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ชื่องานวิจัย        การพัฒนาคุณภาพวิชาการ ด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  

                    โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
                               ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ผู้รายงาน        นายเลิศ  ปรุงโพธิ์  

ปีท่ีท้าการศึกษา      2563 
 

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาในครั งนี  เป็นการวิจัยองค์กร ที่มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ  มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี  1) ศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563  2) ศึกษาความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
ด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563   
 วิธีด้าเนินการศึกษา มี 3 ขั นตอน ดังนี  1) ก้าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ด้วยการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) โดยการศึกษาและวิเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการพัฒนางานวิชาการ ก้าหนดเป็นแนวทางการพัฒนา
คุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ แล้วตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 2) ด้าเนินการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วย
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) กับกลุ่มเป้าหมาย  3) 
ประเมินความพึงพอใจของ ผู้เกี่ยวข้อง ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง รวมจ้านวนทั งสิ น 181 
คน 

ผลการศึกษา พบว่า 
  1  ผลการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว                   

(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563  สรุปได ้ดังนี   
     1.1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ ของการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการ

บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) พบว่า ครูมีผลการปฏิบัติงาน
โดยรวม อยู่ในระดับดีมาก  ดังนี  1) ความสามารถด้านการจัดท้าหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก  2) ความสามารถ
ด้านการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดมีาก 3) ความสามารถด้านการวัดผลประเมินผล อยู่ในระดับดีมาก   



 

 

                                                                                                            
 

4) ความสามารถด้านการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก  5) ความสามารถด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ อยู่ในระดับดมีาก   
       1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 หลังการพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 และผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนก้าหนด  

  2. ผลการประเมินความพึงพอใจของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน 
และผู้ปกครอง ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว 
(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน 
และผู้ปกครอง มคีวามพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก  
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กิตติกรรมประกาศ 

 
รายงานการวิจัย การพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว 

(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) เล่มนี  ส้าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ดร.กิตติพงษ์  โด่งพิมาย  ผู้อ้านวยการ
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ที่ได้กรุณาให้ค้าแนะน้าปรึกษา ตลอดจนตรวจ
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่ง จนการรายงานการวิจัยนี  ส้าเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี  

ขอขอบพระคุณ คณะผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ดร.กิตติพงษ์  
โด่งพิมาย  นายนุศิษย์  พรชีวโชติ , ดร.จักรพงศ์ พร่องพรมราช , ดร.อนุศร หงส์ขุนทด และดร.เสน่ห์ 
หมายจากกลาง ที่เสียสละเวลาในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย  ให้ค้าแนะน้า เสนอแนะข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ ท้าให้รายงานการวิจัยส้าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์  ผู้วิจัยรู้สึกประทับใจและซาบซึ งในความ
กรุณาของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี    

ขอขอบพระคุณ คณะครูบุคลากร  คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งในการเก็บข้อมูล
และตอบแบบสอบถาม 

 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากรายงานการศึกษาฉบับนี  ผู้รายงานขอมอบแด่บิดา 
มารดา และผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน 

 

 

       เลิศ  ปรุงโพธิ์ 
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บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 

           งานวิชาการเป็นหัวใจส้าคัญที่ทุกสถานศึกษาต้องถือปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับผู้เรียน จึง
เกิดจากการวางแผนและการบริหารจัดการที่ดี การก้าหนดกลยุทธ์โดยมีเป้าหมายหลักในการด้าเนินงาน
จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ประสบความส้าเร็จและออกไปเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อสังคมได้ (รัชพล 
คชชาโรจน์, 2561) จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก้าหนดให้การศึกษาเป็น
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม 
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างความรู้อั นเกิด
จากการจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้และปัจจัยเกื อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั งร่ากาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริธรรมและวัฒนธรรมในการด้ารงชีวิต สามารอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุขเปิดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (บุญเลี ยง ทุมทอง, 2563) 

 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพจึงอยู่ที่งานด้านวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยงานด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน การจัดสิ่งส่งเสริมงานด้านวิชาการ รวมถึงงานด้านการวัดและ
ประเมินผล ดังนั น การบริหารงานวิชาการจึงเป็นงานที่ส้าคัญส้าหรับผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็นงานที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา
และเป็นเครื่องชี วัดความส้าเร็จ และความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา (ปรียาพร  วงศ์อนุตร
โรจน์, 2546 : 2) โดยพิจารณาและประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน และครูเป็นผู้มี
บทบาทส้าคัญในการพัฒนาคุณภาพให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ น 

 ผู้วิจัย ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน ได้ให้ความส้าคัญในการบริหารงานวิชาการเป็นันดับแรก จึงได้
เชิญประชุมคณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน เพ่ือการวิเคราะห์องค์กรและก้าหนด
เป้าหมายการพัฒนา โดยน้าผลการวิเคราะห์จากการประเมินในระดับต่าง ๆ และข้อเสนอแนะจาก
ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มาระดมการคิด วิเคราะห์
สภาพปัญหาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น พบว่า ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนที่เกิดขึ น เป็นปัญหาที่โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ต้องด้าเนินการ
พัฒนาผู้เรียน ด้วยรูปแบบ วิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั งไว้ และครูผู้สอนส่วนใหญ่ ได้
สรุปสาเหตุที่เกิดจากตัวครูผู้สอนว่า ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่หลักสูตรก้าหนด การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ยังใช้เทคนิควิธีที่ไม่หลากหลาย การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายและตามสภาพจริงยังมีน้อยและไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั งการใช้

ง 



 

 

กระบวนการวิจัยในชั นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ยังมีน้อยมาก ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั งสิ น  ดังนั นการก้าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี  จึงควร
เน้นที่การพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการของครู ให้ครูได้ศึกษาความรู้ท้าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท้า
หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  ใช้การวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลายและสามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพจริง รวมทั งใช้การวิจัย ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ น 

ผู้วิจัยจึงได้ใช้การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ซึ่งเป็นการบริหารอย่าง
มีระบบ เป็นการบริหารที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้น้า เป็นการบริหารอย่างมีการวางแผนอย่างเป็นขั นตอน 
และมีการวิเคราะห์อย่างมีหลักเกณฑ์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 36) น้ามาใช้ในการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ในรูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
โดยก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพครู ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ความสามารถ
ด้านการจัดท้าหลักสูตร กลยุทธ์ที่ 2 ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 3 ความสามารถ
ด้านการวัดผลประเมินผล กลยุทธ์ที่ 4 ความสามารถด้านการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ และกลยุทธ์ที่ 5 
ความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ทั งนี เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของครูมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ น และ
เป็นที่พึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
       การวิจัย การพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว 
(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)  ผู้วิจัยได้ด้าเนินการวิจัยโดยแบ่งเป็น 3 ขั นตอน คือ ขั นตอนที่ 1 การก้าหนดแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)  
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั น ตามล้าดับ ดังนี  ขั นที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการพัฒนางานวิชาการ ขั นที่ 2 ก้าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และขั นที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของการพัฒนา
คุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ขั นตอนที่ 2 การก้าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยผู้วิจัยน้าผลการวิจัยและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาก้าหนด
เป็นแนวทาง การพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยก้าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพครู ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1. ความสามารถ
ด้านการจัดท้าหลักสูตร  กลยุทธ์ที่ 2. ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 3. ความสามารถ
ด้านการวัดผลประเมินผล  กลยุทธ์ที่ 4. ความสามารถด้านการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และกลยุทธ์ที่ 5.
ความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ขั นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 



 

 

                                                                                                                   
 
 โดยผู้เชี่ยวชาญ และการด้าเนินการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน ซึ่งเป็นการน้าแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหาร จัดการเชิงกลยุทธ์ ไปใช้โดยได้จัดท้าคู่มือการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) เพ่ือความสะดวกใน
การปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ แล้วด้าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มี
ต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 

 

จากการวิจัย สามารถสรุปผลได้ ดังนี   
             1. ผลการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว 
(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563 สรุปได ้ดังนี   

     1.1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) พบว่า ครูมีผลการปฏิบัติงาน
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  มีข้อสรุปดังนี  

1) ความสามารถด้านการจัดท้าหลักสูตร  อยู่ในระดับดีมาก  พบว่า      
     (1) โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนผ่านแผนการจัดประสบการณ์บูรณาการ
การเรียนรู้ท้าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
และจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ท้าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

        (2) โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) มีการจัดประสบการณ์ในรูปแบบ
บูรณาการการเรียนรู้  เป็นการจัดประสบการณ์ที่ เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ผ่านทางกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    

    (3)  ครูมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานและ 
สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน   

       (4) ครูเข้ารับการอบรมการวิเคราะห์หลักสูตรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
และการน้าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการประเมินผลการเรียน 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแล้วน้าไปพัฒนาผู้เรียน 

(5) ครูมีการพัฒนาค้าอธิบายรายวิชา และก้าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 
กับมาตรฐานของหลักสูตร  สามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่น้าไปใช้จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 
นักเรียนได้จริง 



 

 

 
 
2) ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดับดีมาก  พบว่า  
 

    (1) โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย  
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยทั ง  4  ด้าน  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ มีทักษะในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื อโรค
ไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของ
ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน  มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ มแย้มแจ่มใส มีการจัด
กิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี เพ่ือสร้างจินตนาการ ให้เด็กได้ท้ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน  ผ่าน
งานศิลปะ ผ่านเสียงเพลงดนตรีและการเคลื่อนไหว มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน แสดงความรักเพ่ือน
และเมตตาสัตว์เลี ยง โดยครูได้ด้าเนินการจัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
และมีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวร้อง เล่น เต้น ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  นอกจากนี 
ยังมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่  มีมารยาทที่ดี ยิ ม ไหว้ ทักทาย 
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทใน
การรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรม
แบ่งเขตพื นที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ท้างานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้
กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ รู้จักการรอคอย  รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ 
ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมหนูน้อยอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณ  พ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส้าคัญทางชาติ 

(2) โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)ได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  
สื่อสารสนทนาโต้ตอบได้ มีทักษะการคิดพื นฐาน มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดย
ส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค้าตอบของข้อสงสัยด้วย
วิธีการของตนเอง  มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองสนใจให้ครูและ
เพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ มี
การสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ การปั้นดินน ้ามันเพ่ือ
สื่อสารความคิด  ความรู้สึกของตนเองและเสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย ทั งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน   

      (3) ผู้เรียนปฐมวัย มีพัฒนาการด้านน ้าหนักและส่วนสูงเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  มีทักษะในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื อ
ไวรัสโคโรน่า 2019  สามารถใช้กล้ามเนื อใหญ่ กล้ามเนื อเล็กได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์



 

 

กัน  เหมาะสมกับสุขภาพและวัย มีสุขภาพแข็งแรงมีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั ง 5 และมีสุข
นิสัยการรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี มีสุขภาพจิตที่ดี ร่าเริง  ยิ มแย้มแจ่มใส  มีความสุข มีความอารมณ์ที่ดี
ต่อตนเอง  รักการออกก้าลังกาย รักดนตรี ชื่นชมศิลปะ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสนใจ ใฝ่รู้ มั่นใจ
ในตนเองและกล้าแสดงออกและมีการแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยในระดับดีเยี่ยม มี
พัฒนาการทางสังคมเหมาะสมตามวัย มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค้าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ เล่นและท้า
กิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มและของชั นเรียนรู้จัก
แบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั งใจ และรักการเรียนรู้  มี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม
กับวัย  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  และมีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

     (4) ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนโดยจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรม      
การเรียนรู้สู่โครงงานคณิตศาสตร์ การใช้เทคนิคการใช้ค้าถามหมวกความคิด 6 ใบในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์  
การใช้เทคนิค 12 ร. ในการจดัการเรียนรู้สู่โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู้ให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจที่คงทน 

     (5) ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ 
ของนักเรียนที่เน้นการน้าไปใช้ได้ในชีวิตจริง  อีกทั งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ น โดย
ใช้ชุมชนการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ใช้ช่วงเวลา 
“พบกันวันจันทร์สร้างสรรค์งานวิชาการ เวลา 16:00 -1700 น.” 

    (6) นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทั งภายในและนอกห้องเรียน 
สูงขึ นและอย่างทั่วถึง 

     (7) นักเรียนกลุ่มเก่งได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามความถนัดและความสนใจ 
นักเรียนกลุ่มอ่อนได้รับการซ่อมเสริม 
       (8) หลังการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ พบว่า  ผล
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ตามมาตรฐานการอ่านการเขียน
ในแต่ละระดับชั น ผู้เรียนมีความสามารถตามสมรรถนะของผู้เรียน 5 ด้านอย่างเหมาะสม มีทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่า 2019  มีผลการทดสอบความสามารถพื นฐาน
ระดับชาติ (NT) ชั นประถมศึกษาปีที่ 3 มีพัฒนาการที่ดีตามศักยภาพของผู้เรียน และผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 มีพัฒนาการที่ดีตามศักยภาพ
ของผู้เรียน ส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
  3) ความสามารถด้านการวัดผลประเมินผล อยู่ในระดับดีมาก  พบว่า ครูใช้เทคนิค
การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายตามสภาพจริง และน้าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา นักเรียน



 

 

สูงขึ น ครูติดตามดูแลโดยให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนา ปรับปรุงผลการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของ
นักเรียน 

     4) ความสามารถด้านการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก  พบว่า ครูมีการใช้ 
สื่อการเรียนรู้และสื่อ ICT ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพ่ิมสูงขึ น  

5) ความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  อยู่ในระดับดี พบว่า ครูมแีนวทางใน 
การใช้ผลงานการวิจัยในชั นเรียน เพ่ือประกอบการน้าเสนอเป็นผลงานทางวิชาการจากการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย พร้อมรับการประเมินเพ่ือมีและเลื่อนวิทย
ฐานะที่สูงขึ น จ้านวน 4 คน 
     1.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน ปีการศึกษา 2563  หลังการการพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการด้วยการบรหิารจัดการเชิงกลยุทธ์  พบว่า  

 (1) พัฒนาการของเด็กในระดับการศึกษาปฐมวัย มีพัฒนาการโดยรวมเพ่ิมขึ น ร้อยละ 7.11 
โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสังคม มีพัฒนาเพ่ิมขึ นร้อยละ  28.46  

 (2) ร้อยละของนักเรียน ที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 
3 ขึ นไป ชั นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษา 2563 มีพัฒนาการเพ่ิมขึ นโดยรวม ร้อยละ 3.90 

 (3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับ
ดีขึ นไป ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ในปีการศึกษา 2563  โดยรวมมีพัฒนาการเพ่ิมขึ น (+11.83) 

(4)  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ นไป    
ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ในปีการศึกษา 2563  โดยรวมมีพัฒนาการเพิ่มขึ น (+5.41) 
  (5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับผ่านระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ในปีการศึกษา 2563  
ทุกระดับชั  นมีผลพัฒนาการด้านสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยรวมมีพัฒนาการเพิ่มขึ น (+2.08) 
  (6) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน (RT) ชั นประถมศึกษา             
ปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 มีพัฒนาการเพิ่มขึ นโดยรวม (+15.58) 

 (7) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 มีพัฒนาการเพ่ิมขึ นโดยรวม (+0.29) สูงกว่าระดับ สพฐ.และ
สูงกว่าระดับประเทศ ทั งด้านภาษาและด้านการค้านวณ 

 (8) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นประถมศึกษา ปีที่ 6 ใน
ปีการศึกษา 2563 ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นประถมศึกษา  
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) สูงกว่าระดับ สพฐ.และสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ ใน 3 รายวิชา คือ รายวิชาภาษาไทย รายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 



 

 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน 
และผู้ปกครอง  ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้า
เขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน 
และผู้ปกครอง ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้า
เขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยมี 2 สาระส้าคัญ คือ ข้อเสนอแนะในการน้าผลไปปฏิบัติและ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั งต่อไป 

1. ข้อเสนอแนะในการน้าผลการศึกษาไปใช้ 
     1. ควรมีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั งคณะผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั น

พื นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการด้าเนินการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
ด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 

     2. ควรจัดสรรทรัพยากรการบริหารและสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้ การด้าเนินการ 
ตามโครงการในกลยุทธ์ต่างๆ เป็นไปตามแผนที่ก้าหนดไว้  

     3. ควรมีการเสริมแรง สร้างขวัญและก้าลังใจในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ครูได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ตามศักยภาพ  และเกิดผลดีต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนสูงขึ น      

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั งต่อไป  
              จากผลการศึกษาครั งนี  มีประเด็นที่ควรจะศึกษาค้นคว้าต่อไป ดังนี   

    1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการ   
    2. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนางานวิชาการ  
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บทท่ี  1 

 

บทน้า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
 

        ประเทศไทยก้าลังเผชิญกับสภาวการณ์ใหม่ทั งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในระดับโลก  
ดังนั น การพัฒนาระบบราชการไทยให้สอดคล้องกับบริบทดังกล่าวโดยการน้าหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือ ธรรมมาภิบาล (G00d Govemance) และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management) มาใช้ จึงเป็นสิ่งจ้าเป็นเพ่ือวัตถุประสงค์ในอันที่จะท้าให้ระบบราชการ ขับเคลื่อนไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถเรียนรู้ ปรับตัว และตอบสนอง ต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ยึดมั่นในหลักจริยธรรม และธรรมาภิบาล เพ่ืออ้านวยความสะดวกและให้บริการ
ประชาชน โดยมีจุดหมายปลายทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
(พสุ เดชะรินทร์ และชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์, 2553 : 13)การวางแผนด้านการศึกษา เป็นการก้าหนด
วิธีการด้าเนินการและผลที่คาดว่าจะเกิดขึ นในอนาคต น้าไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้องและบรรลุ
วัตถุประสงค์ หากปราศจากการวางแผนที่ดีระบบก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน การวางแผนที่ดีมีความส้าคัญต่อการท้างานของบุคลากร เกิดการประสานงาน
ซึ่งกันและกัน ช่วยให้เกิดการประหยัดทางการบริหาร ทั ง คน เงิน วัสดุ และการจัดการ ช่วยให้การ
ปฏิบัติงานส้าเร็จลุล่วงไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นการกระจายงาน แบ่งเบาภาระความ
รับผิดชอบของผู้บริหาร สามารถระดมสรรพก้าลังทรัพยากร(Mobilization of resources) ได้ตามความ
ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสามารถทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามขั นตอน
ของแผนได้อย่างชัดเจน (Plan Implementation) สามารถด้าเนินการแก้ไขปรับปรุงได้ทันต่อเหตุการณ์ 
คุ้มค่าและลดความสูญเปล่า(ส้านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั นพื นฐาน, 2552:10) สถานศึกษามีบทบาท
หน้าที่วางแผนและการบริหารจัดการ เพ่ือสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาว
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี  ต้องพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย
ผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ  ในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิต
สาธารณะ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน สามารถเลือกด้าเนินชีวิตอย่างผู้มีภูมิรู้
และมีภูมิธรรม (ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน, 2552:36) 

             การให้ความส้าคัญต่อการจัดและพัฒนาการศึกษา มุ่งหวังยกระดับการศึกษาของชาติให้
ได้มาตรฐานและจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ ได้มีการกระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษา



 

 

ทั งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและงานบริหารทั่วไป ไปให้คณะกรรมการส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง การจัดองค์กร มีสถานะเป็นนิติบุคคล และอ้านาจหน้าที่ 

ในกรอบที่กฎหมายให้อ้านาจไว้ การก้าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล มีจุดมุ่งหมายส้าคัญที่จะท้าให้
สถานศึกษามีอิสระ มีความเข้มแข็งในการบริหาร เพ่ือให้การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตัวรวดเร็วและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ (ภารดี อนันต์นาวี,
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2551 : 279) ภารกิจของสถานศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลได้ดีมากน้อยเพียงใดนั นผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้
มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาและริเริ่มงานต่าง ๆ
ของสถานศึกษาให้บรรลุตามนโยบายในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารจะต้องเป็นบุคลากรหลักในการ
ประสานสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ ทั งภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือให้กิจกรรมต่าง ๆ สามารถ
ด้าเนินการไปด้วยความราบรื่นและเกิดประสิทธิผลต่อสถานศึกษา ดังนั นจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่
สถานศึกษาต้องสร้างองค์การของตนให้เป็นองค์การ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเพ่ือท้าหน้าที่เป็นผู้จัดการ
ความรู้ พัฒนาความรู้ พัฒนาความคิด และพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์ของบุคลากรในโรงเรียนที่จะได้เรียนรู้จากกระบวนการการบริหารของผู้บริหาร 
และความรู้ความสามารถที่นักเรียนจะได้รับจากการสอนของครูที่มีคุณภาพ อันหมายถึงผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ (รัชพล คชชารุ่งโรจน์, 2548 : 7) 

            หน่วยงานทุกระดับ ภาครัฐและเอกชน จ้าเป็นต้องมีปัจจัยที่มีความส้าคัญที่จะท้าให้การ
ด้าเนินงานของหน่วยงานประสบผลส้าเร็จตามเป้าหมาย สามารถด้าเนินงานได้สอดคล้องกับ
กระบวนการท้างาน รวมทั งทราบรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการ ระยะเวลาของการท้างานนั น ๆ 
หากเกิดข้อผิดพลาดจะสามารถทราบได้ทันทีว่าเกิดจากสาเหตุอะไร สามารถท้าการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
ที่เกิดการผิดพลาดในกระบวนการท้างาน ไม่ก่อให้เกิดการเสียเวลา รวมทั งสามารถตรวจสอบการ
ท้างานและก้าหนดแนวทางการท้างานในอนาคตได้ เพ่ือความส้าเร็จของหน่วยงาน (ส้านักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั นพื นฐาน, 2554) สถานศึกษาที่มีความพยายามในการปรับเปลี่ยนสถานศึกษา
ให้มีสมรรถนะสูง เพ่ือให้ประสบความส้าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่จะ
น้ามาสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างยั่งยืน (พสุ เดชะรินทร์ และชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์, 2553 : 
14)  สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงเริ่มปฏิรูปการศึกษา โดยสถานศึกษามีการ
ขับเคลื่อนให้ต้องจัดท้าแผนกลยุทธ์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา (ส้านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ, 2546) ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาจึงต้องน้าระบบการบริหารเชิงกล
ยุทธ์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องมือที่จะด้าเนินงานจัดการศึกษา ตามภารกิจ
หลักในการบริหารงานในสถานศึกษาของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย โดยมีขอบข่ายในการบริหารงาน 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงาน
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ,2546)  และตาม
มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พศ.2546 การกระจาย
อ้านาจหน้าที่และบทบาทการด้าเนินงานให้แก่สถานศึกษาซึ่งเป็นนิติบุคคล โดยมีผู้อ้านวยการ
สถานศึกษาเป็นผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานเป็นผู้ก้ากับ สนับสนุนและมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการ จึงเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส้าคัญในฐานะผู้มีส่วน
ร่ วมรับผิ ดชอบอย่ า ง ใกลื ชิ ดต่อการจั ดการศึ กษา อัน เป็ น พื นฐานการศึ กษาทุ กระดับ 
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(กระทรวงศึกษาธิการ,2563) ผู้น้าสามารถด้าเนินการได้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ด้วยวิธีการก้าหนด
ทิศทางอย่างรู้เท่าทันล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อจ้ากัดหรืออุสรรคที่จะเกิดขึ น ท้าให้เกิดความคิดใหม่ ๆ การ
วางแผนกลยุทธ์เป็นการวางแผนเพ่ือสร้างอนาคตโดยให้ความส้าคัญกับวิธีการที่จะท้าให้หลุดพ้นจาก
สภาพปัญหาเดิม ๆ หรือสถานการณ์ท่ีอาจล้าหลัง โดยมองข้ามกิจกรรมรายละเอียด ของงานประจ้า
ที่ท้าอยู่ สร้างภาพอนาคตที่ดีกว่า ที่เหมาะสมกว่า และที่เป็นไปอย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน
อนาคต ทั งนี อาจด้วยวิธีการที่ประหยัดทรัพยากรมากที่สุด โดยอาศัยพื นฐานความเข้ าใจเหตุการณ์ 
และความเป็นไปของสภาพแวดล้อมภายนอก จากการวิเคราะห์ว่าอะไรคือโอกาสและข้อจ้ากัดโดยการ
ตรวจสอบทรัพยากรที่มีอยู่ว่ามีจุดอ่อนหรือจุดแข็งในด้านใด และอะไรบ้าง ซึ่งจากความสามารถรู้เขา
คือสภาพแวดล้อมภายนอก และรู้เราคือจุดอ่อน จุดแข็งของตน ผู้บริหารก็จะสามารถวางแผนกล
ยุทธ์ที่ดีที่สุดส้าหรับหน่วยงานได้ (ส้านักนโยบายและแผนการศึกษาขั นพื นฐาน, 2554) เป็นแนวทาง
ให้องค์กรปฏิบัติงานได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ น และเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้ ถ้า
ปราศจากกลยุทธ์องค์กรจะไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการด้าเนินงาน ไม่มีแผนที่จะปฏิบัติให้เหมาะสม
กับสภาพที่เปลี่ยนแปลง การวางแผนกลยุทธ์และการน้ากลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นงานหลักของผู้บริหารที่จะ
พาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ งานทั งสองสิ่งนี จะเป็นเครื่องชี ถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานเชิง
บริหารที่มีคุณค่าต่อองค์กร กลยุทธ์ที่ดีแต่ล้มเหลวเมื่อน้าไปปฏิบัติ ก็จะไม่มีคุณค่าต่อองค์กร 
เช่นเดียวกับการรวบรวมความสามารถขององค์กรอย่างเต็มที่เพ่ือน้ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ แต่แผนกลยุทธ์
นั นไม่มีคุณภาพมากพอต่อความส้าเร็จขององค์กร ก็จะไม่บังเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อองค์กร
เช่นกัน ดังนั น งานสองสิ่งนี ต้องด้าเนินไปคู่กัน แต่ไม่ได้หมายความว่า การวางแผนกลยุทธ์อย่างดีหรือ
การน้ากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมจะประกันความส้าเร็จให้กับองค์กรได้ตลอด เพราะองค์กรก็อาจ
เผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่ผู้บริหารคาดหมาย หรืออยู่นอกเหนือวิสัยที่ผู้บริหารจะคาดการณ์
ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารก็มีหน้าที่ที่จะต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป ซึ่งถ้าได้มีการวางแผนไว้อย่างดีตั งแต่ต้นแล้ว การปรับตัวก็จะท้าได้โดยไม่ยากนัก 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   

           งานวิชาการเป็นหัวใจส้าคัญที่ทุกสถานศึกษาต้องถือปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับผู้เรียน จึง
เกิดจากการวางแผนและการบริหารจัดการที่ดี การก้าหนดกลยุทธ์โดยมีเป้าหมายหลักในการด้าเนินงาน
จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ประสบความส้าเร็จและออกไปเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อสังคมได้ (รัชพล 
คชชาโรจน์, 2561) จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก้าหนดให้การศึกษาเป็น
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม 
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างความรู้อันเกิด
จากการจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้และปัจจัยเกื อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั งร่ากาย จิตใจ 
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สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริธรรมและวัฒนธรรมในการด้ารงชีวิต สามารอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุขเปิดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (บุญเลี ยง ทุมทอง, 2563) 

 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพจึงอยู่ที่งานด้านวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยงานด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน การจัดสิ่งส่งเสริมงานด้ านวิชาการ รวมถึงงานด้านการวัดและ
ประเมินผล ดังนั น การบริหารงานวิชาการจึงเป็นงานที่ส้าคัญส้าหรับผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็นงานที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา
และเป็นเครื่องชี วัดความส้าเร็จ และความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา (ปรียาพร  วงศ์อนุตร
โรจน์, 2546 : 2) โดยพิจารณาและประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน และครูเป็นผู้มี
บทบาทส้าคัญในการพัฒนาคุณภาพให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ น 
 โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีพื นที่จ้านวน 17 ไร่  2 งาน 80 ตารางวา  จัดการเรียน
การสอนตั งแต่ชั นอนุบาล 2 ถึง ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 จ้านวนนักเรียน 81 คน  คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจ้านวน 11 คน มีนายเลิศ  ปรุงโพธิ์  ด้ารงต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการสถานศึกษา เป็นผู้น้า
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพตามวิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
เห็นคุณคา่วัฒนธรรมไทย ใส่ใจใฝ่เรียนรู้  น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

จากการวิเคราะห์เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ้าปี 2561 และ 2562 
โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) อ้าเภอวังน ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยในฐานะ
ผู้บริหารโรงเรียน พบว่า มีผลการด้าเนินงานในภาพรวมที่น่าสนใจ ดังนี  

1.1.1 ผลการพัฒนาคุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ในปีการศึกษา 2561 - 2562 ผลการพัฒนาเด็กในระดับการศึกษาปฐมวัย ผลการ
ประเมินตนเองภาพรวม ในระดับดีเลิศ และผลการประเมินรายมาตรฐานแต่ละด้าน ดังนี  
  1.1.1.1 ด้านคุณภาพของเด็ก โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว(พ่วงโพธิ์ อุปถัมภ์) มี
กระบวนการ พัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยทั ง  4  ด้าน  มี
พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารสนทนาโต้ตอบได้ มีทักษะการคิดพื นฐาน มีการจัดกิจกรรมโครงงาน
เพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค้าตอบ
ของข้อสงสัยด้วยวิธีการของตนเอง  มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่
ตนเองสนใจให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับต่าง ๆ มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด 
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ปะ การปั้นดินน ้ามันเพ่ือสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองและเสนอผลงานด้วยภาษาท่ีเหมาะสม
ตามวัย ทั งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
  1.1.1.2 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนผ่านแผนการจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ท้า
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียนอย่างหลากหลาย และ
จัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ท้าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
  1.1.1.3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ  มีการจัดประสบการณ์ในรูปแบบ
บูรณาการการเรียนรู้  เป็นการจัดประสบการณ์ที่ เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ผ่านทางกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   

1.1.2 ผลการพัฒนาคุณภาพระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
  ในปีการศึกษา 2561 - 2562 ผลการพัฒนาเด็กในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ผล
การประเมินตนเองภาพรวม ในระดับดีเลิศ และผลการประเมินรายมาตรฐานแต่ละด้าน ดังนี  
  1.1.2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ น ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค้านวณ คิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด
ในแต่ละระดับชั น สามารถเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการท้าผลงานชิ นงาน มีความรู้พื นฐาน
ในการท้างานหรืองานอาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สถานศึกษาก้าหนด มี
สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยของตนเอง
และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและเห็นคุณค่าของตนเอง 
  1.1.2.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   สถานศึกษามีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา มีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  สถานศึกษา
มีระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดที่ดี  ครูมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
ตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีความสามารถในการจัดการการเรียนการสอนอย่ างมีประสิทธิภาพ และ
เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ   ผู้บริหาร มีความสามารถในการบริหาร จัดการ สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ บรรลุเป้าหมาย 

1.1.2.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  มีการ 
ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้รวมทั งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
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 1.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
1) ร้อยละของเด็ก ที่มีผลพัฒนาการระดับชั นปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 – 2562 

แสดงในตาราง 1 
 

ตาราง 1  ร้อยละของเด็ก ที่มีผลพัฒนาการระดับดี ชั นปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 – 2562 

                       โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 
 

 
ผลพัฒนาการ(ด้าน) 

ค่าเฉลี่ยพัฒนาการ (ร้อยละ) ความต่าง 
พัฒนาการ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ร่างกาย 93.33 100 +6.67 
อารมณ์ – จิตใจ 93.33 100 +6.67 
สังคม 80.00 61.54  -18.46 
สติปัญญา 86.67 100  +13.33 

เฉลี่ยรวม 88.33 90.39  +2.06 

ที่มา  :  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 
          ประจ้าปี 2561 และ 2562  
  

จากตาราง 1 พบว่าในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ค่าเฉลี่ยพัฒนาการของเด็กใน
ระดับการศึกษาปฐมวยั มีพัฒนาการที่เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก้าหนด ทั ง 2 ปีการศึกษา 

2)ร้อยละของนักเรียน ที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3  
ขึ นไประดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2561 – 2562 แสดงในตาราง 2  
 

ตาราง 2  ร้อยละของนักเรียน ที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3  
                          ขึ นไป ชั นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561  
                          และปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)   
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 52.94 58.62 +5.68 
คณิตศาสตร์ 35.29 55.17 +19.88 
วิทยาศาสตร์ 37.25 48.28 +11.03 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 52.94 56.90 +3.96 
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ประวัติศาสตร์ 47.06 72.41 +27.33 
สุขศึกษา 90.20 89.66 -0.54 
ศิลปะ 90.20 86.21 -3.99 
การงานอาชีพ 74.51 81.03 +6.52 
ภาษาอังกฤษ 45.10 58.62 +13.52 

รวม 58.39 67.43 +9.04 
 

ที่มา : รายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ปีการศึกษา 2561  และ                      
          ปีการศึกษา 2562   

จากตาราง 2  พบว่าในปีการศึกษา 2562  ร้อยละของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ที่มเีกรด 
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ นไป ใน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้  สูงกว่า ปี
การศึกษา 2561 จะเห็นได้ว่า ปีการศึกษา 2561  มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวม 58.39 
และปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยความสามารถพื นฐาน รวม  67.43 พัฒนาการสูงขึ นในภาพรวม (9.04) 
และมีพัฒนาการสูงขึ นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกเว้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา (- 0.54) และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ (- 3.99) ตามล้าดับ ที่มคี่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง 

3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนใน 

ระดับดีขึ นไป ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2561 – 2562 แสดงในตาราง 3  
 
 
 
 

 

ตาราง 3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนใน 

                            ระดับดีขึ นไป ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และร้อยละของผลต่างระหว่างปี 
                       การศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)   

 

ระดับชั น ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่ 1 87.50 57.14 -30.36 
ประถมศึกษาปีที่ 2 100 71.43 -28.57 
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ประถมศึกษาปีที่ 3 100 75.00 -25.00 
ประถมศึกษาปีที่ 4 35.71 71.43 +35.72 
ประถมศึกษาปีที่ 5 100 73.33 -26.67 
ประถมศึกษาปีที่ 6 66.67 100 +33.33 

รวม 81.65 74.72 -6.84 

ที่มา : รายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ปีการศึกษา 2561  และ                      
          ปีการศึกษา 2562   

จากตาราง 3 พบว่า ผลการประเมินการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 

ในระดับดีขึ นไป ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ในปีการศึกษา 2562  มีค่าเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2561 
โดยภาพรวมลดลง (-6.84) และเมือพิจารณาเป็นรายชั นเรียน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนในระดับดีขึ นไป ลดลง ยกเว้น ชั นประถมศึกษาปีที่ 4 
และชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน
ในระดับดีขึ นไป (+35.72) และ (+33.33) ตามล้าดับ 

4) ร้อยละของนักเรียนที่มีที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดี 
ขึ นไป ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2561 – 2562 แสดงในตาราง 4  

ตาราง 4 ร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ นไป 

                         ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 และ 
                        ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)   

ระดับชั น ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่ 1 87.50 64.29 -23.21 
ประถมศึกษาปีที่ 2 100 100 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 3 100 100 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 4 100 100 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 5 100 100 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 6 100 100 0.00 

รวม 97.92 94.05 -3.87 
ที่มา : รายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ปีการศึกษา 2561  และ                      
          ปีการศึกษา 2562   

จากตาราง 4 พบว่า ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ นไป 
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ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ในปีการศึกษา 2562  มีค่าเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม
ลดลง (-3.87) และเมือพิจารณาเป็นรายชั นเรียน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินการประเมิน
ในระดับเดิม (ร้อยละ 100) ยกเว้น ชั นประถมศึกษาปีที่ 1 ทีม่ีค่าเฉลี่ยผลการประเมินการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ลดลง (-23.21) 

5) ร้อยละของนักเรียนที่มีที่มีผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับผ่าน ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 
2561 – 2562 แสดงในตาราง 5  
 

ตาราง 5 ร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง 
                           การศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับผ่านระดับชั นประถมศึกษา 
                               ปีที่ 1- 6 และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562  
                           โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)   

ระดับชั น ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่ 1 87.50 100 +12.50 
ประถมศึกษาปีที่ 2 100 100 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 3 100 100 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 4 100 100 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 5 100 100 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 6 100 100 0.00 

รวม 97.92 100 +2.08 

จากตาราง 5 พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับผ่าน ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ในปีการศึกษา 2562  มี
ค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ นจากปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมลดลง (2.08) และเมือพิจารณาเป็นรายชั นเรียน พบว่า 
ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินการประเมินในระดับเดิม (ร้อยละ 100) ยกเว้น ชั นประถมศึกษาปีที่ 1 
ที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินการประเมินสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในระดับผ่านเพ่ิมขึ น (12.50) 
 

6) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั น 
ประถมศึกษาปีที่ 1  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2561 – 2562 แสดงในตาราง 6 
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ตาราง 6  เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั นประถมศึกษา 
            ปีที่ 1  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2561 – 2562  โรงเรียน 
            บ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)   
 

สมรรถนะ ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

    

การอ่านออกเสียง 93.12 67.68 -25.44 
การอ่านรู้เรื่อง 78.50 73.75 -4.75 
    

รวม 2 สมรรถนะ 85.81 70.71 -15.10 
ที่มา : รายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ปีการศึกษา 2561  และ                      
          ปีการศึกษา 2562   

จากตาราง 6 พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562  มีค่าเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมลดลง (15.10) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะการอ่านออกเสียง ลดลง (-25.44) และสมรรถนะการอ่าน
รู้เรื่อง ลดลง (-4.75) ตามล้าดับ 
 

  7) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2561 – 2562 แสดงในตาราง 7 

ตาราง 7  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
            ชั นประถมศึกษาปีที่ 3 และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562  
            โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)   

 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 65.71 58.40 -7.31 
ด้านค้านวณ 71.42 55.40 -16.02 
ด้านเหตุผล 64.76 0 0.00 
รวมความสามารถทั ง 3 ด้าน 67.30 56.90 -10.40 
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ที่มา : รายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ปีการศึกษา 2561  และ                      
          ปีการศึกษา 2562   

จากตาราง 7 พบว่า ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื นฐานของผู้เรียน 
ระดับชาติ (NT) ชั นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562  มีค่าเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2561 
โดยภาพรวมลดลง (10.40) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความสามารถด้านการคิดค้านวณ ลดลง 
(-16.02) และความสามารถด้านภาษา ลดลง (-7.31) ตามล้าดับ 
 

  8) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2561 – 2562 แสดงในตาราง 8 

 

ตาราง 8  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 

            และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว 
            (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)   
 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่าง                    
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 62.58 57.85 -4.73 

คณิตศาสตร์ 46.67 36.00 -10.67 

วิทยาศาสตร์ 38.33 40.70 +2.37 

ภาษาอังกฤษ 46.67 55.40 +8.73 

รวมเฉลี่ย 4 รายวิชา 48.56 47.49 -1.07 
 

ที่มา : รายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ปีการศึกษา 2561  และ                      
          ปีการศึกษา 2562   

 

จากตาราง 8  พบว่า  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET)   
ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562  มีค่าเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมลดลง  (-
1.07) และเมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า มีรายวิชาที่ผลการทดสอบลดลง คือ รายวิชาคณิตศาสตร์ 
ลดลง (-10.67) และรายวิชาภาษาไทย ลดลง (-4.73) และรายวิชาที่ผลการทดสอบเพ่ิมขึ น 2 รายวิชา 
คือ รายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ น (8.73) และรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ น (2.37) ตามล้าดับ 
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นอกจากนี โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ได้รับการรับรองมาตรฐานกาศึกษารอบสาม 
จากส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม  
พ.ศ. 2559  มีผลการจัดการศึกษา ด้านคุณภาพเด็กระดับการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับพอใช้ และคุณภาพ
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ในระดับดี โดยมีข้อเสนอแนะจากส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ดังนี  “ผู้บริหารควรพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพเด็กและคุณภาพ
ผู้เรียนให้มากขึ น โดยสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการสอนด้วยวิธีการใหม่ 
ๆ เพ่ือน้ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ นในทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ โดยใน
แต่ละปีควรก้าหนดเป้าหมายให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าปีที่ผ่านมา  5–10 %”  
 ผู้วิจัย ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน ตระหนักถึงความส้าคัญจ้าเป็นดังกล่าว จึงได้เชิญประชุมคณะครู 
บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน เพ่ือการวิเคราะห์องค์กรและก้าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
โดยน้าผลการวิเคราะห์จากการประเมินในระดับต่าง ๆ และข้อเสนอแนะจากส้านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มาระดมการคิด วิเคราะห์สภาพปัญหาเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น พบว่า ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ที่เกิดขึ น 
ดังกล่าว เป็นปัญหาที่โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ต้องด้าเนินการพัฒนาผู้เรียน ด้วย
รูปแบบ วิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั งไว้ และครูผู้สอนส่วนใหญ่ ได้สรุปสาเหตุที่เกิดจาก
ตัวครูผู้สอนว่า ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตร
ก้าหนด การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ยังใช้เทคนิควิธีที่ไม่หลากหลาย การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่หลากหลายและตามสภาพจริงยังมีน้อยและไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั งการใช้กระบวนการวิจัยใน
ชั นเรียนเพ่ือพัฒนา การเรียนรู้ยังมีน้อยมาก ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทั งสิ น  ดังนั นการก้าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี  จึงควรเน้นที่การ
พัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการของครู ให้ครูได้ศึกษาความรู้ท้าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท้าหลักสูตร 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  ใช้การวัดผลประเมินผลที่
หลากหลายและสามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพจริง รวมทั งใช้การวิจัยในการพัฒนาการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ น 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ใช้การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
ซึ่งเป็นการบริหารอย่างมีระบบ เป็นการบริหารที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้น้า เป็นการบริหารอย่างมี
การวางแผนอย่างเป็นขั นตอน และมีการวิเคราะห์อย่างมีหลักเกณฑ์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 36) 
น้ามาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ในรูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
ด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพครู ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 
ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1. ความสามารถด้านการจัดท้าหลักสูตร กลยุทธ์ที่ 2. ความสามารถด้านการจัดการ
เรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 3. ความสามารถด้านการวัดผลประเมินผล  กลยุทธ์ที่ 4. ความสามารถด้านการ
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พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้  และกลยุทธ์ที่ 5. ความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ทั งนี 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของครูมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ น และเป็นที่พึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย    
 

1.2.1 ศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้าน
วังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563 

1.2.2  ศึกษาความพึงพอใจของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน
และผู้ปกครอง ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้าน                     
วังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563   

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 

 การวิจัย การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้วยการบรหิารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว 
(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563 ในครั งนี มีขอบเขต ดังนี  
 
 
 
 

1.3.1 กลุ่มเป้าหมาย 

              การศึกษาครั งนี  มีการก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
1.3.1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการประเมินผลการด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้วย    

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ประกอบด้วย คณะครูและ
บุคลากร และหัวหน้างานวิชาการ จ้านวน 1 คน รวมทั งสิ นจ้านวน 10 คน 

1.3.1.2 ผลการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัย  
                1.3.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั ง 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนชั น 
ประถมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2562  จ้านวน 62  คน   

1.3.1.4 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล การประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อผลการพัฒนาคุณภาพ 
วิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 
2563  จ้านวน 181 คน ประกอบด้วย     
                           - คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน  จ้านวน 9 คน    
                           - ครูผู้สอน จ้านวน 10  คน   
                           - นักเรียน จ้านวน 81 คน  
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                           - ผู้ปกครอง จ้านวน 81 คน 
 

