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บทคดัย่อ 
 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของ
โมเดลความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
การดาํเนินการมีสองระยะ ประกอบดว้ย  ระยะแรกคือ การพฒันาตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎี 
จดัทาํกรอบแนวคิดตวับ่งช้ี  ร่างตวับ่งช้ี  ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา   ระยะท่ีสองคือ  การทดสอบ
เพื่อยืนยนัตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  จาํนวน 395 โรงเรียน  ไดม้าโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
เป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า  5  ระดบั  มีมีค่าความตรงอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00  ค่าความ
เท่ียงทั้งฉบบัเท่ากบั .983  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์   

ผลการวจัิย 
1. ผลการพฒันาตวับ่งช้ีปรากฏว่า ไดอ้งคป์ระกอบงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จาํนวน 4 องคป์ระกอบหลกั 15 องคป์ระกอบยอ่ย ตวับ่งช้ีจาํนวน 88 ตวับ่งช้ี ท่ีเป็นไปตามหลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งผลการศึกษาพบวา่  

1.1  ตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาพรวมมีค่าเฉล่ียความเหมาะสม
ในการเป็นตวับ่งช้ีงานวิชาการ อยูใ่นระดบัมากทุกตวับ่งช้ี 

1.2  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา พบว่า ค่าเฉล่ียความเหมาะสมในการเป็นตวั
บ่งช้ีงานวิชาการ อยู่ในระดบัมาก โดยมีคะแนนสูงสุดคือ การส่งเสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการ  

1.3  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ พบว่าค่าเฉล่ียความเหมาะสมในการเป็นตวับ่งช้ี
งานวิชาการ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ การจดัการใหค้รูใชว้ิธีการหลากหลายให้
ครูพฒันาตนเอง  
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1.4  การนิเทศภายในพบวา่ค่าเฉล่ียความเหมาะสมในการเป็นตวับ่งช้ีงานวชิาการอยู่
ในระดบัมากโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือการกาํหนดนโยบายการนิเทศภายในไวใ้นแผนปฏิบติัการ
ประจาํปี  

1.5  การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาพบวา่ค่าเฉล่ียความเหมาะสมในการเป็น
ตวับ่งช้ีงานวิชาการอยูใ่นระดบัมากทุกตวับ่งช้ีโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือการทบทวนวิสยัทศัน์ 
ภารกิจ เป้าหมายและการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2.  ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของตวั
บ่งช้ีงานวิชาการสาํหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปรากฏวา่  มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
(Chi-square = 51.38   df = 42  ค่า P = 0.15 ค่า  GFI = 0.91  ค่า AGFI = 0.94  ค่า  RMSEA = 0.024)  
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ABSTRACT 
 
There were two research objectives; to develop academic indicators for Basic Education 

schools and to examine the goodness of fit of the structural model of confirmatory factor analysis 
with the empirical data.  Phase I was the development of academic Performance indicators.  
Phase II was the examination of the goodness of fit of the Phase II was the examination of the 
goodness of fit of the structural model.  The sample size of 395 Basic Education school principals 
was derived by multi-stage random sampling. Data collection tool was a five-level rating scale 
questionnaire with a reliability of 0.983 and validity ranging from 0.67 to 1.00. Collected data 
were analyzed by computer programs. 

The research findings were: 
1. Eighty-eight academic performance indicators were obtained; in which 26 related to 

curriculum development, 20 to the development of learning process, 24 to internal supervision, 
and 18 to internal insurance, in accordance to related principles, perspectives, and theories. It was 
found that:  

1.1  The average value of the appropriateness of academic performance indicators 
of the basic education schools was generally leveled  much.   

1.2  The average value of the appropriateness of academic performance indicators 
related to the curriculum development was much.  The indicator that was rated most  was 
encouraging teachers to utilize process skills in managing classroom activities.   

1.3  The average value of the appropriateness of academic performance indicators 
related to the development of learning process was much. The indicator that was rated most was 
getting teachers to develop themselves with multi-techniques. 
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1.4  The average value of the appropriateness of academic performance indicators 
related to the internal supervision was much. The indicator that was rated most was prescribing 
internal supervision policy in school yearly action plan. 

1.5  The average value of the appropriateness of academic performance indicators 
related to internal quality insurance  was much. The indicator that was rated most was the review 
of vision, missions, goals, and determination of  school education standards. 

2. The goodness of fit of structural equation model showed its consistency with the 
empirical data (Chi-square = 51.38, degree of freedom (df) = 42, P = 0.15, goodness-of-fit index 
(GFI) = 0.91, adjust-goodness-of-fit index (AGFI) = 0.94, and root mean square error of 
approximation (RMSEA) = 0.024). Statistical analysis results confirmed the research hypotheses. 
 The results of the structural validity test of the model of development academic 
Performance indicators for Basic Education schools with the empirical data by using Chi-square, 
the Goodness of Fit Index and the Adjusted Goodness of Fit index were significantly correlated. 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
 
1.   ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและซบัซอ้นของสงัคมโลกปัจจุบนั ส่งผลใหก้ารศึกษาจะตอ้ง
พฒันาคนใหมี้ความสามารถใชข้อ้มูลข่าวสารเป็น เพื่อรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว แต่ปัจจุบนั
พบว่า ภาพสะทอ้นจากผลผลิตทางการศึกษา ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของไทยโดยเฉพาะกลุ่ม
นกัเรียนในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ซ่ึงถือว่าเป็นการศึกษาในระดบัพื้นฐานท่ีสาํคญัใน
การพฒันาเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองของชาติมากกว่าระดบัอ่ืน ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
อาจกล่าวไดว้่า การบริหารจดัการศึกษาไทย เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มประเทศเพื่อนบา้น และกลุ่ม
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ๆ พบวา่ ยงัดอ้ยกวา่ประเทศอ่ืน ๆ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ไม่ว่าจะ
ทั้งในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาและแรงงานส่วนใหญ่ การศึกษาเพียงระดบัประถมศึกษา
เท่านั้น ซ่ึงมีผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถของประเทศไทย
ในการแข่งขนัในสังคมโลก (รุ่ง แกว้แดง, 2544) ปัญหาดงักล่าวยงัเป็นปัญหาจนถึงปัจจุบนั จะเห็น
ได้จากการสังเคราะห์สภาวการณ์และปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาไทย พบว่า ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีครอบคลุมวยัเรียนถึง 12 ปี เป็นระดบัท่ีมีปัญหามากท่ีสุด จากการสาํนกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ไดป้ระเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสอง (พ.ศ.2549-2553) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2550 
จาํนวนทั้งส้ิน 15,601 แห่ง จาํแนกเป็นการประเมินสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 จาํนวน 
7,853 แห่ง และการประเมินสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จาํนวน 7,748 แห่ง ผลการ
ประเมินมีค่าเฉล่ียผลการประเมิน 14 มาตรฐานไดร้ะดบัดี (มากกว่าหรือเท่ากบั  2.75) ซ่ึงเป็นเกณฑ์
มาตรฐานขั้นตํ่า ผลการประเมินไดร้ะดบัดี11 ใน 14 มาตรฐานไม่มีมาตรฐานใดอยูใ่นระดบัปรับปรุง  
แลว้ไดส้รุปปัญหาและอุปสรรคในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาคือ สถานศึกษา
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการประกนัคุณภาพภายใน 
และยงัไม่ไดบู้รณาการเร่ืองการประกนัคุณภาพภายในเขา้มาในการปฏิบติังานปกติและจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกในดา้นผูเ้รียน ส่วนใหญ่จะไม่ไดม้าตรฐานในมาตรฐานที่ 4 เก่ียวกบัการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มาตรฐานท่ี 5 ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมาตรฐานที่ 6 ทกัษะการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ในดา้นครู ส่วนใหญ่จะไม่ไดม้าตรฐานในมาตรฐานที่ 9 เป็นเร่ือง
เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ในส่วนของมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร 
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พบว่าผูบ้ริหารส่วนใหญ่ จะตอ้งพฒันาในเร่ืองงานวิชาการให้มากยิ่งข้ึน ซ่ึงผลการประเมิน จะ
สะทอ้นไดใ้นมาตรฐานท่ี 12 เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
นอกจากน้ียงัไดใ้หข้อ้สังเกตและไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวคือ ตน้สังกดัควรใหค้วาม
สนใจและเอาใจใส่ในการส่งเสริมสถานศึกษาใหด้าํเนินการประกนัคุณภาพภายใน อยา่งเป็นระบบ
และต่อเน่ือง เพื่อให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีการปฏิบติังาน อย่างประกันคุณภาพและ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรให้ความสนใจในการบริหารดา้นวิชาการ ให้มากยิ่งข้ึนซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจะ
สะทอ้นไปยงัคุณภาพของผูเ้รียนและการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อน ทั้งน้ีตน้สังกดั
ตอ้งจดัสรรทรัพยากรใหเ้พียงพอ เอาใจใส่ กาํกบัติดตาม และใหก้ารสนบัสนุนสถานศึกษาในการ
พฒันาสถานศึกษาใหมี้คุณภาพ จากผลการประเมินดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ งานวิชาการเป็นปัจจยั
สาํคญัท่ีสุดของการบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งจดัการ ใหมี้ประสิทธิภาพ 
ซ่ึงตวับ่งช้ีงานวิชาการก็เป็นส่วนย่อยของงานวิชาการท่ีสถานศึกษาจะนาํไปสู่การปฏิบติัให้งาน
วิชาการมีคุณภาพนัน่เอง  

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพหลายมิติทั้งทางดา้นทรัพยากรและระบบการบริหาร
จดัการซ่ึงตอ้งยกระดบัพร้อมกนัอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัการดาํเนินงานบางประการยงัไม่มีความ
ชัดเจนเพียงพออาจทาํให้เกิดความสับสนแก่ผูป้ฏิบติัเช่น การกระจายอาํนาจการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน และในขณะเดียวกนัหน่วยงานตน้สังกดัยงัมีการกาํหนดแนวทางปฏิบติัให้แก่
โรงเรียนอยู่หลายประการหรือปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารในระดบัพื้นท่ีท่ีทาํให้บุคลากร
จาํนวนไม่นอ้ยไม่ทาํงานตามความสามารถที่พึงกระทาํกล่าวโดยภาพรวมปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาไทยท่ีหลีกเล่ียงไม่พน้จากส่ิงต่อไปน้ีคือ 1) คน ได้แก่ ครู ผูบ้ริหาร กรรมการศึกษา 
ผูป้กครอง บุคลากรฝ่ายสนับสนุนซ่ึงรวมไปถึงบุคลากรในหน่วยงานตน้สังกดั เช่น ศึกษานิเทศก์
และผูเ้รียน 2) ระบบ ไดแ้ก่ระบบการเรียนการสอน การบริหารจดัการและระบบความคิดความ
เขา้ใจ 3) ทรัพยากรสนบัสนุนไดแ้ก่งบประมาณ การพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

จากการประชุมระดมความคิดเห็นจากผูแ้ทนของผูบ้ริหารองคก์รหลกัของกระทรวงศึกษาธิการ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2550 ท่ีประชุมได้
กล่าวถึงปัญหาการจดัการศึกษาไวด้งัน้ี 1) ความไม่เขา้ใจในปรัชญา/เป้าหมายการศึกษาในการจดั
การศึกษาแต่ละระดบัและประเภทการศึกษาท่ีแทจ้ริงของหน่วยงานเช่น เป้าหมายการจดัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาเพื่อสร้างบณัฑิตท่ีรอบรู้ สามารถพึ่งตนเองได ้มีภาวะผูน้าํ สามารถสร้างงานได ้แต่
การผลิตบณัฑิตระดบัอุดมศึกษาปัจจุบนัมุ่งเนน้การผลิตท่ีรองรับตลาดแรงงาน ซ่ึงควรเป็นเป้าหมาย
ของระดบัอาชีวศึกษา  2) ความไม่ชดัเจนในแนวทางปฏิบติัของการกระจายอาํนาจสู่สถานศึกษา  
สถานบนัการศึกษาโดยเฉพาะในดา้นวิชาการทั้งในแง่ของผูป้ฏิบติัระดบัสถานศึกษาและผูป้ฏิบติัใน
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หน่วยงานส่วนกลางก่อให้เกิดปัญหาความไม่เขา้ใจตรงกนั เช่น ระบบการตรวจสอบหลกัสูตรท่ี
จดัทาํระบบการขออนุญาตใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสถานศึกษาจดัทาํ 3) ความชดัเจนในแนวทาง
ปฏิบติัเม่ือหน่วยงานส่วนกลางสั่งการ/มอบนโยบายให้ระดบัปฏิบติัดาํเนินการเช่น ขาดแนวทาง
ปฏิบติั ซ่ึงควรควบคู่ไปกบัตวัช้ีวดัความสําเร็จในการปฏิบติังานนั้น ๆ ความไม่ต่อเน่ืองและการ
ปรับเปล่ียนนโยบายบ่อยคร้ังเม่ือมีการโดยกยา้ยผูบ้ริหารระดบัสูง 4) แมว้่าหลกัสูตรจะเป็นกรอบ
แนวทางในการกาํหนดเน้ือหารสาระการเรียนรู้โดยอิสระแก่ครูผูส้อน ไดจ้ดัการเรียนการสอน
สอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้กบัสภาพจริงของการเรียนรู้      แต่ส่ิงสาํคญัและทุกฝ่ายควรให้ความตระหนกั
คือ ความต่อเน่ืองในการพฒันาการเรียนการสอน โดยสอดคลอ้งเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินและการเปล่ียนแปลง
ของโลก  5) ความต่อเน่ืองของการอ่าน   ไม่ออก เขียนไม่ได ้ไม่สามารถคิดวิเคราะห์และตีความส่ิง
ท่ีอ่านของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นปัญหาสะสม และพอกพนูยิง่ข้ึนสาํหรับผูเ้รียนท่ีตอ้งเรียนต่อระดบัชั้น ช่วงชั้น 
หรือประเภทการศึกษาท่ีสูงข้ึน  

