัญ
ในการพัฒนาดานพุทธิปญญา สําหรับ (John Dewey) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียนรู
Learning by doing ท่ีเชื่อวาผูเรียนตองเรียนรูควบคูไปกับการกระทํา และผูเรียนตองมีการทําความเขาใจ
ความรูใหมโดยอาศัยประสบการณเดิมท่ี สั่งสมมาเปนพ้ืนฐานการเรียนรู อันเปนความพยายามเชิงสังคม
กอใหเกิดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเรียกวา การเรียนรูแบบรวมมือ ท่ีเนนความสําคัญของการสราง
ความรูโดยกลุมคนในสังคม สําหรับแนวคิดของ (Bruner) เห็นวาประสบการณเดิมของผูเรียนจะมีบทบาท
ในการสงเสริมการเรียนรู และเชื่อวาวุฒิภาวะอยางเดียวไมเพียงพอตอการพัฒนาโครงสรางความรูใหม
ตองมีองคประกอบอ่ืนเก่ียวของ เชน การพัฒนาทางดานภาษา และประสบการณเดิมเขามามีสวนสําคัญ
ในการเพ่ิมความเจริญงอกงามทางสติปญญา และแนวคิดของ (Ausubel) ท่ีเชื่อวาการเรียนรูจะเกิดข้ึน
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ไดเม่ือผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานท่ี สามารถเชื่อมโยงความรูใหมไดกับโครงสรางความรูเดิมท่ีมีอยู นํามา
จัดเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย แตถาผูเรียนไมสามารถนําสิ่งใหมไปสัมพันธกับความรูเดิมได
เรียกวาเปนการเรียนรูท่ีไมมีความหมาย หรือเรียนแบบทองจํา

องคประกอบของกระบวนการจัดการความรู
กระบวนการจัดการความรูถือเปนหลักการสําคัญในการจัดกระบวนการทางความคิด

ของผูบริหารสถานศึกษา กระบวนการจัดการความรูจะชวยใหเกิดการพัฒนาของความรู หรือการ
จัดการความรูท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคกร ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้

1. การบงชี้หรือกําหนดความรู (Knowlege Identification) เปนการกําหนดความรู
ท่ีมีความสําคัญและจําเปนตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรขององคการ รวมถึงการหาความรูขององคการ
ท่ีมีความโดดเดน แตกตางและไดเปรียบคูแขงขัน นอกจากนี้ ยังหมายถึงการตรวจสอบองคความรูท่ีมี
อยูภายในองคการวา องคการมีความรูอะไรบาง ในรูปแบบใด อยูทีใคร ซึ่งเม่ือนําความรูท่ีตองการ
และความรูท่ีมีมาวิเคราะห ก็จะไดเปนชองวางของความรู หรือ ความรูท่ีขาดหายไป องคการสามารถ
ใชเครื่องมือท่ีมีมาวิเคราะห ก็จะไดเปนชองวางของความรู หรือ ความรูท่ีขาดหายไป องคการสามารถ
ใชเครื่องมือท่ีเรียกวา แผนท่ีความรู (Knowledge Mapping) เปนการทําแผนท่ีความรูในข้ันตอนี้
เพ่ือหาวา ความรูใดมีความสําคัญสําหรับองคการ จัดลําดับความสําคัญของความรูเหลานั้น เพ่ือใหองคการ
สามารถวางขอบเขตของการจัดการความรู และสามารถจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

2. การแสวงหาความรู (Knowledge Acquisition) หมายถึง การไดมาซึ่งความรูจาก
บุคคล หรือ จากเอกสารและหนังสือตาง ๆ ในการแสวงหาความรูและการรวบรวมความรูในองคการ
โดยท่ัวไปความรูในองคการสามารถแบงออกเปนรูปแบบตาง ๆ ได 5 รูปแบบ ไดแก ฐานขอมูล (Shareable
Electronic Knowledge Base) 12 % เอกสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Documents) 20%
เอกสารตาง ๆ (Paper Documents) 26% และในสมองพนักงาน (Employee Brains) 42% จะเห็น
ไดวา ความรูสวนใหญในองคการอยูในตัวพนักงาน หรือ ท่ีเรียกวา ความรูโดยนัย (Tacit Knowledge)
ซึ่งประกอบดวยความชํานาญ ความทรงจํา ความเชื่อ และสมมติฐานตาง ๆ ของบุคคล สิงเหลานี้
ลวนเปนสิ่งมีคาและมีความสําคัญตอองคการ ความรูเหลานี้ยากตอการอธิบาย หรือสื่อสารออกมาได
การรวบรวมความรูดังกลาวตองการดําเนินการโดยวิธีการเชิงรุก เชน การตรวจสอบขอมูลภายในองคกร
ขุดคน เพ่ือเปลี่ยนใหเปนความรูท่ีนํามาใชประโยชนได หรือ อาจใชวิธีการเชิงรับ เชน การปลอยให
เกิดการเรียนรูผานการวมกิจกรรม การเรียนรูจากประสบการณรวมกัน และการนําเอากระบวนการ
เปลี่ยนแปลงใหม ๆ มาใชอยางตอเนื่อง ทําใหการเรียนรูคอย ๆ แทรกซึมไปท่ัวท้ังองคการ นอกจากนี้
มีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหความรูท่ีมีอยูภายในองคการอาจไมเพียงพอ
หรือสรางข้ึนไมทัน ดังนั้น องคการจําเปนตองมีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศจากภายนอกองคการ
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ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี เชน การเทียบเคียง (Benchmarking) การฝกอบรม การเขารวมประชุมสัมมนา
การจางท่ีปรึกษา การควบรวมกิจการ การอานหนังสือพิมพ วารสาร และแหลงขอมูลอ่ืน ๆ รวมท้ัง
การรวบรวมขอมูลจากลูกคา คูแขง ซัพพลายเออร การรวมมือกับองคการอ่ืน การสรางพันธมิตร และ
การจัดตั้งบริษัทรวมทุน เปนตน

3. การสรางความรู (Knowledge Creation) หมายถึง การสรางความรูใหมโดยกระบวนการ
ท่ีแตกตางกัน ตั้งแตนวัตกรรมไปจนถึงงานวิจัยท่ียุงยาก การสรางความรู มุงเนนใหบุคลากรเกิดการ
สรางความรูผานการเรียนรู หรือลงมือปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการสรางความรูของมาควอทซ
ท่ีกลาววา ในการสรางความรูขององคการนั้น จําเปนตองอาศัยชองทางหรือ กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสงเสริม
ใหเกิดการสรางสรรค ความรู ไดแก 1) การเรียนรูเชิงปฏิบัติ (Action Learning) เปนการเรียนรูท่ีเกิดจาก
ประสบการณและความรูของบุคคลอ่ืนหรือทีม ประกอบกับทักษะและการตัง้คําถามเชิงวิเคราะหทบทวน
อันจะทําใหความรูใหมเกิดข้ึน 2) การแกไขปญหาอยางเปนระบบ (Systemic Problem Solving)
ซึ่งนอกจากการแกไขปญหาใหไดแลว พนักงานจําเปนตองมีรูปแบบความคิดและวินัยในการสังเกต
วิเคราะหหาสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา และมีการรวบรวมหลักฐานซึ่งอาจรวมถึงการวางแผนการ
ปฏิบัติงานดวย 3) การทดลอง (Experimentation) เปนการสรางความรูเพ่ือโอกาสและความตองการ
ในการขยายการดําเนินงานออกไป เชน การทําวิจัยเพ่ือการพัฒนานวัตกรรม โครงการนํารอง และ
4) การเรียนรูจากประสบการณในอดีต (Learning from Past Experience) การทบทวนความสําเร็จ
และความลมเหลวดวยการประเมินอยางเปนระบบ จะสงผลตอการสรางสรรคความรูท่ีกอใหเกิดประโยชน
ตอองคการมากท่ีสุด

4. การจัดเก็บความรูและการเขาถึงความรู (Knowledge Access and Storage)
การจัดเก็บความรู เปนการจัดเก็บองคความรูในรูปแบบตาง ๆ ขององคการ ท้ังท่ีเปนความรูชัดแจง
(Explicit Knowledge) และความรูไมชัดแจง (Tacit Knowledge) ใหเปนทุนความรูขององคการ
พรอมท้ังการเขารหัสความรู เพ่ือใหความรูท่ีจัดเก็บนั้นงายและสะดวกในการเขาถึงเม่ือคนตองการ
การจัดเก็บความรูสามารถดําเนินการไดโดยการจัดเก็บความรูในฐานขอมูลคอมพิวเตอร หรือจัดเก็บ
ความรูในสมอง หรือความจําของคนแตละคน การจัดเก็บความรูมีเปาหมายสําคัญ คือ การดําเนินการ
เพ่ือจัดเก็บความรูขององคการมิใหสูญหายไป ซึ่งหลายครั้ง องคการมักสูญเสียขอมูลและความรูบาง
ประการเม่ือมีการปรับปรุงองคการดวยระบบตาง ๆ ดังนั้น องคการตองมีการเลือกระบบจัดเก็บท่ีดี
มีประสิทธิภาพ ซึ่งเม่ือจัดเก็บความรูแลว ตองมีการปรับปรุงความรูใหทันสมัย มีความสมบูรณถูกตอง
รวมถึงการขัดเกลาภาษาและรูปแบบใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

5. การถายโอนและเผยแพรความรู (Knowledge Transfer and Dissemination)
หมายถึง การถายโอนและเผยแพรขอมูลความรูและสารสนเทศตลอดท่ัวท้ังองคการ ท้ังท่ีโดยตั้งใจ
และไมตั้งใจ ซึ่งเปนการสื่อสารโดยใชเครื่องมือสื่ออิเล็กทรอนิกส และความรูท่ีไดมานั้นจะไรคาหากไมถูก
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นําไปเผยแพรเพ่ือใหผูอ่ืนใชประโยชนได การกระจายความรูแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) การปอน
ความรู (Push) คือ การสงขอมูล/ความรูใหผูรับซึ้งไมไดรองขอ หรือตองการ หรือเรียกงาย ๆ วาเปน
แบบ "Supply - Based" เชน การสงหนังสือเวียนแจงใหทราบเก่ียวกับกิจกรรมตาง ๆ ขาวสารตาง ๆ
หรือ ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ หรือ บริการขององคการ ซึ่งโดยท่ัว ๆ ไป มักจะทําใหผูรับรูสึกวาไดรับ
ขอมูล/ความรูมากเกินไป หรือไมตรงตามความตองการ 2) การใหโอกาสเลือกใชความรู (Pull) คือ
การท่ีผูรับสามารถเลือกรับ หรือ ใชแตเฉพาะขอมูล/ความรูท่ีตองการเทานั้น ซึ่งทําใหลดปญหา
การไดรับขอมูล/ความรูท่ีไมตองการมากเกินไป (Information Overload) การกระจายความรูแบบนี้
เปนแบบ "Demand-Based" องคการควรทําใหเกิดความสมดุลระหวาง การกระจายความรูแบบ "Push"
และ "Pull" เพ่ือประโยชนสูงสุดแกผูใชขอมูล/ความรู

6. การแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) คือ การแบงปนความรู
ใหกระจายท่ัวท้ังองคการ โดยการใชชองทางและเครื่องมือท่ีหลากหลาย เพ่ือใหทุกคนสามารถเขาถึง
องคความรูท่ีจัดเก็บไวไดเม่ือตองการ โดยสามารถดําเนินการไดหลายวิธี การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรูนั้นแยกเปน 2 ประเภท คือ ความรูประเภทเดนชัด (Explicit Knowledge) ไดแก การจัดทํา
เอกสาร จัดทําฐานความรู รวมท้ังการทําสมุดหนาเหลือง โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช จะชวยให
การเขาถึงความรูไดงายและรวดเร็ว สวนความรูประเภทไมชัดแจง (Tacit Knowledge) นั้นทําได
หลายรูปแบบ ข้ึนอยูกับความตองการและวัฒนธรรมขององคกร สวนใหญมักจะใชวิธีตามความถนัด
และสะดวก วิธีการหลัก ๆ มีดังตอไปนี้ 1) ทีมขามสายงาน (Cross-Functional Team) 2) Innovation
& Quality Circles (IQCs) 3) ชุมชนแหงการเรียนรู (Community of Practice หรือ CoP) 4) ระบบ
พ่ีเลี่ยง (Mentorings System) 5) การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) หรือ การยืมตัวบุคลากร
มาใชงาน (Secondment) 6) เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum)

7. การประยุกติ์ใชความรูและการเรียนรู (Knowledge Application Learn and Use)
คือ การประยุกตใชความรูกับการทํางาน การแกปญหา หรือเม่ือเผชิญกับเหตุการณ หรือสถานการณใหม ๆ
โดยเม่ือมีการนําความรูท่ีจัดเก็บมาใช จะทําใหเกิดการเชื่อมโยงความรูท่ีดึงมาใชกับประสบการณเดิม
ของแตละบุคคล ผลท่ีไดคือ เกิดการเรียนรูข้ึนในตัวบุคคล ซึ่งถือไดวาเปนสิ่งสําคัญ และจะกอใหเกิด
ประโยชนในระยะยาวกับองคการ ในความเปนจริงแลว การนําความรูไปใชเปนหัวใจของการจัดการ
ความรู หรือ เปาประสงคหลักในการจัดการความรู ซึ่งบุคลากรทุกคนในองคการควรตระหนักในประโยชน
ของการใชความรูนี้

8. การติดตามตรวจสอบความรู (Knowledge Checking) การติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินความรู เปนการศึกษาผลการนําความรูไปใชของผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหดําเนินการตามท่ีบงชี้
ความรูไว และเพ่ือใหบรรลุตามท่ีตั้งเปาหมายไว และนําขอมูลท่ีศึกษาไดมาพิจารณาปรับปรุงแกไข
ใหดีข้ึน
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การคิดเปนสิ่งท่ีเกิดจากความรูสึก นึกคิดของมนุษย การคิดจะเปนตัวกระตุนการเปลี่ยนแปลง
ของสติปญญาการคิด เปนกระบวนการทางสมองท่ีมีศักยภาพสูง เปนความสามารถท่ีมีอยูใน ตัวมนุษย
ท่ีสามารถแสดงออกดานภาษาพูด ภาษาสัญลักษณ และลักษณะทาทางตาง ๆ เพ่ือสื่อสารใหบุคคลอ่ืน
ไดรับรูความรูสึกนึกคิดของตน ปจจัยพ้ืนฐานของการคิด ปจจัยพ้ืนฐานของการคิด ประกอบดวย
3 องคประกอบท่ีสําคัญ คือ 1) คุณลักษณะของผูคิด 2) สิ่งเรา และ3) สื่อและอุปกรณสําหรับชวยคิด

8.1 คุณลักษณะของผูคิด การท่ีมนุษยเรามีสามารถ ในการคิดท่ีแตกตางกัน
ตองอาศัยปจจัย ท่ีเปนพ้ืนฐานเริ่มจากตัวผูคิดเองจะตอง มีคุณลักษณะ ท่ีเอ้ือตอการคิด ไดแก ความปกติ
ของสมอง ความมีวุฒิภาวะทางอารมณ และอาศัยขอมูลท่ีมีอยู ประสบการณตาง ๆ ท่ีผานมาแลว

8.2 สิ่งเรา เปนตัวกระตุนใหผูคิดเกิดความสนใจเอาใจใส สังเกต พิจารณาไตรตรอง
เพ่ือใหเกิดกระบวนการคิด การคิดจะเกิดข้ึน เม่ือประสาทรับรูไดรับ การกระตุนจากสิ่งเรา ซึ่งสมอง
จะเลือกรับรูสิ่งท่ีมากระตุนนั้น สิ่งเราท่ีเกิดข้ึนอาจเปนสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีไดจาก คน สัตว สิ่งของ
ความตองการ และเหตุการณ

8.3 สื่อและอุปกรณสําหรับชวยคิด จินตนาการตลอดจนอุปกรณตาง ๆ ท่ีชวยสนับสนุน
ใหเกิดการคิดข้ึนมา เชน รูปทรงของเรขาคณิต โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเปน การสนับสนุน ทางดาน
ท่ีทําใหเกิดทักษะการคิดเปนตนในขณะท่ีคิด เครื่องมือท่ีใชในการคิดของมนุษยประกอบดวย 3 สวน
คือ ภาพพจนในการคิด ภาษา และสัญลักษณ

Mifflin Harcourt (1999) กลาววา การคิด หมายถึง กิจกรรมทางจิตใจหรือทางปญญา
ท่ีเก่ียวของกับจิตสํานึกเฉพาะคน ความคิด ยังอาจหมายถึงกระบวนการคิดหรือลําดับแงคิด ในทํานอง
เดียวกัน กรอบความคิด หมายรวมถึง กระบวนการการรับรู การรับรูความรูสึก ความมีจิตสํานึก และ
จินตนาการการทําความเขาใจถึงจุดกําเนิดท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม กระบวนวิธี และผล ยังคง
เปนเปาหมายท่ีนักวิชาการจํานวนมาก เชน นักชีววิทยา นักปรัชญา นักจิตวิทยา และนักสังคมวิทยา
ตั้งไว เนื่องมาจากความคิดนั้นเปนหลักพ้ืนฐานรองรับการกระทําและปฏิกิริยาของมนุษยการคิดทําให
มนุษยสามารถเขาใจโลกหรือออกแบบชีวิตไดแตกตางกัน ท้ังยังทําใหนําเสนอหรือแปลความหมาย
สิ่งตาง ๆ ไปตามความหมายท่ีเขาเขาใจ หรือเชื่อมโยงไปถึงความตองการ ความปรารถนา ขอผูกมัด
วัตถุประสงค แผน และเปาหมายของเขาได

Piaget (1962 : 58) กลาววา การคิด หมายถึง การกระทําสิ่งตาง ๆ ดวยปญญา การคิด
ของบุคคลเปนกระบวนการภายใน 2 ลักษณะคือ เปนกระบวนการปรับการคิดอยางเปนระบบ

Guilford (1967 : 93) กลาววา การคิด หมายถึง การคนหาหลักการ โดยแยกแยะคุณสมบัติ
ของสิ่งตาง ๆ หรือขอความจริงท่ีไดรับแลวทําการวิเคราะหเพ่ือหาขอสรุปอันเปนหลักการของขอความ
จริงนั้น ๆ รวมท้ังการนําหลักการดังกลาวไปใชในสถานการณท่ีแตกตางไปจากเดิม
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ธารทิพย แกวเหลี่ยม (2556 : 17) กลาววา การคิด หมายถึง กระบวนการทางสมองท่ีเกิด
จากการกระทบจากสิ่งเรา หรือความรูสึกสงสัย แลวทําการวิเคราะห แยกแยะเพ่ือหาขอสรุป อันกอใหเกิด
แนวปฏิบัติสําหรับพฤติกรรมท้ังภายใน ภายนอกและการดําเนินชีวิตกระบวนการทางสมองของบุคคล
ในการวิเคราะห แยกแยะเพ่ือหาขอสรุป อันกอใหเกิดแนวปฏิบัติสําหรับพฤติกรรมท้ังภายใน ภายนอก
และการดําเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา การสรางความรูความเขาใจ หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบริหาร
แสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติใหบุคลากรเกิดการ
เรียนรูจากประสบการณตรงจากความสนใจของแตละบุคคล การจัดหลักสูตรสงเสริมความคิดเชิงระบบ
โดยเชิญวิทยากรมาเปนผูฝกอบรม สงเสริมพัฒนาบุคลากรดวยการใหความรู การเขารับการอบรม
ดานการคิดเชิงระบบตามหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนจัดอบรมใหความรูในการคิดอยางเปนระบบ
แกบุคลากรในสังกัด

ดานการใหคําปรึกษา
การใหคําปรึกษาถือวาเปนหลักการท่ีมีความสําคัญอีกประการหนึ่ง การใหคําปรึกษาถือเปน

การชวยเหลือรูปแบบหนึ่ง ท่ีอาศัยความสัมพันธและการสื่อสารระหวางผูใหคําปรึกษาและผูรับการ
ปรึกษา เพ่ือใหผูรับการปรึกษาเกิดความเขาใจตนเอง เขาใจปญหา ไดความรูและทางเลือกในการแกปญหา
นั้นอยางเพียงพอมีสภาพอารมณและจิตใจ ท่ีพรอมจะคิดและตัดสินใจดวยตัวเอง หลักการท่ีสําคัญ
ในการใหคําปรึกษาเนื่องจากการใหคําปรึกษาเปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับบุคคลท่ีเปนท้ังผูให
คําปรึกษาและผูรับคําปรึกษา ตองมีระบบระเบียบ มีเทคนิควิธีในการเขาใจ การสรางมนุษยสัมพันธ
การชวยเหลือ การวางแผน การตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงในหลายดานในตัวผูรับคําปรึกษา ดังนั้น
ในการใหคําปรึกษาจึงจําเปนตองมีหลักการท่ีสําคัญ กระบวนการใหความชวยเหลือ ติดตอสื่อสารกัน
ดวยวาจาและกิริยาทาทาง ท่ีเกิดจากสัมพันธภาพทางวิชาชีพของบุคคลอยางนอย 2 คน คือ ผูให และ
ผูรับคําปรึกษา (Burks and Shefflre, 1979 : 276) ซึ่งสามารถสรุปหลักการใหคําปรึกษาได ดังนี้

1. การใหคําปรึกษาตั้งอยูบนพ้ืนฐานท่ีวาผูรับคําปรึกษาตองการท่ีจะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตน

2. การใหคําปรึกษาตั้งอยูบนพ้ืนฐานท่ีวาผูใหคําปรึกษาตองไดรับการฝกฝนเพ่ือความ
ชํานาญงานมากอน

3. การใหคําปรึกษาเปนการชวยใหผูรับคําปรึกษาสามารถพิจารณาตนเองไดดีเชนเดียวกับ
ความสามารถในการพิจารณาสิ่งแวดลอมของตน จนเกิดการตัดสินใจไดในท่ีสุด

4. การใหคําปรึกษา ยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคล
5. การใหคําปรึกษาเปนท้ังศาสตร (Science) และศิลปะ (Art) เปนท้ังงานวิชาการ

และวิชาชีพท่ีตองอาศัยการฝกฝนจนชํานาญมากกวาการใชสามัญสํานึก
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6. การใหคําปรึกษา เปนความรวมมืออันดีสําหรับผูใหคําปรึกษา และผูรับคําปรึกษา
ในอันท่ีจะชวยกันคนหาปญหาหรือทางออกท่ีเหมาะสมแทจริงท้ังนี้โดยท่ีตางฝายอาจจะไมเขาใจมา
กอนวา “แทท่ีจริงแลวความยากลําบากหรือปญหาของสิ่งนั้นคืออะไร ซึ่งแตกตางไปจากการสอน
ซึ่งผูสอนรูขอเท็จจริงมากอนหนานี้แลว”

7. การใหคําปรึกษาเนนถึงจรรยาบรรณ และบรรยากาศท่ีปกปดหรือความเปนสวนตัว
เพ่ือสนับสนุนการไดมาซึ่งขอเท็จจริงสําหรับชวยเหลือ และรักษาผลประโยชนของผูรับคําปรึกษา
เปนสําคัญ

8. การใหคําปรึกษาจะเกิดข้ึนตอเม่ือสัมพันธภาพระหวางผูใหคําปรึกษา และผูรับ
คําปรึกษา มีระดับสูงมากพอท่ีผูรับคําปรึกษาเต็มใจท่ีจะเปดเผย ความรูสึกท่ีแท

Gladding (1996 : 125) กลาววา การใหคําปรึกษาจะตองยึดหลักดังตอไปนี้
1. มีทฤษฏี กระบวนการและเทคนิคการใหคําปรึกษาใหครูไดเลือกใชไดตามความเหมาะสม

กับลักษณะของปญหาและธรรมชาติของนักเรียน
2. เนนสัมพันธภาพท่ีดีระหวางครูผูใหและนักเรียนผูรับคําปรึกษา เพ่ือใหนักเรียนเกิด

ความรูสึกไววางใจ และกลาเปดเผยตนเอง ซึ่งจะชวยใหการใหคําปรึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
ใชการสนทนา หรือการสื่อสารสองทางระหวางครูกับนักเรียน เปนเครื่องมือสําคัญของการใหคําปรึกษา

3. เนนปจจุบัน เพ่ือใหนักเรียนอยูในโลกของความเปนจริง และสามารถคนหาแนวทาง
แกไขท่ีเปนไปไดในปจจุบัน

4. ไมมีคําตอบสําเร็จรูปตายตัว เพราะการใหคําปรึกษาเปนท้ังศาสตรและศิลป วิธีการ
แกปญหาในแตละกรณีจะไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับสถานการณและสภาพปญหา โดยนักเรียนจะเปน
ผูตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหาดวยตัวเอง

5. ครูผูใหคําปรึกษาตองใหเกียรติ และยอมรับนักเรียนท่ีมาขอรับคําปรึกษาอยางไมมี
เงื่อนไข ไมตัดสิน ไมประเมิน และไมวิพากษ วิจารณ หรือตําหนินักเรียน

คุณลักษณะของครูผูใหคําปรึกษา
ผูบริหาร หรือครูผูท่ีจะทําหนาท่ีใหคําปรึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพควรมีลักษณะสวนตัว

ดังตอไปนี้ รูจัก และยอมรับตนเอง อดทน ใจเย็น จริงใจ และตั้งใจชวยเหลือผูอ่ืน มีทาทีท่ีเปนมิตร
และมองโลกในแงดี ไวตอความรูสึกของผูอ่ืน และชางสังเกต ใชคําพูดไดเหมาะสม เปนผูรับฟงท่ีดี
นอกจากนี้ยังควรมีคุณลักษะท่ีสําคัญ คือ มีบุคลิกภาพท่ีดี และการรักษาความลับ โดยมีทักษะการให
คําปรึกษา คือความสามารถหรือความชํานาญในการสื่อสาร ท้ังการใชภาษาทาทางและภาษาพูด ซึ่ง
เปนเครื่องมือสําคัญของผูใหคําปรึกษาในการชวยเหลือบุคคลท่ีมีความทุกขหรือผูรับคําปรึกษาให 1)
มีความไววางใจและมีทัศนคติท่ีดีตอผูใหคําปรึกษาและการปรึกษา 2) เขาใจปญหา สาเหตุของปญหา
และความตองการของตัวเอง 3) แสวงหาและแนวทางการปรับเปลี่ยนการคิด การรูสึกและการปฏิบัติ
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ตนเพ่ือใหมีชีวิตท่ีดีข้ึน นักจิตวิทยาดานการปรึกษานําเสนอทักษะการใหคําปรึกษาท่ีแตกตางกันออกไป
แตโดยรวมแลวทักษะการใหคําปรึกษาท่ีเปนทักษะพ้ืนฐานเบื้องตนในการสื่อสารจะประกอบดวยทักษะ
ดังตอไปนี้

การใหคําปรึกษา (Counselling)
การปรึกษาแนะนําเปนเครื่องมืออันมีคาท่ีจะชวยเหลือเก้ือกูลใหคนท่ีประสบปญหา สามารถ

ตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาและผานพนอุปสรรคชวงวิกฤตของชีวิตไปไดดวยตัวของเขาเอง การให
คําปรึกษาแนะนําเปนเรื่องละเอียดออนพอควรท่ีผูใหคําปรึกษา (Counsellor) พึงปฏิบัติตอผูมาขอรับ
คําปรึกษา (Counselee หรือ Client) อยางเอาใจใส เพราะปญหาท่ีลึกซึ้งเปดเผยไดยาก ผูมีปญหา
มักจะอาย ทําใหผูใหคําปรึกษาตองมีความเปนกันเอง นานับถือไวใจได รักษาความลับได มีทัศนคติท่ีดี
มีทักษะในการใหคําปรึกษา และมีความรูเปนอยางดีในเรื่องท่ีจะใหคําปรึกษา โดยการใหคําปรึกษา
มีประโยชน 2 ประการ ไดแก

1. เพ่ือใหผูรับคําปรึกษาไดพูดระบายความรูสึกคับของใจออกมา อันจะทําใหเกิด
ความเขาใจใน ความหมายของปญหาและเหตุการณนั้น ๆ ได

2. เพ่ือใหเกิดความรวมมือระหวางผูใหคําปรึกษาและผูรับคําปรึกษา ในการท่ีจะวางแผน
เผชิญและแกไขสถานการณปญหาของผูรับคําปรึกษาเองได

ผูใหคําปรึกษาแนะนํา คือ คนท่ีถูกฝกอบรมใหมีทักษะเหมาะสมท่ีจะเขารับหนาท่ีในการให
คําปรึกษาแนะนํา อยางไรก็ดี ผูใหคําปรึกษาก็ยังเปนคนผูซึ่งมีความตองการทางรางกาย จิตใจ และ
สังคม เปนผูซึ่งถูกขัดเกลามาจากครอบครัวตาง ๆ กัน ทําใหมีความเชื่อ คานิยมในเรื่องราวตาง ๆ
ท่ีไมเหมือนกัน ตลอดจนเปนผูท่ีมีจุดออน จุดเดนในตัวเองท่ีแตกตางกันไป ลักษณะท่ีแตกตางกันนี้เอง
อาจมีอิทธิพลสงเสริมหรือขัดขวางในการใหคําปรึกษาแนะนําตอผูท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคหรือผูปวย
และครอบครัวได

ดังนั้น ผูใหคําปรึกษาแนะนําจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองรูจักตนเอง รูวาตัวเองมีความเชื่อ และ
คานิยมเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ อยางไร และรูจักระวังตนเองในการแสดงออกทางวาจาและทาทาง
ขณะใหคําปรึกษาแนะนําอยางเหมาะสม รูจักควบคุมและเผชิญอารมณ ความรูสึก ความกลัว หรือ
ความรูสึกรังเกียจใหอยูในสภาพท่ีไมขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ี หรือเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูรับบริการ
ใหมากท่ีสุด คุณสมบัติของผูใหคําปรึกษาแนะนํา เปนผูท่ีมีความรูในเนื้อหาของเรื่องท่ีจะใหคําปรึกษา
เปนอยางดี เปนผูท่ีมีความเชื่อม่ัน บุคลิกม่ันคง สามารถควบคุมอารมณ รับฟงปญหา และระบาย
ความในใจของผูมารับบริการ เปนผูท่ีผูรับบริการยอมรับและใหความเชื่อถือเปนผูท่ีสามารถสราง
สัมพัทธภาพท่ีดีกับผูรับบริการโดยการวางตัวเปนกันเอง เปนผูท่ีมีความเสียสละ อดทน ตั้งใจท่ีจะ
แกปญหาใหผูมารับบริการ เปนผูท่ีไดรับการอบรมในการใหคําปรึกษาแนะนําโดยเฉพาะในเรื่องท่ี
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ไดรับมอบหมาย เปนผูมีความสามารถในการสื่อสารเปนอยางดีซึ่งสามารถแบงประเภทของการ
ใหคําปรึกษา ออกเปน 2 ประเภท ดังนี้

1. การใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล (Individual Counseling) การใหคําปรึกษาประเภทนี้
เปนแบบท่ีไดรับความนิยม และถูกนํามาใชในหนวยงานตาง ๆ การใหคําปรึกษาจะเปนการพบกันระหวาง
ผูใหคําปรึกษา 1 คน กับผูขอคําปรึกษา 1 คน โดยรวมมือกัน การใหคําปรึกษาแบบนี้มีจุดมุงหมาย
ท่ีจะชวยใหผูขอรับคําปรึกษาใหสามารถเขาใจตนเอง เขาใจปญหา และสามารถแกไขปญหาตาง ๆ
ไดดวยตนเอง หรือเพ่ือใหสมาชิกในองคการ เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหสูงข้ึน ทําใหคน
ในองคการไดตระหนักถึง ความรูสึกเก่ียวกับปฏิกิริยาและการแสดงออกของอารมณของตนและผูอ่ืน
เขาใจความสําคัญของทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม แรงจูงใจ พฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคล เขาใจความสําคัญ
ของการเสริมแรงและการตอตานการเปลี่ยนแปลง คนสามารถกําหนดเปาหมายและการประพฤติปฏิบัติ
ของตนเองไดเปนกระบวนการชวยเหลือโดยมีการพบปะเปน การสวนตัว ระหวางผูใหคําปรึกษา
กับผูรับบริการ ซึ่งจะเปนการชวยใหผูรับบริการ ไดเขาใจตนเอง และสิ่งแวดลอมไดดีข้ึน สามารถ
วางโครงการในอนาคตไดอยางมี ประสิทธิภาพ ซึ่งมิใชเฉพาะจะสามารถแกปญหาท่ีกําลังเผชิญอยู
เทานั้น แตจะชวยใหมีทักษะในการแกปญหาอ่ืน ๆ ไดดวยตนเอง

กระบวนการใหคําปรึกษา
กระบวนการใหคําปรึกษา อาจสรุปได 5 ข้ันตอน ดังนี้
ข้ันตอนท่ี 1 การสรางสัมพันธภาพ ผูใหคําปรึกษาตองทําใหผูรับคําปรึกษาเกิด

ความอบอุน สบายใจ และไววางใจ
ข้ันตอนท่ี 2 สํารวจปญหา ผูใหคําปรึกษาชวยใหผูรับคําปรึกษาไดสํารวจปญหา

และปจจัยตาง ๆ ท่ีทําใหเกิดปญหาดวยตัวของเขาเอง
ข้ันตอนท่ี 3 เขาใจปญหา สาเหตุ ความตองการ ผูใหคําปรึกษาชวยใหผูรับ คําปรึกษา

เขาใจปญหา สาเหตุ และความตองการของตนเอง
ข้ันตอนท่ี 4 วางแผน แกปญหา ผูใหคําปรึกษาชวยใหผูรับคําปรึกษาพิจารณาวิธี

แกปญหาและตัดสินใจเลือกสิ่งท่ีจะปฏิบัติดวยตนเอง
ข้ันตอนท่ี 5 ยุติการใหคําปรึกษา ผูใหคําปรึกษาย้ําความเขาใจท่ีเกิดข้ึนระหวางท่ีให

คําปรึกษา และชวยใหผูรับคําปรึกษา มีแรงจูงใจและกําลังใจ ท่ีจะแกปญหาและพัฒนาตนเอง
2. การใหคําปรึกษาแบบกลุม (Group Counseling) หลักพ้ืนฐานของการใหคําปรึกษากลุม

2.1 สมาชิกกลุมทุกคนมีสิทธิในความรูสึกของตน คือรูสึกอยางท่ีตนรูสึก ไมตองปกปด
ซอนเรน ผูใหคําปรึกษาจะสนับสนุนใหสมาชิกแสดงความรูสึกของตนออกมา และใหเคารพในอารมณ
และความรูสึกของผูอ่ืนดวย
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2.2 สมาชิกกลุมแตละคนตองตัดสินใจวา ตนตองการจะพัฒนาอะไรเก่ียวกับตนเอง
ดวยตนเอง

3. สมาชิกกลุมแตละคน ตองมุงแกปญหาใหตนเองไมใชมุงแกปญหาใหคนอ่ืน เพราะ
การท่ีสมาชิกเขากลุมก็เพราะตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงไป ในทางท่ีดีข้ึนใหกับตนเอง

4. ในการใหคําปรึกษาแบบกลุม ความรูสึกของสมาชิกกลุมท่ีมีตอสถานการณ เปนจุดท่ี
สําคัญยิ่งกวาสถานการณ เพราะความรูสึกท่ีเกิดข้ึนนั้น อาจจะเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดปญหาได

5. การเปดเผยตนเองของสมาชิกชวยใหการใหคําปรึกษามีประสิทธิภาพ ถาสมาชิกกลุม
ไมมีการปองกันตนเองก็ยอมพรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนไดในบรรยากาศ
ท่ีมีความไวเนื้อเชื่อใจ มีความหวังดี มีการยอมรับและมีความเขาใจ เห็นอกเห็นใจ

6. สมาชิกกลุมตองมีความรับผิดชอบตอพฤติกรรมของตน นั่นคือ ยอมรับผลท่ีตามมา
จากพฤติกรรมท่ีตนไดกระทําไป ซึ่งทําใหสมาชิกพ่ึงพิงคนอ่ืนนอยลง

7. การลงมือกระทําเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ซึ่งจะมีได
ในบรรยากาศของการยอมรับและความเขาใจ ดังนั้นผูใหคําปรึกษาจะตองพยายามสรางบรรยากาศ
ของการยอมรับและความเขาใจ ใหเกิดข้ึนในกลุม และรักษาสิ่งเหลานี้ไวตลอดไป

8. ในการเผชิญปญหา แกปญหา มีวิธีการหรือทางเลือกหลายวิธี ผูใหคําปรึกษาจะตอง
ชวยใหสมาชิกสามารถเลือกแนวทางแกปญหาจากทางเลือกตาง ๆ ท่ีไดมีการนําเสนอในกลุมดวยตนเอง

9. สมาชิกกลุมจะตองมีคําม่ันสัญญาใหกับตนเองในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือ
เปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ดังนั้นการใหการเสริมแรงจึงถือวาเปนสิ่งจําเปนท่ีผูใหคําปรึกษาจะตองคํานึงถึง

10. ผูใหคําปรึกษาจะตองกระตุนใหสมาชิกกลุมไดนําประสบการณใหมหรือสิ่งท่ีเรียนรู
ใหมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ดังนั้นประสบการณในกลุมจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับสมาชิก

11. การท่ีสมาชิกรูจักตนเองอยางลึกซึ้ง และยอมรับตนเอง ทําใหมีการปองกันตนเอง
นอยลง และทนตอคําวิพากษวิจารณตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับตน

12. สมาชิกกลุมจะเกิดความเขาใจตนเอง มีความรับผิดชอบ และสามารถควบคุมตนเอง
ไดมากข้ึน หลังจากไดเขารวมการใหคําปรึกษาแบบกลุม

ลําดับข้ันของการใหคําปรึกษาแบบกลุม
ข้ันท่ี 1 ข้ันกอตั้งกลุม ในข้ันนี้สมาชิกท่ีเขากลุมยังไมกลาเปดเผยตนเอง เพราะยัง

ไมไววางใจในกลุม ผูใหคําปรึกษาจะตองชี้แจงวัตถุประสงคของการใหคําปรกึษา และสรางสัมพันธภาพท่ีดี
ใหเกิดข้ึนในกลุม และตองใหเวลาแกสมาชิกกลุมพอสมควรอยารีบเรง

ข้ันท่ี 2 ข้ันการเปลี่ยนแปลงลักษณะของสมาชิก เปนข้ันตอนตอจากข้ันแรกกลุม
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการข้ึนบาง สมาชิกเริ่มรูจักไววางใจกันแตก็ยังมีความวิตกกังวล
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มีความตึงเครียดอยูบาง ผูใหคําปรึกษาจะตองพยายามชี้แจงใหสมาชิกกลา อภิปรายปญหาตัวเอง
อยางเปดเผย

ข้ันท่ี 3 ข้ันดําเนินการ ข้ันนี้สัมพันธภาพระหวางสมาชิกในกลุมจะดีข้ึนมาก
กลาเปดเผยตนเอง อภิปรายปญหาตามความเปนจริง รวมกันแกปญหาของสมาชิก ทุกคนไดสํารวจตัวเอง
เขาใจปญหาและพรอมจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน

ข้ันท่ี 4 ข้ันยุติการใหคําปรึกษา เม่ือสมาชิกเขาใจปญหาอยางกระจางแจง รูจักแก
และเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับตน นําไปปฏิบัติดวยความพอใจ ไมมีขอของใจตกคาง ก็ใหยุติการใหคําปรึกษา
แบบกลุมได

พฤติกรรมของผูใหคําปรึกษาท่ีเอ้ืออํานวยตอการดําเนินการใหคําปรึกษาแบบกลุม
1. การสรางความพรอมในการรับคําปรึกษาแบบกลุม แกผูมาขอรับคําปรึกษา

ผูใหคําปรึกษาควรไดปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ผูใหคําปรึกษาชี้แจงใหผูมาขอรับคําปรึกษาไดรูถึงสิ่งท่ีผูใหคําปรึกษา

ตองการไดรับจากผูมาขอรับคําปรึกษา เชน ความรวมมือในการเขากลุม การเปดเผยตนเอง การแสดง
ความคิดเห็น ฯลฯ

1.2 ผูใหคําปรึกษาชี้แจงใหผูมาขอรับคําปรึกษาไดกําหนดสิ่งท่ีเปน
ท่ีคาดหวังของตน ในการเขารับการปรึกษาแบบกลุม

1.3 ผูใหคําปรึกษาชวยใหผูมาขอรับคําปรึกษาตั้งความคาดหวังในสิ่ง
ท่ีตนอยูในความสามารถจะเปลี่ยนแปลงได

1.4 ผูใหคําปรึกษาชวยใหผูมาขอรับคําปรึกษา ยอมรับความรับผิดชอบ
ท่ีจะตองยืนยันในความเชื่อของตน วาพรอมท่ีจะพูดถึงปญหาของตนอยางตรงไปตรงมา และเรียนรู
พฤติกรรมใหม ๆ ท่ีพึงประสงค

1.5 ผูใหคําปรึกษาจูงใจผูมาขอรับคําปรึกษาใหคิดเก่ียวกับเปาประสงค
ของตนตาม เกณฑท่ีตนสามารถใชประเมินความสามารถของตนกอนเริ่มการใหคําปรึกษา

1.6 ผูใหคําปรึกษาตอบปญหาของผูมาขอรับคําปรึกษาซึ่งเก่ียวกับสิ่ง
ท่ีคาดหวัง ตาง ๆ อยางชัดเจนโดยไมปกปองตนเอง

1.7 ผูใหคําปรึกษาใหกําลังใจผุมาขอรับคําปรึกษาใหสามารถคิดเก่ียวกับ
สิ่งท่ีตนเรียกรองจากคนอ่ืน และวิธีการท่ีตนอาจชวยคนอ่ืนได เพ่ือเปนการสงเสริมความเจริญกาวหนา
ของกันและกัน

2. การสรางความสัมพันธ การเปนบุคคลท่ีสุภาพเรียบรอยของผูใหคําปรึกษา
ยังไมเปนการเพียงพอสําหรับการสรางสัมพันธภาพ ในการสรางความสัมพันธผูใหคําปรึกษาตองสามารถ
แสดงใหเห็นวาตนมีความหวงใยในสวัสดิภาพของผูมาขอรับคําปรึกษาอยางจริงใจ ผูใหคําปรึกษา
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ตองคัดเลือกผูท่ีพรอมจะรับบริการใหคําปรึกษาเทานั้น ผูใหคําปรึกษาตองแสดงความเชื่อม่ันในตัวผูมา
รับคําปรึกษาท่ีจะเรียนรู ฟง สืบคน และสะทอนกลับไดอยางถูกตอง ตามท่ีผูมาขอรับคําปรึกษากําลัง
ประสบอยู ผูใหคําปรึกษาจะตองสามารถ จับความรูสึกไดทันที เม่ือผูมาขอรับคําปรึกษามีอาการกลัว
และสามารถชวยผูมาขอรับคําปรึกษาพูดถึงแหลงของความกลัว และความตองการไดรับการสนับสนุน
ผูใหคําปรึกษาจะตองสามารถรูสึกรวมกับผูมาขอรับคําปรึกษาแตละคน ในขณะท่ีเขาเหลานั้น รูสึก
เดือดรอนและกําลังพยายามตอสูกับปญหา การจัดตั้งเปาประสงค และขณะท่ีกําลังสรางความเขมแขง
ใหพรอมท่ีจะแสดงออก ผูใหคําปรึกษาจะตองชวยสมาชิกแตละคน ในการตั้งเปาประสงคเชิงพฤติกรรม
อยางชัดเจนแนนอน เม่ือผูมาขอรับคําปรึกษาเริ่ม รูสึกวา ผูใหคําปรึกษามีความหวงใยตนแสดงวาผูให
คําปรึกษามีความเขาใจตนและเชื่อในความสามารถของตนท่ีจะแกปญหาได และท้ังยังเปนผูท่ีมี
ความเชี่ยวชาญในการใหความชวยเหลือตน ดวยสิ่งตาง ๆ เหลานี้ยอมทําใหเกิดความสัมพันธในการ
ใหคําปรึกษา