1.3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

    ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  ประกอบด้วย 

     1.3.2.1 ตัวแปรต้น 
           การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้าน                   

วังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563 

     1.3.2.2 ตัวแปรตาม  
     ผลการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียน 

บ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)  ปีการศึกษา 2563 ได้แก่   
 1) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของครูจากการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้วย 

การบริหารจัดกการเชิงกลยุทธ์     
                     2) ผลการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนความพร้อมของเด็กระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 
2563  จ้านวน  19 คน 

 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทั ง 9 กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 จ้านวน 62 คน  

4) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน  
ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563   

 

1.3.3 ขอบเขตด้านเนื อหา       
          ผลการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว 
(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพครู ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 
ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1. ความสามารถด้านการจัดท้าหลักสูตร กลยุทธ์ที่ 2. ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 3.  ความสามารถด้านการวัดผลประเมินผล  กลยุทธ์ที่ 4. ความสามารถด้านการใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้  และกลยุทธ์ที่ 5. ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
 

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการด้าเนินการ และเครื่องมือที่ใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล  มีดังต่อไปนี  
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การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว                  
(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)  ปีการศึกษา  2563   

1.4.1 แบบประเมินผลการด้าเนินงานการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้วยการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์  

1.4.2 แบบประเมินความพร้อมของเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 
1.4.3 แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2563        
1.4.4 แบบวัดความพึงพอใจ ของผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
 1.4.4.1 ความพึงพอใจของคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
 1.4.4.2  ความพึงพอใจของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)   

1.4.4.3 ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)   
1.4.4.4 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1.5.1 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การบริหารจัดการด้านวิชาการ ตามยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาศักยภาพครู ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1.ความสามารถด้านการจัดท้าหลักสูตร 
กลยุทธ์ที่ 2. ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 3. ความสามารถด้านการวัดผลประเมินผล กล
ยุทธ์ที่ 4. ความสามารถด้านการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้  และกลยุทธ์ที่ 5. ความสามารถด้านการวิจัย
เพ่ือพัฒนา การเรียนรู้  ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์และออกแบบขึ น   

1.5.2  ผลการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ หมายถึง  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของครู 
จากการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ผลการพัฒนาความพร้อมของเด็ก
ปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 จ้านวน 19 คน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ทั ง 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 จ้านวน 62 คน และความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1.5.3 ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ที่เกีย่วข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั น 
พื นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้วยการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563  

1.5.4 ผู้บริหารของโรงเรียน  หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)  
ต้าแหน่ง  ผู้อ้านวยการสถานศึกษา  

1.5.5 ครูผู้สอน หมายถึง ครูผู้สอนของโรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)  
ที่จัดการเรียนรู้ใน 10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2563 

1.5.6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 
โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ที่ด้ารงต้าแหน่งในปีการศึกษา 2563  

1.5.7 ผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว  
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(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ที่เรียนอยู่ในปีการศึกษา 2563  
 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 1.6.1 ได้แนวทางในการบริหารจดัการงานวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ  
 1.6.2 ผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ในมาตรฐานด้านผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร ของโรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ได้มาตรฐานเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด  

1.6.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียนเห็น
ความส้าคัญให้การสนับสนุนและร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากยิ่งขึ 



 

 

บทที่  2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว       
(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  ดังนี  

2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตร 

    2.2.1 ความหมายของหลักสูตร 
    2.2.2 องค์ประกอบของหลักสูตร 
    2.2.3 การบริหารจัดการหลักสูตร 
    2.2.4 หลักการพัฒนาหลักสูตร 
    2.2.5 การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน เชื่อมโยงกับการ 

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับโรงเรียนและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
               2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 

                   2.3.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
                   2.3.2 ความส้าคัญของงานวิชาการ  
                   2.3.3 หลักการบริหารงานวิชากร 
                   2.3.4 กระบวนการของการบริหารงานวิชาการ 

     2.4 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนากลยุทธ์ 
        2.4.1 ความหมายและความส้าคัญของกลยุทธ์ 
        2.4.2 ความหมายและกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
        2.4.3 กระบวนการบริหารกลยุทธ์ 
        2.4.4 การใช้เทคนิคเพ่ือพัฒนากลยุทธ์  
        2.4.5 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ (SWOT Analysis)  

2.5 การพัฒนาศักยภาพครู 
    2.5.1 กลยุทธ์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    2.5.2 การพัฒนาบุคลากร 
    2.5.3 การฝึกอบรม 
    2.5.4 รูปแบบการพัฒนาคร ุ
2.6 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
    2.6.1 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญตามพระราชบัญญัติ 



 

 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
     2.6.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
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2.7 การพัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ 

   2.7.1 หลักการและแนวคิดของสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 

   2.7.2 นโยบายการผลิต พัฒนา และการใช้สื่อการเรียนรู้ 
   2.7.3 แนวด้าเนินการผลิต พัฒนา และการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

2.8 ความพึงพอใจ 
    2.8.1 ความหมาย 
    2.8.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
    2.8.3 ทฤษฎีสองปัจจัย 
    2.8.4 องค์ประกอบหรือปัจจัยที่ท้าให้เกิดความพึงพอใจ  
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.10 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2545      
ได้ก้าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่ เน้น
ความส้าคัญของผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองและน้าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
ดังที่ระบุไว้ในหมวดที่ 4  ดังนี   (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 17 – 23) 
 มาตรา 22  การจัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความส้าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความสามารถและเต็มตามศักยภาพ 
 มาตรา 23  การจัดการศึกษา ทั งการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยต้อง
เน้นความส้าคัญทั งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และการบูรณาการตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี  
  1. ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว 
ชุมชน ชาติและสังคมโลก รวมถึงความรู้ทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติ และระบบการเมือง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  2. ความรู้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั งความรู้ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ้ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
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  3. ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา 
  4. ความรู้ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
  5. ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการด้ารงชีพอย่างมีความสุข 
 
 มาตรา  24  การจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้สถานศึกษาแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้าเนินการดังต่อไปนี  
  1. จัดเนื อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของ
ผู้เรียนโดยค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  2. ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาเพ่ือแก้ไขปัญหา 
  3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติ ให้ท้าได้ คิดเป็น 
ท้าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
  4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกันรวมทั งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา 
  5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการสอน 
และอ้านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั งนี ผู้เรียนและผู้สอนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  
  6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ นได้ทุกเวลาสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา 
มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 มาตรา 25  รัฐต้องส่งเสริมการด้าเนินงานและการจัดตั งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งเรียนรู้อ่ืนอย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 มาตรา 26  ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน
ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปกับกระบวน 
การเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ และรูปแบบการศึกษาให้สถานศึกษาใช้วิธีการ
ที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ และให้น้าผลการประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้
ประกอบพิจารณาด้วย 
 มาตรา 27  ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานก้าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั น
พื นฐานเพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด้ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 
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ตลอดจนการศึกษาต่อ ให้สถานศึกษาขั นพื นฐานมีหน้าที่จัดท้าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ใน
วรรคที่หนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เพ่ือจะเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั งหลักสูตรการศึกษาส้าหรับบุคคลตามมาตรา 10 
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่  ต้องมีลักษณะที่หลากหลาย ทั งนี ให้จุดให้เหมาะแต่ละระดับ โดย
มุ่งท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ 
 สาระของหลักสูตรทั งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพต้องมุ่งที่จะพัฒนาคนให้สมดุลทั งด้าน
ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ส้าหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง วรรคสองแล้ว 
ความมุ่งหมายทีจ่ะพัฒนาวชิาการ วชิาชีพชั นสูงและการค้นควา้วิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนา
สังคม 
 มาตรา 29  ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรของชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน ๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมี
การจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการ
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพของปัญหา และความต้องการรวมทั งหาวิธีการสนับสนุน
ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 
 มาตรา 30  ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั ง
ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัย เพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้ เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา 

 จากที่กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
ถือเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งต้องการให้ผู้เรียนคิดเอง ท้าเอง ปฏิบัติเอง สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
ในเรื่องที่สอดคล้องกับการด้ารงชีวิต จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนักเรียนมีส่วนร่วมในการก้าหนด
จุดมุง่หมายกิจกรรมและวิธีการเรียนรู้ การประเมินผลการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
  

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร 
 

2.2.1 ความหมายของหลักสูตร 

     วิชัย  ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ (2552 : 81) ได้อธิบายความหมายของค้าว่า หลักสูตร ว่า
หมายถึง มวลประสบการณ์ท่ีจัดให้กับผู้เรียน โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นขั นตอนประมวล
ความรู้และประสบการณ์เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ไว้ในเอกสาร
หลักสูตร ที่เรียกว่า “หนังสือหลักสูตร” และอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ในเอกสาร
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หลักสูตร หรือหนังสือเล่มอ่ืน ๆ เรียกรวม ๆ ว่า “เอกสารประกอบหลักสูตร” หลักสูตรที่ดีจ้าเป็นต้อง
มีการจัดระเบียบของหลักสูตรและมีองค์ประกอบของหลักสูตรครบถ้วน 

     สุนีย ์ ภู่พันธ ์(2556 : 9) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของหลักสูตรในฐานะต่าง ๆ  ดังนี  
       1. หลักสูตรในฐานะท่ีเป็นวิชาและเนื อหาสาระท่ีจัดให้แก่ผู้เรียน 
          หลักสูตรในฐานะที่เป็นวิชาและเนื อหาสาระนั น หมายถึง วิชาและเนื อหาสาระที่

ก้าหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนในชั นเรียน และระดับต่าง ๆ หรือกลุ่มวิชาที่จัดขึ นด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
        2. หลักสูตรในฐานะท่ีเป็นเอกสารหลักสูตร 
            แนวคิดนี จะเน้นหลักสูตรในฐานะที่เป็นเอกสารเป็นรูปเล่ม ซึ่งจ้าแนกเป็น 2 ประเภท 
คือ เอกสารหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตร ประกอบด้วย จุดหมาย หลักการ โครงสร้าง
เนื อหาสาระ อัตราเวลาเรียน กิจกรรม ประสบการณ์ และการประเมินผลการเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถ มีเจตคติที่ดีในการอยู่ร่วมกัน 
       3. หลักสูตรในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะให้แก่ผู้เรียน 
                       แนวคิดของหลักสูตรในฐานะที่เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้แก่ผู้เรียนนี  เป็นการ
มองหลักสูตรในลักษณะของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูและนักเรียนจัดขึ น หรือกิจกรรมการเรียนการสอน
ชนิดต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ และจัดให้แก่นักเรียน โดยโรงเรียนทั งในและนอกโรงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มี
ความรู้ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางด้านความรู้ ความเข้าใจ เจตคติทักษะต่าง ๆ อัน
แสดงถึงการเรียนที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ควรจัดให้แก่ผู้เรียนจะต้องปรากฏอยู่ในหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน 
       4. หลักสูตรในฐานะแผนส้าหรับจัดโอกาสการเรียนรู้ หรือประสบการณ์ท่ีคาดหวังแก่นักเรียน 
แนวคิดของหลักสูตรในฐานะแผนส้าหรับจัดโอกาสการเรียนรู้ หรือประสบการณ์ที่คาดหวังแก่นักเรียนนี  
จะเป็นแผนในการจัดการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความ 
สามารถ และพฤติกรรมที่ก้าหนด แผนส้าหรับจัดโอกาสทางการศึกษาจะแสดงเกี่ยวกับจุดหมายหรือ
จุดประสงค์ของการออกแบบหลักสูตร การน้าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผล แผนนี สร้างขึ นตาม
ประสบการณ์ หรือกลุ่มบุคคลในระดับการศึกษาต่าง ๆ เช่น หลักสูตรก่อนวัยเรียน หลักสูตรประถมศึกษา 
หลักสูตรมัธยมศึกษาหรืออาจหมายถึงกลุ่มของแผนย่อยต่าง ๆ ที่ท้าให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้
หรือประสบการณ์ท่ีคาดหวัง 
      5. หลักสูตรในฐานะท่ีเป็นมวลประสบการณ์ 
         แนวคิดของหลักสูตรในฐานะที่ เป็นมวลประสบการณ์ของผู้ เรียนนั น หมายถึง
ประสบการณ์ทุกอย่างของนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน รวมถึงเนื อหา ความรู้และ
ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ก้าหนดไว้ แนวคิดในความหมายของ
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หลักสูตรดังกล่าวนี เป็นความหมายในแนวกว้างและสมบูรณ์ที่สุด เพราะครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่
อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน 
      6. หลักสูตรในฐานะท่ีเป็นจุดหมายปลายทาง 
         แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางนั น เป็นสิ่งที่สังคมมุ่งหวัง
หรือคาดหมายให้เด็กได้รับ กล่าวคือผู้ที่ศึกษาจนจบหลักสูตรไปแล้วจะมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างจะเกิดผล
อย่างไรในตัวผู้เรียนบ้าง แนวคิดนี มองหลักสูตรในฐานะที่ท้าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง ที่จะ
เกิดขึ นจากการเรียนรู้ ดังนั น การจัดหลักสูตร การก้าหนดจุดมุ่งหมาย เนื อหาสาระกระบวนการเรียนการ
สอน และการประเมินผล จ้าต้องศึกษาและวางแผนให้สอดคล้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  
     7. หลักสูตรในฐานะท่ีเป็นระบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
         แนวคิดของหลักสูตรในฐานะที่เป็นระบบการเรียนการสอนนั น เป็นการมองหลักสูตร
ในฐานะที่เป็นแผนการเตรียมโอกาสของการเรียนรู้ส้าหรับผู้เรียนที่จัดขึ น โดยโรงเรียนหรือสถาบัน  
การศึกษาที่รับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ เป็นการคาดหวังล่วงหน้าโดยรวมเอาแผน
ย่อย ๆ ที่เป็นโอกาสของการเรียนรู้ที่คาดหวังเข้าไว้ด้วย 

ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2556 : 25) ได้สรุปความหมายเก่ียวกับหลักสูตร ดังนี  
  1. หลักสตูรเป็นศาสตร์ที่มีทฤษฎี และการน้าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามที่มุ่งหมายไว้ 
  2.หลักสูตรเป็นระบบในการจัดการศึกษา โดยมีปัจจัยน้าเข้า (Input) ได้แก่ ครู นักเรียน 

วัสดุอุปกรณ์  อาคารสถานที่ กระบวนการ (Process) ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลผลิต 
(Output) ได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความส้าเร็จทางการศึกษา เป็นต้น 
   3. หลักสูตรเป็นแผนการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งประสงค์จะอบรมฝึกฝนผู้เรียนให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้องการ 
 Oliva  (อ้างใน รุจิร์  ภู่สาระ , 2555 :  3)  ได้น้าค้านิยามต่าง ๆ ของหลักสูตรมาเรียบเรียง
ไว้ดังนี  หลักสูตร คือ 

   1. สิ่งที่ใช้สอนในโรงเรียน 
   2. ชุดวิชาที่สอน 
   3. เนื อหา 
   4. โปรแกรมการเรียน 
   5. ชุดของสิ่งที่ใช้ในการเรียนการสอน 
   6. ล้าดับของกระบวนวิชา 
   7. จุดประสงค์ที่น้าไปปฏิบัติ 
   8. กระบวนวิชาที่ศึกษา 
   9. ทุกสิ่งที่ด้าเนินการในโรงเรียน รวมทั งกิจกรรมนอกห้องเรียน การแนะแนว และการ 

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
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   10. สิ่งที่สอนทั งภายในและภายนอกโรงเรียนที่โรงเรียนเป็นผู้จัด 
   11. ทุกสิ่งที่ก้าหนดขึ นโดยบุคคลในโรงเรียน 
   12. ล้าดับของกิจกรรมในโรงเรียนที่ด้าเนินการโดยผู้เรียน 
   13. ประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งเกิดจากระบบการจัดการของโรงเรียน 

อุมาพร  หล่มสมฤดี (2555 : 14) ได้กล่าวว่าหลักสูตร คือ แผนประสบการณ์หรือแผนการ
จัด การเรียนการสอนที่โรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย จุดประสงค์ เนื อหาสาระการจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรมและสื่อต่าง ๆ รวมทั งการวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่
ก้าหนดไว้ 
 จากการที่นักการศึกษาหลาย ๆ ท่านได้ให้ความหมายของหลักสูตรดังกล่าวแล้วนั นผู้รายงาน
พอจะสรุปได้ว่า หลักสูตร หมายถึง แผนประสบการณ์หรือมวลประสบการณ์ที่ก้าหนดไว้อย่างเป็นระบบ
เพ่ือเป็นแนวทางการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่โรงเรียนจัดแก่ผู้เรียนซึ่งประกอบด้วย 
จุดประสงค์ เนื อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมและสื่อต่าง ๆ รวมทั งการวัด และประเมินผล 
เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก้าหนดไว้และด้ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2.2.2 องค์ประกอบของหลักสูตร 
  รุจิร์  ภู่สาระ (2555 : 8) ได้ให้ความหมายขององค์ประกอบของหลักสูตร หมายถึง 
ส่วนที่อยู่ภายในและประกอบกันเข้าเป็นหลักสูตร เป็นส่วนส้าคัญที่จะท้าให้ความหมายของหลักสูตร
สมบูรณ์เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตรไปด้วย 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551 : 9) ได้สรุปว่า หลักสูตรมีองค์ประกอบ
ส้าคัญคือ จุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา ขอบข่ายสาระวิชา หรือมวลประสบการณ์ที่จัดให้กับ
ผู้เรียน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแนวการประเมินผลการเรียนรู้ 
  จากการที่นักการศึกษาได้ให้ความหมายขององค์ประกอบของหลักสูตรดังกล่าวแล้ว
นั น ผู้วิจัยพอจะสรุปได้ว่า องค์ประกอบของหลักสูตร หมายถึง ส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบเข้ากันแล้วท้า
ให้หลักสูตรสมบูรณ์และท้าให้ทราบถึง จุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา มวลประสบการณ์ท่ีจัดให้กับ
ผู้เรียน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแนวการจัดและวิธีการประเมินผลการเรียน     
การสอน  

2.2.3 การบริหารจัดการหลักสูตร 
กระบวนการในการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐานใน 

สถานศึกษาประกอบด้วยขั นตอนการด้าเนินงาน 3 ขั นตอน รวม 7 ภารกิจ ดังนี  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 317 – 319) 
      ขั นตอนที่  1  การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 
       ภารกิจที่ 1 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 
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  1. สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน เพื่อให้เห็นความส้าคัญ ความจ้าเป็นที่ต้องร่วมมือกัน
บริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานของสถานศึกษา 
  2. พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
  3. ด้าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ. 2551 คณะอนุกรรมการระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั งกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และคณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามความจ้าเป็น 
  4. จัดท้าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นระบบ 
  5. จัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยก้าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  เป้าหมาย  
ของสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐานตาม
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสนองนโยบาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแผน
แม่บทการด้าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในช่วงระยะเวลาที่ก้าหนดโดยก้าหนดเป็นแผน 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
  6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน / องค์กร
ในชุมชนทุกฝ่ายได้รับทราบด้วยวิธีการที่หลากหลาย และขอความร่วมมือในการบริหารจัดการหลักสูตร
ของสถานศึกษา 
     ขั นตอนที่  2  การด้าเนินการจัดท้าและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
      ภารกิจที่  2  การจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษา 
  1.  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
  2.  ก้าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ และเป้าหมายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.  ก้าหนดคุณลักษณะอังพึงประสงค์ 
  4.  ก้าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละช่วงชั น และสัดส่วนเวลาเรียน 
  5.  ก้าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค 
  6.  จัดท้าค้าอธิบายรายวิชา 
  7.  จัดท้าหน่วยการเรียนรู้ 
  8.  จัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้ 
  9.  ก้าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  10. ก้าหนดสื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
  11. ก้าหนดการวัดผลและประเมินผล 
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  12. บริหารจัดการงบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์  และบุคลากรให้
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
      ภารกิจที่  3 การวางแผนการด้าเนินการใช้หลักสูตร 
  1. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
  2. จัดหา  เลือก  ใช้ ท้าและพัฒนาสื่อ 
  3. จัดกระบวนการเรียนรู้ 
  4. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      ภารกิจที่ 4 การด้าเนินการบริหารหลักสูตร 
 

      ขั นตอนที่  3  การก้ากับ ติดตามและประเมินผล 
  1. การนิเทศ ก้ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ภายในสถานศึกษา 
  2. การนิเทศ  ก้ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ภายนอกสถานศึกษา 
        ภารกิจที่  6  การสรุปผลการด้าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 
               สถานศึกษาสรุปผลการด้าเนินงานและเขียนรายงาน 
        ภารกิจที่  7  การปรับปรุง พัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 
  1. สถานศึกษาน้าผลการด้าเนินการ รวมทั งปัญหาข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาใช้เป็น
ข้อมูลพื นฐานในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 
  2. สถานศึกษาด้าเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร
และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 
 จากที่กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า การบริหารจัดการหลักสูตร จะต้องมีการเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษา การด้าเนินการจัดท้าและใช้หลักสูตรสถานศึกษา การก้ากับติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

2.2.4 หลักการพัฒนาหลักสูตร 
        Tyler (อ้างใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2556 : 92) ได้ให้หลักการเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรในรูปของค้าถาม 4 ข้อ คือ 
        1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรใดที่สถานศึกษาควรจัดให้กับผู้เรียน 
        2) ประสบการณ์ใดที่สถานศึกษาจะจัดให้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั งไว้ 
        3) ประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ  จะจัดให้มีระบบระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร 
        4) จะมีเกณฑ์ใดตัดสินได้ว่าจุดมุ่งหมายต่าง ๆ  เหล่านี บรรลุแล้ว แม้ว่าไทเลอร์จะยังยืนยัน
ในค้าถามทั ง 4 ข้อ อยู่ แต่ไทเลอร์ก็ได้เปลี่ยนแปลงจุดเน้นของหลักการพัฒนาหลักสูตร 2 ข้อ คือ 
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            ก. การเน้นบทบาทของผู้เรียนในกระบวนการเรียน และต้องการให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตรด้วย 
            ข. การเน้นการสอนความรู้รวบยอดนั น ควรจะรวมถึงความรู้ ซึ่งผู้เรียนได้รับจาก
นอกโรงเรียนด้วย ถ้าสิ่งนั นมีความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เด็กได้เรียนอยู่ 
 Taba. (อ้างใน ส้านักงานเลขาธกิารการศึกษา, 2550  : 24) ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสตูร
ที่เรียกว่า “Grass roots approach” หรือวิธีการจากเบื องล่างสู่เบื องบน ซึ่งทาบาเชื่อว่าผู้ที่มีหน้าที่สอน
ในหลักสูตรควรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรด้วย ขั นตอนในการพัฒนาหลักสูตรของทาบามีดังนี  
  1. การส้ารวจความต้องการ (Diagnosis of needs) ครูหรือผู้ร่างหลักสูตรเริ่ม
กระบวนการด้วยการส้ารวจความต้องการของผู้เรียนที่หลักสูตรได้วางแผนไว้ 
  2. การก้าหนดจุดมุ่งหมาย (Formulation of objective) หลังจากท่ีครูได้ระบุ
ความต้องการของผู้เรียนแล้วครูก้าหนดจุดมุ่งหมายที่จะให้บรรลุ 
  3. การเลือกเนื อหา (Selection of contents) จุดมุ่งหมายที่เลือกไว้หรือที่สร้างขึ น
เป็นตัวชี แนะแนวทางในการเลือกรายวิชาหรือเนื อหาของหลักสูตร และควรเลือกเนื อหาที่มีความ
เที่ยงตรงและส้าคัญด้วย 
  4. การจัดเนื อหา (Organization of contents) เมื่อครูเลือกเนื อหาไว้แล้ว ต้องจัด
เนื อหาโดยเรียงล้าดับขั นตอนให้ถูกต้องโดยค้านึงถึงวุฒิภาวะของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความสนใจของผู้เรียนด้วย 
  5. การเลือกประสบการณ์การเรียน (Selection of learning experiences) เมื่อ
ได้เนื อหาแล้ว ครูคัดเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื อหาและผู้เรียน 
  6. การจัดประสบการณ์การเรียน (Organization of learning experiences) 
กิจกรรมการเรียนการสอนควรได้รับการจัดเรียงล้าดับขั นตอนเช่นเดียวกับเนื อหา แต่ครูต้องจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนด้วย 
  7. ประเมินผลและวิธีการประเมินผล (Evaluation and means of evaluation)  
ผู้ที่วางแผนหลักสูตรต้องประเมินว่าจุดมุ่งหมายใดบรรลุผลส้าเร็จ และทั งครูและผู้เรียนควรร่วมกัน
ก้าหนดวิธีการประเมินผล 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2554 : 3)  ได้กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนว่า
คือ พันธกิจหรือภาระหน้าที่ที่สถานศึกษาและชุมชนร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับยุค
สมัยโดยก้าหนดเป็นวิสัยทัศน์ เป้าหมาย มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง เพ่ือให้ครูทุกคนน้าไปออกแบบการเรียนการสอน มีการวางแผนร่วมกันทั งสถานศึกษา เป็น
หลักสูตรที่ครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษาทุกด้านของสถานศึกษา 

2.2.5 การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน เชื่อมโยงสู่การพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในระดับโรงเรียนและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 4 ที่ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 
27 วรรค 1 ได้ก้าหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานก้าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั น
พื นฐานเพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การด้ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ และในขณะที่ยังไม่มีการจัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ก้าหนดเป็นบทเฉพาะกาล มาตรา 71 ไว้ว่า ให้กระทรวง ทบวง กรม 
หน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาที่มีอยู่ในพระราชบัญญัตินี ใช้บังคับยังคงมีฐานะและอ้านาจ
หน้าที่เช่นเดิม จนกว่าจะได้มีการจัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี  ประกอบกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์และแนวโน้มของ
โลกที่จะเน้นในเรื่องการกระจายอ้านาจให้ท้องถิ่นได้จัดการศึกษา กรมวิชาการในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบการจัดท้าหลักสูตรการศึกษา จึงพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 12 ปี ซึ่งมี
ลักษณะที่ยึดมาตรฐานหลักสูตรเป็นหลัก (Standard – bases Curriculum) มีความยืดหยุ่นและ
ต่อเนื่อง องค์ประกอบที่ส้าคัญ มีดังนี  
  1. แนวคิด หรือปรัชญา 
  2. จุดหมาย 
  3. มาตรฐานและหลักสูตร 
  4. สาระหลักและขอบข่ายสาระการเรียนรู้ (Strands) 
  5. มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวิชา (Content Standard) 
  6. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั น (Benchmark) ของแต่ละกลุ่มวิชา 
 แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรที่อิงมาตรฐานเป็นหลักนี จะท้าให้สถานศึกษามีอิสระใน การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มากที่สุด สถานศึกษาสามารถจัดท้าสาระการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้
รายปี / รายภาค ตามสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติทั งนี เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้เรียน โรงเรียนจ้าเป็นต้องมีแผนพัฒนาคุณภาพที่ครอบคลุมการปฏิบัติ 
การจัดการเรียนรู้ไว้ด้วย ครูแต่ละคนจะต้องจัดการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงบูรณาการ กันในกลุ่มวิชาและ
ระหว่างกลุ่มวิชา แล้วออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส้าคัญที่สุดเพ่ือพัฒนาสู่ศักยภาพสูงสุดของผู้เรียน
ในทุกด้าน ควรมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง มีการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวิชาเชื่อมโยงไปสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ได้ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และได้คุณภาพตามมาตรฐานที่
หลักสูตรก้าหนด 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 
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 งานวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ้านาจในการบริหารจัดการไป
ให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด้าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส้าคัญท้าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ
สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั งการวัดปัจจัย
เกื อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 32 – 37) 
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2.3.1 วัตถุประสงค์ของการบริหารงานวิชาการ 
  2.3.1.1  เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว 
และสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 
  2.3.1.2  เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 
  2.3.1.3  เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจน
ปัจจัยเกื อหนุน  การพัฒนาการเรียนรู้ที่สนองตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดย
ยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  2.3.1.4  เพ่ือให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืน ๆ อย่าง
กว้างขวาง 

2.3.2 ขอบข่าย / ภารกิจการบริหารงานวิชาการ 
2.3.2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.3.2.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
2.3.2.3 การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
2.3.2.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.3.2.5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
2.3.2.6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
2.3.2.7 การนิเทศการศึกษา 
2.3.2.8 การแนะแนวการศึกษา 
2.3.2.9 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.3.2.10 การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
2.3.2.11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
2.3.2.12 การส่งเสริม และสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 

และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
           2.3.3 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ  
                       ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2551, : 2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า งานวิชาการเป็นงานที่รวม
ภารกิจหลักของหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่บ่งบอกถึงปรัชญาจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้
ซึ่งได้รับบริการ ซึ่งได้แก่ นักเรียนหรือบุคลากรในชุมชนได้รับการพัฒนาตนเอง ด้านความรู้ เจตคติ 
และทักษะในศาสตร์ต่าง ๆ น้าไปสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 
รักสุชญา วราหะ (2552, : 12) และ ศิริพร ทาทราย (2552, : 13) สรุปไว้ว่า ความหมายของการบริหาร 
งานวิชาการ เป็นงานที่มีความส้าคัญ มีขอบข่ายที่กว้างขวาง ครอบคลุมกิจกรรมตามหลักสูตร และ
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กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรที่เป็นหัวใจและงานหลักที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องด้าเนินการจัดโปรแกรม
การเรียนการสอนและการท้ากิจกรรมทุกชนิด เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพที่ดี รวมทั งการวัดผลประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรและให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
                     ธีระพร อายุวัฒน์ (2552, : 75) ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, : 2) ให้ความหมายว่า 
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่
เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
กับผู้เรียน 
                     ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, : 16) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ “การบริหารงาน 
วิชาการ” หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
                     รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2553, : 30) ผู้บริหารเป็นผู้น้าทางวิชาการและเปน็ผู้ให้
ค้าแนะน้าประสานงานการปฏิบัติงานกับครูในด้านการเรียนการสอน โดยให้สอดคล้องกับปรัชญา
และนโยบายด้านการศึกษาของโรงเรียน 
                     กาญจนา เรืองมนตรี และ ธรินทร นามวรรณ (2554, : 3) ให้ความหมายของการ 
บริหารงานวิชาการ ไว้ว่า การบริหารงานกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนา    
การเรยีนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
                    นิรัชกร ทองน้อย (2556, : 33) การบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการบริหาร      
ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ น ซึ่งส่งผลทั งโดยตรงและโดยอ้อมต่อผู้เรียน ทั งนี เพ่ือปรับปรุง
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามเจตนารมณ์ของการศึกษาให้มากท่ีสุด 
                    ภูมิพัทธ เรืองแหล่ (2558, : 33) ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง       
การบริหารกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้ดีขึ น ด้วยความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย นับตั งแต่การก้าหนดนโยบาย การวางแผนการปรับปรุงการเรียน
การสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  เพ่ือให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของ
การศึกษา 
                  อุมาพร ชิณแสน (2559, : 10) ให้ความหมายว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง   
การด้าเนินงานทุกชนิดของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินการเพ่ือพัฒนาปรับปรุง ส่งเสริมการ
เรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียนตรงตามเป้าหมายของ
หลักสูตร  
                 กิตติภพ ถาวร (2559, : 30) ให้ความหมาย การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร
กิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการในโรงเรียน ซึ่งการบริการงานวิชาการ จะ
ประสบความส้าเร็จบรรลุตามเป้าหมายได้นั น ผู้บริหารมีบทบาทส้าคัญในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
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พื นฐานของโรงเรียน เพ่ือน้าใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษา แล้วน้าแผนไปด้าเนินการให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขและข้อก้าหนดด้วยการก้ากับติดตามแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ น และท้าการ 
ประเมินผลการด้าเนินงานตามกิจกรรม เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกิจกรรมต่าง ๆ  
                 กล่าวได้ว่า การบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
สนับสนุนให้ผู้เรียนส้าเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผู้บริหารสามารถใช้
ทฤษฎีการบริหาร (Administrative Theory) มาประยุกต์ใช้ก็จะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
 2.3.4 ความส้าคัญของการบริหารงานวิชาการ 
            ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, น. 15 -16) ได้กล่าวถึง การให้ความส้าคัญของ
การใช้งานการบรหิารงานในโรงเรียน โดยเรียงตามล้าดับ ดังนี  งานวชิาการ ร้อยละ 40 งานบุคลากร ร้อย
ละ 20 งานกิจการหรือนักศึกษา ร้อยละ 20 งานธุรการและการเงิน ร้อยละ 5 งานอาคารสถานที่ 
ร้อยละ 5 งานความสัมพันธ์กับชุมชนร้อยละ 5 และงานบริหารทั่วไป ร้อยละ 5 
             นอกจากนี การบริหารงานวิชาการยังเป็นหลักท่ีผู้บริหารต้องให้ความส้าคัญมาก
ที่สุด และมีลักษณะงาน ดังนี   
             1. เป็นสาระส้าคัญของการศึกษาที่โรงเรียนได้ก้าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายภารกิจ 
ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนท้าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจึงต้องก้าหนดภาระงาน      
ซึ่งเป็นงานหลักให้สามารถวางแผนจัดบุคลากรจัดด้าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานบริหารโรงเรียน 
              2. เป็นงานที่บ่งบอกถึงความส้าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหาร งานวิชาการต้อง
เด่น เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่งผลประโยชน์สูงสุดจะต้องเกิดกับผู้เรียนหรือนักศึกษาผลแห่ง
ความส้าเร็จ คือการได้พัฒนาผู้เรียน ผู้รับบริการและบุคลากรทั งในด้านความรู้ เจตคติและทักษะที่ 
หน่วยงานหรือโรงเรียนก้าหนดให้ 
              3. เป็นงานบริหารทางการศึกษา ที่โรงเรียนมีหน้าที่จัดบริการให้แก่ผู้เรียนและ 
ผู้รับบริการ มุ่งให้ได้รับความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองสังคมโดยส่วนรวมการจัดบริการทาง
การศึกษา อาจจัดได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ การ
จัด บริหารให้ค้าปรึกษา การจัดอบรม สัมมนา การจัดประชุมทางวิชาการ การจัดประชุมทางวิชาการ    
การจัดให้เป็นหน่วยงานหรือศูนย์สารสนเทศ เป็นต้น 
             4. เป็นการแสดงถึงองค์ความรู้วิชาชีพ งานวิชาการในศาสตร์สาขาใดก็ตามจะต้อง
แสดงลักษณะเด่นเฉพาะในองค์ความรู้ออกมาให้ชัดเจน หน่วยงานหรือโรงเรียนแต่ละระดับ จะต้อง
จัดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานตามศักยภาพ และองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้มากท่ีสุด เป็นการ
แสดงศักยภาพทางวิชาได้อย่างเหมาะสม  
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               5. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการช่วยสร้างความรู้ให้เกิดประโยชน์มากขึ น
โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การศึกษาค้นคว้า การวิจัย และพัฒนา ซึ่งท้าให้เป็นการ 
พัฒนาการศึกษาอันเป็นผลต่อสังคมและประเทศชาติ  
                ภูมิพัทธ เรืองแหล่ (2558, น. 36) ได้กล่าวถึง การบริหารวิชาการมีความส้าคัญเป็นหัวใจ
ของโรงเรียน ดังนั น ผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกคนจ้า เป็นต้องให้ความสนใจและให้ 
ความส้าคัญการบริหารงานวิชาการเป็นอันดับแรก โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนที่ท้าให้ผู้เรียน
ประสบผลส้าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก้าหนดไว้และเพ่ือให้เป็นเครื่องชี วัดความส้าเร็จให้เห็นถึงคุณภาพ 
และประสิทธิภาพทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั น ๆ และอุทุมพร ชิณแสน (2559, :11) ได้
กล่าวถึง ความส้าคัญของการบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารโรงเรียนและถือว่าเป็นหัวใจ
ของโรงเรียนที่จะต้องด้าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษานั นคือ นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม 
ดี เก่ง มีสุข มีคุณภาพและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ที่ต้องการ สามารถด้ารงชีวิตอยู่สังคมได้ อย่างมี
ความสุข  
                 กล่าวได้ว่า งานวิชาการมีความส้าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะงานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจ
ส้าคัญของการบริหารโรงเรียน เป็นบทบาทหน้าที่หลักของผู้บริหารที่ต้องให้ความส้าคัญเป็นอันดับแรก 
เป็นงานที่เกี่ยวพันถึงการให้การศึกษากับผู้เรียนโดยตรง เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและ 
ทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตรที่ก้าหนด และบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน ท้าให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เต็ม
ศักยภาพ และเป็นส่วนที่น้าไปประเมินความส้าเร็จก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการบริหารของผู้บริหาร 
สรุปได้ว่า การบริหาร งานวิชาการ มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม ในการที่จะพัฒนาตนเองและประเทศชาติได้  
 2.3.5 หลักการบริหารงานวิชาการ 
                  ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทและหน้าที่เก่ียวกับการวางแผนวิชาการเฉพาะงานวิชาการ      
ในโรงเรียนถือว่าเป็นงานหลัก ผู้บริหารมีหลักในการวางแผนการบริหารวิชาการ เป็นรูปแบบในการ 
ปฏิบัติงาน และก้ากับวิธีการด้าเนินไว้ส้าหรับให้ผู้ปฏิบัติยึดถือไว้เป็นหลักการ ซึ่ง ชุมศักดิ์  อินทร์
รักษ์ (2545, : 9-11) ได้กล่าวไว้ดังนี   
                 1. หลักการพัฒนาคุณภาพ (Quality Management) เป็นการบริหารงานเพื่อน้าไป 
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ องค์ประกอบของคุณภาพที่เป็นตัวชี วัด คือ ผลผลิตและกระบวนการ      
เป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้บุคลากร และผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ พัฒนาศักยภาพ เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมในระดับสากลมากขึ นและการประเมินคุณภาพ 
                2. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการบริหารได้
พัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอ โดยทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมเสนอแนะปรับปรุงและพัฒนาหลักการมี
ส่วนร่วมต้องการให้ทุกคนได้ร่วมกันท้างาน ซึ่งลักษณะของงานวิชาการต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย 
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อาจด้าเนินงานในรูปของคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งจะมีเป้าหมายการท้างานร่วมกัน น้าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพได้มากขึ น การมีส่วนร่วมต้องเริ่มจากการร่วมคิด ร่วมท้าและร่วมประเมินผล 
                3. หลักการ 3 องค์ประกอบ (3-Es) ได้แก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
                         3.1 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติตามแผนที่ก้าหนดไว้  
เป็นไปตามขั นตอนและกระบวนการ มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรในขณะด้าเนินการก็สามารถปรับปรุง
แก้ไขได้มีประสิทธิภาพเน้นไปที่กระบวนการ (Process) การใช้กลยุทธ์และเทคนิควิธีการ ต่าง ๆ ที่
ท้าให้บรรลุวัตถุประสงค์มากที่สุด  
                        3.2 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ได้ผลผลิต (Outputs) ตามวัตถุประสงค์
ที่ก้าหนดไว้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีความรู้ความสามารถ มีทักษะเพ่ิมขึ น รวมทั งการ
ค้านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ อย่างไรก็ตามมักใช้ค้าสองค้านี ควบคู่กันคือมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                        3.3 หลักประหยัด (Economy) หมายถึง การใช้เวลาน้อย การลงทุนน้อย การ
ใช้ก้าลังหรือแรงงานน้อย โดยไม่ต้องเพ่ิมทรัพยากรทางการบริหาร แต่ได้ผลผลิตตามที่คาดหวัง 
ดังนั นการลงทุนในวิชาการจึงต้องค้านึงถึงความประหยัดด้วยเช่นเดียวกัน ผู้บริหารจะใช้กลวิธี
อย่างไร      การบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพโดยอาศัยความประหยัดบุคลากร ประหยัดงบประมาณ 
ประหยัดวัสดุ และเทคโนโลยีและใช้เวลาน้อย 
               4. หลักความเป็นวิชาการ (Academic) หมายถึง ลักษณะที่ครอบคลุมเนื อหาสาระ      
ของวิชาการ ได้แก่ หลักการพัฒนาหลักสูตร หลักการเรียน หลักการสอน หลักการวัดผลประเมินผล 
หลักการนิเทศการศึกษา และหลักการวิจัยเป็นด้านหลักการต่าง ๆ เหล่านี เป็นองค์ประกอบส้าคัญก่อให้ 
เกิดความเป็นลักษณะของวิชาการที่ต้องอาศัยองค์ความรู้เพ่ือท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ 
ดังนั น การบริหารงานวิชาการจ้าเป็นต้องค้านึงถึงหลักการต่าง ๆ งานวิชาการเป็นงานหลักส้าหรับโรงเรียน 
เพราะเป็นงานที่ผู้บริหารจะต้องด้าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียนที่ก้าหนดไว้ มีความ
จ้าเป็นจะต้องอาศัยหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานวิชาการ ซึ่งรักสุชญา วราหะ (2552, : 
18)  ได้กล่าวถึง การบริหารงานวิชาการไว้ว่า เพ่ือให้งานวิชาการ ประสบความส้าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ต้องค้านึงถึงการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายหลักเพ่ือไปสู่สิ่งที่คาดหวัง การจัดท้า
แผนงาน การประสานความร่วมมือ การมีส่วนร่วมทั งทางด้านการร่วมคิด ร่วมท้า และร่วมประเมินผล 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน  
              ประทุมพร โม่ทิม (2553, : 13-14) กล่าวว่า หลักการบริหารงานวิชาการควรยึดหลักให้
โรงเรียนจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน และ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยมีผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง
ชุมชนมีส่วนร่วมส่งเสริมสร้างโรงเรียนให้จัดการเรียนการสอนโดยยึดถือว่า ผู้เรียนมีความส้าคัญที่สุด 
มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีดัชนีตัวชี วัดคุณภาพ การจัดท้าหลักสูตรและ
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กระบวนการเรียนการสอน และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาทุกช่วงชั น ทั งระดับเขตพื นที่
ระดับโรงเรียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
              ภูมิพัทธ เรืองแหล่ (2558, : 39) กล่าวถึง งานวิชาการว่า หลักการบริหารงานวิชาการ
ต้องค้านึงถึงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท้าให้ดีที่สุด น้าไปสู่คุณภาพที่คาดหวัง โดยค้า นึงถึง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยให้บุคคลทุกฝ่ายได้รับผิดชอบร่วมกันท้าให้ผลิตมี
คุณภาพค้านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลและความประหยัดในการด้าเนินงานทางวิชาการโดยอาศัย
หลักการดังกล่าวย่อมสามารถจะบรรลุความส้าเร็จคือความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic 
Excellence) ได้ดังนี   
              1. การวางแผนงานวิชาการท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายที่จะท้าให้งาน
วิชาการมีระบบ 
              2. การจัดโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ การก้าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร       
จะท้าให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ  
              3. การกระจายอ้านาจและความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติจะท้าให้งานด้าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ น 
              4. การมีเอกภาพในจุดมุ่งหมายจะท้าให้เกิดการด้าเนินการสอดคล้องสัมพันธ์และ
เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน   
             5. การมีวินัยของบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิชาการจะสามารถท้าให้การ
ด้าเนินงานไปได้ด้วยดี  
             6. บุคลากรทกุคนต้องการขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงาน  
             7. การประสานความสามัคคี ความมีมนุษยสัมพันธ์และความร่วมมือย่อมน้ามาซึ่ง       
ความส้าเร็จของหน่วยงาน 
             8. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนางานเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับงานวิชาการ  
            9. การติดตามและประเมินผลเป็นสิ่งที่จ้าเป็นในการพัฒนางานวิชาการ  
            10. การบริหารเป็นทั งศาสตร์และศิลป์ ดังนั น การบริหารงานวิชาการจ้าเป็นต้องใช้         
ทั งศาสตร์ ศิลป์ ทักษะ และเทคนิคในการบริหาร 
              กฤษฎา กัลปดี (2559, : 55) กล่ าวถึง หลักการบริหารงานวิชาการว่า การบริหารงาน
วิชาการต้องค้านึงถึงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท้าให้ดีที่สุด น้าไปสู่คุณภาพที่คาดหวัง ค้านึงถึงวัตถุประสงค์
เป้าหมายของการศึกษา โดยให้บุคลากรทุกฝ่ายได้รับผิดชอบร่วมกันท้าให้ผลผลิตมีคุณภาพ ค้านึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความประหยัด การด้าเนินงานทางวิชาการโดยอาศัยหลักการดังกล่าว 
ย่อมจะสามารถบรรลุความส้าเร็จ  
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             สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้าย หลักการที่ส้าคัญๆ หลายประการ เพ่ือพัฒนา
ความรู้ไปสู่คุณภาพ โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรทุกฝ่าย ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมผลิต มุ่งสู่ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความประหยัด 
 2.3.6 กระบวนการบริหารงานวิชาการ 
                การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ผู้บริหารจะต้องใช้เทคนิค และวิธีการบริหารที่
แตกต่างกันแต่จะต้องมีหลักการ หรือขั นตอนการด้าเนินงานให้เป็นหลักยึดส้าหรับการปฏิบัติ
กิจกรรมด้านวิชาการ 
                ชุมศักดิ อินทร์รักษ์ (2545, น. 20-21) ได้ให้ความหมายของกระบวนการ
บริหารงาน วิชาการ หมายถึง ขั นตอนในการด้าเนินงาน เพ่ือให้ผลงานมีประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ 
หรือเป้าหมายที่ก้าหนดไว้และได้แบ่งกระบวนการบริหารงานวิชาการไว้ 5 ขั นตอน  
                 1. ขั นการวางแผน (Planning) เป็นขั นเตรียมการโดยเริ่มจากการวิเคราะห์
สภาพปัญหา และความต้องการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปรวมทั งวิ เคราะห์ความเป็นไปได้
แล้วจึงหาทางเลือกที่ดีที่สุด ก้าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ จัดแผนงาน โครงงาน จัดกิจกรรมที่
น้าไป สู่การปฏิบัติ การวางแผนวิชาการจะเกี่ยวข้องกับการก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ต่าง ๆ การ
วิเคราะห์จุดเด่นหรือจุดแข็ง หาจุดอ่อนหรือสิ่งที่ต้องการปรับปรุงพัฒนา การวิเคราะห์โอกาสและการ
จัดการ เชิงรุก รวมทั งสิ่งที่ยังเป็นอุปสรรคต่าง ๆ 
              2. ขั นการจัดองค์กร (Organizing) ในสายงานวิชาการมีการจัดองค์กรและ
ระบบโครงสร้าง โดยที่ผู้บริหารมอบความรับผิดชอบ ให้กับผู้ช่วยหรือรองผู้บริหารให้ท้าหน้าที่
วิชาการและแบ่งงานไปตามลักษณะงานในแต่ละกลุ่มวิชา แผนกวิชา ภาควิชา คณะวิชา เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม การบริหารงานวิชาการจะต้องมีคณะกรรมการบริหารวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของ
หน่วยงานภายในดูแล ควบคุม ส่งเสริม ให้การปฏิบัติวิชาการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น ในการบริหารวิชาการ 
จ้าเป็นต้องจัดฝ่ายรับผิดชอบแต่ละงานไว้อย่างชัดเจน 
              3. ขั นการจัดด้าเนินการ (Processing) เป็นขั นด้าเนินงานตามแผนและโครงการ
หรือกิจกรรมที่วางไว้ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในขั นของการวางแผนและการจัดองค์การ ผู้บริหาร 
ท้าหน้าที่คอยก้ากับ ให้ค้าปรึกษา ติดตาม ประเมิน ให้ขวัญก้าลังใจ ส่งเสริมให้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และผู้บริหารจะท้าหน้าที่เป็นผู้นิเทศ
งานภายในตามกระบวนการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพของผลผลิต  
              4.  ขั นการนิ เทศภายใน (Supervising)  ในการบริหารงานวิชาการ
จ้าเป็นต้องอาศัยกระบวนการนิเทศภายใน ซึ่งผู้บริหารต้องควบคุม ก้ากับ ติดตาม และประเมินผล 
พร้อมทั งให้ขวัญก้าลังใจ และกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการที่
ผู้บริหารท้า กิจกรรมร่วมกับผู้สอนหรือผู้ปฏิบัติงาน การนิเทศภายในมีความหมายรวมถึงการนิเทศ
เรื่องหลักสูตร และการสอนโดยการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ น และเป้าหมายที่ต้องการ คือ 
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คุณภาพของผลผลิต ดังนั น กระบวนการนิเทศภายใน ได้แก่ การค้นคว้าวิเคราะห์ปัญญาและความต้องการ 
(Need Assessment) การเลือกและก้าหนดทางเลือก (Alternative to Recasting) การใช้ข้อมูล
ข่าวสาร (Information) การปฏิบัติตามแผน (Doing) การประเมินผล (Evaluation) และการให้ขวัญ
ก้าลังใจ (Reinforcement)  
               5. ขั นการประเมินผล (Evaluating) เป็นขั นการตรวจสอบความก้าวหน้า
ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาวิชาการเป็นระยะ ๆ เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ นกับวัตถุประสงค์ 
หรือเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ว่า มีปัญหา มีความส้าเร็จหรือไม่ มีอุปสรรคอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขควรด้าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร โดยประเมินทั งตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต และสภาพบริการทั่วไป เพ่ือหา 
รูปแบบในการพัฒนาการปฏิบัติงานครั งต่อไป 
               สรุปได้ว่า ขั นตอนการบริหารงานวิชาการ เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลขั นพื นฐาน น้ามา 
ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพ่ือการจัดท้าแผนการบริหารงานวิชาการ การน้าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
การก้ากับติดตามการบริหารงานวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานวิชาการ 
และการจัดท้าสรุปรายงานผลการบริหารงานวิชาการ 
 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ 

 กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และสภาวะการแข่งขัน (Competitiveness) ท าให้ต้องคิดใหม่
อยู่ตลอดเวลา แนวคิด วิธีการ ทางการบริหารการจัดการด้านต่าง ๆ จึงต้องถูกปรับตามไปด้วยการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  คล้ายเป็นสิ่งท้าทายส าหรับผู้น าหรือผู้บริหารขององค์การต่าง ๆ 
ในโลกปัจจุบัน  การวิเคราะห์  การตีความ  หรือการประเมินผลสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงควรที่จะมองสิ่งต่าง ๆ 
ในมุมมองที่กว้าง ไม่ควรมุ่งพิจารณาจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะ ผู้น าทางธุรกิจ ทางราชการ  ทางการ
ปกครอง หรือด้านใดด้านหนึ่งจะต้องเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  โดยเฉพาะ ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่  3  ด้านพร้อมกัน  คือ  เทคโนโลยี  (Technology)  เศรษฐกิจ 
(Economic) และการเมือง (Politics) ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงได้ จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า  ท าให้องค์การต่าง ๆ ในภาครัฐและเอกชนรวมทั้งหน่วยงานใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นต้องมีการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ  กระบวนการท างาน บุคลากร และเทคโนโลยี ในมิติและระดับต่าง ๆ  เพ่ือ
ความอยู่รอด เจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างยั้งยืน แต่การท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นไปอย่างมี
ระบบ การวางแผนโดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเป็นระบบ
ในการเปลี่ยนแปลงด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ไชยา ประพันธ์ศิริ. 2560 : 19)  

2.4.1 ความหมายและความส าคัญของกลยุทธ์ 

       นักวิชาการได้ให้ความหมายและความส าคัญของกลยุทธ์ไว้ดังนี้ 
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  เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  (2549 : 2) ให้ความหมายว่า “กลยุทธ์” หมายถึง วิธีการ
หรือแผนการที่คิดขึ้นอย่างรอบครอบมีลักษณะเป็นขั้นตอน มีความยืดหยุ่นพลิกแพลงได้ตามสถานการณ์มุ่ง
หมายเพ่ือเอาชนะคู่แข่งขัน หรือเพ่ือหลบหลีกอุปสรรคต่าง ๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ (2553 : 4-5) กล่าวว่า กลยุทธ์ (Strategic) หมายถึง การตัดสินใจ  
ทีส่ัมพันธ์กับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรเพ่ือพิจารณาหาโอกาส 
(Opportunity) และภยันตราย (Threat) ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเพ่ือ หาจุดอ่อน 
(Weakness) และจุดแข็ง (Strength) 
  เรวัตน์  ชาตรีวิศิษฎ์  และคนอ่ืน ๆ (2553 : 21)  ให้ความหมายของกลยุทธ์ว่า คือ สิ่งที่
ไม่ใช่วิธีการตามธรรมดา มีการใช้ความคิดเพ่ือกลั่นกรองแนวทางที่ดีที่สุดและสามารถเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ ทุกประเภทให้กับเป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือต่อหน่วยงานไม่ว่าในขณะนั้นองค์กรจะอยู่ใน
สถานการณ์ใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบคู่แข่งขันก็ตาม 
  เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556 : 54) กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง การวางแผน
อย่างกว้าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระยะยาว เป็นผลสุดท้ายของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ แม้ว่า
องค์กร ใหญ่ ๆ มีการพัฒนากลยุทธ์มากกว่าองค์กรเล็ก ๆ แต่ทุก ๆ องค์กรต่างก็มีกลยุทธ์ของตนเอง
ที่แตกต่าง กัน 
  นิรมิต เทียมทัน (2548 : 22) ได้กล่าวว่า  กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์  เป็นการคิดเผื่อไป
ข้างหน้า โดยการคิดนั้นมุ่งหวัง (Vision) และการจะเดินไปยังภาพที่มุ่งหวังนั้นต้องวิเคราะห์เส้นทางที่จะ
เดินไปนั้นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด (Optimal Means) ปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างความมั่นใจว่า
วิธีการที่จะปฏิบัติไปสู่เป้าหมายนั้นเป็นวิธ๊ที่ดีที่สุด คือ เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ 
อุปสรรค (SWOT Analysis) และเทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ 
  เสนาะ ติเยาว์ (2546 : 20) กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์เป็นค าที่ใช้ทางธรุกิจ หมายถึง การ
ก าหนดและประเมินทางเลือกที่จะท าให้องค์การส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือหมายถึงแผนซึ่ง
รวมเอาทุกอย่างไว้เพ่ือบรรลุเป้าหมายในระยะยาว ค าว่า กลยุทธ์มีความหมายอย่างเดียวกับค าว่า แผน
กลยุทธ์ 
  ธงชัย สันติวงษ์ (2546 : 370-372) กล่าวไว้ว่า ค าว่า กลยุทธ์ หมายถึง วิธีที่ชาญ
ฉลาดของนักบริหารในการที่จะช่วยให้การด าเนินการขององค์การเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดตามสถานการณ์  นั่นคือ การสามารถมีมาตรการส าหรับให้องค์การปรับตัวสอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งสภาพภายนอกและการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ 
  เซอร์โตและปีเตอร์ (Certo & Peter, 1991)  ให้นิยามค าว่า กลยุทธ์ หมายถึงวิธีการ
ด าเนินงานที่คาดว่าจะน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
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  เดวิด (David, 1995) ให้ความหมาย กลยุทธ์ เป็นวิถีทาง (Means) เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค ์ในระยะยาว (Long-term Objectives)  
  ไรท์และแม็คมาฮาน (Wright & McMahan, 1992) ให้ค าจ ากดัความกลยุทธ์หมายถึง
แผนของผู้บรหิารระดับสูงที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่สอดคลอ้งกับภารกิจและเปา้ประสงค์ขององค์การ 
 
  มินซเบิร์ก (Mintzberg, 1994 : 91) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ว่ามี 4 ลักษณะ คือ 
            1. กลยุทธ์  เป็นแผน (Plan) หรือแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย  
       2. กลยุทธ์  เป็นรูปแบบของกิจกรรม (Pattern) ที่องค์กรด าเนินการเป็น
ประจ า       3. กลยุทธ์  เป็นสถานะหรือต าแหน่ง (Position) ขององค์กรในอุตสาหกรรม
       4. กลยุทธ์  เป็นมุมมอง (Perspective) ซึ่งก็คือวิสัยทัศน์และทิศทางของ
องค์กร 
   จากความหมายของกลยุทธ์ตามที่นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า 
กลยุทธ์ คือ การวางแผนการท างานอย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจ  โดยจะเกี่ยวข้อง  
กับการตัดสินใจและการแข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อม  และต้องการผลที่ ได้รับคือชัยชนะ กลยุทธ์
สร้างให้องค์การมีความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่งจากความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วย
การท าบางสิ่งที่สมควรท าเพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมายหรือหลีกเลี่ยงการท าบางสิ่งที่ขัดขวางความ 
ส าเร็จขององค์การ 
 นักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญของกลยุทธ์ ไว้ดังนี้    
  เสนาะ  ติเยาว์  (2546 : 3)  กล่าวถึงความส าคัญของกลยุทธ์ไว้ว่า  กลยุทธ์เป็นส่วน
ส าคัญที่สร้างโอกาสให้เกิดความส าเร็จมากขึ้นและลดโอกาสของความล้มเหลวให้น้อยลง กลยุทธ์ท าให้
สถานภาพขององค์การเข้มแข็ง  ท าให้ลูกค้าพอใจและท าให้งานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ค านึงว่าจะเป็น
องค์ การขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่  ไม่ว่าท าการผลิตสินค้าหรือให้บริการแสวงหาก าไร ผู้บริหารใช้กล
ยุทธ์ เป็นแนวทางว่าจะด าเนินการอย่างไร  จะตัดสินใจอย่างมีเหตุผลอย่างไร  และจะเลือกทางเลือก
ใดจึงจะก่อให้เกิดผลตามเป้าหมายกลยุทธ์เป็นเสมือนต้นแบบของทั้งองค์การว่าทุกหน่วยงานจะต้อง
ด าเนิน การในแนวเดียวกันและเป็นแบบเดียวกัน 
  สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ (2550 : 21) กล่าวถึงความส าคัญของกลยุทธ์ไว้ว่า การวางแผนกลยุทธ์
ถือว่า เป็นกุญแจส าคัญของการด าเนินธุรกิจ เป็นการก าหนดแนวทาง วิธีการเพ่ือให้องค์กรมีความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันและสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินปรับเปลี่ยน
ศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนอย่างเหมาะสม 
  นันทิยา  หุตานุวัตรและณรงค์ หุตานุวัตร (2551 : 41)  กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์เป็นสิ่ง
ส าคัญและจ าเป็นส าหรับองค์กร เพราะองค์กรใช้กลยุทธ์ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของตน  
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โดยกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรจะถูกก าหนดตามธรรมชาติลักษณะขององค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้องค์กรจะก าหนด
กลยุทธ์ได้นั้นต้องรู้สถานภาพหรือสภาวะขององค์กรของตนเสียก่อนและยังต้องมีกระบวนการก าหนดกล
ยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับตนเอง 
  เนตรพัณณา  ยาวิราช (2556 : 43-47) กล่าวไว้ว่า ผู้น าในยุคปัจจุบันมีรูปแบบของ
ความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) เริ่มจากการมีคุณสมบัติส าคัญคือ เป็นผู้มี
วิสัยทัศน์ (Vision) กว้างไกลและน าวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นผลส าเร็จ  มีการวางแผนกล
ยุทธ์เพ่ือไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้ ผู้น าเชิงกลยุทธ์มีความสนใจต่อสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมี
ผลกระทบต่อการก าหนดกลยุทธ์ 
  วรนารถ  แสงมณี (2553 : 10-6) กล่าวถึงความส าคัญของกลยุทธ์ไว้ว่า  ผู้น า
จะต้องพัฒนาทิศทางกลยุทธ์ขององค์การที่สามารถก าหนดภาพพจน์  และคุณลักษณะของเป้าหมายที่
องค์การต้องการให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน  ซึ่งในการด าเนินการเช่นนี้  ผู้น าเชิงกลยุทธ์จะต้องประเมิน
ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในเงื่อนไขของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมรวมอยู่ อีกทั้งสามารถกระตุ้นให้
สมาชิกภายในองค์การได้เห็นถึงทิศทางท่ีเป็นเป้าหมายร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
  สรุปได้ว่า  กลยุทธ์เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับองค์กร เพราะองค์กรใช้กลยุทธ์ใน
การบริหารการเปลี่ยนแปลงหรือการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของตน โดยสร้างโอกาสให้เกิดความ 
ส าเร็จมากขึ้นและก็ลดโอกาสของความล้มเหลวให้น้อยลง กลยุทธ์ท าให้สถานภาพขององค์การ
เข้มแข็ง ท าให้ลูกค้าพอใจและท าให้งานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ค านึงว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็กหรือ
ขนาดใหญ่ ไม่ว่าท าการผลิตสินค้าหรือให้บริการแสวงหาก าไรหรือไม่แสวงหาก าไร ผู้บริหารใช้กล
ยุทธ์เป็นแนวทางว่าจะด าเนินการอย่างไร จะตัดสินใจอย่างมีเหตุผลอย่างไรและจะเลือกทางเลือกใด
จึงจะก่อให้เกิดผลตามเป้าหมาย 
  2.4.2 ความหมายและกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
      มีนักวิชาการ นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ใน
มุมมองและความคิดเห็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ (2553: 20) กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
หมายถึง การบริหารกระบวนการในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ มีองค์ประกอบ                    
2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือ การก าหนดแผนทิศทาง และอีกส่วนหนึ่งเป็นการก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือบรรลุสู่
แผนทิศทางที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ถือเป็นองค์ประกอบแรกในการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
  อุทิศ  ขาวเธียร (2549 : 1-3) กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ต้องอาศัยความ
พร้อม ของการจัดการด้านต่าง ๆ จ านวน 3 ด้าน  ได้แก่  ความพร้อมด้าน  “การเตรียมการ” อัน
ได้แก่ความพร้อมเนื่องจากมีแผนที่ดี มีความพร้อมด้าน “ระบบการบริหารจัดการที่ดี” องค์กร
ต้องมีโครงสร้างการบริหารและระเบียบการบริหารแบบก้าวหน้า   มีประสิทธิภาพ   มีการจัดการที่
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ดีที่สามารถด าเนินการบริหารให้อยู่รอด ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง ความพร้อมด้าน 
“สมรรถนะขององค์กรและภาคีการพัฒนา”ที่เข้มแข็งที่บุคคลขององค์กรได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันตนเองได้ 
  วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์และคนอ่ืน ๆ (2548 : 187) กล่าวไว้ว่า การบริหารเชิงกล
ยุทธ์หรือการจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
และการควบคุมเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้องค์กรมีทิศทางที่ ชัดเจนและมุ่ง
ท าในสิ่งที่เห็นว่าจะ สามารถน าพาองค์กรไปสู่ทิศทางที่วางไว้ได้บนพ้ืนฐานของข้อมูลสภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในที่ รวบรวมและวิเคราะห์โดยผู้บริหารขององค์กรหรือจากการระดมสมองของ
คณะท างาน 
  ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2548 : ) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นระบบการ
บริหาร และการจัดการ รวมถึงการตัดสินใจในการด าเนินงานที่มีความเกี่ยวพันโดยตรงกับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจขององค์การ และควบคุมดูแลการด าเนินงานภายในองค์การให้มีความ
สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายในระยะยาวของธุรกิจ 
  วิชิต  อู่อ้น (2548 : 19) กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์  (Strategic Management)  
หมายถึง กระบวนการก าหนดรูปแบบของกลยุทธ์ในระยะยาว เพ่ือใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและสร้างกลยุทธ์ 
ให้กับองค์การ เนื่องจากกลยุทธ์จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงจากต าแหน่งหรือสภาวการณ์
ปัจจุบัน  ไปสู่ต าแหน่งหรือสภาวการณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต 
  เสนาะ ติเยาว์  (2546: 2) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารกลยุทธ์  (Strategic 
Management)  หมายถึง การตัดสินใจและด าเนินเพื่อท าให้ผลตามที่องค์การก าหนดไว้ ซึ่งเน้นที่กระ
บวนการตั้งแต่ การก าหนดกลยุทธ์ การน าเอากลยุทธ์ไปใช้ และการประเมินผลกลยุทธ์ เป็น
กระบวนการวางแผนและให้มั่นใจว่าแผนนั้นได้น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใน
ระยะยาวขั้นตอนที่ส าคัญคือ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน การก าหนดภารกิจ
และวัตถุประสงค์ การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปใช้และการควบคุมประเมินผลกลยุทธ์ กล่าว
อย่างสรุปการบริหารกลยุทธ์เป็นกระบวนทางการบริหารในการก าหนดและตัดสินใจเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์การอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดไป 
  สรุปได้ว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ มาจากค าภาษาอังกฤษค า
เดียวกันคือ Strategic Management และมีความหมายเหมือนกัน คือ หมายถึง กระบวนการวางแผน
เชิงกลยุทธ์  การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการควบคุมและการประเมินกลยุทธ์  ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ก าหนดขึ้นเพ่ือให้องค์กรมีทิศทางที่ชัดเจนและมุ่งท าในสิ่งที่เห็นว่าจะสามารถน าพาองค์กรไปสู่ทิศทาง ที่
วางไว้ได้บนพ้ืนฐานของข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน  เป็นกระบวนการวางแผนและให้ 
มั่นใจว่าแผนนั้นได้น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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 งานบริหารกลยุทธ์นั้นดูเหมือนง่าย เพราะเป็นกระบวนการที่ประกอบไปด้วยขั้นตอน 3 ขั้น ตอน   
แต่ว่าแต่ละข้ันตอนนั้นมีความส าคัญมาก หัวใจส าคัญของการบริหารกลยุทธ์ให้ประสบความส าเร็จได้
นั้นจะอยู่ที่การให้ความส าคัญ และการทุ่มเทความพยายามในกระบวนการบริหารกลยุทธ์ ทั้ง 3 ขั้นตอนนี้  
อันประกอบด้วย (สุพานี  สฤษฎ์วานิช. 2549 : 19-20) 
  1. การก าหนดแผนกลยุทธ์ (Strategy Formulation)  หรือการวางแผนกลยุทธ์ 
(Strategic  Planning)   เป็นขั้นตอนของการวางแผนส าคัญท่ีจะเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายนอก  และภายในองค์การ  เพ่ือก าหนดเป้าหมายระยะยาวที่จะบอกทิศทางขององค์การ  กล
ยุทธ์หลัก  และกลยุทธ์ที่จะใช้ในการแข่งขัน  

2. การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) ขั้นตอนนี้จะเน้น
การ 

วางแผนด าเนินงานและการน าแผนงานต่าง ๆ นั้นไปปฏิบัติ แต่การด าเนินงานตามขั้นตอนนี้ให้บรรลุผลก็
จะต้องเตรียมความพร้อมของปัจจัยต่าง ๆ คือ ปัจจัยด้านบุคลากร โครงสร้างของขององค์การ ระบบงาน
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพ่ืออ านวยให้การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้นบังเกิดผล 

3. การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategy Evaluation and Control) จะเป็น 
การตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานตามที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เผชิญอยู่เพื่อจะได้ด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสม 

งานทั้ง 3 ขั้นตอนจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันไป และมีความสัมพันธ์กัน
อยู่ตลอดเวลา 

ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ (2548 : 19-20) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Management Process) มีส่วนประกอบส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) นักกลยุทธ์ (Strategist)  
จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การ ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) และสภาพ 
แวดล้อมภายใน (Internal Environment) ขององค์การ โดยท าการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง (Strenth) 
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) หรือที่เรียกว่า การวิเคราะห์ 
SWOT (SWOT Analysis) ว่าแต่ละปัจจัยมีส่วนเอ้ืออ านวยหรือขัดขวางการด าเนินงานขององค์การ
อย่างไรบ้าง  

2. การก าหนดทิศทางขององค์การ (Set Organization Direction) ผู้บริหารจะ 
น าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการวิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากัดมาท าการประมวลผล เพื่อให้ใช้ก าหนด
ทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์การ โดยที่การก าหนดทิศทางขององค์การสามารถกระท าได้ในลักษณะ
ของการก าหนดภารกิจและการตั้งเป้าหมายขององค์การ 
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  3. การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) หมายถึง การน าทิศทางขององค์การที่
ก าหนดไว้อย่างกว้าง ๆ มาพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์การ โดยมักจะ
ก าหนดกลยุทธ์ตามระดับขั้นภายในองค์การ ตั้งแต่กลยุทธ์องค์การ กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์ตาม
หน้าที่ 
  4. การน้ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) หมายถึง การน้ากลยุทธ์
ที่ถูกก้าหนดขึ นไปประยุกต์ในการด้าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดโครงสร้าง บุคลากรและ
การประสานงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
 5. การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ (Strategy Evaluation and Control) 
หมายถึง การติดตามและตรวจสอบ (Monitoring) วิเคราะห์ปัญหา ก้าหนดแนวทาง ปรับปรุง และ
พัฒนาให้กลยุทธ์ที่ก้าลังด้าเนินอยู่เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์จริง  เพ่ือองค์การจะได้คุณ
ค่าสูงสุดจากการด้าเนินงาน ตลอดจนท้าการประเมินผลจากการด้าเนินกลยุทธ์ว่าประสบผลส้าเร็จ
ดังที ่ตั งเป้าหมายไว้หรือไม่เพียงใด เพ่ือน้าไปพิจารณาในการพัฒนากลยุทธ์ต่อไป 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพประกอบ 1 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 

 สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2553 : 282-284) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Management) นั นถือเป็นแนวทางการบริหารที่เป็นระบบ โดยแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์
ระหว่างกันในเชิงการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) สู่เป้าหมายที่มีการก้าหนดไว้ในกรอบของทิศทาง
เชิงกลยุทธ์หรือที่เรียกว่า“ ภารกิจ” (Mission)  
 การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) และส่วนที่ว่าด้วยการด้าเนินการ 
(Implementation) เพ่ือให้แผนดังกล่าวส้าเร็จลุล่วง ในการด้าเนินการดังกล่าวทรัพยากรจะถูก
จัดสรรเพ่ือให้มีการใช้ในกรอบที่มีทิศทางแน่นอน ทั งเงื่อนเวลาในทุกอณูก็จะถูกก้าหนด เพ่ือให้มี
ความสัมพันธ์ต่อกันในการผลักดันองค์กรไปสู่ทิศทางที่มีการวางกรอบไว้ 
 ความจริงนั น แม้การบริหารเชิงกลยุทธ์จะมีกรอบก้าหนดไว้เป็นระบบเพ่ือให้มีการ
บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเอื ออ้านวยต่อกันก็จริง แต่ก็ได้เปิดโอกาสให้มีความยืดหยุ่น
ในการบริหารเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ดังจะเห็นได้ว่า ภารกิจ 

ข้อมูลย้อนกลับ 

 

การวิเคราะห์
สภาพแวด 

ล้อม 

การก้าหนด
ทิศทาง 

การก้าหนด 
กลยุทธ์ 

การน้า 
กลยุทธ์ 

ไปปฏิบัติ 

 

การควบคุม 
กลยุทธ์ 
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(Mission) ที่ถูกต้องจะก้าหนดไว้ในลักษณะที่เป็นนามธรรม เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นในการตีความสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตระยะยาวได้ การบริหารเชิงกลยุทธ์จึงมีลักษณะเป็นการบริหารบนพื นฐาน
ของการมีดุลยภาพ (Balance) ระหว่างกรอบทิศทางและความยืดหยุ่นในการปรับตัว 
 การบริหารเชิงกลยุทธ์ หากมีการด้าเนินการอย่างถูกต้องและเป็นระบบแล้ว จะเป็น
การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง เพราะเป็นการบริหารที่มีลักษณะเป็นทั งการป้องปรามปัญหาโดย
มีแผนทิศทางรองรับ และมีความคล่องตัวในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เนื่องจากเป็นลักษณะการ
บริหารอย่างเป็นระบบ (Systemic Management) 
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั งในระดับ
โลกระดับภูมิภาค และระดับภายในประเทศ บนพื นฐานของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล (Digital Economy) 
อันมีความเร็ว (Speed) เป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญยิ่งนั น องค์กรไม่ว่าจะเป็นในระดับมหัพภาค เช่น
ประเทศหรือองค์กรในระดับจุลภาคอัน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจภาคเอกชน จ้าเป็นต้องมี
การปรับตัวเพ่ือรองรับกับการแข่งขันในระดับโลก (Global Competition) ที่ทวีความเข้มข้นมากขึ น
ตลอดเวลา โลกในยุคสังคมสารสนเทศนั นองค์กรต่าง ๆ จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) อันเป็นผลจากการเปิดสรีในยุคโลกาภิวัตน์ การ
ขยายตัวของประเทศเกิดใหม่ (Emerging Economies) และการรวมกลุ่มในภูมิภาคต่าง ๆ 
องค์ประกอบส่วนหนึ่งที่จะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันก็คือ แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Management)) 
 องค์ประกอบของการบริหารองค์กรทั งภาครัฐและธุรกิจส่วนหนึ่งนั นขึ นอยู่กับระบบ
การจัดการอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนส้าคัญมากขึ นอยู่กับทัศนคติ หรือวัฒนธรรมในการบริหารองค์กร
หรือธุรกิจที่ประสบความส้าเร็จนั น ปัจจัยส้าคัญก็คือ คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ หัวใจของการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ จึงมิใช่อยู่ที่การสร้างแผนกลยุทธ์ที่ดีหรือสร้างระบบการบริหารที่ดี แต่อยู่กับองค์ประกอบ
ของการสร้างบุคลากรให้มีวัฒนธรรมในการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategist) มากกว่า การคิดในเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Thinking) จึงถือเป็นองค์ประกอบของการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน เพราะถือเป็นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับคุณภาพบุคลากร อันเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญที่สุดในการบริหารการจัดการ 
 ประเทศหรือองค์กรใดที่ประกอบด้วยบุคลากรที่เป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์เป็นจ้านวน
มากย่อมมีความได้เปรียบองค์กรอ่ืน ๆ ที่ขาดแคลนบุคลากรประเภทนี  การสร้างทัศนคติของคนใน
องค์กรให้เกิดวิธีการคิดในเชิงกลยุทธ์ที่เรียกว่า“ จิตวิญญาณนักกลยุทธ์” (Mind of Strategist) จน
กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร จะถือเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญที่สุดในการบริหารเชิงกลยุทธ์และจะ
เป็นกุญแจแห่งความส้าเร็จ (Key Success Factor) ของการพัฒนาองค์กรทั งภาครัฐและภาคเอกชน
ในอนาคต 
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 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคนอ่ืน ๆ  (2548: 18-19) ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
ไว้ว่า กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) มี 5 ขั นตอน
ประกอบด้วย  
 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis) โดยพิจารณา“ จุด
แข็งจุดอ่อน” ภายในองค์กร และ“ โอกาส-ภัยอุปสรรค” จากภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยเงื่อนไขที่
มีอิทธิพลต่อการบรรลุความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั งที่เป็นปัจจัยเงื่อนไขในระยะเวลาที่
ผ่านมาและที่จะเป็นปัจจัยเงื่อนไขในอนาคต  
 2. การจัดวางทิศทางขององค์กร (Establishing Organizational Direction) ในขั นตอนนี 
จะมีการจัดวางทิศทางขององค์กรภาครัฐจะมีมุมมองที่ต่างกัน ดังนี   
 2.1 ในองค์กรภาครัฐ จะพิจารณาภารกิจขององค์กร (Organizational Mission) ซึ่ง
เน้นเหตุผลในการมีองค์กร และเป้าประสงค์ขององค์กร และเน้นประโยชน์ที่ได้รับจากการมีองค์กร  
 2.2 ส่วนในองค์กรภาคธุรกิจเอกชนนั น จะพิจารณาก้าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร 
(Organization Vision) ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่องค์กรต้องการไปให้ถึง ภารกิจขององค์กร และ
วัตถุประสงค์ขององค์กรตามล้าดับ  
 3. การก้าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) โดยพิจารณาออกแบบและเลือก
กลยุทธ์ที่เหมาะสมและสามารถน้าไปปฏิบัติได้จริงจากการวิเคราะห์ทางเลือกด้วยเทคนิคต่าง ๆ  
 4. การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation) โดยด้าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติงานที่ก้าหนดไว้ให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยค้านึงถึงโครงสร้างขององค์กร (Organizational 
Structure) และวัฒนธรรมขององค์กร (Organizational Culture) เพ่ือน้าไปสู่ความส้าเร็จตามที่พึง
ประสงค์  
 5. การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Controlling) โดยวิธีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและวิธีการประเมินผลกระบวนการและประเมินผลส้าเร็จขององค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดวางทิศทางขององค์การ 

 ภารกิจขององค์กร 

 วัตถุประสงค์ขององค์กร 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน การทบทวนสถานภาพขององค์กร 

 

การทบทวนภารกิจ และวัตถุประสงค์
ขององค์กร 
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ภาพประกอบ 2 แสดงกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ วัฒนาวงศ ์เกียรติรัตน์ และคณะ  

   เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ และคณะ (2553 : 28-29) ได้กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Management) หมายถึง การจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ โดยก้าหนดทิศทางของ
องค์การในอนาคตไว้ ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนอย่างเป็นขั นตอน และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก เพ่ือหาโอกาสและอุปสรรคที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
เพ่ือหาจุดแข็งและจุดอ่อนในองค์กรส้าหรับก้าหนดต้าแหน่งทางการแข่งขันของธุรกิจแล้วก้าหนดกล
ยุทธ์เพื่อให้สามารถน้าไปด้าเนินการเพ่ือให้บรรลุทิศทางตามท่ีได้ก้าหนดไว้ 
 ดังนั นการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นการบริหารโดยค้านึงถึง  
       1. ลักษณะการด้าเนินงานขององค์กร  
      2. สภาพแวดล้อม  
      3. การจัดสรรทรัพยากร  

การก้าหนดกลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

 กลยุทธ์ระดับงาน / โครงการ 

 กลยุทธ์ระดับกิจกรรม 

 

การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ 

 โครงสร้างขององค์กร 

 วัฒนธรรมองค์กร 

การควบคุมกลยุทธ์ 

 การติดตามผลการปฏิบัติงาน 

 การประเมินผล 

การประเมินผลแผนงาน 
การประเมินผลงาน / โครงการ 
การประเมินผลกระบวนการ 

 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน 

 

การทบทวน 
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      4. การปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
 องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์  
      1. การวางแผน (Strategic Formulation)  
      2. การน้าแผนไปปฏิบัติ (Strategic Implementation)  
      3. การติดตามและประเมินผล (Evaluation Control) 
 เซอร์โตและปีเตอร์ (Certo & Peter, 1991) ให้ความหมายว่าการจัดการกลยุทธ์ว่า
เป็นกระบวนการท้างานอย่างต่อเนื่องที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้องค์การสามารถเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้
อย่างเหมาะสมและได้เสนอขั นตอนการจัดการกลยุทธ์ไว้ 5 ขั นคือ 
 ขั นที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis)  
      การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพิจารณาจุดแข็งจุดอ่อนภายในองค์การและโอกาส
อุปสรรคจากภายนอกองค์การซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 ขั นที่ 2 การจัดวางทิศทางขององค์การ (Establishing Organizational Direction)  
      ตัวชี วัดทิศทางขององค์การมี 2 ตัวคือภารกิจ (Mission) ขององค์การซึ่งเน้น
เหตุผลในการมีองค์การและวัตถุประสงค์ (Objective) ขององค์การซึ่งเน้นประโยชน์ที่ได้รับ 
 ขั นที่ 3 การก้าหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) 
      ในการก้าหนดกลยุทธ์เป็นกระบวนการออกแบบและเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมน้าไปสู่
การบรรลุวัตถุประสงค์จากการวิเคราะห์ทางเลือกด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่นการวิเคราะห์ค้าถามวิกฤติ 
(Critical Question Analysis) การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค (SWOT Analysis) หรือ
วิธีเมตริกซ์ของกลุ่ม BCG (Boston Group Growth-share Matrix)  
 ขั นที่ 4 การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation) 

     เป็นการน้ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยค้านึงถึงโครงสร้างขององค์การและ
วัฒนธรรม 

ขององค์การ เพ่ือน้าไปสู่ความส้าเร็จตามที่พึงประสงค์ 
 ขั นที่ 5 การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control)  
     การติดตามผลการปฏิบัติงาน กระบวนการประเมินผลส้าเร็จขององค์การเป็นการ
ควบคุมเชิงกลยุทธ์ 
 สรุปว่ากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยภาพรวมแบ่งเป็นขั นตอนหลัก ๆ แบ่งได้เป็น 
3 ขั นตอน เป็นกระบวนที่เกิดขึ นอย่างต่อเนื่องกันไป และมีความสัมพันธ์กัน ประกอบด้วย ขั นตอนที่ 1 
การก้าหนดแผนกลยุทธ์ (Strategy Formulation) หรือการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
เป็นขั นตอนของการวางแผน เริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั งภายนอกและภายในองค์การ 
เพ่ือก้าหนดทิศทางขององค์การ กลยุทธ์หลัก และกลยุทธ์ที่จะใช้ในการแข่งขัน ขั นตอนที่ 2 การน้า
แผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) ขั นตอนนี จะเน้นการวางแผนด้าเนินงานและ
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การน้าแผนงานต่าง ๆ นั นไปปฏิบัติ ขั นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategy Evaluation 
and Control) จะเป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด้าเนินงานตามที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์   
 2.4.3 กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ 
 กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ มีนักวิชาการกล่าวไว้หลายท่านดังนี  
       นันทิยา หุตานุวัตรและณรงค์ หุตานุวัตร (2551: 42-44) ได้กล่าวถึงกระบวนการ 
พัฒนากลยุทธ์ว่า เป็นกระบวนการสร้างกลยุทธ์ขององค์กรมีเทคนิควิธีการหลายวิธี หนึ่งในหลายวิธีนั น 
โนแลนและเฟียเฟอร์ (Nolan & Pfeiffer, 1993) ได้เสนอกระบวนการสร้างกลยุทธ์ไว้ 4 ขั นตอน คือ 
การก้าหนดภารกิจ การประเมินสภาพภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร การก้าหนด
วัตถุประสงค์ และการสร้างกลยุทธ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี   
 1. การก้าหนดภารกิจ 
      ภารกิจเป็นการระบุว่าองค์กรต้องการท้าอะไร หรือองค์กรมีภารกิจอะไร ซึ่งท้า
ให้องค์กรต้องมีอยู่ ภารกิจเป็นสิ่งที่แปรการมองการณ์ไกล (Vision) ให้เป็นรูปธรรมของการปฏิบัติ 
 2. การประเมินสภาพภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมองค์กร 
      การประเมินสภาพภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมองค์กรท้าให้เรารู้ว่าขณะนี 
องค์กรก้าลังอยู่ที่ไหน มีสภาพอย่างไร ซึ่งมีวิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะขององค์กรหลายวิธี 
ด้วยกัน หนึ่งในวิธีการเหล่านี  คือกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นวิธีการที่รู้จักและใช้กันอย่าง
แพร่หลาย โดยเฉพาะในวงการธุรกิจเอกชน  
 3. การก้าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
      วัตถุประสงค์ เป็นสิ่ งที่ องค์กรคาดหวังที่ จะบรรลุถึ ง  องค์กรสามารถวัด
ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานโดยการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์  การก้าหนดวัตถุประสงค์จะต้อง
สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และสอดคล้องกับสภาพภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
วัตถุประสงค์และเป้าหมายมักใช้สลับกันไปมาบางแห่งใช้เป้าหมายในความหมายที่กว้างกว่า 
วัตถุประสงค์ ในขณะที่บางแห่งใช้วัตถุประสงค์ในความหมายที่กว้างกว่าเป้าหมาย ส้าหรับในที่นี  จะใช้
วัตถุประสงค์ในความหมายที่กว้างกว่าเป้าหมาย กล่าวคือ วัตถุประสงค์ (เป้าหมายระยะยาว) คือ ความ
คาดหวังหรือความต้องการที่จะด้าเนินการให้บรรลุถึงสภาวการณ์อันใดอันหนึ่งที่ก้าหนด ในขณะที่
เป้าหมาย (เป้าหมายระยะสั น) คือ ขั นความคาดหวังที่จะไปให้ถึง หรือสิ่งที่กลุ่มก้าหนดขึ นเพ่ือบรรลุความ
ต้องการในกลุ่มเป้าหมายควรมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม มีความเป็นไปได้  
 
 
 
 4. การสร้างกลยุทธ์ 
    การสร้างกลยุทธ์แบ่งเป็น 3 ขั นตอน คือ 
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      ขั นการหาข้อมูล (Input Stage) ประกอบด้วยการประเมินปัจจัยภายนอกและ
ภายใน (SWOT Analysis) โดยมีค้าถาม เช่น อะไรคือจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจ้ากัดที่ส้าคัญ
ขององค์กร อะไรคือความสัมพันธ์ที่ส้าคัญระหว่างจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจ้ากัด กับการ
ท้างานทั งหมดขององค์กร ผลทั งหมดเป็นอย่างไร 
     ขั นการจับคู่ (Matching Stage) เป็นขั นการจับคู่ระหว่างจุดอ่อนและโอกาส 
จุดอ่อนและอุปสรรค จุดแข็งและโอกาส จุดแข็งและอุปสรรคเพ่ือสร้างกลยุทธ์ ใช้เทคนิคที่เรียกว่า SWOT 
Matrix  
     ขั นการตัดสินใจ (Decision Stage) พิจารณากลยุทธ์โดยควรค้านึงถึงคุณค่าของ
คนการเติบโตขององค์กร กระบวนการมีส่วนร่วม และควรค้านึงถึงวงจรชีวิตขององค์กร (วงจรของ
องค์กรประกอบด้วยการเติบโต การเติบโตเต็มที่ การหยุดนิ่ง และการเสื่อมสลาย) ดังนั นการสร้างกล
ยุทธ์ขององค์กร โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ SWOT จึงเป็นวิธีหนึ่งที่แพร่หลายหน่วยงาน / องค์กร
ทั งในวงการธุรกิจ และงานราชการนิยมใช้ในการวางแผนงานของตน 
 พิชัย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552 : 135) กล่าวถึงกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ไว้ว่า 
การพัฒนากลยุทธ์มีขั นตอนส้าคัญตามวงจรการวางแผน 7 ขั นตอนคือขั นที่ 1 การริเริ่มและการตกลง
ในการวางแผนกลยุทธ์ (Initiating and Agreeing on a Strategic Process) ขั นที่ 2 การระบุอาณัติของ
องค์การ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม (Identifying Organization Mandate, Mission, Vision 
and Values) ขั นที่ 3 การประเมินสถานการณ์ (Assessing the Organization's Situation) ขั นที่ 4 
การระบุประเด็นกลยุทธ์และทางเลือกกลยุทธ์ ( Identifying the Strategic Issues and Strategic 
Alternatives) ขั นที่ 5 การเขียนแผนกลยุทธ์ (Writing the Strategic Plan) ขั นที่ 6 การน้าแผนกล
ยุทธ์ไปปฏิบัติ (Implementing the Strategic Plan) ขั นที่ 7 การก้ากับติดตามและประเมินกลยุทธ์ 
(Monitoring and Evaluating the Strategic Plan)  
 จารุณี ไกรแก้ว (2557 : 2) ได้กล่าวถึงกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ไว้ว่า กระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์หรือกระบวนการจัดท้าแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วยขั นตอนหลัก 6 ขั นตอน ดังนี   
 1. การวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์หรือวิเคราะห์ SWOT  
 2. การก้าหนดทิศทางขององค์กร / หน่วยงานวิสัยทัศน์พันธกิจ)  
 3. การวิเคราะห์ถึงประเด็นที่ต้องมุ่งเน้น / ที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ (ประเด็น
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์)  
 4. การก้าหนดเป้าหมายส้าหรับแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ (เป้าประสงค์)  
 5. การก้าหนดตวัชี วัดและเปา้หมายของแต่ละเป้าประสงค์ (ตวัชี วัดและค่าเป้าหมาย)  
 6. การก้าหนดกลยุทธ์หรือสิ่งที่จะท้าให้บรรลุเป้าประสงค์ (กลยุทธ์)  
 สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ (2550 : 83-106) ได้กล่าวถึงกระบวนการวางแผนเพ่ือก้าหนด
และถ่ายทอดกลยุทธ์ไว้ว่า กระบวนการวางแผนเพ่ือก้าหนดและถ่ายทอดกลยุทธ์ เป็นสิ่งส้าคัญที่สุด
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ของการด้าเนินธุรกิจหรือพัฒนาองค์การเปรียบเสมือนการก้าหนดยุทธศาสตร์  ยุทธวิธีในการสู้รบกับ
ข้าศึกของทหาร ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดไม่ว่าจะจากขั นตอนใด ก็อาจจะเกิดความเสียหายอย่าง
ใหญ่หลวงขึ นได้ ซึ่งมีขั นตอน ดังต่อไปนี  
ตาราง 9 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

ค้าถาม ขั นตอน / เครื่องมือ ข้อควรพิจารณ 
ปัจจุบันองค์กรเราเป็น
อย่างไร?   