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจนถึงปัจจุบนั มีกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งเช่น พระราชบญัญติั การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2545  
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา) 
มาตรา  39 (อาํนาจหนา้ท่ีผูบ้ริหาสสถานศึกษา กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา   พ.ศ. 2547 (ออกตาม ม.34 วรรคส่ีของพระราชบญัญติั
การศึกษากฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอาํนาจการบริหารและจดัการศึกษา 
(ออกตาม ม.39 วรรคสอง พระราชบญัญติัการศึกษา แห่งชาติ2542)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ดว้ยการบริหารจดัการและขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลใน
สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พระราชบญัญติับริหารกระทรวงศึกษาธิการ 
กฎกระทรวงกาํหนดจาํนวนกรรมการ คุณสมบตัิ หลกัเกณฑว์ิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ีมุ่งเจตนาใหห้น่วยงานทางการศึกษาจดัทาํนโยบาย
แผนพฒันาการศึกษาดา้นวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทัว่ไป  พฒันาหลกัสูตร /จดัการเรียนการสอน 
กาํกบั ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ  จดัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดงันั้น
งานท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายก็คือ งานวิชาการ งานบริหารงบประมาณ  
งานบริหารบุคคล และงานบริหารทัว่ไปงานเหล่าน้ีอยูใ่นการควบคุมของกลุ่มงาน  
  ดว้ยเหตุน้ีการคน้หาตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาจึงมีความสาํคญัยิ่งในการพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษาเพราะเน่ืองจากงานวิชาการเป็นงานหลกัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจะ
ปฏิบติั นอกนั้นเป็นงานท่ีสนบัสนุนเท่านั้น จากการศึกษาคน้ควา้เอกสารงานวิจยัท่ีผา่นมาพบว่าการ
จดัการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทยยงัไม่มีนักวิจยัหรือหน่วยงานท่ี
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รับผิดชอบในการดาํเนินงานวิชาการของสถานศึกษาไดส้ร้างและพฒันาตวับ่งช้ีท่ีใชเ้ป็นแกนกลาง
สาํหรับประเมินงานวิชาการหรือสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ในการกาํหนดนโยบาย  
การวางแผนการบริหารงาน  ตลอดจนการติดตามผลการดาํเนินงานและการจดัลาํดบัการพฒันาของ
องคก์ร ดงักล่าวเลยดงันั้นผูว้ิจยั 

จึงสนใจทาํการวิจยัโดยใชเ้ทคนิคการพฒันาตวับ่งช้ีจากขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงและความเหมาะสมของตวับ่งช้ีท่ีจะนาํไปใชใ้นการตรวจสอบงานวิชาการประยกุตใ์ชว้ิธี
วิเคราะห์แบบจาํลองความสัมพนัธ์เชิงเส้นหรือแบบจาํลองลิสเรล (Linear Structural Relationship 
Model or LISREL Model) ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis) 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจาํลองการวดักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 ผลการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัคาดหวงัว่าตวับ่งช้ีท่ีสร้างและพฒันาข้ึนจากขอ้มูลเชิงประจกัษ ์        
ซ่ึงผ่านการพฒันาอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาและไดรั้บการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญทางการศึกษา         
ทั้งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงไดแ้ก่ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารการศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิ มีความเท่ียงตรง  มี
ความเหมาะสม และมีความเป็นไปไดใ้นกระบวนการตรวจวดัและประเมินตวับ่งช้ีดงักล่าว จะเป็น
แนวทางสําหรับนักการศึกษา ผูเ้ ก่ียวข้อง ตลอดจนผูต้ ้องการตรวจสอบตัวบ่งช้ีงานวิชาการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรืองานวิชาการระดบัอ่ืนไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการประเมินงานวิชาการ
ต่อไป 
 
2.   คาํถามการวจัิย 

2.1  ตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีตวัใดบา้ง 
จึงจะเหมาะสมในการปฏิบติังานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.2  โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
สร้างข้ึนสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษห์รือไม่ 
 
3.   วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคไ์วด้งัน้ี 
3.1  เพื่อสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.2  เพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีงานวิชาการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์  
 



 5 

4.   สมมติฐานการวจัิย 
โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีงานวิชาการสถานศึกษาท่ีสร้างข้ึนมีความ

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 
5.  กรอบแนวคดิในการทาํวจัิย 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
5.1  กรอบแนวคิดทฤษฎีเพื่อพฒันาตวับ่งช้ีงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ีไดจ้าก

การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มี 4 องคป์ระกอบหลกั  15  องคป์ระกอบยอ่ย 88 ตวับ่งช้ี  
5.2  องคป์ระกอบของการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบยอ่ย    

ไดแ้ก่การเตรียมความพร้อมของการใชห้ลกัสูตรประกอบดว้ย 5 ตวับ่งช้ี การบริหารจดัการการใช้
หลกัสูตรประกอบดว้ย 7 ตวับ่งช้ี  การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรประกอบดว้ย 10 ตวับ่งช้ี และการ
ประเมิลผลหลกัสูตรประกอบดว้ย  4 ตวับ่งช้ี   รวมตวับ่งช้ีทั้งหมด  26  ตวับ่งช้ี 

5.3  องคป์ระกอบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบย่อย 4 องคป์ระกอบ
ไดแ้ก่ การสํารวจปัญหาความตอ้งการประกอบดว้ย 3 ตวับ่งช้ี การวางแผนพฒันากระบวนการเรียนรู้
ประกอบดว้ย  4 ตวับ่งช้ี   การปฏิบติัตามแผนการพฒันากระบวนการเรียนรู้ประกอบดว้ย  9 ตวับ่งช้ี 
และประเมินผล และปรับปรุงแกไ้ขประกอบดว้ย  4   ตวับ่งช้ี   รวมตวับ่งช้ี  20 ตวับ่งช้ี 

5.4  องค์ประกอบของการนิเทศภายในประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การ
วางแผนนิเทศประกอบดว้ย 6 ตวับ่งช้ี   การสร้างส่ือและเคร่ืองมือนิเทศประกอบดว้ย 5 ตวับ่งช้ี การ
ปฏิบตัิการนิเทศประกอบดว้ย 9 ตวับ่งช้ี การประเมินผลและรายงานประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ี    
รวมตวับ่งช้ี  24 ตวับ่งช้ี 

5.5  องคป์ระกอบของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบย่อย 
ไดแ้ก่ การควบคุมคุณภาพประกอบดว้ย 7 ตวับ่งช้ี การตรวจสอบคุณภาพประกอบดว้ย 6 ตวับ่งช้ี 
และการประเมินคุณภาพประกอบดว้ย 5 ตวับ่งช้ี   รวมตวับ่งช้ี 18 ตวับ่งช้ี 
 
6.   นิยามศัพท์เฉพาะ 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้หก้ารนิยามศพัทส์าํหรับการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
6.1  ตวับ่งช้ี หมายถึง  สารสนเทศท่ีอยู่ในรูปของขอ้ความ ตวัประกอบ ตวัแปรหรือค่าท่ี

สังเกตได้จากตวัเลขหรือขอ้เท็จจริงมาสัมพนัธ์กันเพื่อให้เกิดค่าหรือคุณค่าท่ีสามารถช้ีให้เห็น
ลกัษณะของสภาพ การดาํเนินงานหรือผลการดาํเนินงานนั้น ๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง   
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6.2 งานวิชาการหมายถึง กิจกรรมทุกชนิดท่ีโรงเรียนจดัข้ึน และมีความสอดคลอ้งกบั 
จุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาและหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีร่วมกนัจดัทาํข้ึน ในการพฒันา
ผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีความรู้ และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

6.3 องค์ประกอบตวับ่งช้ีงานวิชาการ หมายถึง ส่วนประกอบท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ การนิเทศภายในและการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

6.4  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการจดัทาํหลกัสูตร การปรับปรุง 
การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรใหดี้ข้ึน เพื่อใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของบุคคล และสภาพสงัคม   

6.5  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีทาํให้ผูเ้รียนเป็นคนมีความรู้ 
เป็นคนฉลาด เป็นคนเก่งและเป็นคนดี และจะส่งผลใหเ้ขาเป็นคนมีความสุข 

6.6  การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบติังานท่ีร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
ของบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน
ใหสู้งข้ึน  

6.7 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การสร้างความมั่นใจและเป็น
หลกัประกนัแก่ผูรั้บบริการทางการศึกษา ว่าการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะ
ตามมาตรฐานที่กาํหนดไวแ้ละเป็นท่ียอมรับของสงัคม 

 
7.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ผลการวิจยัในคร้ังน้ีจะทาํให้การเกิดการขยายความชดัเจนในการกาํหนดนโยบาย และ
วตัถุประสงคใ์นการพฒันางานวิชาการ  เพิ่มประสิทธิภาพการกาํกบัและประเมินระบบงานวิชาการ  
ช่วยจัดลาํดับและจาํแนกประเภทของงานวิชาการ ช่วยให้การวิจัยเพื่อพฒันาระบบการพฒันา
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการมีความตรง ช่วยสร้างระบบแสดงความรับผิดชอบต่อ
ภาระหนา้ท่ีและระบบการประกนัคุณภาพว่าจะทาํให้บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนด  และช่วยในการ
กาํหนดเป้าหมายท่ีตรวจสอบไดข้องผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือหน่วยงานระดบัปฏิบติั  
 



บทที ่ 2 
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

  
 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้าํเสนอเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาตวับ่งช้ีงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในรายละเอียดและขอ้สรุปตามหวัขอ้ตอไปน้ี 

1.  หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาตวับ่งช้ี 
1.1  ความหมายของตวับ่งช้ี 
1.2  การพฒันาตวับ่งช้ีทางการศึกษา 
1.3  ประโยชน์ของตวับ่งช้ี 
1.4  การตรวจสอบคุณภาพของตวับ่งช้ี 
1.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบังานวชิาการ 
3.  การสงัเคราะห์ตวับ่งช้ีงานวิชาการ 

3.1  การสงัเคราะห์องคป์ระกอบการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
3.2  การสงัเคราะห์องคป์ระกอบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3.3  การสงัเคราะห์องคป์ระกอบการนิเทศภายใน 
3.4  การสงัเคราะห์องคป์ระกอบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
1.  หลกัการ แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วข้องกบัการพฒันาตัวบ่งช้ี 

ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการพฒันาตวับ่งช้ีตามประเดน็ยอ่ย ๆ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.1  ความหมายของตัวบ�งช้ี 
สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชค้าํวา่  "ตวับ่งช้ี"  เป็นคาํแปลของ  "indicator" เน่ืองจากเป็นคาํ

ท่ีชัดเจนเก่ียวขอ้งกับเร่ืองท่ีกาํลังศึกษา  ซ่ึงมีนักวิชาการท่ีให้วามหมายของคาํว่า  "ตัวบ่งช้ี" 
ใกลเ้คียงกนัดงัน้ีวิโรจน์ สารรัตนะ (2553) กล่าวถึงตวับ่งช้ี (indicator )  ว่ามีความหมายใกลเ้คียง
กบัคาํวา่ ดชันี (index) แต่ตวับ่งช้ีมีความหมายกวา้งกว่าดชันี  ดชันีจดัว่าเป็นตวับ่งช้ีชนิดหน่ึง  โดย
ท่ีลกัษณะของดชันีตอ้งอยูใ่นรูปของอตัราส่วนระหว่างปริมาณสองจาํนวน  แต่ตวับ่งช้ีไม่มีขอ้จาํกดัว่า
จะตอ้งอยูใ่นรูปอตัราส่วน  วรรณี  แกมเกตุ (2540) ไดใ้หค้วามหมายว่า  ตวับ่งช้ีเป็น สารสนเทศ
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หรือค่าท่ีสังเกตไดเ้ชิงปริมาณหรือค่าท่ีสังเกตไดเ้ชิงคุณภาพซ่ึงใชบ่้งบอกสภาวะขส่ิงท่ีมุ่งวดัหรือ
สะทอ้นลกัษณะรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคของการดาํเนินงานอย่างกวา้ง ๆ ในช่วงเวลาใดเวลา
หน่ึงซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจือจนัทร์  จงสถิตยอ์ยู ่และแสวง  ป่ินมณี (2529 อา้งใน รุ้งรังษี วิบูลชยั(2544) ท่ี
ให้ความหมายว่าตวับ่งช้ีเป็นสารนิเทศอย่างหน่ึงท่ีไดม้าจากการประมวลผลโดยใชม้าตรการทางสถิติ
คาํนวณข้ึน เพื่อใชป้ระโยชน์ในการกาํหนดนโยบาย การวางแผนและการบริหารงานการติดตามผล
การดาํเนินงานและการจดัลาํดบัการพฒันา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสํานักงานปลดักระทรวงการพฒันา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ (2546 อา้งใน สุดสวาสด์ิ ประไพเพชร, 2551)ใหค้วามหมายว่า 
เป็นสารสนเทศเชิงปริมาณหรือสารสนเทศเชิงคุณภาพ ท่ีบ่งบอกถึงส่ิงท่ีตอ้งการตรวจสอบ  เพื่อ
เปรียบเทียบกบัเกณฑห์รือปทสัถานท่ีแสดงไว ้ เพื่อแสดงหรือบ่งบอกว่าสูงหรือตํ่าประการใด  ซ่ึง
เป็นการสะทอ้นลกัษณะหรือการดาํเนินงานทาํใหส้ามารถวินิจฉยัช้ีภาวะช่วยช้ีบทบาท หนา้ท่ีตลอดจน
ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานในช่วงระยะเวลาหน่ึง  ส่วนอานุภาพ  ธงภกัดี (2543), นงลกัษณ์  
วิรัชชยั (2545), รัตนาพร ไกรถาวร (2545),  สุรพงศ ์ เอ้ือศิริพรฤทธ์ิ (2547) ไดใ้หค้วามหมายไว้
คลา้ยกนัวา่หมายถึง ตวัแปรตวัประกอบ หรือองคป์ระกอบท่ีมีค่าแสดงถึงลกัษณะหรือปริมาณของ
ระบบการศึกษาหรือสภาพท่ีตอ้งการศึกษา  ส่วนใดส่วนหน่ึง  ณ  จุดเวลาหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง
มีลกัษณะเชิงคุณภาพหรือปริมาณโดยการนําขอ้มูลหรือตวัแปรหรือขอ้เท็จจริงมาสัมพนัธ์กัน
เพื่อให้เกิดคุณค่าท่ีสามารถช้ีให้เห็นคุณลกัษณะหรือสภาพการณ์นั้นไดแ้ละใชใ้นการเปรียบเทียบ
ระหว่างช่วงเวลาท่ีต่างกนัเพื่อให้ทราบถึงความเปล่ียนแปลงของสภาพที่ตอ้งการศึกษาไดแ้ละเป็น
เคร่ืองมือหรือส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความก้าวหน้าความสําเร็จหรือไม่สําเร็จของกิจกรรมหรือ
กระบวนการดาํเนินงานเม่ือเทียบกบัเกณฑท่ี์กาํหนดในมิติต่าง ๆ ทั้งในเชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ   

จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้่า  ตวับ่งช้ี  หมายถึง  สารสนเทศท่ีอยู่ในรูปของขอ้ความ 
ตวัประกอบ ตวัแปรหรือค่าท่ีสังเกตไดจ้ากตวัเลขหรือขอ้เท็จจริงมาสัมพนัธ์กนัเพื่อให้เกิดค่าหรือ
คุณค่าท่ีสามารถช้ีใหเ้ห็นลกัษณะของสภาพ การดาํเนินงานหรือผลการดาํเนินงานนั้น ๆ ในช่วงเวลา
ใดเวลาหน่ึง   
 

1.2   การพฒันาตัวบ่งช้ีทางการศึกษา 
การพฒันาตวับ่งช้ีทางการศึกษาเพื่อใชใ้นระบบสารสนเทศจะตอ้งใชห้ลกัเหตุผลเพื่อกาํหนด

คาํนิยามของตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึนว่ามีความหมายอย่างไร มีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงปรากฏการณ์เร่ืองใด 
โดยทัว่ไปวิธีการพฒันาตวับ่งช้ีน้ีมีอยู ่2 วิธี (ศิริชยั  กาญจวาสี , 2537) คือ 
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1. เป็นการจดักลุ่มตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสภาวะท่ีตอ้งการแสดง โดยยดึหลกัเหตุผล
ทางทฤษฎี แลว้ดาํเนินการจดัลาํดบัความสาํคญัของตวัแปรเหล่านั้นตามหลกัเกณฑเ์พื่อสังเคราะห์
ตวัแปรข้ึนเป็นตวับ่งช้ี 

2. เป็นการสร้างตวับ่งช้ีโดยอาศยัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์นาํมาวิเคราะห์ แลว้จดักลุ่มตวัแปร
โดยใชห้ลกัเกณฑท์างสถิติเป็นพื้นฐานในการสร้างตวับ่งช้ีทางการศึกษา 

ในส่วนของกระบวนการพฒันาตวับ่งช้ีนั้น นงลกัษณ์  วิรัชชยั (2541) ไดก้ล่าวว่ามีขั้นตอน
คลา้ยกบัขั้นตอนในกระบวนการวดัตวัแปรแต่มีขั้นตอนเพิ่มมากข้ึนในส่วนกบัท่ีเก่ียวกบัการรวมตวั
แปรเขา้เป็นตวับ่งช้ี และตรวจสอบคุณภาพของตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึนโดยกาํหนดใหก้ระบวนการ 

ตวับ่งช้ีมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดงัน้ี  
ขั้นท่ี 1 การกาํหนดวตัถุประสงค ์(Statement of Purposes) 
ขั้นตอนแรกของการพฒันาตวับ่งช้ี คือ การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการพฒันาตวับ่งช้ี

นกัวิจยัตอ้กาํหนดล่วงหน้าว่าจะนาํตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึนไปใชป้ระโยชน์ในเร่ืองอะไร และอย่างไร  
นงลกัษณ์ วิรัชชัย (2541) ได้ให้ตวัอย่างเก่ียวกบัการกาํหนดวตัถุประสงค์ในการพฒันาตวับ่งช้ี 
การศึกษาไว ้ดงัน้ี 

วตัถุประสงคส์าํคญัในการพฒันาตวับ่งช้ีการศึกษา คือ เพื่อพฒันาและตรวจสอบคุณภาพตวั
บ่งช้ีท่ีพฒันาขึ้นให้ไดต้วับ่งช้ีการศึกษาท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ท่ีสาํคญั 3 ประการคือ การบรรยาย
สภาพของระบบการศึกษา การแสดงแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของระบบการศึกษาและการเปรียบเทียบ
ระบบการศึกษากบัเกณฑ ์รวมทั้งเปรียบเทียบระหว่างระบบการศึกษา การใชป้ระโยชน์จากตวับ่งช้ี
การศึกษาทั้งสามประการน้ีทาํโดยมีวตัถุประสงคใ์นการบริหาร การพฒันาและการวิจยัการศึกษา 
ในดา้นต่าง ๆ ท่ีสาํคญัรวม 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการกาํหนดนโยบายและวตัถุประสงคก์ารศึกษาดา้น
การกาํกบัและการประเมินระบบการศึกษา ดา้นการจดัลาํดบัและจาํแนกประเภทระบบการศึกษา ทั้ง
ท่ีเป็นการจาํแนกประเภทภายในชาติและนานาชาติ ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาระบบการศึกษา ทั้งการ
วิจยัเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระบบการศึกษากบัระบบอ่ืน ๆ ในสังคม ดา้นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ี (Accountability)และการประกนัคุณภาพ (Quality Assurance) ของ
หน่วยงานในระบบการศึกษา และดา้นการกาํหนดเป้าหมายระยะสั้น ท่ีตรวจสอบได ้ตามแนวคิด
และหลกัการประเมินผลระบบการศึกษาแบบใหม่ โดยทัว่ไปตวับ่งช้ีการศึกษาท่ีพฒันาข้ึนเพื่อใช้
ประโยชน์ต่างกนัเช่นตวับ่งช้ีการศึกษาท่ีพฒันาการศึกษาแห่งชาติ ควรเป็นตวับ่งช้ีอิงตน (Self-Referenced 
Indicators) และสารสนเทศที่มีความเฉพาะเจาะจงตามเป้าหมายของแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ
ซ่ึงจะใช้เปรียบเทียบระบบการศึกษาในปีท่ีประเมินกบัระบบการศึกษาในปีท่ีเร่ิมใช้แผนพฒันา
การศึกษาแห่งชาตินั้นได ้ในขณะท่ีตวับ่งช้ีการศึกษาท่ีพฒันาเพื่อใชจ้ดัจาํแนกระบบการศึกษาของ
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ประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ ควรเป็นตวับ่งช้ีการศึกษาประเภทอิงกลุ่ม (Norm-Referenced Indicators) 
และมีความเป็นกลางสูงท่ีทุกประเทศสามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกนัและเปรียบเทียบไดเ้ป็นตน้ดว้ย
เหตุน้ีนักวิจยัท่ีตอ้งการพฒันาตวับ่งช้ีการศึกษาจึงตอ้งกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการพฒันาตวับ่งช้ี
การศึกษาใหช้ดัเจนว่าพฒันาตวับ่งช้ีการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ทาํอะไร และเป็นประโยชน์ในการก
ดาํเนินงานอยา่งไร การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการพฒันาตวับ่งช้ีการศึกษาท่ีชดัเจนยอ่มส่งผลให้
ไดต้วับ่งช้ีการศึกษาท่ีสูง และเป็นประโยชน์เหมาะสมตามวถัตุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

ขั้นท่ี 2 การนิยามตวับ่งช้ี (Definition)  
การนิยามตวับ่งช้ีมีความสาํคญัต่อกระบวนการพฒันาตวับ่งช้ีเพราะนิยามตวับ่งช้ีท่ีกาํหนด

ข้ึนนั้นจะเป็นตวัช้ีนาํวิธีการท่ีจะใชใ้นขั้นตอนต่อไปของกระบวนการพฒันาตวับ่งช้ี เน่ืองจากตวับ่งช้ี 
หมายถึง องคป์ระกอบท่ีประกอบดว้ยตวัแปรย่อย ๆ รวมกนัเพื่อแสดงสารสนเทศของระบบหรือ
คุณลกัษณะของส่ิงท่ีตอ้งการบ่งช้ี ดงันั้น ในขั้นตอนการนิยามตวับ่งช้ีนอกจากจะเป็นการนิยามใน
ลักษณะเดียวกันกับนิยามตัวแปรในการวิจัยทั่วไปแล้วนักวิจัยต้องกําหนดด้วยว่าตัวบ่งช้ี
ประกอบดว้ยตวัแปรยอ่ยอะไร และจะรวมตวัแปรยอ่ยอะไร  การนิยาม ตงับ่งช้ี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

1.  การกาํหนดกรอบความคิดหรือการสร้างความคิด (Conceptualization) โดยการนิยาม
ในส่วนน้ีเป็นการให้ความหมายคุณลกัษณะของส่ิงท่ีตอ้งการบ่งช้ีโดยการกาํหนดรูปแบบ หรือดม
เดลแนวคิด (Conceptual Model) ของส่ิงท่ีตอ้งการบ่งช้ีก่อนว่ามีส่วนประกอบแยกย่อยเป็นก่ีมิติ 
(Dimension) และกาํหนดวา่แต่ละมิติประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

2. การพฒันาตวัแปรส่วนประกอบหรือตวัแปรยอ่ย (Development of Component Measures) 
และการสร้างและการกาํหนดมาตร (Construction and Scaling) การนิยามในส่วนน้ีเป็นการกาํหนด
นิยามปฏิบติัการตวัแปรย่อยตามโมเดลแนวคิด และการกาํหนดวิธีการรวมตวัแปรย่อยเขา้เป็นตวั
บ่งช้ี การกาํหนดนิยามตวับ่งช้ีประกอบดว้ยการกาํหนดรายละเอียด 3 ประการ คือ   

2.1  การกาํหนดส่วนประกอบ (Component) หรือตวัแปรยอ่ย (Component Variables) 
ของตวับ่งช้ี โดยนกัวจิยัตอ้งอาศยัความรู้จากทฤษฎีและประสบการณ์ศึกษาตวัแปรยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง
สมัพนัธ์ (Relate) และตรง (Relevant) กบัตวับ่งช้ีแลว้ตดัสินใจคดัเลือกตวัแปรยอ่ยเหล่านั้นวา่จะใช้
ตวัแปรยอ่ยจาํนวนเท่าใด ใชต้วัแปรประเภทใดในการพฒันาตวับ่งช้ีทางการศึกษา 

2.2  การกาํหนดวิธีการรวม (Combination Method) ตวัแปรยอ่ยเหล่านั้นว่าจะใชต้วั
แปรยอ่ยใหไ้ดต้วับ่งช้ี ซ่ึงโดยทัว่ไปทาํได ้2 แบบ จอนห์สโตน (Johnstone, 1981) 

2.2.1 การรวมเชิงบวก (Additive) มีแนวคิดว่า ตวัแปรแต่ละตวัสามารถทดแทน 
หรือ ชดเชยกนัไดด้ว้ยดว้ยตวัแปรตวัหน่ึง ซ่ึงทาํใหต้วับ่งช้ีมีค่าไม่เปล่ียนแปลง ดงัสมการ 
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I = v1+v2  
 
เม่ือ I = ตวับ่งช้ี 

 v1 = ตวัแปรท่ี 1 

v2  = ตวัแปรท่ี 2 
วิธีรวมตวัแปรองคป์ระกอบดว้ยการบวก มกัจะมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบส่ิงท่ีตอ้งการ

วดัตั้งแต่สอนระบบขึ้นไปว่ามีความแตกต่างกนักนัก่ีหน่วยในเร่ืองท่ีแสดงและมกันิยมเสนอค่าตวั
บ่งช้ีค่าตวับ่งช้ีท่ีไดม้าจากสมการต่างๆ ตามวิธีการรวมตวัแปร ซ่ึงจาํแนกไดเ้ป็น 2 วิธี ดงัน้ี 

วิธีที่หน่ึง การสังเคราะห์ตวัแปรดว้ยการหาค่ามชัฌิมเลขคณิตของตวัแปรองคป์ระกอบ 
ซ่ึงมี 2 กรณี ดงัสมการต่อไปน้ี 

ก.  ม่ือกาํหนดตวัแปรแต่ละตวัมีค่านํ้ าหนกัเท่ากนั 

  I = ( v1+ v2 +v3+......+ v4 ) / n 
ข.  ม่ือกาํหนดตวัแปรแต่ละตวัมีค่านํ้ าหนกัต่างกนั 

  I = ( w1+v1+w2 +v2 + w3 +w3 +......+ w4 +v4 ) / wi  
 

 โดย w1 คือ ค่านํ้ าหนกัรวมของตวัแปรจาํนวนเท่ากบั n 
  n   คือ จาํนวนตวัแปร 
 วิธีท่ีสอง เม่ือสงัเคราะห์ตวัแปรโดยอาศยัขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ลว้นาํมาจดักลุ่มโดยใช้
หลกัเกณฑท์างสถิติ เช่น การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) เขียนสมการได ้ดงัน้ี 

  I = ( w1+z1+w2 +z2 + w3 +z3+......+ w4 +z4 ) / i  
 โดยท่ี  I = ดชันีรวม 

  w1  = ค่านํ้ าหนกัตวัประกอบของตวัแปร 
  z1 = คะแนนมาตรฐานของตวัแปร 

 โดยท่ี  Z = ( ) SD/x-x  
การรวมตวัแปรทั้ง 2 วิธีน้ี จะสงัเกตเห็นวา่ วิธีหน่ึง จะเป็นการรวมตวัแปร ซ่ึงมีการกาํหนด

นํ้าหนกัของตวัแปร โดยผูว้ิจยัหรือผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงนิยามกาํหนดใหต้วัแปรแต่ละตวัมีนํ้ าหนกัทั้งเท่ากนั
และไม่เท่ากนั ซ่ึงอาจไดจ้ากวิธีการตอบแบบสอบถามอยา่งง่าย หรือการใชเ้ทคนิคเดลฟายสอบถาม 
ดงัจะเห็นไดจ้ากงายวิจยัของ Ramsden (1997) ศึกษาเร่ืองตวับ่งช้ีคุณภาพการสอนของอาจารยใ์น
สถาบนัอุดมศึกษาของประเทศออสเตีรย งานวิจยัของ Gillmore and Hoffman (1997) ทาํการศึกษา
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เร่ือง ดชันีวดัประสิทธิภาพของผูส้าํเร็จการศึกษางานวิจยัของ Kuh and Other (1997) ทาํการศึกษา
เร่ืองหารพฒันาตวับ่งช้ีกระบวนการประเมินการศึกษาท่ีไดเ้ขา้รับการฝึกปฏิบติัในวิชาเลือกของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ส่วนการกาํหนดนํ้ าหนกัตวัแปรตามวิธีท่ี 2 นั้นมีความแตกต่างจากวิธีท่ี 1 คือ ไม่
สามารถกาํหนดล่วงหน้าก่อนได ้จาํกาํหนดหลงัจากวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้เท่านั้น ดงัจะเห็นไดจ้าก
วิทยานิพนธ์ของ วรรณี แกมเกตุ (2540) ศกัด์ิชาย เพรชช่วย (2541) อาทิตยา  ดวงมณี (2540) 

2.2.2 การรวมแบบทวีคูณ (Multiplicative) มีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ คือการเปล่ียนแปลง
ค่าของตวัแปรหน่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานของอีกตวัแปรหน่ึง ไม่อาจทดแทนหรือชดเชยกนัได ้กล่าวคือ 
ตวับ่งช้ีท่ีพฒันาขึ้นจะมีค่าสูงไดก้็ต่อเม่ือตวัแปรองค์ประกอบทุกตวัมีค่าสูงทั้งหมดและตวัแปร
องคป์ระกอบแต่ละตวัจะตอ้งเสริมซ่ึงกนัและกนั จึงจะส่งผลต่อค่าตวับ่งช้ีดงัสมการ 

 I = v1+v2  
 
เม่ือ I = ตวับ่งช้ี 

 v1 = ตวัแปรท่ี 1 

v2  = ตวัแปรท่ี 2 
 

การรวมตัวแปรองค์ประกอบด้วยวิธีการรวบรวมแบบทวีคูณน้ี มักจะใช้เม่ือต้องการ
เปรียบเทียบระบบตั้งแต่ 2 ระบบข้ึนไป ว่าระบบหน่ึงมีค่าตวับ่งช้ีสูงกว่าอีกระบบหน่ึงอยูก่ี่เท่า หรือ
คิดเป็นร้อยละเท่าไร 
 ความแตกต่างระหวา่งวิธีการรวมตวัแปรทั้ง 2 วิธี ดงักล่าวขา้งตน้น้ีนาํไปสู่การหาค่าตวับ่งช้ี
ในรูปของค่าเฉล่ียท่ีแตกต่างกนั 2 ลกัษณะ (วรรณี แกมเกตุ, 2540)  

ก.  เม่ือรวมตวัแปรดว้ยวิธีการรวมแบบพีชคณิต  มกัจะนิยมเสนอค่าตวับ่งช้ีดว้ยการหา
ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) ของตวัแปรดงัสมการ 
  กรณีตวัแปรมีค่านํ้ าหนกัความสาํคญัเท่ากนั 
 

   I = N
.....