3. การรักษาสัมพันธภาพ ในการใหคําปรึกษาแบบกลุมเม่ือผูใหคําปรึกษา
สรางสายสัมพันธในกลุมข้ึนแลว จําเปนตองรักษาสัมพันธภาพนี้ไวตลอดระยะเวลาท่ียังมีการใหคําปรึกษา
แบบกลุม ในการท่ีบุคคลคนหนึ่งจะกลาเสี่ยงอภิปรายถึงปญหาของตนอยางตรงไปตรงมายอมรับ
สวนบกพรองท่ีจะตองแกไข กําหนดพฤติกรรมใหมท่ีพึงประสงคและนํามาทดลองปฏิบัติ จะตองมี
ความเชื่อม่ันวาผูใหคําปรึกษา ตลอดจนเพ่ือนรวมกลุมของตนจะสามารถรักษาความลับได และจะสามารถ
ใหการสนับสนุนในสิ่งท่ีจําเปนเม่ือตนตองการ ทุกคนในกลุมตองมีความรูสึกรวมกับตน ทุกขรวมกับตน
ใหกําลังใจตนโดยไมใชการแสดงความสงสาร แตดวยวิธีสะทอนกลับดวยใจจริงและใจกวาง ชวยใหตน
สามารถกําหนดเปาประสงคท่ีชี้เฉพาะ ชวยแตกเปาประสงคออกเปนเปาประสงคยอย ชวยใหตนได
ปฏิบัติตามเปาประสงค ชวยใหคนพบสวนท่ีตนไดรับความเจริญกาวหนา และชวยใหคนพบสวนท่ีตน
ควรเจริญตอไป สอนใหรูจักความสําเร็จของตนใหทุกคนไดรับรู และใหรูจักยินดีในความสําเร็จของผูอ่ืน
และเรียนรูท่ีจะเขาถึงความรูสึกของผูอ่ืน ในเชิงชวยเหลือกัน สมาชิกในกลุมตองสามารถแสดงใหเห็น
วาตนจะรวมดวย และชวยกันมองปญหาใหทะลุปรุโปรงจะตองชวยใหผูมาขอรับคําปรึกษาตระหนัก
ไดวาตนไมจําเปนตองเปลี่ยนวิถีชีวิตท้ังหมดซึ่งจะเสียเอกลักษณประจําตัว งานของสมาชิก ในกลุม
ก็คือ การชวยใหสมาชิกแตละคนไดเรียนรูพฤติกรรมใหม ๆ ตามท่ีตนปรารถนา และชวยใหเกิดการ
ปฏิบัติพฤติกรรมเหลานั้น และสามารถนําทักษะใหม ๆ เหลานี้ไปใชได ดังนั้นการรักษาสัมพันธภาพ
ของผูใหคําปรึกษาสิ่งสําคัญท่ีสุดคือ การชวยใหผูขอรับคําปรึกษาไดสืบคนความเจริญงอกงามของตนเอง

4. การอธิบายปญหาอยางถูกตอง การอธิบาย เริ่มข้ึนเม่ือผูใหคําปรึกษาอธิบาย
การใหคําปรึกษาแบบกลุมแกผูมาขอรับคํา ปรึกษาและเลาถึงสิ่งท่ีผูมาขอรับคําปรึกษาท่ีคลายคลึงกันได
เคยอภิปรายกัน มากอน และวิธีการท่ีผูมาขอรับคําปรึกษาเหลานั้นไดรับความชวยเหลือและการอธิบาย
ปญหายังคงดําเนินตอไปในข้ันการสัมภาษณครั้งแรก และสงเสริมใหดําเนินตอไปตลอดระยะเวลา
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ของกระบวนการใหคําปรึกษา ผูใหคําปรึกษาไมเพียงแตสามารถฟงอยางตั้งใจ เพ่ือสืบคนและสะทอน
กลับเนื้อหาท่ีเปนประเด็นสําคัญในการบําบัดรักษา เพ่ือนําสิ่งท่ียังค่ังคางและเจ็บปวดมาพิจารณารวมกับ
เปาประสงคเชิง พฤติกรรมท่ีชี้เฉพาะ เพ่ือวางแผนเม่ือผูมาขอรับคําปรึกษาพรอมท่ีจะตั้งเปาประสงค
เชิงพฤติกรรม และเกณฑการประเมินความเจริญงอกงามของตนเองเทานั้น แตผูใหคําปรึกษายังตอง
สามารถสอนผูมาขอรับคําปรึกษา ใหรูจักชวยตนเองในงานดังกลาวนี้ดวย ความไวในการสืบคน และ
ความกลาท่ีสะทอนกลับสิ่งเปนความเจ็บปวดของผูมาขอ รับคําปรึกษาแสดงคุณภาพท่ีสําคัญของผูให
คําปรึกษา และการอธิบายปญหาอยางผิด ๆ และเปนอุปสรรค ขัดขวางการประสบความสําเร็จ
ของการใหคําปรึกษา

5. การอธิบายเปาประสงคของการมาขอรับคําปรึกษา ผูใหคําปรึกษาควรจะ
ไดกระตุนให ผูมาขอรับปรึกษาไดบอกเปาประสงคของการมาขอรับคําปรึกษาตั้งแตมีการพบกันครั้งแรก
แมจะเปนเพียงความคิดท่ีเปนความคาดหวังก็ตาม โดยการใหผูมาขอรับคําปรึกษาไดสํารวจปญหา
ของตนอยางเพียงพอ และพรอมท่ีจะพูดถึงเปาประสงคของการมาขอรับคําปรึกษา โดยผูใหคําปรึกษา
ไมปลอยใหผูมาขอรับคําปรึกษาไดพูดคร่ําครวญถึงความไมสบายใจของตนนานจนเกินความจําเปน
เพราะจะทําใหความพรอมของผูมาขอรับคําปรึกษาคนอ่ืน ๆ ลดลง และการปลอยใหผูมาขอรับคําปรึกษา
พูดนานเกินไป จะเปนเหตุใหผูมาขอรับคําปรึกษาหมดแรงจูงใจท่ีจะเรียนรูพฤติกรรมใหม ๆ ผูใหคําปรึกษา
ควรใชวิธีสะทอนกลับ โดยการนําความไมสบายใจของผูมาขอรับคําปรึกษาใหสัมพันธกับเปาประสงค
เพ่ือท่ีผูมาขอรับคําปรึกษาจะไดหันกลับมาพิจารณาถึง วิธีการท่ีแกไขปญหาของตนอยางแทจริง

6. การอธิบายเกณฑการประเมินความเจริญงอกงามของผูมาขอรับคําปรึกษา
เม่ือผูมา ขอรับคําปรึกษากําหนดเปาประสงคของตน ในการมาขอรับคําปรึกษาไดแลว หนาท่ีของผูให
คําปรึกษาคือการชวยใหผูมาขอรับคําปรึกษาไดสํารวจวา ตนตะรูไดอยางไรวา ไดบรรลุเปาประสงค
ของตนแลว ผูใหคําปรึกษาอาจกระตุนใหผูมาขอรับคําปรึกษาได จดบันทึกเปาประสงคของตนแตละขอ
พรอมเกณฑท่ีใชวัดความเจริญงอกงามของตน

7. การถายโยง คือการยายความรูสึกหรืออารมณของผูมาขอรับคําปรึกษา
จากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่ง เปนการโยกยายอารมณความรูสึกหรืออารมณท่ีเกิดข้ึนกับบุคคล
หนึ่งอดีตมาสูผูใหคําปรึกษา ผูใหคําปรึกษาตองสามารถสังเกตเห็นการถายโยงนี้

8. รูจักปลีกตัวไมรับสิ่งท่ีถายโยงมาสูตนเอง แตผูใหคําปรึกษาควรจะชวยให
สมาชิกผูนั้นไดสํารวจถึงสิ่งท่ีค่ังคางอยูในใจ และชวยใหผูมาขอรับคําปรึกษาคนพบแนวทางการ
แกปญหานั้น ๆ และสามารถตัดสินใจไดวาตนอยากจะแกปญหาดวยวิธีการใด เชน การแสดงบทบาทสมสุติ
เปนตน

9. การใหขอมูลยอนกลับ ผูใหคําปรึกษาตองสามารถสอนผูมารับคําปรึกษา
ใหรูจักสืบคน ดูวา เม่ือใดผูมาขอรับคําปรึกษาตองการขอมูลยอนกลับ ขอขอมูลยอนกลับ ใชขอมูล



44

ยอนกลับและใหขอมูลยอนกลับในลักษณะท่ีเปนประโยชนแกผูอ่ืน การใหขอมูลยอนกลับ จะเนน
เฉพาะประเด็นท่ีบคุคลหนึ่งมีปฏิกิริยาตอการกระทําของอีกบุคคลหนึ่ง เปนการเปดเผยความรูสึก หรือ
ความคิดเห็นของบุคคลหนึ่งโดยมิไดมีการบังคับ ใหอีกฝายยอมรับ เพ่ือใหการใหขอมูลยอนกลับ
เปนประโยชนตอความเจริญงอกงามของผูมาขอรับ คําปรึกษา ผูใหขอมูลยอนกลับตองมีลักษณะท่ี
ผูไดรับขอมูลยอนกลับ มองวาเอาใจใสตนอยางแทจริง พรอมท่ีจะชวยใหตนเรียนรูพฤติกรรมใหม
ท่ีตนปรารถนาอยางแทจริง ผูใหขอมูลยอนกลับตองจริงใจ ไมยกยองจนเกินไปหรือใหคําชมเชยท่ีหลอก ๆ
ตองคิดถึงผูอ่ืนเปนสําคัญ มีความจริงใจในการแสดงออกภายนอกใหสอดคลองกับความรูสึกภายใน
ตนเองตองรับรูไวตอความตองการของผูรับ สามารถคนหาและสะทอนกลับความรูสึกท่ีซอนอยูในสวนลึก
ของผูรับ และชวยใหผูรับอภิปรายถึงความรูสึกเหลานี้

10. ชวงเวลายุติการใหคําปรึกษา ชวงเวลายุติการใหคําปรึกษาจัดเปนชวงเวลา
ท่ีสําคัญ ท่ีจะชวยใหผูมาขอรับคําปรึกษาเริ่มตนดําเนินชีวิตใหเจริญงอกงามตอไปภายหลังการไดรับ
บริการใหคําปรึกษา เม่ือใดก็ตามท่ีผูมาขอรับคําปรึกษารูสึกวาตนไดบรรลุเปาประสงคหรือรูสึกวาตน
จะไมบรรลุวัตถุประสงคเหลานั้น ผูมาขอรับคําปรึกษาควรจะไดรับกําลังใจ ใหอภิปรายรวมกันเก่ียวกับ
การยุติการขอรับคําปรึกษา โดยผูใหคําปรึกษาอาจจะถามคําถามตอไปนี้

“ คุณไดบรรลุเปาประสงคอะไรบางท่ีคุณตั้งไว”
“คุณยังมีอะไรคางทางใจท่ีจะตองทําอีกบาง”
คุณตองการความชวยเหลือจากใครในการชวยเรียนรูเปลี่ยนพฤติกรรมใหม

และฝกปฏิบัติตามนั้น
ภาระของผูใหคําปรึกษา

1. การสรางสัมพันธภาพ จัดวาเปนปจจัยสําคัญของการใหคําปรึกษาแบบกลุม
ผูใหคําปรึกษาจะตองแสดงการตอนรับดวยความจริงใจ อบอุนและเปนมิตร และพยายามแสดงให
สมาชิกกลุมรูวา ผูใหคําปรึกษาคือใคร และทําอะไรบางเพ่ือชวยเหลือผูมาขอรับคําปรึกษาเหลานั้น
และใหผูรับคําปรึกษา คาดหวังอะไรบางจากผูมาขอรับคําปรึกษาเหลานั้น พรอมท้ังใหความม่ันใจ
แกสมาชิกกลุมวา ทุกคนสามารถพูดไดอยางอิสระ และสิ่งท่ีพูดจะไดรับ การเก็บรักษาไวเปนความลับ

2. การสรางความพรอม การเริ่มใหคําปรึกษาแบบกลุมเปนครั้งแรก ผูให
คําปรึกษาอาจจะพบวา สมาชิกกลุมไมกลาพูดถึงปญหาของตน ดังนั้น ผูใหคําปรึกษาจะตองสราง
ความพรอมใหแกผูมาขอรับคําปรึกษาเหลานั้น การสะทอนความรูสึกไดอยางถูกตอง ตลอดจนการกระตุน
ใหกําลังใจ ใหสามารถอภิปรายปญหาของตนได ยอมเปนการชวยสงเสริมใหผูมาขอรับคําปรึกษา
มีความพรอมท่ีจะเปดเผยความจริงไดงายข้ึน

3. การสํารวจคนหาความรูสึกของผูมาขอรับคําปรึกษาในการคนหาความรูสึก
ของผูมาขอรับคําปรึกษาผูใหคําปรึกษาจะตองพยายามมีความรูสึกรวมกับผูมาขอรับคําปรึกษาคือตอง
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รูสึกอยางท่ีเขารูสึก และมอง สิ่งท่ีกําลังเกิดข้ึนอยางท่ีเขามอง ผูใหคําปรึกษาจะตองพยายามคนให
พบวาผูมาขอรับคําปรึกษามีความไมสบายใจเรื่องอะไร อยางไร และเขาตองการทํา อยางไรเก่ียวกับ
ความไมสบายใจนี้ ซึ่งจะมีผลชวยใหผูมาขอรับคําปรึกษาเกิดความเขาใจตนเอง และมีความ รับผิดชอบ
ตอความเจริญงอกงามของตนเอง นอกจากนี้ยังเปนการแสดงใหผูมาขอรับคําปรึกษาตระหนักวา ผูให
คําปรึกษามีความหวงใยผูมาขอรับคําปรึกษาอยางแทจริง

4. การสะทอนกลับความรูสึกของผูมาขอรับคําปรึกษา จัดเปนเทคนิคสําคัญ
ท่ีผูใหคําปรึกษาควรจะไดนํามาใชในการใหคําปรึกษาแบบกลุม เพราะเปนการชวยใหสมาชิกกลุมไดพูดถึง
ความรูสึกของตนอยางเปดเผย เพ่ือใหรูจักพฤติกรรมใหมท่ีพึงประสงค และฝกปฏิบัติตามพฤติกรรม
เหลานั้น

5. การอภิปรายความรูสึกใหสัมพันธกับเปาประสงคเชิงพฤติกรรรม เม่ือผูให
คําปรึกษาฟง ผูรับคําปรึกษาพูดถึงสิ่งท่ีตนไมสบายใจแลว ผูใหคําปรึกษาควรจะตองพยายามพิจารณาดูวา
ผูมาขอรับคําปรึกษาพูดจนเปนท่ีพอใจหรือยัง ถาพบวาพูดจนพอใจแลว แสดงวาผูมาขอรับ คําปรึกษา
พรอมท่ีจะกําหนดเปาประสงคเชิงพฤติกรรมของตน ผูใหคําปรึกษาก็ควรจะไดกระตุน ใหผูมาขอรับ
คําปรึกษาไดกําหนดเปาประสงคเชิงพฤติกรรมของตน เพ่ือจะไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขตนเอง

6. การอธิบายเปาประสงคเชิงพฤติกรรม เม่ือผูมาขอรับคําปรึกษาสามารถ
กําหนดเปาประสงคเชิงพฤติกรรมของตนไดแลว หนาท่ีของผูใหคําปรึกษาก็คือ การกระตุนใหผูมา
ขอรับคําปรึกษาไดอธิบายเปาประสงคเชิงพฤติกรรมของตนใหชัดเจน และเกณฑท่ีสามารถนํามาใช
ในการประเมินความเจริญงอกงามของตนในขณะรับการใหคําปรึกษาในระยะตอจากนั้นตลอดระยะเวลา
การใหคําปรึกษาผูใหคําปรึกษาจะฟงเงื่อนไขปญหาท่ีผูมาขอรับคําปรึกษาเปดเผยเพ่ือตรวจคนหา
วาผูมาขอรับคําปรึกษาอยากจะเรียนรูวิธีการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมหรือเรียนรูพฤติกรรมใหม
อยางใดแน

7. การชวยใหผูมาขอรับคําปรึกษากําหนดเกณฑการประเมินความเจริญงอกงาม
ของตนเอง เม่ือผูมาขอรับคําปรึกษา สามารถอธิบาย เปาประสงคเชิงพฤติกรรมของตนไดแลว ผูให
คําปรึกษาก็ควรจะไดกระตุนใหผูมาขอรับคําปรึกษา ไดกําหนดเกณฑในการประเมิน ความเจริญงอกงาม
ของตน แลวนําเกณฑท่ีตนไดกําหนดมาประเมินความงอกงามของตนเอง การคนพบนี้เปนการชวย
กระตุนให ผูมาขอรับคําปรึกษาไดเจริญงอกงามตอไป และเปนการ เสริมแรงใหเกิดพฤติกรรมใหม ๆ
ท่ีพึงประสงคอีกดวย

8. การชวยใหผูมาขอรับคําปรึกษาระบุเปาประสงคยอย เม่ือผูมาขอรับคําปรึกษา
กําหนดเปาประสงคของตนไดแลวหากจะใหเปนประโยชนมากท่ีสุด ผูมาขอรับคําปรึกษาควรจะได
จําแนกเปาประสงคของตนออกเปนเปาประสงคยอย ๆ โดยจําแนกออกเปนข้ัน ๆ และเรียงลําดับ
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ข้ันเพ่ือดําเนินไปสูเปาหมาย และเปนการชวยใหผูมาขอรับคําปรึกษาสามารถดําเนินการเอาชนะ หรือ
ดําเนินไปสูเปาหมายเปนข้ัน ๆ ไปตามลําดับ

9. การสอนผูมาขอรับคําปรึกษาใหเปนผูชวยเหลือผูอ่ืนและเปนผูขอรับคําปรึกษา
ท่ีดี ในการใหคําปรึกษาแบบกลุมผูใหคําปรึกษา จะสอนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคใหผูมาขอรับคําปรึกษา
ในขณะท่ีอธิบายโครงสรางของการใหคําปรึกษามาแบบกลุม กอนท่ีสมาชิกจะเขากลุม แตอยางไรก็ดี
ในสถานการณจริง ผูใหคําปรึกษามักจะพบวา ผูมาขอรับคําปรึกษาไมรูวาจะทําอยางไรดี หรือไมแนใจ
วาจะทําอยางไรดี เม่ือเปนเชนนี้ผูใหคําปรึกษาจะตองพยายามคนหา และตรวจดูวาผูมาขอรับคําปรึกษา
ตองการรูอะไร และสะทอนกลับใหเขาไดรูในสิ่งท่ีตองการจะรู และจะตองพยายามกระตุนใหผูมา
ขอรับคําปรึกษาท่ีอยูในกลุมเดียวกันไดอธิบายถึงสิ่งท่ีเปนท่ีคาดหวัง หรือถาจะสาธิตสิ่งท่ีคาดหวังนั้น
ไดยิ่งจะเปนการดี เพ่ือชวยใหสมาชิกกลุมไดเกิดการเรียนรูรวมกัน จัดวาเปนการชวยเหลือซึ่งกันและกัน

10. การรับรูความสําเร็จของกันและกัน เม่ือผูมาขอรับคําปรึกษาสามารถตัดสินใจ
ไดวาตนควรทําอะไรในชวงเวลาในการใหคําปรึกษาแตละครั้ง ผูมาขอรับคําปรึกษาจะเรียนรูอยางรวดเร็ว
ถึงวิธีท่ีจะแลกเปลี่ยนประสบการณความสําเร็จท่ีตางก็ไดรับจากการเริ่มปฏิบัติพฤติกรรมใหมของตน
ผูมาขอรับคําปรึกษาจะคอย ๆ มองเห็นความแตกตางระหวางการคุยโออวดเพ่ือใหไดรับความประทับใจ
กับการไดพูดถึงความสําเร็จท่ีตนประสบจริง ๆ ใหเพ่ือนรวมกลุมไดรับรู และใน ท่ีสุดก็สามารถเลา
ความสําเร็จของตนใหบุคคลสําคัญอ่ืน ๆ ยิ่งกวานั้นผูมาขอรับคําปรึกษา ยังเรียนรูท่ีจะชื่นชมยินดี
กับความสําเร็จและเรียนรูท่ีจะยอมรับความลมเหลวของตน สามารถวิเคราะหความลมเหลว เพ่ือพิจารณา
ทบทวนวิธีการท่ีเปนตนเหตุของความลมเหลว และทดลองหาวิธี อ่ืน ๆ ตอไป

11. การยุติการใหคําปรึกษาแบบกลุม การยุติการใหคําปรึกษาแบบกลุม ควรเปน
การตกลงของกลุม โดยการท่ีผูใหคําปรึกษาสงเสริมใหสมาชิกกลุมไดแสดงความคิดเห็นวา กลุมควรจะ
เริ่มเม่ือใด ยุติ เม่ือใด และในสภาพเชนใด ท่ีสมาชิกกลุมควรไดรับการใหคําปรึกษาแบบรายบุคคล
และควรพบกันก่ีครั้ง ควรตัดสินยุติดวยวิธีใด และผูใหคําปรึกษาจะจัดการอยางไร เพ่ือชวยเหลือผูท่ี
ไมพรอมจะยุติการขอรับคําปรึกษาเม่ือกลุมตองการสลายตัว

12. การติดตามผลและการเสริมสรางกําลังใจ เพ่ือความเจริญงอกงามตอไป
เม่ือยุติการใหคําปรึกษาแบบกลุมแลว ผูใหคําปรึกษาควรจะไดเวนระยะเวลาไวประมาณ 3 เดือน แลว
ขอนัดพบสมาชิกกลุมพรอมกันอีกครั้งเพ่ือเปนการติดตามผล และเพ่ือเปนการทบทวนตรวจดูวาสมาชิกกลุม
แตละคนยังรักษาผลประโยชนท่ีตนไดจากการใหคําปรึกษาแบบกลุมไดมากนอยเพียงใด และแตละคน
สามารถทํางานท่ีค่ังคางอยูนั้นไปไดถึงข้ันใด ผูใหคําปรึกษาอาจจะทบทวนขอสรุปรวมกันกับผูมาขอรับ
คําปรึกษาแตละคน เพ่ือเปนการใหกําลังใจผูมาขอรับคําปรึกษาไดมีความเจริญงอกงามตอไป
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จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา การใหคําปรึกษา หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบริหาร
แสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ในการแสดงออกใหรูถึงความรูสึกของบุคลากร
ในการไดรับการดูแล เอาใจใสจากผูบริหารดวยการใชการนิเทศสงเสริมใหบุคลากรคิดเปนระบบจาก
งานท่ีทํา การนํากรณีศึกษาเขามาใชกับบุคลากรเพ่ือเปนการคิดหาสาเหตุของปญหา การสนับสนุน
ใหบุคลากรสามารถคิดถึงวิธีการ และข้ันตอนการทํางานไดเปนอยางดี

ดานการสงเสริมอิสระในการคิด
การสงเสริมอิสระในการคิดเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถคิดไดอยางอิสระ การคิด

เปนอิสระจะกอใหเกิดการคิดริเริ่ม สรางสรรคในลําดับตอไป ซึ่งกระบวนการคิดสรางสรรคจะเปนสวนชวย
ในการพัฒนาองคกรใหเกิดการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ ซึ่งไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง
กระบวนการคิดสรางสรรคไว ดังนี้

ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking)
ความคิดสรางสรรค คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดไดหลากหลาย

และแปลกใหมจากเดิม โดยสามารถนําไปประยุกตทฤษฎี หรือหลักการไดอยางรอบคอบและมีความ
ถูกตอง จนนําไปสูการคิดคนและสรางสิ่งประดิษฐท่ีแปลกใหมหรือรูปแบบความคิดใหม นอกจากลักษณะ
การคิดสรางสรรคดังกลาวนี้แลว ยังมีสามารถมองความคิดสรางสรรคในหลาย ซึ่งอาจจะมองในแง
ท่ีเปนกระบวนการคิดมากกวาเนื้อหาการคิด โดยท่ีสามารถใชลักษณะการคิดสรางสรรคในมิติท่ีกวางข้ึน
เชนการมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน การเรียน หรือกิจกรรมท่ีตองอาศัยความคิดสรางสรรคดวย
อยางเชน การทดลองทางวิทยาศาสตร หรือการเลนกีฬาท่ีตองสรางสรรครูปแบบเกมใหหลากหลาย
ไมซ้ําแบบเดิม เพ่ือไมใหคูตอสูรูทัน เปนตน ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนลักษณะการคิดสรางสรรคในเชิง
วิชาการ แตอยางไรก็ตาม ลักษณะการคิดสรางสรรคตาง ๆ ท่ีกลาวนั้นตางก็อยูบนพ้ืนฐานของความคิด
สรางสรรค โดยท่ีบุคคลสามารถเชื่อมโยงนําไปใชในชีวิตประจําวันไดดี ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดมาตรฐานตัวชี้วัดดานความคิดสรางสรรคไวในกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีไวหลายประการ ซึ่งความคิดสรางสรรค ควรจะประกอบไปดวย
3 ประการ คือ

1. สิ่งใหม (new, original) เปนการคิดท่ีแหวกวงลอมความคิดท่ีมีอยูเดิม ท่ีไมเคยมีใคร
คิดไดมากอน ไมไดลอกเลียนแบบใคร แมกระท่ังความคิดเดิม ๆ ของตนเอง

2. ใชการได (workable) เปนความคิดท่ีเกิดจากการสรางสรรคท่ีลึกซึ้ง และสูงเกินกวา
การใชเพียง "จินตนาการเพอฝน" คือ สามารถนํามาพัฒนาใหเปนจริง และใชประโยชนไดอยางเหมาะสม
และสามารถตอบสนองวตัถุประสงค ของการคิดไดเปนอยางดี

3. มีความเหมาะสม เปนความคิดท่ีสะทอนความมีเหตุมีผล ท่ีเหมาะสม และมีคุณคา
ภายใตมาตรฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป
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การท่ีคนเราจะมีความคิดสรางสรรค ไดตามลักษณะท่ีกลาวมานั้น ข้ึนอยูกับศักยภาพ
การทํางาน และการพัฒนาของสมอง ซึ่งสมองของคนเรามี 2 ซีก มีการทํางานท่ีแตกตางกัน สมองซีก
ซาย ทําหนาท่ีในสวนของการตัดสินใจ การใชเหตุผล สมองซีกขวา ทําหนาท่ีในสวนของการสรางสรรค
แมสมองจะทํางานตางกัน แตในความเปนจริงแลว สมองท้ังสองซีก จะทํางานเชื่อมโยงไปพรอมกัน
ในแทบทุกกิจกรรมทางการคิด โดยการคิดสลับกันไปมา อยางเชน การอานหนังสือ สมองซีกซาย
จะทําความเขาใจ โครงสรางประโยค และไวยากรณ ขณะเดียวกัน สมองซีกขวาก็จะทําความเขาใจ
เก่ียวกับลีลาการดําเนินเรื่อง อารมณท่ีซอนอยูในขอเขียน ดังนั้น เราจึงจําเปนตองพัฒนาสมองท้ังสอง
ซีกไปพรอม ๆ กัน ไมสามารถแยกพัฒนาในแตละดานได การคนพบหนาท่ีแตกตางกันของสมอง
ท้ังสองสวน ชวยใหสามารถใชประโยชนจากไดมากข้ึน ในการพัฒนาสมองของผูเรียน ใหใชไดอยาง
เต็มศักยภาพ ผานการจัดการเรียนการสอนนั้น ควรจัดอยางสมดุล ใหมีการพัฒนาสมองท้ังสองซีก
ไปดวยกัน ในเวลาเดียวกัน เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสมดุลในการคิด และคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ
ไมเอนเอียงไปในหลักการเหตุผล มากเสียจนติดอยูในกรอบ ของความคิดแบบเดิม และไมใชการคิด
ดวยการใชจินตนาการเพอฝนมากเกินไป จนไมมีความสัมพันธกัน ระหวางความฝน กับความสมเหตุ
สมผล ซึ่งจะทําใหไมสมารถนํามาปฏิบัติใหเปนจริงได ฉะนั้น จะเห็นไดวา การคิดสรางสรรค จึงพ่ึงพา
ท้ังสมองซีกซาย และขวาควบคูกันไป

ลักษณะความคิดสรางสรรค
ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) คือการคิด

หลาย ๆ แงหลาย ๆ ทาง คิดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะนึกได เปนการมองปญหาในแนวกวางเหมือนกับ
แสงอาทิตยท่ีแผรัศมีออกรอบดาน คนท่ีมีความคิดสรางสรรคนั้นจะเปนคนท่ีมี

1. ความคิดริเริ่ม (Originality) คือมีความคิดท่ีแปลกใหมตางจากความคิดธรรมดา
ของคนท่ัว ๆ ไป

2. มีความคิดยืดหยุน (Flexibility) คือมีความสามารถในการคิดหาคําตอบไดหลาย
ทิศทางหลายแงหลายมุม

3. มีความคิดคลองแคลว (Fluency) คือสามารถคิดหาคําตอบไดอยางคลองแคลว
วองไว รวดเร็ว และไดคําตอบมากท่ีสุดในเวลาท่ีจํากัด

4. มีความคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือการคิดไดในรายละเอียดเพ่ือขยาย หรือ
ตกแตงความคิดหลักใหไดความหมายท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน
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กระบวนการคิดสรางสรรค (Creative Process)
กระบวนการคิดสรางสรรคคือ วิธีคิดหรือกระบวนการทํางานของสมองท่ีมีข้ันตอนตาง ๆ

ในการคิดแกปญหาจนสําเร็จ ซึ่งมีหลายแนวคิดเชน
Wallas ไดเสนอวากระบวนการของความคิดสรางสรรคเกิดจากการคิดสิ่งใหม ๆ โดยการ

ลองผิดลองถูก ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ
1. ข้ันเตรียมการ คือการขอมูลหรือระบุปญหา
2. ข้ันความคิดกําลังฟกตัว คือการอยูในความสับสนวุนวายของขอมูลท่ีไดมา
3. ข้ันความคิดกระจางชัด คือข้ันท่ีความคิดสับสนไดรับการเรียบเรียงและเชื่อมโยง

เขาดวยกัน ทําใหเห็นภาพรวมของความคิด
4. ข้ันทดสอบความคิดและพิสูจนใหเห็นจริง คือข้ันท่ีรับความคิดเห็นจากสามข้ันแรก

ขางตนมาพิสูจนวาจริงหรือถูกตองหรือไม
Hutchinson มีความคิดคลาย ๆ กันวาความคิดสรางสรรคนั้นเปนกระบวนการเชื่อมโยง

ความรูท่ีมีอยูเขาดวยกัน อันจะนําไปสูการแกปญหาใหมท่ีคิดใชเวลาการคิดเพียงสั้น ๆ อยางรวดเร็ว
หรือยาวนานก็อาจเปนไปได โดยมีลําดับการคิด ดังนี้

1. ข้ันเตรียมเปนการรวบรวมประสบการณ มีการลองผิดลองถูกและตั้งสมมุติฐาน
เพ่ือแกปญหา

2. ข้ันครุนคิดขัดของใจ เปนระยะท่ีมีอารมณเครียด อันสืบเนื่องจากการครุนคิด แตยัง
คิดไมออก

3. ข้ันของการเกิดความคิด เปนระยะท่ีเกิดความคิดในสมอง เปนการมองเห็นวิธีแกปญหา
หรือพบคําตอบ

4. ข้ันพิสูจน เปนระยะการตรวจสอบประเมินผลโดยใชเกณฑตาง ๆ เพ่ือดูคําตอบท่ีคิด
ออกมานั้นเปนจริงหรือไม

สวนการเสริมสรางอิสระในการคิดนั้นเปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งซึ่งมีนักวิชาการหลายทาน
ไดใหความหมายของการเสริมสรางอิสระในการคิดไวโดยสอดคลองกับ Guilford (1959 : 145 - 151)
กลาววา การสงเสริมอิสระในการคิด หมายถึง การสงเสรมิใหบุคคลไดคิดอยางสรางสรรคเปนความสามารถ
ทางสมองในการคิดหลายทิศทาง ซึ่งมีองคประกอบความสามารถในการริเริ่ม ความคลองในการคิด
ความยืดหยุนในการคิด และความสามารถในการแตงเติมและใหคําอธิบายใหมท่ีเปนการติดตามหลัก
เหตุผลเพ่ือหาคําตอบท่ีถูกตองเพียงคําตอบเดียง แตองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของความคิดสรางสรรค
คือความคิดริเริ่ม โดยมีลักษณะพ้ืนฐานของผูท่ีมีความคิดสรางสรรค ซึ่งมาท้ังหมด 5 ประการ ดังนี้

1. ความรูสึกไวตอปญหา หมายถึง บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคจะมีความสามารถ
ในการจดจําปญหาตาง ๆ รวมท้ังความสามารถในการเขาถึงหรือการทําความเขาใจเก่ียวกับสิ่งท่ีเขาใจผิด
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สิ่งท่ีขาดขอเท็จจริง สิ่งท่ีเปนมโนทัศนท่ีผิดหรืออุปสรรคตาง ๆ ท่ียังมืดมนอยู ซึ่งพอจะสรุปไดวา ความรูสึก
ไวตอปญหาของบุคคลเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะบุคคลจะไมสามารถแกปญหาจนกวาเขาจะไดรูวา
ปญหานั้นคืออะไร หรืออยางนอยเขาจะตองรูวาเขากําลังประสบปญหาอยู

2. ความคลองในการคิด หมายถึง บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคจะมีความสามารถ
ในการผลิตแนวความคิดจํานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว แลวเลือกแนวความคิดท่ีดีท่ีสุดมาใชแกปญหา
สิ่งท่ีแสดงลักษณะพิเศษของความคลองในการคิด นอกจากการผลิตแนวความคิดท่ีมากมายและรวดเร็ว
แลวแนวความคิดท่ีผลิตข้ึนมาใหมนั้นควรจะเปนแนวความคิดท่ีแปลงใหม และดีกวาแนวความคิดท่ีอยู
ในปจจุบัน นอกจากนั้น บุคคลท่ีไดชื่อวามีความคลองในการคิด จะตองมีความสามารถปรับเปลี่ยน
ทิศทางในการคิดไดเปนอยางดี

3. ความคิดริเริ่ม หมายถึง บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคจะมีความสามารถในการคนหา
แนวทางใหม ๆ หรือวิธีการแปลง ๆ แตกตางกันออกไปมาใชในการแกปญหา ความคิดริเริ่มเปนสิ่งท่ี
จําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในวงการธุรกิจ ผูบริหารจําเปนท่ีจะตองแสวงหาแนวทางใหม ๆ มาแกปญหา
ท่ีเปลี่ยนแปรไป นอกจากจะตองแสวงหาแนวทางใหม ๆ แลว ยังจําเปนจะตองปรับปรุงแนวทางใหม
ๆ เหลานี้มาชวยแกไขปญหาท่ีคิดข้ึนในสภาพการณใหม ๆ ดังนั้น นักบริหารจําเปนจะตองสราง
“ความคิดริเริ่ม” ใหเกิดข้ึน ท่ีกลาววาความคิดริเริ่มเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับนักบริหารในวงการธุรกิจ
ก็เนื่องมาจากวาการประกอบธุรกิจนั้นมีการแขงข้ันกันมาก โดยเฉพาะในดานการผลิตสินคาใหเปน
ท่ีตองการของตลาด ใหมีความแปลงกใหม คุณภาพดี และราคาถูก ซึ่งความคิดริเริ่มจะชวยแกปญหา
ตาง ๆ เหลานี้ไดมาก

4. ความยืดหยุนในการคิด หมายถึง บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคจะมีความสามารถ
ในการหาวิธีการหลาย ๆ วิธีมาแกไขปญหา แทนท่ีจะใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงวิธีเดียว บุคคลท่ีมี
ความยืดหยุนในการคิดจะจดจําวิธีแกปญหาท่ีเคยใชไมไดผลท้ังนี้ เพ่ือท่ีจะไมนํามาใชซ้ําอีก แลวพยายาม
เลือกหาวิธีการใหมท่ีคิดวาแกปญหาไดมาแทน ซึ่งความยืดหยุนในการคิดจะมีความสัมพันธอยางใกลชิด
กับความคลองในการคิดนั่นคือ ความยืดหยุนในการคิดและความคลองในการคิดจะเปนความสามารถ
ของบุคคลในการหาวิธีการคิดหลาย ๆ วิธีเพ่ือใชในการแกปญหา เปนความจริงท่ีวา บุคคลสราง
แนวความคิดหรือวิธีการแกไขปญหาได 20 - 30 วิธี เพ่ือใชในการแกปญหาซึ่งจะไดผลดีกวาบุคคล
ท่ีหาวิธีการแกไขปญหาเพียง 2 - 3 วิธีและใชไมไดผล ดังนั้น ถาบุคคลจะพัฒนาหรือปรับปรุงความยืดหยุน
ในการคิด ก็จะกระทําไดโดยการพยายามหาวิธีการแกปญหาหลาย ๆ  วิธีและวิเคราะหปญหาในหลายมุมมอง
ซึ่งจะชวยใหเขาพัฒนาความยืดหยุนทางการคิดไดเปนอยางดี

5. แรงจูงใจ หมายถึง บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคสูงมักมีแรงจูงใจสูง เพราะแรงจูงใจ
เปนลักษณะสําคัญของบุคคลในการท่ีจะแสงตนวาเปนผูท่ีมีความคิดสรางสรรค แรงจูงใจนี้สามารถทําให
บุคคลกลาวแสดงความพิเศษท่ีไมเหมือนใครออกมาอยางเต็มท่ี หรืออาจจะมากกวาคนอ่ืน ๆ บุคคล
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ท่ีมีแรงจูงใจสูงนี้ จะใหความสนใจในการหาแนวทางแกปญหาดวยความกระตือรือรนและสิ่งท่ีผลักดัน
ใหเกิดความกระตือรือรน ก็คือ แรงจูงใจ เนื่องจากแรงจูงใจเปนสิ่งท่ีสําคัญของการตระเตรียมปญหา
เราพบวาความสําเร็จในชีวิตสวนใหญจะข้ึนอยูกับแรงจูงใจเปนสําคัญ

E. Paul Torrance (2003) กลาววา การสงเสริมอิสระในการคิด หมายถึง การสงเสริม
กระบวนการของความรูสึกไวตอปญหา หรือสิ่งท่ีบกพรองขาดหายไปแลวรวบรวมความคิดตั้งเปน
สมมติฐานข้ึน ตอจากนั้นก็ทําการรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพ่ือทดสอบสมมติฐานนั้น กระบวนการเกิด
ความคิดสรางสรรค สามารถแบงออกเปน 5 ข้ัน ดังนี้

1. การคนหาขอเท็จจริง (Fact Finding) เริ่มจากการความรูสึกกังวล สับสนวุนวาย
แตยังไมสามารถหาปญหาไดวาเกิดจากอะไร ตองคิดวาสิ่งท่ีทําใหเกิดความเครียดคืออะไร

2. การคนพบปญหา (Problem - Finding) เม่ือคิดจนเขาใจจะสามารถบอกไดวาปญหา
ตนตอคืออะไร

3. กลาคนพบความคิด (Ideal - Finding) คิดและตั้งสมมติฐาน ตลอดจนรวบรวมขอมูล
ตาง ๆ เพ่ือทดสอบความคิด

4. การคนพบคําตอบ (Solution - Finding) ทดสอบสมมติฐานจนพบคําตอบ
5. การยอมรับจากการคนพบ (Acceptance - Finding) ยอมรับคําตอบท่ีคนพบ และ

คิดตอวาการคนพบจะนําไปสูหนทางท่ีจะทําใหเกิดแนวความคิดใหมตอไปท่ีเรียกวา การทาทาย
ในทิศทางใหม

Mackinnon (1960) กลาววา การสงเสริมอิสระในการคิด หมายถึง ความคิดสรางสรรค
จะเปนผูท่ีตื่นตัวอยูตลอดเวลา มีความสามารถในการใชสมาธิ มีความสามารถในการพินิจวิเคราะห
ความคิดถ่ีถวนเพ่ือใชในการแกปญหาและมีความสามารถในการสอบสวน คนหารายละเอียดเก่ียวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางละเอียดกวางขวาง คุณลักษณะอีกประการหนึ่งก็คือ เปนผูท่ีเปดรับประสบการณ
ตาง ๆ อยางไมหลีกเลี่ยง (Openness to Experience) ชอบแสดงออกมามากกวาท่ีจะเก็บกดไว และ
ยังกลาวเพ่ิมเติมวา สถาปนิกท่ีมีความคิดสรางสรรคสูงมักเปนคนท่ีรับรูสิ่งตาง ๆ ไดดีกวาสถาปนิก
ท่ีมีความคิดสรางสรรคต่ํา

Fromm (1963) กลาววา การสงเสริมอิสระในการคิด หมายถึง ลักษณะของคนท่ีมีความคิด
สรางสรรค โดยสามารถแบงออกเปนดานตาง ๆ คือ

1. มีความรูสึกท่ึง ประหลายใจท่ีพบเห็นของใหมท่ีนาท่ึง (Capacity of be puzzled)
หรือประหลาดใจ สนใจสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม หรือของใหม ๆ

2. มีสมาธิสูง (Ability to Concentrate) การท่ีจะสรางสิ่งใดก็ได คิดอะไรออกก็ตอง
ไตรตรองในเรื่องนั้นเปนเวลานาน ผูท่ีสรางสรรคจําเปนจะตองมีความสามารถทําจิตใจใหเปนสมาธิ
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3. สามารถท่ีจะยอมรับสิ่งท่ีไมแนนอนและเปนสิ่งท่ีเปนขอขัดแยงและความตึงเครียดได
(Ability to accept conflict and tension)

4. มีความเต็มใจท่ีจะทําสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหมทุกวัน (Wllingness to be born everyday)
คือ มีความกลาหายและศรัทธาท่ีจะผจญตอสิ่งแปลงใหมทุกวัน

จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา การสงเสริมอิสระในการคิด หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบริหาร
แสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือการสงเสริม การเปดโอกาสในการสราง
กระบวนการคิดของบุคลากรในสังกัดอยางเปดกวาง มีการยอมรับความคิดของผูใตบังคับบัญชา
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความชอบ ความสามารถของตนเองตัดสินใจ การสงเสริมใหครูมีการเปดชองทาง
ใหกับแนวคิดแบบใหม สงเสริมใหครูมีระบบแนวคิดท่ียืดหยุน และสนองตอปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ดานการคิดอยางมีเหตุผล
การวินิจฉัยปญหาถือเปนปจจัยอีกประการหนึ่งในการสงเสริมการคิดอยางเปนระบบ