ประเมินสถานการณ์ทั งภายใน
และภายนอกองค์กร โดยใช้ 
SWOT Analysis 

เปิดใจกว้าง ยอมรับความจริง 
ในจุดอ่อนที่มีอยู่ และรอบรู้ใน
สถานการณ์ภายนอกที่จะ
ส่งผลต่อองค์กร 

ต้องการให้องค์กรไปอยู่  
ณ จุดใด ... ?        

น้าผลจากการวิเคราะห์ 
SWOT มาพิจารณาเพ่ือ
ก้าหนดทิศทาง การด้าเนินงาน
ขององค์กร 

ก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายบนพื นฐาน ศักยภาพ
ขององค์กร แต่ให้ท้าทายและมี
ความเป็นไปได้ 

จะน้าองค์กรไปถึงจุดนั น 
ได้อย่างไร ... ? 

ใช้เครื่องมือก้าหนดกลยุทธ์ 
SWOT Evaluation  

ก้าหนด Rating และ 
Weighting ของแต่ละปัจจัยให้
ถูกต้องตามความเป็นจริง เพ่ือ
ความถูกต้องของกลยุทธ์ 

มีวิธีหรือแนวทางในการปฏิบัติ
อย่างไร .. ? 

แปลงกลยุทธ์ที่ก้าหนดไปสู่การ 
ปฏิบัติ โดยใช้ BSC หรือ 
Balanced Scorecard 
Model 

ก้าหนดวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ใน 
แต่ละมุมมองของแผนที่ทาง 
กลยุทธ์ให้มีความเชื่อมโยง 
และสอดคล้องกันอย่างเป็น
เหตุ 

จะควบคุมและประเมินผลการ
ปฏิบัติอย่างไร ... ? 

แผนปฏิบัติการและดัชนีชี วัด
ความส้าเร็จ (KPI) 

ยุทธ์ก้าหนดแผนปฏิบัติการ 
และ ดัชนีชี วัดความส้าเร็จ 
(KPI)ให้ครอบคลุมต่อประเด็น 
วัตถุประสงค์เชิงกล 

ตาราง 10 แบบฟอร์มที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือประเมินปัจจัยภายใน 

แบบการประเมินปัจจัยภายใน 
 

1 2 3 4 5 



48 

 

ปัจจัยภายใน น ้าหนัก ประเมิน คะแนนถ่วง
น ้าหนัก 

ล้าดับที่ 

     
     
     
     

รวม     

 

วิธีการใช้แบบฟอร์ม 
 

ช่อง 1 ใส่ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง-จุดอ่อน) ที่มีที่มีผลกระทบต่อ
ธุรกิจหรือองค์การ 

ช่อง 2 ใส่น ้าหนักที่ให้ความส้าคัญแต่ละปัจจัย โดยที่คะแนนรวมของน ้าหนักทั งหมด
ต้องเท่ากับ 1 

ช่อง 3 เป็นการประเมินผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ โดยมีคะแนน 1 ถึง 4 โดย 1 คือ 
จุดอ่อนหลัก 2 คือ จุดอ่อนรอง 3 คือ จุดแข็งรอง 4 คือ จุดแข็งหลัก 

ช่อง 4 เป็นคะแนนที่ได้จาก ช่อง 2 คูณกับ ช่อง 3 ผลรวมของคะแนนช่อง 4 จะอยู่
ในช่วง 1ถึง 4 (คะแนนที่น้อยกว่า 2  หมายถึง องค์กรมีศักยภาพภายในต่้า 
คะแนนที่มากกว่าหรือเท่ากับ 2 หมายถึง องค์กรมีศักยภาพภายในสูง) 

ช่อง 5 เป็นการจัดล้าดับความส้าคัญของ SWOT 
 

ตาราง 11 แบบฟอร์มที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือประเมินปัจจัยภายนอก 

แบบการประเมินปัจจัยภายนอก 
1 2 3 4 5 

ปัจจัยภายนอก น ้าหนัก ประเมิน คะแนนถ่วง
น ้าหนัก 

ล้าดับที่ 
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รวม     

วิธีการใช้แบบฟอร์ม 
ช่อง 1 ใส่ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมภายนอกโอกาส – อุปสรรค) ที่มีผลกระทบต่อ

ธุรกิจหรือองค์การ 
ช่อง 2 ใส่น ้าหนักที่ให้ความส้าคัญแต่ละปัจจัย โดยที่คะแนนรวมของน ้าหนักทั งหมด

ต้องเท่ากับ 1 
ช่อง 3 เป็นการประเมินผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ต่อธุรกิจโดยมีคะแนน 1 ถึง 4 โดย 

1 คือ อุปสรรคหลัก 2 คือ อุปสรรครอง 3 คือ โอกาสรอง 4 คือ โอกาสหลัก 
ช่อง 4 เป็นคะแนนที่ได้จากช่อง 2 คูณกับ ช่อง 3 ผลรวมของคะแนนช่อง 4 จะอยู่

ในช่วง 1 ถึง 4 (คะแนนที่น้อยกว่า 2 หมายถึง องค์กรมีศักยภาพภายในต่้า
คะแนนที่มากกว่าหรือเท่ากับ 2  หมายถึง องค์กรมีศักยภาพภายในสูง) 

ช่อง 5 ล้าดับที่ของ SWOT 
 
ตาราง 12 แบบการก้าหนดกลยุทธ์ด้วย SWOT Matrix 

 
 

จุดเด่น (S)  จุดด้อย (W)  

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

โอกาส (O) SO WO 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 
3. 3. 3. 

4. 4. 4. 

อุปสรรค (T) ST WT 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 

4. 4. 4. 

ปัจจัยภายใน 

 

ปัจจัยภายนอก 
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         กลยุทธ ์
   SO = กลยุทธ์ฉกฉวยโอกาสโดยใช้จุดแข็งขององค์กร  
   WO = กลยุทธ์แก้ไขจุดอ่อนเพื่อฉกฉวยโอกาส  
   ST = กลยุทธ์ใช้จุดแข็ง หลีกเลี่ยง / บรรเทาอุปสรรค 
   WT = กลยุทธ์แก้ไขจุดอ่อนเพื่อหลีกเลี่ยง / บรรเทาอุปสรรค  

 อุทิศ ขาวเธียร (2549: 195-197) ได้กล่าวถึง กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ว่า เป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่องและมีการตรวจสอบสัมพันธ์กันระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนตั งแต่
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและสภาวะองค์กรภายใน การก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ หลักของแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์และการจัดการวางกลยุทธ์ตลอดจนชี น้าการปรับปรุง
กลไกขององค์กรและการติดตามประเมินผลซึ่งเป็นผลที่ได้จากกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่อาจ
เปรียบเสมือนการท้าความกระจ่างต่อค้าถามอย่างเป็นขั นตอนกล่าวคือ ปัจจุบันองค์กรอยู่ฐานะเช่นใด 
มีสภาวะแวดล้อมขององค์กรในปัจจุบันเป็นอย่างไร ทั งทางบวกและทางลบ และในอนาคตจะมีแนวโน้ม
ที่ดีขึ นแค่ไหน เพียงไร อนาคตองค์กรจะสามารถให้บริการแก่สังคมได้เต็มตามศักยภาพขององค์กร 
และตามความคาดหมายของสังคมได้แค่ไหน เพียงใด องค์กรจะไปถึงจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยมีทางเลือก
อย่างไรที่เหมาะสม ต้องใช้กลวิธีและเครื่องมือให้เกิดความราบรื่นในการด้าเนินการเช่นใด องค์กรรู้ได้
อย่างไรว่าการด้าเนินการขององค์กรถูกที่ถูกทางแล้วหากผิดควรแก้ไขอะไรบ้าง 
 เทคนิคการก้าหนดองค์ประกอบที่ส้าคัญของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ต้องมีการด้าเนินการ ดังต่อไปนี   
 1. การก้าหนดแนวทางการวางแผน การเตรียมการวางแผนเป็นการหารือกันระหว่าง
บุคลากรที่ต้องรับภาระหลักของการวางแผน เพ่ือก้าหนดแนวทางและเลือกประยุกต์เทคนิควิธีการ
วางแผนที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรเจ้าของแผนโดยอาจจะหารือเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 2. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน เพ่ือเข้าใจสถานะที่เป็นอยู่ของ
องค์กรและ/หรือกระบวนการพัฒนา เป็นขั นตอนการท้าแผนกลยุทธ์ที่รู้จักกันค่อนข้างมาก มักเรียกกัน
ว่า“ SWOT Analysis” ที่เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) ของสภาวะ
แวดล้อมภายในและการวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) ภาวะคุกคามหรือข้อ จ้ากัด (Threats) สภาวะ
แวดล้อมจากภายนอก 
     การวิเคราะห์นี เป็นพื นฐานของการก้าหนดกลยุทธ์ การเลือกแนวทางด้าเนินการ
หรือกลยุทธ์ที่สอดรับกับสถานการณ์และองค์กรส่วนใหญ่อาศัยผลการวิเคราะห์นี ในการจินตนาการ 
SWOT ในอนาคตเพ่ือก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกจิ และวัตถุประสงค์หลักของแผนด้วย  
 3. ขั นตอนหลักการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี   
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 3.1 การทบทวนและประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมาให้ทราบประวัติขอบข่าย
และระดับการบริหารจัดการองค์กร ประวัติความส้าเร็จและความล้มเหลว ภาวะที่เป็นอยู่ที่ส้าคัญ
ขององค์กรตลอดจนวิเคราะห์ให้ทราบสาเหตุและตัวแปรที่เก่ียวข้องกัน  
 3.2 การก้าหนดพันธกิจสมมุติและตัวแปรที่มีอิทธิพล เป็นขั นตอนที่ท้าควบคู่กับ
การทบทวนผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
 3.3 การท้าร่างตารางการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั งภายในและภายนอกใน
ตารางการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก บทบาทของตัวแปรภายนอกจะแบ่งเป็นโอกาสและ
อุปสรรค (ภัยคุกคาม) บทบาทของตัวแปรภายในจะมีบทบาทแบ่งเป็นจุดอ่อนและจุดแข็ง  
 3.4 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก ที่พิจารณาบทบาทของตัวแปรที่โดยทั่วไป
องค์กรควบคุมไม่ได้และ / หรือไม่ได้ควบคุม  
 3.5 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน เป็นการพิจารณาประเมินตรวจสอบสิ่ง
ที่มีอิทธิพลที่มีอยู่ในแต่ละกระบวนการท้างานและผลงานขององค์กร โดยการพิจารณาบทบาทของ
ตัวแปรภายในที่เป็นบวกต่อองค์กรที่มีอยู่และที่เป็นอยู่  และเป็นปัจจัยผลักดันองค์กรให้สามารถ
พัฒนาสู่ความส้าเร็จได้เป็นสภาวะแวดล้อม“ จุดแข็ง "อันเป็นภาวะที่องค์กรมีสมรรถนะและความ
ได้เปรียบที่มีผลต่อการแข่งขันไปสู่ชัยชนะได้และบทบาทตัวแปรภายในองค์กรทางลบที่มีอยู่และ / 
หรือที่เป็นอยู่เป็นสภาวะแวดล้อม“ จุดอ่อน” อันเป็นภาวะด้อยกว่าที่ไม่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ 
เป็นปัจจัยที่ต้องแก้ไขหรือตัดทิ งไปขององค์กร  
 3.6 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมจากตัวแปรที่มีบทบาทสับสนการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมมักจะปรากฏอยู่เสมอว่า ตัวแปรตัวหนึ่งมีผลต่อการพัฒนาได้ทั งบวกและลบ หรือมี
บทบาททั งที่ก่อเกิดสภาวะแวดล้อมจุดอ่อน / หรือจุดแข็งเป็นโอกาสและ / หรืออุปสรรคได้ การวิเคราะห์ต้อง
ให้ได้บทสรุปว่า ตัวแปรที่น้ามาวิเคราะห์ในภาวะรวมมี “ บทบาทหลัก” เป็นบวกหรือเป็นลบต่อการ
ด้าเนินการขององค์กร เพ่ือมิให้เกิดความสับสนในการน้าผลการวิเคราะห์ SWOT ไปใช้  
 3.7 การตรวจสอบข้อผิดพลาดของการวางแผนกลยุทธ์ เช่นข้อผิดที่มิได้บรรจุตัว
แปรที่มีอิทธิที่ส้าคัญต่อความส้าเร็จและล้มเหลวของ “ องค์กรและ / หรือกระบวนการพัฒนา” เข้า
ไว้ในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดจากการวิเคราะห์บทบาทหลักของตัวแปรผิด  
 3.8 การวิเคราะห์ที่ผิดพลาดเนื่องจาก ตัวแปรเขา-เราอาจสลับปรับเปลี่ยน
แล้วแต่เหตุการณ์ การวิเคราะห์และก้าหนดตัวแปร และบทบาทตัวแปรที่สะท้อนสภาวะแวดล้อมที่
ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดของการวิเคราะห์แต่ละครั ง จึงควรเป็นการก้าหนดโดยกลุ่มผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงมิใช่เป็นการก้าหนดโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก  
 3.9 เพ่ือให้การระดมสมองและ / หรือประชุมเชิงปฏิบัติการมีประสิทธิผล ควร
จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญสภาวะแวดล้อมทั งภายในและภายนอกขององค์กร  และพันธกิจที่
องค์กรต้องน้ามาเป็นวิทยากรบรรยายให้เห็นสภาวะแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นการน้าร่องแนวคิด 
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 4. การท้าแผนที่สภาวะแวดล้อม (ผัง SWOT)  
     ปกติไม่ใช้ข้อมูลทุกประเด็นของสภาวะแวดล้อม แต่จะเลือกสภาวะแวดล้อมที่มี
ล้าดับความส้าคัญ หรือที่มีประเด็นเชิงกลยุทธ์เท่านั น และผลการวิเคราะห์และคัดเลือกสภาวะ
แวดล้อมที่ได้จัดล้าดับความส้าคัญสามารถบรรจุเรียงสภาวะแวดล้อมตามความส้าคัญของแต่ละ
ประเด็นเป็นผังหรือเป็นแผนที่แสดงสภาวะแวดล้อมที่ส้าคัญแยกจากสภาวะแวดล้อมที่ส้าคัญมากไป
หาน้อยได้ แผนที่ดังกล่าวเราอาจเรียกว่า“ ผัง SWOT”  
 5. การวิเคราะห์และก้าหนดเป้าประสงค์การพัฒนา ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์หลักของแผน แนวทางและขั นตอนการยกร่างเป้าหมาย มีดังนี   
 5.1 การทบทวนข้อมูล รวบรวมข้อมูลพื นฐานเท่าที่มีอยู่ที่ เกี่ยวข้อง อาทิ 
วิสัยทัศน์ของแผนที่เกี่ยวข้อง แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลความต้องการและความคาดหมาย
ข้อมูลที่ส้าคัญในกรณีที่มีการวิเคราะห์ SWOT แล้ว ได้แก่ ข้อมูลจากผัง SWOT นั่นเอง  
 5.2 การจินตนาการสภาวะแวดล้อมรวมในอนาคต การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือ
การยกร่างเป้าประสงค์ สามารถจ้าแนกประเด็นสภาวการณ์ต่าง ๆ ทั งภายนอก ภายในอย่างหยาบ
เท่าที่ข้อมูลพื นฐานจะระบุได้โดยจ้าแนกบทบาทของตัวแปรทั งภายในและภายนอกเป็นเพียงบทบาท
ทางบวกและลบต่อการพัฒนาที่เด่นชัดแล้ว  
 5.3 การก้าหนดสาระเบื องต้นของร่างเป้าประสงค์ส่วนต่าง ๆ การด้าเนินการขั น
นี เป็นการดึงสาระจากภาพ SWOT อนาคตรวมเฉพาะส่วนที่เป็นภาพหมาย หรือส่วนที่ระบุว่าเกิด
อะไรที่ดีกว่าในอนาคต มายกร่างเป็นร่างวิสัยทัศน์เบื องต้น และดึงสาระที่เป็นภาระเงื่อนไขหลักที่
องค์กรต้องท้าทั งนี ต้องปรับปรุงและต้องเพ่ิมบทบาท เพ่ือให้เกิดผลโดยตรงต่อการพัฒนาไปสู่
วิสัยทัศน์ ยกร่างขึ นเป็นร่างพันธกิจเบื องต้น และดึงสาระแนวทางที่ต้องด้าเนินการให้เกิดผลส้าเร็จที่
ต้องการด้านต่าง (เป็นผลสัมฤทธิ์) ยกร่างขึ นเป็นร่างวัตถุประสงค์หลักเบื องต้น  
 5.4 การระดมสมองหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก้าหนดเป้าประสงค์
หลังจากด้าเนินการยกร่างเป้าประสงค์แล้ว ต้องผ่านการพิจารณาร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ปรับ
สาระส้าคัญที่เป็นที่ยอมรับตลอดจนเป็นที่เข้าใจอย่างดีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 5.5 การเจียระไนสาระของเป้าประสงค์ เป็นการปรับให้เป้าประสงค์ทันสมัย
สอดรับกับองค์ประกอบหลักอ่ืน ๆ ของแผนและกับข้อมูลล่าสุดที่ได้รับเพิ่มเติมตลอดช่วงการวางแผน 
มีผลให้ได้เป้าประสงค์เป็นจุดอ้างอิงในการประสานแผนได้ในที่สุด ๆ 
 6.การวิเคราะห์และเลือกกลยุทธ์การด้าเนินงานเป็นการก้าหนดแนวทางเลือก
ด้าเนินการพัฒนา ซึ่งเป็นขั นตอนที่ก้าหนดกลยุทธ์จากการประเมินสภาวะแวดล้อมให้เกิดแนว
ทางเลือกการด้าเนินงานการพัฒนาอย่างรอบคอบ  
 7. การวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงองค์การกลไก 
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     เป็นการก้าหนดเครื่องมือและ / หรือกลไกเพ่ือเร่งรัดการพัฒนา (เน้นการ
ปรับปรุงกลไกและระเบียบตลอดจนการปรับปรุงวัฒนธรรมและ / หรือความเชื่อขององค์กร) เพ่ือเสริม
ประสิทธิผลของการท้างานให้ได้ผลลัพธ์ อันได้แก่ การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน / 
โครงการและวัตถุประสงค์หลักของแผนตามที่ก้าหนดไว้แล้วในที่สุด  
 8. การติดตามและประเมินผล 
     หลักการบริหารการพัฒนาประเทศในปัจจุบันจะไม่ จ้ากัด การประเมินผลส้าเร็จ 
การพัฒนาแต่เพียงผลิต (Outputs) ที่ได้จากการด้าเนินโครงการแต่ละด้านเท่านั น แต่ความส้าเร็จของการ
พัฒนาจะต้องพิจารณาอย่างครอบคลุมถึงผลกระทบจากการพัฒนาทั งมวลเป็นผลลัพธ์ (Outcomes) 
ทั งด้านผลลัพธ์การพัฒนาและสมรรถนะการแข่งขันขององค์กรตามที่แผนพัฒนาก้าหนดไว้ 
     การบริหารการพัฒนาที่หวังผลทั งผลผลิตและผลลัพธ์นี ถูกเรียกว่า  การบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกระบวนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบการด้าเนินการพัฒนาของกระบวนการด้าเนินการทั งด้านปัจจัย ต้นทุน (Input ของ
โครงการ) ด้านปัจจัยระหว่างการด้าเนินการ (Activities หรือกิจกรรมขั นต่าง ๆ ของโครงการ) ด้าน
ปัจจัยผลลัพธ์ (Outputs) เพ่ือทราบเงื่อนไขและสถานการณ์ทั งก่อนพัฒนา และความก้าวหน้าและ
ความเป็นไประหว่างการพัฒนา และผลลัพธ์หลังการพัฒนาในที่สุด 
     หลักของการติดตามและประเมินผลอาศัยดัชนีชี วัด ผลของการประเมินเป็น
เกณฑ์ตัดสินดัชนีที่ก้าหนดเพ่ือการติดตามและประเมินผลควรเป็นตัวชี วัดที่ง่ายและช่วยให้เกิดความ
เข้าใจว่าแผนงานพัฒนาบรรลุผลและก่อให้เกิดประโยชน์ทางใดบ้าง และเป็นไปตามที่ควรเป็นหรือไม่
อย่างไรผลของการด้าเนินการหรือความส้าเร็จของแผน ยังสามารถจ้าแนกเป็นผลผลิตการด้าเนินการ 
(Outputs) และผลกระทบ (Outcomes)  
 สรุปได้ว่ากระบวนการพัฒนากลยุทธ์สามารถสังเคราะห์เป็นขั นตอนตามล้าดับ
ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน หรือวิเคราะห์ SWOT 2) 
การก้าหนดทิศทางขององค์กร / หน่วยงาน โดยการก้าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ 3) การวิเคราะห์
ถึงประเด็นที่ต้องมุ่งเน้น / ที่จะบรรลุวิสัยทัศน์  หรือการก้าหนดประเด็นกลยุทธ์ 4) การก้าหนด
เป้าหมายส้าหรับแต่ ละประเด็นกลยุทธ์ คือการก้าหนดเป้าประสงค์ 5) การก้าหนดกลยุทธ์แต่ละ
เป้าประสงค์ และการก้าหนดตัวชี วัดและมาตรการ ซึ่งการพัฒนากลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในครั งนี  ผู้วิจัยได้
ประยุกต์กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ด้วยกระบวนการดังกล่าว  
 
         
2.4.4 การใช้เทคนิคเพื่อพัฒนากลยุทธ์  
              2.4.4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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             กลุ่มพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ส้านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ (2560 : 3-7) ได้อธิบายรายละเอียดไว้ว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือที่เรียกกันว่า 
Workshop เป็นการประชุมอีกแบบหนึ่ง ที่ใช้กันมากในบริษัท วงการธุรกิจอุตสาหกรรม และใน
องค์การต่าง ๆ เนื่องจากการประชุมแบบนี จะต้องมีการฝึกปฏิบัติส้าหรับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหลัก
ส้าคัญ การประชุมแบบนี ปกติแล้วจะมีสมาชิกที่ร่วมประชุมจ้านวนไม่มากนัก คือมักจะมีจ้านวนแต่
เพียงพอเหมาะ กับอุปกรณ์และเครื่องอ้านวยความสะดวกในการฝึกปฏิบัติการในเรื่องที่จัดประชุม
นั น ๆ ขึ น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี สมาชิกจะต้องร่วมกันศึกษารับฟังการบรรยาย หรือ ศึกษา
ค้นคว้า ท้าความเข้าและฝึกปฏิบัติตามหัวข้อของการประชุมปฏิบัติการครั งนั น ๆ หลักส้าคัญของการ
ประชุมแบบนี คือการเรียนรู้-ฝึก ปฏิบัติ-แล้วน้าไปปฏิบัติในการปฏิบัติงานจริง ตัวอย่าง การประชุม
เชิงปฏิบัติการ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแบบทดสอบ-แบบวัดความพึงพอใจของ
ผู้บริหาร การประชุมเชิงปฏิบัติการซ่อมบ้ารุงเกียร์ระบบอัตโนมัติ เป็นต้น การจัดการประชุมแบบนี 
จึงต้องมีเอกสารมีหนังสือ มีรายละเอียดและข้อมูล ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์เพ่ือประกอบการศึกษาและ
เพ่ือการฝึกปฏิบัติซึ่งต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าให้พร้อม เพ่ือผู้เข้าประชุมจะใช้ประโยชน์ได้ทันทีในการฝึก
ปฏิบัติตามก้าหนดการ หรือตามตารางการปฏิบัติตามที่ได้ก้าหนดไว้เป็นการเฉพาะ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการดังกล่าวนี จุดเน้นจะอยู่ที่การปฏิบัติได้ เป็นการแก้ปัญหาด้วยภาคปฏิบัติเน้นการปฏิบัติการ
มากกว่าการบรรยายหรือการอภิปราย มุ่งปรับปรุงความสามารถและความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกแต่ละคน ส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานหรือวิชาชีพ 
  

           2.4.5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ SWOT (SWOT Analysis)  
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ด้วย
เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) เป็นการประเมินวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรเพ่ือประเมิน 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การวิเคราะห์ SWOT จะถูกใช้เป็นรากฐานของการก้าหนดกลยุทธ์ 
เพ่ือให้บรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการวิเคราะห์ SWOT อาจจะ
เสนอแนะว่าองค์กรควรจะเปลี่ยนแปลงภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย หรือกลยุทธ์ขององค์กร 
 สมคิด บางโม (2557 : 338-339) กล่าวว่า การวิเคราะห์สวอต (SWOT Analysis) 
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ
องค์การ ซึ่งมีหลักการวิเคราะห์ 4 ด้าน ดังนี   
             S: Strength (จุดแข็ง)  
     องค์การมีจุดแข็งหรือไม่ จุดแข็งขององค์การของเรามีอะไรบ้าง จุดแข็งของ
องค์การอาจพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี  เช่น  
        1. บุคลากรขององค์การมีความรู้ความสามารถ  
       2. มีเงินทุนมากมาย เพียงพอ มั่นคง  
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       3. ตราสินค้าเป็นที่รู้จักกันดีเป็นเวลายาวนาน  
       4. ผู้บริหารหรือเจ้าของเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาล  
       5. มีแหล่งวัสดุอุปกรณ์ดี ราคาถูก  
       6. ตลาดกว้างขวางทั งในประเทศและท่ัวโลก  
          W: Weakness (จุดอ่อน)  
    องค์การมีจุดอ่อนอะไรบ้าง จะได้แก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้เข้มแข็ง การพิจารณา
จุดอ่อนขององค์การควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี  เช่น  
       1. บุคลากรมีน้อยไม่เพียงพอ หรือขาดความรู้ความสามารถ  
       2. มีเงินทุนน้อย ต้นทุนการผลิตสูง  
       3. สินค้าล้าสมัย คุณภาพสู้คู่แขง่ไม่ได้  
       4. เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตล้าสมัย  
       5. ไม่มีการวิจัยและพัฒนา (R & D)  
       6. เป็นบริษัทเกิดใหม่ ตราสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จัก 
 เมื่อพบจุดอ่อนแล้วต้องหาทางปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ น  
          O: Opportunity (โอกาส)  
    การวิเคราะห์โอกาสขององค์การในการที่จะท้ากิจกรรมใด ๆ เช่น ผลิตสินค้าใหม่
ขยายตลาด การวิจัยพัฒนาสินค้า การปรับเพ่ิมราคาสินค้า เป็นต้น หรือวิเคราะห์ว่าตลาดต้องการ
อะไรสัมพันธ์กับจุดแข็งขององค์การหรือไม่ เป็นการวิเคราะห์โอกาสจากสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ 
ควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี  เช่น  
       1. ลูกค้าต้องการสิ่งใหม่  
       2. การบริการใหม่  
       3. การเพิ่ม-ลดของประชากร  
       4. กฎหมายและการเมือง  
       5. การสนับสนุนของรัฐบาล (นโยบายของรัฐบาล)  
       6. สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป  
       7. ความต้องการของตลาด  
           T: Threat (อุปสรรค)  
     การวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอุปสรรคขององค์การในการด้าเนินงานต่าง ๆ ที่ท้าให้
องค์การไม่สามารถด้าเนินได้หรือด้าเนินไปอย่างไม่ราบรื่น เป็นการพิจารณาจากสิ่งภายนอก ควร
พิจารณาสิ่งต่อไปนี  เช่น  
       1. ตลาดแรงงาน ขาดแคลนแรงงาน  
       2. วัตถุดิบราคาสูง  
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       3. ตลาดสินค้าแคบ  
       4. ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา  
       5. ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ เช่นกฎหมายควบคุมการค้า กฎหมายภาษีอากร  
       6. นโยบายของรัฐบาล  
       7. ปัญหาภาวะเศรษฐกิจ  
       8. การขาดแคลนเทคโนโลยี  
       9. การต่อต้านจากผู้บริโภค หรือแรงกดดันจากผู้บริโภค 
 วิเคราะห์แต่ละด้านจะท้าให้เกิดความเข้าใจถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
องค์การต่อการวางแผนและการท้างานของบุคลากร จุดแข็งเป็นความสามารถที่จะใช้เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การในขณะที่จุดอ่อนเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข โอกาสเป็นสถานการณ์ที่ได้เปรียบต้องรีบ
ลงมือทันทีซึ่งจะช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย ส่วนอุปสรรคเป็นปัญหาขององค์การท้าให้องค์การไม่
บรรลุเป้าหมาย 
 อุทิศ ขาวเธียร (2549 : 72 73) กล่าวว่าการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก
องค์กร หมายถึง ขั นตอนการท้าแผนกลยุทธ์ที่รู้จักกัน มักเรียกว่า SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknesses) ของสภาวะแวดล้อมภายใน และการวิเคราะห์โอกาส 
(Opportunity) ภาวะคุกคามหรือข้อ จ้ากัด (Threat)  ของสภาวะแวดล้อมภายนอกโดยมี
วัตถุประสงค์ ได้แก่ เพ่ือท้าความเข้าใจสภาวะแวดล้อมทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิดและทิศทาง เพ่ือ
ประเมินความยากง่ายในการด้าเนินงานขององค์กร เพ่ือการวางแนวทางปรับปรุงกลไกขององค์กร 
 นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร (2551 : 44-46) ได้อธิบายถึงการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือการวิเคราะห์ SWOT ไว้ว่า ในต้าราพิชัยสงครามของซุนวู มีประโยคที่
มักกล่าวกัน ๆ คือในการยุทธสงครามนั นต้องแต้อง“ รู้เขา รู้เรา” จึงรบร้อยครั ง ชนะร้อยครั ง ซึ่งมี
ความนัยตรงกับ SWOT ที่ถูกพัฒนาในช่วงต้นทศวรรษ 1950 โดยนักวิชาการหลายท่านจาก
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) และมหาวิทยาลัยอ่ืน และตั งแต่นั นมา SWOT ได้ใช้
กันอย่างแพร่หลาย และแตกแขนงไปมาก และยังเป็นเครื่องมือที่ใช้กันทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน  
 SWOT เป็นค้าย่อมาจากค้าว่า Strengths, Weaknesses, Opportunities, and 
Threats โดย Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็น
บวก ซึ่งองค์กรน้ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท้างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ หรือช่วยส่งเสริมให้กลุ่ม
สามารถท้างานบรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้ง่าย หรือหมายถึง การด้าเนินงานภายในที่องค์กรท้าได้ดี 
ในขณะที่ Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบ และด้อย
ความสามารถ ซึ่งองค์กรไม่สามารถน้ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท้างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์  หรือ
จะท้าให้กลุ่มท้างานบรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้ยาก หรือไม่บรรลุเลย หรือหมายถึง การด้าเนินงาน
ภายในที่องค์กรท้าได้ไม่ดีในการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งเหล่านี ควรน้าไปเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
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ขัน เพ่ือท้าให้เห็นความเป็นจุดอ่อนจุดแข็งท่ีชัดเจนขึ นและถูกต้องยิ่งขึ น และยังต้องวิเคราะห์จุดอ่อน
และจุดแข็งในบริบทของพันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กรของตนด้วยเพ่ือให้รู้ว่า องค์กร
ของตนอยู่ในสนามแข่งขันได้  
 Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอื ออ้านวย
หรือเป็นประโยชน์ซึ่งช่วยให้กลุ่มสามารถท้างานบรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้ง่าย หรือหมายถึง สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการด้าเนินการขององค์กร และ Threats คือ อุปสรรค หมายถึง ปัจจัย
และสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางหรือเป็นภัยคุกคาม ซึ่งจะท้าให้กลุ่มท้างานบรรลุเป้าหมายของ
กลุ่มได้ยากหรือไม่บรรลุเลย หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองค์กร  
 บางครั งการจ้าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท้าได้ยาก เพราะทั งสองสิ่งนี 
สามารถเปลี่ยนกลับซึ่งกันและกัน เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจท้าให้
สถานการณ์ที่เคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้  และในทางกลับกันอุปสรรคอาจกลับ
กลายเป็นโอกาสได้ เช่นกัน ด้วยเหตุนี องค์กรมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของ
ตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แวดล้อม 
 นอกจากนี  นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร (2551: 73-82) ยังได้อธิบาย
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT ว่าการประชุมปฏิบัติการ SWOT ซึ่งประยุกต์จากงานของ ฟลาเวล 
และวิลเลี่ยม (Flavel & Williams) และออกแบบเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและมีการ
ด้าเนินงานแบบสหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน รูปแบบการประชุมจึงเน้นที่การปฏิบัติ โดยจ้าแนกการ
ประชุมออกเป็น 4 ครั ง ดังนี   
 1. การประชุมปฏิบัติการครั งท่ี 1  
     การประชุมปฏิบัติการครั งที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ประเมินจุดอ่อน  จุดแข็ง โอกาส และ
ข้อจ้ากัด ควรใช้เวลาประมาณ 2 วัน การประชุมปฏิบัติการประกอบด้วยขั นตอนย่อย 4 ขั นตอน ดังนี   
 1.1 การเตรียมตัวผู้เข้าร่วม 
     ขั นตอนนี จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงสภาวการณ์ปัจจุบันขององค์กรของ
ตนความจ้าเป็นที่จะต้องวางแผน และเกิดความพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการวางแผน  
 1.2 การก้าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
     ขั นตอนนี เป็นการก้าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกลุ่ม โดยเป้าหมาย
ของกลุ่มควรก้าหนดรายละเอียด เพ่ือให้สามารถวัดได้  
 1.3 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในเพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อน 
      ขั นตอนนี เป็นการให้ผู้เข้าร่วมพิจารณาค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งจากการปฏิบัติงาน 
ของกลุ่มและการหาปัจจัยส้าคัญที่น้าสู่ความส้าเร็จ โดยการให้น ้าหนักจุดแข็งแต่ละข้อ ซึ่งพิจารณาจาก
“เป็นจุดแข็งที่มีศักยภาพส่งผลกระทบต่อกลุ่ม” และ“ เป็นจุดแข็งที่มีความส้าคัญเชิงเปรียบเทียบ” 
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และการให้น ้าหนักจุดอ่อนแต่ละข้อซึ่งพิจารณาจาก“ เป็นจุดอ่อนที่มีศักยภาพส่งผลกระทบต่อกลุ่ม” 
และ“ เป็นจุดอ่อนที่มีความส้าคัญเชิงเปรียบเทียบ  
 1.4 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เพ่ือระบุโอกาสและอุปสรรค 
      ใช้ผลการศึกษาสถานการณ์ภายนอกองค์กรคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ นและการเปลี่ยนแปลงนั นจะกระทบต่อกลุ่ม และธุรกิจของกลุ่มในเชิงโอกาสหรืออุปสรรค 
หลังจากนั นหาปัจจัยส้าคัญที่น้าสู่ความส้าเร็จ โดยผู้เข้าร่วมให้น ้าหนัก โอกาสแต่ละข้อ ซึ่งพิจารณาจาก“ 
เป็นโอกาสที่มีศักยภาพส่งผลกระทบต่อกลุ่ม” และการให้น ้าหนักอุปสรรคแต่ละข้อ โดยพิจารณาจาก“ 
เป็นอุปสรรคที่มีศักยภาพรุนแรงต่อกลุ่ม” และ“ เป็นอุปสรรคท่ีมีความเป็นไปได้ของการเกิดขึ น”  
 2. การประชุมปฏิบัติการครั งท่ี 2  
     การประชุมปฏิบัติการครั งที่ 2 เป็นการสร้างกลยุทธ์ย่อย ควรใช้เวลาประมาณ 2 
วันประกอบด้วย 3 ขั นตอนย่อย  
 2.1 การทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่ม 
     ขั นตอนนี เป็นการทบทวนวัตถุประสงค์ของกลุ่มให้มีความสอดคล้อง ทาง
สังคมเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดขึ นในปัจจุบันและอนาคตหรือกล่าวได้ว่า เป็นการทบทวนวัตถุประสงค์ของ
กลุ่มในบริบทของจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั งท่ี 1  
 
 2.2 การสร้างกลยุทธ์ย่อย 
     ขั นตอนนี เป็นการสร้างกลยุทธ์ย่อย ซึ่งกลุ่มต้องพิจารณาและตัดสินใจ
เลือกใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มการสร้างกลยุทธ์ทางเลือกกระท้าใน
ขอบเขตจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของกลุ่มโดยใช้วิธีการที่เรียกว่า SWOT Matrix 
กล่าวคือ  
 2.2.1 ใช้จุดแข็งของกลุ่มไปช่วงชิงโอกาสที่คาดว่าจะเกิดขึ น โดยใช้วิธีการ
จบัคู่ระหว่างจุดแข็งและโอกาส กลยุทธ์ย่อยที่ได้เรียกว่า กลยุทธ์จุดแข็ง – โอกาส  
 2.2.2 ใช้จุดแข็งของกลุ่มเลี่ยงอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ น โดยใช้วิธีการจับคู่
ระหว่างจุดแข็งและอุปสรรค กลยุทธ์ย่อยที่ได้เรียกว่า กลยุทธ์จุดแข็ง-อุปสรรค  
 2.2.3 แก้ไขจุดอ่อนของกลุ่มเพ่ือช่วงชิงโอกาสที่คาดว่าจะเกิด โดยใช้วิธีการ
จับคู่ระหว่างจุดอ่อนและโอกาส กลยุทธ์ย่อยที่ได้เรียกว่า กลยุทธ์จุดอ่อน-โอกาส 
 2.2.4 แก้ไขจุดอ่อนของกลุ่มเพ่ือเลี่ยงอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิด โดยใช้วิธีการ
จับคู่ระหว่างจุดอ่อนและอุปสรรคกลยุทธ์ย่อยท่ีได้เรียกว่า กลยุทธ์จุดอ่อน-อุปสรรค  
 2.3 การจัดกลุ่มกลยุทธ์ย่อยขั นตอนนี เป็นการจัดกลุ่มกลยุทธ์ย่อยที่ซ ้าหรือ
ใกล้เคียงและรวบกลยุทธ์ย่อยท่ีอยู่ในเรื่องเดียวกันให้เป็นกลุ่มก้อน พร้อมทั งตั งชื่อกลยุทธ์นั น  
 3. การประชุมปฏิบัติการครั งท่ี 3  



59 

 

     ในกรณีที่อาจพบว่า ผู้เข้าร่วมใช้ข้อมูลที่ศึกษาคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมเศรษฐกิจที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มได้ไม่กว้างขวางนัก หรืออาจจะพบว่ายังมีบาง
เหตุการณ์ที่ไม่ชัดเจนจึงมีความจ้าเป็นต้องจัดกระบวนการเสริมความรู้หรือข้อมูลโดยอาจเชิญบุคคล
ที่มีข้อมูลหรือความรู้นั น ๆ มาเป็นวิทยากร เพ่ือขยายความคิด หรือมุมมองที่กว้างขวางขึ น ดังนั นการ
ประชุมปฏิบัติการครั งท่ี 3 นี  จึงผนวกเรื่องการศึกษาข้อมูลสถานการณ์ภายนอกเพ่ิมเติม 
 ส้าหรับการประชุมปฏิบัติการครั งที่ 3 ใช้เวลาประมาณ 2 วัน กับผู้เข้าร่วมชุมเดิม
โดยมีขั นตอนย่อย 3 ขั นตอน ดังนี   
 3.1 การปรับปรุงกลยุทธ์ 
 จากผลการประชุมปฏิบัติการครั งที่ 2 ผู้ด้าเนินการควรทราบแล้วว่า ผู้เข้าร่วมยัง
ขาดข้อมูลในส่วนใด ควรจะเพ่ิมข้อมูลในด้านใด ผู้ด้าเนินการติดต่อวิทยากรมาบรรยายวิเคราะห์
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจในอนาคต หรือในการนี  ผู้ด้าเนินการและผู้เข้าร่วมอาจ
ช่วยกันหาข้อมูลเพ่ิมเติมแล้วน้ามาวิเคราะห์ร่วมกันก็ได้ จากนั นผู้เข้าร่วมท้าการปรับปรุงกลยุทธ์โดย
ใช้ข้อมูลใหม่วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคที่จะเกิดขึ น 
 เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553 : 4-6) ได้กล่าวไว้ว่า SWOT คือ เทคนิคอย่างหนึ่งที่
น้ามาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือน้าผลที่ได้ในรูปแบบของ 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) มา
ก้าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการวางแผนและพัฒนาองค์กร ซึ่งคิดโดย บริษัท ดูปองท์ (Du Pont) ในปี 
1949 หลังจากนั นจึงมีผู้ที่บัญญัติมันขึ นมาแตกต่างกันออกไปเป็น 2 เส้นทาง เส้นทางแรกผู้ที่ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นหลักในการพัฒนาเทคนิคนี ขึ นมาคือ ศาสตราจารย์อัลเบิร์ดฮัมฟรีย์ (Albert 
Humphrey) แห่งมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด อีกค่ายหนึ่งที่กล่าวอ้างเป็นต้นตอที่มาของ SWOT 
เช่นกัน โดยผลงานของศาสตราจารย์เคนเนทแอนดริวส์ (Keneth Andrews) ที่ในค่ายนี บอกว่าท่าน
ผู้นี จัดเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องของ SWOT นี เลยที่เดียว โดยผลงานของท่านนั นเกิดขึ นในปี 1971 ที่ท่าน
ได้วางหลักการให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างความสามารถและทรัพยากรขององค์กรเข้ากับ
สภาพแวดล้อม 
 วิเชียร วิทยอุดม (2553 : 4-6) กล่าวว่าการวิเคราะห์ SWOT เป็นการประเมิน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ เพ่ือประเมินจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) การวิเคราะห์ SWOT จะถูกใช้เป็นรากฐานของการก้าหนด
กลยุทธ์ เพ่ือบรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์การ ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการวิเคราะห์ SWOT 
อาจจะเสนอแนะว่าองค์การควรจะเปลี่ยนแปลงภารกิจวัตถุประสงค์  นโยบาย หรือกลยุทธ์ของ
องค์การ 