321v vvv n
++++
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  กรณีตวัแปรมีค่านํ้ าหนกัความสาํคญัเท่ากนั 
 

I = ∑
++++

i

n332211

w
..... ww vvwvwv n  

  เม่ือ  n    คือ จาํนวนตวัแปร 
  ∑ iw   คือ  ผลรวมของนํ้าหนกัความสาํคญัของตวัแปร n ตวั 

ข.  เม่ือรวมตวัแปรด้วยวิธีการรวมแบบทวีคูณ มกัจะนิยมเสนอค่าตัวบ่งช้ีด้วยการหา
ค่าเฉล่ียเรขาคณิต (Geometric Mean) ของตวัแปร 

     
..DS
xxz −

=  

การรวมตวัแปรเพื่อสร้างตวับ่งช้ีดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการรวมตวัแปรในรูปคะแนนดิบ (Raw Score) 
ซ่ึงมกัมีปัญหาเก่ียวกบัหน่วยการวดัตวัแปร ไม่เท่ากนัเพื่อปัญหาดงักล่าว และทาํให้ค่าท่ีไดมี้ความ
ถูกตอ้งยิง่ข้ึน สามารถนาํค่าท่ีไดม้าเปรียบเทียบกนัไดอ้ยา่งมีความหมาย จึงควรแปลงค่าของตวัแปร
ในรูปคะแนนดิบ ให้เป็นค่าของตวัแปรในรูปคะแนนดิบ ให้เป็นค่าตวัแปรในรูปคะแนนดิบมาตรฐาน 
(Standard Score) ก่อน แลว้จึงนาํคะแนนมาตรฐานมาถ่วงนํ้าหนกัองคป์ระกอบของ ตวัแปรแต่ละตวั เพื่อ
สร้างเป็นตวับ่งช้ีรวม โดยทัว่ไปมกัใชค้ะแนนมาตรฐาน (Z-Score) ดงัสมการ 
 เม่ือ  z คือ คะแนนมาตรฐานของตวัแปร 
  X คือ คะแนนดิบของตวัแปร 
  x  คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิตของตวัแปร 
  S.D. คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปร 
 ดงันั้น สมการท่ีใชใ้นการสร้างตวับ่งช้ี จึงเป็นดงัน้ี 
  I = zzwzwz nww n332211

.....++++  
เม่ือ I = ตวับ่งช้ีรวมของตวัแปร 

  wn  = นํ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปร ตวัท่ี n 

Zn  = คะแนนมาตรฐานของตวัแปร ตวัท่ี n 
 สรุปไดว้่า  วิธีการรวมตวัแปรเขา้ดว้ยกนัเพื่อพฒันาตวับ่งช้ีโดยทัว่ไปมกัจะใชก้นัอยู ่2 วิธี 
คือ การรวบรวมทางพีชคณิต และการรวมแบบทวีคูณ ซ่ึงการรวมทั้ง 2 วิธีน้ีมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้และ
วตัถุประสงคก์ารใชแ้ตกต่างกนั กล่าวคือ การรวมทางพีชคณิตมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้คือ ความสาํคญั
ของแต่ละตวัแปรสามารถทดแทนหรือชดเชยกนัได ้และมกัมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบระบบ
ตั้งแต่ 2 ระบบข้ึนไปวา่ในเร่ืองท่ีมุ่งศึกษานั้นมีความแตกต่างกนัก่ีหน่วย ส่วนการรวมแบบทวีคูณ มี
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ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ คือ การเปล่ียนแปลงค่าตวัแปรดว้ยวิธีการน้ีจะใชเ้ม่ือตอ้งการเปรียบเทียบระบบ
ตั้งแต่ 2 ระบบข้ึนไป วา่ระบบหน่ึงมีค่าตวับ่งช้ีสูงกวา่อีกระบบหน่ึงอยูก่ี่เท่า หรือคิดเป็นร้อยละเท่าไร 

2.3 การกาํหนดนํ้ าหนัก (Weight) การรวมตวัแปรย่อยเขา้เป็นตวับ่งช้ี นักวิจยัตอ้ง
กาํหนดนํ้ าหนกัแทนความสาํคญัของตวัแปรยอ่ยแต่ละตวัในการพฒันาตวับ่งช้ีวิธีการกาํหนดนํ้ าหนกั
ตวัแปรยอ่ยทาํได ้2 วิธี คือ  

2.3.1 กาํหนดนํ้าหนกัความสาํคญัของตวัแปรใหเ้ท่ากนั (Equal Weight) และ  
2.3.2 กาํหนดนํ้ าหนกัความสาํคญัของตวัแปรให้ต่างกนั (Differential Weight) 

สาํหรับการกาํหนดนํ้ าหนกัความสาํคญัของตวัแปรใหต่้างกนันั้น อาจใชว้ิธีการพิจารณาตดัสินโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Judgment) วิธีวดัความสาํคญัของตวัแปรนั้น โดยพิจารณาจากเวลา (Time taken) 
หรือค่าใชจ่้าย (Cost ) ของการกระทาํกิจกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรนั้น หรือ วิธีการใชข้อ้มูล
เชิงเชิงประจกัษ ์(Empirical Data) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติก็ได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (วรรณี 
แกมเกตุ, 2540) 1) วิธีการพิจารณาตดัสินโดยผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Judgment) เป็นการพิจารณาลง
ความเห็นในหมู่    ผูเ้ชียวชาญในเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษานั้น ๆ ซ่ึงอาจจะเป็นนกัวิจยัหรือนกัวางแผนท่ี
เก่ียวขอ้งโดยให้สมาชิกแต่ละคนเสนอค่านํ้ าหนกัของตวัแปร แลว้จึงพิจารณาหาขอ้ยุติดว้ยการใช้
ค่าเฉล่ียหรือการอภิปรายลงความเห็นหรืออาจใช้วิธีการท่ีเป็นระบบมากขึ้น เช่น การใช้เทคนิค 
เดลฟลาย (Delphi Technique) เพื่อสาํรวจหาฉนัทามติจากผูเ้ช่ียวชาญโดยไม่ตอ้งเผชิญหนา้กนั แลว้จึง
นาํขอ้มูลดงักล่าวมาใชห้าค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของแต่ละตวัแปรต่อไป 2) วิธีวดัความสาํคญัของ
ตวัแปร (Measure Effort Required) โดยพิจารณาจากเวลา (Time Taken) หรือค่าใชจ่้าย (Cost) ของ
การกระทาํกิจกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรนั้น วิธีการน้ีสมมุติว่า ถา้เวลาหรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
ในการกระทาํบางส่ิงบางอยา่งสาํหรับตวัแปรหน่ึงมากกว่าอีกตวัแปรหน่ึง ตวัแปรนั้นควรจะมีนํ้ าหนกั
ความสาํคญัมากกวา่ (หรือนอ้ยกวา่) อีกตวัแปรหน่ึง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บับริบทของส่ิงท่ีตอ้งการศึกษานั้น ๆ  
3) วิธีการใชข้อ้มูลเชิงประจกัษ ์(Empirical Data) เป็นการใชว้ิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล
เพื่อกาํหนดนํ้ าหนักความสําคญัของแต่ละตวัแปร โดยอาจใชห้ลกัการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor 
Analysis) การวิเคราะห์พหุคูณ (Multiple Regression) การวิเคราะห์จาํแนก (Discriminant Analysis) 
หรือ การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) เป็นตน้ 

กล่าวโดยสรุป วิธีการกาํหนดนํ้ าหนกัความสาํคญัของตวัแปรไม่มีเกณฑต์ายตวัว่า ควรใช้
วิธีการใดจึงจะมีความเหมาะสมมากที่สุด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลายประการที่ควรตอ้งพิจารณาถึง 
เช่น ธรรมชาติของตวัแปรที่จะนาํมาใชพ้ฒันาตวับ่งช้ีรวมทั้งธรรมชาติของตวับ่งช้ีที่จะพฒันาข้ึน 
ตลอดจนการนาํตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึนนั้นไปใชป้ระโยชน์ต่อไปในทางปฏิบติัมกัใชท้ั้งหลกัการเชิงทฤษฎี 
และการวิเคราะห์ขอ้มูลควบคู่กนัไป กล่าวคือ ในขั้นการวางแผนรวบรวมขอ้มูลเพื่อพฒันาตวับ่งช้ี 
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ใชห้ลกัการเชิงทฤษฎีในการระบุคุณลกัษณะของส่ิงท่ีมุ่งศึกษา และคดัเลือกตวัแปรท่ีสามารถใชว้ดั
แต่ละคุณลกัษณะเม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้จึงอาศยัหลกัการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อกาํหนด
นํ้ าหนักความสําคญัของตวัแปร สมเกียรติ ทานอก (2539) กล่าวว่า การกาํหนดนํ้ าหนักให้กบัตวั
แปรองคป์ระกอบดว้ยวิธีดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีหลกัเกณฑท่ี์ตายตวัว่าควรใชว้ิธีอิงเหตุผลทางทฤษฎี 
แลว้จึงลงความเห็นโดยผูเ้ช่ียวชาญหรือดว้ยวิธีวิเคราะห์เชิงประจกัษ ์เพราะมีส่ิงท่ีจะตอ้งพิจารณา
หลายประการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่คุณสมบติัของตวับ่งช้ีท่ีจะสร้างข้ึนประโยชน์ท่ีจะนาํไปใช ้รวมทั้ง
คุณสมบติัของตวัแปรยอ่ยท่ีจะตอ้งนาํมาใชใ้นทางปฏิบติัจะใชท้ั้งสองวิธีผสมผสานกนักล่าวคือใน
ขั้นวางแผนขอ้มูลใชห้ลกัการทฤษฎีเพื่อจดักลุ่มตวัแปรท่ีจะตอ้งดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเม่ือได้
ขอ้มูลมาแลว้จึงวิเคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัหลกัเกณฑท์างสถิติเป็นเคร่ืองตดัสินว่าตวัแปรใดบา้งท่ีมี
คุณค่าควรนาํมาใชล้าํดบัความสาํคญัลดหลัน่กนัอยา่งไร ซ่ึงจะทาํใหต้วับ่งช้ีท่ีสร้างข้ึนเป็นสารสนเทศที่
มีคุณค่าต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ มากท่ีสุด 

สาํหรับการกาํหนดรายละเอียดทั้งสามประการในการนิยามตวับ่งช้ีนั้น  Johnstone (1981)               
วรรณี แกมเกตุ (2541)  อธิบายว่าทาํได ้3 วิธี คือ การนิยามเชิงปฏิบติั (Pragmatic Definition) การ
นิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical Definition) และเชิงประจกัษ ์(Empirical Definition) ซ่ึงแต่ละวิธีมี
ความเหมาะสมกบัสถานการณ์และวิธีในการพฒันาตวับ่งช้ีแตกต่างกนัไป รายลเอียดของแต่ละวิธีมี
ดงัน้ี 

1.  การนิยามเชิงปฏิบติั (Pragmatic Definition)เป็นการนิยามท่ีใชใ้นกรณีท่ีมีการรวบรวม
ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัแปรย่อยท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับ่งช้ีไวพ้ร้อมแลว้ มีฐานขอ้มูลแลว้หรือมีการสร้างตวั
แปรประกอบจากตวัแปรยอ่ย ๆ หลายตวัไวแ้ลว้นกัวิจยัเพียงแต่ใชว้ิจารณญาณคดัเลือกตวัแปรจาก
รากฐานขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ละนาํมาพฒันาตวับ่งช้ีการศึกษา โดยกาํหนดวิธีการรวบรวมตวัแปรยอ่ยและ
กาํหนดนํ้าหนกัความสาํคญัของตวัแปรยอ่ยวิธีการกาํหนดนิยามตวับ่งช้ีการศึกษาวิธีน้ีอาศยัการตดัสินใจ
และประสบการณ์ของนกัวิจยัเท่านั้น ซ่ึงอาจทาํให้ไดนิ้ยามท่ีลาํเอียง เพราะไม่มีการอา้งอิงทฤษฎี
หรือตรวจสอบความสมัพนัธ์ของนกัวิจยัเท่านั้น ซ่ึงอาจทาํใหไ้ดนิ้ยามท่ีมีจุดอ่อนมากท่ีสุดเม่ือเทียบ
กบันิยามแบบอ่ืน และไม่ค่อยมีผูนิ้ยมใชใ้นกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งใช ้นกัวิจยัควรพยายามปรับปรุงจุดอ่อน
โดยใชก้ารตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร หรือการใชก้รอบทฤษฎีประกอบกบัวิจารณญาณ
ในการเลือกตวัแปรและกาํหนดนิยาม 

2. การนิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical Definition)นิยามเชิงทฤษฎีเป็นนิยามท่ีนักวิจยัใช้
ทฤษฎีรองรับสนบัสนุนการตดัสินใจของนกัวิจยัโดยตลอด และใชว้ิจารณญาณญาณของนกัวิจยันอ้ยมาก 
กว่าการนิยามแบบอ่ืน การนิยามตวับ่งช้ีการศึกษา โดยใชก้ารนิยามเชิงทฤษฎีนั้น นกัวิจยัอาจทาํไว้
สองแบบ แบบแรกเป็นการใชท้ฤษฎีและเอกสารงานวิจยัเป็นพื้นฐานสนับสนุนทั้งหมดตั้งแต่การ
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กาํหนดตวัแปรย่อย การกาํหนดวิธีการรวมตวัแปรย่อย และการกาํหนดนํ้ าหนักตวัแปรย่อย นั่นคือ
นกัวิจยัใชโ้มเดลหรือสูตรในการพฒันาตวับ่งช้ีการศึกษาตามท่ีมีผูพ้ฒันาไวแ้ลว้ทั้งหมด และท่ีสอง
เป็นการใชท้ฤษฎีและเอกสารงานวิจยัเป็นพื้นฐานสนบัสนุนในการคดัเลือกตวัแปรย่อย และการ
กาํหนดวิธีการรวมตวัแปรยอ่ยเท่านั้น ส่วนในขั้นตอนการกาํหนดนํ้ าหนกัตวัแปรยอ่ยแต่ละตวันั้น 
นกัวิจยัใชค้วามคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญประกอบในการตดัสินใจ วิธีแบบน้ีใชใ้นกรณีท่ี
ยงัไม่มีผูใ้ดกาํหนดสูตรหรือโมเดลตวับ่งช้ีการศึกษาไวก่้อน 