ของผูบริหารสถานศึกษา การวินิจฉัยปญหาเปนการบงบอกถึงเหตุ และผลในการตัดสินใจในการ
แกปญหาท่ีเกิดข้ึนในองคกร โดยมีนักวิชาการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงการคิดอยางมีเหตุผลไว ดังนี้

รามิญ กาญจันดา (2556) กลาววา การใชเหตุผล (Reasoning) กับการอางเหตุผล (Argument)
เปนกระบวนการของการคิดท่ีตอเนื่องกันโดยการใหเหตุผลเปนการคิดเพ่ือพยายามอธิบายเหตุการณ
บางอยางโดยขอมูลประกอบสวนการอางเหตุผลนั้นเปนการนําเอาขอมูลอ่ืน ๆ มาเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยัน
และพิสูจนความเปนจริงใหนาเชื่อถือมากข้ึน การอางเหตุผลท่ีดี (Good Argument) จะชวยความคิด
ของเราท่ีนําเสนอนั้นไดรับการยอมรับไดงายข้ึนการอางเหตุผลท่ีดีนั้นจําเปนตองหาหลักฐานท่ีดี และ
เหมาะสมมาสนับสนุนความคิดโดยหลักฐานท่ีดีนั้นจะตองมีความสัมพันธกับขอสรุป

เพลินพิศ สุพพัตกุล (2553) กลาววา การคิดอยางมีเหตุผล หมายถึง คือการตั้งขอสรุปโดยมี
เหตุผลสนับสนุนขอสรุปนั้นและเหตุผลนั้นตองมีน้ําหนักเพียงพอ เหตุผลอาจเปนขอเท็จจริงหรืออาจ
เปนหลักการหรือท้ังสองอยางประกอบกัน ท้ังนี้ตองเปนขอเท็จจริงหรือหลักการท่ีถูกตอง

ผลของการคิดอยางมีเหตุผลนี้ มีโอกาสผิดพลาดนอย สามารถคาดการณไดถูกตอง
ลักษณะของคนท่ีคิดอยางมีเหตุผล มักไมหลงเชื่อใคร หรือเรื่องอะไรงาย ๆ จะตริตรองใหถองแทกอน
จึงเชื่อ

เรวดี นามทองดี (2554) กลาววา การคิดอยางมีเหตุผล หมายถึง ลักษณะการคิดท่ีสําคัญ
ในการดํารงชีวิต เนื่องจากบุคคลท่ีมีลักษณะการคิดอยางมีเหตุผลจะสามารถจัดการกับเรื่องราวตาง ๆ
และปญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางมประสิทธิภาพ เพราะบุคคลท่ีมีเหตุผลเปนบุคคลท่ีเขาใจเหตุการณ
หรือสิ่งตาง ๆ อีกท้ังยังเปนบุคคลท่ีรูจักคิดเปน สามารถยับยั้งชั่งใจ ไมเอาแตอารมณ รูจักใชปญญา
ไตรตรองกอนทํา กอนพูด และกอนคิด ท้ังนี้ลักษณะความคิดท่ีมีเหตุผลเปนลักษณะความคิดท่ีตั้งอยู
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บนพ้ืนฐานของความเปนจริง และเปนความคิดท่ีไมทําใหตนเองไดรับความเดือดรอนและลดความขัดแยง
ในตนเองและบุคคลอ่ืน

หัสชัย สิทธิรักษ (2556 : 43) กลาววา การคิดอยางมีเหตุผล หมายถึง การพิจารณา ใครครวญ
ไตรตรอง เพ่ือทําอะไรอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือแกปญหาอยางใดอยางหนึ่ง การคิดอยางมีเปาหมาย
เพ่ือใชในการตัดสินใจ

Mualtsby (1984 : 16) กลาววา การคิดอยางมีเหตุผล หมายถึง การท่ีบุคคลเปนคนมีเหตุผล
ทําใหสามารถทําในสิ่งท่ีนําไปสูการบรรลุเปาหมาย และยังเปนการลดระดับความไมสบายใจ หากเปาหมาย
นั้นไมสามารถบรรลุได อีกท้ังยังสามารถทนตอความคับของใจได ท้ังนี้การคิดอยางมเหตุผลนั้นตองอาศัย
ความรอบคอบ และใชสติปญญาในการไตรตรองพิจารณาขอมูลท่ีไดรับ มีการตรวจสอบขอมูลอยางถูกตอง
จากแหลงขอมูล และสามารถพิจารณากลั่นกรองความนาเชื่อถือของขอมูลได โดยมกระบวนการวางแผน
ทางความคิดท่ีเนนความจริงเปนหลักมากกวาการใชอารมณ อคติ และความคิดสวนตน อีกท้ังยังสามารถ
วิเคราะหรายละเอียดเพ่ือประเมินถึงขอเท็จจริงของขอมูลท่ีไดรับ เพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมาย และ
วัตถุประสงคของกระบวนการคิด ดังนั้น ในการพัฒนาคนจงจําเปนตองสงเสริมใหมีลักษณะความคิด
ท่ีมีเหตุผล เนื่องจากเปนกลไกสําคัญท่ีใชในการเรียนรูของคนในสังคม

ดังนั้น “เสนสัมพันธ” จะตองถูกนํามาใชเพ่ือใหท้ังผูสอนและผูเรียนไดเรียนรูความคิด
ของกันและกัน โดยใชความเปนเหตุและเปนผล เพราะ “วิธีคิดอยางเปนระบบจะไมมองขาม
ความเปนเหตุผล และไมสนับสนุนใหเราเชื่อโดยปราศจากเหตุผล และเชื่อเพียงปรากฏการณท่ีเราเห็น
แตสอนใหเราทําความเขาใจกับระบบดวยเหตุและผล อันเปนหลักเดียวกันกับพุทธศาสนา อิทัปปจจยัตา”
หรือ “เพราะมีสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดข้ึน ทุกอยางจะเกิดไมไดหากไมมีเหตุ “ทุกอยางท่ีเกิดข้ึนลวนมาแตเหตุ”
เพียงแตเหตุการณนี้เราไมอาจมองเห็นไดทันทีและการท่ีเรามองไมเห็นไมใชเรื่องนั้นไมมีเหตุ (อรอุมา
รุงเรื่องวนิชกุล, 2552 : 43)

การฝกฝนเพ่ือใหเห็นความเชื่อมโยงสัมพันธตาง ๆ นั้น ในวิธีคิดเชิงระบบเรียกวา “เสนของ
ความเปนเหตุและผล” (Causal Loop) ซึ่งวิธีการลากเสนดังกลาวนั้น ในการคิดเชิงระบบจะใชวิธีการ
ลากเสนในรูปแบบ ของการตั้งคําถาม โดยจะเริ่มจากผลลัพธสุดทายกอน แลวคอย ๆ ตั้งคําถามยอนกลับ
โดยใชทักษะการตั้งคําถาม (Inquiry) ทักษะการคิดทบทวน (Reflection) และทักษะการนําเสนอ
(Advocacy)

การคิดเชิงระบบมีประโยชนหลายประการ
1. ทําใหมองโลกรอบตัวอยางเปนองครวม
2. ทําใหเห็นความเก่ียวชองปฏิสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ
3. ทําใหเขาใจวา ความสัมพันธของสวนยอย ๆ นั้น มีอิทธิพลตอเหตุการณตาง ๆ

ของระบบ
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4. ทําใหเขาใจวา “ชีวิต” มีการเคลื่อนไหว และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
5. ทําใหเขาใจวาเหตุการณหนึ่ง ๆ อาจจะลงผลตออีกเหตุการณหนึ่งได แมเหตุการณ

หลังจะเกิดหลังจาก เหตุการณแรกผานไปแลวอยางนานหรออยูไกลจากเหตุการณแรกมาก
6. ทําใหรูวา สิ่งท่ีเกิดรอบ ๆ ตัวนั้น เราก็มีสวนเก่ียวของดวย

วงรอบเหตุและผล (Causal Loop Diagram : CLD) จะทําใหมองเห็นความสัมพันธ และ
ปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดประกอบดวยหลายองคประกอบดังภาพท่ี 2.2
ภาพแสดงวงรอบเหตุและผล

ภาพท่ี 2.2 ภาพแสดงวงรอบเหตุและผล
ท่ีมา : Peter Senge (The Fifth Discipline, 1990 : 208)

1. วงรอบการปอนกลับ 1 วงรอบ หรือ มากกวา ซึ่งเปนท้ังกระบวนการเสริมแรง และ
กระบวนการสรางความสมดุล

2. ความสัมพันธของเหตุและผลกระทบระหวางตัวแปรตาง ๆ
3. ความหนวงของเวลา (Delays) คือ มีปญหา (Input) เขามา

การวาดปญหาออกมาเปนแผนภูมิ จะทําใหมองออกวา อะไร Must know อะไร Should know
S = Same หรือ + (Positive)
O = Opposite หรือ - (Negative)
R = Reinforcing Loop วงรอบเสริมแรง ใชรูป Snowball เปนสัญลักษณได

B = Balancing Loop วงจรปรับสมดุล ใชรูป Scale beam เปนสัญลักษณได
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การเขียนผังเชิงระบบ (System Diagram/Casual loop)
1. กําหนด ประเด็นปญหาหลักใหชัดเจน (ท่ีเรื้อรังและเกิดซ้ํา) และสํารวจเรื่องราว

เก่ียวกับปญหา - อาการของปญหา และพฤติกรรมท่ีเก่ียวของ
2. ระบุ “ตัวแปรท่ีสําคัญ” ท่ีเปนสวนทําการขับเคลื่อนความเปนไปของเหตุการณ

ระบุชื่อใหชัดเจนใชคําพูดเปนกลางหรือท่ีเปนบวก
3. ศึกษาพฤติกรรมโดยมองยอนเวลาถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึน
4. เขียนกราฟแสดงพฤติกรรมเทียบกับเวลา (Behavior Over Time : BOT)
5. ทบทวนความสัมพันธของตัวแปร
6. วาด ผังเชิงระบบ (System diagram)

4 System Archetypes คือ รูปแบบพฤติกรรมท่ีเกิดซ้ํา ๆ เปนเสมือนกุญแจสําหรับการ
เรียนรู เพ่ือใหเห็นโครงสรางของระบบ ผังเชิงระบบ หรือ โครงสรางระบบมีหลายรูปแบบซึ่งสามารถ
แสดงใหเห็นดังภาพท่ี 2.3 Limit to growth

โครงสราง Limit to growth คือ มีกระบวนการยอนกลับแบบเสริมแรงทางบวก อยูระยะหนึ่ง
แลวจึงมีกระบวนการยอนกลับ แบบสรางดุล หรือแบบตอตานมาขัดขวางการเจริญเติบโต ตัวอยางเชน
การฝกเลนกีฬา การลดน้ําหนัก การเรียนภาษาตางประเทศ

กราฟแสดงพฤติกรรมเทียบกับเวลา

ภาพท่ี 2.3 พฤติกรรมเทียบกับเวลาของ Limit to growth
ท่ีมา : Peter Senge  (The Fifth Discipline, 1990 : 208)
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จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา การคิดอยางมีเหตุผล หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบริหารแสดงใหเห็น
ถึงการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเก็บรวบรวบและวิเคราะห
ขอมูลตาง ๆ เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการทํางาน ดวยการสงเสริมใหบุคลากรคิดหาคําอธิบาย
ถึงปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน สงเสริมและกระตุนใหบุคลากรนึกถึงผลกระทบของปรากฏการณ
ท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของเหตุและผล

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ

งานวิชาการถือไดวาเปนงานหลักของสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการจึงเปนงานท่ีสําคัญ
สําหรับผูบริหาร งานวิชาการของสถานศึกษาถือเปนความสําเร็จของสถานศึกษา เนื่องจากการบริหาร
งานวิชาการเก่ียวกับกิจกรรมทุกชนิดของสถานศึกษาโดยเฉพาะเก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียน
การสอนซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของสถานศึกษาและเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จและความสามารถ
ของผูบริหารสถานศึกษาในการขับเคลื่อนสถานศึกษาใหบรรลุเปาประสงคท่ีวางไว ความเปลี่ยนแปลง
ภายใตกระแสโลกาภิวัตน เปนสิ่งท่ีทาทายสําหรับผูนําหรือผูบริหารองคกรท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจ
ท่ีจะตองเผชิญกับสิ่งทาทายตาง ๆ อยางหลีกเลี่ยงไมไดตราบเทาท่ีกิจการนั้น ๆ ยังคงดําเนินอยู
การวิเคราะหเชิงวิชาการตาง ๆ จึงถูกนํามาดัดแปลงและถายทอดสูการกระทํา หรือนําไปปฏิบัติ
เพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรมท่ีจะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ โดยมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย
ของความสําเร็จไว ดังนี้

ทฤษฎีเกี่ยวกับความสําเร็จ
ทฤษฎีความสําเร็จ (Achievement Needs) เปนทฤษฏีท่ีวาดวยความสําเร็จในการทํางาน

ซึ่งการทํางานของทุกองคกรมุงเปาหมายของการบรรลุเปาประสงคขององคกรเปนหลัก ทฤษฎีความตองการ
ประสบความสําเร็จประกอบดวย 3 อยาง คือ ความสําเร็จ (Achievement) อํานาจ (Power) และ
ความผูกพัน (Affiliation) เปนทฤษฎีของ David C.Macclelland & J.W. Atkinson (1953 : 263 - 276)
ตามทฤษฎีเชื่อวา โดยปกติแลวความตองการท่ีมีอยูในตัวคนมีอยูสองชนิด คือ ความตองการความสุข
และความตองการปราศจากความเจ็บปวด แตสําหรับความตองการอ่ืน ๆ นั้นตางก็จะเกิดข้ึนภายหลัง
ดวยวิธีการเรียนรู แตอยางไรก็ตามโดยท่ีมนุษยทุกคนตางก็ใชชีวิตขวนขวายหาสิ่งตาง ๆ มาคลายคลึงกัน
จึงตางมีประสบการณเรียนรูตาง ๆ มาเหมือนกัน แตจะตางกันแตเฉพาะขนาดของความตองการมาก
นอยแตกตางกันไป ดวยเหตุนี้จึงสรุปไดวา มนุษยทุกคนตางก็จะมีความตองการเหมือนกัน แตจะมีขนาด
มากนอยแตกตางกัน ไดแก 1) ความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement) หมายถึง ความตองการ
ทําสิ่งตาง ๆ ใหดข้ึีนหรือมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือความสําเร็จ บุคคลท่ีตองการความสําเร็จจะมีลักษณะ
ชอบการแขงขัน ชอบงานท่ีทาทาย ตองการไดรับขอมูลปอนกลับเพ่ือประเมินผลงาน มีความชํานาญ
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ในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง เชน ในเรื่องของการแกปญหาหรือการทํางานท่ีมีความซับซอน
ข้ึน 2) ความตองการอํานาจ (Need for Power) หมายถึง บุคคล ตองการอํานาจเพ่ือมีอิทธิพลเหนือ
ผูอ่ืน ตองการเปนผูนําในการตัดสินใจ บุคคลซึ่งตองการอํานาจสูงจะมีความพยายามเพ่ือท่ีจะมีอิทธิพล
เหนือผูอ่ืน มีความพอใจท่ีจะอยูในสถานการณแขงขันหรือสถานการณซึ่งมุงท่ีสถานภาพ และมีความ
ตองการความภาคภูมิใจ รวมท้ังการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนดวยการทํางานท่ีมีประสิทธิผล และ
3) ความตองการความผูกพัน (Need for Affiliation) หมายถึง บุคคล ตองการการยอมรับ ตองการเปน
สวนหนึ่งของกลุม ตองการมีความสัมพันธและผูกพันกับสมาชิกในกลุม มีความเปนมิตรไมตรี และมี
สัมพันธภาพท่ีดีตอบุคคลอ่ืน ซึ่งเปนความตองการสรางและรักษาความสัมพันธฉันทมิตรกับคนอ่ืน ๆ
ตลอดจนไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวเก่ียวกับทฤษฏีกับความสําเร็จไว ดังนี้

McClelland (1953 : 245) กลาววา มนุษยเรามุง จะกระทํา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ใหสําเร็จลุลวงไป
เมคเคลแลนด ไดสราง แบบทดสอบ เพ่ือแยกประเภทของมนุษย ออกเปน พวกท่ีมีความตองการ
ความสําเร็จสูงต่ํา เรียกวา Thematic Apprecption Test (TAT) TAT จะประกอบดวย ภาพตาง ๆ
ภาพเหลานี้ จะไมมีคําบรรยายกํากับไว ผูทดสอบ จะเปนผูบรรยายวา ภาพเหลานั้น เก่ียวกับ สิ่งใด
หรือคนในภาพนั้น มีความรูสึกอยางไร เชน ภาพวาดหนึ่ง มีเด็กหนุม กําลังพรวนดินกลางทุงนา ท่ีปลายนา
มีพระอาทิตยกําลัง จะลับขอบฟา แสดงถึง เวลาเย็น ผูทดสอบ จะตองบรรยายวา เด็กหนุมคนนั้น
มีความรูสึก อยางไร คําบอกเลา ของผูทดสอบ จะไดรับ การตีความจากผูตัดสินวา เขามีแรงจูงใจ
ในความสําเร็จ สูงหรือต่ํา โดยไดรับ การเปรียบเทียบ คําตอบของผูทดสอบตาง ๆ เชน ถาผูทดสอบ
เลาวา หนุมผูนั้นกําลังเสียใจวา พระอาทิตย กําลังตกดิน ซึ่งหมายความวา เขาไมสามารถปลูกตนไม
ใหเสร็จสิ้นในวันนี้ได ในขณะเดียวกัน มีผูทดสอบอีกผูหนึ่ง บรรยายวา หนุมคนนั้น ดีใจวา พระอาทิตยตก
และเขาจะไดพักผอนเสียที จะไดดื่มเหลา สรวลเสเฮฮาบาง จากขอมูลดังกลาว ผูทดสอบคนท่ีหนึ่ง
จะไดรับการตีความวา เขามีแรงจูงใจ ในความสําเร็จสูง และผูทดสอบคนท่ีสอง จะไดรับการตีความวา
เขามีแรงจูงใจในความสําเร็จต่ํา ลักษณะของบุคคลท่ีมีแรงจูงใจ ในความสําเร็จสูง ไดเก็บรวบรวม
ลักษณะตาง ๆ ดังนี้ บุคคลผูมีแรงจูงใจในความสําเร็จสูง จะตองเปนคนท่ี

1. ชอบทํางาน ท่ีมีระดับยากปานกลาง เปนงานท่ีไมยาก หรืองายเกิน ความสามารถ
ของเขา ในการทดลองชิ้นหนึ่ง ใหผูรับการทดลอง โยนเกือกมาใสหวงท่ีปกกับดิน ผลปรากฏวา บุคคล
มีแรงจูงใจสองลักษณะ คือ แรงจูงใจในความสําเร็จสูงและต่ํา มีการปฏิบัติ ท่ีแตกตางกัน พวกท่ีมี
แรงจูงใจสูง จะเลือกระยะหางจากหลักพอสมควรท่ีเขาสามารถ จะโยนเกือกมา เขาหลักได เขาจะไมยืน
ใกลหรือไกล เกินไป แตจะยืนใหหางมาก เทาท่ีเขาจะพยายามโยน ใหเขาได สวนพวกแรงจูงใจดานนี้
ต่ํา มักเลือกยืนใกล ๆ ใหใสเกือกมาไดงาย ๆ หรือยืนไกล ๆ จนไมสามารถโยนเขาได

2. ชอบไดรับการตอบสนอง ตอผลงานทันที ท่ีผลสําเร็จ เพ่ือจะไดวัดประเมินผลงาน
ความกาวหนาของเขา และจะวัดตามกฎเกณฑ
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3. ชอบท่ีจะทําสิ่งใดแลว ทําใหสําเร็จไป และเขามักมีความสนใจ ในงานนั้น ๆ มีการ
ตอบสนอง ความตองการภายใน (Intrinsic Reward) งานนั้น ควรนาสนใจและทาทาย

4. เม่ือเลือก และมีจุดมุงหมายแลว จะตองทําจนสําเร็จลุลวงไป เขาอาจ จะมีลักษณะ
เงียบ ไมยุงเก่ียวกับ คนอ่ืนมากนัก เขารูถึงวา ความสามารถของเขานั้นจริง ๆ มีแคไหน ไมใช คิดเอง
วาเขามีความสามารถ มีแคนั้นแคนี้ เนื่องดวย ลักษณะของผูมีแรงจูงใจสูง ในความสําเร็จ มักจะเปน
ประโยชนตอองคกร และเอกบุคคล McClelland ไดสรางกลุมฝกบุคคล เพ่ือเปนพวกท่ีมีแรงจูงใจ
สูงข้ึนในหมู นักบริหาร ซึ่งเขามีจุดมุงหมาย ดังนี้

4.1 สอนใหผูรวมงาน รูวิธีการคิด พูด และกระทํา คลายกับพวกท่ีมีแรงจูงใจสูง
ดานความสําเร็จ

4.2 ใหผูรวมงานรูจัก ตัวเองมากข้ึน ตามความเปนจริง รูจักความสามารถท่ีแทจริง
ของตน

4.3 สรางสรรคใหผูรวมงานไดเรียนรู เก่ียวกับความหวังของผูอ่ืน ความสามารถ
ความกลัว ความผิดพลาด ลมเหลว และความสําเร็จของผูอ่ืนและตนเอง โดยใหบุคคลเหลานี้มีประสบการณ
ทางอารมณรวมกัน เมคเคลแลนด ไดรับความสําเร็จในการสราง กลุมฝกฝนความสําเร็จ ใหผูจัดการ
แตผลของการฝกนี้ ยังสามารถยืนยันไดวา ผูจัดการเหลานี้ มีแรงจูงใจ ในความสําเร็จจริงหรือไม หรือ
อาจเพราะ ตําแหนงในงานของเขา เปนตัวกําหนด ขอผิดพลาดของทฤษฎี นี้คือ การตีความขอมูล
จากการเลาบรรยายภาพของผูทดสอบ การตีความขอมูลเหลานี้ ข้ึนอยูกับ ความเชื่อของผูตีความ
ฉะนั้นผูทดสอบ จะมีแรงจูงใจสูงหรือต่ํา ข้ึนอยูกับ คําบรรยายของตนสอดคลองกับ ความคิดความเชื่อ
ของผูตีความทางใด

Judge (1995 : 178) กลาววาความสําเร็จในอาชีพเปนผลทางบวกทางดานจิตใจและดาน
สัมฤทธิ์ผลในการทํางาน

Melamed (1995 : 254) ใหความหมายของความสําเร็จในอาชีพ หมายถึง จํานวนครั้ง
ของการเลื่อนตําแหนง หรือปริมาณของเงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึน มักทําการศึกษาภาพตัดขวางโดยจะวัดจาก
ตําแหนงปจจุบัน เงินเดือน และกลุมอาชีพ

Gattiker and Larwood (1986 : 167) เสนอความสําเร็จในอาชีพเชิงอัตนัยไววาการรับรู
ของบุคคลเก่ียวกับความเจริญกาวหนาในอาชีพตนท่ีไดรับจากประสบการณทํางานดานอาชีพ (Self -
perceived Career Success) ในท่ีนี้หมายถึงการรับรูของกลุมตัวอยางเก่ียวกับความสําเร็จในอาชีพ
จะพิจารณาหลาย ๆ ดาน ไดแกบทบาทการทํางาน (Work Role) ดานความสัมพันธระหวางบุคคล
(Interpersonal) ดานการเงิน (Financial) และดานความกาวหนาในการเลื่อนตําแหนง
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Judge (1995 : 76) กลาววา ความสําเร็จในอาชพี เปนผลทางบวกทางดานจิตใจและดาน
สัมฤทธิ์ผลในการทํางาน ไดเสนอแนวความคิดของความสําเร็จในอาชีพ ประกอบดวย

1. ความสําเร็จในอาชีพเชิงปรนัย (Objective Career Success) เปนความสําเร็จ
ในอาชีพซึ่งสามารถวัดไดอยางเปนปรนัยและมีเกณฑท่ีมองเห็นไดชัด ซึ่งนักวิจัยสวนใหญมักชอบท่ีจะ
ใชเกณฑนี้เนื่องจากสามารถวัดไดจากสิ่งท่ีสงัเกตได เชน เงินเดือน และการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง

2. ความสําเร็จในอาชีพเชิงอัตนัย (Subjective Career Success) หมายถึง การรับรู
ของบุคคลวาประสบความสําเร็จในอาชีพและความพึงพอใจในอาชีพของบุคคล ประกอบดวยความ
พึงพอใจในงานก็คือความสุข หรือ ภาวะทางอารมณบวกอันเปนผลมาจากการประเมินผลงานประสบการณ
การทํางานของบุคคลและความพึงพอใจในอาชีพ (Career Satisfaction) หมายถึง ความพึงพอใจ
ท่ีบุคคลไดรับจากลักษณะทางภายในและภายนอกของอาชีพตน ซึ่งรวมท้ังคาจางและความกาวหนา

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา ความสําเร็จ หมายถึง ความสําเร็จของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเกิด
จากการประสานงานใหองคกรเกิดกระบวนการท่ีจะผลิต หรือ ขับเคลื่อนการทํางานไปยังเปาหมาย
ขององคกร โดยการทํางานของทุกองคกรมุงเปาหมายของการบรรลุเปาประสงคขององคกรเปนหลัก

ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาถือเปนสิ่งสะทอนสําคัญขององคกร สถานศึกษาจะเกิด

ความสําเร็จไดนั้นผูบริหารสถานศึกษาจะตองแสดงออกถึงความเปนผูบริหารมืออาชีพ ผูบริหารตอง
เกิดกระบวนการทักษะกระบวนการคิดเชิงระบบในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งความคิดเชิงระบบ
จะสงผลตอความสําเร็จของผูบริหารในดานตาง ๆ ดังนี้

ดานหลักสูตรสถานศึกษา
สังคมโลกในศตวรรษนี้ ไดใหความสําคัญกบการยกระดับประชากรใหไดมาตรฐานสากล

ศักยภาพท่ีเปนสากลของประชากรในประเทศจะชวยสรางใหเกิดฐานกําลังการผลิตดานเศรษฐกิจ
กระแสการลงทุนและเปนศูนยกลางในดานอ่ืน ๆ การพัฒนาประชากรจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีแตละ
ประเทศควรคํานึงถึง การไดรับการศึกษาอยางเหมาะสมและเพียงพอของประชากร เปนจุดเริ่มตน
ประการแรกท่ีสงผลตอการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาของไทยจึงไดมีการพัฒนาใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พัฒนาประชากรท่ีมีคุณภาพสูมาตรฐานสากลโดยเริ่มมีการขยายโอกาส
ทางการศึกษาในป พ.ศ. 2530 สงเสริมใหนักเรียนเรียนตอระดับชั้นมัธยมศึกษาครบรอยละ 100 ในป
พ.ศ. 2554 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2550 : 4) ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 ไดสงเสริมสิทธิของนักเรียนในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไมนอยกวาสิบสองปอยางท่ัวถึง
และมีคุณภาพโดยไม   เสียคาใชจายในการศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
และปลูกฝงใหผูเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงคสอดคลองกบกฎหมายแมบทในการจัดการศึกษา
ของชาติ การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพนั้นข้ึนอยูกับความสามารถในการบริหารการศึกษาของผูบริหาร
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สถานศึกษาและการถายโอนอํานาจจากสวนกลาง ใหทุกสวนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีการสราง
แรงจูงใจใหทีมบุคลากรรวมพัฒนาองคกร รวมรับผิดชอบและรวมแกปญหาภายใตเปาหมาย และ
นโยบายเดียวกัน สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของสังคมบนพ้ืนฐานของคุณภาพ
กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาลงสูสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรงโดยเฉพาะเรื่องการบริหารงานวิชาการซึ่งถือวา
เปนภารกิจหลักสําคัญของสถานศึกษาท่ีตองวางแผนการบริหารจัดการใหเปนไปตามวัตถุประสงค
และเปาหมายของการจัดการศึกษา

UNESCO (2000 : 66) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญท่ีกําหนดประสิทธิภาพ
การทํางานของสถานศึกษา ซึ่งเปนผูรับผิดชอบในกิจการของสถานศึกษาในทุกดานบทบาทสําคัญ
ทางดานวิชาการคือการสงเสริมและพัฒนาจัดทําหลักสูตร สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สงเสริมการใชเทคโนโลยี และภูมิปญญาทองถ่ินมารวมกนจัดการเรียนการสอน สนับสนุนใหมีการทํา
วิจัยในชั้นเรียนสงเสริมการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอนพัฒนาครู และ
บุคลากรใหรูและเขาใจในการจัดการเรียนการสอน ประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับชุมชนในการ
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาเครือขายการเรียนรู

พิสณุ ฟองศรี (2555 : 134 - 135) กลาววา หลักสูตร หมายถึง การวางแผนหรือจัดระบบ
ทางการศึกษาเก่ียวกับประมวลวิชา ประสบการณตาง ๆ การจัดการเรียนการสอน เพ่ือเปนแนวทาง
สําหรับการปฏิบัติใหผูเรียนมีคุณลักษณะตาง ๆ ท่ีพ่ึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร โดยมี
องคประกอบท่ีสําคัญ 4 ประการ ดังนี้

1. จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของหลักสูตร เปนการกําหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของผูเรียน ซึ่งจะกําหนดครบท้ัง 3 ดาน ดานพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยอาจแบงเปนจุดมุงหมาย
หรือวัตถุประสงคท่ัวไปและเฉพาะหรือไมแบงก็ได

2. เนื้อหาวิชาหรือสาระการเรียนรู เปนเนื้อหาสาระสําคัญหรือท่ีตองจัดหรือท่ีจัดไว
อยางเปนระบบ เพ่ือเอ้ือตอการบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร

3. การนําหลักสูตรไปใชหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนําหลักสูตรไปใช หรือ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนหนาท่ีของผูสอนและผูเก่ียวของ ท่ีจะตองจัดสวนประกอบตาง ๆ
เชน คูมือครู แผนการสอน หรือแผนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญหนังสือตาง ๆ เอกสาร สื่อตาง ๆ
ฯลฯ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหหลักสูตรบรรลุจุดมุงหมายได

4. การประเมินผล การประเมินผลอาจแบงไดเปน 2 ประการ คือ การประเมินคุณลักษณะ
ผูเรียนตามหลักสูตรในรายวิชาหรือกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ และการประเมินหลักสูตรสํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2550 : 31) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับดานพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา หมายถึง จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนของตนเอง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. จัดใหมีงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรข้ึนใชเอง ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ
และสังคมและเปนตนแบบใหกับโรงเรียนอ่ืน

2. จัดทําหลักสูตรท่ีมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจสติปญญา
มีความรูและคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

3. จัดใหมีวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกระทรวง
ศึกษาธิการ

4. เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาใหสูงและลึกซึ้งมากสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
ไดแก การศึกษาดานศาสนา ดนตรี นาฏศิลป กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาท่ีสงเสริมความเปนเลิศ
ผูบกพรอง พิการและการศึกษาทางเลือก

5. เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีสอดคลองสภาพปญหา ความตองการของผูเรียน
ผูปกครอง ชุมชน สังคม และโลก

6. สถานศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู การสอนและอ่ืน ๆ
ใหเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียนตามกลุมเปาหมายพิเศษโดยใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาและนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา และรายงานผลใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับทราบ

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา หลักสูตรสถานศึกษา เปนการกระบวนการสนับสนุนใหครูมีความรู
ในการจัดทํา หลักสูตรสถานศึกษา การประชาสัมพันธใหและสงเสริมชุมชน มีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดหาคูมือ แนวการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามาบริการแกครู และการประเมิน
การใช หลักสูตรและนําผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เพ่ือใหสถานศึกษาและผูท่ีเก่ียวของมีแนวปฏิบัติในการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา

จึงไดกําหนดโครงสรางหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สุรวุฒิ แกวโรย (2555 : 21 - 24) ไดสรุปวา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช

2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังทางดานรางกาย
ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบบ
ประชาธิปไตยมีอันพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปน
ตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐาน
ความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการท่ีสําคัญ ดังนี้ (คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2552)
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1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน
การเรียนรูเปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม บนพ้ืนฐาน
ความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล

2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษา
อยางเสมอภาคและมีคุณภาพ

3. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน

4. เปนหลักสูตรโครงสรางท่ีมีการหืดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรู เวลา และการจัดการ
เรียนรู

5. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
6. เปนหลักสูตรการศึกษา สําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

ครอบคลุมทุกเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ
จุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีปญญา

มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพจึงกําหนดเปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียน
เม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้

1. มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนเองนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกไขปญหา การใชเทคโนโลยี
และมีทักษะชีวิต

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
4. มีความรักชาติมีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลกยึดม่ันในวิถีชีวิต

การปกครองตามระบบประชาธิปไตยมีอันพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

มีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามแกสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
โครงสรางหลักสูตร
ในการจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ตองพิจารณาขอมูลจาก หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปาหมาย/จุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนระดับทองถ่ิน
แลวจึงดําเนินการจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งกําหนดโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ไวดังนี้
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1. ระดับการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดระดับการศึกษา
เปน 3 ระดับ ดังนี้

1.1 ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - 6) การศึกษาระดับนี้เปนชวงแรก
ของการศึกษาภาคบังคับ มุงทักษะดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ ทักษะการคิดพ้ืนฐาน
การติดตอสื่อสาร กระบวนการเรียนรูทางสังคม และพ้ืนฐานความเปนมนุษย การพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางสมบูรณและสมดุลท้ังในดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และวัฒนธรรมโดยเนนการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ

1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3) เปนชวงสุดทายของ
การศึกษาภาคบังคับ มุงเนนใหผูเรียนไดสํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง สงเสริมการ
พัฒนาบุคลิกภาพสวนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสรางสรรคและคิดแกปญหามีทักษะ
ในการดําเนินชีวิต มีทักษะในการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีความรับผิดชอบตอสังคม
มีความสมดุลท้ังดานความรู ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเปนไทยตลอดจนใชเปน
พ้ืนฐานในการประกอบอาชพีหรือการศึกษาตอ

1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6) การศึกษาระดับนี้
เนนการเพ่ิมพูนความรูและทักษะเฉพาะดาน สนองตอบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของผูเรียน
แตละคนท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใชวิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิด
ข้ันสูง สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ มุงพัฒนา
คนและประเทศตามบทบาทของตนเอง สามารถเปนผูนําและผูใหบริการชุมชนในดานตาง ๆ

2. สาระการเรียนรู ประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคซึ่งกําหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจําเปนตองเรียนรู
โดยแบงออกเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยีภาษาตางประเทศ ศิลปะ

3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมท่ีจัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเอง
ตามศักยภาพมุงเนนเพ่ิมเติมจากกิจกรรมท่ีจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมการเขารวม
และการปฏิบัติกิจกรรมท่ีเหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมท่ีเลือกดวยตัวเองตามความ
ถนัดและความสนใจอยางแทจริง การพัฒนาท่ีสําคัญ ไดแก การพัฒนาองคกรรวมของความเปนมนุษย
ใหครบทุกดานท้ังดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะสนอง
นโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และทําประโยชน
เพ่ือสังคมซึ่งสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย มีรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนแบงเปน 3 ลักษณะ คือ
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3.1 กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเองรูรักษ
สิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตท้ังดานการเรียน และ
อาชีพสามารถปรับตนเองไดเหมาะสมนอกจากนี้ยังใหครูรูจักและเขาผูเรียนท้ังยังเปนกิจกรรมท่ีชวยเหลือ
และใหคาปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน

3.2 กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัยความเปนผูนํา
ผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบการทํางานรวมกัน การรูจักการแกปญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล
การชวยเหลือแบงปนกันเอ้ืออาทร และ สมานฉันท โดยจัดใหความสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกข้ันตอนไดแกการศึกษาวิเคราะหวางแผน
ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางานเนนการทํางานเปนกลุมตามความเหมาะสม และ
สอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บริบทสถานศึกษาและทองถ่ิน กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย
กิจรรมลูกเสือ เนตนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหารและกิจกรรมชุมนุม ชมรม

3.3 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมให
ผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถ่ินตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร
เพ่ือแสดงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคมมีจิตสาธารณะ

4. โครงสรางเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดกรอบโครงสราง
เวลาเรียนและสุภาวดี พยัคฆา (2557 : 48) สรุปวา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเปนกระบวนการ
จัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในการจัดการเรียนการสอน
การนิเทศ ติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสมโดยใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา ความสําเร็จดานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การบรรลุ
เปาหมายในการดําเนินงานอันเกิดจากการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา ในการดําเนินงาน
การกําหนดเปาหมายของหลักสูตร การกําหนดจุดแข็งจุดออน การจัดทําและการใชหลักสูตร การประชุม
ชี้แจงเพ่ือดําเนินการตามเปาหมาย การสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรในการทําหลักสูตร การให
ความรูในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การประชาสัมพันธใหและสงเสริมชุมชน มีสวนรวมในการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดหาคูมือ แนวการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามาบริการแกครู และ
การประเมิน การใชหลักสูตร

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู
การพัฒนากระบวนการเรียนรู เปนหนาท่ีหลักอีกประการหนึ่งท่ีผูบริหารจะตองมีบทบาท

ในการดูแล ใหความสําคัญ กระตุนการทํางานของครู เพ่ือเพ่ิมกระบวนการและทักษะกระบวนการ
เรียนรูของนักเรียน โดยมีนักการศึกษาไดกลาวถึง แนวทางการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนากระบวนการ
เรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไวดังนี้
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2552 : 5) แบงกระบวนการเรียนการสอน
ออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้

1. กระบวนการเรียนการสอนท่ัวไป ( Generic Learning) เปนกระบวนการเรียนการสอน
ท่ีใชดีกับกลุมสาระ เชน กระบวนการกลุม กระบวนการสืบเสาะ กระบวนการแกปญหา กระบวนเสริมสราง
คานิยม กระบวนการวิจัย กระบวนการเชิงเหตุผล กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการไตรสิกขา
(ศีล สมาธิ ปญญา) กระบวนการกลุมสัมพันธ

2. การกระบวนการเรียนการสอนเฉพาะ (Specific Learning) เปนกระบวนการตาม
ธรรมชาติของศาสตรซึ่งใชในการเรียนการสอนเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูนั้น ดังนี้

2.1 กลุมภาษา (ไทย อังกฤษ ) เนนกระบวนการสื่อความหมายหรือทักษะทางภาษา
หรือกระบวนการทางภาษา กระบวนการอาน กระบวนการฟง กระบวนการพูด กระบวนการเขียน
กระบวนการดูหรือพินิจ กระบวนการคิดวิเคราะหในเชิงตรรกะ

2.2 กลุมคณิตศาสตร เนนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ทักษะการคิด
คํานวณ กระบวนการเชิงเหตุผล กระบวนการคิดวิเคราะหในเชิงตรรกะ

2.3 กลุมวิทยาศาสตร เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการคิด
วิเคราะห กระบวนการสืบเสาะ กระบวนการแกปญหา กระบวนการฝกปฏิบัติทางเทคโนโลยี กระบวนการ
ทดลอง

2.4 กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เนนกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
กระบวนการสืบสวนสอบสวน กระบวนการสืบคน กระบวนการทางจริยธรรมกระบวนการคานิยม
กระบวนการประชาธิปไตย วิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการทางภูมิศาสตร กระบวนการคิด
วิเคราะห กระบวนการแกปญหา กระบวนการเชิงระบบ

2.5 กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เนนทักษะชีวิต ทักษะสุขภาพ กระบวนการ
ฝกปฏิบัติทางพลศึกษา กระบวนการคิดวิเคราะห

2.6 กลุมศิลปะ เนนกระบวนการฝกปฏิบัติทางทัศนศิลป กระบวนการฝกปฏิบัติ
ทางดนตรีไทยสากล

2.7 กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี เนนกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
กระบวนการแกปญหา การออกแบบกระบวนการฝกปฏิบัติ

นวลจิตต เชาวกีรติพงศและคณะ (2550 : 34) บทบาทของผูบริหารในการจัดการเรียนรู
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 3 ดาน คือ

1. บทบาทในการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
2. บทบาทในการสนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
3. บทบาทในการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2550 : 31) การพัฒนากระบวนการเรียนรู
มีแนวทางการปฏิบัติ ดังตอไปนี้

1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล

2. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู
มาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา

3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน
ทําเปน รักการอานและเกิดใฝรูอยางตอเนื่อง

4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน
รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพ่ึงประสงคไวในทุกวิชา

5. สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียน และ
อํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู ท้ังนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน และ
แหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ

6. จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานท่ีมีการประสานความรวมมือกับบิดา
มารดาและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ

7. ศึกษาคนควาพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรูท่ีกาวหนา เพ่ือเปน
ผูนําการจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือเปนตนแบบใหสถานศึกษาอ่ืน

ยงยุทธ จัตุธรรม (2551 : 35) ไดสรุปวา กระบวนการเรียนรูเปนกระบวนการจัดกิจกรรม
และประสบการณใหผูเรียนไดลงมือทํา ไดคิด ตัดสินใจ และคนพบคําตอบดวยตนเองโดยมีครู
ใหความชวยเหลือแนะนําใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรสวน

กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 25 - 26) ไดใหความหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 วาเปนการจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตร
สูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะ
สําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนในการ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามเปาหมายหลักสูตร ผูสอนพยายามคัดสรร กระบวนการเรียนรู จัดการ
เรียนรูโดยชวยใหผูเรียนเรียนรูผานสาระท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 8 กลุมสาระการเรียนรู รวมท้ังปลูกฝง
เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาทักษะตาง ๆ อันเปนสมรรถนะสําคัญใหผูเรียนบรรลุ
ตามเปาหมาย
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1. หลักการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถ
ตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดหลักวา ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด เชื่อวาทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดยึดประโยชนท่ีเกิดกับผูเรียนกระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการ
ทางสมองเนนใหความสําคัญท้ังความรู และคุณธรรม

2. กระบวนการเรียนรูการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญผูเรียนจะตองอาศัย
กระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายเปนเครื่องมือท่ีจะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรูท่ีจําเปนสําหรับผูเรียน อาทิ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู
กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรู
จากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการ
เรียนรูการเรียนรูของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย

3. การออกแบบการจัดการเรียนรู ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึง
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคและสาระ
การเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน แลวจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอน และ
เทคนิคการสอน สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด

4. บทบาทของผูสอนและผูเรียนการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมาย
ของหลักสูตร ท้ังผูสอนและผูเรียนควรมีบทบาท ดังนี้

4.1 บทบาทของผูสอน
4.1.1 ศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลแลวนําขอมูลมาใชในการวางแผน