 

 เศรษฐกิจ 

 

สังคมวัฒนธรรม 
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ภาพประกอบ 3 ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์การธุรกิจ 
 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์และคนอ่ืน ๆ (2548 : 82) ได้เสนอการก้าหนดกลยุทธ์ โดย
การวิเคราะห์ SWOT ดังต่อไปนี   
 1. การวิเคราะห์ต้าแหน่งสถานภาพขององค์การ 
     ประเมินสถานภาพขององค์การในปัจจุบันว่าอยู่ในต้าแหน่งที่มีความโน้มเอียงไป
ในทิศทางที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์หรือไม่เพียงใดจากการสังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ขององค์การ และการสังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ พร้อมกับสรุปลักษณะเด่นเชิงโอกาส
และลักษณะด้อยเชิงอุปสรรค แล้วชั่งน ้าหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง“ เอื อ” หรือ“ ไม่เอื อ” "มากน้อย
เพียงใดในขณะเดียวกัน ก็สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนเชิงทรัพยากร แล้วชั่งน ้าหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง
“ จุดแข็ง” หรือ "จุดอ่อน” มากน้อยเพียงใด จากนั นจึงท้าการก้าหนดต้าแหน่งใน ตาราง 2 x 2 ว่า
อยู่ในต้าแหน่งที่“ เอื อและแข็ง”“ เอื อ แต่อ่อน”“ ไม่เอื อ แต่แข็ง” และ“ ไม่เอื อและอ่อน”  
 

 โอกาส 

 

สภาพแวดล้อมการด้าเนินงาน 
(อุตสาหกรรม) 

ผู้จ้าหน่ายวัตถุดิบ 

 รัฐบาล 

 

ผู้ถือหุ้น 

 

จุดอ่อน จุดแข็ง 

การเมือง / กฎหมาย 

 

เทคโนโลยี 

 

พนักงาน/ 
สหภาพแรงงาน 

 

คู่แข่งขัน 

 

สมาคมการค้า 

 

ชุมชน 

เจ้าหนี  

 

ลูกค้า 

 

กลุ่มผลประโยชน์ 

สภาพแวดล้อมภายใน
โครงสร้างวัฒนธรรม

ทรัพยากร 



61 

 

 
 

“ เอื อและแข็ง” 
 

 
 

“ เอื อแต่อ่อน” 
 

 
 

“ ไม่เอื อแต่แข็ง” 
 

 
 

“ ไม่เอื อและอ่อน” 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 การวิเคราะห์ต้าแหน่งสถานภาพขององค์การ  
 2. พิจารณาทางเลือกกลยุทธ์ในระดับขององค์การ เช่น เลือกกลยุทธ์การรักษา
เสถียรภาพ (Stability Strategy) โดยด้าเนินงานเฉพาะแผนงานที่มีความรู้ความช้านาญเพียงชนิด
เดียวและจะไม่ขยายไปท้าแผนงานอื่น หรือเลือกกลยุทธ์การสร้างความเติบโต (Growth Strategies) 
โดยขยายงานด้วยการท้าแผนงานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากแผนงานเดิม  หรือเพ่ิมงาน / 
โครงการใหม่ที่หน่วยงานมีสมรรถนะเพียงพอที่จะจัดท้า หรือเพ่ิมกิจกรรมใหม่ที่จะช่วยให้งาน / 
โครงการเดิมมีความสมบูรณ์มากขึ น หรือส่งเสริมโครงการที่สนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วม โดยการจ้างเหมา หรือเลือกกลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment Strategies) โดยยกเลิก
แผนงานที่หมดความจ้าเป็นออกไปหรือยกเลิกแผนงานประเภทที่มีหน่วยงานอ่ืนท้าได้ดีกว่า หรือตัด
งาน / โครงการที่หมดความจ้าเป็นออกไป หรือยกเลิกงาน / โครงการประเภทที่มีหน่วยงานอื่นท้าได้
ดีกว่า หรือลดกิจกรรมบางประเภทในงาน / โครงการที่ยังคงต้องท้าอยู่ หรือโอนงานให้เอกชนไปท้า  
 3. การวิเคราะห์ต้าแหน่งของสถานภาพแผนงาน ประเมินสถานภาพของแผนงาน
ขององค์การที่เลือกจะจัดท้าว่า อยู่ในต้าแหน่งที่มีความโน้มเอียงไปในทางที่พึงประสงค์หรือไม่พึง
ประสงค์หรือไม่เพียงใด พร้อมกับสรุปลักษณะเด่นเชิงโอกาสและลักษณะด้อยเชิงอุปสรรค แล้วชั่ง
น ้าหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง“ เอื อ” หรือ“ ไม่เอื อ” มากน้อยเพียงใด ในขณะเดียวกัน ก็สรุปจุดแข็ง
จุดอ่อนเชิงทรัพยากร แล้วชั่งน ้าหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง“ จุดแข็ง” หรือ“ จุดอ่อน” มากน้อย
เพียงใด จากนั นจึงท้าการก้าหนดต้าแหน่งในตาราง 2 x 2 ว่าอยู่ในต้าแหน่งที่“ เอื อและแข็ง”“ เอื อ 
แต่อ่อน”“ ไม่เอื อ แต่แข็ง” และ“ ไม่เอื อและอ่อน”  
 4. พิจารณาทางเลือกกลยุทธ์ในระดับของแผนงาน เช่น เพ่ิมประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการผลิตและการให้บริการ ปรับปรุงระบบการวางแผน การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และการประเมิน/โครงการ ส่งเสริมการประสานงาน / โครงการ ภายใต้แผนงานเดียวกัน สลับสับเปลี่ยน

อุปสรรค 
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ผู้บริหารระดับกองและระดับฝ่าย เพ่ือให้มีประสบการณ์ในงานขององค์การอย่างกว้างขวาง สร้าง
ขวัญและแรงจูงใจของบุคลากรในการด้าเนินงาน / โครงการ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการด้าเนินกิจกรรมของงาน / โครงการ ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับบริการ ค้นคว้าหาวิธีลด
ต้นทุนในการด้าเนินงาน / โครงการ และระดมเงินทุนจากเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน  
 5. การวิเคราะห์ต้าแหน่งของสถานภาพของงาน / โครงการประเมินสถานภาพของ
งาน / โครงการขององค์การที่เลือกจะจัดท้าว่าอยู่ในต้าแหน่งที่มีความโน้มเอียงไปในทางที่พึ ง
ประสงค์หรือไม่พึงประสงค์หรือไม่เพียงใด พร้อมกับสรุปลักษณะเด่นเชิงโอกาสและลักษณะด้อยเชิง
อุปสรรค แล้วชั่งน ้าหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง“ เอื อ” หรือ“ ไม่เอื อ” มากน้อยเพียงใดใน
ขณะเดียวกัน ก็สรุปจุดแข็งจุดอ่อนเชิงทรัพยากร แล้วชั่งน ้าหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง“ จุดแข็ง” หรือ
“ จุดอ่อน” มากน้อยเพียงใด จากนั นจึงท้าการก้าหนดต้าแหน่งในตาราง 2 x 2 ว่าอยู่ในต้าแหน่งที่“ 
เอื อและแข็ง”“ เอื อ แต่อ่อน”“ ไม่เอื อ แต่แข็ง” และ“ ไม่เอื อและอ่อน”  
 6. พิจารณาทางเลือกกลยุทธ์ในระดับของกิจกรรมภายใต้งาน / โครงการ เช่น 
ปรับปรุงรูปแบบของการผลิตและการให้บริการ ส่งเสริมการประสานกิจกรรมภายใต้งาน / โครงการ
เดียวกันศึกษาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการด้าเนินกิจกรรม พัฒนาบุคลากรทั งในด้านความรู้
และทักษะในการท้างาน และส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนผ่านการฝึกอบรม 
 รังสรรค์ มณีเล็ก (2549: 36-37) ได้เสนอแนะให้ผู้บริหารพิจารณาปัจจัยหรือข้อมูล
ที่จะน้ามาวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพดังนี  
 1. บุคลากร (Man) ถ้าสถานศึกษามีครูและบุคลากรในชุมชนมาช่วยจัดกิจกรรมใน
สถานศึกษาอย่างพอเพียงและมีคุณภาพก็จะกลายเป็นจุดแข็ง แต่ถ้าสถานศึกษาขาดแคลนบุคลากร
หรือบุคลากรไม่มีคุณภาพ สภาพการณ์เช่นนี ก็จะกลายเป็นจุดอ่อนในเรื่องของบุคลากร  
 2. เงิน (Money) ถ้าสถานศึกษามีเงินพอเพียงที่จะน้ามาใช้ในการบริหารจัดการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหายแล้วก็จะถือว่าเป็นจุดแข็งและเป็นเหตุที่ท้าให้การท้างานไม่บรรลุเป้าหมายก็ถือ
ว่าเป็นจุดอ่อน  
 3. วัสดุอุปกรณ์ (Materials) ก็มีหลักในการวิเคราะห์คล้าย ๆ กับเรื่องของบุคลากร
และเงินนั่นคือ ถ้ามีวัสดุอุปกรณ์พอเพียงและมีคุณภาพต่อการน้าไปใช้งานของสถานศึกษาก็จะถือว่า
เป็นจุดแข็ง แต่ในทางตรงกันข้าม คือ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ หรือมีอยู่แต่ไม่มีคุณภาพก็จะถือว่าเป็น
จุดอ่อน  
 4. การบริหารจัดการ (Management) ในด้านนี หมายถึง การจัดโครงสร้างการ
บริหารสถานศึกษา รวมไปถึงล้าดับขั นตอนการด้าเนินงานและการให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
นักเรียน ผู้ปกรอง ชุมชนนั น มีความชัดเจน สะดวก คล่องตัว มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไร คือ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแต่เสียค่าใช้จ่ายต่้าสุด ถ้าสะดวก คล่องตัวก็ถือว่าเป็นจุดแข็ง แต่ถ้ามีลักษณะ



63 

 

ตรงกันข้ามก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนที่กล่าวมานี  เป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน (Internal environment) ของสถานศึกษา 
                 ประเด็นที่จะน้ามาพิจารณาสภาพแวดล้อมภายในได้อีกคือ 
 1. โครงสร้าง (Structure) ซึ่งจะพิจารณาเกี่ยวกับล้าดับขั นตอนของการบังคับ
บัญชาการสื่อสารภายใน การจัดองค์การและการมอบหมายงาน  
 2. การบริการ (Service) เป็นการให้บริการและอ้านวยความสะดวกของหน่วยงาน 
                 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก ในการด้าเนินงานของสถานศึกษานั น
ประกอบด้วย  
 1. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political-Legal) หมายถึง นโยบายทางการเมือง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น เสถียรภาพของรัฐบาล ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ  
 2. ด้านเศรษฐกิจ (Economic) หมายถึง รายได้ของประชากร ภาวะเงินเฟ้อ หนี สิน
การมีงานท้า 
 3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-Cultural) หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อ เจตคติ
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม  
 4. ด้านเทคโนโลยี (Technological) หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ความทันสมัยของอุปกรณ ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการด้าเนินงาน 
 จุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ (2553: 23-24) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์บริบท
ภายนอกด้วย C-PEST ประกอบด้วย  
 C: Customer, Competitors 
     ลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Customer) คู่แข่ง (Competitors) เป็นอย่างไร ซ่ึงใน
ด้านการศึกษา หมายถึงนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนที่อยู่โดยรอบสถานศึกษา  
 P: Politics  
     สถานการณ์ทางการเมือง (Politics) หมายถึง สถานการณ์ทางการเมืองนโยบาย
ต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ เช่นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข 2545 
แนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 มาตรฐานการศึกษาของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน มาตรฐานการศึกษาของส้านักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป็นต้น 
 E: Environment, Economics  
     สภาพแวดล้อม (Environment) หรือสภาพเศรษฐกิจ (Economic) ของชุมชน
ที่อยู่โดยรอบสถานศึกษาเป็นอย่างไร  
 S: Society  
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     สภาพสังคม (Society) วัฒนธรรม (Culture) ค่านิยม (Value) ของประชาชนที่
อาศัยโดยรอบสถานศึกษาเป็นอย่างไร  
 T: Technology  
     เทคโนโลยี (Technology) หมายถึงเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (Information 
Technology) และเทคโนโลยีทางการบรหิาร (Management Technology) การศึกษาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ น 
 บอสมือง (Boseman et al., 1986) กล่าวถึงข้อควรค้านึง และปัญหาในกระบวนการ 
วิเคราะห์ SWOT ไว้ว่า การวิเคราะห์ SWOT ขององค์กรมีข้อที่ควรค้านึง 4 ประการ คือ  
      1. องค์กรต้องก้าหนดก่อนว่า องค์กรต้องการที่จะท้าอะไร 
      2. การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคต้องกระท้าในชว่งเวลาขณะนั น ไม่ควรวิเคราะห์
ไว้เนิ่นนานจนเกินไปเพราะเหตุการณ์อาจเปลี่ยนแปลง ซึ่งท้าให้โอกาสและอุปสรรคเปลี่ยนแปลงได้  
      3. องค์กรต้องก้าหนดปัจจัยหลัก (Key Success Factors) ที่เก่ียวกับการ
ด้าเนินงานให้ถูกต้อง  
      4. องค์กรต้องประเมินความสามารถของตนให้ถูกต้อง 
 นอกจากข้อที่ควรค้านึงแล้วยังมีปัญหาที่ควรระวังซึ่ง โนแลน (Nolan et al., 1993) 
ได้กล่าวไว้ดังนี   
      1. การระบุจุดอ่อนต้องกระท้าอย่างซื่อสัตย์ และบางครั งจุดอ่อนเฉพาะอย่างเป็นของ
เฉพาะบุคคล ถ้าน้าเอาจุดอ่อนเฉพาะบุคคลมาเป็นจุดอ่อนขององค์กร อาจจะท้าให้กลยุทธ์ผิดพลาด  
      2. การจัดการกับกลไกการป้องกันตนเองต้องกระท้าอย่างรอบคอบ  
      3. แนวโน้มการขยายจุดแข็งท่ีเกินความเป็นจริง  
      4. ความใกล้ชิดกับสถานการณ์ท้าให้มองสถานการณ์ขององค์กรไม่ชัดเจน  
      5. การก้าหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลต้องระบุให้ชัดเจน  
      6. ข้อมูลไม่เพียงพอ และข้อมูลสิ่งแวดล้อมภายนอกเบี่ยงเบน นอกจากนี การ 
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอกอาจเป็นโอกาสหรืออุปสรรคก็ได้ 
 ซัลลิส (Salis, 1993: 114) เสนอตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT ในการประเมิน
สภาพแวดล้อมขององค์การ ดังตารางที่ 5 
 

 ตาราง 13 ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT ของซัลลิส 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
มีสมาชิกที่เข้มแข็ง ตึกสร้างมานานปรับปรุงไม่ได้ 
ทีมงานบริหารที่กระตือรือร้น คณะท้างานมีอายุโดยเฉลี่ยสูง 
ผลการตรวจสอบออกมาได้ดีเยี่ยม งบประมาณไม่พอจ่าย 
ส้านักงานมีความสนใจด้านดนตรี ศิลปะ  ขาดท่ีจอดรถ 
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  และการละครอย่างมาก  
ได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากบิดา 
มารดา 

การส่งเสริมด้านกีฬายังไม่เพียงพอ 

ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอ้านาจรัฐ  

 
ตาราง 13 (ต่อ) 
 

โอกาส อุปสรรค 

รว่มกับสถาบันท้องถิ่นในการก้าหนดสถานที่ที่
เหมาะสมในการท้างาน แต่มีชื่อเสียงพัฒนา
ชื่อเสียงด้านการกีฬา ยินดีที่มีการตั งหน่วยงานใหม่
โอกาส ดีจากการเพ่ิมการช้านาญงานให้แก่
เจ้าหน้าที่เป็นการเตรียมล่วงหน้าร่วมกับสถาบันน
ประสานการเพ่ิมทุนในการท้างาน 

ขาดเอกลักษณ์ ความเข้มแข็งและชื่อเสียง  โอกาส

เสี่ยงจากการสูญเสียครูที่มีประสบการณ์ 

เกษียณอายุ สถาบันอ่ืนมีจริยธรรมที่เป็นจุดเด่น

ขึ นมา  ขาดการสนับสนุนจากผู้มีอ้านาจของรัฐ 

 

 

           
           2.4.6 การการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 
 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ (2551 : 3-4) อธิบายการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
หน่วยงานว่ามี 3 ลักษณะซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี   
 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ควรควบคุมประเด็นต่อไปนี   
 1.1 ความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กรและความชัดเจนของนโยบายที่
หน่วยงานก้าหนด  
 1.2 ประสิทธิผลในระดับผลลัพธ์ (เชิงปริมาณเชิงคุณภาพตามมาตรฐานเชิงเวลา
และเชิงต้นทุน) ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมทั งความคุ้มค่า (B / C Ratio หรือ Cost-Effectiveness) 
ของภารกิจในช่วงเวลาที่ผ่านมา  
 1.3 การบริหารบุคคลและบุคลากร (อัตราก้าลังคุณภาพบุคลากรการคัดเลือก
บุคลากรการให้รางวัลและการลงโทษ ขวัญและก้าลังใจ การฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที ่การฝึกอบรมผู้บริหารระดับต่าง ๆ การถ่ายทอดภูมิความรู้ก่อนเกษียณอายุเป็นต้น)  
 1.4 ประสิทธิภาพทางการเงินและการระดมทุน  
 1.5 การบริหารพัสดุ (การจัดซื อจัดจ้าง ความพร้อมใช้ของครุภัณฑ์ การใช้ครุภัณฑ์
ได้อย่างสมประโยชน์ การบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ การจัดหาวัสดุสิ นเปลือง เป็นต้น)  
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 1.6 การบริหารจัดการ (การวางแผนปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนา การติตาม
ผลการปฏิบัติงาน การประเมินผล การจัดท้าฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือการจัดการสื่อสาร
ภายในหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร และภาวะผู้น้า เป็นต้น)  
 2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ควรควบคุมประเด็นต่อไปนี  
    2.1 ปัจจัยเอื อ / ปัจจัยอุปสรรคด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยเอื อด้านสังคมใน
ประเด็นเกี่ยวกับความต้องการของประชาชน หรือปัญหาของสังคมหรือข้อเรียกร้องของกลุ่มบุคคลที่
มีส่วนได้เสีย รวมทั งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
ภาคเอกชนตลอดจนโครงสร้างประชากร การศึกษา อนามัย อาชีพ ความรู้ เจคติ พฤติกรรม แนวคิด
อนุรักษ์กระแสวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม และประเพณ ีเป็นต้น  
 2.2 ปัจจัยเอื อ / ปัจจัยอุปสรรคด้านเทคโนโลยี (นวัตกรรม และความมีอยู่ของ
เทคโนโลยี เป็นต้น)  
 2.3 ปัจจัยเอื อ / ปัจจัยอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ (ภาวะทางเศรษฐกิจ ภาวการณ์จ้างงาน
อัตราดอกเบี ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น)  
 2.4 ปัจจัยเอื อ / ปัจจัยอุปสรรคด้านการเมืองและกฎหมายภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ  
 2.4.1 แนวนโยบายพื นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ และกฎกระทรวงเก่ียวกับ
การแบ่งอ้านาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในกระทรวงปี 2545 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั งหน่วยงาน  
 2.4.2 นโยบายของรัฐบาล  
 2.4.3 เป้าประสงค์ท่ีก้าหนดในแผนยุทธศาสตร์กระทรวง  
 2.4.4 อุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
 2.4.5 อุปสรรคหรือข้อ จ้ากัด ที่เกิดจากกฎหมายหรือระเบียบ  
 2.4.6 อุปสรรคหรือข้อ จ้ากัด ที่เกิดจากโครงสร้างส่วนราชการ  
 2.4.7 อุปสรรคหรือข้อ จ้ากัด ที่เกิดจากมาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือให้มีการ
ยอมรับในระดับนานาประเทศ  
 3. การประเมินสถานภาพของหน่วยงาน ควรควบคุมประเด็นต่อไปนี   
 3.1 ความโน้มเอียงระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อน  
 3.2 ความโน้มเอียงระหว่างโอกาสและภัยอุปสรรค  
 3.3 สรุปความเป็นไปได้ที่จะมียุทธศาสตร์เชิงรุก เชิงรักษาสถานภาพความ
เชี่ยวชาญเชิงปรับปรุงส่วนด้อย และเชิงตัดทอนภารกิจ เป็นต้น 
 หลักการเขียนข้อความวิเคราะห์ SWOT หรือข้อความวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
หน่วยงานใน 6 ประเด็น ดังต่อไปนี  
 1. SWOT วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมกับการอยู่รอดขององค์กร  
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 1.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกใดที่มีอิทธิพลต่อความคงอยู่และการขยายตัว
ของภารกิจขององค์การ ดังนั น ปัจจัยภายนอกจึงเป็น Independent Variable ที่มีอิทธิพลต่อ
องค์การที่ท้าการวิเคราะห์ซึ่งเป็น Dependent Variable  
 1.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในใดที่แสดงศักยภาพขององค์การ ดังนั น ปัจจัย
ภายในที่แสดงศักยภาพขององค์การจึงเป็น Dependent variable ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็น Independent variable  
 2. องค์การคือ Unit of Analysis ในการวิเคราะห์  
 2.1 องค์กรธุรกิจเอกชนแสวงหาก้าไร องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรประชาชน อยู่ในฐานะองค์กรวิเคราะห์  
 2.2 ปัญหาของประเทศในด้านต่าง ๆ (เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
รวมทั งสิทธิมนุษยชน) มีรัฐบาล หรืออาจมีหน่วยงานในรูป Ad hoc Committee เป็นหน่วยการ
วิเคราะห์ (เช่น คณะกรรมการเอดส์แห่งชาติ)  
 3. องค์การมีผลลัพธ์หรือ Outcome ในลักษณะใดบ้าง  
 3.1 หน่วยงานให้บริการสังคม มีกลุ่มสังคมที่ได้รับผลประโยชน์จากการบริการ
เป็น Outcome  
 3.2 หน่วยงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพื นที่ที่ได้รับมีพื นที่ที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการบริการเป็น Outcome  
 3.3 หน่วยงานจดัเก็บรายได้มีหน่วยงานที่ได้รับผลประโยชนจ์ากการจัดเก็บรายได้  
 3.4 หน่วยงานขายสินค้าและบริการ มีหน่วยงานที่ได้ก้าไรจากการขายสินค้า
และบริการเป็น Outcome  
 4. ลักษณะของประโยคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
 4.1 ไม่เขียนค้าวลีที่ไม่สื่อต่อการก้าหนดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / กิจกรรม เช่น 
สังคมยอมรับหน่วยงานวัฒนธรรมเป็นอุปสรรค เทคโนโลยีเอื อต่อการน้ามาใช้ วิกฤตเศรษฐกิจ
การเมืองแทรกแซง กฎหมายล้าสมัย โครงสร้างองค์กรไม่เหมาะสม นโยบายไม่ชัดเจน การส่งมอบ
บริการไม่มีคุณภาพ บุคลากรขาดขวัญและก้าลังใจ ขาดเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ การบริหาร
จัดการไม่มีประสิทธิภาพ  
 4.2 ห้ามเขียนค้าว่า “ มี” ขึ นประโยค ต้องเขียนค้าประธานว่า“ ใครม”ี 
 4.3 ห้ามเขียนค้าว่า “ ถ้า ” หรือ“ หาก” เพราะว่าเป็นข้อความแสดง“ เงื่อนไข” 
แต่การวิเคราะห์ต้องการข้อความท่ีแสดง“ สภาพ” ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  
 4.4 ห้ามใช้ค้าว่า “ ควรมี ”“ ควรท้า” หรือ“ ต้องการ” เพราะเป็นการแสดง
ข้อเสนอหรือกลยุทธ์ (โดยตรง) ให้เก็บไว้เพื่อน้าไปเขียนข้อความกลยุทธ์  
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 4.5 หลีกเลี่ยงการใช้ค้าว่า “ ขาด ”“ ไม่มี” หรือ“ ยังไม่มี” เพราะว่าเป็น
ข้อความแสดงข้อเสนอหรือกลยุทธ์ (โดยรวม)  
 5. ลักษณะของประโยคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
     ตัวแปรที่แสดงผล (Dependent variable) ของศักยภาพภายใน (แข็งหรืออ
อ่อน) ขององค์กรในปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากตัวแปรสาเหตุ (Independent variable) ใด (ซึ่ง
จะช่วยในการเขียนกลยุทธ์หรือกิจกรรม)  
 6. ลักษณะของประโยคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
     ตัวแปรที่แสดงอิทธิพลจากภายนอก (Independent Variable) ใดขององค์กร 
(ซึ่งจะช่วยในการเขียนเป้าประสงค์และผลลัพธ์)  
 สรุปได้ว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ส่วนใหญ่
นิยมใช้เทคนิควิเคราะห์ SWOT ซึ่งการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในองค์การ (จุดแข็งจุดอ่อน) และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์การ (โอกาสอุปสรรค) ที่เกิดกับ
องค์การเพ่ือน้าไปก้าหนดทิศทางขององค์การ โดยการก้าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ซึ่งเป็นการชี ถึงทิศทาง
ที่องค์การต้องการที่จะมุ่งไปสู่ การก้าหนดพันธกิจ (Mission) ที่จะบ่งบอกถึงขอบเขตในการด้าเนินงาน
ขององค์การ ตลอดถึงการก้าหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่อไป   
  

2.5 การพัฒนาศักยภาพครู 
 

 หลักสูตรการแกนกลางศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพครู 
ถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา ที่จะพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ โดยศึกษาวิเคราะห์ระบบต่างๆ ของ
สถานศึกษา ว่ามีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร รวมทั งระบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การ
วิเคราะห์ครูผู้สอนในด้านความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ตลอดจนเจตคติที่มีต่อการเรียนการ
สอน เพื่อให้ได้ข้อมูลส้าหรับพิจารณาสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของครูอย่างต่อเนื่อง การก้าหนด ให้
ครูจัดการสอนเป็นทีม การมีครูพ่ีเลี ยง ครูท้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร ครูแนะแนว ล้วนเป็นกระบวนการที่
สถานศึกษา ต้องพัฒนาสร้างสรรค์ให้เป็นระบบโดยมีปัจจัยเกื อหนุนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมด้วย
นวัตกรรมหลากหลาย ผู้เรียนมีระบบการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีผู้เรียนเป็นผู้ช่วยครู เพ่ือ ให้
กระบวนการเรียนรู้ด้าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การพัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นผู้น้าทางวิชาการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กระบวนการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ อาศัยความร่วมมือของครูแกนน้า ครูต้นแบบและสถาบันการศึกษาขั นสูง เช่น 
คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ของสถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัยและชมรมวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยพัฒนา
ครูให้มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั น
พื นฐานที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเกณฑ์ก้าหนดคุณภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 23) 
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2.5.1 กลยุทธ์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัด
และการส่งเสริมการศึกษาขั นพื นฐาน (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 : 17) กล่าวว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเป็น
ปัจจัยหลักที่จะท้าให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสู่ความส้าเร็จตามเป้าหมาย จะต้องได้รับการ
พัฒนาให้สัมพันธ์กับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และสอดคล้องกับ
หลักกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 
7 มาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั นสูงโดยการก้ากับและประสานให้สถาบันทีท่า้หนา้ที่
ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งใน
การเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรประจ้าการอย่างต่อเนื่อง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและ
จัดตั งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลการทางการศึกษาอย่างเพียงพอ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 
:  15) 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 80 ให้มี
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งบางต้าแหน่งและ
บางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เหมาะสมในอันที่จะท้าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้า
แก่ราชการ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด มาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ใน
การส่งเสริมสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษา ฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา
ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด ในกรณีที่มีความจ้าเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์
ต่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพหรือคุณวุฒิขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาต
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.
ก.ค.ศ. เขตพื นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายโดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิได้
เลื่อนขั นเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี (พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , 2557 : 51) 
 สรุปได้ว่า การปฏิรูปการศึกษามุ่งประเด็นหลักส้าคัญในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ จ้าเป็นต้องมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการและสื่อการเรียนการสอน 

2.5.2 การพัฒนาบุคลากร 
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       การพัฒนาบุคลากรเป็นการแก้ปัญหา เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เนื่องจากความเจริญ
ของวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการท้างานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คนที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับต้าแหน่งหน้าที่ในสมัยหนึ่ง ก็อาจกลายเป็นคนที่หย่อนความสามารถไปในอีกสมัยหนึ่งก็ได้ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่มีความรู้ความเหมาะสมกับต้าแหน่งหน้าที่อยู่เสมอ ไม่ว่าวิทยาการและ
หน้าที่ความรับผิดชอบจะได้เปลี่ยนแปลงไป 
 

     2.5.2.1 ความหมายและความส้าคัญของการพัฒนาบุคลากร 
  การพัฒนาบุคลากร มีความหมายตรงกับค้าว่า Development of Personnel 
นักวิชาการได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรตั งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ดังนี  
  ดนัย  เทียนพุฒ (2558 อ้างถึงใน สมพงษ์ แคนยุกต์,  2560 : 25) ได้ให้ความหมายของ
การพัฒนา ทรัพยากรบุคคลว่า หมายถึง กระบวนการของกลุ่มกิจกรรมที่ปฏิบัติจัดท้าในชว่งเวลาที่ก้าหนด 
เพ่ือให้ผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีจุดเน้นในกลุ่มย่อยที่ต่างกันขององค์ประกอบทั ง 3 คือ การ
ฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา 
  บังอร โสฬส (2558 อ้างถึงใน สมพงษ์ แคนยุกต์, 2560 : 25) กล่าวว่า การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ คือ 

1) การที่นายจ้างจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้พนักงาน 
2) ในช่วงเวลาที่ก้าหนด 
3) เพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุงการท้างานได้ดีขึ น และ/หรือให้เกิดความเจริญ 

งอกงามในตัวพนักงาน 
 ซึ่งสอดคล้องกับจีระ หงส์ลดารมภ์ (2552 อ้างถึงใน สมพงษ์ แคนยุกต์, 2560 : 25) ที่ให้ความหมาย
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า เป็นกระบวนการเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถของทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับความต้องการด้านการจ้างงานของประเทศ 
 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการท้างาน 
ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปในทางที่ดีขึ นเพ่ือให้บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาแล้วนั นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2552 : 169 - 171) ได้กล่าวถึงความส้าคัญ หรือ
ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากร ดังนี  
     1. การพัฒนาบุคลากรช่วยท้าให้ระบบ และวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ น 
มีการติดต่อ ประสานงานดียิ่งขึ น ทั งนี เพราะการพัฒนาบุคลากรจะช่วยเร่งเร้าความสนใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความส้านึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ได้ผลดียิ่งขึ น 
     2. การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยท้าให้เกิดการประหยัดลด
ความสิ นเปลืองของวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทั งนี เพราะเมื่อบุคคลใดได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดี
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แล้วย่อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยลง ซึ่งจะมีผลท้า
ให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ลงได้ด้วย 
     3. การพัฒนาบุคลากรช่วยลดระยะเวลาของการเรียนรู้งานให้น้อยลง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ที่เพ่ิงเข้าท้างานใหม่หรือเข้ารับต้าแหน่งใหม่ อีกทั งยังเป็นการช่วยลดความเสียหายต่าง ๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ นจากการท้างานแบบลองถูกลองผิดอีกด้วย 
     4. การพัฒนาบุคลากรเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา หรือ
หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในการตอบค้าถามหรือให้ค้าแนะน้าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน 
     5. การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยกระตุ้นบุคลากรต่าง ๆ ให้
ปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในต้าแหน่งหน้าที่การงาน ทั งนี เพราะโดยทั่วไปแล้วเมื่อมีการ
พิจารณาเลื่อนต้าแหน่งใด ๆ ในองค์กรก็ตาม มักจะค้านึงถึงความรู้ความสามารถท่ีบุคคลนั นจะ
สามารถปฏิบัติงานในต้าแหน่งที่ได้รับการเลื่อนขั นได้ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพัฒนา 
     6. การพัฒนาบุคลากรยังช่วยท้าให้บุคลากรนั น ๆ มีโอกาสได้รับความรู้ ความคิด
ใหม่ ๆ ท้าให้เป็นคนทันสมัย ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารงานอุปกรณ์เครื่องมือใช้ในส้านักงาน ซึ่งมีการคิดค้น และเสนอแนะ 
สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ถ้าหากสามารถรู้และเข้าใจอย่างแท้จริงแล้ว ย่อมสามารถน้าเอาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนได้ และในที่สุดย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร 
 ส้าหรับสมศักดิ์  คงเที่ยง  และอัญชลี โพธิ์ทอง (2552 อ้างถึงใน สมพงษ์ แคนยุกต์, 2560 : 26) 
ได้กล่าวถึงผลการพัฒนาของมนุษย์ว่า เมื่อมนุษย์ได้รับการพัฒนา โดยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตามความประสงค์ของกลุ่มแล้วสามารถส่งผล ดังต่อไปนี  

1) เพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 
2) ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
3) สร้างทัศนคติที่ดีถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
4) สร้างขวัญ ก้าลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
5) แก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน 
6) ช่วยยกระดับความสามารถของข้าราชการ 
7) ขจัดความล้าสมัยของทักษะการปฏิบัติงาน 

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาบุคลากรและผลการพัฒนาของมนุษย์นั น เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ทั งในด้านบุคคลและสังคม ด้วยความมุ่งหมายที่จะมีชีวิตและสังคมที่ดีขึ น 
ที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันไม่ว่าหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนก็
ตาม ต่างเห็นความส้าคัญของการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้เขาเหล่านั นได้มีความรู้ความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการท้างานในต้าแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ น 
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2.5.3 การฝึกอบรม 
     2.5.3.1 ความหมายและความส้าคัญของการฝึกอบรม 
  ยงยุทธ  เกษสาคร (2554 อ้างถึงใน สมพงษ์ แคนยุกต์, 2560 : 27) ได้กล่าวว่า การ
ฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยการด้าเนินงานอย่างเป็น
ระบบขั นตอนมีการวางแผนที่ดี และเป็นการกระท้า ที่ต่อเนื่องโดยไม่มีหยุดยั งซึ่งการกระท้าทั งหมดก็
เพ่ือความมุ่งหมายในการเพ่ิมพูนความรู้ 
  สมคิด  บางโม (2554 อ้างถึงใน สมพงษ์ แคนยุกต์, 2560 : 27) การฝึกอบรม 
หมายถึง กระบวนการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท้างานเฉพาะด้านของบุคคล โดยมุ่งเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติ อันจะน้าไปสู่การยกมาตรฐานการท้างานให้สูงขึ น ท้าให้บุคคลมีความ
เจริญก้าวหน้าในการงานและองค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ ดังนั นจะเห็นว่าการฝึกอบรมเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคคลนั นเอง 
  เสนาะ  ติเยาว์ (2553 อ้างถึงใน สมพงษ์ แคนยุกต์, 2560 : 27) กล่าวว่า การ
ฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ นเพ่ือให้บุคคลได้เรียนรู้และมีความช้านาญเพ่ือวัตถุประสงค์
อย่างหนึ่ง โดยมุ่งให้คนได้รู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะและเพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไปในทางที่
ต้องการตามความหมายดังกล่าว การฝึก อบรม เป็นแนวทางท้าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ใหม่ 
ๆ  ท้าให้มีความช้านาญในการปฏิบัติงานมากขึ น เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา และทัศนคติ ที่
จะปรับปรุงงาน เปลี่ยนแปลงงานให้ดีขึ นตามแนวทางที่องค์กรก้าหนด 
  กุลยา  ตันติผลาชีวะ  (2547 อ้างถึงใน สมพงษ์ แคนยุกต์, 2560 : 28)ได้กล่าวถึง
ความส้าคัญของการฝึกอบรมดังนี  
  1.  สร้างเสริมงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้ปฏิบัติงานหรือคนขององค์กร
มีความรู้ความเข้าใจต่องานที่ถูกต้อง ซึ่งนอกจากเพ่ิมคุณภาพ และปริมาณแล้ว ยังช่วยลดอุบัติเหตุ
จากการท้างานด้วย โดยเฉพาะการท้างานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่หาก
ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ที่จะใช้เครื่องจักรกลให้ถูกต้อง โอกาสเกิดอุบัติเหตุจะมีแนวโน้ม
สูงขึ น 
  2.  สร้างเสริมขวัญและก้าลังใจในการท้างาน การให้ข้อความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ท้างานที่ถูกต้องเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั งยังมีการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
ระหว่างผู้ร่วมงานเข้าใจระบบของการท้างาน พร้อมที่จะร่วมมือในการท้างานร่วมกัน 
  3.  ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลา ในกรณีท่ีต้องการผู้ปฏิบัติงานเฉพาะสาขาเป็นการ
เร่ง ด่วน การจัดอบรมจะช่วยให้สามารถพัฒนาคนให้ตรงกับงาน และสนองตอบความต้องการได้
ทันที 
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  4.  สร้างความมั่นคงให้แก่องค์กร การฝึกอบรมมีส่วนช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ
ในการด้าเนินงานขององค์กร เป้าหมาย นโยบาย และบทบาทหน้าที่ของตนต่อองค์กร การพัฒนาความรู้
อย่างสม่้าเสมอ ท้าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดเจตคติที่ดีต่อองค์กร ซึ่งเป็นการน้าไปสู่การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ 
  5.  การฝึกอบรมเป็นเครื่องมือของการบริหาร ทั งการปฏิบัติและการส่งเสริมทาง
จิตวิทยาที่ผู้บริหารสามารถน้าไปใช้ได้ในทุกโอกาส 
 จะเห็นได้ว่า การฝึกอบรมมีความส้าคัญในการเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ น 
ขวัญและก้าลังใจของผู้ร่วมงานสูงขึ น ลดรายจ่ายและประหยัดเวลาและสร้างความม่ันคงให้แก่องค์กร 
 
 2.5.3.2 ประเภทของการฝึกอบรม 
       จงกลน ี ชุติมาเทวินทร์ (2559 : 10 – 11)ได้แบ่งประเภทของการฝึกอบรมไว้ 4 ประเภท ดังนี   
       1. การฝึกอบรมก่อนประจ้าการเป็นการฝึกอบรมให้กับผู้เข้างานใหม่ หรือเพ่ิงจะ
เริ่มโครงการใหม่ โดยทั่วไปผู้เข้ารับการอบรมมักจะอยู่ในระยะทดลองงาน ซึ่งเนื อหาของการอบรม
จะเน้นในเรื่องของภารกิจแรกเริ่ม และภารกิจทั่วไป เนื อหาโดยทั่วไปจะมีลักษณะผสมผสาน คือมีทั ง
การฝึกอมรมในห้องและการฝึกอบรมภาคสนาม ปกติจะมีช่วงเวลาไม่นานนัก ตั งแต่ 2 – 3 วัน หรือ
บางกรณีอาจจะใช้เวลานานเป็นเดือน 
  2. การฝึกอบรมระหว่างประจ้าการเป็นการอบรมในช่วงที่เข้าไปท้างานแล้ว หรือ
ผ่านระยะของทดลองแล้ว การฝึกอบรมจะจัดเป็นระยะ ๆ ให้เหมาะสมกับระดับของบุคลากรที่แตกต่างกัน
ทั งในเรื่องของการบริหารทั่วไป การอบรมการจัดการ การอบรมเฉพาะหน้าที่ หรือการอบรมเฉพาะ
เรื่องคล้าย ๆ กับ On the Job Training  ซึ่งระยะเวลายืดหยุ่นได้ตามความต้องการ ส่วนใหญ่จะใช้
เวลาไม่มากนกั ประมาณ 1 – 3 สัปดาห์ 
  3. การฝึกอบรมในโครงการเป็นการอบรมที่จัดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการ 
อาทิเช่น โครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนจากต่างประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาไม่มากนัก เป็นการอบรมเฉพาะ
เรื่องหรือเฉพาะประเภทของบุคลากร มีทั งการอบรมทางด้านเทคนิคและการอบรมในเชิงการจัดการจัด 
อบรมโดยผู้ให้ทุนปกติระยะสั น คือ   1 – 3 เดือน หรือขึ นอยู่กับความจ้าเป็นของโครงการ 
  4. การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง (Self – Development Training) มี
ความหมายกว้างและครอบคลุม เช่นกรณีบุคคลที่ท้างานมานานและความรู้เริ่มตีบตัน เริ่มจะไม่ทัน
กับข้อมูลหรือวิทยาการสมัยใหม่ ก็จะเริ่มคิดถึงการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะเป็นการอบรมเพ่ือฟ้ืนความรู้ใหม่ 
ซึ่งส่วนใหญเ่ป็นการอบรมเต็มเวลาหรือบางส่วนของเวลา โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะให้การอนุมัติและ
สนับสนุนด้านการเงิน 
 จะเห็นได้ว่า การฝึกอบรม เป็นวิธีการในการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติก่อนการปฏิบัติการระหว่าง 
การปฏิบัติงาน การฝึกอบรมตามโครงการ และเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และเจตคติของ
บุคลากร อันจะส่งผลให้องค์กรหรือหน่วยงาน มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
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2.5.4. รูปแบบการพัฒนาครู 
  ฮิกกินและลีท (Higgins and Leat , 2011)  ได้พัฒนารูปแบบ (Model) การ
พัฒนาครูจากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน ได้สรุปเป็นรูปแบบการพัฒนาครูสี่มิติ 
  มิติแรก  คือ มิติของสิ่งที่จะพัฒนาให้เกิดกับตัวครู หรือพัฒนาอะไร (What) ซึ่งมีสิ่ง
ที่ต้องพัฒนาหลายอย่าง เช่น ความรู้ในวิชาชีพครู ความรู้ด้านเนื อหาวิชา ความรู้เชิงช่าง (หรือการ
ปฏิบัติ) ภาพพจน์และอัตมโนทัศน์ ความเข้าใจ เป้าหมายของการศึกษา เป็นต้น 
  มิติที่สอง  เป็นการบรรยายว่า การพัฒนาครูท้าอย่างไร (How) ซึ่งวิธีการอาจ
ประกอบด้วยการแสวงหาค้าตอบแบบวิพากษ์ การวิจัยปฏิบัติการ การรวมพลังท้างาน การฝึก
ปฏิบัติการท้าตามตัวแบบ การเรียนการสอน ฯลฯ เป็นต้น 
  มิติที่สาม  เพ่ืออธิบายว่าท้าไม (Why) ซึ่งค้าตอบก็คือ ท้าให้ครูมีศักยภาพการ
ท้างานสูงขึ น ครูมีคุณธรรมเพ่ิมขึ นและท้าให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา 
  มิติที่สี่  เพ่ืออธิบายว่าพัฒนาที่ไหน (Where) หมายถึงระดับของการพัฒนาจะเน้น
ไปสู่ในระดับใด เช่น ระดับการบริหารจัดการ ระดับบุคคล หรือระดับสถานการณ์ เป็นต้น 
 จากที่กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า รูปแบบการพัฒนาครู คือสิ่งที่ต้องการจะพัฒนาให้เกิดกับตัว
ครู หรือพัฒนาอะไร ท้าอย่างไรให้ครูมีศักยภาพการท้างาน 
 2.5.3.2 กิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาครู 
  ในการพัฒนาครูนั น ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาได้แสดงความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาครู ในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาครูไว้มาก โดยมีแนวคิดและหลักการที่ส้าคัญ เช่น ครูต้องมี
คุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพชั นสูง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูต้องมีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณพิเศษ 
เก่ง สู่ปัญหา มุ่งประโยชน์สังคมเป็นหลัก และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกต้องพัฒนาครูให้
เข้าใจโจทย์ของวิชาชีพครูและต้องพัฒนาสถานปฏิบัติการของครูให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ส้าหรับ
กิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาครู ควรออกแบบกิจกรรมที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome) ในการปฏิรูปการศึกษา
อย่างแท้จริง โดยมีแนวทางดังนี  (พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ และคณะ, 2554 : 39) 
  1. จัดหลักสูตรการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องในสถานปฏิบัติงาน 
  2. จัดโครงงานการอบรมเทคนิควิธีสอน แนวปฏิรูปแบบเข้ม และมีการติดตามผลการ
น้าไปปฏิบัติงานจริง 
  3. จัดโครงงานการวิจัยและพัฒนา (R&D)  เพ่ือปฏิรูปการจัดการศึกษาหรือปฏิรูป
การเรียนรู้ร่วมกับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
  4. จัดโครงการพัฒนาผู้น้าทางการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
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 จากที่กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า กิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาครู ควรออกแบบกิจกรรมที่เน้น
ผลลัพธ์ในการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง 
 