3.  การนิยามเชิงประจกัษ ์(Empirical Definition)  เป็นการนิยามท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั
นิยามเชิงทฤษฎี เพราะเป็นนิยามท่ีนกัวิจยักาํหนดว่าตวับ่งช้ีประกอบดว้ยตวัแปรยอ่ยอะไรแต่กาํหนด
นํ้ าหนกัของตวัแปรท่ีจะนาํมารวมกนัในการพฒันาตวับ่งช้ีไม่ไดอ้าศยัแนวความคิดทฤษฎีโดยตรง
แต่อาศยัการวิเคราะห์เชิงประจกัษก์ารนิยามแบบน้ีมีความเหมาะสม และเป็นท่ีนิยมใชก้นัอยูจ่นทุกวนัน้ี 
 เม่ือพิจารณาวิธีการนิยามตวับ่งช้ีการศึกษาทั้ ง 3 วิธีของ Johnstone ท่ีกล่าวขา้งตน้ 
เปรียบเทียบกบัวิธีการนิยามตวัแปร 2 วิธี ท่ีใชใ้นการวิจยัทัว่ไป จะเห็นไดว้่าจอนห์สโตนให้ความ
สาํคญักบัการนิยามระดบันามธรรมตามทฤษฎีเป็นหลกัทั้งส้ิน จึงกล่าวไดว้่าการนิยามทุกวิธีในส่วน
ของการกาํหนดวิธีการรวมตวัแปรยอ่ยของ Johnstone เป็นนิยามโครงสร้างตามทฤษฎีทั้งส้ิน ส่วน
การแบ่งประเภทวิธีการนั้นเป็นเพียงการแบ่งโดยใชเ้กณฑม์ากาํหนดว่า การกาํหนดนํ้ าหนกัตวัแปร
ยอ่ยใชท้ฤษฎีหรือขอ้มูลเชิงประจกัษเ์ท่านั้น ดงัคาํอธิบายท่ีว่านิยามเชิงประจกัษมี์ลกัษณะเทียบเคียง
ไดก้บันิยามเชิงทฤษฎี ต่างกนัท่ีการกาํหนดนํ้าหนกัตวัแปรยอ่ยในวิธีแรกใวชแ้นวคิดทฤษฎี ส่วนใน
วิธีหลงัใชข้อ้มูลเชิงประจกัษ ์(นงลกัษณ์  วิรัชชยั, 2541) 

ขั้นท่ี 3 การรวบรวมขอ้มูล (Data Collection) 
ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูลในกระบวนการพฒันาตวับ่งช้ี คือ การดาํเนินการวดัตวัแปรยอ่ย 

ได้แก่ การสร้างเคร่ืองมือสําหรับวดั การทดลองใช้ และการปรับปรุงเคร่ืองมือ ตลอดจนการ
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การกาํหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง การออกภาคสนามเพื่อใช้
เคร่ืองมือเกบ็ขอ้มูล และการตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูลท่ีเป็นตวัแปรซ่ึงนาํมารวมเป็นตวับ่งช้ีการศึกษา 

ขั้นท่ี  4  การสร้าง (Constriction) ตวับ่งช้ี 
การสร้างตวับ่งช้ี ในขั้นตอนน้ีนกัวิจยัสร้างสเกล (Scaling) ตวับ่งช้ี โดยนาํตวัแปรยอ่ยท่ีได้

จากการรวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์รวมให้ไดเ้ป็นตวับ่งช้ีโดยใช้วิธีการรวมตวัแปรย่อยและการ
กาํหนดนํ้าหนกัตวัแปรยอ่ยตามท่ีไดนิ้ยามตวับ่งช้ีการศึกษาไว ้

ขั้นท่ี  5  การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check) ตวับ่งช้ี 
ขั้นตรวจสอบคุณภาพตวับ่งช้ี เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ ตวับ่งช้ีท่ี

พฒันาข้ึนมาครอบคลุมถึงการตรวจสอบของตวัแปรยอ่ย โดยตรวจสอบทั้งเร่ือง ความเท่ียง (Reliability) 
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ความตรง (Validity) ความเป็นไปได ้(Feasibility) ความเป็นประโยชน์ (Utility) ความเหมาะสม 
(Appropriateness) และความเช่ือถือได ้(Credibility) ซ่ึงนงลกัษณ์ วิวชัชยั (2541) ไดใ้ห้ตวัอยา่งตวั
บ่งช้ีทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพไวด้งัน้ี 

ตวับ่งช้ีการศึกษาท่ีมีคุณภาพซ่ึงจะใชเ้ป็นสารสนเทศในการบริหารและการจดัการระบบ
การศึกษา ควรมีคุณสมบติัท่ีสําคญั 4 ประการ ประการแรก ตวับ่งช้ีการศึกษาควรมีความทนัสมยั 
ทนัเหตุการณ์ เหมาะสมกบัเวลาและสถานที่ สารสนเทศท่ีไดจ้ากตวับ่งช้ีการศึกษาตอ้งสามารถบอก
ถึงสถานะและแนวโนม้การเปลี่ยนแปลง หรือสภาพปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตให้ทนัเวลาให้
ผูบ้ริหารสามารถดาํเนินการแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที ประการทีส่อง ตวับ่งช้ีการศึกษาควรตรงกบัความ
ตอ้งการหรือจุกมุ่งหมายของการใชง้าน ตวับ่งช้ีการศึกษาท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชก้ารกาํหนดนโยบายการศึกษา 
ไม่ควรจะมีลกัษณะเป็นแบบเดียวกบัตวับ่งช้ีการศึกษาท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อใชใ้นการบรรยายสภาพ
ระบบการศึกษา แต่อาจจะมีตวับ่งช้ียอ่ยบางตวัเหมือนกนัได ้ประการท่ีสาม ตวับ่งช้ีการศึกษาความ
มีคุณสมบติัตามคุณสมบติัของการวดั คือ มีความตรงความเที่ยง ความเป็นปรนยัและใชป้ฏิบติัไดจ้ริง 
คุณสมบติัของขอ้น้ีมีความสาํคญัมากในการสร้างหรือการพฒันาตวับ่งช้ีการศึกษาจึงตอ้งมีการตรวจสอบ
คุณภาพของตวับ่งช้ีการศึกษาการศึกษาทุกคร้ังประการสุดทา้ย ตวับ่งช้ีการศึกษาควรมีกฎเกณฑก์ารวดั 
(Measurement Rules) ท่ีมีความเป็นกลาง มีความเป็นทัว่ไปและให้สารสนเทศเชิงปริมาณท่ีใช้
เปรียบเทียบกนัไดว้่าจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างจงัหวดั ระหว่างเขตประเทศใดประเทศหน่ึง หรือ
การเปรียบเทียบระหวา่งประเทศ 

ขั้นท่ี  6  การจดับริบทและการนาํเสนอรายงาน (Contextualization and Presentation)  
เป็นขั้นตอนท่ีมีความสาํคญัมากเพราะเป็นส่ือสารระหว่างนกัวิจยัท่ีเป็นผูพ้ฒันากบัผูใ้ชต้วับ่งช้ี 

หลงัหลกัจากท่ีไดส้ร้างและตรวจสอบของตวับ่งช้ีแลว้ นกัวิจยัตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูลให้ไดค้่าของตวั
บ่งช้ีท่ีเหมาะสมท่ีเหมาะสมกบับริบท (Context) โดยอาจวิเคราะห์ตีความแยกตามระดบัการศึกษา หรือ
แยกตามประเภทของบุคลากร หรืออาจวิเคราะห์ตีความในระดบัมหภาค แลว้จึงรายงานค่าของตวับ่งช้ี 
ให้ผูบ้ริโภค / ผูบ้ริหาร / นกัวางแผน / นกัวิจยั ตลอดจนนกัศึกษาทัว่ไปไดท้ราบและใชป้ระโยชน์
จากตวับ่งช้ีการศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งต่อไป 

ไม่ว่าจะใชว้ิธีการใดก็ตาม การพฒันาตวับ่งช้ีมีส่ิงท่ีควรคาํนึงถึง 3 ประการ (Johnstone, 
1981) คือ  

1.  การคดัเลือกตวัแปรท่ีจะอธิบายสภาพการณ์ทางการศึกษา 
2.  การสงัเคราะห์ตวัแปรต่าง ๆ 
3.  การกาํหนดค่านํ้ าหนกัตามลาํดบัความสาํคญัของตวัแปร 
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การตัดสินใจใช้ขั้นตอนดังกล่าวมาแล้วของการพัฒนาตัวบ่งช้ีทางการศึกษาย่อยมี
ความสัมพนัธ์กับวตัถุประสงค์ในการนําตัวบ่งช้ีไปใช้ ตัวบ่งช้ีทางการศึกษาท่ีพฒันาข้ึนจะมี
ประโยชน์มากน้อยเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กบัการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบครอบในขั้นตอนการ
พฒันาโดยจะตอ้งคาํนึงถึงหลกัการทางทฤษฎีควบคู่ไปกบัประโยชน์ใชส้อย 

เม่ือเปรียบเทียบตวับ่งช้ีท่ีนกัวิชาการกล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้จะมีการพฒันาตวับ่งช้ีการปฏิบติังาน
มีหลายหลากวิธีข้ึนอยูก่บัผูว้ิจยัวา่มีวตัถุประสงคข์องการสร้างตวับ่งช้ีผลการปฏิบติังานข้ึนมาเพื่ออะไร 
ในท่ีน้ีผูว้ิจยัเห็นว่าการพฒันาตวับ่งช้ีของจอนห์สโตนมีการพฒันาตวับ่งช้ีท่ีสามารถอธิบายลกัษณะ
หรือสถานการณ์ของการศึกษาซ่ึงมีปัจจยัและตวัแปรหลายตวัเขา้มาเก่ียวขอ้งเพื่อการพฒันาตวับ่งช้ีรวม 
(Composite Indicators) สามารถสร้างความเช่ือถือในการนาํไปใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนใหดี้กวา่คนอ่ืน 
 

1.3   ลกัษณะของตวับ่งช้ี 
 สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (2539)กล่าวถึงลกัษัณะตวับ่งช้ีตวับ่งช้ีท่ีดีความมีลกัษณะดงัน้ี  

1. มีความเป็นกลาง (Neutrality) หมายถึง ความไม่ลาํเอียงของตวับ่งช้ี ยกเวน้ตวัอยา่ง เช่น 
ตวับ่งช้ีผลิตภาพของแรงงาน (Labor Productivity) ซ่ึงวดัดว้ยอตัราส่วนระหว่างรายไดต่้อค่าใชจ่้าย
แรงงาน เม่ือนาํตวับ่งช้ีไปใชใ้นหน่วยงาน ประเภทผลิตและประเภทบริการจะทาํใหข้าดความเป็นกลาง 
เพราะการปฏิบติังานประเภทบริการนั้นตอ้งใชบุ้คลากรจาํนวนมาก ส่วนการปฏิบติังานประเภทการ
ผลิตใชเ้คร่ืองจกัรกลมากกวา่แรงงาน 

2. มีความเป็นวตัถุวิสัย (Objectivity) หมายถึง การตดัสินเก่ียวกบัค่าของตวับ่งช้ีมิไดเ้กิด
จากการคิดเอาเองของผูว้ิจยั แต่ข้ึนอยูก่บัสภาวะท่ีเป็นอยูห่รือท่ีเป็นรูปธรรม 

3.  มีความไวต่อความแตกต่าง (Sensitivity) หมายถึง ความสามารถของตวับ่งช้ีท่ีจะวดั
ความแตกต่างระหวา่งหน่วยวิเคราะห์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. ค่าของมาตรวดั หรือตัวบ่งช้ีท่ีได้ความมีความหมาย หรือตีความ ได้อย่างสะดวก 
(Meaningfulness & Interpretability) กล่าวคือ ค่าของมาตรวดัควรมีจุดสูงสุดและตํ่าสุดท่ีง่ายต่อ
ความเขา้ใจ เช่น มีค่าอยูร่ะหว่าง 0 ถึง 10 หรือระหว่าง 0 ถึง 100 ค่าของตวับ่งช้ีท่ีไดจ้ากการวดั หาก
อยู่ท่ี 60 จะตีความไดว้่าสูงกว่าค่าเฉล่ีย (50) เพียงเล็กนอ้ย แต่หากค่าของมาตรวดัและตวับ่งช้ีไม่มี
ค่าสูงสุด (หรือตํ่าสุด) ท่ีแน่นอน เช่น วดัออกมาแลว้ได ้50 หรือ 120 ก็ไม่ทราบว่า 50 หรือ 120 นั้น 
จะตีความไดอ้ยา่งไร 
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5.  ความถูกตอ้งในเน้ือหาของตวับ่งช้ีท่ีนาํมาใช ้(Content Validity) ในการศึกษาหรือ
พฒันาตวับ่งช้ีจะตอ้งศึกษาใหแ้น่ชดัว่าเน้ือหาในเร่ืองท่ีศึกษานั้น ๆ คืออะไร ตวับ่งช้ีท่ีดีตอ้งมีความ
ถูกตอ้งในเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั 

6.  ความถูกตอ้งในการพฒันาตวับ่งช้ี (Development Validity) การพฒันาตวับ่งช้ี คือการ
นาํเอาตวัแปรหลาย ๆ ตวัมารวมกนั ไม่ว่าจะนาํมาบวกกนัหรือคูณกนัความถูกตอ้งในการพฒันาจึง
ข้ึนอยูก่บัความสามารถพิสูจน์ไดใ้นเชิงทฤษฎีสอดคลอ้งกบัเชิงประจกัษต์ามท่ีปรากฏ 

พรพนัธุ์  บณัยรัตนพนัธุ์ และบุญเลิศ  เล้ียวประไพ (2531) กล่าววา่โดยทัว่ไปลกัษณะของ
ตวับ่งช้ี (เคร่ืองช้ีวดั) ท่ีดี จะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติัต่อไปน้ี 

1.  มีความตรงสามารถวดัในส่ิงท่ีตอ้งการได ้
2. มีความไวสามารถแสดงความแตกต่างได ้แมส้ถานการณ์ท่ีวดั จะเปล่ียนแปลงไปเลก็นอ้ย 
3.  มีความเฉพาะเจาะจง จะเปล่ียนแปลงก็แต่เฉพาะสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรนั้น

โดยตรงเท่านั้น 
4. มีความเช่ือถือได ้ค่าท่ีไดท้ั้งปริมาณและคุณภาพควรจะสอดคลอ้งกนั ถา้วดัในส่ิงเดียวกนั 