การจัดการเรียนรู ท่ีทาทายความสามารถของผูเรียน
4.1.2 กําหนดเปาหมายท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ดานความรูและทักษะ

กระบวนการ ท่ีเปนความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค
4.1.3 ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรู ท่ีตอบสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคล และพัฒนาการทางสมอง เพ่ือนําผูเรียนไปสูเปาหมาย
4.1.4 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการ

เรียนรู
4.1.5 จัดเตรียมและเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปญญาทองถ่ิน

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
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4.1.6 ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสม
กับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผูเรียน

4.1.7 วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมท้ัง
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง

4.2 บทบาทของผูเรียน
4.2.1 กําหนดเปาหมาย วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรูของตนเองการ

เรียนรูของตนเอง
4.2.2 เสาะแสวงหาความรูเขาถึงแหลงการเรียนรู วิเคราะห สังเคราะหขอความรู

ตั้งคําถาม คิดหาคําตอบหรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ
4.2.3 ลงมือปฏิบัติจริงสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูไปประยุกต

ใชในสถานการณตาง ๆ
4.2.4 มีปฏิสัมพันธ ทํางาน ทํากิจกรรมรวมกับกลุมและครู
4.2.5 ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง

ซึ่งสอดคลองกับอนันต ปานสังข (2552 : 37) ไดสรุปวา การพัฒนากระบวนการเรียน
การเรียนรูเปนกระบวนการปรับการเรียนและเปลี่ยนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและใหผูเรียน
เรียนรูตามสภาพจริงตามความสามารถและเต็มศักยภาพ ยาเบ็น เรืองจรูญศรี (2553) ไดแบงบทบาท
ของผูบริหารในการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ดังนี้ ผูบริหารเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง
ท่ีจะทําใหการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในการศึกษาประสบความสําเร็จสงผลตอคุณภาพ
ของผูเรียนใหเปนคนไทยท่ีสมบูรณ ดังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดไว
ในความมุงหมายและหลักการซึ่งตองการใหคนไทยมีความสมบูรณทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา
มีความรูความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข นอกจากนี้กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญยังชวยปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองใหกับ
ผูเรียน เก่ียวกับความคิดริเริ่มสรางสรรค การพ่ึงพาตนเอง การใฝรูอยูเสมอ การเห็นความสําคัญ
ของภูมิปญญาทองถ่ิน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความเสมอภาค การเคารพ
กฎหมาย ความรูสากล ประชาธิปไตย ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และการเห็นความสําคัญของการเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง ผูบริหารจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนเก่ียวกับการบริหารจัดการ
แบบเดิมท่ีเคยใช เพ่ือตอบรับกับกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ การบริหารจัดการ
ท่ีเนนบุคคลเปนสําคัญ ซึ่งคํานึงถึงความตองการ ความแตกตาง ความสนใจ ความเอ้ืออาทร ความตองการ
มีสวนรวม ของบุคลากรทุกคน วิสัยทัศนนี้จะสงผล ใหผูบริหารปรับพฤติกรรมการบริหารใหเปน
แบบอยางแกครู ซึ่งจะถายโอนไปถึงพฤติกรรมการเรียนการสอน ของครู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
บทบาทของผูบริหารท่ีเอ้ือตอบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีดังนี้
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1. การพัฒนาหลักสูตรผูบริหารจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรท่ีทันสมัย
สอดคลองกับสภาพปจจุบัน และเปนหลักสูตรบูรณาการแมวาหลักสูตรยังคงแบงเปนรายวิชา หรือ
กลุมวิชา มีตารางเรียนเปนกรอบควบคุมเวลา คอนขางเครงครัด ไมยืดหยุน แตในอนาคตโรงเรียน
จะมีอิสระในการบริหารงานวิชาการ จึงเปนหนาท่ีของผูบริหาร ท่ีจะวางแผน การเปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรท่ีแทจริงของทองถ่ินใหได หลักสูตรบูรณาการ เปนหลักสูตร ซึ่ง
เหมาะสมกับการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ท้ังนี้เพราะผูเรียนจะเรียนรูดวย ตนเอง
จากกิจกรรมหลากหลาย ซึ่งครูในฐานะผูอํานวยความสะดวกเปนผูจัดให ดังนั้นการสะทอนองคความรู
ความคิด ความรูสึก จากการท่ีไดปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนจะมีลักษณะหลากหลายและเปนองคความรู
รวมจาก หลายวิชา หลักสูตรบูรณาการจึงเปนหลักสูตรท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

2. การจัดหาแหลงการเรียนรู เนื่องจากการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตอง
ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล จึง จําเปนตองมีกิจกรรมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนรู
ตามความสนใจแหลงการเรียนรู เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร เรือนเพาะชํา สวนหยอม หองจริยศึกษา
หองวิทยาศาสตร หองพลศึกษา หองพยาบาล หองครัว เปนตน แหลงการเรียนรูท่ีกลาวมานี้ มีอยู
ในสถานศึกษาตามปกติอยูแลวหากผูบริหารสถานศึกษาบริหารจัดการแหลงการเรียนรูเหลานี้ใหเปนระบบ
วางแผนการใชแหลงการเรียนรู จัดตั้งบุคลากรรับผิดชอบดูแล มีการควบคุมกํากับ และติดตาม
ประเมินผลการใชแหลงการเรียนรู รวมท้ังแสวงหาแหลงการเรียนรูใหมท่ีสอดคลองกับ ความตองการ
ของผูเรียนและความตองการของครูในฐานะผูอํานวย ความสะดวกใหเกิดการเรียนรู จะทําใหการจัด
การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

3. การวิจัยในชั้นเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนใหมี การวิจัย
ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ของครูใหกาวหนายิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดการเรียนรู
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญจะมีปญหาวิจัยมากมายท่ีทา ทายความสามารถของครูในการคนพบองคความรูใหม
เพ่ือนํามาใชในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนตอไป ผูบริหารอาจเชิญวิทยากรท่ีมี ความเชี่ยวชาญ
เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนมาใหความรูเบื้องตน ใหครูมีโอกาส ทํางานวิจัยในชั้นเรียนดวยตนเอง และ
นําผลการวิจัยไปใชในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนไดอยางแทจริง อยางไรก็ตามควรปลูกฝงเจตคติ
ท่ีดีตอการวิจัยวา การวิจัยไมใชเรื่องยาก ไมจําเปนตองใชสถิติชั้นสูงท่ียุงยาก ซับซอนก็สามารถทําได
นับเปนสิ่งหนึ่งท่ีผูบริหารควรใหความสนใจและสื่อสารใหบุคลากรไดเขาใจตรงกันใน เบื้องตนกอน

4. การจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชผูบริหารควรจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ
และเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ไวใหพรอมสําหรับบริการแกครู จัดระบบการผลิต การยืม การเก็บรักษา
การซอมแซมใหทันสมัยอยูเสมอ รวมท้ังควรสํารวจความตองการใช สื่อวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
ตาง ๆ สําหรับการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใชเปนขอมูล เบื้องตนในการวางแผน
ดําเนินการตอไป
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5. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน งบประมาณนับวาเปนหัวใจสําคัญของ การจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูบริหารจําเปนตอง จัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ

วัชรี เลี่ยงบรรจง (2557) กลาววา บทบาทของผูบริหารในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนครูซึ่งเปนบุคลากรหลักและมีบทบาทสําคัญท่ีสุด
ในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูบริหารจึงตองสนับสนุนใหครูทําความเขาใจในเรื่องท่ี
เก่ียวกับหลักการสําคัญ เพราะจะชวยในการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการเรียนรูเม่ือแนวคิดเปลี่ยน
การกระทํายอมเปลี่ยนตามไปดวย นอกจากนี้ผูบริหารยังมีบทบาทท่ีสําคัญ คือ 1) สนับสนุนสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ 2) สนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 3) กํากับติดตามประเมินผล

สุภาวดี พยัคฆา (2557: 52) สรุปวา การพัฒนากระบวนการเรียนรู เปนการจัดการเรียน
การสอนจัดกิจกรรมใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนไปในทางท่ีพึงประสงค โดย
สถานศึกษาเปนผูดําเนินการกิจกรรม คือ การจัดทําแผนการสอน การจัดครูเขาสอน การสอนซอมเสริม
และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การแนะแนวทางการเรียน การสงเสริมความรูดานวิชาการ
แกผูเรียน และการสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูอยางหลากหลายและตอเนื่อง

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา ความสําเร็จดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู หมายถึง การบรรลุ
เปาหมายในการดําเนินงานอันเกิดจากการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา ในการดําเนินงาน
การวางแผน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับครู การควบคุม กํากับใหการจัดตารางสอนของ
ครูเปนไปตามความเหมาะสมและเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนโดยใช
โครงงาน และ ภูมิปญญาทองถ่ิน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
มอบหมายผูรับผิดชอบใหดําเนินการตามแผนงาน

ดานการวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
การวัดและการประเมินผลการเรียนรูเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะชวยตรวจสอบคุณภาพ

ของผูเรียน วาผูเรียนมีความกาวหนาท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรมและคานิยมท่ีพึง
ประสงค ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไมเพียงใด ผลการประเมินจะชวยให
ครูผูสอนรูขอบกพรองหรือความกาวหนาของผูเรียน ทําใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูและวิธีการ
แกปญหาหรือพัฒนาใหเหมาะสมได มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง การวัดผลประเมินผลไว ดังนี้

เรณา ศิลาออน (2549 : 33) กลาววา การวัดและประเมินผลวาเปนกระบวนการตอเนื่อง
จากการเรียนการสอน แตตองมีความสัมพันธ และสอดคลองกับวัตถุประสงคและกับการเรียนการสอน
กลาวคือการวัดผลตองวัดจากวัตถุประสงคการเรียนการวัดในสิ่งท่ีผูสอนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผลจากการวัดและใหขอมูลผูสอนประยุกตท่ีเก่ียวของเพ่ือการปรับปรุงแกไข กิจกรรมการเรียนการสอน
และเพ่ือใหทราบวาผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคเพียงใด ในขณะเดียวกันวัตถุประสงคและกิจกรรม
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การเรียนการสอนก็เปนสิ่งกําหนดรูปแบบของการวัดใหเหมาะสมดวยองคประกอบท้ัง 3 ซึ่ งมี
ความสัมพันธกัน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2550 : 31) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับดานพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา หมายถึง การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนบทบาท
และหนาท่ีของสถานศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติ ดังตอไปนี้

1. กําหนดระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา
โดยใหสอดคลองกับนโยบายระดับประเทศ

2. จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผล
ของสถานศึกษา

3. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ ผลการเรียนรูและอนุมัติผลการเรียน
4. จัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูทุกชวงชั้น และจัดใหมีการซอมเสริม กรณีท่ีผูเรียน

ไมผานการประเมิน
5. จัดใหมีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
6. จัดระบบสารสนเทศ ดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน

เพ่ือใชในการอางอิง ตรวจสอบและใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน
7. ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนดานตาง ๆ รายป/รายภาค และ

ตัดสินผลการเรียนการผานชวงชั้นและจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
8. การเทียบโอนผลการเรียนเปนอํานาจของสถานศึกษาท่ีจะแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการเพ่ือกําหนดหลักเกณฑวิธีการ ไดแกคณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาท้ังในระบบนอกระบบ
และตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
วิชาการพรอมท้ังใหผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน

กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 28) กลาวา การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตอง
อยูบนหลักการพ้ืนฐานสองประการ คือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน
ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนใหประสบผลสําเร็จนั้น ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนา และ
ประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของผูเรียนซึ่งเปนเปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับไมวาจะ
เปนระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศ
ท่ีแสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลท่ีเปนประโยชน
ตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู แบงออกเปน 4 ระดับไดแก ระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษา
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้

1. การประเมินระดับชั้นเรียนเปนการวัดและประเมินผลท่ีอยูในกระบวนการจัดการ
เรียนรู ผูสอนดําเนินการเปนปกติและสมํ่าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมิน
อยางหลากหลาย เชน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมิน
ชิ้นงาน/ภาระงาน แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปดโอกาส
ใหผูเรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผูปกครองรวมประเมิน ในกรณีท่ีไมผานตัวชี้วัดใหมีการ
สอนซอมเสริม การประเมินระดับชั้นเรียนเปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนา
ในการเรียนรู อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใด มีสิ่งท่ี
จะตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงและสงเสริมในดานใด นอกจากนี้ยังเปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุง
การเรียนการสอนของตนดวย ท้ังนี้โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด

2. การประเมินระดับสถานศึกษาเปนการประเมินท่ีสถานศึกษาดําเนินการเพ่ือตัดสิน
ผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นอกจากนี้เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา วาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีจุดพัฒนาในดานใด
รวมท้ังสามารถนําผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ ผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือ
วิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการ
สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครอง
และชุมชน

3. การประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใช
เปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ
สามารถดําเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานท่ีจัดทํา และ
ดําเนินการโดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือดวยความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด ในการดําเนินการ
จัดสอบ นอกจากนี้ยังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

4. การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน
การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนท่ีเรียน
ในชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6
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เขารับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ
เพ่ือนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุน การตัดสินใจ
ในระดับนโยบายของประเทศ

วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูอาจทําไดดวยวิธีการ ดังนี้
1. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เปนการประเมินผลจากงาน

หรือผลงานท่ีเปนจริง มากกวาประเมินดวยขอสอบแบบเลือกตอบและเปนการประเมินผลตามเกณฑ
ซึ่งมีความสําคัญตอการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน การประเมินตามภาพจริงจะครอบคลุมถึงวิธีการ
ตอไปนี้

1.1 การนําเสนอดวยปากเปลา (Oral Presentation)
1.2 การโตวาที ( Debates )
1.3 การแสดงนิทรรศการ ( Exhibitions )
1.4 การรวบรวมผลงานเขียนของนักเรียน (C0llection of Students Written

Products)
1.5 แถบบันทึกภาพผลการปฏิบัติงาน (Videotapes of Perfonnances )
1.6 การสรางและประดิษฐโครงหุน (Consturction and Models)
1.7 การปฏิบัติงานกลุม (Coorperative Group Work)
1.8 พฤติกรรมของผูเรียน (Students’Behavior)
1.9 การแกปญหา (Solutions of Problems)

การประเมินตามสภาพจริง เปนวิธีการประเมินท่ีสะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมและทักษะ
ท่ีจําเปนของผูเรียนในสถานการณจริงเปนวิธีท่ีเนนภาคปฏิบัติท่ีนักเรียนแสดงออก (Perfonnances)
เนนกระบวนการเรียนรู (Learning Process) ผลผลิต (Products) และแฟมสะสมงาน (Portfolio)
การประเมินตามสภาพจริงชวยในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่องครูผูสอนตองคํานึงวา
หลักสูตร (Curriculum) การเรียนการสอน ( Insturction) และการประเมิน (Assessment) จะตอง
ไปควบคูกัน

2. การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน (Portfolio Assessment) เปนวิธีการประเมินผล
การเรียนการสอนโดยผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการประเมินอยางเต็มท่ี 2 ข้ันตอน ดังนี้

2.1 ผูเรียนแตละคนรวบรวมผลงานและบันทึกการประเมินไวในแฟมรวบรวม
ผลงาน (Working Folder)

2.2 ผูเรียนแตละคนจะจัดและคัดเลือกผลงานจากแฟมรวบรวมผลงานเพ่ือจัดทํา
แฟมผลงานแฟมสะสมงานจะเปนเอกสารท่ีระบุวาผูเรียนไดเรียนรูอะไรไปบางในชั้นเรียน และใน
ชีวิตประจําวันและนักเรียนไดทําอะไรไปบางแลวในระหวางการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ
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3. การประเมินโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน (Standardize Test) เปนวิธีการประเมิน
โดยใชแบบทดสอบตาง ๆ ท่ีครูผูเรียนใชในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนท้ังในรูปแบบของ
ขอทดสอบแบบปรนัยและอัตนัยตามความเหมาะสมข้ึนอยูกับดุลตพินิจของครูผูสอนและจุดมุงหมาย
การประเมินเปนสําคัญ ซึ่งสถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาแกนหลักและคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีสําคัญดวยเครื่องมือหรือแบบทดสอบท่ีไดมาตรฐาน โดย

ยงยุทธ จัตุธรรม (2551 : 36) ไดสรุปวา การวัดผลประเมินผล หมายถึง กระบวนการ
เพ่ือใหไดมาซึ่งตัวเลขหรือสัญลักษณท่ีแทนความหมายคุณภาพของสิ่งท่ีวัดโดยใชวิธีการตาง ๆ
เปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือตัดสินวินิจฉัย และสรุปวาขอมูลท่ีไดมีระดับคุณภาพระดับใดโดยใช
วิจารญาณประกอบการพิจารณาตัดสินอยางมีหลักเกณฑและมีคุณธรรม

อนันต ปานสังข (2552 : 39) ไดสรุปวา การวัดผลประเมินผลเปนกระบวนการเรียน
การสอนท่ีครูผูปกครอง และนักเรียนตองรวมมือกันเพ่ือใหทราบความกาวหนาของผูเรียนเพราะการ
วัดผลประเมินผลท่ีเนนการเรียนรูท่ีแทจริงของผูเรียนตั้งอยูบนพ้ืนฐานของสถานการณในชีวิตจริง
โดยเนนการปฏิบัติเปนสําคัญและตองมีความสัมพันธกับการเรียนการสอน เนนการพัฒนาท่ีปรากฏ
ใหเห็นใชผูท่ีเก่ียวของในการประเมินหลายฝายและเกิดข้ึนในทุกขณะเทาท่ีเปนไปได

อุนากรรณ สวนมะมวง (2553 : 38) ไดสรุปวา ดานวัดผลประเมินผล หมายถึง
กระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรูและพัฒนาการตาง ๆ ของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร
เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน และการนําผลการเรียนในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ท่ีผูเรียนสะสมไวจากสถานศึกษาเดียวกัน หรือตางสถานศึกษาท้ังในประเทศ เปนผลการเรียนสวนหนึ่ง
ของหลักสูตรในระดับใดระดับหนึ่งท่ีผูเรียนจะเขาศึกษาตอ

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา การวัดผลประเมินผล หมายถึง กระบวนการเพ่ือใหไดมา
ซึ่งตัวเลข หรือสัญลักษณท่ีมีความหมายแทนคุณภาพของสิ่งท่ีวัดโดยใชวิธีการตาง ๆ ท่ีเปนเครื่องมือ
ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือตัดสินวินิจฉัย และสรุปวาขอมูลท่ีไดมีระดับคุณภาพในระดับใด โดยใชวิจารณญาณ
ประกอบการพิจารณาตัดสินอยางมีหลักเกณฑและมีคุณธรรม

การเทียบโอนผลการเรียน
สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเรียนในกรณีตาง ๆ ไดแก การยายสถานศึกษา

การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเขารับการศึกษาตอ
การศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษาตอในประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอนความรู
ทักษะ ประสบการณจากแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ เชน สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบัน
การฝกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวการเทียบโอนผลการเรียนควรดําเนินการในชวง
กอนเปดภาคเรียนแรก หรือตนภาคเรียนแรก ท่ีสถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเปนผูเรียน ท้ังนี้ ผูเรียน
ท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอยางนอย 1 ภาคเรียน
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โดยสถานศึกษาท่ีรับผูเรียนจากการเทียบโอนควรกําหนดรายวิชา/จํานวนหนวยกิต ท่ีจะรับเทียบโอน
ตามความเหมาะสมการพิจารณาการเทียบโอน สามารถดําเนินการได ดังนี้

1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีใหขอมูลแสดงความรูความสามารถ
ของผูเรียน

2. พิจารณาจากความรู ความสามารถของผูเรียนโดยการทดสอบดวยวิธีการตาง ๆ
ท้ังภาคความรูและภาคปฏิบัติ

3. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง การเทียบโอนผลการเรียน
ใหเปนไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ

สุภาวดี พยัคฆา (2557 : 63) การวัดผลการประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนเปนการ
กําหนดนโยบาย วางแผนการวัดผลและการประเมินผลการเรียนใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว กระบวนการตรวจสอบผลการเรียนของผูเรียน การดําเนินการวัดผล ประเมินผล
การจัดทําเอกสารประกอบการวัดผลและประเมินผลและกระบวนการเทียบโอนผลการเรียน
จากสถานศึกษาอ่ืน

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา ความสําเร็จดานการวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
หมายถึง การบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานอันเกิดจากการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา
ในการดําเนินงาน การวางแผนและ กําหนดนโยบายเก่ียวกับการวัดผล การใหคําปรึกษาใหแกครู
สงเสริมใหครูวัดผลตามสภาพจริง การจัดประชุมอบรมเพ่ือใหครูมีความรูในการสรางเครื่องมือในการ
วัดผล ควบคุมติดตามการประมวลผลใหเปนไปตามแผนงาน และมีการวิเคราะหสภาพปญหา
นําผลการประเมินมาพัฒนา

ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การทําวิจัยในชั้นเรียนเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนของครูโดยการพัฒนา

พฤติกรรมการสํารวจปญหาและหาขอบกพรองในกระบวนการเรียนการสอน ชวยใหครูปรับปรุง
ประสบการณการเรียนรูของนักเรียนและแสวงหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดมาใชซึ่งมีนักวิชาการศึกษาหลายทาน
ไดกลาวไว ดังนี้

Luther Gulick and Lyndoll Urwick (1987 : 156) ไดนําหลักการบริหาร 14 ขอ ของฟาโยล
มาปรับกระบวนใหมเพ่ือใหตอบคําถามท่ีวา What is the work of the chief executive, what
does he do? คําตอบนั้นก็คือ POSDCoRB หรืออาวุธเจ็ดประการของนักบริหารนั่นเองการบริหาร
เพ่ือสงเสริมใหครูผูปฏิบัติงานวิจัยในโรงเรียน ใหมีกําลังใจและสามารถทําการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
มากหรือนอยข้ึนอยูกับสิ่งจูงใจท่ีมีอยูในหนวยงานนั้น สวน Herzberg
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Mausner and Snyderman (1959 : 114 - 115 ) ไดศึกษาพบวา องคประกอบท่ีสงเสริมให
เกิดสิ่งจูงใจเพ่ือใหคนปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ีแบงออกเปน 2 ปจจัย ปจจัยแรกเรียกวา ปจจัยกระตุน
(Motivational Factors) มีอยู 5 ประการ ไดแก ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล (Achievement)
การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (The Work Itself) ความรับผิดชอบ
(Responsibility) และความกาวหนา (Advancement) ปจจัยชนิดนี้ มีความสําคัญอยูในระดับสูงมาก
ในการทําใหผูปฏิบัติเกิดความพึงพอใจท่ีจะทํางานปจจัยท่ี 2เปนปจจัยท่ีปองกันไมใหเกิดความไมพึงพอใจ
ในงานเรียกวา ปจจัยคํ้าจุน (Hygiene Factors) ซึ่งมี 11 องคประกอบ ไดแก โอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนา
ในอนาคต (Possibility of Growth) ความสัมพันธกับผูรวมงานประกอบดวยผูบังคับบัญชา
ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน (Intepersonal Relations with Superior, Subordinate, Peers)
สถานะของอาชีพ สภาพการทํางาน (Working Condtions)

ความเปนอยูสวนตัว (Personal Life) ความม่ันคงในงาน (Security) และวิธีการปกครอง
บังคับบัญชา (Supervision - technical) องคประกอบท้ัง 2 ปจจัยนี้เปนสิ่งสําคัญท่ีคนตองการ และ
จากการศึกษาพบวา องคประกอบชนิดแรกท่ีเปนแรงจูงใจภายในนั้นมีความสําคัญอยางมากท่ีจูงใจ
ใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานโดยตรง การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน คือ การวิจัยท่ีทําโดยครู
ผูสอนในชั้นเรียน เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนและนําผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
หรือสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหดียิ่งข้ึน เปนการวิจัยท่ีตองทําอยางรวดเร็วนําผลไปใชทันที
และมีการสะทอนขอมูลเก่ียวกับการแกไขปญหาตาง ๆ กับกลุมเพ่ือนรวมงานในโรงเรียนวิพากษ อภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรูในแนวทางท่ีไดปฏิบัติและผลท่ีเกิดข้ึนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท้ังครู และผูเรียน การวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนสามารถทําไดในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

การวิจัยเชิงปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการศึกษาคนควาเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน
หรือเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามท่ีตองการโดยผูปฏิบัติงานเปนผูดําเนินการวิจัย
ในสถานท่ีท่ีตนเองปฏิบัติอยูภายใตสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีแทจริงเม่ือนําการวิจัยเชิงปฏิบัติ
มาใชกับการเรียนการสอนจึงเรียกการวิจัยเชิงปฏิบัติวา การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หรือการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งเปนการศึกษาคนควาเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติการสอน
ของครูหรือเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการสอนใหบรรลุผลตามท่ีตองการ โดยครูผูสอนเปน
ผูดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนท่ีตนเองปฏิบัติการสอนอยู การวิจัยเชิงปฏิบัติเกิดข้ึนตามแนวคิดของ
Kurt Lewin นักจิตวิทยาสังคม ชาวอเมริกันเม่ือประมาณป ค.ศ. 1946 ไดรับการยอมรับและนําไปใช
อยางกวางขวางในการพัฒนาและปรับปรุงกาปฏิบัติงานในองคกรและชุมชนตาง ๆ โดยเฉพาะ
ในวงการศึกษาไดมีการนําการวิจัยเชิงปฏิบัติไปใชไดผลเปนท่ีนาพอใจในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ิน การพัฒนาวิชาชีพครูการพัฒนาและเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนและครู
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จากท่ีกลาวมาสรุปไดวาบทบาทการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การดําเนินงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือกระตุนและสนับสนุนใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน โดยใชวิธีบริหาร POSDCoRB
ใหสัมฤทธิ์ผลตามตัวชี้วัดความสําเร็จ 5 ประการไดแก การสงเสริมใหเกิดความสําเร็จการใหการยอมรับ
นับถือ การใหความสําคัญ การมีความรับผิดชอบและการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงาน
ของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน

ข้ันตอนของการวิจัยเพื่อพัฒนา
ข้ันตอนของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนคลายคลึงกับข้ันตอนของการวิจัยท่ัว ๆ ไป

โดยเริ่มตนดวยการกําหนดประเด็นปญหาวิจัย และจบลงดวยการเขียนรายงานการวิจัยและเผยแพร
เพียงแตข้ันตอนระหวางการดําเนินการอาจแตกตางไปบางตามการจําแนกของนักวิชาการแตละคน
เทานั้น ซึ่งในเอกสารนี้ขอแบงข้ันตอนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเปน 6 ข้ันตอน ในลักษณะ
เปนวงจรการวิจัยดังแผนภูมิท่ี 1 ตอไปนี้

ข้ันท่ี 1 การสํารวจและกําหนดปญหา
ปญหาท่ีครูพบในการจัดการเรียนการสอนมีอยูมากมาย ทุกปญหาเปนสิ่งท่ีครูเก่ียวของ

โดยตรงและเขาใจสภาพพ้ืนฐานของปญหาเปนอยางดีอันจะนําไปสูการกําหนด หรือระบุปญหาวิจัย
ท่ีมีความชัดเจน รัดกุมและงายตอการดําเนินการวิจัยตอไป สภาพปญหาท่ีพบในการจัดการเรียนการสอน
ท่ีสามารถนํามากําหนดเปนปญหาวิจัยไดแก ปญหาเก่ียวกับตัวผูเรียนหรือนักศึกษาในดานพุทธิพิสัยจิต
พิสัยและทักษะพิสัยเชน ความรูและทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ
ตอการเรียนหรือรายวิชาตาง ๆ ความรับผิดชอบ วินัยในการเรียน รูปแบบการเรียน ความถนัด
ตลอดจนทักษะในการทํางานตาง ๆ เปนตน ปญหาเก่ียวกับตัวผูสอน เชน ความพรอมในการสอน
ความรูความสามารถในเนื้อหาวิชาเทคนิคการสอน ทักษะการใชเทคโนโลยีในการสอน การทดลอง
นวัตกรรมหรือรูปแบบการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน เปนตน และปญหาเก่ียวกับ
บริบทของหองเรียน เชน การจัดการชั้นเรียน ขนาดของชั้นเรียน ความพรอมของอุปกรณประกอบ
การสอน เปนตน สิ่งสําคัญท่ีครูผูวิจัยควรตระหนักในข้ันตอนนี้ก็คือ ปญหาตาง ๆ ท่ีจะกําหนด
เพ่ือทําการศึกษานั้น จะตองเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง ไมใชเปนปญหาท่ีครูผูวิจัยรูสึกวาเปนปญหา
นั่นคือตองมีหลักฐานท่ีแสดงถึงปญหา เชน ผลการวิเคราะหคะแนนการสอบยอย หรือสอบปลายภาค
บันทึกจากการสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน ผลการสํารวจรูปแบบการเรียนของผูเรียน เปนตน

ข้ันท่ี 2 การวิเคราะหปญหา
จากจุดเริ่มตนของปญหาท่ีครูพบในชั้นเรียน ปญหามักจะยังคลุมเครือยากแกการวางแนวทาง

การวิจัยครูผูวิจัยควรทําการวิเคราะหปญหาใหกระจาง ท้ังรายละเอียดของปญหาและสาเหตุของปญหา
ซึ่งภาษาวิจัยเรียกวาการนิยามปญหา (Defining the problem) ยิ่งปญหามีความซับซอนมากเพียงไร
ครูผูวิจัยตองแยกแยะปจจัยท่ีเก่ียวของกับปญหานั้น ๆ เพ่ือใหเห็นองคประกอบและภาพรวมของปญหา
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ทุกแงทุกมุมเม่ือวิเคราะหปญหา หรือนิยามปญหาไดชัดเจนแลวลําดับสุดทายของข้ันตอนนี้ก็คือการ
เลือกประเด็นท่ีจะศึกษาวาจะศึกษาองคประกอบใด หรือปจจัยใดท่ีครูผูวิจัยเห็นวามีความสําคัญ และ
เหมาะสมตลอดจนอยูในวิสัยท่ีจะทําการวิจัยไดในขณะนั้นมากท่ีสุดซึ่งครูผูวิจัยอาจเลือกศึกษา
ในหลายประเด็นก็ไดเม่ือเลือกประเด็นไดแลวจึงเขียนเปนคําถามหรือโจทยการวิจัยท่ีชัดเจน สิ่งท่ีได
ก็คือ ปญหาวิจัย นั่นเอง ปญหาวิจัย (Research problem) คือคําถามหรือโจทยท่ีผูวิจัยกําหนดข้ึน
เพ่ือตองการคําตอบท่ีเชื่อถือไดและการไดมาซึ่งคําตอบจะตองอาศัยกระบวนการท่ีมีระบบ หรือ
กระบวนการวิจัยดังนั้นปญหาท่ีครูจะกําหนดเปนปญหาวิจัยจะตองเปนโจทยท่ีมีความลึกซึ้ง ไมใช
เปนเพียงคําถามผิวเผินท่ีสามารถหาคําตอบไดโดยไมตองอาศัยกระบวนการวิจัยเชน เปนปญหาท่ีครู
สามารถไดรับคําตอบจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนครู/อาจารยผูมีประสบการณ
หรือผูรูในวงการศึกษา โดยไมตองอาศัยการศึกษาคนควาตามระบบระเบียบวิธีวิจัย ปญหาลักษณะนี้
ไมจัดวาเปนปญหาวิจัย

ข้ันท่ี 3 การกําหนดวิธีการแกปญหา
เม่ือครูผูวิจัยไดกําหนดปญหาท่ีจะแกไขหรือพัฒนา พรอมท้ังไดวิเคราะหรายละเอียด และ

สาเหตุของปญหาแลว ข้ันตอนตอไปครูควรไดมีการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ เชน วารสาร บทความ
หลักสูตร ผลงานวิจัยตําราคูมือแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ หรือพูดคุยสนทนาขอคําปรึกษาจากผูรูผสมผสาน
กับประสบการณของครูเอง เพ่ือท่ีจะกําหนดวิธีการแกปญหาวิจัยท่ีเหมาะสม วิธีการกิจกรรม หรือสื่อ
ท่ีนําไปใชในการแกปญหาการเรียนการสอน สวนมากเรามักเรียกวา นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งนวัตกรรม
ท่ีจะใชในการแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนนั้นเปนสิ่งท่ีสําคัญมากสําหรับการวิจัยเพ่ือพัฒนา
การเรียนการสอน เนื่องจากจะสงผลโดยตรงตอความสําเร็จของการพัฒนาหรือการแกปญหาการเรียน
การสอน ซึ่งเปนเปาหมายหลักของการวิจัยนวัตกรรมท่ีใชในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู หมายถึง
รูปแบบใหม ๆ ของสื่อการเรียนการสอน เทคนิควิธีกิจกรรม หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีผูสอนนํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอน หรือจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ นวัตกรรม
ท่ีนํามาใชอาจเปนนวัตกรรมท่ีผูสอนคิดข้ึนใหม หรืออาจเปนสิ่งท่ีมีผูอ่ืนคิดคนข้ึน หรือมีการใชท่ัวไป
ในท่ีแหงหนึ่งแลวหากนํามาปรับปรุง แกไข และสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพในท่ีอีกแหงหนึ่ง
ก็ถือวาเปนนวัตกรรมเชนเดียวกัน และสามารถแบงนวัตกรรมตามลักษณะของนวัตกรรมไดเปน
2 ประเภทประเภทแรก นวัตกรรมท่ีเปนเทคนิคและวิธีการเชน การสอนเปนทีมการสอนแบบ
ศูนยการเรียนการเรียนเพ่ือรอบรูการสอนแบบโครงการการสอนเพ่ือเสริมสรางลักษณะนิสัยการสอน
ซอมเสริมการเรียนตามความสามารถการศึกษาเปนรายบุคคลการฝกทักษะการทํางานกลุมการสอน
แบบแกปญหาเปนตน และประเภทท่ีสอง นวัตกรรมท่ีเปนสื่อการเรียนการสอน หรือสื่อการเรียนรู
เชนบทเรียนสําเร็จรูป ชุดการสอน ชุดสื่อการสอน คอมพิวเตอรชวยสอน วีดิทัศนภาพยนตรเพลง
เกมการตูน ใบงาน แบบฝกปฏิบัติเปนตน
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ข้ันท่ี 4 การดําเนินการแกปญหา
การดําเนินการแกปญหาของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบดวยข้ันตอน

สําคัญ 2 ข้ันตอน คือการออกแบบการวิจัยและการดําเนินการวิจัยตามท่ีผูวิจัยออกแบบไวการออกแบบ
การวิจัย เปนการกําหนดแผนดําเนินงานท่ีแสดงถึงรูปแบบและแนวทางการวิจัยเพ่ือใหไดคําตอบ
ตามปญหาวิจัยท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดทรัพยากร ในข้ันตอนนี้กิจกรรมท่ีผูวิจัย
ตองทําประกอบดวยการกําหนดรูปแบบของการวิจัยวาจะใชวิธีวิจัยแบบใดซึ่งรูปแบบการวิจัยเม่ือแบง
อยางกวาง ๆ จะแบงไดเปน 2 ประเภท คือรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research)
และแบบการวิจัยท่ีไมใชการทดลอง (Non-experimental research) นอกจากนี้ผูวิจัยจะตองกําหนด
แนวทางการวิจัยไวดวย โดยแนวทางการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ
3 กิจกรรมคือ 1) การพัฒนาและหาคุณภาพนวัตกรรมตามท่ีผูวิจัยตัดสินใจเลือกไวแลวจากข้ันตอน
ท่ี 3 ท่ีผานมา 2) การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยและ 3) การกําหนดวิธีการวิเคราะห
ขอมูล

ข้ันท่ี 5 การสรุปผลการแกปญหา
ในการนําวิธีการหรือนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึนไปใชจําเปนตองมีการตรวจสอบผลของการใชวา

วิธีการหรือนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึนนั้นใชแกปญหาไดจริงหรือไมดังนั้น เม่ือดําเนินการวิจัยตามแผน
ปฏิบัติการวิจัยท่ีกําหนดไวและทําการวัดผลการแกปญหา หรือเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือตอบคําถามวิจัย
โดยใชวิธีการหรือเครื่องมือท่ีกําหนดไวแลวจะได “ผลการวัด” ออกมาผลการวัดนี้จะมีลักษณะ หรือ
จํานวนมากนอยอยางไรนั้น ข้ึนอยูกับวิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการวัดเชน ถาเครื่องมือท่ีใชในการวัด
เปนแบบทดสอบ “ผลการวัด” ก็จะเปนคะแนน ถากําหนดวามีการสอบกอนและหลังการทดลองสอน
ก็จะมีผลการวัด 2 ชุดเปนตน ผลการวัดเหลานี้เปนผลของการใชวิธีการหรือนวัตกรรมท่ีครู ผูวิจัยพัฒนา
ข้ึนมาแตยังอยูอยางกระจัดกระจายจําเปนตองนํามาจัดระเบียบเสียใหม เรียกวาการวิเคราะหขอมูล
และนําการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใหเปนท่ีรับรูและเขาใจของคนอ่ืน ๆ หลังจากนั้นจึงสรุป
ความสําเร็จของการแกปญหา

ข้ันท่ี 6 การรายงานผลการดําเนินการ
การเขียนรายงานผลการดําเนินการเปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนา

การเรียนการสอนหรือการวิจัยเชิงวิชาการท่ัวไป มีลักษณะเปนการนําเสนอกระบวนการทํางานตั้งแตตน
จนจบ ในสวนของรูปแบบในการเขียนรายงานนั้น ถึงแมวาบางสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษา
ตาง ๆ จะกําหนดรูปแบบไวอยางเฉพาะเจาะจงแตก็ไมแตกตางกันมากนักสามารถสรุปวิธีการเขียน
อาจแบงออกเปน 2 รูปแบบใหญ ๆ คือแบบไมเปนทางการ และแบบเปนทางการ ซึ่งครูผูวิจัยอาจเลือกใช
ไดตามความเหมาะสมกับสถานการณและวัตถุประสงคของการรายงานผล
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จากท่ีกลาวมาสรุปไดวาความสําเร็จดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง
การบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานอันเกิดจากการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษาในการ
ดําเนินงาน การสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนทําวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน สนับสนุนสื่อและอุปกรณ
ในการทําวิจัย สงเสริมการทําวิจัยดานการศึกษา การจัดหาคูมือ เอกสารประกอบการจัดทําหลักสูตร
การสนับสนุนใหบุคลากรไดนําเสนอผลงาน การกําหนดเปาหมายการทําวิจัย โดยการกําหนดแนวทาง
และเปาหมายรวมกัน มอบหมายใหผูรับผิดชอบไดทําการวิจัยตามแผนงาน

ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ปจจุบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ถือวาเปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา ผูบริหารจึงตองเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นบทบาทและความสําคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนตัวชวยในการบริหารจัดการใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จไดเปน
อยางดี เทคโนโลยีมีความหมายถึงการประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรตองานปฏิบัติท้ังหลาย
เพ่ือใหงานนั้นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สารสนเทศ อานวา สาระ – สน - เทศสาร หรือ สาระ
เปนคําประกอบหนาคํา แปลวา สําคัญ สนเทศ หมายถึง คําสั่งขาวสารใบบอก สารสนเทศ จึงหมายถึง
ขาวสารท่ีสําคัญ เปนระบบขาวสารท่ีกําหนดข้ึน และจัดทําข้ึนภายในองคการตาง ๆ ตามความตองการ
ของเจาของหรือผูบริหารองคการนั้น ๆ

สารสนเทศตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Information สําหรับคําวา Information นั้น
พจนานุกรมเว็บสเตอร ใหความหมายไววา ความรูท่ีไดจากการศึกษาคนควาสารสนเทศ เปนความรู
และขาวสารท่ีสําคัญท่ีมีลักษณะพิเศษ ท้ังในดานการไดมาและประโยชนในการนําไปใชปฏิบัติ จึงไดมี
การประมวลความหมายของสารสนเทศไวใกลเคียงกัน ดังนี้

สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลท้ังดานปริมาณและดานคุณภาพท่ีประมวลจัดหมวดหมูเปรียบเทียบ
และวิเคราะหแลวสามารถนํามาใชได หรือนํามาประกอบการพิจารณาไดสะดวกกวาและงายกวา
สารสนเทศ คือขอมูลท่ีไดรับการประมวลใหอยูในรูปแบบท่ีมีความหมายตอผูรับ และมีท้ังคุณคา
อันแทจริง หรือท่ีคาดการณวาจะมีสําหรับการดําเนินงานหรือการตัดสินใจในปจจุบันและอนาคต

สารสนเทศ หมายถึง ขาวสารท่ีไดจากการนําขอมูลดิบมาคํานวณทางสถิติ หรือประมวลผล
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งขาวสารท่ีไดออกมานั้นจะอยูในรูปท่ีสามารถนํามาใชงานไดทันทีโดยมีผูให
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศไวหลายทานดวยกัน ดังนี้

ดิชิตชัย เมตตาริกานนท (2551 : 89) กลาววา เทคโนโลยีสาสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีท่ีมี
การนําเอาเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร ไดแก ระบบคอมพิวเตอรท่ีประกอบดวยฮารดแวร ซอฟตแวร
สารสนเทศ และบุคลากร เทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีผสม และเทคโนโลยีเครือขาย
มารวมกันเพ่ือประยุกตใชกับงานสารสนเทศ ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล คนคืน และเผยแพรใหเกิด
ประโยชน
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พนิดา พานิชกุล (2552 : 56) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําเทคโนโลยี
มาใชในงานท่ีเก่ียวของกับการประมวลผลขอมูลเพ่ือใหไดเปนสารสนเทศ ซึ่งสารสนเทศท่ีใชนั้นตอง
สนับสนุนการทํางานตั้งแตการนําเขา การจัดเก็บ การจัดการ การปองกัน การสื่อสาร และการคนคืน
ขอมูลสารสนเทศ โดยจะตองผสมผสานเทคโนโลยีตาง ๆ เขาดวยกันไดอยางลงตัว จึงจะชวยใหเกิด
ประสิทธิภาพในการใชงาน

วชิราพร พุมบานเย็น (2554 : 78) กลาววา เทคโนโลยีสาสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีสาสนเทศ
ท่ีมีความเก่ียวของกับการเก็บวิเคราะหขอมูล และประมวลผลขอมูลสารสนเทศ ทําใหสารสนเทศนั้น
มีประโยชน สามารถใชงานไดหลากหลายข้ันไดมากข้ึน

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2554 : 1) กลาววา เทคโนโลยีสาสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยี
สําหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ สง แปลง จัดเก็บ ประมวลผล และสืบคน
ขอมูล