2.6 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 

 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ เกิดขึ นจากพื นฐาน
ความเชื่อที่ว่า การจัดการศึกษามีเป้าหมายส้าคัญที่สุด คือการจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพ่ือให้
ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเองสูงสุด ตามก้าลังหรือศักยภาพของแต่ละคนแต่เนื่องจากผู้เรียนแต่ละ
คนมีความแตกต่างกัน ทั งด้านความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและยังมีทักษะพื นฐานอันเป็นเครื่องมือ
ส้าคัญที่จะใช้ในการเรียนรู้ อันได้แก่ ความสามารถในการฟัง พูด อ่านเขียน ความสามารถทางสมอง 
ระดับสติปัญญา และการแสดงผลของ   การเรียนรู้ออกมาในลักษณะที่ต่างกัน จึงควรมีการจัดการที่
เหมาะสมในลักษณะที่แตกต่างกัน ตามเหตุปัจจัยของผู้เรียนแต่ละคน และผู้มีบทบาทส้าคัญในกลไกของ
การจัดการนี คือครู แต่จากข้อมูลอันเป็นปัญหาวิกฤติทางการศึกษา และวิกฤติของผู้เรียนที่ผ่านมา 
แสดงให้เห็นว่า ครูยังแสดงบทบาทและท้าหน้าที่ของตนเองไม่เหมาะสม จึงต้องทบทวนท้าความเข้าใจซึ่ง
น้าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤติทางการศึกษาและวิกฤติของผู้เรียนต่อไป (นวลจิตต์ เชาวกีรติ
พงศ์ และคณะ, 2545 : 5) 
 
 
 

 2.6.1 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 
  จากข้อมูลนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ น้ามาสู่การท้า
ความเข้าใจเรื่องหลักการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ การจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ  หรือที่รู้จักในชื่อเดิมว่า การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(student centered หรือ child centered)  เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่รู้จักกันมานาน
ในวงการศึกษาไทย แต่ไม่ประสบความส้าเร็จใน  การปฏิบัติ เพราะมีความเคยชินจากการที่ได้รับการ
อบรมสั่งสอนมาด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง (teacher centered) 
มาตลอด เมื่อเป็นครูก็เคยชินกับการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมที่เคยรู้จัก จึงท้าให้ไม่ประสบความส้าเร็จ
ในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญเท่าที่ควร แต่ในยุคของการปฏิรูปการศึกษานี ได้มี
การก้าหนดเป็นกฎหมายแล้วว่า ครูทุกคนจะต้องใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียน
เป็นส้าคัญ จึงเป็นความจ้าเป็นที่ครูทุกคนจะต้องให้ความสนใจกับรายละเอียดในส่วนนี  โดย
การศึกษา ท้าความเข้าใจ และหาแนวทางมาใช้ในการปฏิบัติงานของตนให้ประสบผลส้าเร็จ 
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  แนวคิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ที่ยอมรับว่า บุคคลหรือผู้เรียนมีความแตกต่างกันและทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้ ดังนั นในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ครูหรือผู้จัดการเรียนรู้ควรมีความเชื่อ
พื นฐานอย่างน้อย 3 ประการ คือ 

1) เชื่อว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน 
2) เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ 
3) เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ ทุกเวลา 

ดังนั น  การจัดการเรียนรู้จึงเป็นการจัดการบรรยากาศ กิจกรรม สื่อ สถานการณ์ ฯลฯ  
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ ครูจึงจ้าเป็นที่จะต้องรู้จักผู้เรียนอย่างรอบด้านและสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน้าไปเป็นพื นฐานการออกแบบหรือวางแผนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับผู้เรียน ส้าหรับ
ในการจัดกิจกรรมหรือออกแบบการเรียนรู้ อาจท้าได้หลายวิธีและหลายเทคนิค  แต่มีข้อควรค้านึงว่า 
ในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั ง แต่ละเรื่อง ได้เปิดโอกาสให้กับผู้เรียนในเรื่องต่อไปนี หรือไม่ 
  1. เปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้เลือกตั งหรือตัดสินใจเนื อหาสาระที่สนใจ เป็น
ประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนหรือไม่ 
  2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้คิด ได้รวบรวม
ความรู้และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองหรือไม่ ทิศนา แขมมณี (2553 : 23) ได้น้าเสนอแนวคิดในการ
เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมและสามารถน้าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติได้ ดังนี  
        2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีที่ควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางด้านร่างกาย 
(physical participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย เพ่ือช่วยให้
ประสาทการเรียนรู้ของผู้เรียนตื่นตัว พร้อมที่จะรับข้อมูลและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ น การรับรู้เป็น
ปัจจัยส้าคัญในการเรียนรู้ ถ้าผู้เรียนอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อม แม้จะให้ความรู้ที่ดี ผู้เรียนก็ไม่สามารถรับ
ได้ดังจะเห็นได้ว่า ถ้าปล่อยให้ผู้เรียนนั่งนาน ๆ ในไม่ช้าผู้เรียนก็จะหลับหรือคิดเรื่องอ่ืน แต่ถ้าให้
เคลื่อนไหวทางกายบ้างก็จะท้าให้ประสาทการเรียนรู้ของผู้เรียนตื่นตัวและพร้อมที่จะรับและเรียนรู้สิ่ง
ต่าง ๆ ได้ดี ดังนั น กิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนจึงควรเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมกับวัยและระดับความสนใจของผู้เรียน 
        2.2 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยได้มีส่วนร่วมทางสติปัญญา 
(intellectual participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเคลื่อนไหวทางสติปัญญา 
ต้องเป็นกิจกรรม  ที่ท้าทายความคิดของผู้เรียน สามารถกระตุ้นสมองของผู้เรียนให้เกิดการ
เคลื่อนไหว ต้องเป็นเรื่อง  ที่ไม่ยากหรือง่ายเกินไปท้าให้ผู้เรียนสนุกที่จะคิด 
       2.3  กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสังคม (social  
participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
เนื่องจากมนุษย์จ้าเป็นต้องอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ มนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับผู้เรียนและ
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สภาพแวดล้อมต่าง ๆ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ทางด้านสังคม 
       2.4 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางอารมณ์ 
(emotional participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้
การเรียนรู้นั นเกิดความหมายต่อตนเองโดยกิจกรรมดังกล่าวควรเกี่ยวข้องกับผู้เรียนโดยตรง โดยปกติ
การมีส่วนร่วม ทางอารมณ์นี มักเกิดขึ นพร้อมกับการกระท้าอ่ืน ๆ อยู่แล้ว เช่น กิจกรรมทางกาย 
สติปัญญาและสังคม ทุกครั งที่ครูให้ผู้เรียนเคลื่อนที่ เปลี่ยนอิริยาบถ เปลี่ยนกิจกรรม ผู้เรียนจะเกิด
อารมณ์ความรู้สึกตามมาด้วยเสมอ อาจเป็นความพอใจ ไม่พอใจ หรือเฉย ๆ ก็ได้ 
 จากแนวคิดที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นที่มาของการน้าเสนอชื่อ “CIPPA” ซึ่งระบุองค์ประกอบ
ส้าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ กล่าวคือ 
  C  มาจากค้าว่า Construct หมายถึง การสร้างความรู้ตามแนวคิดของทฤษฎีการ
สร้างความรู้ (Constructivism) โดยครูสร้างกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง
เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 
  I  มาจากค้าว่า  Interaction หมายถึง  การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนหรือสิ่งแวดล้อม
รอบตัวกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลและ
แหล่งความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสังคม 
  P  มาจากค้าว่า Physical Participation หมายถึง  การให้ผู้ เรียนมีโอกาสได้
เคลื่อนไหวร่างกายโดยการท้ากิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางกาย 
  P  มาจากค้าว่า Process  Learning หมายถึง  การเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ  กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ซึ่งเป็นทักษะที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต เช่น 
กระบวนการ แสวงหาความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ 
พัฒนาตนเอง เป็นต้น การเรียนรู้กระบวนการเป็นสิ่งส้าคัญเช่นเดียวกับการเรียนรู้เนื อหาสาระต่าง ๆ 
และการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางด้านสติปัญญาอีกด้วย 
  A  มาจากค้าว่า  Application  หมายถึง  การน้าความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้
ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนได้รับประโยชน์จากการเรียน เปิดโอกาสใหผู้้เรียนได้เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการ
ปฏิบัติ ซึ่งจะท้าให้การเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ 
 การระบุองค์ประกอบส้าคัญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือช่วยผู้เรียนได้
แสดงบทบาทต่าง ๆ อันเป็นการแสดงความส้าคัญของผู้เรียนโดยรวม เป็นตัวอักษรย่อว่า “CIPPA” 
เพ่ือให้จ้าง่ายและน้าไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติได้โดยสะดวก 
 การจัดการเรียนการสอนทั่วไป ครูสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
ตามแนวทางต่อไปนี  (นวลจิตต์  เชาวกีรติพงษ์และคณะ , 2555 : 6 – 15) 
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  1. การจัดกิจกรรมเอื ออ้านวยให้เกิดการสร้างความรู้ (Construct) จากความคิดพื นฐาน
ที่เชื่อว่าในสมองของผู้เรียนมิได้มีแต่ความว่างเปล่า แต่ทุกคนมีประสบการณ์เดิมของตนเองเมื่อได้รับ
ประสบการณ์ใหม่สมองจะพยายามปรับข้อมูลเดิมที่มีอยู่โดยการต่อเดิมเข้าไปในกรณีที่ข้อมูลเดิมและ
ข้อมูลใหม่ไม่มีความขัดแย้งกันแต่ถ้าขัดแย้งกันก็จะปรับโครงสร้างของข้อมูลเดิมเพ่ือให้สามารถรับ
ข้อมูลใหม่ได้ ซึ่งอาจท้าให้โครงสร้างของข้อมูลเดิมเปลี่ยนแปลงไปและถ้าผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความรู้ที่
สร้างได้นั นออกมาด้วยค้าพูดของตนเอง การสร้างความรู้นั นก็จะสมบูรณ์ ดังนั น ถ้าครูสามารถออกแบบ
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท้าตามแนวความคิดนี  ผู้เรียนก็จะสามารถสร้างความรู้ได้ พฤติกรรมที่
ครูควรออกแบบในกิจกรรมการเรียนของผู้เรียน มีดังนี  
       1.1 ให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้เดิม 
       1.2 ให้ผู้เรียนได้รับ / แสวงหา / รวบรวมข้อมูล / ประสบการณ์ต่าง ๆ 
       1.3 ให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูล ท้าความเข้าใจ และสร้างความหมายข้อมูล / 
ประสบการณ์ต่าง ๆ โดยกระบวนการคิดและกระบวนการอ่ืน ๆ ที่จ้าเป็น 
       1.4 ให้ผู้เรียนได้สรุปจัดระเบียบ / โครงสร้างความรู้ 
       1.5 ให้ผู้เรียนได้แสดงออกในสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
  ในกิจกรรมการเรียนการสอนทั่วไป ครูสามารถออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้อง
ตามล้าดับขั นตอนต่าง ๆในขณะที่ให้ความรู้ โดยเปลี่ยนบทบาทจากที่เคยบอกความรู้โดยตรงให้
ผู้เรียนบันทึกหรือคัดลอกเป็นการใช้ค้าสั่งและค้าถามด้าเนินกิจกรรม ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท้าเพ่ือ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยครูเตรียมสื่อการสอนที่เป็นตัวอย่างเครื่องมือหรือการปฏิบัติงานในลักษณะ
ต่าง ๆ เป็นข้อมูลหรือประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เข้าใจ ครูอาจชี แนะข้อมูลที่ควรสังเกตและวิธีการ
จัดระบบระเบียบโครงสร้างความรู้ให้ เช่น สอนให้เขียนโครงสร้างความรู้เป็นแผนผังที่ตนเองเข้าใจ 
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องใด เช่น ให้อธิบายแผนผังความคิดที่
ตนเองเขียนขึ นตามความเข้าใจ หรือให้เล่าถึงสิ่งที่เรียนรู้โดยครูใช้ค้าถามหรือค้าสั่งเป็นสื่อ และมีการ
เสริมแรงอย่างเหมาะสมในภายหลังก็จะท้าให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ เกิดความสนุก และต้องการ
เรียนรู้อีก 
  2. การจัดกิจกรรมที่เอื ออ้านวยให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) คือ การจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้กระท้าสิ่งต่าง ๆ หรือกระท้าบางสิ่งบางอย่างดังต่อไปนี  
           2.1 ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ การพูดอภิปรายกับเพ่ือน กับ
ครูหรือผู้เกี่ยวข้องกับการท้างาน ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลบางอย่างที่ผู้เรียนต้องการได้ 
          2.2 ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางภายภาพ เช่น ก้าหนดให้ผู้เรียน
ส้ารวจอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณโรงเรียน 
          2.3 ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ก้าหนดให้ผู้เรียน
สังเกตการกินอาหารของสัตว์ หรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของต้นไม้ชนิดต่าง ๆ  
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          2.4 ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางด้านสื่อโสตทัศน์ วัสดุ และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ให้ผู้เรียนไปหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ หรือให้อ่านใบความรู้ ใบงาน หรือใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเรียน 
  3. การจัดกิจกรรมที่เอื ออ้านวยให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่ายกาย (Physical Participation) คือ 
การจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวอวัยวะ หรือกล้ามเนื อต่าง ๆ เปน็ระยะ ๆ ตามความเหมาะสม
กับวัย วุฒิภาวะ และความสนใจของผู้เรียน โดยกล้ามเนื อที่เคลื่อนไหวอาจเป็นส่วนต่าง ๆ  ดังนี  
         3.1 กล้ามเนื อมัดย่อย เช่น พิมพ์ดีด ร้อยมาลัย พับกระดาษ วาดรูป เย็บผ้า ใช้ไข
ควง เขียนแบบเรียงตัวหนังสือ ปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
        3.2 กล้ามเนื อใหญ่ เช่น กิจกรรมย้ายกลุ่ม ย้ายเก้าอี  จัดโต๊ะ ทุบโลหะ ตอกตะปู  
ยกของ ก่ออิฐ ฉาบปูน ขุดดิน ฯลฯ 
          4. การจัดกิจกรรมที่เอื ออ้านวยให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการ คือ การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการศึกษาด้วยตนเอง กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจ กระบวนการ
ท้างาน หรือกระบวนการอ่ืน ๆ โดยครูจัดกิจกรรม สถานการณ์ หรือก้าหนดให้ผู้เรียนหาข้อมูลหรือ
ความรู้โดยกระบวนการดังกล่าวเป็นเครื่องมือ 
 ผลของการเรียนรู้ นอกจากผู้เรียนจะได้รับรู้ข้อมูลที่ต้องการแล้วยังมีความรู้เกี่ยวกับการใช้
กระบวนการเหล่านี  เพ่ือหาข้อมูลหรือความรู้อ่ืน ๆ ได้ด้วยตนเองในโอกาสอื่น ๆ เปรียบเหมือนการให้ 
เครื่องมือในการจับปลากับชาวประมงแทนที่จะเอาปลามาให้ เมื่อชาวประมงมีเครื่องมือจับปลาแล้ว
ย่อมหาปลามากินเองได้ หรือวางแผนจัดสรรเวลาของการท้างานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือได้ลงมือ
แก้ไขงานบางอย่างในขณะลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งต้องใช้พิจารณาข้อมูลรอบด้านเพ่ือการตัดสินใจ ข้ อ
ส้าคัญคือ ครูจะต้องช่วยให้ผู้เรียนได้สรุปขั นตอนในการท้างาน ผู้เรียนต้องบอกได้ว่า การท้างานนี 
เสร็จได้ เขาใช้ขั นตอนและวิธีการใดบ้าง แต่ละขั นตอนมีปัญหาและอุปสรรคใด เขาใช้วิธีการใด
แก้ปัญหาและได้ผลของการปฏิบัติออกมาอย่างไร พอใจหรือไม่ ถ้ามีการท้างานอย่างนี อีกในครั งต่อไป
เขาจะปฏิบัติอย่างไร 
 อีกประเด็นหนึ่งคือ การใช้กระบวนการกลุ่มในการท้างาน ต้องแบ่งหน้าที่การท้างานสมาชิก
ทุกคนต้องมีส่วนร่วมท้าให้งานชิ นนั นส้าเร็จ มิใช่ให้ผู้เรียนมานั่งรวมกลุ่มกันแต่ท้างานแบบต่างคนต่างท้า 
เพราะผู้เรียนจะได้มีโอกาสรู้บทบาทของตนเองในการท้างานร่วมกับคนอ่ืน ตลอดจนรู้วิธีการ
จัดระบบระเบียบการท้างานกลุ่มเพ่ือให้งานกลุ่มบรรลุผลส้าเร็จตามเป้าหมายต่อไป นักเรียนจะ
สามารถใช้กระบวนการกลุ่มนี ในการท้างานกับคนกลุ่มอ่ืน ๆ ในสังคมที่ผู้เรียนเป็นสมาชิกได้ 
  5. การจัดกิจกรรมที่เอื ออ้านวยให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ (Application) คือ 
การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีโอกาสได้กระท้าสิ่งต่าง ๆ คือ (1) ได้น้าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่
หลากหลาย (2) ได้ฝึกฝนพฤติกรรมการเรียนรู้จนเกิดความช้านาญ โดยครูจัดสถานการณ์แบบฝึกหัด 
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หรือโจทย์ปัญหาให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความช้านาญในการที่จะน้าเอา
ความรู้นั นมาใช้เป็นประจ้าในชีวิตจริง 
  การจัดกิจกรรมในขั นตอนนี เป็นประเด็นที่มีความส้าคัญแต่กลับเป็นจุดอ่อนของการ
จัดการเรียนการสอนของไทยทุกระดับ เพราะมีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมการน้าความรู้ความเข้าใจที่
ได้รับ จากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจ้าวันค่อนข้างน้อย ทั งนี  เนื่องจากในการเรียนการสอน ผู้เรียน
ยังขาดการฝึกฝนการน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
  การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญตามแนวคิดที่กล่าว
ข้างต้น สามารถใช้ได้กับการจัดการเรียนการสอนทุกวิชาและทุกระดับชั น เพียงแต่ธรรมชาติของ
เนื อหาวิชาที่ต่างกันจะมีลักษณะที่เอื ออ้านวยให้ครูออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ในจุดเด่นที่ต่างกัน คือ 
  1. รายวิชาที่มีเนื อหามุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้กฎเกณฑ์และการน้าเอากฎเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ หรือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษครูสามารถ
ใช้กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้วิธีสอนแบบอุปนัย  และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้น้ากฎเกณฑ์ที่ท้าความเข้าใจได้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้วิธีการ
สอนแบบนิรนัย การเรียนรู้ที่เกิดขึ นก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืน เพราะผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วย
ตนเอง 
  2. รายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้จากการค้นคว้าทดลองและการ
อภิปรายโดยใช้หลักเหตุผล เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนมีโอกาสที่จะได้สร้างความรู้ เองโดยตรง
เพียงแต่ครูต้องรู้จักใช้ค้าถามที่ยั่วยุและเชื่อมโยงความคิด ประกอบกับการให้โอกาสท้าการทดลอง เป็น
การปฏิบัติ ร่วมกัน ผู้เรียนจะได้มีปฏิสัมพันธ์กัน มีการเคลื่อนไหวร่างกาย เพ่ือสร้างความรู้ผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ท้ากันมาอยู่แล้ว 
  3. รายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลที่หลากหลาย เกี่ยวกับการด้าเนินชีวิต
ของคนในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ข้อมูลที่มีลักษณะยั่วยุให้ออกความคิดเห็นได้ เช่น วิชา
สังคมศึกษา และวรรณคดีมีลักษณะพิเศษที่ครูจะน้ามาใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดกิจกรรมการใช้
ความคิด อภิปราย น้าไปสู่ข้อสรุป เป็นผลของการเรียนรู้และการสร้างนิสัยยอมรับฟังความคิดเห็น
กัน เป็นวิถีทางที่ดีในการปลูกฝักประชาธิปไตยให้กับผู้เรียน 
  4. รายวิชาที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นหลัก เช่น วิชาพลศึกษาและการ
งานอาชีพ ครูควรใช้โอกาสดังกล่าว ให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการท้างาน 
  5. รายวิชาที่ส่งเสริมความคิดจินตนาการ และการสร้างสุนทรียภาพ เช่น วิชาศิลปะ 
และดนตรีนอกจากจะมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกายแล้ว ผู้เรียนยังมีโอกาสได้สร้างความรู้ และความรู้สึกที่ดี 
ผ่านกระบวนการท้างานที่ครูออกแบบไว้ให้ ครูที่ประสบความส้าเร็จในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ มักเป็นครูที่มีความตั งใจและสนุกในการท้างานสอน เป็นคนช่างสังเกตและเอา
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ใจใส่ผู้เรียน และมักจะได้ผลการตอบสนองที่ดีจากผู้เรียน แม้จะยังไม่มากในจุดเริ่มต้น แต่เมื่อปฏิบัติ
อย่างสม่้าเสมอ ก็จะสังเกตได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนในทางที่ดีขึ น 

 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญควรจัดกิจกรรมที่เอื ออ้านวยให้ผู้เรียนได้
ใช้กระบวนการ คือ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น กระบวนการ
แสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการศึกษาด้วยตนเอง กระบวนการจัดการ กระบวนการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจ กระบวนการท้างาน หรือกระบวนการอื่น ๆ 

 
 

 2.6.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
       ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
ได้ระบุไว้ในมาตรา 24 (5)  ว่าส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 
และอ้านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ทั งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั งนี ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกับสื่อการเรียนการสอน และ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ และมาตรา 30 ได้ระบุว่าให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพรวมทั งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ในแตล่ะระดับการศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐได้เล็งเห็นความส้าคัญและความจ้าเป็นในการท้าวิจัยทางการ
ศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาทั่วโลก ที่ได้พยายามให้ครูผู้สอนเป็นนักวิจัยและปรับ
บทบาทของการวิจัยให้  เข้ากับกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างอัตโนมัติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2545 : 1) 
 สรุปได้ว่า การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั น ผู้สอนจะต้องใช้การวิจัย 
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
 

     
   2.6.2.1  การวิจัยกับบทบาทในการพัฒนาการเรียนรู้ 
               การวิจัยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการปฏิบัติการสอนของครู
ในชั นเรียน การวิจัยจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ จนท้าให้
ปัญหาการศึกษานั นคลี่คลายไปในด้านที่ก่อประโยชน์ และกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาใหม่ ๆ ด้วยความ
เชื่อมั่น มุ่งมั่นที่จะน้าปัญหามาก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 
     งานการวิจัยเป็นงานที่ท้าทาย ชวนให้คิดอยากลองท้า อยากติดตาม ครูอาจารย์ 
ผู้ท้าการวิจัยในชั นเรียน จะเกิดความกระตือรือร้นใคร่รู้ใคร่เห็น ในบางครั งต้องใช้เวลาพอสมควร 
เพราะเป็นงานที่ละเอียดถี่ถ้วน ครูอาจารย์ต้องมีพื นฐานความรู้ทางการวิจัย ซึ่งจะช่วยให้เป็นผู้ที่      
มีทัศนคติที่ดีต่อการวิจัย และเห็นด้วยกับการน้าการวิจัยน้าหน้าการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะ
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การวิจัยจะเข้ามามีส่วนร่วมในการหาค้าตอบว่าได้เกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องอะไรบ้าง ในโครงสร้าง
ระบบการจัดการเรียนรู้ทั งในด้านปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต เพราะปัญหาที่เกิดขึ นใน
โครงสร้างระบบการจัดการเรียนรู้อาจจะเกิดปัญหาที่ระดับปัจจัย ได้แก่ จุดมุ่งหมายการศึกษา โครงสร้าง
เนื อหาวิชา สื่อการเรียนรู้ ครูและนักเรียน ระดับกระบวนการ ได้แก่ วิธีสอน เทคนิคการเรียนรู้ ทักษะ
ของครู และการวางแผนการเรียนรู้และผลผลิต ได้แก่ ความประพฤติหรือพฤติกรรมของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการพัฒนาบุคลิกภาพตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาคาดหวัง 
   2.6.2.2 ความส้าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
         1) เป็นการพัฒนาหลักสูตร 
         2) ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
         3) ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
         4) พัฒนาวิชาชีพครู 
         5) แสดงความก้าวหน้าจากรายงานผลการปฏิบัติ 
 
 
 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีความหมายที่ส้าคัญ คือ 
  1. บรูณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจยัเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
  2. การวิจัยเพื่อมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นครั ง ๆ ไป ผลการวิจัยใช้ได้เฉพาะกลุ่มที่
ท้าการศึกษา เป็นการวิจัยปัญหาของเด็กในชั นเรียนของตนเองเฉพาะชั น 
  3. การหาความรู้หรือวิธีการใหม่ ๆ รวมทั งการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ และการดัดแปลง
อุปกรณ์ประเภทอ่ืนมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือน้ามาประยุกต์ใช้กับสภาพการณ์ของการเรียนการสอน
ในชั นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนในชั นเรียนของตนเองโดยอาศัยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 
    2.6.2.3  รูปแบบของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
          1) การใช้การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ เป็นการบูรณาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ โดยการหาความรู้หรือวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือน้ามาประยุกต์ไว้
กับสภาพการณ์ของการเรียนการสอนในชั นเรียน เพ่ือแก้ปัญหา / พัฒนาที่เกิดจากการเรียนการสอน
ในชั นเรียนของตนเอง มีขั นตอนในการด้าเนินการ ดังนี  
  
 
 
 

1. วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ 
 

2. การวางแผนการเรียนรู้ 
 

3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู ้
-  การแสวงหาและใช้แหล่งการเรยีนรู ้
-  การใช้วิธีการต่าง ๆ ในการเรียนรู ้
-  การตรวจสอบความรู ้

5. ประเมินผลเพื่อปรับปรุง และ  
น้าผลไปใช้ในการพัฒนา 
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ขั นตอนที่  1  การวิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ 
  ขั นตอนนี เป็นขั นตอนที่ผู้เรียน ต้องทราบความต้องการการเรียนรู้ของตนเอง มีการ
ล้าดับความส้าคัญก่อนหลังตามความจ้าเป็นและความส้าคัญให้ได้เป็นล้าดับแรกและก้าหนด
เป้าหมายของการเรียนรู้ได้ 
 ขั นตอนที่  2  การวางแผนการเรียนรู้ 
  ขั นตอนนี ผู้เรียนต้องรู้จักวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองว่า มีเป้าหมายเรื่องใดมีเวลา
มากน้อยเพียงใด มีแหล่งเรียนรู้ที่ไหนบ้าง มีวิธีเรียนใดบ้าง ต้องใช้สื่อใดบ้างและเมื่อมีปัญหาจะ
สามารถปรึกษาใคร เมื่อได้รับความรู้จะใช้ความรู้นั นได้อย่างไร ตลอดจนวางแผนไปถึงการน้าความรู้
ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนางานอย่างไร 
 
 
 ขั นตอนที่  3  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
  เป็นขั นตอนการปฏิบัติในการแสวงหาความรู้ตามที่ได้วางแผนไว้ซึ่งอาจใช้วิธีการต่าง ๆ 
ในการเรียนรู้ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึกข้อความ การสรุปความ ฯลฯ จากการใช้
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ศูนย์วิทยาการ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล และสื่อเทคโนโลยี เป็นต้น เมื่อได้รับความรู้
แล้วควรมีการตรวจสอบความรู้ที่ได้เพ่ือยืนยันความถูกต้อง และตัดสินใจเลือกความรู้ไปใช้ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
 ขั นตอนที่  4  การสรุปความรู้  

เป็นขั นตอนท่ีผู้เรียนสรุปความรู้และน้าเสนอความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าในรูปแบบ 
ต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ฯลฯ และอาจใช้เครื่องมือช่วยในการน้าเสนอ 
 ขั นตอนที่  5  การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและน้าไปใช้ในการพัฒนา 

ภาพประกอบ  5  แสดงขั นตอนการวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ 
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  เป็นขั นตอนที่ผู้เรียนประเมินกระบวนการเรียนรู้ของตนเองในระหว่างการเรียนรู้ทุก
ขั นตอนเพื่อน้าไปสู่การปรับปรุง รวมถึงการน้าความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนางานต่อไป 
  2) การวิจัยในชั นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นการวิจัยเพ่ือมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
เป็นครั ง ๆ ไป เป็นการวิจัยปัญหาของเด็กในชั นเรียนของตนเอง เฉพาะชั นซึ่งมีทั งปัญหาหรือต้องการ
พัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั งในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ หรือปัญหาการพัฒนาด้าน
ความประพฤติ พฤติกรรม หรือบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ครูผู้สอนจ้าเป็นต้องหา
ความรู้ หรือวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือน้ามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของการจัดการเรียนรู้ในชั นเรียนของ
ตนเองและการแก้ปัญหา 
 2.6.2.4  กระบวนการการวิจัยในชั นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
         1) การก้าหนดปัญหาความจ้าเป็นความต้องการในการพัฒนาโดยการศึกษาสภาพปัญหา
ทั งด้านผลสัมฤทธิ์ หรือความประพฤติ พฤติกรรม หรือบุคลิกภาพของผู้เรียนเพ่ือหาลักษณะของปัญหา 
หรือจุดที่ต้องพัฒนา สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงและน้ามาใช้เป็นข้อมูลพื นฐานส้าหรับการวางแผน
และออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ (นวัตกรรมการศึกษา) หรือกิจกรรมการ
เรียนรู้ในชั นเรียนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนที่ครูผู้สอนต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก้าหนดไว้ 
        2) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา/พัฒนา เป็นขั นตอนที่ครูผู้สอนต้องสร้าง หรือ
ปรับปรุง / พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ (นวัตกรรมการศึกษา) บนพื นฐานของแนวคิด/
ทฤษฎี เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่า กลุ่มผู้เรียนที่ครูผู้สอนต้องการพัฒนาได้รับการพัฒนา การ
เรียนรู้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการของศาสตร์ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 
        3) การจัดกิจกรรมแก้ปัญหา / พัฒนา เป็นขั นตอนที่ครูผู้สอนน้ากิจกรรมการเรียนรู้และ
สื่อการเรียนรู้ (นวัตกรรมการศึกษา) ที่ผ่านการปรับ / พัฒนาเรียบร้อยแล้วน้าไปสู่การปฏิบัติการจัด
กิจกรรมการแก้ปัญหา / พัฒนาการเรียนรู้ในกลุ่มผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และมีคุณลักษณะตามเป้าหมายที่หลักสูตรต้องการ 
       4) การวัดผล/ประเมินผล เป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนมีผลการเรียนรู้และพฤติกรรม /
หรือคุณลักษณะตามหลักสูตรที่คาดหวังหรือไม่ ครูผู้สอนจะเป็นผู้วัดผล/ประเมินผลการเรียนรู้ และ
เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั งสรุปผลการแก้ปัญหา/พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
และแบบวัดต่าง ๆ อาทิ แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม รวมทั งการจดบันทึก
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น ทั งนี ย่อมขึ นอยู่กับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแก้ปัญหา / พัฒนา 
การเรียนรู้เฉพาะรายกรณีนั น ๆ เป็นส้าคัญ 
       5) รายงานผลการวิจัยในชั นเรียน ครูผู้สอนต้องเขียนขึ นเมื่อครูผู้สอนเก็บรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูผู้สอนต้องเขียนสรุปผลการวิจัย หากพบว่าผู้เรียนไม่
เกิดการเรียนรู้และหรือมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ครูผู้สอนจ้าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือทันทีหรืออาจต้อง
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ใช้การวิจัยในชั นเรียน (Classroom Action  Research) ช่วยในการแก้ปัญหา / พัฒนาการเรียนรู้
กลุ่มผู้เรียนดังกล่าวซ ้าอีกครั งหลาย ๆ ครั ง  จนกว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตาม
เจตนารมณข์องหลักสูตรอย่างแท้จริง (กระทรวงศึกษาธิการ , 2545 :  2 – 13) 
2.7 การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 สถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ของครูให้บรรลุผลโดยการพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายเหมาะสม และเพียงพอให้ครูได้เลือกพัฒนาและใช้ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้อย่างได้ผล และสื่อ เทคโนโลยีนั น ควรเน้นตั งแต่การจัดท้าจัดหาจากท้องถิ่นไปจนถึงสื่อที่
ทันสมัยเป็นสากล นอกจากนี กระบวนการเรียนรู้และสาระที่ก้าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา 
มุ่งเน้นไปที่การจัดการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในรูปแบบต่าง ๆ ทั งใน
และนอกโรงเรียน ดังนั น โรงเรียนจึงต้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความพร้อมส้าหรับ
จัดการเรียนรู้ พร้อมทั งประสานจัดการเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ
, 2551. : 36)  
 2.7.1 หลักการและแนวคิดของสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั น
พื นฐาน  พุทธศักราช 2551  
 กรมวิชาการ (2551 : 255 – 259) กล่าวถึง หลักการและแนวคิดของสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั นพื นฐานว่า เป็นสื่อที่ใช้ส้าหรับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองทั งของผู้เรียน
และผู้สอน ครูและนักเรียนสามารถจัดท้าหรือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ นเอง รวมทั งน้าสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่
รอบตัวมาใช้ในการเรียนรู้โดยใช้วิจารณญาณ 
 ในการเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะหนังสือเรียนควรมีสาระครอบคลุมตลอดช่วงชั น 
สถานศึกษาควรจัดให้มีสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเพียงพอ ให้ผู้เรียนสามารถยืมได้จากศูนย์สื่อหรือห้องสมุด
ของสถานศึกษา 
 ลักษณะของสื่อการเรียนรู้ที่จะน้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร แกนกลาง
การศึกษาขั นพื นฐานควรมีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่าและกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง และต่อเนื่องตลอดเวลารูปแบบของ
สื่อการเรียนรู้ไม่จ้ากัดอยู่กับหนังสือเท่านั น อย่างไรก็ตาม สื่อที่น้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ควรสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และศักยภาพของผู้เรียน 
 จากที่กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า หลักการและแนวคิดของสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องเป็นสื่อที่สามารถใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้
ด้วยตนเองทั งของผู้เรียนและผู้สอน โดยสามารถจัดท้าขึ นเองหรือน้าสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรามาใช้ 
 2.7.2 นโยบายการผลิต พัฒนา และการใช้สื่อการเรียนรู้ 
  เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 มีลักษณะต่าง
ไปจากหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ. 2544 หลายประการ การบริหารจัดการหลักสูตรจึงต้องมี
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การปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องของสื่อการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ฉะนั น กระทรวง 
ศึกษาธิการจึงก้าหนดนโยบายการผลิต พัฒนา และเทคโนโลยีเ พ่ือการศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ดังนี  
  “กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาทุกประเภท ทุกสาระการเรียนรู้และทุกช่วงชั น โดยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันผลิต
อย่างเสรีและเป็นธรรม และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
ที่มีคุณภาพในกระบวนการเรียนการสอน” 
 สรุปได้ว่า นโยบายการผลิต พัฒนาและการใช้สื่อการเรียนรู้ เพ่ือการสนับสนุนและส่งเสริม
ให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาทุกประเภท 
 

 2.7.3 แนวด้าเนินการผลิต พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
    การผลิตและการส่งเสริมการผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีรายละเอียดดังนี   
      3.1 ให้กรมวิชาการ เขตพื นที่การศึกษา สถานศึกษาผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2544 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกช่วงชั น 
      3.2 ให้ภาคเอกชนทั งที่เป็นบริษัท / ส้านักพิมพ์และบุคคลทั่วไปในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค มีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาทุกประเภท ทุกสาระการ
เรียนรู้และทุกช่วงชั น 
      3.3 ให้กรมวชิาการ จัดท้าและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใช้เป็นแนวทางในการผลิตและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
      3.4 ให้กรมวิชาการ ส่งเสริมให้เขตพื นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทั งท่ีเป็นบริษัท / ส้านักพิมพ์  และบุคคลทั่วไป มีการผลิตและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
      3.5 ให้กรมวิชาการ ส่งเสริมให้เขตพื นที่การศึกษา สถานศึกษา ด้าเนินการส่งเสริมให้ภาครัฐ
และเอกชนมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการผลิตและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
      3.6  ให้กรมวิชาการ เขตพื นที่การศึกษา สถานศึกษา ด้าเนินการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนา
รูปแบบและกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 
 จากที่กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า สื่อการเรียนรู้ที่จะน้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนควรมี
ความหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า และกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการ
แสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องตลอดเวลา การเลือกสื่อที่น้ามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ควรสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และศักยภาพของผู้เรีย 
 

2.8 ความพึงพอใจ 
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 2.8.1 ความหมาย 
  ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทั งในอดีตและปัจจุบันมีบุคคล
หลายท่านหลายกลุ่มได้ให้ความหมายไว้มากมายหลายทัศนะทั งที่มีความหมายเหมือนกันและ
คล้ายคลึงกันกล่าวคือ 
  ธีระศักดิ์  ก้าบรรณารักษ์ (อ้างถึงใน ศรัญญา  รุ่งนนทรัตน์, 2553 : 7) ได้ให้แนวคิด
ไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นทัศนคติของพนักงานที่มีต่อด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงาน เช่น ทัศนคติต่องาน 
ทัศนคติต่อผู้บังคับบัญชา ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงาน ทัศนคติต่อสภาพแวดล้อมในการท้างาน 
พนักงานที่มีทัศนคติที่ดีจะเป็นพนักงานที่มีความพึงพอใจในการท้างานสูง พนักงานที่มีทัศนคติที่ดีใน
การท้างานหรือพนักงานที่มีความพอใจการท้างานสูงนี  มักจะเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานดีมีผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
  มนูญ  ตนะวัฒนา  (อ้างถึงใน  ศรัญญา  รุ่งนนทรัตน์ 2553 : 8) ได้สรุป
ความหมายของความพึงพอใจในการท้างานไว้ว่า เป็นทัศนคติทั่วไปอันเป็นผลรวมของทัศนคติ
เฉพาะที่มีอยู่ในพื นที่ 3 ด้าน คือ 

1) องค์ประกอบที่เก่ียวกับงานโดยเฉพาะ (Specific Job Factors) 
2) ลักษณะประจ้าตัวของแต่ละบุคคล (Individual Characteristics) 
3) ความสัมพันธ์กับกลุ่มที่อยู่ภายนอกงาน (Group Relationship Outside The Job) 

สมศักดิ์  คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ทอง (2552 อ้างถึงใน สมพงษ์ แคนยุกต์,  2560 : 
30)  

ได้กล่าวมีผู้ให้ค้าอธิบายความหมายของความพึงพอใจไว้หลายประการ ดังนี  
1.  ความพึงพอใจเป็นผลรวมของความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับระดับความชอบหรือไม่ชอบ 

ต่อสภาพต่าง ๆ ในงานนั นคือความพึงพอใจเป็นความรู้สึกพอใจในงานที่ท้าและเต็มที่จะปฏิบัติงาน
นั นให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คนจะรู้สึกพอใจในงานที่ท้าเม่ืองานนั นให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ทั งด้านวัตถุและจิตใจ ซึ่งสามารถสนองความต้องการพื นฐาน 
  2.  ความพึงพอใจในงานเป็นผลของทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของงาน
และการมีส่วนร่วมในการบริหาร เช่น ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมในการท้างาน และการมีส่วนร่วม
ในการ ตัดสินใจ ถ้าบุคคลมีความพึงพอใจในการท้างานเขาจะมีขวัญดี 
  3.  ความพึงพอใจในการท้างานเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานที่ดี และผลการปฏิบัติ
จะท้าให้เกิดความรู้สึกส้าเร็จ การได้รับผลตอบแทนในรูปต่าง ๆ ที่ตรงตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งสิ่งเหล่านี 
จะกลับมาเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท้างาน ช่วยลดความเครียดของผู้ท้างาน
ให้น้อยลง ถ้ามีความตึงเครียดมากจะเกิดความไม่พึงพอใจในการท้างาน โดยความตึงเครียดนี เป็นผล
มาจากความต้องการของมนุษย์ หากมนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการก็จะท้าให้เกิดความตึง
เครียดน้อยลงอันเป็นผลท้าให้เกิดความพึงพอใจในการท้างาน 
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  ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2556 : 126)  ให้แนวคิดไว้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง
ความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการท้างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน และได้รับผลตอบแทนคือผลที่เป็นความพึงพอใจที่ท้าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มี
ความมุ่งมั่น   ที่จะท้างาน มีขวัญ และก้าลังใจสิ่งเหล่านี จะมีผลต่อประสิทธิภาพของการท้างาน รวมทั งส่งผล
ต่อความส้าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 
  ลูธาน  (Luthans. 2008 : 321)  กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นผลรวม
ขององค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ท้างานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ น 
  เซอร์  เมอร์  ฮอร์น (Schemerhorn, 1984 อ้างถึงใน สมพงษ์ แคนยุกต์,  2560 : 30) 
กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็นระดับหรือขั นของความรู้สึกในด้านบวก หรือด้านลบของคน ที่มีต่อลักษณะ
ต่าง ๆ ของงาน รวมทั งงานที่ได้รับมอบหมายการจัดระบบงาน และความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
  สจ๊วต  ออสแคมป์ (Stuart Oskamsp, 1984 (2552 อ้างถึงใน สมพงษ์ แคนยุกต์,  
2560 : 30) กล่าวว่า ความพึงพอใจมีความหมายอยู่   3 นัย คือ   

    1. ความพึงพอใจ หมายถึง เหตุการณ์ ที่ผลการปฏิบัติได้เป็นไปตามที่บุคคลได้คาดหวังไว้ 
   2. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความส้าเร็จที่เป็นไปตามความต้องการ 
   3.  ความพึงพอใจ หมายถึง การที่งานได้เป็นตามหรือตอบสนองต่อคุณค่าของบุคคล 