ไม่วา่ผูว้ดัจะเป็นกลุ่มใดกต็าม 
วิโรจน์ สารรัตนะ (2553) สรุปคุณลกัษณะท่ีดีของตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
1. บ่งบอกถึงสภาวะของส่ิงท่ีมุ่งวดัอยา่งกวา้ง ๆ ไม่เฉพาะเจาะจง 
2. กาํหนดเป็นตวัเลขไดห้รืออยูใ่นรูปเชิงปริมาณ มิใช่เป็นขอ้ความบรรยายเท่านั้น 
3. เป็นค่าชัว่คราว สามารถผนัแปรไดต้ามเวลาและสถานที่ 
4. บ่งช้ีการดาํเนินงานว่าเป็นอย่างไร บรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่ ใช้ระบุปัญหาหรือ

สภาพการณ์ท่ีไม่พึงประสงคไ์ด ้ 
5. มีความเป็นวตัถุวิสยั เป็นกลาง ไม่ลาํเอียง การตดัสินค่าของตวับ่งช้ีมิไดเ้กิดจากการคิดเอาเอง 
6. มีความไวต่อความแตกต่าง แสดงความแตกต่างไดแ้มส้ถานการณ์ท่ีวดัจะเปล่ียนแปลง

ไปเลก็นอ้ย  
7. มีความหมายและตีความหมายได ้ค่าของมาตรวดัควรมีจุดสุงสุดและตํ่าสุดง่ายแก่ความ

เขา้ใจ  
8. มีความถูกตอ้งในเน้ือหา (content validity) ท่ีนาํมาสร้างเป็นตวับ่งช้ี 
9. มีความถูกตอ้งในการสร้าง (construct valibity) มีวิธีการคดัเลือกตวัแปร การรวม การ

กาํหนดนํ้าหนกัของตวัแปรท่ีถูกตอ้ง 
10. มีความตรง สามารถวดัในส่ิงท่ีตอ้งการวดัได ้และสามารถเปรียบเทียบได ้
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11. มีความเช่ือถือได้ ค่าท่ีได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพควรสอดคลอ้งกัน ถา้วดัในส่ิง
เดียวกนั ไม่วา่ผูว้ดัจะเป็นกลุ่มใด 

12. มีความเฉพาะเจาะจง แสดงในประเด็นท่ีสนใจเพียงประเด็นเดียว จะเปล่ียนแปลงก็แต่
เฉพาะสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรนั้นโดยตรง  

13. สอดคลอ้งกับนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง ให้สารสนเทศเพียงพอต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจใน
นโยบาย  

14. มีความเช่ือมัน่และมีการปรับใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  
15. มีความสมัพนัธ์กบัตวับ่งช้ีอ่ืนเพื่อการวิเคราะห์โดยภาพรวม  
16. เป็นหน่วยพื้นฐานในการสร้างทฤษฎี  

 จากการศึกษาลกัษณะของตวับ่งช้ีท่ีดี จะเห็นไดว้่าการจะพฒันาตวับ่งช้ีใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีมี
ลกัษณะของความเป็นกลาง มีความไวในการจดัสภาวสะหรือผลการปฏิบติังาน อีกทั้งเป็นท่ียอมรับ
ของบุคลากรในองคก์รหรือสถาบนั ขั้นตอนการพฒันาตวับ่งตอ้งมีความถูกตอ้งของเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั
สามารถพิสูจน์ไดท้ั้งขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละเชิงทฤษฎี 
 

1.4   ประโยชน์ของตัวบ่งช้ี 
 Pollate (1990) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของตวับ่งช้ีทางการศึกษาไวด้งัน้ี 

1.  เป็นขอ้ความกาํหนดนโยบาย ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบในการวางแผน คือ ขาดความชดัเจน
ในการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละนโยบาย มกัจะระบุในลกัษณะท่ีกวา้งมากเกินไปการนาํ ตวับ่งช้ีมา
ใช้ในขอ้ความกาํหนดนโยบายจะช่วยให้ทราบส่ิงท่ีตอ้งการในการให้บรรลุผลตามนโยบายได้
ชดัเจนขึ้น 

2.  ติดตามผลในระบบการศึกษา การใชต้วับ่งช้ีทางการศึกษาในการติดตามผล การเปล่ียนแปลง
มีความสาํคญัมาก เพราะช่วยตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปในทิศทางที่ตอ้งการ หรือ
พึงประสงคห์รือไม่ ซ่ึงจะตอ้งมีการใชว้ดัอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง จึงจะสามารถใชป้ระโยชน์ใน
การพฒันาการศึกษาได ้

3.  พฒันาการวิจยัเก่ียวกบัระบบการศึกษา ตวับ่งช้ีมีประโยชน์ต่อการพฒันาการวิจยั โดย
เฉพาะตวับ่งช้ีรวมสามารถใชแ้ทนลกัษณะของระบบการศึกษาในงานวิจยั โดยนาํไปใชว้ิเคราะห์
เพื่อศึกษาวิจยัในแง่มุมต่าง ๆ ความตอ้งการไดถู้กตอ้งและน่าเช่ือถือ ดีกว่าการใชต้วัแปรเดียว หรือ
ตวัแปรยอ่ยแต่ละตวั ซ่ึงถือวา่เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์เท่านั้น 

4.  จดักลุ่มระบบการศึกษา ตวับ่งช้ีช่วยทาํให้การจดัแบ่งกลุ่มในระบบการศึกษา มีความตรง
และความเท่ียงทาํให้ประเทศท่ีมีระบบการศึกษาในกลุ่มเดียวกนัสามารถใชข้อ้มูลอภิปรายแลกเปล่ียน
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ความคิดเห็นกนัได ้นอกจากน้ีการจดัแบ่งกลุ่มยงัช่วยช้ีให้เห็นถึงลกัษณะท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนั
ในการศึกษา ใชใ้นการเปรียบเทียบในการศึกษาระหวา่งจงัหวดัภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศได ้
ซ่ึงดีกว่าการใชต้วัแปรใดตวัแปรหน่ึง หรือใชต้วัแปรและชนิดหลาย ๆ ตวั การสร้างตวับ่งช้ีรวมจะ
ช่วยลดความผดิพลาดได ้ 

นงลกัษณ� วิรัชชยั (2541) ได�รวบรวมประโยชน�ของตวับ�งช้ีจากแนวคิดของ
บุคคลต�างๆ อาทิJohnstone.(1981)ได�กล�าวถึงประโยชน�ของตวับ�งช้ีทางการศึกษาว
�าจะเป�นประโยชน�ในด�านการกาํหนดนโยบายและวตัถุประสงค�การศึกษาด�านการ
กาํกบัและการประเมินระบบการศึกษา Burstein, L. Oakes, & Guiton (1992) รวมทั้ง Bottany & 
Walberg (1994) ได�ขยายความเพิ่มเติมว�าตวับ�งช้ีทางการศึกษาเป�นประโยชน�มากใน
การประกนัคุณภาพ (Quality assurance) และการแสดงความรับผิดชอบต�อหน�าท่ี 
(Accountability) Resnick Nolan and Resnick (1995) เสนอว�าตวับ�งช้ีทางการศึกษาเป�
นประโยชน�อย�างมากต�อการกาํหนดเป�าหมายท่ีตรวจสอบได�และสรุปว่าในด�าน
การประเมินผลของระบบการศึกษาตวับ�งช้ีทางการศึกษาเป�นประโยชน�มากในการกาํกบัและ
ประเมินผลระบบการศึกษา การจดัอนัดบัการศึกษา การประกนัคุณภาพ และการแสดงความ
รับผิดชอบต�อหน�าท่ีการกาํหนดเป�าหมายท่ีตรวจสอบได� การปรับปรุงและพฒันาระบบ
การศึกษาโดยใช�ผลการประเมินเป�นแนวทางซ่ึงจะเรียกตวับ�งช้ีประเภทน้ีว�า ตวับ�งช้ีผล
การปฏิบติังาน (Performance indicator) 

นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2545) ไดน้าํเสนอแนวคิดเก่ียวกบัประโยชน์ของตวับ่งช้ี โดยการสังเคราะห์ 
จากแนวคิดของบุคคลต่างๆ คือ Johnstone (1981), Blank (1993),  Burstein,  L. Oakes  และ  Guiton (1992)  
สรุปประโยชน์ของตวับ่งช้ีได ้ ดงัน้ี 

1. ใชบ้รรยายสภาพและลกัษณะของระบบการศึกษาไดอ้ย่างแม่นยาํเพียงพอท่ีจะทาํให้
เขา้ใจการทาํงานของระบบการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี เปรียบเสมือนการฉายภาพระบบการศึกษา ณ จุด
เวลาใดจุดหน่ึง 

2.  ใชศึ้กษาลกัษณะการเปล่ียนแปลง หรือแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของระบบการศึกษา
ในช่วงเวลาช่วงใดช่วงหน่ึงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นยาํ เปรียบเสมือนการศึกษาระยะยาว 

3.  ใชศึ้กษาเปรียบเทียบการศึกษาไดท้ั้งท่ีเป็นการเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์หรือการเปรียบเทียบ
ระหวา่งระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ หรือการเปรียบเทียบสภาพระหวา่งภูมิภาคในประเทศใด
ประเทศหน่ึง 

กล่าวโดยสรุป ตวับ่งช้ีจะให้สารสนเทศเป็นองคร์วมอย่างกวา้ง ๆ แต่มีความชดัเจนเพียง
พอท่ีจะใชใ้นการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ หรือใชใ้นการประเมิน ตวับ่งช้ีมกัจะถูกพฒันาข้ึนโดยมี
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จุดมุ่งหมาย คือ เพื่อกาํหนดนโยบายและวตัถุประสงคเ์พื่อการกาํกบัหรือประเมินระบบการศึกษาใน
ปัจจุบนันกัการศึกษามกัจะนาํตวับ่งช้ีมาใชเ้ป็นสารสนเทศเพื่อพฒันาการศึกษา 

1.5  การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งช้ี 
 ส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งให้ความสาํคญัในหลกัการพฒันาตวับ่งช้ีก็คือการตรวจสอบคุณภาพของตวั
บ่งช้ีท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ ซ่ึงในขั้นตอนน้ีประกอบดว้ยหลกัการสาํคญั 2 ประการ คือ (ศกัด์ิชาย 
เพชรช่วย, 2541)  

1.  การตรวจสอบคุณภาพของตวับ่งช้ีภายใตก้รอบแนวคิดทางทฤษฎี ซ่ึงในขั้นตอนน้ีถือ
ว่ามีความสาํคญัมาก เพราะหากการพฒันาตวับ่งช้ีเร่ิมตน้จากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีขาดคุณภาพ
แลว้ ไม่วา่จะใชเ้ทคนิควิธีการทางสถิติท่ีดีอยา่งไร ผลท่ีไดจ้ากการพฒันากย็อ่มดอ้ยคุณภาพไปดว้ย 

2.  การตรวจสอบดว้ยวิธีการทางสถิติ ซ่ึงในขั้นตอนน้ีมีความสาํคญันอ้ยกวา่ขั้นตอนแรกท่ี
กล่าวมา เพราะเป็นเพียงการนาํขอ้มูลท่ีไดม้าสนบัสนุนคุณภาพของตวับ่งช้ีเท่านั้น 

จากหลกัการตรวจสอบคุณภาพของตวับ่งช้ีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถดาํเนินการตรวจสอบ
คุณภาพของตวับ่งช้ีไดต้ามขั้นตอนต่อไปน้ี คือ 

ขั้นตอนแรก การตรวจสอบคุณภาพของตวัแปรและการคดัเลือกตวัแปร จะตอ้งมีกรอบ
แนวคิดในเชิงทฤษฎีท่ีชดัเจน มีความครอบคลุมในการวดัตวัแปร และความเป็นตวัแทนของตวัแปร
มีนิยามเชิงปฏิบติัการท่ีถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการนาํตวับ่งช้ีไปใชป้ระโยชน์ รวมถึง
ลกัษณะ ประเภท ระดบัการวดั และการสร้างโมเดล และการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ซ่ึง
ส่ิงท่ีกล่าวมาจะช่วยใหส้ารสนเทศท่ีไดมี้คุณภาพมากขึ้น 

ขั้นท่ี 2 การศึกษาและพิจารณารวบรวมหรือการสังเคราะห์ตวัแปร แต่ละเง่ือนไข และ
ความเหมาะสมในการนาํไปใชป้ระโยชน์แตกต่างกนั เพื่อให้ไดต้วับ่งช้ีท่ีมีคุณภาพสอดคลอ้งกบั
เป้าหมายในการนาํไปใชไ้ดม้ากข้ึน 

ขั้นท่ี  3  การกาํหนดนํ้ าหนกัของตวัแปร ควรเลือกวิธีการเหมาะสมกบัธรรมชาติของตวัแปร
และเป้าหมายในการนาํไปใชป้ระโยชน์ 

การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตวับ่งช้ี 
ในการพฒันาตงับ่งช้ีบางคร้ังขอ้มูลหรือสารสนเทศที่ไดอ้าจจะไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากเกิดความ

ผิดพลาดในการเตรียมขอ้มูล การคาํนวณค่าของขอ้มูล หรืออาจจะเกิดจากกรอบแนวคิดในการ
พฒันาตวับ่งช้ีไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ตอ้งการศึกษา ดงันั้น การตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้างจึงเป็นวิธีการท่ีผูศึ้กษานาํเอาขอ้มูลเชิงประจกัษม์าสนบัสนุนสมมุติฐานหรือโครงสร้าง
ตามทฤษฎีท่ีตอ้งการทดสอบ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งนิยามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการตามแนวคิดเชิงทฤษฎีใหอ้ยู่
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ในรูปของตวับ่งช้ีหรือพฤติกรรมท่ีสามารถวดัได ้แลว้จึงนาํผลมาวดัเชิงประจกัษม์าตรวจสอบว่า
สอดคลอ้งตามคุณลกัษณะท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ 

สาํหรับวิธีการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง สามารถกระทาํไดห้ลายวิธี ดงัเช่น ใชว้ิธี
เชิงทดลอง ใช้หลกัการวิเคราะห์ เชิงตรรกะ วิธีการศึกษาหาความสัมพนัธ์ วิธีการวิเคราะห์ดว้ย 
ทฤษฎีสรุปอา้งอิง วิธีการเปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีมีหลกัฐานอยูแ่ลว้ วิธีเมทริกซ์ ลกัษณะหลากหลาย
วิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบและการวิเคราะห์โมเดล เชิงโครงสร้างและการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้
เลือกใชว้ิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง ดว้ยเหตุผลท่ีวิธีการ
วิเคราะห์ องคป์ระกอบเป็นวิธีการทางสถิติท่ีใชใ้นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตได้
ชุดหน่ึงว่าเกิดจากตวัแปรแฝงท่ีเป็นองคป์ระกอบร่วมอยา่งไร และสามารถทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั
โครงสร้างความสมัพนัธ์ของขอ้มูล ซ่ึงเป็นการตรวจสอบวา่ขอ้มูลท่ีไดม้ามีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบั
สมมติฐานท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ หรือตรวจสอบวา่มีโครงสร้างตามนิยามทางทฤษฎีหรือไม่ ซ่ึงในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างสามารถทาํได  ้2 รูปแบบ คือ การ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis = EFA) และการวอเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis = CFA) ในการตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้างของขอ้มูลท่ีนาํมาศึกษา เพราะการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัมีจุดเด่นท่ีดีกว่า การ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ พอท่ีจะสรุป ได ้4 ประการ ประการแรก วิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงยนืยนัมีการผอ่นคลายขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ โดยยอมใหค้วามคลาดเคล่ือนของตวัแปรสัมพนัธ์กนัได้
ประการท่ีสองการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีพื้นฐานทางทฤษฎีรองรับ
เหมาะสาํหรับการวิจยัท่ีมีกรอบความคิดทางทฤษฎีและมีโมเดลทางทฤษฎีตอ้งการตรวจสอบและผลการ
วิเคราะห์สามารถนาํมาแปลความหมายไดง่้ายกวา่ ประการท่ีสาม การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั มี
การตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนระหว่าง โมเดลกบัขอ้มูลท่ีไดม้าอยา่งชดัเจนและประการสุดทา้ย 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลให้ค่าประมาณพารามิเตอร์ และมีการทอสอบนยัสาํคญัทางสถิติของพารามิเตอร์
ทุกค่าดว้ย 
  

1.6  งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัการสร�างและพฒันาตัวบ�งช้ี 
ในการศึกษาตวับ่งช้ีการศึกษานอกจากการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ยงัมีความจาํเป็นตอ้ง

ศึกษาแลว้งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการสร�างและพฒันาตวับ�งช้ีน้ี มีผ�ูทาํการศึกษาและวิจยัเพื่อสร
�างและพฒันาตวับ�งช้ี ด�วย เพื่อใหค้รอบคลุมดา้นเน้ือหา ความเช่ือถือไดข้องงานวิจยั ดงันั้น
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาตวับ่งช้ีการใช�วิธีการแบบต�าง ๆ ดงัน้ี 
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ลดัดา ด�านวิริยะกุล (2537) ได�ทาํการวิจยัเร่ืองการพฒันาดชันีรวมของประสิทธิภาพ
การมธัยมศึกษาตอนต�นผลการวิจยัพบว�าตวับ�งช้ีรวมของประสิทธิภาพการมธัยมศึกษา
ตอนตน้ประกอบด�วย 1) ภาระงานสอน 2) การสะพดัและการคงอย�ูของนกัเรียนมธัยมต�น 
ตวับ�งช้ีรวมของประสิทธิภาพด�านความเสมอภาคทางการศึกษาประกอบด�วย สภาพการเป
�นโรงเรียนในเขตเมือง และการแข�งขนัการรับนักเรียนเข�าใหม� ตวับ�งช้ีรวมของ
ประสิทธิภาพด�านทรัพยากรทางการศึกษา ประกอบด�วย 1) สภาพการไม�สําเร็จทาง
การศึกษา 2) ป�จจยัสนบัสนุนสภาพการสอน ตวับ�งช้ีรวมของประสิทธิภาพด�านความสูญ
เปล�าทางการศึกษาประกอบด�วย (1) สภาพการไม�สาํเร็จทางการศึกษา (2) สภาพการออก
กลางคนั   

ชลนัดา อินทร�เจริญ (2538) ได�ทาํการวิจยัเร่ืองตวับ�งช้ีความสาํเร็จของหลกัสูตร
ประถมศึกษา พุทธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานการ
ประถมศึกษาแห�งชาติ พบว�า ตวับ�งช้ีความสาํเร็จของหลกัสูตรประถมศึกษาประกอบด�
วย 13 ตวับ�งช้ีหลกั ได�แก� กระบวนการสอน ป�จจยัสนบัสนุน ความสัมพนัธ�กบัชุมชน 
ประสิทธิภาพในการบริหารคุณลกัษณะของผ�ูบริหาร การจดับรรยากาศภายในห�องเรียนท่ี
เอ้ือต�อการเรียนรู� คุณลกัษณะของครู สัมฤทธิผลของนกัเรียน การวดัผลและประเมินผล การ
สนบัสนุนส�งเสริมงานวิชาการ นกัเรียน ความรู�และประสบการณ�ของผ�ูบริหารและข�
อมูลสารสนเทศ  

วรรณี แกมเกตุ (2540) ได�ทาํการวิจยัเร่ือง การพฒันาตวับ�งช้ีประสิทธิภาพการใช�
ครู: การประยกุต�ใช�โมเดลสมการโครงสร�างกลุ�มพหุและโมเดลเอม็ทีเอม็เอม็ ผลการวิจยั 
พบว�า ตวัแปรท่ีสาํคญัของตวับ�งช้ีประสิทธิภาพการใช�ครู ได�แก� ตวัแปรด�านกระบวน
การใช�ครู 3 ตวัแปรและตวัแปร    ด�านผลผลิต 5 ตวัแปร ผลการวิเคราะห�ส�วนใหญ�สอด
คล�องกนัระหว�างกลุ�มโรงเรียนทั้ง 5 สังกดั และระหว�างโมเดลการพฒันาตวับ�งช้ีท่ีใช
�ตวัแปรท่ีวดัได�โดยวิธีการทางตรงและทางอ�อม แต�มีค�านํ้ าหนกัองค�ประกอบและ
ลาํดบัความสาํคญัของตวัแปรแตกต�างกนั ตวับ�งช้ีประสิทธิภาพการใช�ครูท่ีพฒันาข้ึนส�
วนใหญ�มีความตรงเชิงโครงสร�าง การประยกุต�ใช�โมเดลเอม็ทีเอม็เอม็ แสดงให�เห็นว
�า โมเดลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยนั แบบการวิเคราะห�องค�ประกอบ
คุณลกัษณะ (CFA-CT) เป�นโมเดลท่ีมีความสอดคล�องกลมกลืนกบัข�อมูลเชิงประจกัษ�
สูงสุด  

นงลกัษณ์  วิรัชชยั  (2545)  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง  การพฒันาตวับ่งช้ีสาํหรับการประเมิน
คุณภาพการบริหารและการจดัการเขตพื้นท่ีการศึกษา  การวิจยัดาํเนินการโดยการศึกษาเอกสารและ
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งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร  4  แหล่ง  คือตาํราการบริหารและการจดัการศึกษาของต่างประเทศ  
บทความวิชาการและรายงานการประเมินคุณภาพการบริหารและการจดัการเขตพื้นท่ีการศึกษาของ
ต่างประเทศ  รายงานผลการประเมินภายนอกโครงการนาํร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ  วิธีดาํเนินการวิจยั  มี  6  ขั้นตอน  ไดแ้ก่  1) การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละ
คาํถามวิจยั  2) การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัขั้นตน้เพื่อใหท้ราบวิธีวิทยาในการพฒันาตวั
บ่งช้ีความเป็นมาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  3) การกาํหนดกรอบการพฒันาตวับ่งช้ีสาํหรับการวิจยั  
4) การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารจากแหล่งเอกสาร  4  แหล่ง  5) การยบุรวมและลดตวับ่งช้ี
เพื่อให้ไดชุ้ดมาตรฐานและตวับ่งช้ีสาํหรับการประเมินคุณภาพการบริหารและการจดัการเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ีเหมาะสม  โดยใชห้ลกัความเรียบง่าย  หลกัการใชป้ระโยชน์ขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้  และการมี
จาํนวนมาตรฐานไม่มากนกั  6) การตรวจรายงานการวิจยัและใหค้วามเห็นชอบรับรอง  ตวับ่งช้ีท่ี
พฒันาข้ึนโดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิของสาํนกังานปฏิรูปการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า การประเมิน 
คุณภาพการบริหารและการจดัการเขตพื้นท่ีการศึกษา  ควรเป็นรูปแบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม  
การประเมินแบบรวมพลงัและการประเมินแบบอิงทฤษฎีการเปล่ียนแปลง ลกัษณะการประเมินควร
มีอตัถประโยชน์  มีความเป็นไปได ้ มีความชอบธรรมและความถูกตอ้ง  สอดคลอ้งกบัหลกัการ
ปฏิบติัไดจ้ริงรวม  4  ดา้น  คือ  ความสอดคลอ้งกบับริบทดา้นการประเมินในปัจจุบนั  ความเหมาะสม
กบับริบทเขตพื้นที่การศึกษาของไทยซ่ึงอยู่ในช่วงระยะแรกของการปฏิรูป ความสอดคลอ้งกบั
กรอบตวับ่งช้ีตามทฤษฎีระบบและค่าสถิติ และหลกัความเรียบง่าย ทาํใหไ้ดชุ้ดตวับ่งช้ีท่ีมีความเหมาะสม  
รวม  10  มาตรฐาน  45  ตวับ่งช้ี  ประกอบดว้ยประเด็นการประเมินดา้นการเรียนของนกัเรียนทั้งใน
ระดบัโรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษา 4 ประเด็นยอ่ย ดา้นการปฏิบติังานของครูทั้งในระดบัโรงเรียน
และระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  4  ประเดน็ยอ่ย  ดา้นการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียน  5  ประเด็นยอ่ย  
ดา้นการปฏิบติังานของผูบ้ริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา 7 มาตรฐาน  32  ตวับ่งช้ี  ในดา้นการบริหารทัว่ไป  
การบริหารวิชาการ  การบริหารธุรกิจการเงินและพสัดุ  การบริหารเทคโนโลย ี 

วิลาวลัย ์ มาคุม้  (2549)  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง  การพฒันาตวับ่งช้ีการจดัการความรู้ของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ  มีการดาํเนินการวิจยัเป็น  6  ขั้นตอน  คือ  ตอนท่ี 1  
การกาํหนดองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีการจดัการความรู้ของครู  โดยการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  การพฒันา
ตวับ่งช้ีทางการศึกษา แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการจดัการความรู้ของครู จากตาํรา  เอกสารทางวิชาการและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในแบละต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้
ของครูในสถานศึกษา นาํมากาํหนดองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ย และตวับ่งช้ีการจดัการ
ความรู้ของครูในสถานศึกษา  ตอนท่ี  2  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  โดยการนาํขอ้มูลท่ีได้
จากตอนท่ี  1  มาสร้างกรอบการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  นาํผลสรุปท่ีไดจ้ากการศึกษาทั้งหมดมากาํหนด
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เป็นองคป์ระกอบหลกั  องคป์ระกอบยอ่ย และตวับ่งช้ีการจดัการความรู้ของครู  ตอนท่ี  3  การพฒันา
เคร่ืองมือและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  โดยการนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากตอนท่ี  1  และ  2  มา
พฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  โดยการเสนอผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน  10  ท่านตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ ตอนท่ี 4 การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยการกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
รวมทั้งส้ิน  826  คน  ตอนท่ี  5  การจดักระทาํและการวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยการจดัทาํการตรวจสอบ
แบบสอบถาม นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความเหมาะสมของตวับ่งช้ีการจดัการความรู้ ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สงักดักระทรวงศึกษาธิการ ตอนท่ี 6  การอภิปรายผลการวิจยัและใหข้อ้เสนอแนะ  สรุป
ผลการวิจัยพบว่า การพฒันาตวับ่งช้ีการจัดการความรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบดว้ย  6  องคป์ระกอบหลกั  คือ  ดา้นการจดัการความรู้  ดา้นการ
แสวงหาความรู้  ดา้นการสร้างความรู้  ดา้นการแลกเปล่ียนความรู้  ดา้นการเก็บความรู้และดา้นการ
นาํความรู้ไปใช ้  23  องคป์ระกอบยอ่ย    80  ตวับ่งช้ี  

สุดสวาสด์ิ ประไพเพชร (2551) ไดพ้ฒันาตวับ่งช้ีการบริหารเชิงบูรณาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ  ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ  จาํนวน  395  คน  ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ
หลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการหาค่าสถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัและการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง เพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบโครงสร้าง
องคป์ระกอบการบริหารเชิงบูรณาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดักระทรวงศึกษาธิการ  
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์  ผลการวิจยัพบว่า  ตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหาร
เชิงบูรณาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบดว้ย  4  
องคป์ระกอบหลกั  ดงัน้ี   ดา้นหลกัการ  ดา้นองคก์าร  ดา้นคุณลกัษณะ  และดา้นพฤติกรรม  ซ่ึงทั้ง  
4  องคป์ระกอบหลกัจะตอ้งปฏิบติัผ่านตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบย่อยทั้งหมด  14  องคป์ระกอบ  
และตวับ่งช้ีการบริหารเชิงบูรณาการ  87  ตวั   ประกอบดว้ย  ตวับ่งช้ี  ดา้นหลกัการ  22  ตวับ่งช้ี  
ดา้นองคก์าร  12  ตวับ่งช้ี   ดา้นคุณลกัษณะ  23  ตวับ่งช้ี  และดา้นพฤติกรรม  30  ตวับ่งช้ี  และ ตวั
บ่งช้ีรวมการบริหารเชิงบูรณาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดว้ย 
ตวับ่งช้ีท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัรวม  4  องคป์ระกอบ  เรียงลาํดบัตามนํ้ าหนกัองคป์ระกอบจากมาก
ไปนอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นพฤติกรรม (.98) ดา้นคุณลกัษณะ (.95)  ดา้นองคก์าร   (.94)   และดา้นหลกัการ  (.86) 

สําหรับตวับ่งช้ีท่ีสร้างข้ึนมาตามแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้สามารถท่ีจะนาํมาใชป้ระโยชน์อยา่งมากมายโดยเฉพาะการใชต้วับ่งช้ีทางการศึกษาคือ  
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นาํสารสนเทศที่ไดไ้ปกาํหนดเป้าหมายของนโยบายทางการศึกษาเป็นการช่วยให้เห็นภาพ
ของผลผลิตท่ีจะเกิดจากนโยบายนั้น นอกจากน้ีตวับ่งช้ียงัสามารถใชเ้พื่อติดตามสภาวะทางการศึกษา
หรือความเคล่ือนไหวของระบบการศึกษาโดยตวับ่งช้ีจะเป็นตวัแสดงสัญญาณเตือนเพื่อให้รู้ว่าตน้เหตุ
ของปัญหามาจากตวัป้อน กระบวนการหรือผลผลิตของระบบการศึกษา ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริหารมีความ
ต่ืนตวัอยู่ตลอดเวลา และตวับ่งช้ียงัสามารถใชเ้ปรียบเทียบประสิทธิภาพการดาํเนินของระบบการศึกษา 
โดยจะช้ีให้เห็นถึงจุดท่ีเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีตอ้งการแกไ้ขต่อไป ผูว้ิจยัจึงไดส้ร้างตวับ่งช้ีงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาดงัรายละเอียดท่ี
จะกล่าวต่อไป 
 