สุพิมล ทรงประดิษฐ (2554 : 12) กลาววา เทคโนโลยีสาสนเทศ หมายถึง ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีทําใหเกิดวิธีการใหม ในการจัดเก็บขอมูล การสงผาน และการสื่อสารสารสนเทศ และ
สามารถจัดการสารสนเทศเพ่ือนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ชะเริงพจน พัดจันทรหอม (2555 : 75) กลาววา เทคโนโลยีสาสนเทศ หมายถึง กระบวนการ
ดําเนินการดานสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารจัดการฐานขอมูลในทุกระดับ
ใหเกิดการรับ การสง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการสืบคนไดอยางถูกตอง แมนยํา
รวดเร็ว ทันตอการนําไปใชประโยชนอยางแทจริง จนสามารถเปนเครือขายการสื่อสารท้ังในระดับบุคคล
และระดับกลุม

ฉัตรนภา ศิริคําใส (2556 : 23) กลาววา เทคโนโลยีสาสนเทศ เทคโนโลยีสาสนเทศ การทํา
ใหเกิดวิธีการใหมข้ึนในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ เก็บความรู การสงผาน และการสื่อสารสารสนเทศ
สามารถจัดเก็บสารสนเทศเพ่ือนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

พัชรี เชยจรรยา (2556 : 68) ไดใหความหมาย ของคําวาสารสนเทศวาคือขอมูลตาง ๆ ท่ีได
มีการประมวลผลมาแลว หรือเก็บรวบรวมไวในรูปแบบตาง ๆ เชน การใชถอยคําในการพูด การเขียน
ภาพเขียน ไมโครฟลม แผนดิสกคอมพิวเตอร เปนตน กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือมีการบันทึกไวในสื่อ หรือ
ทรัพยากรสารสนเทศบางชนิด ซึ่งบุคคลสามารถรับรูดวยวิธีหนึ่ง เพ่ือนําไปใชประโยชนตามตองการ
หากพิจารณาจากความหมายของสารสนเทศท่ีกลาวมาแลวนี้ จะเห็นวาสารสนเทศมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ
อยู 3 ประการ คือ 1) เปนขอมูลท่ีผานการประมวลผลแลว 2) เปนรูปแบบท่ีมีประโยชน นําไปใชงานได
และ 3) มีคุณคาสําหรับใชในการดําเนินงานและการตัดสินใจ
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กลาวมาสรุปไดวา เทคโนโลยีสาสนเทศ หมายถึง การนําเทคโนโลยีสาขาตาง ๆ มาประยุกต
ใชงานรวมกัน ไดแกการจัดเก็บขอมูล การคนคืน การสงผาน และการรับ สงสารสนเทศ ประกอบดวย
เทคโนโลยีสมัยใหมและสมัยเกา ไดแก คอมพิวเตอร โทนสาร ไมโครอิเล็กทรอนิกส ระบบจัดเรียง
เอกสาร เครื่องทําบัญชีอัตโนมัติ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร ระบบสื่อสาร ตลอดจนกระบวนการ
ตาง ๆ ท่ีใชในการจัดเก็บขอมูล ทํางานตามท่ีผูใชตองการดวยความถูกตอง สะดวก รวดเร็ว

จากท่ีกลาวมาจึงสรุปไดวา ความสําเร็จดานการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
หมายถึง การบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานอันเกิดจากการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา
ในการจัดหาสื่อเพ่ือพัฒนาหองสมุดโรงเรียน สงเสริมการจัดหาแหลงเรียนรูท้ังในและนอก สงเสริม
ใหนักเรียน เรียนรูจากแหลงเรียนรูท้ังในและนอก สงเสริมและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู เปนผูมี
ความรูดานเทคโนโลยี สํารวจแหลงเรียนรู แจงวัตถุประสงครายละเอียดลวงหนา มอบหมายหนาท่ี
ผูเรียนในการใชแหลงเรียนรู และมีการประเมินการใชแหลงเรียนรู

ดานการนิเทศการศึกษา
การนิเทศภายใน เปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความรวมมือ รวมใจของบุคลากรในโรงเรียนใหเกิดการพัฒนา
ตนเองในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ การนิเทศภายในจะไดผลก็ตองอาศัย
กระบวนการ ข้ันตอนท่ีมีการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง ท้ังนี้เพราะจะตองเก่ียวของกับ
บุคคลทุกฝาย ตองอาศัยความรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกันภายในโรงเรียน การดําเนินงานการนิเทศ
ภายในโรงเรียนท่ีถูกนําเสนอโดยนักวิชาการหลายทาน ซึ่งแตละข้ันตอนมีความเหมือนและแตกตางกัน
ออกไป การนิเทศการศึกษา เปนหนาท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงของผูบริหารและคณะครูสําหรับ
ผูบริหารในฐานะเปนผูนําทางวิชาการและเปนผูนําทางการนิเทศภายในโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมาย ตองใชกลยุทธในการสื่อสารใหทุกคนในสถานศึกษามีความเขาใจตรงกันเก่ียวกับ

ความหมาย ขอบขาย และกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 15 - 16) กลาววา การนิเทศ หมายถึง กระบวนการจัด

บริหารการศึกษาเพ่ือชี้แนะใหความชวยเหลือและความรวมมือกับครู และบุคคลเก่ียวของกับการ
จัดการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และเพ่ิมคุณภาพของนักเรียนใหเปนไปตามเปาหมาย
ของการศึกษา

รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2552 : 148) กลาววา การนิเทศการศึกษาวาเปนการรวมมือระหวาง
ผูนิเทศและผูรับการนิเทศในการชวยเหลือ ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือใหนักเรียนมีคุณภาพ
ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือเปนกระบวนการทํางานท่ีมุงสูการปรับปรุงประสิทธิภาพการสอน
ของครู ซึ่งจะยังผลสูเปาหมายสุดทายคือ ผูเรียน มีคุณภาพดังจุดมุงหมายของการศึกษา และใน
ขณะเดียวกัน การนิเทศการศึกษาตองพิจารณาในเรื่องการพัฒนากลุมคนผูรวมงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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ครูใหมีความรู ความสามารถนําความรูความสามารถของตนเองมาใชใหเปนประโยชนตอการทํางาน
สามารถทํางานดวยความม่ันใจ มีขวัญ และกําลังใจในการทํางาน กระบวนการทํางานเปนไปในลักษณะ
ท่ีกอการประสานสัมพันธอันดีปราศจากความขัดแยง

ประมวล โตโคกสูง (2554 : 13) ไดกลาววา การนิเทศการศึกษามีความมุงหมายท่ีจะชวยเหลือ
แนะนํา ปรับปรุง สงเสริม เพ่ือพัฒนาครูในดานตาง ๆ อยางเหมาะสมและปรับตัวใหทันกับกาลเวลา
และสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเสมออันจะสงผลตอเปาหมายสุดทาย คือ นักเรียนท่ีมี
คุณภาพตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา การนิเทศการสอน หมายถึง การสํารวจ ศึกษาวิเคราะหสภาพปญหา
และความตองการในการดําเนินการนิเทศการสอน และกระบวนการแนะนํา ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน
เพ่ือปรับปรุงแกปญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู มีการวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติ
การนิเทศ การติดตามและการประเมินผลการนิเทศ

ขอบขายการนิเทศ
ขอบขายการนิเทศเปนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา ซึ่งอยูในระดับความรับผิดชอบ

ของผูบริหารโรงเรียน เพ่ือใหบรรลุภารกิจของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพภายใตกรอบงาน
4 งานหลัก โดยมีผูกลาวถึงขอบขายการนิเทศ ดังนี้

กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 7 - 9) ไดใหขอบขายของการนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบดวย
งาน 4 งาน ไดแก

1. งานดานวิชาการเปนงานท่ีเก่ียวกับการนําหลักสูตรไปใช ใหบรรลุตามจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ไดแก 1) การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน 2) การนําหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช และการออกแบบการจัดการเรียนรู 3) การสงเสริมและสนับสนุนใหครูจัดทํา และใช
แผนการจัดการเรียนรู 4) การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู แบบบูรณาการ และเนน
ทักษะการคิด 5) การจัดหา พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 6) การสนับสนุนใหครูผลิตและใช
สื่อการเรียนรู 7) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 8) การจัดมุมหนังสือหองสมุด และแหลงเรียนรู
ในสถานศึกษา 9) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 10) การสอนซอมเสริม 11) การวิจัยเพ่ือพัฒนา
การศึกษา 12) การประกันคุณภาพการศึกษา 13) การนิเทศภายในโรงเรียน 14) การสงเสริม และ
สนับสนุนใหครูจัดทําแฟมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล 15) การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 16) การจัดศูนยโสตทัศนูปกรณ 17) การจัดบริการแนะแนว

2. งานดานบริหารบุคคล เปนการจัดดําเนินการเพ่ือใหบุคลากรในสถานศึกษาไดรู และ
เขาใจหนาท่ีและความรับผิดชอบของตน การติดตามดูแลชวยเหลือใหปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย
ใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ สรางบรรยากาศในการทํางานใหผูรวมงานทุกคนเกิด



84

ความสํานึกในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบสรางความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานสงเสริมใหบุคลากร
ในสถานศึกษาพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานสูงข้ึนไดแก 1) การวางแผนอัตรากําลัง
และกําหนดตําแหนง 2) การกําหนดความตองการหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากร 3) การมอบหมาย
หนาท่ีและความรับผิดชอบ 4) การปฐมนิเทศบุคลากรใหม 5) การจัดสวัสดิการ 6) การนิเทศติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน 7) การพัฒนาบุคลากร 8) การสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาตอ 9) การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 10) การพิจารณาความดีความชอบ 11) การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 12) งานวินัยและนิติกร

3. งานดานบริหารท่ัวไป เปนงานท่ีเก่ียวของกับระบบสํานักงานซึ่งมีขอกําหนดกฎเกณฑ
และวิธีการท่ีแนนอนไดแก 1) งานธุรการและสารบรรณ 2) งานทะเบียนและรายงาน 3) งานขอมูล
และสารสนเทศ 4) งานจัดทําแผนปฏิบัติการและการจัดระบบการศึกษา 5) งานอาคารสถานท่ี
สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 6) งานประชาสัมพันธ 7) งานสวัสดิการ 8) งาน พ.ร.บ.การศึกษา
9) งานระเบียบ กฎหมาย กฎกระทรวงและขอปฏิบัติตาง ๆ 10) กิจกรรม 5 ส.

4. งานดานงบประมาณ เปนงานท่ีเก่ียวของกับระบบการเงินและพัสดุไดแก 1) งาน
งบประมาณ 2) งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 3) งานจัดตั้งและการของบประมาณประจําป
4) งานเบิกจายงบประมาณ 5) งานรายงานการใชจายเงินงบประมาณประจําป 6) การตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 7) การบริหารการเงิน 8) การบริหารการบัญชี
9) การบริหารงานพัสดุ 10) ระบบทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา จากแนวคิดของนักการศึกษา
สามารถสรุปขอบขายงานนิเทศภายในโรงเรียนไดเปน 3 งาน ดังนี้

4.1 งานหลักสูตร/งานวิชาการ งานสวนใหญจะเปนการชี้แจงเก่ียวกับสูตรประเมิน
และใหความเห็นเก่ียวกับการใชหลักสูตร ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร เสนอแนะเก่ียวกับการ
ใชหลักสูตรทองถ่ิน การจัดหารเอกสารประกอบหลักสูตร เปนตน

4.2 งานสนับสนุนวิชาการ เปนงานท่ีจะชวยสงเสริมหรือสนับสนุนใหงานหลัก
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งข้ึนประกอบดวย งานกิจการนักเรียน งานธุรการการเงิน
งานอาคารสถานท่ี และงานความสัมพันธกับชุมชน

4.3 งานนิเทศการสอน/งานพัฒนาบุคลากร เปนหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียน
จะตองทําหนาท่ีชวยเหลือผูสอนในดานการสอน การใชสื่อการสอน การประเมินผลและอ่ืน ๆ เพ่ือ
ชวยใหการเรียนการสอนภายในโรงเรียนประถมศึกษาไดรับความสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน

สุทิน สุทธิสิน (2555 : 15) ไดกําหนดขอบขายงานนิเทศภายในโรงเรียนไดเปน 3 งาน ดังนี้
1. งานนิเทศเพ่ือพัฒนาบุคลากรเปนงานพัฒนาปรับปรุงและสงเสริมใหบุคลากร

ในโรงเรียนไดทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีความกาวหนาในการทํางานมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางานใหดียิ่งข้ึน ๆ อยูเสมอรูจักศึกษาคนควา
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หาความรูเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตนเอง พัฒนางานและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหทัน
ยุคสมัย กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมีหลายประเภท เชน การปฐมนิเทศครูใหม การฝกอบรม
สัมมนา การใหศึกษาเอกสาร การจัดสวัสดิการดานตาง ๆ การทํางานกลุมสัมพันธ การเผยแพรขอมูล
ขาวสาร เปนตน

2. งานนิเทศการเรียนการสอนเปนงานนิเทศท่ีมุงปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนของครู ใหครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ยึดเด็กเปนศูนยกลาง ใหเด็กไดเรียนรูดวยตนเอง บรรยากาศในการเรียน
การสอนเปนกันเองนักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขรวมถึงพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และ
การวัดประเมินผล

3. งานนิเทศท่ัวไปหรืองานสนับสนุนงานวิชาการโรงเรียน ไดแก งานอาคารสถานท่ี
งานกิจการนักเรียน งานธุรการ การเงินและพัสดุ และงานความสัมพันธกับชุมชน เพ่ือใหครูท่ีรับผิดชอบ
งานตาง ๆ สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและพัฒนางานใหกาวหนาทันสมัยอยูเสมอ ความจําเปน
ของการนิเทศภายในโรงเรียน

การนิเทศเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกหนวยงาน ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของกับงานท่ีตอง
ปฏิบัติยอมหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งความเจริญกาวหนาทางวิชาการ และ
เทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเขามามีบทบาทในการดําเนินงาน ความจําเปนในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงใหบรรลุผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพสูงสุด เปนภาระรับผิดชอบโดยตรงของผูบริหาร
หนวยงานนั้น ๆ ผูบริหารสามารถใชการนิเทศเปนเครื่องมือในการแกปญหาหรือความตองการนั้น
ไดดังท่ีนักวิชาการศึกษาไดกลาวไว ดังนี้

กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 4) ไดกําหนดความจําเปนของการนิเทศภายในคือ 1) เพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานใกลเคียงกัน 2) ปริมาณศึกษานิเทศกไมเพียงพอ
กับความตองการของครูและสถานศึกษา 3) บุคลากรภายในสถานศึกษามีความรูความสามารถ
มีความคุนเคยและใกลชิดปญหามากท่ีสุด 4) บรรยากาศในการนิเทศมีความเปนกันเอง และสามารถ
ปฏิบัติงานนิเทศไดอยางตอเนื่อง

สันติ บุญภิรมย (2552 : 309) ไดกลาวถึง ความจําเปนของการนิเทศภายในสถานศึกษา
ไววา เม่ือสภาพของสังคมเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ สถานศึกษาจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงตาม
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางดานวิชาเนื้อหาสาระเนื่องดวยวิชาการเปนการใหความรูความเขาใจ
และทักษะท่ีผูเรียนใชเปนทุนท่ีไดสะสมไวเม่ืออยูในวัยเรียนหากทุนในวัยเรียนไมสามารถนํามาใชได
เม่ือคราวจําเปนในการดําเนินชีวิตเสียแลว ความลมเหลวก็จะเกิดข้ึนแกบุคคลนั้นหรือบุคคลหลายคน
ในเขตบริการทางการศึกษาของสถานศึกษานั้น สถานศึกษาก็จะประสบกับปญหาความเชื่อม่ัน
อยางรุนแรงหากไมมีการปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการของตนเอง
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สวัสดิ์ เตชะเมา (2552 : 13) ไดสรุปไววาความจําเปนของการนิเทศภายในสถานศึกษาเปน
ผลมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรมตาง ๆ กาวไปอยางรวดเร็ว สิ่งท่ีจะชวยใหการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การนิเทศจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีทําใหกระบวนการ
เรียนการสอนของครูบรรลุเปาประสงคท่ีวางไวและนักเรียนไดรับประโยชนอยางสูงสุด

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 224 - 225) กลาววา ความจําเปนของการนิเทศภายใน
สถานศึกษา มีดังนี้

1. ศึกษานิเทศกมีจํานวนจํากัด ไมสามารถนิเทศไดอยางท่ัวถึงและเจาะลึกถึง การเรียน
การสอนในหองเรียน มีการขยายตัวในดานจํานวนสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา

2. การศึกษาดานอาชีวศึกษา มีความหลากหลายในวิชาชีพความชํานาญ ความรู
เฉพาะสาขา ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการศึกษานิเทศกใหครบตามสาขา และเพียงพอจึงเปนสิ่งท่ี
ทําไดจํากัด

3. การนิเทศภายในสถานศึกษาเปนการใชทรัพยากรในสถานศึกษาใหเกิดประโยชน
สูงสุด ซึ่งบุคลากรมีจํานวนมากและมีความชํานาญในสาขา เปนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาดวย

4. การนิเทศภายในสถานศึกษาก็จะไดสรางความใกลชิดความคุนเคยกันและการทํางาน
รวมกันมีความรูสึกเปนเจาของรวมกัน เกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอกันในการทํางาน

5. การประสานในสถานศึกษาจะสะดวก เพราะความคุนเคยกันมีประชาสัมพันธงาน
ไดท่ัวถึง

ประมวล โตโคกสูง (2554 : 29) ไดสรุปไววาความจําเปนของการนิเทศภายในสถานศึกษา
มีความจําเปนอยางยิ่งตอการสงเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน มีความจําเปนตอการเจริญงอกงาม
ของผูสอนใหไดปฏิบัติงานในหนาท่ีตามวิชาชีพของตนเองไดประสบความสําเร็จ มีความจําเปนตอการ
ทําใหผูสอนเปนบุคคลท่ีทันสมัยอยูเสมอ

วัชรา เลาเรียนดี (2554 : 116) ไดสรุปความจําเปนของการนิเทศภายในวาการดําเนินงาน
การนิเทศภายในเปนการดําเนินการการนิเทศการศึกษา และตองการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน
โดยบุคลากรในโรงเรียนซึ่งมีความสําคัญและเหมาะสมอยางยิ่งในปจจุบันและอนาคต เพราะการนิเทศ
ควรตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่องจากเปนองคประกอบสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนและคุณภาพของครูในโรงเรียน

สุทิน สุทธิสิน (2555 : 20) ไดกลาวถึง ความจําเปนของการนิเทศการศึกษาไว 5 ประการ
ดังนี้

1. การนิเทศเพ่ือศึกษามีความจําเปนในการใหบริการทางวิชาการ การศึกษาเปนกิจกรรม
ท่ีซับซอนและยุงยากเพราะมันเก่ียวของกับบุคคล การนิเทศการศึกษาเปนการใหบริการแกครูจํานวนมาก
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ท่ีมีความสามารถตาง ๆ กัน อีกประการหนึ่งการศึกษาไดขยายตัวมากเม่ือไมนานมานี้ สิ่งตาง ๆ ก็คือ
ตองอาศัยความชวยเหลือท้ังนั้น

2. การนิเทศการศึกษามีความจําเปนตอความงอกงามของครู แมวาครูจะไดรับการฝกฝน
มาแลวอยางดีก็ตามแตครูจะตองปรับปรุงฝกฝนอยูเสมอในขณะทํางานในสถานการณจริง

3. การนิเทศการศึกษามีความจําเปนตอการชวยเหลือครูในการตระเตรียมการสอน
เนื่องจากครูตองปฏิบัติงานในกิจกรรมตาง ๆ กัน และจะตองเผชิญกับภาวะท่ีคอนขางหนักจึงไมอาจ
สละเวลาไดมาเพียงพอตอการตระเตรียมการสอน การนิเทศการศึกษาจึงสามารถลดภาระของครูได
กรณีดังกลาว

4. การนิเทศการศึกษามีความจําเปนตอการใหครูเปนบุคคลท่ีทันสมัยอยูเสมอจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมีอยูเสมอ ทําใหเกิดพัฒนาการทางการศึกษาท้ังทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ
ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหและจากการอภิปราย จากการคนพบทางการวิจัยมีความจําเปนตอการ
เจริญเติบโตดังกลาว การนิเทศการศึกษาสามารถใหบริการได

5. การนิเทศการศึกษามีความจําเปนตอภาวะผูนําทางวิชาชีพแบบประชาธิปไตย
การนิเทศสามารถใหประโยชนในทางสรางสรรคนอกจากนี้ยังสามารถรวมพลังของทุกคนท่ีรวมอยูใน
กระบวนการทางการศึกษาดวย

จากท่ีไดกลาวมาสรุปไดวา ความสําเร็จดานการนิเทศการศึกษา การบรรลุเปาหมายในการ
ดําเนินงานอันเกิดจากการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนครูผูสอน
ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือชวยเหลือ การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการนิเทศการศึกษา
การสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการนิเทศ การนําเสนอผลงานครูตอการนิเทศ ตลอดจนการสราง
เครื่องมือในการนิเทศการศึกษา การมอบหมาย กํากับ ติดตามการนิเทศ

บริบทของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร

ขอมูลท่ัวไป สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เดิมเปนศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนยท่ี 10
(ศมก.) สุราษฎรธานี - ชุมพร เปน 1 ใน 41 ศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ ไดมี
การทําพิธีเปดท่ีทําการศูนยประสานงาน เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 โดยมี นางประภาศรี
อุยยามฐิติ ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานีในขณะนั้น ดํารงตําแหนงประธานศูนย และตอมาไดมี
การประกาศใหเปนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ.
2553 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ตั้งอยู ณ อาคารเลขท่ี 261/28 ถนนอําเภอ
ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี มี นายเสริมศักดิ์
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ดิษฐปาน ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จนถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2556
และนายสมบูรณ เรืองแกว ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันท่ี 14 ตุลาคม 2559 ตามลําดับ ปจจุบันมี
นายภิญโญ จันทรวงศ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รับผิดชอบการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาชวงชั้นท่ี 3 - 4 ใน 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี และ
จังหวัดชุมพร และเนื่องจากจังหวัดชุมพรมีระยะทางหางไกลจากจังหวัดสุราษฎรธานี ประมาณ 200
กิโลเมตร จึงไดมีการเปดศูนยประสานงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดชุมพร
ข้ึนอีก 1 แหง เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2557 เพ่ือใหงายและสะดวกตอการติดตอประสานงานราชการ
มีหนาท่ี กํากับดูแลสถานศึกษา ครอบคลุม 8 อําเภอ คือ อําเภอปะทิว อําเภอทาแซะ อําเภอเมือง
อําเภอสวี อําเภอทุงตะโก อําเภอพะโตะ อําเภอหลังสวน และอําเภอละแม (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11, 2559)

วิสัยทัศน คือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เปนองคกรท่ีมีการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
พัฒนาสูความเปนเลิศในระดับสากล (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11, 2559)

พันธกิจ คือ พัฒนาและสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหผูเรียนระดับ
มัธยมศึกษาทุกคนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสูระดับสากล
โดยใหผูเรียนเปนบุคคลท่ีมีความรูคูคุณธรรม (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11, 2559)

คานิยมรวม คือ ยิ้มแยมแจมใส วองไวทุกงาน บริการประทับใจ มีวินัยและคุณธรรม
(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11, 2559)

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

ในการศึกษาความสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบกับความสําเร็จ
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซึ่งมีนักการศึกษาท้ังในประเทศ
และตางประเทศไดศึกษาไวดังนี้

งานวิจัยในประเทศ
สุชาดา ศิริสุวรรณ (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา อําเภอเบตง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 15 วัตถุประสงคการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษา อําเภอเบตง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ2) เพ่ือ
เปรียบเทียบระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา
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อําเภอเบตง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรตน ไดแก
สถานภาพ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางาน และตัวแปรตาม ไดแก การบริหาร
งานวิชาการตามขอบขาย 12 ดาน ดังนี้ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา
ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการสงเสริม
ความรูดานวิชาการแกชุมชน ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน
และดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก บุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงานและสถาบันอ่ืน
ท่ีจัดการศึกษา ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษา ท้ังโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
ของครูผูสอนท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน พบวา ครูผูสอนท่ีมี เพศ ระดับ
การศึกษา และประสบการณการทํางานตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารไมแตกตางกัน แตครูผูสอนท่ีมีอายุตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

พัฒนศักดิ์ สุมาริธรรม (2554) ไดวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีมีตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
จังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพ่ือการศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีมีตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
จังหวัดพิษณุโลก และ2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ท่ีมีตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขาดเล็ก จังหวัด
พิษณุโลก ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาแหลงการเรียนรู การนิเทศการศึกษา
การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การแนะแนวการศึกษา
การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน
และการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถานศึกษาอ่ืน
ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีตอบทบาทการบริหาร
งานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขาดเล็ก จังหวัดพิษณุโลกโดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีตอ
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บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขาดเล็ก จังหวัดพิษณุโลก
โดยรวมไมแตกตางกัน

รัชนี ชุณหปราณ (2554) ไดทําการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ในสหวิทยาเขตเซกา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 วัตถุประสงคการวิจัย
1) เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตเซกา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 2) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา ในสหวิทยาเขตเซกา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และ 3) เพ่ือ
ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางสถานภาพกับขนาดของโรงเรียนท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
และครู ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรตนไดแก สถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และตัวแปรตาม ไดแก การบริหาร
งานวิชาการตามขอบขาย 7 ดาน ดังนี้ การพัฒนาการจัดการเรียนรู การวัดผลประเมินผลและดําเนินการ
เทียบโอนผลการเรียนรู การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและสงเสริม
ใหมีแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนว และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และ
มาตรฐานการศึกษา ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขต
เซกา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
ผลการเปรียบเทียบผูบริหารและครูท่ีมีสถานภาพและขนาดโรงเรียนตางกันมีการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตเซกา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

สุรัชฎา ชูเลขา (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลนครสุราษฎรธานี วัตถุประสงคการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานีตามความคิดเห็นของผูบริหารงานวิชาการและครูปฏิบัติการสอน
ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรตนไดแก ตําแหนงหนาท่ี วุฒิการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงาน และ
ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารงานวิชาการตามขอบขาย 7 ดาน ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การนิเทศการศึกษา และการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ
ของครูผูสอนในโรงเรียนกับผลการบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารงานวิชาการและครู
ปฏิบัติการสอน จําแนกตาม ตําแหนงหนาท่ี และประสบการณในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน และ
เม่ือเปรียบเทียบตามวุฒิการศึกษาท่ีตางกัน พบวา ความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ภาณุรัตน นันตา (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน เขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย วัตถุประสงคการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2) เพ่ือศึกษา
ปญหาของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
องคกรปกครองทองถ่ิน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และ 3) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลาการทางการศึกษา
ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรตนไดแก บุคลากรทางการศึกษา และตัวแปรตาม ไดแก การบริหารงานวิชาการ
ตามขอบขาย 6 ดาน ดังนี้ หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู การนิเทศภายใน การวัดผลประเมินผลและการประเมินผลการศึกษา และการประกัน
คุณภาพการศึกษา ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับ

จากมากไปหานอย ไดดังนี้ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตรดานการวัดผลประเมินผลและการประเมินผลการศึกษา ดานการนิเทศภายใน ดานการ
จัดการเรียนการสอน และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู

กฤษณี ดวงบานยาง (2556) ไดวิจัยเรื่อง บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษากําแพงเพชร
เขต 1 วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และ
2) เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย
คือ งานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร งานวิจัยในชั้นเรียน งานการจัดการเรียนการสอน งานการ
นิเทศภายใน งานวัดผลและประเมินผล งานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัย พบวา บทบาท
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ในภาพรวมและรายไดอยูในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบ
บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 โดยจําแนกตามตําแหนง พบวา มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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สันทัด พัชนี (2556) ไดวิจัยเรื่อง บทบาทหนาท่ีของผูบริหารในงานวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพ่ือ
ศึกษาบทบาทหนาท่ีของผูบริหารในงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร
ในงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1
ระหวางผูบริหารและครู ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย คือ การบริหารหลักสูตร การบริหารการเรียนการสอน
การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการศึกษา การบริหารงานนิเทศภายในสถานศึกษา
การบริหารวิจัยและพัฒนา ผลการวิจัย พบวา บทบาทหนาท่ีของผูบริหารในงานวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 โดยภาพรวม และรายดาน อยูใน
ระดับมาก โดยดานการบริหารการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการวัดผล ประเมินผล
และการเทียบโอนผลการศึกษา การบริหารหลักสูตร การบริหารงานนิเทศภายในสถานศึกษา และการ
บริหารวิจัยและพัฒนามีคาเฉลี่ยต่ําสุด ผลการเปรียบเทียบบทบาทหนาท่ีของผูบริหารในงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ระหวางผูบริหาร
และครู พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

สุดารัตน ชัยทะนุ (2556) ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการภายใตบริบท
การกาวสูประชาคมอาเซียนของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการภายใตบริบทการกาว
สูประชาคมอาเซียนของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และ
2) เพ่ือศึกษาปญหา และแนวทางแกปญหาศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการภายใต
บริบทการกาวสูประชาคมอาเซียนของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 2 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยไดแก การสรางและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทําสาระ
ทองถ่ิน การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนา
แหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษา และการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกรและสถาบัน
การศึกษาอ่ืน ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการภายใตบริบทการกาวสูประชาคม
อาเซียนของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากในทุกดาน
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นวลนภา คมขํา (2556) ไดวิจัยเรื่อง บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 1) เพ่ือศึกษาบทบาทการบริหาร
งานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 และ2) เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู จําแนก เพศ และ
วุฒิการศึกษา ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู
การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา การพัฒนาแหลงการเรียนรู

การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพายในสถานศึกษา
การสงเสริมความรูดานวิชาการแก,ชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน
การสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา
ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทการบริหารงานวิชาการโดยรวม และรายดานอยูใน
ระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการสรางและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมา คือ
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ ดานการสงเสริมการมีสวนรวม
แกชุมชน เม่ือเปรียบเทียบบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามเพศ
ของครูผูสอน พบวา บทบาทการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน และเม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา
ของครูผูสอน พบวา บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน

อมรรัตน โพธิ์เพชร (2557) ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
2) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 3) เพ่ือหาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 และ 4) เพ่ือหาอํานาจในการทํานายของภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและการนําหลักสูตรไปใช การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโดนผลการเรียน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การวิจัย และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา



94

การพัฒนาแหลงเรียนรู การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานการศึกษา และการแนะ
แนวการศึกษา ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการ และประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา
ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สวนความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสัมพันธคอนขางสูง
และเปนไปในทางบวก ท่ีระดับ 0.62 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

นิยม กิมานุวัฒน (2559) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดเชงิระบบ
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ พัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิดเชิงระบบสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน
และเปรียบเทียบกระบวนการคิดเชิงระบบกอนและหลังใชรูปแบบการสอน กลุมตัวอยาง ไดแกนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42 จํานวน 33 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย
1) รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนา กระบวนการคิดเชิงระบบสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 2) แผนการ
จัดการเรียนรู 3) แบบ ประเมินพฤติกรรมกระบวนการคิดเชิงระบบ 4) แบบวัดกระบวนการคิดเชิงระบบ
ผลการวิจัย พบวา ไดรูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาท่ีมี 4 องคประกอบ คือ 1.ข้ันตอนการจัดกิจกรรมนําเสนอเปน 6 ข้ัน ประกอบดวย ข้ันท่ี 1
นําเสนอสถานการณ ขนท่ี 2 พัฒนาแนวทางการคิด ข้ันท่ี3 พิจารณาปญหา ข้ันท่ี 4 สนทนาแลกเปลี่ยน
ข้ันท่ี 5 เรียนรูผลงานกลุม ข้ันท่ี6 สรุปรวมกัน 2. ระบบทางสังคม 3. หลักการตอบสนอง และ 4.ระบบ
ท่ีนํามาสนับสนุน 2. รูปแบบการสอนท่ีพัฒนาข้ันมีประสิทธิภาพ 81.15/ 85.95 สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว
3. กระบวนการคิดเชิงระบบของนักเรียนหลังใชรูปแบบการสอนมีคะแนนสูงกวากอนใชรูปแบบการสอน
เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

งานวิจัยตางประเทศ
Kindred (1975 : 185) ไดศึกษาเรื่องทักษะของผูบริหารโรงเรียน และไดสรุปถึงวิธีการทํางาน

ไมประสบความสําเร็จในการประสานงานของผูปกครองและครู ซึ่งเขาพบวาเกิดจากสาเหตุท่ีผูบริหาร
ไมมีทักษะการบริหารงานท้ัง 3 ดาน คือ ทักษะดานความคิด ทักษะดานมนุษย และทักษะดานเทคนิค
ทําใหเกิดปญหาดังตอไปนี้

1. ความมีอคติ
2. ขาดเปาหมายท่ีแนนอน
3. ขาดคุณสมบัติการเปนผูนําท่ีดี
4. ขาดการวางแผนท่ีดี
5. เกิดบรรยากาศของความขัดแยง
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Eckhant (1978 : 562 - 563) ไดศึกษาเกณฑการคัดเลือกครูใหญในโรงเรียนประถมศึกษา
ท่ีมลรัฐอิลลินอยส ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวามีเกณฑการคัดเลือกครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา
และโรงเรียนมัธยมศึกษา แตกตางกัน มีความม่ันคงทางอารมณ มีทักษะในการตัดสินใจ มีทักษะ
ในการติดตอสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธในบุคลิกภาพ มีการปรับตัวโดยรอบคอบมีลักษณะทางศีลธรรม

Slone (1983 : 36 - A) ไดติดตามผลการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนแหงรัฐ ไมอาม่ี
ซึ่งผานการอบรมระยะสั้น โดยการพิจารณาความรูท่ีไดรับทัศนคติท่ีปรากฏ และการปฏิบัติงาน
อยางเปรียบเทียบกับกลุมตัวอยางอีกกลุมหนึ่ง ซึ่งไมไดผานการอบรมไดรับความรูในเรื่องการปฏิบัติงาน
มากข้ึน และมีทัศนคติเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกซึ่งสงผลสําเร็จในการทํางาน รวมท้ังมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะอยาง และสามารถนําไปใชอยางไดผล สวนกลุมผูบริหารโรงเรียนท่ีไดรับการสงเสริม
ใหศึกษาสาระของการอบรมดวยตนเอง มีแนวโนมท่ีจะไดรับความรูเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และมีทักษะ
การปฏิบัติงานเฉพาะอยางนอยกวาผูบริหารท่ีผานการฝกอบรมโดยเฉพาะ

Thillotson (1996) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะหทักษะทางเทคนิค ทักษะทางมนุษยสัมพันธ
และทักษะทางความคิดรวบยอดของนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษาระดับสูงของ Texas Association
of College and University Student Personal Administration (TACUSPA) ไดศึกษาลําดับ
ความสําคัญของทักษะท้ัง 3 ตามทฤษฎีของแคทซจากนักศึกษาวิชาการบริหารระดับสูง พบวาทักษะ
ท่ีมีความสําคัญเปนอันดับแรก ไดแก ทักษะทางมนุษย ซึ่งประกอบดวยทักษะดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล ทักษะดานการจัดการองคการ ทักษะดานการติดตอสื่อสาร ทักษะดานการอํานวยการ
ท่ีจําเปนในการทํางาน รองลงมา ไดแก ทักษะทางความคิดรวบยอด และทักษะทางเทคนิควิธีตามลําดับ

Osman (2008) ไดศึกษาเก่ียวกับบทบาททางวิชาการของผูบริหารในรัฐซาบาห มาเลเซีย
ผลการวิจัย พบวา สวนใหญผูบริหารมีหนาท่ีหลัก คือ การประเมินโครงการของสถานศึกษา สนับสนุน
ใหผูรวมงานมีการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสบการณ กําหนดเปาหมายของสถานศึกษาอยางชัดเจน ควบคุม
โครงการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท้ังหมดของสถานศึกษา และการสอนในระดับชั้น มีความรูและเขาใจกฎ
ขอบังคับในการเรียนรายวิชาตาง ๆ

จากการศึกษางานวิจัยสรุปไดวา ความสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ
กับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบมีความสําคัญ
ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา และมีความสําคัญตอการบริหารของสถานศึกษา
ดังนั้นผูบริหารควรใหความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ใหใหความสําคัญตอการ
บริหารงานวิชาการ การสนับสนุน การดําเนินงานวิชาการใหเกิดผลประโยชนตอสถานศึกษาใหมากท่ีสุด
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลสําคัญท่ีจะนํามาใชในการศึกษา
การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบใน 4 ดาน ไดแก ดานการสรางความรูความเขาใจ การใหคําปรึกษา
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การสงเสริมอิสระในการคิด และการคิดอยางมีเหตุผล และความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาใน 6 ดาน ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู
การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
และใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และการนิเทศการศึกษา

ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ
จาก Checkland (1981) ; สุธิชา ชิตกุล (2550) ; นภัทร เจริญสาย (2552) ; เรวัตร ชาตรีวิศิษฏ
(2554) ; อรอุมา รุงเรืองวนิชกุล (2556) ; สัญญา เคณาภูมิ (2557) ; ชอทิพย บรมธนรัตน (2558)
ซึ่งสามารถจําแนกออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานการสรางความรูความเขาใจ การใหคําปรึกษา การสงเสริม
อิสระในการคิด และการคิดอยางมีเหตุผล ดังตารางท่ี 2.1 แนวความคิดเก่ียวกับการสงเสริมกระบวนการคิด
เชิงระบบท่ีนํามาประยุกตเปนตัวแปรตน

ตารางท่ี 2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบท่ีนํามาประยุกต
เปนตัวแปรตน
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การคิดอยางมีหลักการ  
การคิดอยางมีเหตุผล    
การคิดอยางมีรูปแบบ  
การคิดอยางมีกรอบ  
การคิดอยางมีวัตถุประสงค  
กระบวนการวิเคราะหระบบในแนวลึก 
กระบวนการคิดเชื่อมโยงเรื่องเหตุและผล 
การปอนกลับของเรื่องราว 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ)

นักวิชาการ

ตัวแปรท่ีศึกษา
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ความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ
การคิดอยางมีจินตนาการ 

ทฤษฎีการคิดเชิงระบบ 
การสรางความรูความเขาใจ  
การใหคําปรึกษา  
การสงเสริมอิสระในการคิด  
การวินิจฉัยปญหา 

การคิดแบบมีความเปนองครวม 

การคิดเปนเครือขาย 

การคิดเปนลําดับชั้น 

การคิดแบบมีปฏิสัมพันธตอกัน 

การคิดอยางมีขอบเขต 

คิดอยางมีแบบแผน 

คิดอยางมีโครงสราง 

คิดอยางมีการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับความสัมพันธระหวางการสงเสริม
กระบวนการคิดเชิงระบบกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ดานการสรางความรู
ความเขาใจ การใหคําปรึกษา การสงเสริมอิสระในการคิด และการคิดอยางมีเหตุผล
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ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับจากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัย
เก่ียวของกับการศึกษาความสําเร็จของการบริหารงานวิชาการจาก ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553) ;
นวลนภา คมขํา (2556) ; กฤษณี ดวงบานยาง (2556) ; สันทัด พัชนี (2556) ; สุดารัตน ชัยทะนุ
(2556) ; อมรรัตน โพธิ์เพชร (2557) ; สิริพร รอดวิจิตร (2557) ; สุภาวดี พยัคฆา (2557) และสุลีวัลย
ทองอาญา (2558) สามารถนํามาสังเคราะหตัวแปรในดานตาง ๆ ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และการนิเทศการศึกษา ซึ่งผูวิจัย
ไดสรุปตัวแปรท่ีสําคัญและมีสาระสําคัญตอการบริหารงานวิชาการได ดังตารางท่ี 2.2 แนวความคิด
เก่ียวกับความสําเร็จของการบริหารงานวิชาการท่ีนํามาประยุกตเปนตัวแปรตาม

ตารางท่ี 2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับความสําเร็จของการบริหารงานวิชาการท่ีนํามาประยุกต
เปนตัวแปรตาม

นักวิชาการ
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การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา          
การพัฒนากระบวนการเรียนรู         
การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอน
ผลการเรียน          
การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา    
การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา      
การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู     
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ตารางท่ี 2.2 (ตอ)

นักวิชาการ

ตัวแปรท่ีศึกษา
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การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง
ทางวิชาการ 



การแนะแนวการศึกษา    
การนิเทศการศึกษา        
การสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล
ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืน
ท่ีจัดการศึกษา  
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา   

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสําเร็จดานการบริหารงานวิชาการ
โดยผานกระบวนการคิดอยางมีระบบของผูบริหารสถานศึกษา โดยสามารถแบงออกเปนดานตาง ๆ
ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา และดานการนิเทศการศึกษา



บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีเพ่ือศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร
ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 993 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 278 คน กําหนดขนาด
กลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 608 อางถึงใน พิสณุ
ฟองศร,ี 2551 : 109) กําหนดสัดสวนเปนรายอําเภอ แลวดําเนินการสุมอยางงาย (Simple Random
Sampling) ดวยวิธีการจับสลากแสดงสัดสวนดังตารางท่ี 3.1
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ตารางท่ี 3.1 แสดงสัดสวนประชากรและกลุมตัวอยาง

อําเภอ จํานวนประชากร(คน) จํานวนกลุมตัวอยาง (คน)
เมืองชุมพร 364 69
ทาแซะ 57 26
ปะทิว 91 25
สวี 161 41
ทุงตะโก 39 22
พะโตะ 27 19
หลังสวน 191 43
ละแม 63 33

รวม 993 278

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง
การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร
โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามสภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ถามเก่ียวกับเพศ ประสบการณ และขนาดสถานศึกษา

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของผูบริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพร ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก

1. การสรางความรูความเขาใจ
2. การใหคําปรึกษา
3. การสงเสริมอิสระในการคิด
4. การคิดอยางมีเหตุผล

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความสําเร็จในการบริหารงานดานวิชาการของสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร
ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก
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1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. การนิเทศการศึกษา

ลักษณะแบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด

การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามข้ันตอน ดังนี้

1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธ
ระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา

2. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสําเร็จ
ในการบริหารงานดานวิชาการ

3. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือใหสอดคลองกับนิยามศัพทของการวิจัย
4. สรางแบบสอบถามเพ่ือใชในการวิจัย จากขอมูลท่ีศึกษาจากเอกสาร ตํารา และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวมาสรางเครื่องมือวิจัย ใหครอบคลุมตามกรอบแนวคิด
5. เสนอรางแบบสอบถามใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจพิจารณาแลวแกไข

ตามขอเสนอแนะ
6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปตรวจสอบคุณภาพ หาคาความเท่ียงตรง

ตามเนื้อหา (Content Validity) โดยนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 5 คน ประกอบดวย
6.1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานการบริหาร ดานการศึกษา ประกอบดวย

6.1.1 ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารการศึกษา จํานวน 3 คน
6.1.2 ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย จํานวน 1 คน
6.1.3 ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยหรือวัดผล จํานวน 1 คน
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เพ่ือพิจารณาความถูกตองเหมาะสม ความครอบคลุมและใหคําแนะนําสิ่งท่ีควร
ปรับปรุงแกไขใหถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามนั้นกับประเด็นหลัก
ของเนื้อหา (Index of Item - Objective Congruence : IOC) ท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต
0.60 เปนตนไป ตามวิธีการของ Rovinelli and Hambleton