จากความหมายทั ง 3 นัย ดังกล่าว สจ๊อต ออสแคมป์ เห็นว่า ได้น้าไปสู่การพัฒนาทฤษฎีว่าด้วย
ความพึงพอใจ ต่องาน 3 ทฤษฎีที่ส้าคัญ คือ ความหมายนัยแรกอยู่ในกลุ่มทฤษฎีความคาดหวังตาม
ความหมายที่สองอยู่ในกลุ่มทฤษฎีความต้องการ และตามความหมายนัยที่สามจัดอยู่ในกลุ่มทฤษฎีคุณค่า 
  Milton, c.r. (1991 : 151) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการท้างาน หมายถึง สภาวะของ
ความพึงพอใจ หรือสภาวะของการมีอารมณ์ในทางที่ดี  ซึ่งสภาพดังกล่าวนั นเกิดขึ นโดยการประเมิน 
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการท้างานของบุคคลนั นนั่นเอง 
  Locke, E.A. (1994 : 93) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในงานโดยทั่วไปไว้ว่า
เป็นอารมณ์ท่ีชื่นชม อันเกิดจากผลงานที่ตนเองได้ประเมินโดยประสบการณ์ของตนเองแล้วเห็นว่า
งานนั นสัมฤทธิ์ผล และมีคุณค่า  
  Morse, Nancy C. (1995 : 27) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจในงานไว้ว่า คือทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่สามารถลดความเครียดของผู้ปฏิบัติงานให้น้อยลงถ้าผู้ปฏิบัติงานมีความเครียดมากจะท้า
ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท้างาน ความเครียดนี เกิดจากความต้องการของแต่ละบุคคล เมื่อเกิด
ความต้องการขึ นก็จะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้อง แต่เมื่อเราต้องการได้รับการตอบสนองแล้วจะท้าให้
ความเครยีดลดน้อยลง และก่อให้เกิดความพึงพอใจในงานขึ นตามมา 
 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบ
และสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานนั นได้รับการตอบสนองตามความต้องการ
ของตน ซึ่งจะมีผลท้าให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยแรงกายแรงใจ และสติปัญญา
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อย่างเต็มที่ ดังนั นผู้ที่อยู่ในหน่วยงานจึงควรท้าการศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ในการท้างานว่ามีอะไรบ้างที่
ผู้ปฏิบัติงานชอบหรือไม่ชอบ เพ่ือที่จะได้ส่งเสริมและปรับปรุงสภาพงานต่าง ๆ ให้สนองความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความพึงพอใจในงานสูงมากยิ่งขึ น 
 2.8.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
      นักวิชาการได้พัฒนาทฤษฎีที่อธิบายองค์ประกอบของความพึงพอใจในงาน และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับปัจจัยอื่น ๆ ไว้หลายทฤษฎี 
  โคร์แมน (Korman, A.K., 1977 อ้างถึงใน สมพงษ์ แคนยุกต์,  2560 : 31) ได้
จ้าแนกทฤษฎีความพึงพอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
  1. ทฤษฎีการสองความต้องการ กลุ่มนี ถือว่าความพึงพอใจ ในงานเกิดจากความต้องการ
ส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อผลที่ได้รับจากงานกับการประสบความเร็จตามเป้าหมายส่วนบุคคล 
  2. ทฤษฎีการอ้างอิงกลุ่ม ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
คุณลักษณะของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม ซึ่งสมาชิกให้กลุ่มเป็นแนวทางในการประเมินผล
การท้างาน 
  ส่วน มัมฟอร์ด (Manford, E., 1972 (2542 อ้างถึงใน สมพงษ์ แคนยุกต์,  2560 : 
31) ได้จ้าแนกความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจงานจากผลการวิจัยออกเป็น 5 กลุ่มดังนี  
  1. กลุ่มความต้องการทางด้านจิตวิทยา กลุ่มนี ได้แก่ Maslow, A.H. , Herzberg. F 
และ Likert R. โดยมองความพึงพอใจงานเกิดจากความต้องการของบุคคลที่ต้องการความส้าเร็จของ
งานและความต้องการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 
  2. กลุ่มภาวะผู้น้ามองความพึงพอใจงานจากรูปแบบและการปฏิบัติของผู้น้าที่มีต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา กลุ่มนี ได้แก่ R.R., Mouton J.S. และ Fiedler R.R. 
  3. กลุ่มความพยายามต่อรองรางวัล เป็นกลุ่มที่มองความพึงพอใจจากรายได้ 
เงินเดือน และผลตอบแทนอ่ืน ๆ กลุ่มนี  ได้แก่ กลุ่มบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ 
(Manchester Business School) 
  4. กลุ่มอุดมการณ์ทางการจัดการมองความพึงพอใจจากพฤติกรรมการบริหารงาน
ขององค์กร ได้แก่ Crogier M. และ Coulder G.M. 
  5. กลุ่มเนื อหาของงานและการออกแบบงาน ความพึงพอใจงานเกิดจากเนื อหาของ
ตัวงานกลุ่มแนวคิดนี มาจากสถาบันทาวิสตอค (Tavistock Institute) มหาวิทยาลัยลอนดอน 

 ทฤษฎีที่มีชื่อเสียงที่สุดคือทฤษฎีจูงใจของมาสโลว์ (Maslow, 1970  อ้างถึงใน สมพงษ์ แคนยุกต์,  
2560 : 32) หรือที่เรียกว่าทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวข้องกับการจูงใจซึ่งมาสโลว์ได้ตั งสมมติฐานแห่งสิ่งจูงใจ
จากความต้องการของมนุษย์ไว้ว่า มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอ ความต้องการใดได้รับการตอบสนอง
แล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจอีกต่อไป แต่ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองนั นจะเป็นสิ่งจูงใจแทนและ
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มาสโลว์ได้ตั งทฤษฎีทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ เป็นที่รู้จักและยอมรับกันแพร่หลาย ทฤษฎีการจูงใจ
ของมาสโลว์ มีข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ 3 ประการ ดังนี    
  1. คนทุกคนมีความต้องการและความต้องการนี จะมีอยู่ตลอดเวลาและไม่มีที่สิ นสุด 
  2. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป
ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั นที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม 
  3. ความต้องการของคนจะมีลักษณะเป็นล้าดับขั น จากต่้าไปหาสูง ตามล้าดับ
ความส้าคัญกล่าวคือ เมื่อความต้องการในระดับที่ต่้าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับสูง
จะเรียกร้องให้ตอบสนอง 
  มาสโลว์ ได้สรุปลักษณะของการจูงใจว่า การจูงใจจะเป็นไปอย่างมีระบบตามล้าดับ
ความต้องการล้าดับขั นความต้องการ ตามทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow) จะมีลักษณะตามล้าดับจาก
ต่้าไปหาสูง 5  ขั น ดังนี     
  1. ความต้องการทางด้านร่างกาย ความต้องการทางด้านร่างกายเป็นความต้องการ
เบื องต้นเพ่ือความอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรื่องอาหาร น ้า ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคการ
พักผ่อน และความต้องการทางเพศ ฯลฯ ความต้องการทางด้านร่างกายโดยปกติแล้วองค์กรทุกแห่งมักจะ
ตอบสนองความต้องการของแต่ละคนด้วยวิธีการทางอ้อม คือการจ่ายเงินค่าจ้าง 
  2. ความต้องการความปลอดภัยหรือความมั่นคง ถ้าความต้องการทางด้านร่างกาย
ได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการในขั นสูงขึ น คือ ความต้องการความปลอดภัย
หรือความมั่นคงต่างๆ ความต้องการความปลอดภัยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การป้องกันเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย จากอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ นกับร่างกาย ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ส่วนความมั่นคง
นั นหมายถึงความต้องการความมั่นคงในการด้ารงชีพ เช่น ความมั่นคงในหน้าที่การงาน และสถานะ
ทางสังคม 
  3. ความต้องการทางด้านสังคม ภายหลังจากที่คนได้รับการตอบสนองในสองขั นดังกล่าวแล้ว 
ก็จะมีความต้องการสูงขึ น คือ ความต้องการทางด้านสังคม จะเริ่มเป็นสิ่งจูงใจที่ส้าคัญของคน ความ
ต้องการทางด้านนี จะเป็นความต้องการเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน การได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน และ
ความรู้สึกว่าตนเองนั นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทางสังคมอยู่เสมอ 
  4. ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นในสังคมความต้องการขั นต่อมาเป็นความต้องการ
ที่ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี  คือ ความมั่นคงในเรื่องความสามารถ ความรู้ และความส้าคัญ
ของตัวเองรวมตลอดทั งความต้องการที่จะมีฐานะเด่น เป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน หรืออยากให้บุคคล
อ่ืนยกย่องสรรเสริญในความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ด้ารงต้าแหน่งที่ส้าคัญในองค์กร 
  5. ความต้องการที่จะได้รับความส้าเร็จในชีวิตความต้องการที่จะได้รับความส้าเร็จ
ในชีวิตคือความต้องการที่จะส้าเร็จในชีวิตตามความนึกคิดหรือความคาดหวัง ทะเยอทะยานใฝ่ฝัน ซึ่ง
หลังจากที่มนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการทั ง 4 ขั นอย่างครบถ้วนแล้ว ความต้องการในขั นนี 
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จะเกิดขึ นและมักจะเป็นความต้องการที่เป็นอิสระเฉพาะแต่ละคน ซึ่งก็มีความนึกคิดใฝ่ฝันที่อยาก
ได้รับผลส้าเร็จในสิ่งอันสูงส่งในทัศนะของตน 

 สาระส้าคัญของทฤษฎีความต้องการตามล้าดับขั นตอนของ มาสโลว์ สรุปได้ว่าความต้องการ
ทั ง 5 ขั นของมนุษย์มีความส้าคัญไม่เท่ากัน บุคคลแต่ละคนจะปฏิเสธให้สอดคล้องกับการบ้าบัด ความต้องการใน
แต่ละประเภทที่เกิดขึ น การจูงใจตามทฤษฎีนี จะต้องพยายามตอบสนองความต้องการ ของมนุษย์ซึ่งมี
ความต้องการล้าดับขั นตอนที่แตกต่างกันไป และความต้องการตั งแต่ล้าดับที่ 1 ถึง 5 จะมีความส้าคัญแก่
บุคคลมากน้อยเพียงใด ขึ นอยู่กับความพึงพอใจที่ได้รับการตอบสนองความต้องการในล้าดับต้น ๆ  
 2.8.3 ทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory) 
  เป็นทฤษฎีที่ Frederick K. Herzberg (อ้างถึงใน สมพงษ์ แคนยุกต์,  2560 : 33) 
ของบุคคล เขาได้ศึกษาถึงความต้องการของคนในองค์กร หรือการจูงใจจากการท้างาน โดยเฉพาะเจาะจง 
โดยศึกษาว่าคนเราจะต้องการอะไรจากงาน ค้าตอบก็คือ บุคคลต้องการความสุขจากการท้างานซึ่ง
สรุปได้ว่า ความสุขจากการท้างานนั น เกิดมาจากความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในงานที่ท้า โดย
ความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจในงานที่ท้านั น ไม่ได้มาจากกลุ่มเดียวกัน แต่มีสาเหตุมาจากปัจจัย
สองกลุ่ม คือ ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค ้าจุนหรือปัจจัยสุขศาสตร์ 
  1. ปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เพ่ือจูงใจให้คนชอบและรักงาน
ที่ปฏิบัติเป็นตัวกระตุ้น ท้าให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์กรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ น เพราะเป็นปัจจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการภายในของบุคคลได้ด้วย อันได้แก่ 
         1.1 ความส้าเร็จในงานที่ท้าของบุคคล หมายถึง การที่บุคคลสามารถท้างานได้
เสร็จสิ นและประสบความส้าเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การรู้จักป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ น เมื่อผลงานส้าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปลื มในผลส้าเร็จของงานนั น ๆ 
        1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่า
จากผู้บังคับบัญชาจากเพ่ือน จากผู้มาขอรับค้าปรึกษาหรือ จากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนี อาจจะ
อยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย การแสดงความยินดี การให้ก้าลังใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดที่ก่อให้
เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ท้างานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลส้าเร็จ การยอมรับนับถือจะ
แฝงอยู่กับความส้าเร็จในงานด้วย 
        1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัยความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือท้า หรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถกระท้าได้ตั งแต่จนจบโดยล้าพัง
แต่ผู้เดียว 
        1.4 ความรบัผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ นจากการได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอ้านาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ ไม่มีการตรวจ หรือควบคุม
อย่างใกล้ชิด 
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        1.5 ความก้าวหน้า หมายถึง ได้รับเลื่อนขั นเลื่อนต้าแหน่งให้สูงขึ นของบุคคล
ในองค์กรการมีโอกาสได้ศึกษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิม หรือได้รับการฝึกอบรม 
  2. ปัจจัยค้าจุ้นหรือปัจจัยสุขศาสตร์ หมายถึง ปัจจัยที่จะค ้าจุนให้แรงจูงใจ ในการท้างาน
ของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์กรบุคคลในองค์กร
จะเกิดความไม่ชอบงานขึ น และเป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล ปัจจัยเหล่านี ได้แก่ 
       2.1 เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั นเงินเดือนในหน่วยงานนั น ๆ 
เป็นที่พอใจของบุคลากรที่ท้างาน 
       2.2 โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต หมายถึง การที่บุคคลได้รับการแต่งตั ง
เลื่อนต้าแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์ที่บุคคลสามารถได้รับ ความก้าวหน้าใน
ทักษะวิชาชีพด้วย 
       2.3 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบญัชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน 
หมายถึง การติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจา ที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท้างาน
ร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี 
       2.4 สถานะทางอาชีพ หมายถึง อาชีพนั นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มี
เกียรติและศักดิ์ศรี 
       2.5 นโยบายและการบริการ หมายถึง การจัดการและการบริหารขององค์กร 
การติดต่อ สื่อสารภายในองค์กร 
       2.6 สภาพการท้างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง 
เสียง อากาศ ชั่วโมงการท้างาน รวมทั งลักษณะของสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ 
       2.7 ความเป็นอยู่ส่วนตัว ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี อันเป็นผลที่ได้รับจากงาน
ในหน้าที่ เช่น การที่บุคคลถูกย้ายไปท้างานในที่แห่งใหม่ ซึ่งห่างไกลจากครอบครัว ท้าให้ไม่มี
ความสุข และไม่พอใจกับการท้างานในท่ีแห่งใหม่ 
       2.8 ความมั่นคงในการท้างาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคง
ในการท้างานความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์กร 
       2.9 วิธีการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของ
ผู้บังคับบัญชาในการท้างานหรือความยุติธรรมในการบริหาร 
 จากทฤษฎีสองปัจจัย สรุปได้ว่า ปัจจัยทั ง 2 ด้านนี  เป็นสิ่งที่คนต้องการ เพราะเป็นแรงจูงใจ
ในการท้างาน องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยจูงใจเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญ ท้าให้คนเกิดความสุขใน การ
ท้างาน โดยมีความสัมพันธ์กับกรอบแนวคิดที่ว่า เมื่อคนได้รับการตอบสนองด้วยปัจจัยชนิดนี  จะช่วยเพ่ิม
แรงจูงใจในการท้างาน ผลที่ตามมาก็คือ คนจะเกิดความพึงพอใจในงาน สามารถท้างานได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัยค ้าจุน หรือสุขศาสตร์ท้าหน้าที่เป็นตัวป้องกันมิให้คนเกิดความไม่เป็นสุขหรือไม่พึง
พอใจในงานขึ น ช่วยท้าให้คนเปลี่ยนเจตคติจากการไม่อยากท้างานมาสู่ความพร้อมที่จะท้างาน 
 นอกจากนี  Herzberg ยังได้อธิบายเพ่ิมเติมอีกว่า องค์ประกอบทางด้านการจูงใจจะต้องมีค่าเป็นบวก
เท่านั น จึงจะท้าให้บุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขึ นมาได้ แต่ถ้าหากว่ามีค่าเป็นลบ จะท้า
ให้บุคคลไม่พึงพอใจในงาน ส่วนองค์ประกอบทางด้านการค ้าจุนถ้าหากว่ามีค่าเป็นลบบุคคลจะไม่มี
ความรู้สึก ไม่พึงพอใจในงานแต่อย่างใด เนื่องจากองค์ประกอบทางด้านปัจจัยนี  มีหน้าที่ค ้าจุนหรือ
บ้ารุงรักษาบุคคลให้มีความพึงพอใจในงานอยู่แล้ว 
 สรุปได้ว่าปัจจัยทั งสองนี  ควรจะต้องมีในทางบวก จึงจะท้าให้ความพึงพอใจในการท้างาน
ของบุคคลเพิ่มขึ น จากทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg เป็นทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกบัขวัญก้าลังใจ  
 บาร์นาร์ค (Bernard, 1972  อ้างถึงใน สมพงษ์ แคนยุกต์,  2560 : 35) ได้กล่าวถึงสิ่งจูงใจซึ่งหน่วยงาน 
หรือผู้บริหารหนว่ยงานใช้เปน็เครื่องกระตุ้นบุคคลให้เกิดความพึงพอใจในการท้างานไว้ 3 ประการ ดังนี  
  1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ ได้แก่ เงิน สิ่งของที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นการตอบแทนเป็น         
การชดเชย หรือเป็นรางวัลที่เขาได้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานมาแล้วเป็นอย่างดี 
  2. งานนั นต้องสามารถวางแผน และวัดความส้าเร็จได้โดยใช้ระบบการท้างานและ        
การควบคุมที่มีประสิทธิผล 
  3. เพ่ือให้ได้ผลในการสร้างสิ่งจูงใจภายในเป้าหมายของงานจะต้องมีลักษณะดังนี  
   คนท้างานมีส่วนในการตั งเป้าหมาย 
   มีผลงานกลับมาให้ผู้ท้าทราบโดยตรง  
   งานนั นเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา 
   งานนั นสามารถท้าให้ส้าเร็จได้ 

 จากค้ากล่าวเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ท้าให้เกิดความพึงพอใจจากนักวิชาการข้างต้นสรุปได้ว่าแรงจูงใจ
ที่ท้าให้เกิดความพึงพอใจคือ ความต้องการของมนุษย์ใน 5 ขั นตอนของมาสโลว์ คือ ความต้องการ 
ทางด้านร่างกาย ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ความ
ต้องการ ที่เห็นคุณค่าของตนเอง และความต้องการที่จะได้รับความส้าเร็จตามความนึกคิดของตน 
 นอกจากนี   วราภรณ์  รชัตะวรรณ (2549 : 16 – 18 อ้างถึงใน ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน, 2551 : 34 – 36) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานบริการไว้ 2 ประการ คือ 
  1. ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ 
       ผู้ให้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน จะท้างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร จะต้องมี
ปัจจัยต่าง ๆ  ดังนี  
   ความมั่นคงปลอดภัย เป็นความม่ันคงในการท้างาน ความมั่นคงท่ี
หน่วยงานท้าให้เกิดความรู้สึกเชื่อถือไว้เนื อเชื อใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทั งชายและหญิง มักจะมีความรู้สึกว่า
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ความมั่นคงปลอดภัยนี เป็นองค์ประกอบแรก ท้าให้เกิดความพึงพอใจในการท้างาน และความต้องการความ
มั่นคง ปลอดภัยจะเพ่ิมมากขึ นตามอายุของผู้ปฏิบัติงาน 
   โอกาสความก้าวหน้าในการท้างาน จากผลการวิจัยหลายเรื่อง การไม่มีโอกาส
ก้าวหน้าในการท้างานจะก่อให้เกิดความไม่ชอบงาน และผู้ชายจะมีความต้องการโอกาสก้าวหน้าใน
การท้างานสูงกว่าผู้หญิง ความต้องการเรื่องนี จะลดลงเมื่ออายุมากขึ น 
   ค่าจ้างหรือรายได้ และโอกาสก้าวหน้าในการท้างานจะมีความสัมพันธ์กับเงิน 
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานมักจะจัดอันดับค่าจ้างไว้ในอันดับสูง แต่ยังน้อยกว่าโอกาสความก้าวหน้าในการท้างาน
และความมั่นคงปลอดภัย องค์ประกอบนี มักจะมีผลให้เกิดความไม่พึงพอใจมากกว่าความพึงพอใจ 
   สภาพการท้างาน การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา เป็นส่วนส้าคัญท้าให้
เกิดความพึงพอใจและไม่พอใจต่องานได้ 
   ลักษณะที่แท้จริงของงานที่ท้า ตรงกับความรู ้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
หากได้ท้าตามที่เขาถนัดเขาก็จะเกิดความพึงพอใจ 
   ผลประโยชน์ตอบแทน ได้แก่ เงินบ้าเหน็จ บ้านาญ ค่ารักษาพยาบาล เงิน
สวัสดิการ วันหยุด วันพักผ่อนต่าง ๆ 
   ลักษณะทางสังคม การเปน็ที่ยอมรับในสังคมในงานที่ท้า การใหส้ังคมยอมรับ 
   ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาการท้างาน ทัศนคติ ระดับ
การศึกษา บุคลิกส่วนตัว ความเฉลียวฉลาด 
   ค้าชมเชยยกย่อง พูดจาอย่างสุภาพ มีผลในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ 
  2.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
   เป็นความนึกคิด ทัศนคติของผู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการว่า 
มีความพึงพอใจอะไรบ้าง โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังนี คือ 
   ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ สภาพการท้างาน 
มีผลต่อความคิด ทัศนคติในการรับบริการอย่างมาก 
   ความรวดเร็วในการให้บริการ มีความส้าคัญอย่างมากในการท้าให้เกิด
ความพึงพอใจ เพราะผู้รับบริการทุกคนต้องการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน 
   การประชาสัมพันธ์ในงานที่ให้บริการ เพ่ือให้ทราบขั นตอนต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติ หลักฐาน เอกสารที่ต้องการใช้มีอะไร มีการก้าหนดขั นตอนอย่างไร รู้ว่าจะได้รับผลการบริการ
อย่างช้าเมื่อไร ชี แจงเหตุผลการด้าเนินงานติดต่อต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการด้าเนินงาน 
   ระบบการท้างาน หน่วยงานมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติอย่างไร ผู้รับบริการ
มีความเข้าใจในการบรหิารงานขององค์กรมากน้อยเพียงใด ถ้ามีความเข้าใจมาก็จะมีเหตผุลเขา้ใจใน
ขั นตอนการปฏิบัติท้าให้เกิดความพอใจมากกว่าผู้ที่ไม่รู้กฎระเบียบ 
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   ความยุติธรรมในการให้บริการ ผู้รับบริการชอบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้รับบริการ
เสมอกันหมด มิใช่เลือกปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันในการให้บริการ 
   คุณภาพของการให้บริการความถูกต้องของผลการบริการว่า ด้าเนินการไป
ได้ถูกต้องตรงตามความต้องการหรือไม่เพียงใด หากการให้บริการมีความถูกต้อง ก็จะท้าให้ผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจมาก ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ นหากความต้องการหรือจุดมุ่งหมาย
นั นไม่ได้รับการตอบสนอง 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติทางด้านบวกของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ นก็ต่อเมื่อสิ่งนั นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั น
ได้แต่ทั งนี ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันขึ นกับค่านิยมและประสบการณ์ที่
ได้รับ 
 2.8.4 องค์ประกอบหรือปัจจัยที่ท้าให้เกิดความพึงพอใจ 
  การที่บุคคลในองค์กรจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากหรือน้อยจะขึ นอยู่
กับองค์ประกอบของสิ่งจูงใจที่องค์กรมีอยู่ ถ้าองค์กรมีปัจจัยที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคคลใน
องค์กรนั นย่อมเกิดความพึงพอใจมาก ซึ่งได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ท้าการศึกษาไว้ดังนี  
  สมยศ  นาวีการ  (2552 อ้างถึงใน สมพงษ์ แคนยุกต์,  2560 : 37) กล่าวถึงองค์ประกอบ
ส้าคัญที่ท้าให้เกิดความพึงพอใจในการท้างาน คือ 
  1. ผลตอบแทน ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน ส้าคัญต่อการสร้างความพึงพอใจมาก 
เพราะผล การตอบแทนสามารถใช้ตอบสนองความต้องการของคนได้หลายอย่าง เช่น อาหาร เสื อผ้า 
ที่พักอาศัย การพักผ่อนและอ่ืน ๆ 
  2. การเลื่อนต้าแหน่ง การเลื่อนต้าแหน่งจะท้าให้ความรับผิดชอบ และผลตอบแทน
สูงขึ น งานระดับสูงจะให้ความเป็นอิสระความท้าทาย 
  3. การบังคับบัญชา การบังคับบัญชาที่สร้างความพึงพอใจในการท้างานมี 2 
ลักษณะ คือ การมุ่งคน และการมีส่วนร่วม 
  4. ลักษณะงาน ลักษณะของงานที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการท้างานมีอยู่ 2 
ลักษณะ คือ ความหมายของงาน และการควบคุมวิธีการท้างาน 
  5. กลุ่มงาน ได้แก่ การมีเพ่ือนร่วมงานที่ร่วมมือและเป็นมิตร 
  6. สภาพแวดล้อมการท้างานได้แก่ อุณหภูมิ ความชื น การระบายอากาศ แสงสว่าง 
และเสียง ตารางเวลาการท้างาน ความสะอาดของสถานที่ท้างานและเครื่องมือที่เพียงพอ 
 Arnold, H.J. and Feldman, D.C. (1986 : 86 – 91) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ท้า
ให้บุคคลเกิดความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในงานของพวกเขาซึ่งจ้าแนกได้ 6 ประการ ได้แก่ 
  1. ค่าจ้าง (pay) ค่าจ้างหรือรายได้มีบทบาทที่ส้าคัญต่อความพึงพอใจในงานเป็นอย่างมาก
เพราะเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการที่จะได้มาซึ่งความต้องการต่าง ๆ เช่น อาหาร เครื่องแต่งกาย เป็นต้น 
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นอกจากนี รายได้ยังเป็นสัญลักษณ์ของความสัมฤทธิ์ผล และเป็นที่มาของบุคคลที่มีคุณค่าและได้รับ
การยอมรับ 
  2. ลักษณะงานที่ท้า (Work Itself) ลักษณะงานที่ท้ามีบทบาทส้าคัญในการก้าหนดความ
พึงพอใจ ในงานที่ลูกจ้างมีต่องานของพวกเขา คนงานต้องการงานที่ท้าทายและน่าสนใจ สิ่งที่ส้าคัญที่สุด
ของลักษณะงานที่ท้ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานคือ ความหลากหลาย และการควบคุมวิธีการ
ท้างาน และความสอดคล้องของงาน โดยทั่วไปลักษณะงานที่น่าพอใจจะต้องมีปริมาณของความ
หลากหลายไม่น้อยเกินไป เพราะจะท้าให้เกิดความเบื่อหน่าย ส่วนงานที่มีมากเกินไปก็จะท้าให้เกิด
ความเครียดของอารมณ์ งานโดยทั่วไปจะให้อ้านาจลูกจ้างในการท้างานด้วยตนเอง ถ้านายจ้างเข้ามา
ควบคุมวิธีการท้างานต่าง ๆ ทุกอย่างก็จะท้าให้เกิดความไม่พอใจในงานขึ นได้ 
  3. การเลื่อนต้าแหน่ง (Promotion) มีผลต่อความพึงพอใจในงานเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ระดับที่สูงขึ น ท้าทายมากขึ น มีอิสระมากขึ น การเลื่อนต้าแหน่งมีความแตกต่างกันแต่ละแห่ง 
เงินเดือนเพิ่มมากน้อยแตกต่างกัน ซึ่งเรื่องนี มีความส้าคัญต่อระดับบริหารมากกว่าคนงานทั่วไป 
  4. การบังคับบัญชา (Supervision) ลักษณะของผู้บังคับบัญชา 2 แบบที่มีผลต่อความ
พึงพอใจ ในงาน คือ  แบบแรก การให้ลูกจ้างเป็นศูนย์กลาง หรือให้สิทธิลูกจ้างในการมีส่วนร่วมพิจารณา 
ผู้บังคับบัญชาต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยการสนับสนุนและให้ ความสนใจส่วนบุคคล 
ในแบบที่สอง ลักษณะการบังคับบัญชาที่ไม่มีการกระจายอ้านาจใน การตัดสินใจ ลูกจ้างมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจน้อย ซึ่งการที่ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานหรือไม่นั นมีผลโดยตรงต่อความพึง
พอใจในงานค่อนข้างมาก 
  5. กลุ่มท้างาน (Word Group) มิตรภาพ สัมพันธภาพของผู้ร่วมงานมีผลต่อความ
พึงพอใจในงานของลูกจ้างแต่ละคน บุคคลชอบที่จะมีโอกาสที่ได้พบปะสนทนากับคนอ่ืน ๆ ที่เขาต้องการ
ท้างานด้วย บุคคลไม่ชอบท้างานที่พวกเขาต้องแยกออกจากคนอ่ืน ๆ กลุ่มท้างานเป็นกลุ่มทางสังคม
ของลูกจ้าง บุคคลมักใช้ผู้ร่วมงานเป็นที่ปรึกษาปัญหาของเขา และเป็นที่มาของความพึงพอใจ 
  6. สภาพการท้างาน (Working Conditions) เช่น อุณหภูมิ ความชื น การระบายอากาศ 
แสงและเสียง ตารางการท้างาน ความสะอาดของที่ท้างาน และความเพียงพอของอุปกรณ์เครื่องมือ 
ซึ่งทั งหมดนี มีผลต่อความพึงพอใจในงานทั งสิ น 
 

2.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2557:  บทคัดย่อ) ได้พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดท้าสาระ

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนา
ครูและพัฒนารูปแบบการจัดท้าสาระหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดท้าสาระหลักสูตร 
5 ใบงาน 8 ขั นตอนมีประสิทธิผลต่อการพัฒนาครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา
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และมัธยมศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและเจตคติดีขึ นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และ
มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 2) รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดท้าสาระหลักสูตร กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษามีประสิทธิผลที่เหมาะสมกับการน้าไปใช้พัฒนาครูในสภาวการณ์ปัจจุบัน  

กุลชรินทร์ หมื่นใจมั่น (2558:  บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้สู่
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านรางจิก ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัญหาและการสร้างรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนบ้าน
รางจิก ส้านักงาน เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนบ้านรางจิก ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพิจารณารายด้านพบว่า ปัญหาด้านแผนการเรียน
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ด้าน การวัดผลประเมินผลและปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนน้อยที่สุด 2) 
รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านรางจิก ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาทประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านผู้เรียน ด้าน
ครูผู้สอน ด้านสื่อนวัตกรรม ด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และด้านความร่วมมือของชุมชน  

ประทีป พัวพันธุ์ (2558 :  บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียน
บ้านยางหัวลม ด้าเนินการเป็น 4 ขั นตอนได้แก่ ขั นตอนที่ 1. ศึกษาสภาพการด้าเนินงานและความ
ต้องการบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ขั นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ขั นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการบริหาร งานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
โรงเรียนบ้านยางหัวลม ด้าเนินการทดลองใช้กับคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ขั นตอนที่ 
4 ประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้างยางหัวลม พบว่า คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน และผู้ปกครอง
นักเรียนมีส่วนร่วมน้อย การจัดกิจกรรมทางวิชาการยังไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง ขาดสื่อ เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ ส่วนความต้องการในการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านยางหัวลม พบว่า การบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านยางหัวลม ควรใช้
รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน และ
ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม โดยการบริหารกิจกรรมควรด้าเนินการให้
เป็นระบบโดยใช้วงจรเดรมมิ่งหรือกระบวนการบริหารของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 4 
ขั นตอน ให้มีการจัดท้าคู่มือการด้าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการเป็นแนวทางการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน 2. รูปแบบการบริหาร งานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนบ้านยางหัวลม พบว่า 
การด้าเนินการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านยางหัวลม ที่ประชุมมีมติให้ใช้
รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน รูปแบบที่มีชุมชนเป็นหลักกล่าวคือ ให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมการด้าเนินงานทุก
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กิจกรรม ด้าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้วงจรเดรมมิ่ง 4 ขั นตอน ได้แก่1) ขั นวางแผน (Plan) 2) ขั น
ปฏิบัติตามแผน (Do) 3) ขั นตรวจสอบ ติดตาม (Check) และ4) ขั  นปร ับปร ุงแก้ไข  (Action) และ
กระบวนการบริหารของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 4 ขั นตอนได้แก่ 1) ศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ 2) วางแผนปฏิบัติงาน 3) ด้าเนินการตามแผน 4 ) ประเมินผล โดยให้จัดท้า
คู่มือการด้าเนินการพัฒนางานวิชาการ โรงเรียนบ้านยางหัวลม เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือการด้าเนินงาน 
และผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียน
บ้านยางหัวลมพบว่า คู่มือการด้าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการโรงเรียนบ้างยางหัวลม ในด้าน
องค์ประกอบทั่วไป และองค์ประกอบด้านโครงสร้างเนื อหา มีความเหมาะสมทุกองค์ประกอบ 3. จากการ
ทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ได้ด้าเนินการแต่งตั งคณะอนุกรรมการ
รับผิดชอบงานวิชาการจ้านวน 6 คณะ ได้แก่คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
คณะอนุกรรมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ คณะอนุกรรมการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะอนุกรรมการ พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ และคณะอนุกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนท้าการทดลองใช้รูปแบบการบริหาร งานวิชาการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผลการทดลองใช้ พบว่า คุณภาพงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คุณภาพงาน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ คุณภาพงานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน และ
คุณภาพงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก ส่วนคุณภาพงานพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาและคุณภาพงานการนิเทศการศึกษาในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับดี 4. การประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโรงเรียนบ้านยางหัวลม 
ในด้านการใช้ประโยชน์ และความเป็นไปได้พบว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
โรงเรียนบ้านยางหัวลม ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ นมีประโยชน์ในด้านการสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง
และมีประโยชน์ในเชิงการพัฒนา รวมถึงมีความเป็นไปได้ในการน้าไปใช้ในบริบทของการจัด
การศึกษา และการประเมินด้านความแม่นย้า พบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานหลังจากศึกษาคู่มือการด้าเนินการพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการ สูงกว่า ก่อนศึกษาคู่มือ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของข้าราชการครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการด้าเนินการพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในภาพรวมพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั น ป.1 – ป. 6 ปีการศึกษา 2548 สูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียน
ทุกสาระการเรียนรู้ 

ทัศนีย์ บุญมาภิบาล  (2559 : บทคัดย่อ)  ได้พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนวัดศรีบังวัน ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาล้าพูน เขต 1 มี
วัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบการ บริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนวัดศรีบังวัน ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาล้าพูน เขต 1 2) เพ่ือหาคุณภาพของ
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รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ โรงเรียนวัดศรีบังวัน ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาล้าพูน เขต 1 และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนวัดศรีบังวัน ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
ล้าพูน เขต 1 การด้าเนินงานมีทั งหมด 3 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 กระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
ตอนที่ 2 กระบวนการหาคุณภาพของรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน    
ตอนที่ 3 กระบวนการศึกษาความพึงพอใจของรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดย

ใช้  
โรงเรียนเป็นฐาน 

ผลการศึกษา พบว่า  
     1.กระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
ของโรงเรียนวัดศรีบังวัน ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาล้าพูน เขต 1 สามารถสร้างและ
พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนวัดศรีบังวัน ส้านักงานเขต 
พื นที่การศึกษาประถมศึกษาล้าพูน เขต 1 ได้เป็นกิจกรรมหลัก ได้แก่ โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่
ความเป็นเลิศ ประกอบด้วยกิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี  การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
ส่งเสริมการสอน การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การ
ส่งเสริมการ ใช้ห้องสมุด การนิเทศการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมสนับสนุนการ
เรียนการ สอน ประกอบด้วยโครงการสนับสนุน การเรียนการสอน ดังนี  โครงการเด็กดีวิถีพุทธ โครงการ 
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/ไทย โครงการโรงเรียน ส่งเสริม
สุขภาพ และโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน  

     2. กระบวนการหาคุณภาพของรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
ของโรงเรียนวัดศรีบังวัน ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาล้าพูน เขต 1 จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รอบที่ 1 ปี พ.ศ.2546 และ รอบที่ 2 ปี พ.ศ.2548 คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดศรีบังวันมีการ
พัฒนาทุกมาตรฐาน และผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดศรีบังวัน ปี 2548 เฉลี่ยรวม
ร้อยละ 76.42 ปี 2549 เฉลี่ยรวมร้อยละ 79.72 ซึ่งมีผลการพัฒนาอยู่ร้อยละ 3.30  

     3. กระบวนการศึกษาความพึงพอใจของรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
ของโรงเรียนวัดศรีบังวัน ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาล้าพูน เขต 1 ความพึงพอใจต่อ     
การบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนวัดศรีบังวัน ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาล้าพูน เขต 1 ของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานและเครือข่ายผู้ปกครอง 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.51)  
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                ถนอม ปงใจ  (2560 : บทคัดย่อ) การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน
ส้าหรับโรงเรียนบ้านหนองเตา มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่เหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียนบ้านหนองเตา ผลการวิจัย พบว่า 1. การจัดรูปแบบการนิเทศที่เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนบ้านหนองเตา ได้แก่ 1.1 ขั นตอนการนิเทศภายในคณะครูและบุคลากรต้องการให้มีขั นตอน
การนิเทศ ดังนี  1) จัดท้าแผนการนิเทศภายในของโรงเรียน 2) ประชุมชี แจงท้าความเข้าใจกับคณะ
ครู 3) มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 4) จัดท้าปฏิทินปฏิบัติงาน 5) ก้าหนด
รูปแบบการนิเทศภายใน 6) ลงมือปฏิบัติงานตามปฏิทินและรูปแบบการนิเทศภายในที่ก้าหนด  7) 
สรุปผลการปฏิบัติและรายงานความก้าวหน้าของการนิเทศ  โดยมีความต้องการให้จัดขั นตอนการ
ปฏิบัติการนิเทศภายในมากที่สุดตามล้าดับ คือ การด้าเนินการนิเทศตรงตามปฏิทินที่วางไว้ มีการประชุม
ชี แจงกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีค้าสั่งมอบหมายงานในด้านการนิเทศภายในอย่าง
ชัดเจน การรายงานความก้าวหน้าของการนิเทศภายในแต่ละรูปแบบและมีการสรุปผลการนิเทศภายใน
ทุกครั ง 1.2 รูปแบบการนิเทศภายในส้าหรับโรงเรียนบ้านหนองเตา คณะครูและบุคลากรางการศึกษามี
ความเห็นว่าการจัด การนิเทศภายในรูปแบบที่ 3 มีค่าเฉลี่ย มากกว่าทั ง 2 รูปแบบ เชื่อว่าการเป็นทั งผู้
นิเทศและผู้รับการนิเทศเป็นการสร้างภาวะผู้น้าในครูและบุคลากร การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน
ที่น้ามาใช้นี  ผู้ปฏิบัติได้มีโอกาสได้พัฒนาตนและพัฒนางานในหน้าที่มากขึ น 2. ผลการใช้รูปแบบการ
นิเทศภายในของโรงเรียนบ้านหนองเตา จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า มีส่วนช่วยให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ น ด้านความเห็นของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พบว่า ครูและบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด้าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับเพื่อน
ร่วมงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร และสามารถด้าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้ผลดีมากขึ น และครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 3. ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต่อการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองเตาโดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการนิเทศภายในรูปแบบที ่3 อยู่ในระดับมาก การนิเทศภายใต้รูปแบบองค์กรการนิเทศที่น้ามาใช้
ท้าให้การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ง่ายขึ น มีความเข้าใจในขั นตอนการปฏิบัติมากขึ น ครูได้รับการยอมรับจาก
เพ่ือนครูและบุคลากรในสถานศึกษา และได้พัฒนาให้ครูมีความรู้ทันต่อสถานการณ์มากขึ น จากการ
สนทนากลุ่มผู้บริหารโรงเรียน พบว่า การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านหนองเตาผู้
ร่วมสนทนาทุกคนเห็นด้วยกับการจัด การนิเทศภายในโดยมีการพัฒนารูปแบบการนิเทศให้มีความ
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน รูปแบบการนิเทศภายในที่น้าเสนอนี มีส่วนการบริหารจัดการเชิง
ระบบเชิงคุณภาพ มุ่งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการบริหารจัดการของ
โรงเรียนบ้านหนองเตา สร้างกระบวนการให้เกิดการร่วมคิดร่วมท้าบุคลากรจะต้องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันอยู่ตลอด การจัดรูปแบบการนิเทศภายในที่พัฒนาขึ นนี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น
ขั นตอนการนิเทศภายใน มีการวางแผน การด้าเนินตามแผน การประเมินผล และการแก้ไขปรับปรุง 
อีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนของโครงสร้างองค์กรการนิเทศภายใน เห็นว่ามีความครอบคลุมในส่วนของการ
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บริหารงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและมีคุณภาพที่จะมุ่งให้เกิดองค์ความรู้
ในการพัฒนางานได้เป็นอย่างดี 

ธัญญาภรณ์ นุชเฉย และพรเทพ รู้แผน (2560 : บทคัดย่อ)  น้าเสนอรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  
การวิจัยครั งนี  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัญหาและน้าเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 การ
ด้าเนินการวิจัยประกอบด้วย 2 ขั นตอนคือ 1) การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย
ของโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 จ้านวน 206 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรา (S.D.) 2) การสร้างรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
โดยการจัดประชุมสนทนากลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 9 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ 
เนื อหาผลการวิจัยพบว่า 1. โรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 3 
มีปัญหาการบริหาร งานวิชาการระดับปฐมวัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัญหา ด้าน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร และ
การบริหารหลักสูตร ด้านการนิเทศภายใน และด้านวัดและประเมินพัฒนาการ อยู่ในระดับปาน
กลาง 2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประกอบด้วย 5 รูปแบบย่อยคือ รูปแบบการบริหารงานด้านหลักสูตร
และการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนการสอนด้านวัดและ
ประเมินพัฒนาการ และด้านการนิเทศภายใน ความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (4.52)  

พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร (2560 : บทคัดย่อ)  ได้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของ
นักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนา 
ศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ ์โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
ดังนี  1) เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ 2) เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย เพชรบูรณ์ และ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 
ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการของนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ พบว่า มีความตรง และความเหมาะสม
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มาก โดยประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การพัฒนาศักยภาพครู 2) การพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ 3) 
การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 4) การส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนใน   การจัดการศึกษา 2. ผลการ
ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ พบว่า การพัฒนาศักยภาพครู ท้าให้ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธี การสอน สามารถออกแบบ 
กิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลาย โดยเน้นนักเรียนเป็นส้าคัญ มีการพัฒนาและใช้สื่อประกอบการ
เรียนการสอน น้ากระบวน การวิจัยในชั นเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัด การเรียนการสอน  และ
สามารถน้าผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนา 
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ และการส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการจัด
การศึกษา ท้าให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง นักเรียนมีส่วนร่วมใน การ
ด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง ได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่าน
เกณฑ์ที่ทางโรงเรียนก้าหนดและมีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ นกว่าเดิม  3. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่
มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย เพชรบูรณ์อยู่ในระดับมาก  
 

2.10 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

จากการศึกษาเอกสาร รายงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์แล้ว  พบว่า การบริหารจัดการด้านวิชาการ ในปัจจุบัน ยังไม่
สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู ให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาได้
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วย
การบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) โดยได้สังเคราะห์และก้าหนดกรอบ
แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ จากแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ที่มุ่งพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ  สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได ้ดังนี   
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ภาพประกอบ  6  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์   
                     โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563   

1.  ก้าหนดแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

 

2.  ด้าเนินการพัฒนา 
คุณภาพวิชาการ 

 

3.  ประเมินความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการพัฒนาคณภาพ

วิชาการ 

ขั นที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร
และงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัการ
บริหารและการพัฒนางานวิชาการ  
ขั นที่ 2 ก้าหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพวิชาการด้วยการบริหาร
เชิงกลยุทธ ์ 
ขั นที่ 3  การตรวจสอบความ
เหมาะสมของแนวทางการพัฒนา
คุณภาพวิชาการด้วยการบริหาร
เชิงกลยุทธ ์

 

ด้าเนินการพัฒนาคณุภาพ
วิชาการ  ด้วยการบรหิารเชิงกล
ยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว 
(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) กับ
กลุ่มเป้าหมาย  