+1 เม่ือเห็นวาขอคําถามตรงกับขอบขายเนื้อหาตามท่ีระบุไว
0 เม่ือไมแนใจวาขอคําถามตรงกับขอบขายเนื้อหาตามท่ีระบุไว
- 1 เม่ือแนใจวาขอคําถามไมตรงกับขอบขายเนื้อหาตามท่ีระบุไว

7. นําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (Try Out) กับครูผูสอน
ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน โดยใชวิธีหาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค (พิสณุ ฟองศร,ี 2552 :140) ซึ่งมีคาความเชื่อม่ัน
ท้ังฉบับเทากับ 0.98 ซึ่งถือวาเปนแบบสอบถามท่ีมีความเชื่อม่ันเหมาะสมแกการนําไปใชในการ
เก็บขอมูลจริง

8. ไดเครื่องมือวิจัยฉบับท่ีสมบูรณเพ่ือนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิด
เชิงระบบกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ตามข้ันตอน ดังนี้

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ออกหนังสือขอ
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ถึงผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ปการศึกษา 2559 เพ่ือขออนุญาตและขอความรวมมือในการ
รวบรวมขอมูล

2. ดําเนินการเก็บขอมูลโดยวิธีการใหครูผูสอนเปนผูตอบแบบสอบถาม
3. นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับมาตรวจสอบความเรียบรอย สมบูรณและถูกตอง

เพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช

ผูวิจัยดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
1. ตรวจสอบจํานวน และความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาแตละฉบับ
2. วิเคราะหขอมูลท้ังหมดโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูล

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามสภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ ประกอบดวย

4 ดาน จํานวน 30 ขอ แบบสอบถามตอนท่ี 2 ใชการวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย ( Χ) และความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) (ผองศรี วาณิชยศุภวงศ, 2552) ใชเกณฑการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายความวา การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบอยูในระดับ
มากท่ีสุด

3.50 - 4.49 หมายความวา การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบอยูในระดับมาก
2.50 - 3.49 หมายความวา การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบอยูในระดับ

ปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายความวา การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบอยูในระดับนอย
1.00 - 1.49 หมายความวา การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบอยูในระดับ

นอยท่ีสุด
ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความสําเร็จในการบริหารงานดานวิชาการ

ประกอบดวย 6 ดาน จํานวน 48 ขอ แบบสอบถามตอนท่ี 3 ใชการวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย ( Χ) และ
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ผองศรี วาณิชยศุภวงศ, 2552) ใชเกณฑการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายความวา ความสําเร็จในการบริหารงานดานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด

3.50 - 4.49 หมายความวา ความสําเร็จในการบริหารงานดานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก

2.50 - 3.49 หมายความวา ความสําเร็จในการบริหารงานดานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง

1.50 - 2.49 หมายความวา ความสําเร็จในการบริหารงานดานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอย

1.00 - 1.49 หมายความวา ความสําเร็จในการบริหารงานดานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอยท่ีสุด
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ตอนท่ี 4 หาคาความสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชงิระบบกับความสําเรจ็
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) แบบเพียรสัน (Pearson’s
Product Moment Correlation) (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553) ระดับความสัมพันธ (r) ใชเกณฑ ดังนี้

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.61 - 0.80 หมายถึง มีความสัมพันธกันสูง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.41 - 0.60 หมายถึง มีความสัมพันธกันปานกลาง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.01 - 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธกันต่ํา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.00 หมายถึง ไมมีความสัมพันธกัน

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาครั้งนี้มี ดังนี้

1. สถิติพ้ืนฐาน
1.1 คาเฉลี่ย (Mean)
1.2 คารอยละ (Percentage)
1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

2. สถิติท่ีใชหาคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 หาความเท่ียงตรงทางเนื้อหา โดยการคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (Index

of Item Objective Congruence : IOC)
2.2 หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา

(α Coefficient) ของ Cronbach
3. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติพ้ืนฐานได คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
หาความสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) แบบเพียรสัน (Pearson’s
Product Moment Correlation) (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553)



บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิด
เชิงระบบกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร โดยผูวิจัยดําเนินการตามลําดับ
ข้ันตอนตอไปนี้

1. สัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
2. ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล
3. ผลการวิเคราะหขอมูล

สัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายและการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะห ดังตอไปนี้

Χ หมายถึง คาเฉลี่ย (Mean)
S.D. หมายถึง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
Df หมายถึง คาความเปนอิสระ (Degree of Freedorm)
SS หมายถึง คาผลรวมกําลังสอง (Sum of Squares)
MS หมายถึง คาเฉลี่ยกําลังสอง (Mean of Squares)
Sig หมายถึง นัยสําคัญทางสถิติ (Significanf)
** หมายถึง คานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
r หมายถึง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
X หมายถึง การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ
X1 หมายถึง การสรางความรูความเขาใจ
X2 หมายถึง การใหคําปรึกษา
X3 หมายถึง การสงเสริมอิสระในการคิด
X4 หมายถึง การคิดอยางมีเหตุผล
Y หมายถึง ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
Y1 หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
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Y2 หมายถึง การพัฒนากระบวนการเรียนรู
Y3 หมายถึง การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
Y4 หมายถึง การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Y5 หมายถึง การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
Y6 หมายถึง การนิเทศการศึกษา

ผลการวิเคราะหขอมูล

ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ ประสบการณการทํางาน
และขนาดสถานศึกษา ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงดังตารางท่ี 4.1 ดังนี้

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปร เพศ
ประสบการณการทํางาน และขนาดสถานศึกษา

ตัวแปร กลุมตัวอยาง รอยละ
1. เพศ

1.1 เพศชาย
1.2 เพศหญิง

103
175

33.22
66.78

รวม 278 100.00
2. ประสบการณการทํางาน

2.1 ประสบการณการทํางานต่ํากวา5 ป
2.2 ประสบการณการทํางาน 5 - 10 ป
2.3 ประสบการณการทํางานมากกวา 10 ป

67
92

119

24.10
33.10
42.80

รวม 278 100.00
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)

ตัวแปร กลุมตัวอยาง รอยละ
3. ขนาดสถานศึกษา

3.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวนนักเรียนต่ํากวา 500 คน
3.2 สถานศึกษาขนาดกลางจํานวนนักเรียนตั้งแต

501 - 1,500 คน
3.3 สถานศึกษาขนาดใหญ จํานวนนักเรียนตั้งแต

1,501 คนข้ึนไป

45
82

151

16.18
29.51

54.31

รวม 278 100.00

จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเพศหญิง มีประสบการณมากกวา
10 ปข้ึนไป โดยปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญตั้งแต 1,501 คนข้ึนไป

ตอนท่ี 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพร โดยภาพรวมและเปนรายดาน ผลการวิเคราะหปรากฏตามตารางท่ี 4.2 - 4.6

ตารางท่ี 4.2 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ
ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร

ขอท่ี การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ Χ S.D. ระดับการปฏิบัติ
1 ดานการสรางความรูความเขาใจ 3.97 .66 มาก
2 ดานการใหคําปรึกษา 3.91 .73 มาก
3 ดานการสงเสริมอิสระในการคิด 3.92 .70 มาก
4 ดานการคิดอยางมีเหตุผล 3.95 .64 มาก

รวม 3.58 .58 มาก
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จากตารางท่ี 4.2 พบวา การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับดังนี้ ดานการสรางความรู
ความเขาใจ ดานการคิดอยางมีเหตุผล ดานการสงเสริมอิสระในการคิด และดานการใหคําปรึกษา

ตารางท่ี 4.3 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ
ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ดานการสรางความรูความเขาใจ

ขอท่ี ดานการสรางความรูความเขาใจ Χ S.D. ระดับการปฏิบัติ
1 ผูบริหารสงเสริมใหครูทํางานโดยยึดหลักการใช

แผนผังกางปลา 3.98 .78 มาก
2 ผูบริหารสงเสริมใหครูใชเทคนิคกระบวนการคิด

เพ่ือหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 3.89 .73 มาก
3 ผูบริหารสงเสริมการจดัทําหลักสูตรกระบวนการคิด

เชิงระบบโดยเชิญวิทยากรมาเปนผูใหความรู 3.97 .81 มาก
4 ผูบริหารสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาศักยภาพ

ของตนเองอยางสมํ่าเสมอ 3.92 .85 มาก
5 ผูบริหารจัดใหมีหนังสือ วารสาร ตํารา เก่ียวกับ

การคิดเชิงระบบใหกับครูในการศึกษาคนควา 3.96 .79 มาก
6 ผูบริหารสงเสริมและเปดโอกาสใหครูไดแสดง

ความคิดของตนในการทํางานอยางเปนอิสระ 3.99 .80 มาก

7 ผูบริหารใชเครื่องมือตาง ๆ ในการฝกใหครูรูจัก
แกปญหาท่ีเกิดข้ึน 3.93 .82 มาก

รวม 3.97 .66 มาก

จากตารางท่ี 4.3 พบวา การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู ดานการสรางความรูความเขาใจ โดยรวมและรายขออยูในระดับมากเม่ือพิจารณา
เปนรายขอ ผูบริหารสงเสริมและเปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดของตนในการทํางานอยางเปนอิสระ
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือผูบริหารสงเสริมใหครูทํางานโดยยึดหลักการใชแผนผังกางปลา สวนผูบริหาร
สงเสริมใหครูใชเทคนิคกระบวนการคิดเพ่ือหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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ตารางท่ี 4.4 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพร ดานการใหคําปรึกษา

ขอท่ี ดานการใหคําปรึกษา Χ S.D. ระดับการปฏิบัติ
1 ผูบริหารใชหลักการนิเทศการศึกษาในการสงเสริม

ใหครูคิดเปนระบบจากงานท่ีปฏิบัติ 3.96 .78 มาก
2 ผูบริหารนํากรณีศึกษาเขามาใชกับครูเพ่ือเปนการคิด

หาสาเหตุของปญหาโดยอาศัยหลักการคิดเชิงระบบ 3.84 .83 มาก
3 ผูบริหารใชวิธีการสนทนากับครูเก่ียวกับสาเหตุของ

ปญหา โดยยึดหลักการคิดเชิงระบบในการแกปญหา
ใหกับครู

3.95 .77 มาก

4 ผูบริหารใหคําปรึกษาโดยยึดคําอธิบายปรากฏการณ
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเปนทางการและไมเปนทางการเพ่ือหา
สาเหตุของปญหา

3.92 .76 มาก

5 ผูบริหารสนับสนุนใหครูสามารถคิดหาแนวทาง
วิธีการและข้ันตอนการทํางานดวยตนเอง 3.89 .79 มาก

6 ผูบริหารใหคําปรึกษาดวยอัธยาศัยไมตรีอันดี และ
สงเสริมการทํางานอยางเปนระบบของครู 3.91 .79 มาก

7 ผูบริหารมีเทคนิคการใหคําปรึกษาท่ีเปนระบบ
สงผลใหครูเกิดการแกปญหาอยางถูกตองและเปนระบบ 3.86 .82 มาก

รวม 3.91 .73 มาก

จากตารางท่ี 4.4 พบวา การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู ดานการใหคําปรึกษา โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ ผูบริหารใชหลักการนิเทศการศึกษาในการสงเสริมใหครูคิดเปนระบบจากงานท่ีปฏิบัติ
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารใชวิธีการสนทนากับครูเก่ียวกับสาเหตุของปญหาโดยยึดหลักการคิด
เชิงระบบในการแกปญหาใหกับครู สวนผูบริหารนํากรณีศึกษาเขามาใชกับครูเพ่ือเปนการคิดหาสาเหตุ
ของปญหาโดยอาศัยหลักการคิดเชิงระบบมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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ตารางท่ี 4.5 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพร ดานการสงเสริมอิสระในการคิด

ขอท่ี ดานการสงเสริมอิสระในการคิด Χ S.D. ระดับการปฏิบัติ
1 ผูบริหารสงเสริมใหครูไดรูจักตั้งคําถามเก่ียวกับปญหา

ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน เพ่ือหาแนวทาง
ในการแกปญหา 3.91 .79 มาก

2 ผูบริหารสงเสริมใหครูรูจักเลือกใชขอมูล
จากแหลงตาง ๆ มาประกอบในการหาคําตอบ 3.99 .83 มาก

3 ผูบริหารสงเสริมใหครูมีอิสระในการเลือกใชขอมูล
มาประกอบกระบวนการคิดในการหาคําตอบ 3.84 .90 มาก

4 ผูบริหารสงเสริมใหครูปฏิบัติงานดวยการเปดใจ
เพ่ือรับฟงความคิดเห็น หรือคําอธิบายจากผูรวมงาน 3.98 .79 มาก

5 ผูบริหารสงเสริมใหครูรูจักทํานายหรือพยากรณ
ผลกระทบดานตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน 3.91 .79 มาก

6 ผูบริหารเปดโอกาสใหครูไดแสดงความสามารถของตน
ดวยการลงมือปฏิบัติหลังจากหาสาเหตุของปญหา 3.95 .77 มาก

7 ผูบริหารสงเสริมใหครูไดมีกระบวนการคิดใหม ๆ
โดยอาศัยหลักการคิดเชิงระบบในการปฏิบัติงาน 3.96 .78 มาก

8 ผูบริหารสงเสริมใหครูมีระบบแนวคิดท่ียืดหยุน
และสนองตอปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 3.90 .84 มาก

รวม 3.92 .70 มาก

จากตารางท่ี 4.5 พบวา การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู ดานการสงเสริมอิสระในการคิด โดยรวมและรายขออยู ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารสงเสริมใหครูรูจักเลือกใชขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาประกอบในการ
หาคําตอบมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือผูบริหารสงเสริมใหครูปฏิบัติงานดวยการเปดใจเพ่ือรับฟง
ความคิดเห็น หรือคําอธิบายจากผูรวมงาน สวนผูบริหารสงเสริมใหครูมีระบบแนวคิดท่ียืดหยุน และ
สนองตอปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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ตารางท่ี 4.6 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพร ดานการคิดอยางมีเหตุผล

ขอท่ี ดานการคิดอยางมีเหตุผล Χ S.D. ระดับการปฏิบัติ
1 ผูบริหารสงเสริมใหครูหาคําอธิบายถึงสถานการณ

ตาง ๆ โดยใชเหตุผลเปนองคประกอบ 3.99 .75 มาก
2 ผูบริหารสงเสริมใหครูหาสาเหตุของปญหาตาง ๆ

ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 3.93 .76 มาก
3 ผูบริหารสงเสริมและกระตุนใหครูนึกถึงผลกระทบ

ของสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน 3.96 .77 มาก
4 ผูบริหารสงเสริมใหครูไดคนควาขอมูลท่ีคิดวาจําเปน

และนํามาเปนองคประกอบในการตัดสินใจ 3.92 .78 มาก
5 ผูบริหารสงเสริมใหครูรูจักวิเคราะหถึงแนวทางท่ีจะ

หาคําตอบวาสิ่งไหนเหมาะสมแกการปฏิบัติมากท่ีสุด 3.89 .79 มาก
6 ผูบริหารสงเสริมใหครูใชขอมูลท่ีไดมาใชในการตัดสินใจ 3.91 .79 มาก
7 ผูบริหารสงเสริมใหครูใชเหตุผลความนาจะเปน

มาเปนหลักในการทํางาน 3.86 .82 มาก
8 ผูบริหารสงเสริมใหครูใชหลักกระบวนการคิด

ในการตัดสินใจในงานท่ีตนไดรับมอบหมาย 3.92 .78 มาก
รวม 3.95 .64 มาก

จากตารางท่ี 4.6 พบวา การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู ดานการคิดอยางมีเหตุผล โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ ผูบริหารสงเสริมใหครูหาคําอธิบายถึงสถานการณตาง ๆ โดยใชเหตุผลเปนองคประกอบ
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมและกระตุนใหครูนึกถึงผลกระทบของสถานการณ
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน สวนผูบริหารสงเสริมใหครูใชเหตุผลความนาจะเปนมาเปนหลัก
ในการทํางานมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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ตอนท่ี 3 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพร โดยภาพรวมและเปนรายดาน ผลการวิเคราะหปรากฏตามตารางท่ี 4.7 - 4.13

ตารางท่ี 4.7 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพร โดยภาพรวมและรายดาน

ขอท่ี
ความสําเร็จในการบริหาร

งานวิชาการของสถานศึกษา Χ S.D.
ระดับ

การปฏิบัติ
1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.98 .63 มาก
2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 3.97 .65 มาก
3 ดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 3.96 .67 มาก
4 ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.93 .68 มาก
5 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3.95 .68 มาก
6 ดานการนิเทศการศึกษา 3.94 .65 มาก

รวม 3.97 .58 มาก

จากตารางท่ี 4.7 พบวา ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ ดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผล
การเรียน ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา และ
ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ตารางท่ี 4.8 แสดงการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพร ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ขอท่ี ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Χ S.D. ระดับการปฏิบัติ
1 ครูเขาใจหลักสูตร การกําหนดเปาหมายการจัดทํา

หลักสูตรและการใชหลักสูตรสถานศึกษาอยางถูกตอง 3.91 .70 มาก
2 ครูทราบเปาหมายการดําเนินการตามแผนพัฒนา

ของสถานศึกษา 3.96 .72 มาก
3 สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนงบประมาณทรัพยากร

ในการจัดทําหลักสูตรและการใชหลักสูตรสถานศึกษา 3.99 .73 มาก
4 สถานศึกษาสนับสนุนใหครูมีความรูในการจัดทํา

หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.96 .75 มาก
5 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธและสงเสริมใหชุมชน

มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 3.86 .81 มาก
6 สถานศึกษามีคูมือและแนวการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษามาบริการแกครู 3.91 .84 มาก
7 ผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันวิเคราะห

จุดออน จุดแข็งของโรงเรียนเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน
ของโรงเรียน 3.97 .76 มาก

8 สถานศึกษามีการประเมินการใชหลักสูตรและนํา
ผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง 3.92 .85 มาก

รวม 3.98 .63 มาก

จากตารางท่ี 4.8 พบวา ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร ในการจัดทําหลักสูตรและการใชหลักสูตร
สถานศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง
ของโรงเรียนเพ่ือกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน สวนสถานศึกษามีการประชาสัมพันธและสงเสริม
ใหชุมชน มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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ตารางท่ี 4.9 แสดงการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพร ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู

ขอท่ี ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู Χ S.D. ระดับการปฏิบัติ
1 ครูจัดทําแผนการเรียนรูตามกลุมสาระ และหนวยการ

เรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 3.99 .76 มาก
2 ครูจัดกระบวนการเรียนรู จัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอม

และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 3.98 .78 มาก
3 มีระบบควบคุมกํากับติดตามใหครูมีการจัดเตรียม

การสอนและบันทึกการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ 3.89 .76 มาก
4 ใชภูมิปญญาทองถ่ิน และเครือขายผูปกครองชุม

ทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสม 3.94 .79 มาก

5 ครูพัฒนาการเรียนการสอนรวมกันตามความเหมาะสม 3.93 .76 มาก
6 มีการมอบหมายหนาท่ี ผูรับผิดชอบเพ่ือใหดําเนินการ

ตามแผนการจัดการเรียนการสอน 3.92 .83 มาก
7 ครูจัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนทําโครงงาน 3.93 .76 มาก
8 ครูมีการศึกษาและทําความเขาใจหลักการ

ของการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 3.94 .97 มาก
รวม 3.97 .65 มาก

จากตารางท่ี 4.9 พบวา ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
ครูจัดทําแผนการเรียนรูตามกลุมสาระ และหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมีคาเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาคือ ครูจัดกระบวนการเรียนรู จัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรู ท่ีเอ้ือตอการ
จัดการเรียนการสอน สวนมีระบบควบคุม กํากับ ติดตามใหครูมีการจัดเตรียมการสอนและบันทึก
การสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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ตารางท่ี 4.10 แสดงการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพร ดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน

ขอท่ี
ดานการวัดผลประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียน Χ S.D.

ระดับการ
ปฏิบัติ

1 ผูบริหารมีการวางแผนและกําหนดนโยบายเก่ียวกับ
การวัดผลประเมินผลรวมกับครูและฝายวิชาการ 3.95 .79 มาก

2 ผูบริหารใหคําปรึกษาแนะนําแกครูเก่ียวกับการวัดผล
และประเมินผลใหเปนไปตามแนวทางของหลักสูตร 3.94 .78 มาก

3 ผูบริหารสงเสริมใหครูวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 3.88 .79 มาก
4 ผูบริหารจัดประชุมอบรมเพ่ือใหครูมีความรูความสามารถ

ในการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผล 3.92 .81 มาก
5 มีระบบควบคุมติดตามการประเมินผลและนําผลการ

ประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 3.85 .82 มาก
6 ผูบริหารมีการสนับสนุนงบประมาณทรัพยากรและบุคลากร

ในการวัดผลและประเมินผล 3.91 .81 มาก
7 ผูบริหารมีการประเมินผลการวัดผลและประเมินผล

ตามแผนท่ีกําหนด 3.86 .88 มาก
8 ผูบริหารมีการวิเคราะหปญหาและสาเหตุท่ีเก่ียวของ

จากการประเมินผลการวัดผลและประเมินผล 3.98 .75 มาก
รวม 3.96 .67 มาก

จากตารางท่ี 4.10 พบวา ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู ดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก
เม่ือพิจารณาเปนรายขอผูบริหารมีการวิเคราะหปญหาและสาเหตุท่ีเก่ียวของจากการประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผูบริหารมีการวางแผนและกําหนดนโยบาย
เก่ียวกับการวัดผล ประเมินผลรวมกับครู และฝายวิชาการ สวนมีระบบควบคุมติดตามการประเมินผล
และนําผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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ตารางท่ี 4.11 แสดงการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ขอท่ี
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา Χ S.D.

ระดับการ
ปฏิบัติ

1 ครูเขารับการอบรมเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 3.97 .78 มาก

2 มีการสนับสนุนสื่อและอุปกรณเพ่ือใชในการวิจัย 3.96 .83 มาก
3 ครูทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาดานการศึกษา 3.99 .76 มาก
4 มีคูมือ/เอกสารเพ่ือประกอบการจัดทําวิจัยใหแกบุคลากร

ในโรงเรียน 3.93 .81 มาก
5 ครูนําเสนอผลงานการวิจัยตอผูมีสวนเก่ียวของ 3.96 .78 มาก
6 มีการกําหนดเปาหมายการจัดทําวิจัย 3.98 .77 มาก
7 ครูและบุคลากรจัดทําแผนตามเปาหมายโดยกําหนด

แนวทางการดําเนินงานระยะเวลางบประมาณผูรับผิดชอบ
และการประเมินผลการจัดทําวิจัย 3.95 .76 มาก

8 มีผูรับผิดชอบเพ่ือใหดําเนินการตามแผนการจัดทําวิจัย 3.96 .83 มาก
รวม 3.93 .68 มาก

จากตารางท่ี 4.11 พบวา ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ ครูทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาดานการศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีการกําหนดเปาหมาย
การจัดทําวิจัย สวนมีคูมือ/เอกสารเพ่ือประกอบ การจัดทําวิจัยใหแกบุคลากรในโรงเรียนมีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด
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ตารางท่ี 4.12 แสดงการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาตามความคิดสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

ขอท่ี
ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา Χ S.D.

ระดับการ
ปฏิบัติ

1 มีการสํารวจความตองการของครูในการใชวัสดุประกอบ
หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 3.97 .80 มาก

2 มีการจัดหาวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
มาบริการอํานวยความสะดวกแกครู 3.98 .79 มาก

3 มีการสงเสริมใหครูไดมีการคิดคนและผลิตวัสดุสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 3.96 .76 มาก

4 มีการสงเสริมใหมีการนิเทศเพ่ือใหความรูความเขาใจ
แกครูเก่ียวกับการใชสื่อการเรียนการสอน 3.95 .77 มาก

5 มีการควบคุมกํากับใหครูไดใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 3.92 .79 มาก

6 โรงเรียนนําระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการปรับปรุง
และพัฒนาการงานวิชาการของโรงเรียน 3.96 .76 มาก

7 โรงเรียนใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสในการติดตอ
ประสานงานและรวมมือทางดานวิชาการกับสถาบันอ่ืน 3.95 .77 มาก

8 โรงเรียนใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือรวบรวมขอมูล
ทางวิชาการตาง ๆ ของนักเรียน 3.94 .79 มาก

รวม 3.95 .68 มาก

จากตารางท่ี 4.12 พบวา ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ มีการจัดหาวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อ การเรียนการสอนมาบริการอํานวย
ความสะดวก แกครูมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีการสํารวจความตองการของครูในการใชวัสดุ
ประกอบหลักสูตร และสื่อการเรียน การสอน สวนมีการควบคุม กํากับใหครูไดใช สื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษามีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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ตารางท่ี 4.13 แสดงการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ดานการนิเทศการศึกษา

ขอท่ี ดานการนิเทศการศึกษา Χ S.D. ระดับการปฏิบัติ
1 มีการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร 3.73 .74 มาก
2 ใชหลักการนิเทศภายในเพ่ือชวยเหลือครูเก่ียวกับ

การจัดการเรียนการสอน 3.82 .85 มาก
3 ครูใชวิธีการวิเคราะหปญหาอุปสรรคของการนิเทศ

ภายในโรงเรียน 3.95 .92 มาก
4 มีการนิเทศโดยการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ 3.71 .82 มาก
5 ครูนําผลงานจากการนิเทศภายในมาปรับปรุง

และพัฒนาการเรียนการสอน 3.83 .71 มาก
6 มีการสรางเครื่องมือในการนิเทศมีการปฏิบัติการนิเทศ

และการประเมินผลการนิเทศ 3.81 .87 มาก
7 มอบหมายผูรับผิดชอบใหดําเนินการตามแผน

การนิเทศภายใน 3.73 .79 มาก
8 มีการนิเทศภายในอยางเปนระบบ 3.76 .71 มาก

รวม 3.94 .65 มาก

จากตารางท่ี 4.13 พบวา ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู ดานการนิเทศศึกษาโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอครูใชวิธีการ
วิเคราะหปญหาอุปสรรคของการนิเทศภายในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูนําผลงาน
จากการนิเทศภายในมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน สวนมีการนิเทศโดยการมีสวนรวม
ของผูเก่ียวของมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิด
เชิงระบบกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร
ผลการวิเคราะหปรากฏตาม ตารางท่ี 4.14

ตารางท่ี 4.14 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ
กับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร

การสงเสริม
กระบวน

การคิดเชิงระบบ
(X)

ความสําเร็จในการบริหารงานวชิาการ
ของสถานศึกษา(Y)

รวม
(Y)

การพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา

(Y1)

การพัฒนา
กระบวน
การเรียนรู

(Y2)

การวัดผล
ประเมินผล
และการ

เทียบโอนผล
การเรียน

(Y3)

การวิจัย
เพ่ือพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

(Y4)

การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม

และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

(Y5)

การนิเทศ
การศึกษา

(Y6)

1. ดานการสราง
ความรูความเขาใจ
(X1) .27** .33** .39** .29** .20** .22** .32**

2. ดานการให
คําปรึกษา (X2) .30** .37** .40** .33** .24** .26** .36**

3.d ดานการสงเสริม
อิสระในการคิด
(X3) .34** .40** .37** .37** .33** .30** .40**

4. ดานการคิด
อยางมีเหตุผล
(X4) .41** .37** .47** .54** .65** .52** .56**

รวม (X) .42** .47** .52** .47** .42** .40** .51**

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
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จากตารางท่ี 4.14 ผลการศึกษาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิด
เชิงระบบกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร พบวา มีคาความสัมพันธ (r)
อยูระหวาง .20 - .65 และการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง (r = .51**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ
กับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา รายดาน พบวา การสงเสริมกระบวนการคิด
เชิงระบบกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ัง 4 ดาน คือ ดานการสรางความรูความเขาใจ (X1) ดานการใหคําปรึกษา (X2)
ดานการสงเสริมอิสระในการคิด (X3) และดานการคิดอยางมีเหตุผล (X4) r = .32,.36,.40 และ .56
ตามลําดับ

เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษากับการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ รายดาน พบวา ความสําเร็จในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ อยูในระดับ
ปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ัง 6 ดาน คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
(Y1) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู (Y2) ดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
(Y3) ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Y4) ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา (Y5) และดานการนิเทศการศึกษา (Y6) r =.42, .47, .52, .47 .42 และ .40 ตามลําดับ



บทที่ 5

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบกับความสําเร็จ
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ
กับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร เก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอน จํานวน 278 คน
โดยใชแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตามแบบของ Likert จํานวน 78 ขอ
มีคาความเชื่อม่ัน 0.93 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
(Χ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product -
moment Correlation Coefficient)

สรุปผล

จากผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบกับความสําเร็จ
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร สรุปผลได ดังนี้

1. การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับ
ดังนี้ ดานการสรางความรูความเขาใจ ดานการคิดอยางมีเหตุผล ดานการสงเสริมอิสระในการคิด และ
ดานการใหคําปรึกษา เม่ือพิจารณาเปนรายดานสรุปได ดังนี้

1.1 ดานการสรางความรูความเขาใจ โดยรวมและรายขออยูในระดับมากเม่ือพิจารณา
เปนรายขอ ผูบริหารสงเสริมและเปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดของตนในการทํางานอยางเปนอิสระ
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือผูบริหารสงเสริมใหครูทํางานโดยยึดหลักการใชแผนผังกางปลา สวนผูบริหาร
สงเสริมใหครูใชเทคนิคกระบวนการคิดเพ่ือหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยต่ําสุด

1.2 ดานการใหคําปรึกษา โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ ผูบริหารใชหลักการนิเทศการศึกษาในการสงเสริมใหครูคิดเปนระบบจากงานท่ีปฏิบัติ
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารใชวิธีการสนทนากับครูเก่ียวกับสาเหตุของปญหาโดยยึดหลักการ
คิดเชิงระบบในการแกปญหาใหกับครู สวนผูบริหารนํากรณีศึกษาเขามาใชกับครูเพ่ือเปนการคิดหาสาเหตุ
ของปญหาโดยอาศัยหลักการคิดเชิงระบบมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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1.3 ดานการสงเสริมอิสระในการคิด โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ ผูบริหารสงเสริมใหครูรูจักเลือกใชขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาประกอบในการหาคําตอบ
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูปฏิบัติงานดวยการเปดใจเพ่ือรับฟงความคิดเห็น
หรือคําอธิบายจากผูรวมงาน สวนผูบริหารสงเสริมใหครูมีระบบแนวคิดท่ียืดหยุนและสนองตอปรากฏการณ
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมีคาเฉลี่ยต่ําสุด

1.4 ดานการคิดอยางมีเหตุผล โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ ผูบริหารสงเสริมใหครูหาคําอธิบายถึงสถานการณตาง ๆ โดยใชเหตุผลเปนองคประกอบ
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือผูบริหารสงเสริมและกระตุนใหครูนึกถึงผลกระทบของสถานการณตาง ๆ
ท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน สวนผูบริหารสงเสริมใหครูใชเหตุผลความนาจะเปนมาเปนหลักในการทํางาน
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

2. ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู
ดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา และดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เม่ือพิจารณา
เปนรายดานสรุปได ดังนี้

2.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก
เม่ือพิจารณาเปนรายขอสถานศึกษาไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร ในการจัดทําหลักสูตร
และการใชหลักสูตรสถานศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของรวมกัน
วิเคราะหจุดออน จุดแข็งของโรงเรียนเพ่ือกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน สวนสถานศึกษามีการประชาสัมพันธ
และสงเสริมใหชุมชน มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีคาเฉลี่ยต่ําสุด

2.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก
เม่ือพิจารณาเปนรายขอครูจัดทําแผนการเรียนรูตามกลุมสาระ และหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูจัดกระบวนการเรียนรู จัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอม และ
แหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน สวนมีระบบควบคุม กํากับติดตามใหครูมีการจัดเตรียม
การสอนและบันทึกการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญมีคาเฉลี่ยต่ําสุด

2.3 ดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมและรายขอ
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอผูบริหารมีการวิเคราะหปญหาและสาเหตุท่ีเก่ียวของจากการ
ประเมินผลการวัด ผลและประเมินผลมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผูบริหารมีการวางแผนและกําหนด
นโยบายเก่ียวกับการวัดผล ประเมินผลรวมกับครู และฝายวิชาการ สวนมีระบบควบคุมติดตาม
การประเมินผลและนําผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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2.4 ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวมและรายขออยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ครูทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาดานการศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ
มีการกําหนดเปาหมายการจัดทําวิจัย สวนมีคูมือ/เอกสารเพ่ือประกอบ การจัดทําวิจัยใหแกบุคลากร
ในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยต่ําสุด

2.5 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยรวมและรายขอ
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ มีการจัดหาวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อ การเรียนการสอน
มาบริการอํานวยความสะดวก แกครูมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีการสํารวจความตองการของครู
ในการใชวัสดุประกอบหลักสูตร และสื่อการเรียน การสอน สวนมีการควบคุม กํากับใหครูไดใช สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

2.6 ดานการนิเทศศึกษาโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
ครูใชวิธีการวิเคราะหปญหาอุปสรรคของการนิเทศภายในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ครูนํา
ผลงานจากการนิเทศภายในมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน สวนมีมีการนิเทศโดยการมีสวนรวม
ของผูเก่ียวของมีคาเฉลี่ยต่ําสุด

3. ผลการศึกษาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ
กับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร พบวา มีคาความสัมพันธ (r) อยูระหวาง .20 - .65
และการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษากับความสําเร็จในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง (r = .51**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ
กับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษารายดาน พบวา การสงเสริมกระบวนการคิด
เชิงระบบของกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ัง 4 ดาน คือ ดานการสรางความรูความเขาใจ (X1) ดานการใหคําปรึกษา
(X2) ดานการสงเสริมอิสระในการคิด (X3) และดานการคิดอยางมีเหตุผล (X4) r =. 32,.36,.40 และ
.56 ตามลําดับ

เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษากับการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ รายดาน พบวา ความสําเร็จในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบอยูในระดับ
ปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ัง 6 ดาน คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
(Y1) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู (Y2) ดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
(Y3) ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Y4) ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา (Y5) และดานการนิเทศการศึกษา (Y6) r =.42, .47, .52, .47 .42 และ .40 ตามลําดับ



125

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ
กับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร มีประเด็นท่ีนํามาอภิปราย ดังนี้

1. การสงเสริมการคิดเชิงระบบโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับ ดังนี้
ดานการสรางความรูความเขาใจ ดานการคิดอยางมีเหตุผล ดานการสงเสริมอิสระในการคิด และดาน
การใหคําปรึกษา

ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบถือไดวา
เปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ีจะสงผลใหการบริหารประสบความสําเร็จ การคิดเชิงระบบเปน วิธีการคิด
อยางมีเหตุผล ทําใหผลของการคิด หรือผลของการแกปญหาท่ีไดนั้นมีความถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว
คิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีมองภาพรวมท่ีเปนระบบและมีสวนประกอบยอย ๆ โดยอาศัยการคิดในรูปแบบ
โดยตรง และโดยทางออม ภายใตกระบวนการดานการสรางความรูความเขาใจ ดานการคิดอยางมีเหตุผล
ดานการสงเสริมอิสระในการคิด และดานการใหคําปรึกษา การคิดท่ีมีความเขาใจ เชื่อมโยง มีความเชื่อ
ในทฤษฎีระบบเปนพ้ืนฐาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อรอุมา รุงเรืองวณิชกุล (2556 : 12) กลาววา
การคิดเชิงระบบ เปนกระบวนการทางสมองท่ีทําใหเกิดพฤติกรรม การแสดงออกท้ังทางกายและทางวาจา
เปนสิ่งท่ีชี้นําและควบคุมการกระทําหรือพฤติกรรมของมนุษย เพ่ือใหบรรลุประสงคในสิ่งท่ีตองการ
และยังเปนการคิดท่ีประกอบดวยคุณธรรม จริยธรรม จึงจะเปนความคิดท่ีสมบูรณ เพ่ือทําใหเกิด
ประโยชนตอชีวิตของตนเองและผู อ่ืนในสังคม ใหคนสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมได
อยางมีความสุข และยังสอดคลองกับแนวคิดของ พรพรรณ ภูมิภู (2558 : 1) กลาววา การคิดเชิงระบบ
เปนการคิดท่ีมีความเขาใจ เชื่อมโยง มีความเชื่อในทฤษฎีระบบเปนพ้ืนฐานในสมอง คนปกติมีความเขาใจ
เก่ียวกับระบบในสรรพสิ่งท่ีอยูในในโลกท่ีสอดคลองกับทฤษฎีระบบอยูแลว เพียงแตความสามารถ
ในการทําไดดีในระดับความเข็มขนของระบบแตกตางกัน และภคมนวรรณ ขุนพิณี (2558) กลาววา
การคิดเชิงระบบ เปนการคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย ท่ีมองภาพรวมอยางเปนระบบ มีสวนประกอบ
ยอย ๆ โดยอาศัยการคิดในรูปแบบโดยทางตรง และทางออม การคิดเชิงระบบโดยมุงเนนการกระทํา
โดยตรง มีเปาหมายกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมจําแนกรูปแบบการคิดตามพ้ืนฐานของมนุษย

จากท่ีกลาวมาขางตนนาจะเปนเหตุผลหลักท่ีทําใหการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายดานสามารถอภิปรายได ดังนี้

1.1 การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา ดานการสราง
ความรูความเขาใจ โดยรวมและรายขออยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารสงเสริม และ
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เปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดของตนในการทํางานอยางเปนอิสระมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ
ผูบริหารสงเสริมใหครูทํางานโดยยึดหลักการใชแผนผังกางปลา สวนผูบริหารสงเสริมใหครูใชเทคนิค
กระบวนการคิดเพ่ือหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ผลการวิจัยเชนนี้นาจะเปนผลมาจากการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ
ดานการสรางความรูความเขาใจ ของผูบริหารสถานศึกษาเปนสิ่งสําคัญท่ีผูบริหารทุกคนตองมีภายใต
กระบวนการและวิธีการท่ีแตกตางกันออกไป การสงเสริมและเปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดของตน
ในการทํางานอยางเปนอิสระจะสงผลดีตอประสิทธิภาพของงาน ทําใหครูไดใชความรูความสามารถ
ของแตละบุคคลในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการพัฒนาการเรียนการสอน และนํา
นวัตกรรมมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสงเสริมใหครูทํางานโดยยึด
หลักการใชแผนผังกางปลาในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน สงผลใหครูรูจักกระบวนการในการ
แกไขการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายในแตละภารกิจอยางสมํ่าเสมอ เกิดประโยชนสูงสุดในการจัด
การศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ (Henderson, 1992) กลาววา การสรางความรูความเขาใจ
เปนการพัฒนาทางปญญาท่ีเกิดจากการเรียนรูรวมกันในสังคม ซึ่งเปนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
วิธีการ ซึ่งแตละบุคคลจะมีวิธีคิดในการแกปญหาไมเหมือนกัน ท้ังนี้ตองเกิดจากความกระตือรือรน
ท่ีจะแกปญหาของตนเอง และยังสอดคลองกับแนวคิดของ (Jean Piaget, 1962) ท่ีเชื่อวา ถาผูเรียน
ถูกกระตุนดวยปญหาท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทางปญญาแลว จะทําใหผูเรียนพยายามปรับโครงสราง
ทางปญญาใหเขาสูสภาวะสมดุลโดยวิธีการ ดูดซึมไดแก การรับขอมูลใหมจากสิ่งแวดลอมเขาไปไว
ในโครงสรางทางปญญา และปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญา คือ การเชื่อมโยงโครงสรางทางปญญา
เดิม หรือความรูเดิมท่ีมีมากอนกับขอมูลขาวสารใหม จนกระท่ังสรางความรูใหมข้ึนมาหรือเกิดการ
เรียนรูได

1.2 การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ ดานการใหคําปรึกษา โดยรวมและรายขอ
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารใชหลักการนิเทศการศึกษาในการสงเสริมใหครูคิด
เปนระบบจากงานท่ีปฏิบัติมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผูบริหารใชวิธีการสนทนากับครูเก่ียวกับสาเหตุ
ของปญหาโดยยึดหลักการคิดเชิงระบบในการแกปญหาใหกับครู สวนผูบริหารนํากรณีศึกษาเขามาใช
กับครูเพ่ือเปนการคิดหาสาเหตุของปญหาโดยอาศัยหลักการคิดเชิงระบบมีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ผลการวิจัยเชนนี้นาจะเปนผลมาจาก การใหคําปรึกษาถือเปนหัวใจสําคัญ
ในการเปดรับฟงสภาพและปญหาตาง ๆ จากบุคลากรในองคกร การใหคําปรึกษา คือ การชวยเหลือ
ใหคิดและตัดสินใจแกไขปญหาของตนเอง ดวยการใชเทคนิคตาง ๆ ของการสรางความสัมพันธ
การสื่อสาร ความเขาใจและมีความรูสึกอยากชวยเหลือ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารจะตองใชหลักการ
นิเทศการศึกษาในการสงเสริมใหครูคิดเปนระบบจากงานท่ีปฏิบัติจริง การใชวิธีการสนทนากับครู
เก่ียวกับสาเหตุของปญหาโดยยึดหลักการคิดเชิงระบบในการแกปญหาใหกับครู และนํากรณีศึกษา
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เขามาใชกับครูเพ่ือเปนการคิดหาสาเหตุของปญหาโดยอาศัยหลักการคิดเชิงระบบ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ Gladding (1996) ท่ีกลาววา การใหคําปรึกษาจะตองยึดหลัก ทฤษฏี กระบวนการ และ
เทคนิคการใหคําปรึกษาใหครูไดเลือกใชไดตามความเหมาะสมกับลักษณะของปญหา เนนสัมพันธภาพ
ท่ีดีในการใหคําปรึกษา ความรูสึกไววางใจ และกลาเปดเผยตนเอง ซึ่งจะชวยใหการใหคําปรึกษาดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ ใชการสนทนา หรือการสื่อสารสองทางของการใหคําปรึกษา การใหคําปรึกษา
เปนท้ังศาสตรและศิลป วิธีการแกปญหาในแตละกรณีจะไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับสถานการณ และ
สภาพปญหา

1.3 การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ ดานการสงเสริมอิสระในการคิด โดยรวม
และรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารสงเสริมใหครูรูจักเลือกใชขอมูลจาก
แหลงตาง ๆ มาประกอบในการหาคําตอบมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือผูบริหารสงเสริมใหครูปฏิบัติงาน
ดวยการเปดใจเพ่ือรับฟงความคิดเห็น หรือคําอธิบายจากผูรวมงาน สวนผูบริหารสงเสริมใหครูมีระบบ
แนวคิดท่ียืดหยุนและสนองตอปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ผลการวิจัยเชนนี้นาจะเปนผลมาจากปจจุบันการจัดการศึกษาไดมีการแขงขัน
กันในวงกวาง ดังนั้นผูบริหารทุกคนตางใหความสําคัญตอการปรับตัวในการแขงขันทางการศึกษา
โดยเฉพาะการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการสงเสริมการคิดอยางเปนอิสระ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหาร
ควรสงเสริมใหครูรูจักเลือกใชขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาประกอบในการหาคําตอบในการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหครูปฏิบัติงานดวยการเปดใจเพ่ือรับฟงความคิดเห็น หรือคําอธิบาย
จากผูรวมงาน เพ่ือหาขอสรุปหรือขอยุติรวมกัน และหาแนวทางใหครูมีระบบแนวคิดท่ียืดหยุน และ
สนองตอปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหการดําเนินงานของแตละบุคคลเกิดประสิทธิภาพและสงผล
ตอการพัฒนาระบบการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Guilford (1959 : 145 151) กลาววา
การสงเสริมอิสระในการคิด เปนการสงเสริมใหบุคคลไดคิดอยางสรางสรรค เปนความสามารถทางสมอง
ในการคิดหลายทิศทาง ซึ่งมีองคประกอบความสามารถในการริเริ่ม ความคลองในการคิด ความยืดหยุน
ในการคิด และความสามารถในการแตงเติมและใหคําอธิบายใหมท่ีเปนการติดตามหลักเหตุผลเพ่ือหา
คําตอบท่ีถูกตองเพียงคําตอบเดียง แตองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของความคิดสรางสรรคคือความคิด
ริเริ่ม และยังสอดคลองกับแนวคิดของ E. Paul Torrance (2003) กลาววา การสงเสริมอิสระในการคิด
เปนการสงเสริมกระบวนการของความรูสึกไวตอปญหา หรือสิ่งท่ีบกพรองขาดหายไปแลวรวบรวม
ความคิดตั้งเปนสมมติฐานข้ึน ตอจากนั้นก็ทําการรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพ่ือทดสอบสมมติฐานนั้น
กระบวนการเกิดความคิดสรางสรรค

1.4 การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ ดานการคิดอยางมีเหตุผล โดยรวม และ
รายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารสงเสริมใหครูหาคําอธิบายถึงสถานการณ
ตาง ๆ โดยใชเหตุผลเปนองคประกอบมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือผูบริหารสงเสริมและกระตุนใหครู
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นึกถึงผลกระทบของสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน สวนผูบริหารสงเสริมใหครูใชเหตุผล
ความนาจะเปนมาเปนหลักในการทํางานมีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ผลการวิจัยเชนนี้นาจะเปนผลมาจากการคิดอยางมีเหตุผล การบริหารงาน
ของสถานศึกษาในปจจุบันผูบริหารจะตองใชหลักการใชเหตุผลมาชวยในการตัดสินใจ การสงเสริม
ใหครูหาคําอธิบายถึงสถานการณตาง ๆ โดยใชเหตุผลเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการทํางาน การใช
เหตุผลมาประกอบในการตัดสินใจยอมทําใหการทํางานนั้นกระทําไดตามแผนงานท่ีวางไว ตลอดจน
การสงเสริมและกระตุนใหครูนึกถึงผลกระทบของสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน และ
สงเสริมใหครูใชเหตุผลความนาจะเปนมาเปนหลักในการทํางานมีความสําคัญในการบริหารองคกร
ใหประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของรามิญ กาญจันดา (2556) กลาววา การใชเหตุผล
กับการอางเหตุผลเปนกระบวนการของการคิดท่ีตอเนื่องกันโดยการใหเหตุผลเปนการคิดเพ่ือพยายาม
อธิบายเหตุการณบางอยางโดยขอมูลประกอบสวนการอางเหตุผลนั้นเปนการนําเอาขอมูลอ่ืน ๆ มาเพ่ิมเติม
เพ่ือยืนยันและพิสูจนความเปนจริงใหนาเชื่อถือมากข้ึน การอางเหตุผลท่ีดีจะชวยความคิดของเรา
ท่ีนําเสนอนั้นไดรับการยอมรับไดงายข้ึนการอางเหตุผลท่ีดีนั้นจําเปนตองหาหลักฐานท่ีดีและเหมาะสม
มาสนับสนุนความคิดโดยหลักฐานท่ีดีนั้นจะตองมีความสัมพันธกับขอสรุป ซึ่ง Maultsby (1984 : 16)
กลาววา การคิดอยางมีเหตุผล เปนการท่ีบุคคลเปนคนมีเหตุผลทําใหสามารถทําในสิ่งท่ีนําไปสูการบรรลุ
เปาหมาย และยังเปนการลดระดับความไมสบายใจ หากเปาหมายนั้นไมสามารถบรรลุได อีกท้ังยังสามารถ
ทนตอความคับของใจได ท้ังนี้การคิดอยางมเหตุผลนั้นตองอาศัยความรอบคอบ และใชสติปญญา
ในการไตรตรองพิจารณาขอมูลท่ีไดรับ มีการตรวจสอบขอมูลอยางถูกตองจากแหลงขอมูล และสามารถ
พิจารณากลั่นกรองความนาเชื่อถือของขอมูลได โดยมกระบวนการวางแผนทางความคิดท่ีเนนความจริง
เปนหลักมากกวาการใชอารมณ อคติ และความคิดสวนตน อีกท้ังยังสามารถวิเคราะหรายละเอียด
เพ่ือประเมินถึงขอเท็จจริงของขอมูลท่ีไดรับ เพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคของ
กระบวนการคิด ดังนั้น ในการพัฒนาคนจงจําเปนตองสงเสริมใหมีลักษณะความคิดท่ีมีเหตุผล เนื่องจาก
เปนกลไกสําคัญท่ีใชในการเรียนรูของคนในสังคม

2. ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู
ดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เหตุผลท่ีทําใหการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจากการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ถือเปนหัวใจสําคัญ งานวิชาการจะเปนตัวสะทอนความสามารถและความสําเร็จของการจัดการศึกษา
ดังนั้นผูบริหารตางตองใหความสําคัญและใสใจในการบริหารงานวิชาการเปนลําดับแรก เพ่ือใหสถานศึกษา
เกิดการดําเนินงานไดตามเปาประสงคท่ีองคกรไดวางไว ประกอบกับการแขงขันทางดานการศึกษา
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ในปจจุบันทําใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ผูบริหารตางมุงเนนแนวคิดทางการบริหาร
และการจัดการศึกษาท่ีมุงใหสถานศึกษาเปนองคกรหลักในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ภายใต
กรอบของกฎหมายท่ีกําหนด มุงเนนผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบท่ีเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ UNESCO (2000 : 66) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญ
ท่ีกําหนดประสิทธิภาพการทํางานของสถานศึกษา ซึ่งเปนผูรับผิดชอบในกิจการของสถานศึกษา
ในทุกดานบทบาทสําคัญทางดานวิชาการ คือ การสงเสริมและพัฒนาจัดทําหลักสูตร สงเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สงเสริมการใชเทคโนโลยี และภูมิปญญาทองถ่ินมารวมกนจัดการเรียน
การสอน สนับสนุน ใหมีการทําวิจัยในชั้นเรียนสงเสริมการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
การเรียนการสอนพัฒนาครูและบุคลากรใหรูและเขาใจในการจัดการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ
สรางความเขาใจกับชุมชนในการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
เครือขายการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อมรรัตน โพธิ์เพชร (2557) ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ผลการวิจัย พบวา
ภาวะผูนําทางวิชาการ และประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของนวลนภา คมขํา (2556) ไดวิจัยเรื่อง บทบาทการบริหาร
งานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทการบริหารงานวิชาการโดยรวม และรายดาน
อยูในระดับมาก

จากท่ีกลาวมาขางตนนาจะเปนเหตุผลหลักท่ีทําใหความสําเร็จในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานสามารถอภิปรายได ดังนี้

2.1 ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอสถานศึกษาไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ ทรัพยากร ในการจัดทําหลักสูตรและการใชหลักสูตรสถานศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ ผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของโรงเรียนเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน
ของโรงเรียน สวนสถานศึกษามีการประชาสัมพันธและสงเสริมใหชุมชน มีสวนรวมในการจัดทําหลกัสูตร
สถานศึกษามีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ผลการวิจัยเชนนี้นาจะเปนผลมาจาก หลักสูตรสถานศึกษาเปนหัวใจสําคัญ
ของสถานศึกษา เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหบรรลุผลการจัดการศึกษาตามวัตถุประสงค
ท่ีวางไว โดยหลักสูตรมีสวนในการสงเสริมความเจริญงอกงามของบุคคล สามารถปลูกฝงจิตสํานึก
พฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม การวางรากฐานการคิดท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
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สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง เพ่ือใหผูเรียนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม สามารถทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามความสามารถและความถนัดของแตละบุคคล สามารถพัฒนาตนเองไดอยาง
เต็มตามศักยภาพ โดยผูบริหารตองใหความสําคัญ และสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร ในการจัดทํา
หลักสูตรและการใชหลักสูตรสถานศึกษาตลอดจนสงเสริมใหผูมีสวนเก่ียวของรวมกันวิเคราะหจุดออน
จุดแข็งของโรงเรียนเพ่ือกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียนรวมกัน และกําหนดใหมีการประชาสัมพันธ และ
สงเสริมใหชุมชน มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพิสณุ ฟองศรี
(2555 : 134 - 135) กลาววา หลักสูตร หมายถึง การวางแผนหรือจัดระบบทางการศึกษาเก่ียวกับ
ประมวลวิชา ประสบการณตาง ๆ การจัดการเรียนการสอน เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติ
ใหผูเรียนมีคุณลักษณะตาง ๆ ท่ีพ่ึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของสุดารัตน ชัยทะนุ (2556) ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการภายใตบริบท
การกาวสูประชาคมอาเซียนของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผลการวิจัย พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับมาก

2.2 ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอครูจัดทําแผนการเรียนรู
ตามกลุมสาระ และหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูจัด
กระบวนการเรียนรู จัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน
สวนมีระบบควบคุม กํากับติดตามใหครูมีการจัดเตรียมการสอนและบันทึกการสอนท่ีเนนนักเรียน
เปนสําคัญมีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ผลการวิจัยเชนนี้นาจะเปนผลมาจากการพัฒนากระบวนการเรียนรู เปนข้ันตอน
ท่ีครูผูสอนตองใหความสําคัญ และใสใจเปนพิเศษเนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนเปนการ
สงเสริม ปลูกฝง ความรูความเขาใจท่ีดีใหกับผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานศึกษาตองสงเสริมใหครู
จัดทําแผนการเรียนรูตามกลุมสาระ และหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดกระบวนการ
เรียนรู จัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน และมีระบบ
ควบคุม กํากับติดตามใหครูมีการจัดเตรียมการสอนและบันทึกการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของยงยุทธ จัตุธรรม (2551 : 35) ไดสรุปวา กระบวนการเรียนรู
เปนกระบวนการจัดกิจกรรมและประสบการณใหผูเรียนไดลงมือทํา ไดคิด ตัดสินใจ และคนพบคําตอบ
ดวยตนเองโดยมีครูใหความชวยเหลือแนะนําใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร
สวนงาน และสภาวดี พยัคฆา (2557 : 52) สรุปวา การพัฒนากระบวนการเรียนรู เปนการจัดการเรียน
การสอนจัดกิจกรรมใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนไปในทางท่ีพึงประสงค
โดยสถานศึกษาเปนผูดําเนินการกิจกรรม คือ การจัดทําแผนการสอน การจัดครูเขาสอน การสอน
ซอมเสริม และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การแนะแนวทางการเรียน
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การสงเสริมความรูดานวิชาการแกผูเรียน และการสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู
อยางหลากหลายและตอเนื่อง ซึ่งยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุรัชฎา ชูเลขา (2555) ไดทําการวิจัย
เรื่อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี ผลการวิจัย พบวา
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของพัฒนศักดิ์ สุมาริธรรม
(2554) ไดวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีตอบทบาท
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขาดเล็ก จังหวัดพิษณุโลก
ผลการวิจัยพบวา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยูในระดับมาก

2.3 ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการวัดผลประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอผูบริหาร
มีการวิเคราะหปญหาและสาเหตุท่ีเก่ียวของจากการประเมินผลการวัด ผลและประเมินผลมีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารมีการวางแผนและกําหนดนโยบายเก่ียวกับการวัดผล ประเมินผลรวมกับครู
และฝายวิชาการ สวนมีระบบควบคุมติดตามการประเมินผลและนําผลการประเมินมาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ผลการวิจัยเชนนี้นาจะเปนผลมาจากการวัดและประเมินผลการศึกษา ถือวา
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน ผูบริหารจึงตองใหความสําคัญกับการวัดผล ประเมินผล
ของผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิเคราะหปญหาและสาเหตุท่ีเก่ียวของจากการประเมินผลการวัด
ผลและประเมินผล การวางแผนและกําหนดนโยบายเก่ียวกับการวัดผล ประเมินผลรวมกับครู ฝายวิชาการ
ตลอดจนการจัดระบบควบคุมติดตามการประเมินผลและนําผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน ผูบริหารตองมีการจัดประชุมอบรมเพ่ือใหครูมีความรูความสามารถในการสรางเครื่องมือวัดผล
และประเมินผล ดําเนินงานและวางแผน กําหนดนโยบายเก่ียวกับการวัดผล ประเมินผลรวมกับครู
และฝายวิชาการ เพ่ือใหกระบวนการวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนมีความถูกตอง
และสมบูรณมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของอนันต ปานสังข (2552 : 39) กลาววา การวัดผล
ประเมินผลเปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีครูผูปกครอง และนักเรียนตองรวมมือกันเพ่ือใหทราบ
ความกาวหนาของผูเรียนเพราะการวัดผลประเมินผลท่ีเนนการเรียนรูท่ีแทจริงของผูเรียนตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
ของสถานการณในชีวิตจริงโดยเนนการปฏิบัติเปนสําคัญและตองมีความสัมพันธกับการเรียนการสอน
เนนการพัฒนาท่ีปรากฏใหเห็นใชผูท่ีเก่ียวของในการประเมินหลายฝายและเกิดข้ึนในทุกขณะเทาท่ี
เปนไปได สวนอุนากรรณ สวนมะมวง (2553 : 38) ไดสรุปวา ดานวัดผลประเมินผล หมายถึง กระบวนการ
ตรวจสอบผลการเรียนรูและพัฒนาการตาง ๆ ของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร
เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน และการนําผลการเรียนในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ท่ีผูเรียนสะสมไวจากสถานศึกษาเดียวกัน หรือตางสถานศึกษาท้ังในประเทศ เปนผลการเรียนสวนหนึ่ง
ของหลักสูตรในระดับใดระดับหนึ่งท่ีผูเรียนจะเขาศึกษาตอ



132

และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุชาดา ศิริสุวรรณ (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา อําเภอเบตง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15 ผลการวิจัย พบวา ดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
อยูในระดับมาก

2.4 ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ครูทําการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ดานการศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีการกําหนดเปาหมายการจัดทําวิจัย สวนมีคูมือ/เอกสาร
เพ่ือประกอบ การจดัทําวิจัยใหแกบุคลากรในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ผลการวิจัยเชนนี้นาจะเปนผลมาจาก การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปนงานหนึ่งของการบริหารงานวิชาการท่ีผูบริหารตองใหความสําคัญ และมีบาทบาทสําคัญตอการ
พัฒนากระบวนการวิจัยของสถานศึกษา โดยกระบวนการวิจัยเปนกลยุทธ วิธีการสําคัญหนึ่งท่ีนิยม
ใชในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการศึกษา โดยเนนหลักเหตุผลและตรรกวิทยา เปาหมายหลัก
คือ ใชเปนกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุน
ใหครูทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาดานการศึกษา การกําหนดเปาหมายการจัดทําวิจัย และการจัดหาคูมือ
เอกสารเพ่ือประกอบการจัดทําวิจัยใหแกบุคลากรในโรงเรียนเปนการสนับสนุนแกบุคลากรไดเปนอยางดี
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Kurt Lewin นักจิตวิทยาสังคม ชาวอเมริกันเม่ือประมาณป ค.ศ. 1946
ไดรับการยอมรับและนําไปใชอยางกวางขวางในการพัฒนาและปรับปรุงกาปฏิบัติงานในองคกร และ
ชุมชนตาง ๆ โดยเฉพาะในวงการศึกษาไดมีการนําการวิจัยเชิงปฏิบัติไปใชไดผลเปนท่ีนาพอใจในเรื่อง
ของการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน การพัฒนาวิชาชีพครูการพัฒนาและเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของนักเรียนและครู และยังสอดคลองกับงานวิจัยของภาณุรัตน นันตา (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง
ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของ
บุคลากรท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองคกร
ปกครองทองถ่ิน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูอยูในระดับมาก

2.5 ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
มีการจัดหาวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อ การเรียนการสอนมาบริการอํานวยความสะดวก แกครูมี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีการสํารวจความตองการของครูในการใชวัสดุประกอบหลักสูตร และสื่อ
การเรียน การสอน สวนมีการควบคุม กํากับใหครูไดใช สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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ผลการวิจัยเชนนี้นาจะเปนผลมาจากการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ปจจุบัน สื่อเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของทุกคน เทคโนโลยีเปนสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนสามารถท่ีจะศึกษาคนควาไดทุกท่ีทุกเวลา
การแสวงหาความรูจึงไมมีท่ีสิ้นสุด การใชสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม ICT ดังนั้นผูบริหารควรจัดหาวัสดุ
ประกอบหลักสูตรและสื่อ การเรียนการสอนมาบริการอํานวยความสะดวก แกบุคลากร และการสํารวจ
ความตองการของครู ในการใชวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนการควบคุม
กํากับใหครูไดใชสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อมรรัตน
โพธิ์เพชร (2557) ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาอยูในระดับมาก

2.6 ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการนิเทศศึกษา
โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอครูใชวิธีการวิเคราะหปญหาอุปสรรค
ของการนิเทศภายในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูนําผลงานจากการนิเทศภายในมาปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอน สวนมีการนิเทศโดยการมีสวนรวมของผูเก่ียวของมีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ผลการวิจัย เชนนี้นาจะเปนผลมาจากปจจุบันเปนยุคแหงการปฏิรูปการศึกษา
สถานศึกษาจึงตองมีการกําหนดการนิเทศการศึกษาท่ีชัดเจน โดยมีผูบริหารเปนผูมีบทบาทสูงสุด
ใหการนิเทศภายใน เพ่ือชวยเหลือครูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน สงเสริมใหครูนําผลงานจากการ
นิเทศภายในมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน โดยผูบริหารตองสงเสริมการนิเทศภายในแบบ
กัลยานมิตร ภายใตความรวมมือของครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาใหเกิดการนิเทศไดโดยตรง
ประกอบการการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษามีการกําหนดบทบาทและขอบเขตในการนิเทศ
ไวในหลักสูตรอยางชัดเจน เพ่ือชวยในการติดตามและตรวจสอบความกาวหนาในดานตาง ๆ ของโรงเรียน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนใหครูครูใชวิธีการวิเคราะหปญหาอุปสรรคของการนิเทศภายในโรงเรียน
และนําผลงานจากการนิเทศภายในมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการสนับสนุน
ใหมีสวนรวมในการนิเทศจากผูเก่ียวของซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของประมวล โตโคกสูง (2554 : 13)
ไดกลาววา การนิเทศการศึกษามีความมุงหมายท่ีจะชวยเหลือ แนะนํา ปรับปรุง สงเสริม เพ่ือพัฒนา
ครูในดานตาง ๆ อยางเหมาะสมและปรับตัวใหทันกับกาลเวลาและสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง
อยูเสมออันจะสงผลตอเปาหมายสุดทาย คือ นักเรียนท่ีมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุลีวัลย ทองอาญา (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาท
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ผลการวิจัย พบวา ดานการนิเทศศึกษาอยูในระดับมาก
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3. ผลการศึกษาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ
กับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร พบวา มีคาความสัมพันธ (r) อยูระหวาง
.20 - .65 และการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง (r = .51**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

ผลการวิจัยเชนนี้นาจะเปนผลมาจากความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการนั้น
เปนสิ่งท่ีสําคัญประการแรกของสถานศึกษา ซึ่งความสําเร็จของการบริหารงานวิชาการจะเปนตัวบงชี้
ใหเห็นถึงความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา การบริหารโดยใชกระบวนการคิดเชิงระบบจะเปนตัว
ชวยในการบริหารสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอสถานศึกษา
การบริหารท่ีดีควรเปนการบริหารท่ีแสดงถึงความรู ความสามารถ ความเปนผูนํา คุณธรรม จริยธรรม
บุคลิกดานบุคคล และเขาใจการบริหารงานของสถานศึกษา การจัดกระบวนการอยางเปนระบบยอ
ใหนักบริหาร สามารถท่ีจะมองเห็นภาพรวมขององคการท้ังหมดตามหนาท่ีท่ีสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
โดยพิจารณาองคการในลักษณะระบบนั้นจะกอใหเกิดการวิเคราะหและการแกไขปญหาขององคการ
ท้ังระบบ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของอรอุมา รุงเรืองวนิชกุล (2556 : 22) กลาววา การคิดเชิงระบบ
เปนความสามารถของบุคคลท่ีแสดงออกถึงการพิจารณาปญหาหรือสิ่งตาง ๆ อยางเปนข้ันตอน
ทําความเขาใจปรากฏการณ หรือสิ่งตาง ๆ โดยคํานึงถึงองคประกอบท้ังหมด (ปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอก) มีลําดับข้ันตอนเปนเหตุเปนผล มีเปาหมายชัดเจน และยอมรับภาวะความเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา ความสลับซับซอนและความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงขององคประกอบยอย ๆ
เพ่ือคนหาและสรางแบบแผน (Pattern) ท่ีจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพัฒนาภารกิจใหมีความสมบูรณ
มากท่ีสุดการคิดเชิงระบบสามารถชวยใหการออกแบบการแกปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุเปาหมายอยางรวดเร็ว โดยใชวิธีคิดหลาย ๆ แบบข้ึนอยูกับสถานการณ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ เรขา ศรีวิชัย (2554 : 19) กลาววา ทฤษฎีระบบ เปนทฤษฎีท่ีมีขอบเขตครอบคลุม พฤติกรรม
ทุกสวนขององคการ สามารถอธิบายพฤติกรรมองคการไดทุกระดับ ตั้งแตระดับองคกร ระดับกลุม
และระดับบุคคล ซึ่งจะมีประโยชนอยางมากตอการบริหารจัดการ และยังสอดคลองกับแนวคิด
ของ Pegasus Communications (2000) กลาววา การคิดเชิงระบบ เปนการคิดท่ีมีมุมมองท่ีทําให
สามารถมองเห็นสถานการณ แบบแผนเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนแนวใหมและตอบสนองตอ
สถานการณและแบบแผนดวยวิถีทางท่ีมีระดับดีข้ึน ทําใหมีการปรับปรุงกระบวนการท่ีมีคุณภาพ
มากข้ึนเรื่อย ๆ การคิดเชิงระบบเปรียบเสมือนเปนภาษาพิเศษท่ีชวยทําใหเกิดการสื่อสารกับระบบ
รอบ ๆ ตัวท่ีเก่ียวของไดอยางมีคุณภาพ การคิดเชิงระบบเปรียบเสมือนเปนชุดของเครื่องมือท่ีทรง
ประสิทธิภาพในการชวยทําใหมองเห็นภาพและสรางความเขาใจเก่ียวกับระบบขององคประกอบ และ
พฤติกรรมท่ีจะทําใหสามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนไดอยางเขาใจและยังชวยออกแบบระบบเพ่ือการ
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จัดการสําหรับการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับงานวิจัยของนิยม กิมานุวัฒน
(2559) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจับพบวา กระบวนการคิดเชิงระบบของนักเรียนหลังใชรูปแบบการสอน
มีคะแนนสูงกวากอนใชรูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัยท่ี พบวา การศึกษาความสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ

กับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากสามารถ
นําผลการวิจัยไปปรับใชและสรุปเปนขอเสนอแนะได ดังนี้

ขอเสนอแนะระดับนโยบายสําหรับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
1. ควรสงเสริมใหมีการอบรม ประชุมสัมมนา เพ่ือเสริมสรางทักษะกระบวนการคิดเชิง

ระบบใหกับผูบริหารสถานศึกษาและผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือใชในการสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานได
วางแผนการปฏิบัติงานแตละภารกิจใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติงานท่ีวางไว

2. ควรสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรูความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา
ในการบริหารงานวิชาการ ตลอดจนการดานการวางแผนการจัดการศึกษาของหนวยงาน

3. ควรสงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการตนเองไดอยางคลองตัว
มอบอํานาจหนาท่ีในการการบริหารจัดการใหกับสถานศึกษาอยางเต็มท่ี โดยสงเสริม ทักษะการคิด
อยางเปนระบบในการทํางานเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมุงผลประโยชนตอผูเรียนเปนสําคัญ

ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติสําหรับสถานศึกษา
ดานการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ

1. ผูบริหารควรสงเสริมใหครูใชเทคนิคกระบวนการคิดอยางเปนระบบเพ่ือหาสาเหตุ
ของปญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนและสรุปเพ่ือหาแนวทางแกปญหาไดอยางเปนระบบ

2. ผูบริหารควรนํากรณีศึกษาเขามาใชในการแกปญหารวมกับครู เพ่ือเปนการคิดหาสาเหตุ
ของปญหาโดยอาศัยหลักการคิดเชิงระบบ

3. ผูบริหารควรสงเสริมใหครูมีระบบแนวคิดท่ียืดหยุนและสนองตอปรากฏการณตาง ๆ
ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือแกปญหาไดอยางเหมาะสม
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4. ผูบริหารควรสงเสริมใหครูใชเหตุผลความนาจะเปนมาเปนหลักในการทํางาน
อยางสมํ่าเสมอ

ดานความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
1. สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธและสงเสริมใหชุมชน เขามามีสวนรวมในการ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน
2. สถานศึกษาควรมีระบบควบคุม กํากับติดตามใหครูมีการจัดเตรียมการสอน และ

บันทึกการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ
3. สถานศึกษาควรจัดใหมีมีการควบคุม กํากับใหครูไดใช สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี

ทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. สถานศึกษาควรจัดใหมีคูมือ เอกสารเพ่ือประกอบการจัดทําวิจัยใหแกบุคลากร

ในโรงเรียน
5. สถานศึกษาควรสงเสริมใหมีการนิเทศโดยการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ

อยางเปนระบบ
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป

1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ เพ่ือจะ
ไดทราบถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลตอการสงเสริมการคิดเชิงระบบ

2. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับสภาพปญหาท่ีสงผลตอการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ
กับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร เพ่ือจะไดทราบถึงสภาพปญหาท่ีสงผลตอการ
สงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา



การศึกษาความสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบกับความสําเร็จในการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร
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บทคัดยอ

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ การศึกษาความสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ
กับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพร

ชื่อผูวิจัย นางอาทิตยา  ศักดิ์จันทร
ชื่อปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อสาขาวิชา การบริหารการศึกษา
ปการศึกษา 2559
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัฎจรี  เจริญสุข ประธานกรรมการ
2. ดร.สมคิด  นาคขวัญ กรรมการ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ 2) ศึกษา
ความสําเร็จในการบริหารงานดานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู และ 3) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพร ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน จํานวน 993 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการ
สุมอยางงาย จํานวน 278 คน ดวยวิธีการจับฉลาก เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ัน
0.93 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแกคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน

ผลการวิจัย พบวา 1) การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
เรียงลําดับดังนี้ ดานการสรางความรูความเขาใจ ดานการคิดอยางมีเหตุผล ดานการสงเสริมอิสระ
ในการคิด และดานการใหคําปรึกษา 2) ความสําเร็จในการบริหารงานดานวิชาการของสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับดังนี้ ดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา และดานการวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 3) ความสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ
กับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร พบวา มีความสัมพันธกันทางบวก ในระดับ
ปานกลาง (r = .51) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01
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The purposes of this research were to study: the systems thinking support ;
the academic administration accomplishment of schools; and the relationship between
systems thinking support and academic administration accomplishment of schools
perceived by the teachers under the Secondary Educational Service Area Office 11
in Chumphon Province. The research population were 993 teachers. The sample
were 278 teachers selected by simple random sampling. Data were collected by using a
questionnaire with yielded the reliability of 0.93. The data were analyzed by using
mean, standard deviation, and Pearson product-moment correlation coefficient.

The research results showed that the overall and individual systems thinking
support were at a high level and ranked in descending order : knowledge creation,
logical thinking, freedom of thought support, and counseling. The overall and individual
academic administration accomplishment of schools was at a high level ranked in
descending order :  school - based curriculum development, learning process development,
assessment and credit transfer, educational media innovation and technology development,
educational supervision, and research for educational quality development. The relationship
between systems thinking support and academic administration accomplishment of
schools percieved by the teachers under the Secondary Educational Service Area
Office 11 in Chumphon Province showed a moderate positive correlation (r = .51) at
statistical significance level of 0.01.
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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยดี โดยมีทานผูมีอุปการคุณหลายทานท่ีมีสวนสําคัญยิ่ง
ในการใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะทุกข้ันตอนของการวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งขอกราบขอบพระคุณ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.นัฎจรี  เจริญสุขประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธอาจารย ดร.สมคิด  นาคขวัญ
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ท่ีใหการชวยเหลือแนะนําเปนอยางดียิ่ง ตลอดจนใหแนวคิดกําลังใจ
แกไขขอบกพรองตาง ๆ จนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบรูณ  จึงขอกราบขอบพระคุณทุกทาน
เปนอยางสูงมา ณ  โอกาสนี้

กราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานท่ีเสียสละเวลาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ท้ัง 5 ทาน ไดแก นายเจริญ ทองศิรินายสุรศักดิ์ อักษรสาร นายอูต ตรีอุดม นางเจริญ แพประสิทธิ์ และ
นางสาวอรวรรณ มากสุข ท่ีใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะตาง ๆ หลายประการ ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้
มีความสมบูรณยิ่งข้ึน

กราบขอบพระคุณครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ทุกทานท่ีใหความรวมมือในการเก็บขอมูล ตลอดจนผูมีอุปการคุณทุกทาน
ท่ีใหกําลังใจดวยดี ตลอดมา จนทําใหงานวิจัยครัง้นี้ สําเร็จลุลวงลงไดดวยดี

อาทิตยา ศักดิ์จันทร



จ

สารบัญ

หนา
บทคัดยอภาษาไทย............................................................................................................ ข
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ...................................................................................................... ค
กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................ ง
สารบัญ .............................................................................................................................. จ
สารบัญตาราง.................................................................................................................... ช
สารบัญภาพ....................................................................................................................... ญ
บทท่ี

1 บทนํา ................................................................................................................... 1
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ............................................................ 1
วัตถุประสงคของการวิจัย................................................................................... 4
ความสําคัญของการวิจัย .................................................................................... 4
ขอบเขตของการวิจัย ......................................................................................... 5
กรอบแนวคิดในการวิจัย .................................................................................... 6
สมมติฐานการวิจัย............................................................................................. 7
นิยามศัพทเฉพาะ............................................................................................... 7

2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ .......................................................................... 11
การบริหารและบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ..................... 11
ทฤษฎี หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงระบบ ........................................ 17
การสงเสริมการคิดเชิงระบบ.............................................................................. 27
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ ...... 56
บริบทท่ัวไปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดชุมพร .. 97
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ............................................................................................ 98

3 วิธีดําเนินการวิจัย ................................................................................................ 100
ประชากรและกลุมตัวอยาง................................................................................ 100
เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล .................................................................... 101
การเก็บรวบรวมขอมูล....................................................................................... 103
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช........................................................................ 104



ฉ

สารบัญ (ตอ)

บทท่ี หนา
4 ผลการวิเคราะหขอมูล ......................................................................................... 106

สัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล.......................................... 106
ผลการวิเคราะหขอมูล ....................................................................................... 107

5 สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ................................................................. 122
สรุปผล .............................................................................................................. 122
อภิปรายผล ....................................................................................................... 125
ขอเสนอแนะ...................................................................................................... 135

บรรณานุกรม ..................................................................................................................... 137
ภาคผนวก.......................................................................................................................... 152

ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห.............................................................. 153
ภาคผนวก ข รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ............................................. 157
ภาคผนวก ค แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ............................................................... 160
ภาคผนวก ง การทดสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา ............................................. 171
ภาคผนวก จ สรุปผลการตรวจคุณภาพเครื่องมือรายดาน ..................................... 182

ประวัติผูทําวิทยานิพนธ .................................................................................................... 184



ช

สารบัญตาราง

ตารางท่ี หนา
2.1 แนวความคิดเก่ียวกับการสงเสริมกระบวรการคิดเชิงระบบท่ีนํามาประยุกต

เปนตัวแปรตน ................................................................................................... 96
2.2 แนวความคิดเก่ียวกับความสําเร็จของการบริหารงานวิชากรท่ีนํามาประยุกต

เปนตัวแปรตาม ................................................................................................. 98
3.1 แสดงสัดสวนประชากรและกลุมตัวอยาง ........................................................... 101
4.1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปร เพศ

ประสบการณการทํางาน และขนาดสถานศึกษา................................................ 107
4.2 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสงเสริมการคิดเชิงระบบ

ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11 ในจังหวัดชุมพร .................................................................................... 108

4.3 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสงเสริมการคิดเชิงระบบ
ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ดานการสรางความรูความเขาใจ ................................. 109

4.4 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานการสงเสริมการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร
ดานการใหคําปรึกษา......................................................................................... 110

4.5 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานการสงเสริมการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร
ดานการสงเสริมอิสระในการคิด......................................................................... 111

4.6 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานการสงเสริมการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร
ดานการคิดอยางมีเหตุผล .................................................................................. 112

4.7 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร
โดยภาพรวมและรายดาน .................................................................................. 113

4.8 แสดงการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพร ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ........................................ 114



ซ

สารบัญตาราง (ตอ)

ตารางท่ี หนา
4.9 แสดงการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพร ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ....................................... 115

4.10 แสดงการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพร ดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ...... 116

4.11 แสดงการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพร ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา............................ 117

4.12 แสดงการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพร ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา... 118

4.13 แสดงการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพร ดานการนิเทศการศึกษา ....................................................... 119

4.14 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ
ของผูบริหารสถานศึกษากับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11 ในจังหวัดชุมพร................................................................................. 120



ฌ

สารบัญภาพ

ภาพท่ี หนา
1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย .................................................................................... 7
2.1 กระบวนการสรางสรรคความรู........................................................................... 30
2.2 แสดงวงรอบเหตุและผล..................................................................................... 54
2.3 พฤติกรรมเทียบกับเวลาของ Limit to Growth................................................ 55



บรรณานุกรม



138

บรรณานุกรม

กรองทอง จิรเดชากุล. (2550). คูมือการนิเทศภายในโรงเรียน. กรุงเทพฯ : ธารอักษร.
กนกวรรณ ขอจวนเตี๋ยว. (2553). ศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระนอง. ภาคนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.

กฤษณี ดวงบานยาง. (2556). บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1. การศึกษาคนควาอิสระการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.

กฤษมันต วัฒนาณรงค. (2558). การบริหารกับการคิดเชิงระบบ [Online]. เขาถึงไดจาก :
http://www.vcharkarn.com /vblog/4441461. [2558, สิงหาคม 9] .

กนกพิชญ ศิริสุข. (2556). สภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5.
ภาคนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

จอมพงศ มงคลวนิช. (2556). การบริหารองคการและบุคลากรทางการศึกษา (พิมพครั้งท่ี 2).
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

จเร สุวรรณโชต.ิ (2552). บริหารงานวิชาการในโรงเรียนอยางไรจึงถูกใจครู [Online].
เขาถึงไดจาก : http://www.vcharkarn.com /vblog/41461. [2558, สิงหาคม 9] .

จินดารัตน โพธิ์นอก. (2558). การคิดเชิงระบบ [Online]. เขาถึงไดจาก : http://www.
dailynews.co.th/article/224383. [2558, สิงหาคม 9].

จิราพร สรางอําไพ. (2554). การมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในอําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส. การศึกษาคนควาอิสระ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ.

จิราวรรณ ผลสด. (2554). การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธาน.ี
ภาคนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.



139

ฉัตรนภา ศิริคําใส. (2556). สภาพการสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2.
การศึกษาคนควาอิสระการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ชอทิพย บรมธนรัตน. (2558). การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.

ชะเริงพจน พัดจันทรหอม. (2555). ศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39. การศึกษาคนควาอิสระการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ชุมศักดิ์ อินทรรักษ. (2549). การบริหารงานวิชาการ (พิมพครั้งท่ี 4). ปตตานี :
ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักงานวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี.

ชูศรี วงศรัตนะ. (2553). เทคนิคการเขียนเคาโครงการวิจัยแนวทางสูความสําเร็จ. นนทบุรี :
ไทยเนรมิตกิจอินเตอรโปรเกรสซิพ.

โชคดี เพ็ชรแกว. (2558). การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในอําเภอดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1. สารนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.

ณรงค คําหงส. (2555). แนวทางการสงเสริมความคิดเชิงระบบคิด [Online]. เขาถึงไดจาก :
https://www.ruchareka.wordpress.com/2009/05/09/. [2558, สิงหาคม 9].

ดิชิตชัย เมตตาริกานนท. (2551). เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศ : Information
Technology for Information Management. นครศรีธรรมราช :
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ.

ทินกฤต รุงเมือง. (2552). การบริหารเทคโนโลยีการศึกษา ตามนโยบายและมาตรฐานการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 2. การศึกษาคนควาอิสระการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ธารทิพย แกวเหลี่ยม. (2556). กระบวนการคิด [Online]. เขาถึงไดจาก :
https://www.gotoknow.org/posts/233001. [2558, สงิหาคม 9].



140

ธีระ รุญเจริญ. (2550). ความเปนมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา.
กรุงเทพฯ : แอล. ที. เพรส จํากัด.

ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน. (2551). เอกสารวิชาการบริหารการศึกษาทางการศึกษา ป 2549 - 2551
กรุงเทพฯ : สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

นวลนภา คมขํา. (2556). บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. การศึกษาคนควาอิสระ
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.

นวลจิตต เชาวกีรติพงศและคณะ. (2550). การพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกลเรื่องการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาการคิด. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

นภัทร เจริญสาย. (2552). การพัฒนาแนวทางการสงเสริมความคิดเชิงระบบในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอางทอง. สารนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นรินทร สิทธิศักดิ์. (2555). การคิดเชิงระบบ. [Online]. เขาถึงไดจาก
http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence.htm [2558, สิงหาคม 9].

นิยม กิมานุวัฒน. (2559). การพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบสําหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา. ดุษฎีนิพนธ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการ
สอน มหาวิทยาลัยบูรพา.

ภคมนวรรณ ขุนพิณี. (2558). การคิดเชิงระบบ. [Online]. เขาถึงไดจาก : http://www.
gotoknow.org/user/i_phakamonwan/profil. [2558, สิงหาคม 9].

ภารดี อนันตนาวี. (2555). หลักการแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (พิมพครั้งท่ี 4).
ชลบุรี : มนตรี.

ภานุรัตน นันตา. (2555). ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดองคการปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดเชียงราย. สารนิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาบริหารการศึกษา
สํานักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง.

เบ็ญจมาศ สหะเดช. (2550). การบริหารแหลงเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพฯ เขต 2 . วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา.



141

ประมวล โตโคกสูง. (2554). การศึกษาบทบาทของผูบริหารในการนิเทศภายในโรงเรียนตามทัศนะ
ของครูวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7.
ภาคนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

ประภาพรรณ รักเลี้ยง. (2556). หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา. พิษณุโลก :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก.

ประทีป มณีบางกา. (2550). การศึกษาสภาพปญหาการบริหารสูความเปนเลิศทางวิชาการ
ในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในชวงช้ันท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชุมพร
เขต 2. ภาคนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. (2553). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพฯ
เปรมฤดี ชวยเพชร. (2555). การศึกษาสภาพการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียนเพื่อการจัดการเรียน

การสอนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 2. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.

โปรยทอง แซแต. (2551). การใชแหลงวิทยาการชุมชนเพื่อการเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน.
วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

ผองศรี วาณิชยศุภวงศ. (2552). รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษา
สําหรับผูบริหารโรงเรียนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคใต.
วารสารศึกษาศาสตร ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน.

พรพรรณ ภูมิภู. (2558). การคิดเชิงระบบ [Online]. เขาถึงไดจาก : http://www. kmcenter.
rid.go.th/kcffd/information/.../Systems%20Thinking%201.doc
[2558, สิงหาคม 9] .

พนิดา พานิชกุล. (2552). เทคโนโลยีสารสนเทศ : Information Technology. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพกรุงเทพฯ.

พัชรี เชยจรรยา. (2556). การรับรูขาวสารและความพึงพอใจตอขาวสารประชาสัมพันธทางการตลาด
ของตราสินคาเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ และความตั้งใจซื้อของผูบริโภค. วารสารนเิทศศาสตร
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.



142

พัฒนศักดิ์ สุมาริธรรม. (2554). การศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ท่ีมีตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาขาดเล็ก จังหวัดพิษณุโลก. การศึกษาคนควาอิสระ การศึกษามหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พิสณุ ฟองศรี. (2550). เทคนิควิธีประเมินโครงการ. พิมพ?ครั้งท่ี 3 . กรุงเทพ มหานคร:
บริษัทพร็อบเบอร?ตี้พริ้นท? จํากัด.
_________. (2551). วิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ.
_________. (2552). วิจัยชั้นเรียนหลักการและเทคนิคปฏิบัติ.( พิมพครั้งท่ี 7). กรุงเทพฯ : บริษัท

ดานสุทธาการพิมพจากัด.
เพลินพิศ สุพพัตกุล. (2553). การคิดอยางมีเหตุผล. [Online]. เขาถึงไดจาก :

http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=3310
[2559, พฤษภาคม 19] .

มกราพันธุ จูฑะรสก. (2551). การคิดอยางเปนระบบ. [Online]. เขาถึงไดจาก : http://www.
bcnlp.ac.th/ULIB/dublin.php?ID=13399120019 [2558, สิงหาคม 9] .

ยาเบ็น เรืองจรูญศรี. (2553). บทบาทของผูบริหารการศึกษา.[Online]. เขาถึงไดจาก :
http://www.krubannok.com [2558, สิงหาคม 9] .

ยงยุทธ จัตุธรรม. (2551). การบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กตามความคิดเห็นของผูบริหาร
และครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชุมพรเขต 2. วิทยานิพนธ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน.ี

ยุกตนนันท หวานฉํ่า. (2555). การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอําเภอคลองหลวง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1.
วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ยุทธศิลป แยมเจริญ. (2555). การคิดเชิงระบบ [Online]. เขาถึงไดจาก : http://www.
www.obec.go.th/news/1735 [2558, สิงหาคม 9].

รัชนี ชุณหปราณ. (2554). การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตเซกา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา หนองคาย เขต 21. การศึกษาคนควาอิสระ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม.