 

การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
การพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วย
การบริหารเชิงกลยุทธ์ ของ ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก ่

- คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั นพื นฐาน   

- ครูผูส้อน   

- นักเรียน   
  -     ผู้ปกครอง   



 

 

บทที่  4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยในครั งนี   มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563 และศึกษาความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน  ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)ปีการศึกษา  2563  โดย
ผู้วิจัย ได้น้าข้อมูลจากแบบประเมินมาวิเคราะห์ แล้วน้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบ
ค้าบรรยาย ตามขั นตอน  ดังนี  
 

             ตอนที่ 1   ผลการด้าเนินงานการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์   
    ตอนที่ 2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2563   
    ตอนที่ 3  ความพึงพอใจ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 

      3.1  ความพึงพอใจของคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
      3.2  ความพึงพอใจของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)   
      3.3  ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)   
      3.4  ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

 

ตอนที่ 1 ผลการด้าเนินงานการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
   

ผู้วิจัยได้ด้าเนินการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว 
(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา  2563  ซึ่งได้ให้ผู้รับผิดชอบ ด้าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน
แต่ละกลยุทธ์ และได้ท้าการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของครูแต่ในแต่ละกลยุทธ์ ปรากฏผล ดัง
แสดงในตาราง 14 

 

ตาราง 14    ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของผลการประเมินการปฏิบัติงานของครู  
                จากการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (n=10)

กลยุทธ์ รายการประเมิน 
ระดับปฏิบัติ 

แปลผล 
µ  

กลยุทธ์ที่ 1 
ความสามารถด้าน
การจัดท้าหลักสูตร 

1.  โครงการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย 

3.79 
 

3.65 

0.24 
 

0.20 

     ดีมาก 
 

ดีมาก 



 

 

2. โครงการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา 

  

รวมกลยุทธ์ที่ 1 3.72 0.17      ดีมาก 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ รายการประเมิน 
ระดับปฏิบัติ 

แปลผล 
µ  

กลยุทธ์ที่ 2 
ความสามารถด้าน
การจัดการเรียนรู้ 

 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2.  โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียน 
    เป็นส้าคัญ 
3.  โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ 
4.  โครงการรักการอ่านเป็นนิจ 
5. โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ 
    การสื่อสาร 
6.  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
7.  โครงการประกันคุณภาพภายใน 
8.  โครงการบูรณาการหลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 
9.  โครงการห้องเรียนน่าอยู่ 

3.56  
 

3.41 
3.49 
3.48 

  
3.51 
 3.52 
 3.56 

 
3.57 
3.57           

0.22 
 

0.24  
0.23 
0.21 

 
0.22 
0.22 
0.21 

 
0.21 
0.21                                                                            

ดีมาก 
 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

 
ดีมาก 
ดีมาก 

รวมกลยุทธ์ที่ 2 3.52           0.22 ดมีาก 
กลยุทธ์ที่ 3  

ความสามารถด้าน 
การวัดผล
ประเมินผล 

1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดผล 
    ประเมินผลแนวใหม ่
2.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
    ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.41 
 

3.51 

0.24 
 

0.22 

ดีมาก 
 

ดีมาก 

รวมกลยุทธ์ที่ 3 3.46 0.21 ดมีาก 
กลยุทธ์ที่ 4  

ความสามารถด้าน
การพัฒนาสื่อและ

แหล่งเรียนรู้ 

1. โครงการส่งเสริมการใช้สื่อ ICT เพ่ือการ 
   จัดการเรียนรู้ 
2. โครงการห้องสมุดดีมีชีวิต 
3. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียน 
4. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 

 
3.57 
3.54 
3.56 
3.60 

 
0.21 
0.21 
0.20 
0.20 

 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

รวมกลยุทธ์ที่ 4 3.57 0.21 ดมีาก 
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กลยุทธ์ที่ 5  
ความสามารถด้าน 

การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 

1.  โครงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 
    ด้วยกระบวนการวิจัยในชั นเรียน 
2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพครูและ 
    บุคลากรสู่มืออาชีพ 

 
3.43 

 
3.57 

 
0.24 

 
0.21 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

รวมกลยุทธ์ที่ 5 3.50 0.22 ดีมาก 
รวมกลยุทธที่ 1-5 3.55 0.21 ดีมาก 

จากตาราง 14  แสดงระดับผลการประเมินการปฏิบัติงานของครู จากการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
ด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) พบว่า มีผลการปฏิบัติงาน

ในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก (µ = 3.55,  = 0.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลยุทธ์ที่ 1 มีผล

การปฏิบัติงานสูงสุด อยู่ในระดับดีมาก (µ = 3.72, = 0.17) รองลงมา ได้แก่กลยุทธ์ที่  4 มีผลการ

ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีมาก (µ = 3.57, = 0.21) กลยุทธ์ที่ 2 มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี

มาก (µ = 3.52, = 0.22) กลยุทธ์ที่ 5 มีผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี(µ = 3.50, = 0.22)  และ

กลยุทธ์ที่ 3  มีผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี (µ = 3.46, = 0.21) ตามล้าดับ  
 

สรุปผลการทดลองใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  
ผู้วิจัยได้ประชุมผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อ
ค้นพบที่ได้จากการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และได้ให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการน้ารูปแบบไปใช้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี   

1. ผลการพัฒนาตามกลยุทธ์ที่ 1  ความสามารถด้านการจัดท้าหลักสูตร เป็นการพัฒนา
ศักยภาพครูในรูปแบบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐาน ของ 9 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ผลปรากฏ ดังนี   

    1.1 โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนผ่านแผนการจัดประสบการณ์บูรณาการ
เรียนรู้ท้าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการประเมินพัฒนาการผู้ เรียนอย่าง
หลากหลาย และจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ท้าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ 

   1.2  โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) มีการจัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ
การเรียนรู้ เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ผ่านทางกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย    

1.3  ครูมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานและสอดคล้อง 
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กับความต้องการ ความสนใจของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน   
   1.4 ครูเข้ารับการอบรมการวิเคราะห์หลักสูตรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
และ 

การน้าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการประเมินผลการเรียน 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแล้วน้าไปพัฒนาผู้เรียน 

1.5  ครูมีการพัฒนาค้าอธิบายรายวิชา และก้าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานของหลักสูตร  สามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่น้าไปใช้จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
นักเรียนได้จริง 

2. ผลการพัฒนาตามกลยุทธ์ที่ 2  ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู ้เป็นการพัฒนาศักยภาพ
ครูในรูปแบบการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ทั งภายในและ
นอกห้องเรียน ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทั งในด้านความรู้ การใช ้ทักษะในการ
ด้ารงชีวิตและการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ นอย่างมีคุณภาพ  ผลปรากฏว่า 

 
2.1 โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย  

ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยทั ง  4  ด้าน  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ มีทักษะในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื อโรค
ไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของ
ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน  มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ มแย้มแจ่มใส มีการจัด
กิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี เพ่ือสร้างจินตนาการ ให้เด็กได้ท้ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน  ผ่าน
งานศิลปะ ผ่านเสียงเพลงดนตรีและการเคลื่อนไหว มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน แสดงความรักเพ่ือน
และเมตตาสัตว์เลี ยง โดยครูได้ด้าเนินการจัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
และมีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวร้อง เล่น เต้น ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  นอกจากนี 
ยังมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่  มีมารยาทที่ดี ยิ ม ไหว้ ทักทาย 
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทใน
การรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรม
แบ่งเขตพื นที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ท้างานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้
กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ รู้จักการรอคอย  รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ 
ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมหนูน้อยอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณ  พ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส้าคัญทางชาติ 

2.2 โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)ได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  
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สื่อสารสนทนาโต้ตอบได้ มีทักษะการคิดพื นฐาน มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดย
ส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค้าตอบของข้อสงสัยด้วย
วิธีการของตนเอง  มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองสนใจให้ครูและ
เพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ มี
การสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ การปั้นดินน ้ามันเพ่ือ
สื่อสารความคิด  ความรู้สึกของตนเองและเสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย ทั งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน   

 2.3 ผู้เรียนปฐมวัย มีพัฒนาการด้านน ้าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  มีทักษะในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื อ
ไวรัสโคโรน่า 2019  สามารถใช้กล้ามเนื อใหญ่ กล้ามเนื อเล็กได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์
กัน  เหมาะสมกับสุขภาพและวัย มีสุขภาพแข็งแรงมีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั ง 5 และมีสุข
นิสัยการรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี มีสุขภาพจิตที่ดี ร่าเริง  ยิ มแย้มแจ่มใส  มีความสุข มีความอารมณ์ที่ดี
ต่อตนเอง  รักการออกก้าลังกาย รักดนตรี ชื่นชมศิลปะ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสนใจ ใฝ่รู้ มั่นใจ
ในตนเองและกล้าแสดงออกและมีการแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยในระดับดีเยี่ยม มี
พัฒนาการทางสังคมเหมาะสมตามวัย มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค้าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ เล่นและท้า
กิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มและของชั นเรียนรู้จัก
แบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั งใจ และรักการเรียนรู้  มี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม
กับวัย  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  และมีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

2.4 ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนโดยจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การจัด
กิจกรรม      

การเรียนรู้สู่โครงงานคณิตศาสตร์ การใช้เทคนิคการใช้ค้าถามหมวกความคิด 6 ใบในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์  
การใช้เทคนิค 12 ร. ในการจดัการเรียนรู้สู่โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู้ให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจที่คงทน 

2.2 ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ 
ของนักเรียนที่เน้นการน้าไปใช้ได้ในชีวิตจริง  อีกทั งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ น โดย
ใช้ชุมชนการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ใช้ช่วงเวลา 
“พบกันวันจันทร์สร้างสรรค์งานวิชาการ เวลา 16:00 -1700 น.” 

2.3 นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทั งภายในและนอกห้องเรียน 
สูงขึ นและอย่างทั่วถึง 
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2.4 นักเรียนกลุ่มเก่งได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามความถนัดและความสนใจ 
นักเรียนกลุ่มอ่อนได้รับการซ่อมเสริม 

2.5 ปีการศึกษา 2563  นักเรียนมีผลการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 100  
เพ่ิมสูงขึ นจากปีการศึกษา 2562  ร้อยละ 18.77 
  2.6 หลังการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ พบว่า  ผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ตามมาตรฐานการอ่านการเขียนใน
แต่ละระดับชั น ผู้เรียนมีความสามารถตามสมรรถนะของผู้เรียน 5 ด้านอย่างเหมาะสม มีทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่า 2019  มีผลการทดสอบความสามารถพื นฐาน
ระดับชาติ (NT) ชั นประถมศึกษาปีที่ 3 มีพัฒนาการที่ดีตามศักยภาพของผู้เรียน และผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 มีพัฒนาการที่ดีตามศักยภาพ
ของผู้เรียน ส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

3. ผลการพัฒนาตามกลยุทธ์ที่ 3 ความสามารถด้านการวัดผลประเมินผล เป็นการพัฒนาศักยภาพครู 
ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เกี่ยวกับ การวัดผลประเมินผลทางเลือกใหม่ที่อิงมาตรฐาน  
และการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมติดตามผลการเรียนและรายงานผลการเรียนต่อผู้ปกครองอย่างสม่้าเสมอ  
ผลปรากฏว่า 

3.1 ครูใช้เทคนิคการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง และน้าผลการ 
ประเมินไปใช้ในการพัฒนานักเรียนสูงขึ น 

3.2 ครูติดตามดูแลโดยให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนา ปรับปรุงผลการเรียนรู้เต็มตาม 
ศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล 

3.3 ในปีการศึกษา 2563 นักเรียนทุกระดับชั นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ นกว่า  
ปีการศึกษา 2562 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และในภาพรวมผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ก้าหนด 

4. ผลการพัฒนาตามกลยุทธ์ที่ 4  ความสามารถด้านการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้  เป็นการ
พัฒนา ศักยภาพครู ในรูปแบบการส่งเสริมให้ใช้สื่อการเรียนรู้และการใช้สื่อ  ICT ในการจัดการ
เรียนรู้     ผลปรากฏว่า 

4.1 ครูมีการใช้สื่อการเรียนรู้ และสื่อ ICT ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพ่ิมสูงขึ น  
4.2 นักเรียนมีการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองผ่านส ื่อ ICT เพ่ิมสูงขึ น  

5. ผลการพัฒนาตามกลยุทธ์ที่ 5 ความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  เป็น            
การพัฒนาศักยภาพครู ในรูปแบบส่งเสริมให้ใช้กระบวนการวิจัยในชั นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
นักเรียน  ผลปรากฏว่า  

5.1 ครูมีการใช้การวิจัยในชั นเรียนแก้ปัญหา ปรับพฤติกรรมและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 
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ทางการเรียนของนักเรียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมสูงขึ น ในปีการศึกษา 2563 จ้านวน 20  เรื่อง   
5.2 ครูมแีนวทางในการใช้ผลงานการวิจัยในชั นเรียน เพ่ือประกอบการน้าเสนอเป็น 

ผลงานทางวิชาการจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย พร้อมรับ
การประเมินเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ น จ้านวน 4 คน 
 

ตอนที่ 2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา   2563   
 

ผู้วิจัยได้ด้าเนินการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  ปีการศึกษา  
2563  ซึ่งได้ให้ผู้รับผิดชอบการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) และได้ท้าการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนกัเรียน เพ่ือเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา  2562 ก่อนการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้วยการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ปรากฏผล ดังแสดงในตาราง 15 – 24 

 
ตาราง 15  ร้อยละของเด็ก ที่มีผลพัฒนาการระดับดี ชั นปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 – 2563 

                        โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 
 

ผลพัฒนาการ(ด้าน) 
ค่าเฉลี่ยพัฒนาการ (ร้อยละ) ความต่าง 

พัฒนาการ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ร่างกาย 100 100 0.00 
อารมณ์ – จิตใจ 100 100 0.00 
สังคม 61.54 90  +28.46 
สติปัญญา 100 100  0.00 

เฉลี่ยรวม 90.39 97.50  +7.11 

ที่มา  :  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 
          ประจ้าปี 2562 และ 2563  

 
จากตาราง 15 พบว่าในปีการศกึษา 2563 ค่าเฉลี่ยพัฒนาการของเด็กในระดับการศึกษาปฐมวัย 

มีพัฒนาการโดยรวมเพ่ิมขึ น ร้อยละ 7.11 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านสังคม มพัีฒนาเพ่ิมขึ น
ร้อยละ  28.46  

ตาราง 16 ร้อยละของนักเรียน ที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 
3  
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                          ขึ นไป ชั นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562  
                          และปีการศึกษา 2563  โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)   
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 58.62 59.68 +1.06 
คณิตศาสตร์ 55.17 56.45 +1.28 
วิทยาศาสตร์ 48.28 51.61 +3.33 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 56.90 74.19 +17.29 
ประวัติศาสตร์ 72.41 75.81 +3.40 
สุขศึกษา 89.66 95.16 +5.50 
ศิลปะ 86.21 88.71 +2.50 
การงานอาชีพ 81.03 83.87 +2.84 
ภาษาอังกฤษ 58.62 56.45 -2.17 

รวม 67.43 71.33 3.90 

ที่มา  :  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 
          ประจ้าปี 2562 และ 2563  

 

จากตาราง 16  พบว่า ร้อยละของนักเรียน ที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
รายวิชาในระดับ 3 ขึ นไป ชั นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษา 2563 มีพัฒนาการเพ่ิมขึ นโดยรวม 
ร้อยละ 3.90 และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ก็พบว่า ในปีการศึกษา 2563 มี
พัฒนาการเพิ่มขึ  นทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ ยกเว้นกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษ ที ่มี
พัฒนาการลดลง -2.17 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีพัฒนาการเพิ่มขึ น เรียงล้าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี   กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (+17.29) กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สุขศึกษา 
(+5.50) กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ (+3.40) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (+3.33) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (+2.84) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (+2.50) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (+1.28) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (+1.06) ตามล้าดับ 
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ตาราง 17 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนใน 

                            ระดับดีขึ นไป ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และร้อยละของผลต่างระหว่างปี 
                       การศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563  โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)   

ระดับชั น ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่ 1 57.14 64.29 +7.15 
ประถมศึกษาปีที่ 2 71.43 81.82 +10.39 
ประถมศึกษาปีที่ 3 75.00 85.71 +10.71 
ประถมศึกษาปีที่ 4 71.43 87.50 +16.07 
ประถมศึกษาปีที่ 5 73.33 100 +26.67 
ประถมศึกษาปีที่ 6 100 100 0.00 

รวม 74.72 86.55 +11.83 
ที่มา  :  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 
          ประจ้าปี 2562 และ 2563  

จากตาราง 17 พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และ
เขียนในระดับดีขึ นไป ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ในปีการศึกษา 2563  โดยรวมมีพัฒนาการ
เพ่ิมขึ น (+11.83) และเมื่อพิจารณาเป็นรายระดับชั น ก็พบว่า ในปีการศึกษา 2563  ทุกระดับชั น
มีผลพัฒนาการด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน เพ่ิมขึ นทุกระดับชั น  

ระดับชั นที่มีพัฒนาการเพิ่มขึ น เรียงล้าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี  ประถมศึกษาปีที่ 5 
(+26.67) ประถมศึกษาปีที่ 4 (+16.07) ประถมศึกษาปีที่ 3 (+10.71) ประถมศึกษาปีที่ 2 (+10.39) 
และประถมศึกษาปีที่ 1 (+7.15) ตามล้าดับ 

ตาราง 18 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ นไป 

                         ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562 และ 
                        ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)   

ระดับชั น ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่ 1 64.29 78.57 +14.28 
ประถมศึกษาปีที่ 2 81.81 100 +18.19 
ประถมศึกษาปีที่ 3 100 100 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 4 100 100 0.00 



112 

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 100 100 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 6 100 100 0.00 

รวม 91.02 96.43 +5.41 
ที่มา  :  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 
          ประจ้าปี 2562 และ 2563  

จากตาราง 18 พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในระดับดีขึ นไป ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ในปีการศึกษา 2563  โดยรวมมีพัฒนาการเพ่ิมขึ น 
(+5.41) และเมื ่อพิจารณาเป็นรายระดับชั  น ก็พบว่า ในปีการศึกษา 2563  ทุกระดับชั  นมีผล
พัฒนาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์เพ่ิมขึ นทุกระดับชั น 

ระดับชั นที่มีพัฒนาการเพ่ิมขึ น เรียงล้าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี  ชั นประถมศึกษาปีที่ 2  
(+18.19) ชั นประถมศึกษาปีที่ 1 (+14.28) ส่วนระดับชั นอ่ืน ๆ นักเรียนมีผลผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงคใ์นระดับดีขึ นไป ร้อยละ 100 ทั ง 2 ปีการศึกษา 

ตาราง 19 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง 
                           การศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับผ่านระดับชั นประถมศึกษา 
                               ปีที่ 1- 6 และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563  
                           โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)   
 

ระดับชั น ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่ 1 87.50 100 +12.50 
ประถมศึกษาปีที่ 2 100 100 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 3 100 100 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 4 100 100 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 5 100 100 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 6 100 100 0.00 

รวม 97.92 100 +2.08 
 

ที่มา  :  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 
          ประจ้าปี 2562 และ 2563  

 

จากตาราง 19 พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับผ่านระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ในปี
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การศึกษา 2563  ทุกระดับชั นมีผลพัฒนาการด้านสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยรวมมีพัฒนาการเพ่ิมขึ น (+2.08) โดยเฉพาะชั นประถมศึกษาปีที่ 
1มีพัฒนาการเพิ่มขึ น (+12.50) 

 
 
 
 
 
 

ตาราง 20  เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั นประถมศึกษา 
            ปีที่ 1  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2562 – 2563  โรงเรียน 
            บ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)   
 

สมรรถนะ ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

    

การอ่านออกเสียง 67.68 92.00 +24.32 
การอ่านรู้เรื่อง 73.75 80.57 +6.82 
    

รวม 2 สมรรถนะ 70.71 86.29 +15.58 
 

ที่มา  :  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 
          ประจ้าปี 2562 และ 2563  

 

จากตาราง 20 พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั นประถมศึกษา             
ปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 มีพัฒนาการเพ่ิมขึ นโดยรวม (+15.58) และเมื ่อพิจารณาเป็นราย
สมรรถนะ ก็พบว่า มีพัฒนาการเพิ่มขึ นทั ง 2 สมรรถนะ เรียงตามล้าดับ คือ สมรรถนะการอ่าน
ออกเสียง (+24.32) และสมรถนะการอ่านรู้เรื่อง (+6.82) ตามล้าดับ 

ตาราง 21  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
            ชั นประถมศึกษาปีที่ 3 และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563  
            โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)  
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ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 58.40 66.12 +7.72 
ด้านค้านวณ 55.40 48.25 -7.15 
ด้านเหตุผล 0 0 0 
รวมความสามารถทั ง 3 ด้าน 56.90 57.19 +0.29 

 

ที่มา  :  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 
          ประจ้าปี 2562 และ 2563  

 

จากตาราง 21 พบว่า ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) ชั นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 มีพัฒนาการเพ่ิมขึ นโดยรวม (+0.29) และเมื่อ
พิจารณาความสามารถเป็นรายด้าน พบว่า ความสามารถด้านภาษา มีพัฒนาเพิ่มขึ น (+7.72) 
ในขณะที่ความสามารถด้านการค้านวณมีพัฒนาการลดลง (-7.15) 

 
ตาราง 22  ผลการทดสอบความสามารถพื นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั นประถมศึกษา 

    ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) เปรียบเทียบ 
    กับผลการประเมินระดับ สพฐ.และระดับประเทศ  

 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษา 66.12 47.76 47.46 
ด้านค้านวณ 48.25 41.30 40.47 
ด้านเหตุผล - - - 
รวมความสามารถทั ง 3 ด้าน 57.19 44.53 43.97 

 

ที่มา  :  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 
          ประจ้าปี 2563  

 

จากตาราง 22 พบว่า ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) ชั นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) เมื่อ 
เปรียบเทียบกับผลการประเมินระดับ สพฐ.และระดับประเทศ  พบว่า สูงกว่าระดับ สพฐ.และสูงกว่า
ระดับประเทศ ทั งด้านภาษาและด้านการค้านวณ 
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ตาราง 23  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 
            และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว 
            (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)   
 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ผลต่าง                    
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 57.85 62.36 +4.51 

คณิตศาสตร์ 36.00 28.57 -7.43 

วิทยาศาสตร์ 40.70 42.41 +1.71 

ภาษาอังกฤษ 55.40 55.00 -0.40 

รวมเฉลี่ย 4 รายวิชา 47.49 47.09 -0.40 
 

ที่มา  :  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 
          ประจ้าปี 2562 และ 2563  

 

จากตาราง 23 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 มีพัฒนาการลดลงเล็กน้อย โดยรวม (-0.40) และเมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา 
พบว่า มีราวิชาที่มีพัฒนาการเพิ่มขึ น 2 รายวิชา ดังนี  รายวิชาภาษาไทย มีพัฒนาการเพิ่มขึ น 
(+4.51) และรายวิชาวิทยาศาสตร์ (+1.71) ส่วนรายวิชาคณิตศาสตร์ มีพัฒนาการลดลง (-7.43) 
และรายวิชาภาษาอังกฤษ ลงลง (-0.40) ตามล้าดับ 

ตาราง 24  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 
              ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) เปรียบเทียบกับ 
              ผลการประเมินระดับ สพฐ.และระดับประเทศ  
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 62.36 54.96 56.20 
คณิตศาสตร์ 28.57 28.59 29.99 
วิทยาศาสตร์ 42.41 37.64 38.78 
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ภาษาอังกฤษ 55.00 38.87 43.55 
รวมเฉลี่ย 47.09 40.02 42.13 

จากตาราง 24 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นประถมศึกษา                   
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) เมือเปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินระดับ สพฐ.และระดับประเทศ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั น
พื นฐาน (O-NET) ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 
สูงกว่าระดับ สพฐ.และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และเมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ค่าเฉลี่ยผล
การทดสอบระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET)  สูงกว่าระดับ สพฐ.และระดับประเทศ 3 รายวิชา คือ 
รายวิชาภาษาไทย รายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาภาษาอังกฤษ  ในขณะที่รายคณิตศาสตร์ มี
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบเทียบเท่าระดับ สพฐ. แต่ต่้ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

  

ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ครูผู้สอน            
นักเรียน และผู้ปกครอง 

 

ผู้วิจัย ได้ด้าเนินการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้าน
วังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา  2563  ซึ่งได้ให้ผู้รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
ด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยทุธ์ โรงเรยีนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) และได้สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือประเมินความพึงพอใจ ปรากฏผล ดังแสดงในตาราง  25 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 25   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพ 
               วชิาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)  
               โดยภาพรวม  มีดังต่อไปนี  
 

 
รายการ 

 

N  
 

 
µ 

 
 

แปลความหมาย 
(ระดับความพึงพอใจ) 

1. คณะกรรมการสถานศึกษา 9 4.80 0.42 ดีมาก 
2. ครูผู้สอน 10 4.43 0.68 ดี 
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3.นักเรียน 81 4.26 0.69 ดี 
4. ผู้ปกครอง 81 4.66 0.50 ดีมาก 

รวม 181 4.54 0.57 ดีมาก 
 

จากตาราง 21   ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ด้วยการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับดีมาก (µ = 4.54, = 0.57 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ

คณะกรรมการสถานศึกษา (µ = 4.80, = 0.42 ) รองลงมา ได้แก่  ผู้ปกครอง (µ = 4.66 , = 0.50 

) ผู้ที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ นักเรียน (µ = 4.26, = 0.69 



 

 

บทที่ 5 

 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 

การวิจัยครั งนี  เป็นการวิจัยองค์กร ที่มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพวิชาการ  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียน
บ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563  2)  ศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั น
พื นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง  ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา  2563   

การศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้า
เขียว (พ่วงโพธิ์อุปถมัภ์) ปีการศึกษา 2563 ในครั งนี  มีสาระโดยสรุป ดังนี  
 

5.1 กลุ่มเป้าหมาย 
 

               การศึกษาครั งนี  มีการก้าหนดเป้าหมาย เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 

5.1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล การประเมินผลการด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการ 
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ้านวน 
10  คน ซึ่งเป็นผู้ก้ากับและรับผิดชอบในการใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์  
  5.1.2 ผลการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนความพร้อมของเด็กปฐมวัย ของเด็กระดับ
การศึกษาปฐมวัย  จ้านวน 10 คน 

         5.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั ง 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนชั นประถมศึกษา 
ปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2563  จ้านวน 62  คน   

5.1.4 กลุ ่มผู ้ให ้ข ้อมูล  การประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ 

ด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563  
ประกอบด้วย  คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน  จ้านวน 9 คน ครูผู้สอนจ้านวน 10  คน 
นักเรียน จ้านวน 81 คน และผู้ปกครอง จ้านวน 81 คน รวมทั งสิ น จ้านวน 181 คน 
 

5.2 ขอบเขตด้านเนื อหา   
                 

  การวิจัย การพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว 
(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563 ตามกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพครู ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 



 

 

ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ความสามารถด้านการจัดท้าหลักสูตร  กลยุทธ์ที่ 2. ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 3. ความสามารถด้านการวัดผลประเมินผล  กลยุทธ์ที่ 4. ความสามารถด้านการใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ และกลยุทธ์ที่ 5. ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
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 5.3 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวมรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล  
 

5.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
         5.3.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการด้าเนินงานพัฒนา

คุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย  
              1)  แบบประเมินผลการด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการ

เชิงกลยุทธ์ 
             2)  แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       5.3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนา 

คุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  จ้านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย แบบประเมินความพึง
พอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีต่อการพัฒนา
คุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)  

5.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  
       5.3.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลการผลประเมินผลการด้าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ ด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ได้ด้าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี   

              1) ผู้วิจัยด้าเนินการชี แจงกับคณะครู บุคลากร ที่รับผิดชอบในรายละเอียด ของ
การด้าเนินงานการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยใช้คู่มือที่ผู้วิจัย
จัดท้าขึ น  

    2) โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ด้าเนินการจัดกิจกรรม 
ตามกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพครู ประกอบด้วย  5 กลยุทธ์ ในปีการศึกษา 2563 

    3) ผู้วิจัยเชิญคณะครู บุคลากร หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบมาประชุมเพ่ือ
สรุปผลการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  จากนั นเปิดอภิปราย เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อค้นพบที่ได้จากการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

    4) ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานทะเบียน
และวัดผลของโรงเรียน  
                         5) การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลจากการประเมินการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
ด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  และข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 
2563  ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลในครั งนี  ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
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      5.3.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อพัฒนาคุณภาพ
วิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี   

   1) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
ด้วยการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์  โรงเรียนบ้านวงัน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)  ได้แก ่คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั นพื นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง โดยส่งหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการ
ประชุมรับทราบผลการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว 
(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา  2563 และให้ผู้ที่เก่ียวข้อง ได้ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนา
คุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)  ตาม
แบบประเมิน โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยตนเอง   

     2) วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) โดยภาพรวม
และจ้าแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ซ่ึงสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยใช้โปรแกรม  SPSS for Windows  

 

5.4 สรุปผลการศึกษา 
 

             5.4.1 ผลการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้า
เขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563 สรุปได้ ดังนี   

     5.4.1.1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วย
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) พบว่า ครูมีผลการปฏิบัติงาน
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  มีข้อสรุปดังนี  

1) ความสามารถด้านการจัดท้าหลักสูตร  อยู่ในระดับดีมาก  พบว่า      
     (1) โรงเรียนบา้นวังน า้เขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) มีหลักสตูรสถานศึกษาที่สอดคล้อง

กับ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนผา่นแผนการจัดประสบการณ์บูรณาการ
เรียนรู้ท้าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย และจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ท้าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ 

        (2) โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) มีการจัดประสบการณ์ในรูปแบบ
บูรณาการการเรียนรู้  เป็นการจัดประสบการณ์ที่ เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ผ่านทางกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    
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    (3)  ครูมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานและ 
สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน   

       (4) ครูเข้ารับการอบรมการวิเคราะห์หลักสูตรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
และการน้าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการประเมินผลการเรียน 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแล้วน้าไปพัฒนาผู้เรียน 

(5) ครูมีการพัฒนาค้าอธิบายรายวิชา และก้าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 
กับมาตรฐานของหลักสูตร  สามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่น้าไปใช้จัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนานักเรียนได้จริง 

2) ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดับดีมาก  พบว่า  
 

    (1) โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย  
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยทั ง  4  ด้าน  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ มีทักษะในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื อโรค
ไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของ
ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน  มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ มแย้มแจ่มใส มีการจัด
กิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี เพ่ือสร้างจินตนาการ ให้เด็กได้ท้ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน  ผ่าน
งานศิลปะ ผ่านเสียงเพลงดนตรีและการเคลื่อนไหว มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน แสดงความรักเพ่ือน
และเมตตาสัตว์เลี ยง โดยครูได้ด้าเนินการจัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
และมีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวร้อง เล่น เต้น ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  นอกจากนี 
ยังมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่  มีมารยาทที่ดี ยิ ม ไหว้ ทักทาย 
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทใน
การรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรม
แบ่งเขตพื นที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ท้างานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้
กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ รู้จักการรอคอย  รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ 
ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมหนูน้อยอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณ  พ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส้าคัญทางชาติ 

(2) โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)ได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  
สื่อสารสนทนาโต้ตอบได้ มีทักษะการคิดพื นฐาน มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดย
ส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค้าตอบของข้อสงสัยด้วย
วิธีการของตนเอง  มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองสนใจให้ครูและ
เพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ มี
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การสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ การปั้นดินน ้ามันเพ่ือ
สื่อสารความคิด  ความรู้สึกของตนเองและเสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย ทั งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน   

      (3) ผู้เรียนปฐมวัย มีพัฒนาการด้านน ้าหนักและส่วนสูงเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  มีทักษะในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื อ
ไวรัสโคโรน่า 2019  สามารถใช้กล้ามเนื อใหญ่ กล้ามเนื อเล็กได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์
กัน  เหมาะสมกับสุขภาพและวัย มีสุขภาพแข็งแรงมีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั ง 5 และมีสุข
นิสัยการรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี มีสุขภาพจิตที่ดี ร่าเริง  ยิ มแย้มแจ่มใส  มีความสุข มีความอารมณ์ที่ดี
ต่อตนเอง  รักการออกก้าลังกาย รักดนตรี ชื่นชมศิลปะ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสนใจ ใฝ่รู้ มั่นใจ
ในตนเองและกล้าแสดงออกและมีการแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยในระดับดีเยี่ยม มี
พัฒนาการทางสังคมเหมาะสมตามวัย มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค้าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ เล่นและท้า
กิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มและของชั นเรียนรู้จัก
แบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั งใจ และรักการเรียนรู้  มี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม
กับวัย  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  และมีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์
 

     (4) ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนโดยจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การจัด
กิจกรรม      

การเรียนรู้สู่โครงงานคณิตศาสตร์ การใช้เทคนิคการใช้ค้าถามหมวกความคิด 6 ใบในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์  
การใช้เทคนิค 12 ร. ในการจดัการเรียนรู้สู่โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู้ให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจที่คงทน 

     (5) ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถ 

ของนักเรียนที่เน้นการน้าไปใช้ได้ในชีวิตจริง  อีกทั งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ น โดย
ใช้ชุมชนการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ใช้ช่วงเวลา 
“พบกันวันจันทร์สร้างสรรค์งานวิชาการ เวลา 16:00 -1700 น.” 

    (6) นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทั งภายในและนอก
ห้องเรียน 

สูงขึ นและอย่างทั่วถึง 
     (7) นักเรียนกลุ่มเก่งได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามความถนัดและความสนใจ 



118 

 

นักเรียนกลุ่มอ่อนได้รับการซ่อมเสริม 
       (8) หลังการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ พบว่า  ผล
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ตามมาตรฐานการอ่านการเขียน
ในแต่ละระดับชั น ผู้เรียนมีความสามารถตามสมรรถนะของผู้เรียน 5 ด้านอย่างเหมาะสม มีทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่า 2019  มีผลการทดสอบความสามารถพื นฐาน
ระดับชาติ (NT) ชั นประถมศึกษาปีที่ 3 มีพัฒนาการที่ดีตามศักยภาพของผู้เรียน และผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 มีพัฒนาการที่ดีตามศักยภาพ
ของผู้เรียน ส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
  3) ความสามารถด้านการวัดผลประเมินผล อยู่ในระดับดีมาก  พบว่า ครูใช้เทคนิค
การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายตามสภาพจริง และน้าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา นักเรียน
สูงขึ น ครูติดตามดูแลโดยให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนา ปรับปรุงผลการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของ
นักเรียน 

     4) ความสามารถด้านการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก  พบว่า ครูมีการใช้ 
สื่อการเรียนรู้และสื่อ ICT ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพ่ิมสูงขึ น  

5) ความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  อยู่ในระดับดี พบว่า ครูมแีนวทางใน 
การใช้ผลงานการวิจัยในชั นเรียน เพ่ือประกอบการน้าเสนอเป็นผลงานทางวิชาการจากการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย พร้อมรับการประเมินเพ่ือมีและเลื่อนวิทย
ฐานะที่สูงขึ น จ้านวน 4 คน 
     5.4.1.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีน ปีการศึกษา 2563  หลังการการพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการด้วยการบรหิารจัดการเชิงกลยุทธ ์ พบว่า  

 (1) พัฒนาการของเด็กในระดับการศึกษาปฐมวัย มีพัฒนาการโดยรวมเพ่ิมขึ น ร้อยละ 7.11 
โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสังคม มีพัฒนาเพ่ิมขึ นร้อยละ  28.46  

 (2) ร้อยละของนักเรียน ที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 
3 ขึ นไป ชั นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษา 2563 มีพัฒนาการเพ่ิมขึ นโดยรวม ร้อยละ 3.90 

 (3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนใน
ระดับดีขึ นไป ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ในปีการศึกษา 2563  โดยรวมมีพัฒนาการเพ่ิมขึ น 
(+11.83) 

(4)  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ นไป    
ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ในปีการศึกษา 2563  โดยรวมมีพัฒนาการเพิ่มขึ น (+5.41) 
  (5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับผ่านระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ในปีการศึกษา 
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2563  ทุกระดับชั  นมีผลพัฒนาการด้านสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั น
พื นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยรวมมีพัฒนาการเพิ่มขึ น (+2.08) 
  (6) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน (RT) ชั นประถมศึกษา             
ปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 มีพัฒนาการเพิ่มขึ นโดยรวม (+15.58) 

 (7) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 มีพัฒนาการเพ่ิมขึ นโดยรวม (+0.29) สูงกว่าระดับ สพฐ.และ
สูงกว่าระดับประเทศ ทั งด้านภาษาและด้านการค้านวณ 

 (8) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นประถมศึกษา ปีที่ 6 ใน
ปีการศึกษา 2563 ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นประถมศึกษา  
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) สูงกว่าระดับ สพฐ.และสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ ใน 3 รายวิชา คือ รายวิชาภาษาไทย รายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

5.4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน 
และผู้ปกครอง  ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้า
เขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน 
และผู้ปกครอง ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้า
เขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  

 

5.5 อภิปรายผล 
   

จากสรุปผลการศึกษา มีประเด็นส้าคัญท่ีน้ามาอภิปรายผล ดังนี   

5.5.1 จากการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์  โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563 ผู้วิจัยมีข้ออภิปราย ดังนี   

                  5.5.1.1 ผลการประเมินผลการด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการ 
เชิงกลยุทธ์ 

           จากผลการประเมินผลการด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
ซึ่งประเมินจากการด้าเนินกิจกรรม โครงการตามกลยุทธ์ทั ง 5 กลยุทธ์ สรุปได้ว่า ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของครู จากการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว 
(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) พบว่า มีผลการปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า กลยุทธ์ที่ 1 มีผลการปฏิบัติงานสูงสุด อยู่ในระดับดีมาก รองลงมา ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 2 มีผลการ
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ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีมาก กลยุทธ์ ที่ 3 มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก กลยุทธ์ที่ 4 มีผลการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีมาก และกลยุทธ์ที่ 5 มีผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีมาก    

        ทั งนี  จากการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว 
(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563  ซึ่งผู้วิจัยได้ด้าเนินการสังเคราะห์แนวทางการบริหารขึ นจาก
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร  การบริหารงานวิชาการ  
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาศักยภาพครู การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ ความพึงพอใจ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน มี
การทดลองใช้ (Try out) ได้ปรับปรุงแก้ไขจนได้แนวทางที่มีประสิทธิภาพ เมื่อน้ามาพัฒนาคุณภาพ
วิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ พบว่าเป็นแนวทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  เหมาะสม
กับการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี ทั งนี อาจ
เนื่องจาก ได้มีการพัฒนาขึ นอย่างเป็นระบบ  มีการบริหารจัดการอย่างเป็นขั นตอนอย่างดีเยี่ยม เริ่มตั งแต่
ตั งแต่การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ การก้าหนดทิศทาง อันได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายจนถึง
การด้าเนินการก้าหนดยุทธศาสตร์ที่มีกลยุทธ์ต่อเนื่องตั งแต่การพัฒนาครูด้านความสามารถในการ
จัดท้าหลักสูตร ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล ความสามารถด้านการ
ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้  และความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก เ รี ยนสู งขึ น  ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้อ งทุ กฝ่ ายมี ความ พึงพอใจ  ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ( 2550 : 15) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ขับเคลื่อนโดยอาศัยหรือใช้
ยุทธศาสตร์เป็นตัวน้า ซึ่งเมื่อมีการวางยุทธศาสตร์แล้ว ผู้บริหารขององค์กรต้องปรับกระบวนทัศน์
การด้าเนินงานกระบวนการบริหารให้มีความเหมาะสม และสามารถรองรับต่อการน้ายุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างบรรลุผลได้ สอดคล้องกับ พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร (2563 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า ผล
การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์  มีการพัฒนาศักยภาพครู ท้าให้ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้หลากหลาย โดยเน้นนักเรียนเป็นส้าคัญ มีการพัฒนาและใช้สื่อประกอบ การเรียนการ
สอน น้ากระบวนการวิจัยในชั นเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน และสามารถน้า
ผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน  การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนา 
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ และ   การส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการจัด
การศึกษา ท้าให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง นักเรียนมีส่วนร่วมใน การ
ด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง ได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่าน
เกณฑ์ที่ทางโรงเรียนก้าหนด คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง
นักเรียน มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนา ศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ อยู่ในระดับมาก 
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                5.5.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 
ปีการศึกษา 2563  จ้านวน 81 คน  ทั ง 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

         จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์
อุปถัมภ์)ปีการศึกษา 2563  พบว่า ร้อยละของผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาผ่านเกณฑ์ที่ทางโรงเรียน
ก้าหนด แสดงว่ากลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนตาม 5 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1. ความสามารถด้าน
การจัดท้าหลักสูตร กลยุทธ์ที่ 2. ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 3. ความสามารถด้าน
การวัดผลประเมินผล  กลยุทธ์ที่ 4. ความสามารถด้านการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และกลยุทธ์ที่ 5.
ความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  สามารถจัดการเรียนรู้ที่ท้าให้นักเรียนมีการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ผ่านเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนก้าหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรชัย ตื อยศ 
(2558. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรในงานจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางปฏิรูป
การเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี อ้าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย พบว่า ผลการ
พัฒนาครูตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรในงานจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ 
ท้าให้ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ น  

5.5.2  ความพึงพอใจของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง  
ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วง
โพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และ
ผู้ปกครอง ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว 
(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก ทั งนี อาจเป็นเพราะว่าการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ท้าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ น  ทั งนี เพราะการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563 เป็นการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนาศักยภาพครู ให้มีความสามารถจัดท้าหลักสูตร  การจัดการเรียนรู้และกิจกรรมที่หลากหลาย  
การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ส่งผล
ให้ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ น  ผ่านเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนก้าหนด รวมทั ง
โรงเรียน ครูและนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติยศอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ ประทีป พัวพันธุ์ (2558 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พบว่า ความ
พึงพอใจของข้าราชการครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ
ด้าเนินการพัฒนา รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในภาพรวมพบว่า มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั น ป.1 – ป. 6 ปีการศึกษา 2558 
สูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียนทุกสาระการเรียนรู้ 

 

5.6 ข้อเสนอแนะ 
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5.6.1 ข้อเสนอแนะในการน้าผลการศึกษาไปใช้ 
       จากผลการศึกษา การพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์โรงเรียน

บ้านวังน ้าเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการน้าผลการศึกษาไปใช้ 
ดังนี   

     1. ควรมีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั งคณะผู้บริหาร ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั น
พื นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการด้าเนินการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
ด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 

     2. ควรจัดสรรทรัพยากรการบริหารและสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้ การด้าเนินการ 
ตามโครงการในกลยุทธ์ต่างๆ เป็นไปตามแผนที่ก้าหนดไว้  

     3. ควรมีการเสริมแรง สร้างขวัญและก้าลังใจในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให้ครูได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ตามศักยภาพ  และเกิดผลดีต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนสูงขึ น      

5.6.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั งต่อไป  
              จากผลการศึกษาครั งนี  มีประเด็นที่ควรจะศึกษาค้นคว้าต่อไป ดังนี   

    1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการ   
    2. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนางานวิชาการ  
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