รามิญ กาญจันดา. (2556). การคิดอยางมีเหตุผล [Online]. เขาถึงไดจาก :
https://pirun.ku.ac.th/~agrpct/lesson1/reason.htm/ [2559, พฤษภาคม 1].



143

รุงชัชดาพร เวหะชาติ. (2552). การบริหารงานวิชาการ. สงขลา : นําศิลปโฆษณา.
เรวัตร ชาตรีวิศิษฏ. (2554). การจัดการเชิงกลยุทธ. กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพดีการพิมพ จํากัด.
เรวดี นามทองดี. (2554). การคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนชวงช้ันท่ี 4 โรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม.
วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.

เรขา ศรีวิชัย. (2554). รูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผล
ในจังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

เรณา ศิลาออน. (2549). การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ระนอง. ภาคนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.

วรชัย เยาวปาณี. (2552). กระบวนการคุณภาพซิกซ ซิกมา. เพชรบุรี : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภฏเพชรบุรี.

วชิราพร พุมบานเย็น. (2554). เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร. กรุงเทพฯ : ซอฟทเพรส.
วัชรี เลี่ยงบรรจง. (2557). หลักการบริหารงานวิชาการ [online]. เขาถึงไดจาก :

http : //portal.in.th/inno-roj/pages/1224/. [2557, กันยายน 10].
วัลนิภา พริ้งสกุล. (2557). การใชแหลงเรียนรูในชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาของครูในโรงเรียน

อําเภอคีรีรัฐนิคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 2. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.

วัชรา เลาเรียนดี. (2554). นิเทศการสอน. นครปฐม : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิชัย ตันศิริ. (2549). อุดมการณทางการศึกษาทฤษฎีและภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

วิชัย วงษใหญ. (2550). หลักสูตร [Online]. เขาถึงไดจาก : http://www. curriculumandlearning.com/
upload/หลักสูตร_1415863499.pdf [2558, มิถุนายน 1].

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2548). การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
และหนวยงานของรัฐ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติธรรม.

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2550). เทคโนโลยีสารสนเทศ [Online]. เขาถึงไดจาก :
http://www.th.wikipedia.org/wiki/ [2558, มิถุนายน 1].



144

วินัส เปนสุข. (2553). บทบาทผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 ในการสงเสริมการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.
การศึกษาคนควาอิสระ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร.

วีระชาติ มาลัย. (2551). การคิดเชิงระบบ [Online]. เขาถึงไดจาก : www.brm3.go.th/
asean/web1/file_editor/file/anubannongki/บรรณานุกรม%20.pdf
[2558, สิงหาคม 9].

สนธิรัก เทพเรณู. (2551). กลไกการบริหารในรูปคณะกรรมการ [Online]. เขาถึงไดจาก :
http://idea.moe.go.th/ %7Enithitad/boad.htm [2558, สิงหาคม 9].

สมชาย คําปลิว. (2549). การศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร สถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ. ปริญญานิพนธ
การศึกษามหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา.

สมยศ วนิชาชีวะ. (2555). การคิดเชิงระบบ [Online]. เขาถึงไดจาก :
http://113.53.231.197/web/web3/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=279%3A-22557&catid=73%3A2010-03-09-18-57-
36&Itemid=279&lang=th [2558, สิงหาคม 9].

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ. (2556). รายงานผลการทดสอบคุณภาพทางการศึกษา
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2556. กรุงเทพฯ : ผูแตง.

สวัสดิ์ เตชะเมา. (2552). ความตองการการนิเทศภายในของครูในกลุมโรงเรียนปง 1
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2. ภาคนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย.

สมาน อัศวภูมิ. (2551). การบริหารการศึกษาสมัยใหม [Online]. เขาถึงไดจาก :
http://lib.vu.ac.th/ULIB/dublin.php?ID=19412 [2558, สิงหาคม 9].

สันทัด พัชนี. (2556). บทบาทหนาท่ีของผูบริหารในงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1. การศึกษาคนควาอิสระ
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.

สันติ บุญภิรมย. (2551). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ : บุคพอยท.



145

สัญญา เคณาภูมิ. (2557). แนวทางนโยบายการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.
ภาคนิพนธรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิณ สาขาวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

สายสุนีย บัวแกว. (2553). บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน
ตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 2.
การศึกษาคนควาอิสระการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร.

สิริพร รอดวิจิตร. (2557). การบริหารวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร. ภาคนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.

สุรัชฎา ชูเลขา. (2555). การบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี.
ภาคนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.

สุภัทร พันธพัฒนกุล. (2554). การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีประสิทธิผล
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. วิทยานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

สุรเชษฐ แสงอาทิตย. (2554). การบริหารงานบุคคล [Online]. เขาถึงไดจาก :
http:// www.gotoknow.org/posts/23300001 [2558, กรกฎาคม,7].

สุรวุฒิ แกวโรย. (2555). การศึกษาสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาโดยใชหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โรงเรียนในอําเภอกาญจนดิษฐ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1.
ภาคนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.

สุชาติ ใหญเลิศ. (2554). การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน มัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

สุดารัตน ชัยทะนุ. (2556). ศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการภายใตบริบทการกาว
สูประชาคมอาเซียนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2.
การศึกษาคนควาอิสระการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร.



146

สุภาวดี พยัคฆา. (2557). การศึกษาสภาพและปญหาหารบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3. ภาคนิพนธ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน.ี

สุทิน สุทธิสิน.(2555). การดําเนินงานการนเิทศภายในของผูบริหารตามทัศนะของครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11.
ภาคนิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.

สุธิชา ชิตกุล. (2550). ความคิดเชิงระบบกับการพัฒนาองคกร:กรณีศึกษาบริษัท กสท
โทรคมนาคมจํากัด (มหาชน). วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการบัณฑิตวิทยาลัย
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.

สุพิมล ทรงประดิษฐ. (2554). บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 2. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.

สุลีวัลย ทองอาญา. (2558). การศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2.
การศึกษาคนควาอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.

เสรี พงศพิศ. (2551). แนวคิดแนวปฏิบัติยุทธศาสตรพัฒนาทองถิ่น. กรุงเทพฯ : พลงัปญญา.
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2558). มาตรฐานการอุดมศึกษา.

กรุงเทพฯ : ผูแตง.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2550). ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวง

ศึกษาธิการ. กรุงเทพ ฯ : ผูแตง.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). แนวทางการดําเนินงาน

การมีสวนรวมการบริหารจัดการศึกษา. กรุงเทพฯ : ผูแตง.
. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
. (2554). แนวทางการดําเนนิงานเรียนฟรีเรียนดี 15 ป อยางมีคุณภาพ ปงบประมาณ
2554. กรุงเทพฯ : ผูแตง.



147

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11. (2558). รายงานการปฏิบัติงานประจําป
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [Online]. เขาถึงไดจาก :
http://www.secondary11.go.th/2016/th/index.php [2558, กรกฎาคม,7].

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา. (2554). มาตรฐานการศึกษา
และตัวบงช้ีเพื่อการคุณภาพการศึกษารอบสาม. กรุงเทพฯ : สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน ).

ศศิธร ภิรมณนภา. (2550). สภาพการดําเนินงานแหลงเรียนรูเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บานนาสารจังหวัดสุราษฎรธานี. ภาคนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.

ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง. (2553). แหลงเรียนรูเพื่อการปฏิรูปการเรียนรูและ
หลักสูตรสถานศึกษา. เมธีทีปส : กรุงเทพฯ.

ศิริวรรณ อนันตโท. (2553). ความหมายและองคประกอบของการสื่อสาร [Online].เขาถึงไดจาก :
http://www.stoucomarts.org/th/index.php?option=com. [2558, กรกฎาคม 2].

ศึกษาธิการ,กระทรวง. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551.
กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
. (2555). กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ. กรุงเทพฯ :
เจริญผลกราฟฟก.

ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู. (2551).
วิธีการคิดกระบวนระบบ [Online]. เขาถึงไดจาก : http:// http://koha.library.tu.
ac.th/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb. [2558, กรกฎาคม 2].

หัสชัย สิทธิรักษ. (2556). การคิดอยางมีเหตุผล [Online]. เขาถึงไดจาก :
http://race.nstru.ac.th/home/e-weblog/member/%20hussachai/
index.php?entry_id=43. [2558, กรกฎาคม 2].

อรอุมา รุงเรืองวณีชกุล. (2556). การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางสมรรถนะครูนักวิจัย
ดวยการบูรณาการกระบวนการเรียนรูสําหรับขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผูใหญ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

อมรรัตน โพธิ์เพชร. (2557). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11. ภาคนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.



148

อนันต ปานสังข. (2552). การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1. ภาคนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.

อุนากรรณ สวนมะมวง. (2553). การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2.
วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา.

อนุยา อินทรม่ัง. (2551). สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของขาราชการครูโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพฯ. ภาคนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

Anderson & Johnson. (1997). Stage of the Product life Cycle, Business
Strategy and Business Performance. Academy of Management Journal.

Burks and Shefflre. (1979). The Life and Correspondence of Major Cartwright.
Madison : University of Wisconsin.

Cartwright, J. (1970). The Life and Correspondence of Major Cartwright. Madison :
University of Wisconsin.

Centre for Strategic Management. (1999). A Test of Organizational Economic,
Political, and Strategic Models in Human Resources Management Context.
Dissertation Abstracts International.

Certo. (2000). Modern managenment. Englewood Clifis NJ : Prentice - Hall.
Certo and Seigfried. (1999). God of Management : The Changing Work of

Organizations. London : Souvenir Press.
Checkland. (1981). Systems Thinking, Systems Practice. Chichester : John Wiley & Sons.
Collins, A., Brown, J. S., & Newman, S. (1989). Cognitive Apprenticeship : Teaching

the Craft of Reading Writing and Mathematics. IN L. B. Resnick (Ed),
Knowing. Learning and Instruction: Essay in Honor of Robert Glaser.
New Jessey : Hillsdale.

Davis, Ralph C. and Alan C. Filley. (1973). Principle of Management. New York :
Alexander Hasuition Institute.

Drucker, Peter F. (1998). The Practice of Management. New York : Harper &
Row, Publishers.



149

Eckhant. (1978). Selection Criteria Practices and Procedures of Elementary and
Secondary School Principles. Dissertation Abstracts International

Edgar Faure et al. (1972). Learning to be : The World of Education Today and
tomorrow. Paris/London : UNESCO/Harrap.

E. Paul Torrance. (2003). Management : Building Competitive Advantage. Boston :
McGraw - Hill.

Fromm. (1963). The art of loving. London : Unwin Books.
Gardner and Demello. (1993). Systems thinking in action. Healthcare Farum journal.
Gardner and Demello. (1993). Systems thinking in action. Healthcare Forum Journal.
Gattiker and Larwood. (1986). Multiple Intelligences as Partner in School Provement.

Educational Leadership.
Gladding. (1996). Leadership : Research Findings, Practice, and Skill. Boston :

Hougton Miffin.
Good, Carter V. (1973). Dictionary of Education (3rded). New York : McGraw - Hill.
Guilford. (1959). The Analysis of Intelligence. New York : McGraw - Hill Book Company.
Guilford. (1967). Fundamental Statistics in Psychology and Education (4thed)

Tokyo : McGraw - Hill, Kodakusha.
Henderson. (1992). Beyond the Bake Sale the Essential Guide to Family School

Partnerships. Boston : The New Press.
Henry, M.A. (1994). Differentiating the Expert and Experienced Teache :

Quantitative Differences in Instructional Decision Making.
Paper Presented at the Annual Meeting of the American Association
of Colleges for teacher Education, Chicago.

Hersey,P.,Blanchard,K.H. and Johnson ,D.E. (2001). Management of Organizational
Behavior : Leading Human Resources (8thed). New Jersey :
Prentice Hall.

Hester. (1994). Coordination A Successful Discharge Plan. American Journal Nursing.
Ikujiro Nonaka. (1998). Managing Creativity and Innovation. Boston, MA : Harvard

Business School Press.
Jayaswal. (1974). Foundations of Educational Phychology (2rded). New Delhi :

Arnold Heinemann Publishers .



150

Jean Piaget. (1962). Logic and Psychology. New York : Basic Book.
Joseph A and Constantine Ian Mc Dermot's. (2544). Organizational behavior. Boston :

McGraw - Hill
Judge. (1995). The role of early Aggressive Behavior in the Frequency,

Seriousness, and Types of Later Crime. Journal of Consulting and Clinical
Psychology.

Katz & Kahn. (2002). Skill of an Effectiveness Administrators. Harvard Business.
Review. January - February.

Kemil. (1991). Constructivism and Beginning Arithmetic. Teaching and Learning
Kerjcie and Morgan. (1970). Determining Sample Size for Research Activities.

Journal of Education and Pnychological Measurement.
Kindred. (1975). School Public Relation. New Jersey : Prentice - Hall, Inc.
Kreutzer. (2001). Foreword : Systems Dynamics in education. System Dynamic.
Luther Gulick and Lyndoll Urwick. (1987). Applied Organizational Change in

Industry : Structural,Technological and Humanistic Approaches in
Handbook of Organizations, Ed James G. March, Chicago : Rand McNally
and Company.

Mackinnon. (1960). In Search of Human Effectiveness : Identifying and Developing
Creativity. New York : Creative Education Foundation.

Maultsby. (1984). General Psychology. Boston : Houghton Mafflin.
Mausner and Snyderman. (1959). Applied Psychology : Adjustment in Living

and Work (2nded.) New York : McGraw - Hill.
McClelland. (1953). The Achievement Motive. New York : Appleton - Century

Crofts, Inc.
Melamed. (1995). Management : Foundation & Practices. New York : Macmillan

Publishing Inc.
Mifflin Harcourt. (1999). Inorganic Chemistry. New Jersey : Pearson Education
Noddings. (1990). Principle leadership for adult growth and development.

Thousand Oaks, CA : Corwin Press.
Nonaka, I. (1995). The knowledge - Creating Company. Harvard Business Review.



151

Oldfather, p. (1993). Student’ Perspectives on Motivating Experiences in Literacy
learning. Agent, GA : National Reading Research Center.

Osman, Peter. (2008). Management Principles [Online]. Avaiable : http://www.scribd.
com/doc/21516/management-principles - 1-2. [2013, Janury 24].

Oskars Zids. (2006). Organizational Behavior in Schools. Englewood Cliffs,
New Jersey : Prentice - Hall, Inc.

Pegasus Communications. (2000). Organizational learning : The Competitive
Advantage of the Future. London: Prentice Hall.

Piaget, J. (1962). Science of Education and the Psychology of the Child.
New York : Orion Press.

Raywid, M. A. (1992). Why do these Kids love school. Phi Delta Kappa.
Senge. (1990). The Fifth Discipline. The Art and Practice of the Learning Organization

New York : Doubleday/Currency.
Senge and Smith. (1994). Management : Making Organizations Perform.

New York : Macmillan.
Sergiovanni. (1980). Education Governance and Administrational Englewood Cliffs.

New Jersey : Prentice - Hall.Inc.
Simon, Herbert A. (1976). Administration Behavior : A study of Decision - Making

Processes. in Administrative Organization. New York : The Free Press.
Slone. (1983). Educational Research, Methodology and Measurement :

An international handbook. Oxford : Pergamon Press.
Sweeney. (1999). Organizational behavior : Solutions for Management.

Boston, Massachusetts : McGraw - Hill Irwin.
Thillotson. (1996). An Analysis of Technical Human and Conceptual Skills Among

Student Affairs Administrators in Higher Education. Dissertation
Abstracts International.

Ruggiero. (1988). The Art of Thinking. New York : Harper & Row.
Von Glasserfeld. (1991). Leadership and Performance Beyond Expectations.

New York : Free Press.



152

ภาคผนวก



153

ภาคผนวก ก
หนังสือขอความอนุเคราะห



154



155



156



157

ภาคผนวก ข
รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ



158

รายช่ือผูเช่ียวชาญ

1. ช่ือ - สกุล นายเจริญ ทองศิริ
ตําแหนง ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ

โรงเรียนละแมวิทยา อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี

2. ช่ือ - สกุล นายสุรศักดิ์ อักษรสาร
ตําแหนง ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ

โรงเรียนทาชนะ อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี

3. ช่ือ – สกุล นายอูต ตรีอุดม
ตําแหนง ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกระบี่

4. ช่ือ – สกุล นางเจริญ แพประสิทธิ์
ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ

โรงเรียนบานดวด อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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5. ช่ือ – สกุล นางสาวอรวรรณ มากสุข
ตําแหนง ครูผูชวย

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎรธานี
ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี

วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบกับความสําเร็จ

ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามชุดนี้ผูตอบ ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร
2. แบบสอบถามการศึกษาความสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ

กับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร แบงออกเปน 3 ตอน

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของผูบริหาร

สถานศึกษา
ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

3. ผลการวิจัยนี้ จะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษาในเรื่องการสงเสริมกระบวนการ
คิดเชิงระบบของผูบริหารและการบริหารงานวิชาการโดยอาศัยหลักการคิดเชิงระบบตลอดจน
การจัดการศึกษาตามภารกิจของโรงเรียนอยางมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพตอไป

ขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบแบบสอบถามทุกขอตามความเปนจริง ขอมูลท่ีไดจะใช
สําหรับการวิจัยเทานั้น และจะนําเสนอในภาพรวม ไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานและสถานภาพ
ทางราชการของทานแตอยางใด

ขอกราบขอบพระคุณทานท่ีไดเสียสละเวลาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
เปนอยางยิ่ง

(นางอาทิตยา ศักดิ์จันทร)
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมายหนาขอความท่ีตรงกับขอมูลของทาน

1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง

2. ประสบการณสอน
( ) ต่ํากวา 5 ป
( ) 6 - 10 ป
( ) มากกวา 10 ปข้ึนไป

3. ขนาดสถานศึกษาท่ีสังกัด
( ) สถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวนนักเรียนต่ํากวา 500 คน
( ) สถานศึกษาขนาดกลาง จํานวนนักเรียนตั้งแต 501 - 1,500 คน
( ) สถานศึกษาขนาดใหญ จํานวนนักเรียนตั้งแต 1,501 คนข้ึนไป

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา

คําช้ีแจง

1. ขอความตอไปนี้เปนการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา
แตละขอโปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน ซึ่งมี
ใหเลือก 5 ระดับ ดังนี้

5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของผูบริหารอยูในระดับมากท่ีสุด
4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของผูบริหารอยูในระดับมาก
3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของผูบริหารอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของผูบริหารอยูในระดับนอย
1 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของผูบริหารอยูในระดับนอยท่ีสุด
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1. แบบสอบถามในตอนท่ี 2 มีจํานวน 30 ขอ ใหทานตอบทุกขอ ในแตละขอใหเลือกตอบ
เพียงระดับเดียว

ขอ การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ท่ีสดุ
(1)

ดานการสรางความรูความเขาใจ
1 ผูบริหารสงเสริมใหครูทํางานโดยยึดหลักการใช

แผนผังกางปลา

2 ผูบริหารสงเสริมใหครูใชเทคนิคกระบวนการคิด
เพ่ือหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน

3 ผูบริหารสงเสริมการจัดทําหลักสูตรกระบวนการคิด
เชิงระบบ โดยเชิญวิทยากรมาเปนผูใหความรู

4 ผูบริหารสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อยางสมํ่าเสมอ

5 ผูบริหารจัดใหมีหนังสือ วารสาร ตํารา เก่ียวกับ
การคิดเชิงระบบใหกับครูในการศึกษาคนควา

6 ผูบริหารสงเสริมและเปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิด
ของตนในการทํางานอยางเปนอิสระ

7 ผูบริหารใชเครื่องมือตาง ๆ ในการฝกใหครูรูจักแกปญหา
ท่ีเกิดข้ึน

ดานการใหคําปรึกษา
8 ผูบริหารใชหลักการนิเทศการศึกษาในการสงเสริมใหครูคิด

เปนระบบจากงานท่ีปฏิบัติ

9 ผูบริหารนํากรณีศึกษาเขามาใชกับครูเพ่ือเปนการคิด
หาสาเหตุของปญหาโดยอาศัยหลักการคิดเชิงระบบ
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ขอ การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ท่ีสดุ
(1)

10 ผูบริหารใชวิธีการสนทนากับครูเก่ียวกับสาเหตุของปญหา
โดยยึดหลักการคิดเชิงระบบในการแกปญหาใหกับครู

11 ผูบริหารใหคําปรึกษาโดยยึดคําอธิบายปรากฏการณตาง ๆ
ท่ีเกิดข้ึนเปนทางการและไมเปนทางการเพ่ือหาสาเหตุ
ของปญหา

12 ผูบริหารสนับสนุนใหครูสามารถคิดหาแนวทางวิธีการ
และข้ันตอนการทํางานดวยตนเอง

13 ผูบริหารใหคําปรึกษาดวยอัธยาศัยไมตรีอันดี และสงเสริม
การทํางานอยางเปนระบบของครู

14 ผูบริหารมีเทคนิคการใหคําปรึกษาท่ีเปนระบบ สงผลใหครู
เกิดการแกปญหาอยางถูกตองและเปนระบบ

ดานการสงเสริมอิสระในการคิด

15 ผูบริหารสงเสริมใหครูไดรูจักตั้งคําถามเก่ียวกับปญหาตาง ๆ
ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน เพ่ือหาแนวทางในการ
แกปญหา

16 ผูบริหารสงเสริมใหครูรูจักเลือกใชขอมูลจากแหลงตาง ๆ
มาใชประกอบในการหาคําตอบ

17 ผูบริหารสงเสริมใหครูมีอิสระในการเลือกใชขอมูล
มาประกอบกระบวนการคิดในการหาคําตอบ

18 ผูบริหารสงเสริมใหครูปฏิบัติงานดวยการเปดใจเพ่ือรับฟง
ความคิดเห็น หรือคําอธิบายจากผูรวมงาน

19 ผูบริหารสงเสริมใหครูรูจักทํานายหรือพยากรณผลกระทบ
ดานตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน
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ขอ การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ท่ีสดุ
(1)

20 ผูบริหารเปดโอกาสใหครูไดแสดงความสามารถของตน
ดวยการลงมือปฏิบัติหลังจากหาสาเหตุของปญหา

21 ผูบริหารสงเสริมใหครูไดมีกระบวนการคิดใหม ๆ โดยอาศัย
หลักการคิดเชิงระบบในการปฏิบัติงาน

22 ผูบริหารสงเสริมใหครูมีระบบแนวคิดท่ียืดหยุนและสนอง
ตอปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ดานการคิดอยางมีเหตุผล

23 ผูบริหารสงเสริมใหครูหาคําอธิบายถึงสถานการณตาง ๆ
โดยใชเหตุผลเปนองคประกอบ

24 ผูบริหารสงเสริมใหครูหาสาเหตุของปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในโรงเรียน

25 ผูบริหารสงเสริมและกระตุนใหครูนึกถึงผลกระทบ
ของสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน

26 ผูบริหารสงเสริมใหครูไดคนควาขอมูลท่ีคิดวาจําเปน
และนํามาเปนองคประกอบในการตัดสินใจ

27 ผูบริหารสงเสริมใหครูรูจักวิเคราะหถึงแนวทางท่ีจะหา
คําตอบวาสิ่งไหนเหมาะสมแกการปฏิบัติมากท่ีสุด

28 ผูบริหารสงเสริมใหครูใชขอมูลท่ีไดมาอธิบายสถานการณ
ตาง ๆ ในการตัดสินใจ

29 ผูบริหารสงเสริมใหครูใชเหตุผลความนาจะเปนมาเปนหลัก
ในการทํางาน

30 ผูบริหารสงเสริมใหครูใชหลักกระบวนการคิดในการ
ตัดสินใจในงานท่ีตนไดรับมอบหมาย
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสําเร็จของการบริหารงานงานวิชาการ

คําช้ีแจง
1. ขอความตอไปนี้เปนความสําเร็จของการบริหารงานวิชาการ แตละขอโปรดทําเครือ่งหมาย

ลงในชองท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน ซึ่งมีใหเลือก 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด
4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก
3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับนอย
1 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด

2. แบบสอบถามในตอนท่ี 3 มีจํานวน 48 ขอ ใหทานตอบทุกขอในแตละขอใหเลือกตอบเพียง
ระดับเดียว

ขอ ความสําเร็จของการบริหารงานวิชาการ

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ท่ีสุด
(1)

ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

1 ครูเขาใจหลักสูตร การกําหนดเปาหมาย การจัดทํา
หลักสูตรและการใชหลักสูตรสถานศึกษาอยางถูกตอง

2 ครูทราบเปาหมายการดําเนินการตามแผนพัฒนา
ของสถานศึกษา

3 สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร
ในการจัดทําหลักสูตรและการใชหลักสูตรสถานศึกษา

4 สถานศึกษาสนับสนุนใหครูมีความรูในการจัดทํา
หลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

5 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธและสงเสริมใหชุมชน
มีสวนรวม ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

6 สถานศึกษามีคูมือ และแนวการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษามาบริการแกครู
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ขอ ความสําเร็จของการบริหารงานวิชาการ

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ท่ีสุด
(1)

7 ผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันวิเคราะหจุดออน
จุดแข็งของโรงเรียนเพ่ือกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน

8 สถานศึกษามีการประเมินการใชหลักสูตรและนําผล
การประเมินมาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู
9 ครูจัดทําแผนการเรียนรูตามกลุมสาระ และหนวย

การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
10 ครูจัดกระบวนการเรียนรู จัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอม

และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน
11 มีระบบควบคุม กํากับติดตามใหครูมีการจัดเตรียม

การสอนและบันทึกการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ
12 ใชภูมิปญญาทองถ่ิน และเครือขายผูปกครองชุม ทองถ่ิน

มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
13 ครูพัฒนาการเรียนการสอนรวมกันตามความเหมาะสม
14 มีการมอบหมายหนาท่ี ผูรับผิดชอบ เพ่ือใหดําเนินการ

ตามแผนการจัดการเรียนการสอน
15 ครูจัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนทําโครงงาน
16 ครูมีการศึกษาและทําความเขาใจหลักการของการ

จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
17 ผูบริหารมีการวางแผนและกําหนดนโยบายเก่ียวกับ

การวัดผล ประเมินผลรวมกับครู และฝายวิชาการ
18 ผูบริหารใหคําปรึกษาแนะนําแกครูเก่ียวกับ การวัดผล

และ ประเมินผลใหเปนไปตามแนวทางของหลักสูตร

19
ผูบริหารสงเสริมใหครูวัดผลและประเมินผล
ตามสภาพจริง
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ขอ ความสําเร็จของการบริหารงานวิชาการ

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ท่ีสุด
(1)

20 ผูบริหารจัดประชุมอบรมเพ่ือใหครูมีความรูความสามารถ
ในการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผล

21 มีระบบควบคุมติดตามการประเมินผลและนําผล
การประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

22 ผูบริหารมีการสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร และ
บุคลากรในการวัดผลและประเมินผล

23 ผูบริหารมีการประเมินผลการวัดผลและประเมินผล
ตามแผนท่ีกําหนด

24 ผูบริหารมีการวิเคราะหปญหาและสาเหตุท่ีเก่ียวของ
จากการประเมินผลการวัด ผลและประเมินผล

ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
25 ครูเขารับการอบรมเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา
26 มีการสนับสนุนสื่อและอุปกรณเพ่ือใชในการวิจัย
27 ครูทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาดานการศึกษา
28 มีคูมือ/เอกสารเพ่ือประกอบ การจัดทําวิจัยใหแก

บุคลากรในโรงเรียน
29 ครูนําเสนอผลงานการวิจัยตอผูมีสวนเก่ียวของ
30 มีการกําหนดเปาหมายการจัดทําวิจัย

31 ครูและบุคลากรจัดทําแผนตามเปาหมาย โดยกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ
ผูรับผิดชอบและการประเมินผลการจัดทําวิจัย

32 มีผูรับผิดชอบเพ่ือใหดําเนินการตามแผนการจัดทําวิจัย
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ขอ ความสําเร็จของการบริหารงานวิชาการ

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ท่ีสุด
(1)

ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
33 มีการสํารวจความตองการของครูในการใชวัสดุประกอบ

หลักสูตรและสื่อการเรียน การสอน
34 มีการจัดหาวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อ การเรียน

การสอนมาบริการอํานวยความสะดวก แกครู
35 มีการสงเสริมใหครูไดมีการคิดคนและผลิตวัสดุสื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
36 มีการสงเสริมใหมีการนิเทศเพ่ือใหความรูความเขาใจ

แกครูเก่ียวกับการใชสื่อการเรียนการสอน
37 มีการควบคุม กํากับ ใหครูไดใช สื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา
38 โรงเรียนนําระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการงานวิชาการของโรงเรียน
39 โรงเรียนใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสในการติดตอ

ประสานงานและรวมมือทางดานวิชาการกับสถาบันอ่ืน
40 โรงเรียนใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือรวบรวมขอมูล

ทางวิชาการตางๆ ของนักเรียน
ดานการนิเทศการศึกษา
41 มีการนิเทศภายในแบบกัลยานมิตร
42 ใชหลักการนิเทศภายในเพ่ือชวยเหลือครูเก่ียวกับ

การจดัการเรียนการสอน
43 ครูใชวิธีการวิเคราะหปญหาอุปสรรคของการนิเทศ

ภายในโรงเรียน
44 มีการนิเทศโดยการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ
45 ครูนําผลงานจากการนิเทศภายในมาปรับปรุง และ

พัฒนาการเรียนการสอน
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ขอ ความสําเร็จของการบริหารงานวิชาการ

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ท่ีสุด
(1)

46 มีการสรางเครื่องมือในการนิเทศ มีการปฏิบัติการนิเทศ
และการประเมินผลการนิเทศ

47 มอบหมายผูรับผิดชอบใหดําเนินการตามแผน
การนิเทศภายใน

48 มีการนิเทศภายในอยางเปนระบบ



171

ภาคผนวก ง
การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
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แบบประเมินคาความสอดคลองแบบ IOC
(Index of Item Objective Congruence : IOC)

เรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบกับความสําเร็จ
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร

ขอท่ี การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา

IOC
การ

แปลผล1 2 3 4 5
ดานการสรางความรูความเขาใจ

1 ผูบริหารสงเสริมใหครูทํางานโดยยึด
หลักการใชแผนผังกางปลา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

2 ผูบริหารสงเสริมใหครูใชเทคนิค
กระบวนการคิดเพ่ือหาสาเหตุ
ของปญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

3 ผูบริหารสงเสริมการจัดทําหลักสูตร
กระบวนการคิดเชิงระบบ โดยเชิญ
วิทยากรมาเปนผูใหความรู +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

4 ผูบริหารสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยางสมํ่าเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

5 ผูบริหารจัดใหมีหนังสือ วารสาร ตํารา
เก่ียวกับการคิดเชิงระบบใหกับครู
ในการศึกษาคนควา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

6 ผูบริหารสงเสริมและเปดโอกาสใหครู
ไดแสดงความคิดของตนในการทํางาน
อยางเปนอิสระ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

7 ผูบริหารใชเครื่องมือตาง ๆ ในการฝก
ใหครูรูจักแกปญหาท่ีเกิดข้ึน +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชได
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ขอท่ี การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา

IOC
การ

แปลผล1 2 3 4 5
ดานการใหคําปรึกษา

8 ผูบริหารใชหลักการนิเทศการศึกษาใน
การสงเสริมใหครูคิดเปนระบบจากงาน
ท่ีปฏิบัติ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

9 ผูบริหารนํากรณีศึกษาเขามาใชกับครู
เพ่ือเปนการคิดหาสาเหตุของปญหา
โดยอาศัยหลักการคิดเชิงระบบ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

10 ผูบริหารใชวิธีการสนทนากับครู
เก่ียวกับสาเหตุของปญหา โดยยึด
หลักการคิดเชิงระบบในการแกปญหา
ใหกับครู +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

11 ผูบริหารใหคําปรึกษาโดยยึดคําอธิบาย
ปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเปน
ทางการและไมเปนทางการเพ่ือหา
สาเหตุของปญหา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

12 ผูบริหารสนับสนุนใหครูสามารถคิดหา
แนวทางวิธีการและข้ันตอนการทํางาน
ดวยตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

13 ผูบริหารใหคําปรึกษาดวยอัธยาศัย
ไมตรีอันดี และสงเสริมการทํางาน
อยางเปนระบบของครู +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

14 ผูบริหารมีเทคนิคการใหคําปรึกษา
ท่ีเปนระบบ สงผลใหครูเกิดการแกปญหา
อยางถูกตองและเปนระบบ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
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ขอท่ี การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา

IOC
การ

แปลผล1 2 3 4 5
ดานการสงเสริมอิสระในการคิด
15 ผูบริหารสงเสริมใหครูไดรูจักตั้งคําถาม

เก่ียวกับปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือหาแนวทางในการ
แกปญหา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

16 ผูบริหารสงเสริมใหครูรูจักเลือกใช
ขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาใชประกอบ
ในการหาคําตอบ +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใชได

17 ผูบริหารสงเสริมใหครูมีอิสระในการ
เลือกใชขอมูลมาประกอบกระบวนการ
คิดในการหาคําตอบ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

18 ผูบริหารสงเสริมใหครูปฏิบัติงาน
ดวยการเปดใจเพื่อรับฟงความคิดเห็น
หรือคําอธิบายจากผูรวมงาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

19 ผูบริหารสงเสริมใหครูรูจักทํานาย หรือ
พยากรณผลกระทบดานตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

20 ผูบริหารเปดโอกาสใหครูไดแสดง
ความสามารถของตนดวยการลงมือปฏิบัติ
หลังจากหาสาเหตุของปญหา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

21 ผูบริหารสงเสริมใหครูไดมีกระบวนการ
คิดใหม ๆ โดยอาศัยหลักการคิด
เชิงระบบในการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

22 ผูบริหารสงเสริมใหครูมีระบบแนวคิด
ท่ียืดหยุนและสนองตอปรากฏการณ
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชได
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ขอท่ี การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา

IOC
การ

แปลผล1 2 3 4 5
ดานการคิดอยางมีเหตุผล
23 ผูบริหารสงเสริมใหครูหาคําอธิบาย

ถึงสถานการณตาง ๆ โดยใชเหตุผล
เปนองคประกอบ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

24 ผูบริหารสงเสริมใหครูหาสาเหตุ
ของปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

25 ผูบริหารสงเสริมและกระตุนใหครูนึก
ถึงผลกระทบของสถานการณตาง ๆ
ท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

26 ผูบริหารสงเสริมใหครูไดคนควาขอมูล
ท่ีคิดวาจําเปนและนํามาเปน
องคประกอบในการตัดสินใจ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

27 ผูบริหารสงเสริมใหครูรูจักวิเคราะห
ถึงแนวทางท่ีจะหาคําตอบวาสิ่งไหน
เหมาะสมแกการปฏิบัติมากท่ีสุด +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

28 ผูบริหารสงเสริมใหครูใชขอมูลท่ีได
มาอธิบายสถานการณตาง ๆ ในการ
ตัดสินใจ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

29 ผูบริหารสงเสริมใหครูใชเหตุผลความ
นาจะเปนมาเปนหลักในการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

30 ผูบริหารสงเสริมใหครูใชหลัก
กระบวนการคิดในการตัดสินใจ
ในงานท่ีตนไดรับมอบหมาย +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
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ขอท่ี ความสําเร็จของการบริหารงานวิชาการ
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา

IOC
การ

แปลผล1 2 3 4 5
ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

1 ครูเขาใจหลักสูตร การกําหนดเปาหมาย
การจัดทําหลักสูตรและการใชหลักสูตร
สถานศึกษาอยางถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

2 ครูทราบเปาหมายการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใชได

3 สถานศึกษาไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ ทรัพยากร ในการจัดทํา
หลักสูตรและการใชหลักสูตรสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

4 สถานศึกษาสนับสนุนใหครูมีความรู
ในการจัดทําหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใชได

5 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ และ
สงเสริมใหชุมชน มีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

6 สถานศึกษามีคูมือ และแนวการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษามาบริการแกครู +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

7 ผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของรวมกัน
วิเคราะหจุดออน จุดแข็งของโรงเรียน
เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

8 สถานศึกษามีการประเมินการใชหลักสูตร
และนําผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใชได
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ขอท่ี ความสําเร็จของการบริหารงานวิชาการ
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา

IOC
การ

แปลผล1 2 3 4 5
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู

9 ครูจัดทําแผนการเรียนรูตามกลุมสาระ
และหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใชได

10 ครูจัดกระบวนการเรียนรู จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการ
จัดการเรียนการสอน +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชได

11 มีระบบควบคุม กํากับติดตามใหครูมีการ
จัดเตรียมการสอนและบันทึกการสอน
ท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

12 ใชภูมิปญญาทองถ่ิน และเครือขาย
ผูปกครองชุม ทองถ่ินมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

13 ครูพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน
ตามความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

14 มีการมอบหมายหนาท่ี ผูรับผิดชอบ
เพ่ือใหดําเนินการตามแผนการจัดการ
เรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

15 ครูจัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียน
ทําโครงงาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

16 ครูมีการศึกษาและทําความเขาใจ
หลักการของการจัดการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชได
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ขอท่ี ความสําเร็จของการบริหารงานวิชาการ
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา

IOC
การ

แปลผล1 2 3 4 5
ดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
17 ผูบริหารมีการวางแผนและกําหนด

นโยบายเก่ียวกับการวัดผล ประเมินผล
รวมกับครู และฝายวิชาการ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

18 ผูบริหารใหคําปรึกษาแนะนําแกครู
เก่ียวกับ การวัดผลและ ประเมินผล
ใหเปนไปตามแนวทางของหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

19 ผูบริหารสงเสริมใหครูวัดผล และ
ประเมินผลตามสภาพจริง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

20 ผูบริหารจัดประชุมอบรมเพ่ือใหครู
มีความรูความสามารถในการสราง
เครื่องมือวัดผลและประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

21 มีระบบควบคุมติดตามการประเมินผล
และนําผลการประเมินมาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

22 ผูบริหารมีการสนับสนุนงบประมาณ
ทรัพยากร และบุคลากรในการวัดผล
และประเมินผล +1 0 +1 +1 +1 0.8 ใชได

23 ผูบริหารมีการประเมินผลการวัดผล
และประเมินผลตามแผนท่ีกําหนด +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

24 ผูบริหารมีการวิเคราะหปญหาและสาเหตุ
ท่ีเก่ียวของจากการประเมินผลการวัดผล
และประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
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ขอท่ี ความสําเร็จของการบริหารงานวิชาการ
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา

IOC
การแปล

ผล1 2 3 4 5
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
25 ครูเขารับการอบรมเก่ียวกับการวิจัย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
26 มีการสนับสนุนสื่อและอุปกรณเพ่ือใชใน

การวิจัย +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชได
27 ครูทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาดานการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
28 มีคูมือ/เอกสารเพ่ือประกอบ การจัดทํา

วิจัยใหแกบุคลากรในโรงเรียน 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใชได
29 ครูนําเสนอผลงานการวิจัยตอผูมีสวน

เก่ียวของ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
30 มีการกําหนดเปาหมายการจัดทําวิจัย +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
31 ครูและบุคลากรจัดทําแผนตามเปาหมาย

โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบและ
การประเมินผลการจัดทําวิจัย +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

32 มีผูรับผิดชอบเพ่ือใหดําเนินการตาม
แผนการจัดทําวิจัย +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
33 มีการสํารวจความตองการของครูในการ

ใชวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียน
การสอน

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

34 มีการจัดหาวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อ
การเรียนการสอนมาบริการอํานวยความ
สะดวก แกครู

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชได

35 มีการสงเสริมใหครูไดมีการคิดคนและ
ผลิตวัสดุสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
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ขอท่ี ความสําเร็จของการบริหารงานวิชาการ
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา

IOC
การแปล

ผล1 2 3 4 5
36 มีการสงเสริมใหมีการนิเทศเพ่ือให

ความรูความเขาใจแกครูเก่ียวกับการ
ใชสื่อการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

37 มีการควบคุม กํากับ ใหครูไดใช สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

38 โรงเรียนนําระบบคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนา
การงานวิชาการของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

39 โรงเรียนใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ในการติดตอประสานงานและรวมมือ
ทางดานวิชาการกับสถาบันอ่ืน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

40 โรงเรียนใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือรวบรวม
ขอมูลทางวิชาการตาง ๆ ของนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

ดานการนิเทศการศึกษา
41 มีการนิเทศภายในแบบกัลยานมิตร +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
42 ใชหลักการนิเทศภายในเพ่ือชวยเหลือครู

เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
43 ครูใชวิธีการวิเคราะหปญหาอุปสรรคของ

การนิเทศภายในโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
44 มีการนิเทศโดยการมีสวนรวมของ

ผูเก่ียวของ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
45 ครูนําผลงานจากการนิเทศภายในมา

ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
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ขอท่ี ความสําเร็จของการบริหารงานวิชาการ
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา

IOC
การแปล

ผล1 2 3 4 5
46 มีการสรางเครื่องมือในการนิเทศ มีการ

ปฏิบัติการนิเทศ และการประเมินผลการ
นิเทศ +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชได

47 มอบหมายผูรับผิดชอบใหดําเนินการตาม
แผนการนิเทศภายใน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

48 มีการนิเทศภายในอยางเปนระบบ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
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ภาคผนวก จ
สรุปผลการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ
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สรุปผลการตรวจคุณภาพเครื่องมือ

การศึกษาความสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา
กับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร

ขอ การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา คาความเช่ือม่ัน
1 ดานการสรางความรูความเขาใจ .953
2 ดานการใหคําปรึกษา .939
3 ดานการสงเสริมอิสระในการคิด .930
4 ดานการคิดอยางมีเหตุผล .956

รวม .937

ขอ ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ คาความเช่ือม่ัน
1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา .877
2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู .863
3 การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน .853
4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา .919
5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา .861
6 การนิเทศการศึกษา .891

รวม .895
คาความเช่ือม่ันท้ังฉบับ .937
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ประวัติผูทําวิทยานิพนธ

ช่ือ – นามสกุล นางอาทิตยา  ศักดิ์จันทร

วัน เดือน ปเกิด 22 กรกฎาคม 2527

สถานท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี 147/537 หมูท่ี 6 ตําบลมะขามเตี้ย
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
รหัสไปรษณีย 84000

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2549 ครูอัตราจาง โรงเรียนละแมวิทยา อําเภอละแม

จังหวัดชุมพร
พ.ศ. 2552 ครูผูชวย โรงเรียนบานหวยกลาง อําเภอสวี

จังหวัดชุมพร
พ.ศ. 2554 ครู คศ.1 โรงเรียนบานหวยกลาง อําเภอสวี

จังหวัดชุมพร
พ.ศ. 2555 ครู คศ.1 โรงเรียนละแมวิทยา อําเภอละแม

จังหวัดชุมพร

ตําแหนงหนาท่ี ครูโรงเรียนละแมวิทยา อําเภอละแม จังหวัดชุมพร

สถานท่ีทํางานปจจุบัน โรงเรียนละแมวิทยา อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทรศัพท 086 - 2813744

E - mail beeatittaya@gmail.com
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