2.  หลกัการ แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบังานวชิาการ 

2.1  ตัวบ่งช้ีงานวชิาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

การจดัการศึกษาเป็นปัจจยัท่ีจาํเป็นและมีประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการดาํรงชีวิตของทุกคน ไม่
ยิ่งหย่อนไปจากปัจจยัอ่ืน ๆเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ ดา้นความรู้ ความสามรถ ทกัษะและ
คุณค่าท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต ดงันั้น การจดัการศึกษาของรัฐจะตอ้งสนองต่อความจาํเป็นและ
ความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคมเป็นสาํคญั ซ่ึงจะประสบสาํเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้นข้ึนอยู่
กบัปัจจยัหลายประการ ทั้งเป็นปัจจยัผลกัดนั และปัจจยัดึงดูดใหส้ถานศึกษาประสบความสาํเร็จและ
เสริมสร้างคุณภาพทางการศึกษาใหแ้ก่โรงเรียนได ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) งานวิชาการโรงเรียน
เป็นงานหน่ึงท่ีสาํคญัท่ีสุดของการบริหารจดัการโรงเรียนท่ีบุคลากรในโรงเรียนตอ้งปฏิบติัและถือ
เป็นหวัใจของโรงเรียน ดงันั้นงานวิชาการของสถานศึกษาจึงเป็นงานท่ีสาํคญัท่ีสุดในจาํนวนงานทั้ง  
4 งานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคืองานดา้นงบประมาณ งานดา้นบุคคลและงานดา้นทัว่ไป สาํหรับ
การบริหารจดัการในสถานศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นงานท่ีจะตอ้งปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของสถานศึกษาและเป็นเคร่ืองช้ีความสาํเร็จ และความสามารถของสถานศึกษา
ซ่ึงมีผูบ้ริหารเป็นหวัหนา้ทีม มีนกัวิชาการ หน่วยงานไดใ้หค้วามหมายของงานวิชาการซ่ึงผูว้ิจยัได้
นาํเสนอดงัต่อไปน้ี 

นกัวิชาการและสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ไดใ้หค้วามหมายของงานวิชาการไวอ้ยา่ง
หลากหลาย เช่น ภิญโญ สาธร (2526) ใหนิ้ยามวา่ “งานวิชาการเป็นกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการสอนนกัเรียนใหไ้ดผ้ลดี มีประสิทธิภาพ” ไพทูรย ์สินลารัตน์ (2527) ได้
ให้ทศันะเก่ียวกบังานวิชาการไวว้่า งานวิชาการเป็นหัวใจของโรงเรียน งานธุรการเป็นสมอง และ
งานประสานสัมพนัธ์กบัชุมชนเป็นใบหนา้ของโรงเรียนส่วน อุทยั บุญประเสริฐ และชโลมใจ 
ภิงคารวฒัน์ (2528) ไดก้ล่าวถึงงานวิชาการว่าไดแ้ก่งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํหลกัสูตรไปใช ้ เป็น
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งานบริหารหลกัสูตรใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ไดผ้ลผลิตของหลกัสูตร ซ่ึง
หมายถึงตวัเด็กท่ีเป็นผลผลิตของหลกัสูตรท่ีคุณภาพไดม้าตรฐาน ใหคุ้ณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์าม
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและงานวิชาการจะครอบคลุมการบริหารหลกัสูตรซ่ึงเป็นตวัการสาํคญัใน
การกาํกบัหรือกาํหนดทิศทางจดัการศึกษาเล่าเรียนของโรงเรียนแสดงใหเ้ห็นหลกัการทาํงานทางการศึกษา
และแสดงจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2536) ใหค้วามหมาย
งานวิชาการว่า “หมายถึงกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุง พฒันาการเรียน
การสอนให้ไดผ้ลดี ให้เหมาะสมกบัเป้าหมายของหลกัสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ”  ส่วนปรียาพร 
วงศ์อนุตรโรจน์ (2535) ได้ให้นิยามว่างานวิชาการหมายถึงงานท่ีเก่ียวขอ้งกับหลกัสูตรการจัด
โปรแกรมการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาและเก่ียวขอ้งกับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและเก่ียวขอ้งกบับุคลากรในระดบัสถานศึกษา 

สรุปไดว้่า งานวิชาการหมายถึงกิจกรรมทุกชนิดท่ีโรงเรียนจดัข้ึนและมีความสอดคลอ้งกบั 
จุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาและหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีร่วมกนัจดัทาํข้ึน ในการพฒันา
ผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีความรู้ และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  

 
2.2  องค์ประกอบหลกังานวชิาการ 
ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ว่างานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึงกิจกรรมทุกชนิด 

ท่ีโรงเรียนจดัข้ึนและมีความสอดคลอ้งกบั จุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาและหลกัสูตรการเรียน
การสอนท่ีร่วมกนัจดัทาํข้ึน ในการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข  ผูว้ิจยัไดอ้าศยักิจกรรมท่ีจดัข้ึนในสถานศึกษาซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัความหมายของงาน
วิชาการไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานวิชาการ ขอบข่ายของงานวิชาการจากทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวกบั
กบังานวิชาการมาเป็นกรอบในการสังเคราะห์องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งช้ีของ
งานวิชาการสถานศึกษาซ่ึงจะไดน้าํเสนอรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547) ได้กล่าวถึงกิจกรรมหลักการ
บริหารงานวิชาการซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาและมีกิจกรรมท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1. หลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตร 
2. การวิจยัในชั้นเรียน 
3. การจดัการเรียนการสอน 
4. การนิเทศภายใน 
5. การวดัและประเมินผลการศึกษา 
6. การประกนัคุณภาพการศึกษา 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550) กล่าวว่า งานวิชาการเป็นงานหลกั 
หรือเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษา หลกัการและแนวคิดในการบริหารงานวิชาการยึดหลกัให้
สถานศึกษาจดัทาํหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามกรอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคลอ้ง
กบัสภาพปัญหาความตอ้งการของชุมชนและสังคมอย่างแทจ้ริง และมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาจดั
กระบวนการเรียนรู้โดยถือวา่ผูเ้รียนสาํคญัท่ีสุด รวมทั้งมุ่งส่งเสริมใหชุ้มชนและสังคมมีส่วนร่วมใน
การกาํหนดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ ตลอดทั้งมุ่งการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพมาตรฐานโดยจดั
ใหมี้ดชันีช้ีวดัคุณภาพการจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ขอบข่ายงานดา้นวิชาการจึงประกอบดว้ย 

1. การวางแผนงานวิชาการ  
2. การจดัการเรียนการสอน  
3. การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา  
4. การพฒันากระบวนการเรียนรู้  
5. การวดัประเมินผลและดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
6. การวิจยัและพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
7. การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้  
8. การนิเทศการศึกษา  
9. การแนะแนว  
10. การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
11. การส่งเสริมใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็ทางวิชาการ  
12. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน  
13. การจดัทาํระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานวชิาการของสถานศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ (2546)  ไดก้าํหนดภารกิจใหส้ถานศึกษาดาํเนินการดงัน้ี 
1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3. การวดัผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
4. การวิจยัและพฒันาคุณภาพการศึกษา 
5. การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
6. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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10. การส่งเสริมดา้นความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 
11. การประสานความร่วมมือในการพฒันางานวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
12. การส่งเสริมและสนบัสนุนงารนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและ

สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
พิเชษฐ์ ศรีหนารถ (2543) กล่าวถึงงานวิชาการว่า เป็นงานหลกัท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้ง

เขา้ใจขอบข่ายงานวิชาการดงัน้ี 
1. งานดา้นหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช ้
2. งานดา้นกระบวนการเรียนรู้ 
3. งานวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการสอน 
4. งานการวดัและประเมินผล 
5. งานหอ้งสมุด 
6. งานนิเทศการศึกษา 
ประพนัธ์ พรหมกลู (2543)  กาํหนดเกณฑม์าตรฐานการบริหารงานวิชาการมี 6  ดา้นดงัน้ี 
1. การวางแผนงานวิชาการ 
2. หลกัสูตรและการเรียนการสอน 
3. การนิเทศ 
4. ส่ือการเรียนการสอน 
5. การจดันิทรรศการงานวิชาการ 
6. การวดัและประเมินผล 
งามพรรณ ธิปัตย ์ (2546) “ความคาดหวงัของครูผูส้อนต่อการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” ประกอบดว้ย 
1. งานหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช ้ 
2. งานการเรียนการสอน  
3. งานวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน  
4. งานวดัผลและประเมินผล  
5. งานหอ้งสมุด  
6. งานนิเทศภายใน  
7. งานอบรมทางวิชาการ  
ณรงค ์ ผิวอ่อน  (2550) ศึกษาความตอ้งการนิเทศ งานวิชาการภายในสถานศึกษาของครู

โรงเรียน สังกดั เมืองพทัยา งานวิชาการประกอบดว้ย การจดัการและพฒันาบุคลากร การพฒันา
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หลกัสูตร การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวดัผลและประเมินผล ซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

1.   การจดัการและพฒันาบุคลากร    
2.   ดา้นการพฒันาหลกัสูตร   
3.   ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
4.   ดา้นส่ือการเรียนการสอน   
5.   ดา้นการวดัผลและประเมินผล     
บุญส่ง พทุธรักษพ์งศ ์(2545) ไดว้ิเคราะห์เก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการเพื่อพฒันาคุณภาพ

การสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี ซ่ึงมี
ส่วนประกอบงานวิชาการจาํนวน 7 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1.  งานหลกัสูตร และการนาํหลกัสูตรไปใช ้  
2.  งานการเรียนการสอน             
3.  งานวสัดุประกอบหลกัสูตร และส่ือการเรียนการสอน 
4.  งานการวดัผลและประเมินผล 
5.  งานหอ้งสมุด 
6.  งานนิเทศภายใน 
7.  งานประชุมอบรมทางวิชาการ 
สุเทพ  บุญเติม (2545) ไดว้ิเคราะห์ภาระงานดา้นวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี

องคป์ระกอบ 8 องคป์ระกอบดงัน้ี 
1. การพฒันาหลกัสูตร 
2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3. การประกนัคุณภาพภายในและจดัทาํมาตรฐานการศึกษา 
4. การพฒันาส่ือและการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
5. การส่งเสริมและพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
6. การส่งเสริมการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
7. การกาํหนดระเบียบการวดัและประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
8. การส่งเสริมใหชุ้มชนเขม้แขง็ทางวิชาการ 
สุวิมล โพธ์ิกล่ิน (2549) ไดว้ิเคราะห์องคป์ระกอบเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานขนาดเลก็ซ่ึงมีองคป์ระกอบหลกั 5 องคป์ระกอบ ในองคป์ระกอบหลกัท่ี 2 คือขอบข่าย
และภารกิจงานดา้นวิชาการประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 
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1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
2. การประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
3. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
4. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
5. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
6. การจดัหาและพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  
กาญจนา  ภาสุรพนัธ์ (2545) ไดพ้ฒันาตวับ่งช้ีความพร้อมของสถานศึกษาต่อนโยบายการ

กระจายอาํนาจสู่สถานศึกษาองคป์ระกอบดา้นวิชาการประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยคือ 
1. การจดัการเก่ียวหลกัสูตร 
2. การจดักระบวนการเรียนการสอน 
3. การจดัการเก่ียวกบัการเรียนการสอน 
4.  การจดัการนิเทศภายในสถานศึกษา  
5.  การจดัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
วิไลพร อภิบาลศรี (2551) ไดว้ิจยัเร่ืองความสามารถบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้เขต 2 พบวา่งานวิชาการท่ีผูบ้ริหารปฏิบติัมีดงัน้ี 
1. ดา้นหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช ้
2. ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. ดา้นส่ือการเรียนการสอน 
4. ดา้นการวดัผลประเมินผลการเรียนการสอน 
สัญชัย เสนาพิทักษ์ (2546) วิจัยเร่ืองการดาํเนินงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนระดับ

ประถมศึกษาในอาํเภอบา้นจอมบึง จงัหวดัชลบุรีพบวา่มีการดาํเนินการดา้นงานวิชาการดงัน้ี  
1. ดา้นหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช ้
2. ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. ดา้นส่ือการเรียนการสอน 
4. ดา้นการวดัผลประเมินผลการเรียนการสอน 
สมชาย จินตนาพนัธ์ (2546) ได้วิจยัเร่ืองการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุราษฎร์ธานีพบว่างานวิชาการประกอบดว้ย
ขอบข่ายดงัน้ี 
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1.  ดา้นหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช ้
2.  ดา้นกระบวนการเรียนรู้ 
3.  ดา้นส่ือการสอน 
4.  ดา้นนิเทศภายใน 
5.  ดา้นการวดัผลและประเมินผลการเรียน 
6.  ดา้นหอ้งสมุด 
7.  ดา้นการประชุม อบรม สมัมนาทางวิชาการ 
เพชริน สงคป์ระเสริฐ (2550) วิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึด

หลกัการทาํงานเป็นทีม ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา่งานวิชาการมีขอบข่ายดงัน้ี 
1.  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3.  การวดัผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
4.  การวิจยัและพฒันาคุณภาพการศึกษา 
5.  การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
6.  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
7.  การนิเทศการศึกษา 
8.  การแนะแนวการศึกษา 
9.   การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10.  การส่งเสริมดา้นความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 
พทัธ์ธีรา  รัตนชยั (2550) การบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของผบูริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช่วงชั้นท่ี 3-4) สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 1 พบว่า ขอบข่าย
งานวิชาการมีดงัน้ี  

1.  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3.  การวดัผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
4.  การวิจยัและพฒันาคุณภาพการศึกษา 
5.  การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
6.  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
7.  การนิเทศการศึกษา 
8.  การแนะแนวการศึกษา 
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9.   การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10.  การส่งเสริมดา้นความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดก้าํหนดขอบข่ายการดาํเนินการดา้นวิชาการ

ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาการดาํเนินการประกอบดว้ยงานวิชาการ 17 ดา้น
ดงัน้ี 

1. การพฒันาหรือการดาํเนินการเก่ียวกบัการใหค้วามเห็นการพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
2. การวางแผนงานดา้นวิชาการ 
3. การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4.    การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  
5. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
6.  การวดัผลประเมินผลและการเทียบโอน  
7.   การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  
8.  การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 
9.  การนิเทศการศึกษา     
10.  การแนะแนวการศึกษา  
11.  การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12.  การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวิชาการ 
13.  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน  
14. การส่งเสริม และสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและ

สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
15.  การจดัระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานวิชาการของสถานศึกษา 
16. การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพื่อใชใ้นสถานศึกษา 
17. การพฒันาการใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  
ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์กิจกรรมท่ีจดัข้ึนในสถานศึกษาซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัความหมายของ

งานวิชาการไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานวิชาการ ขอบข่ายของงานวิชาการ  จากทฤษฎี งานวิจยัท่ี
เก่ียวกบักบังานวิชาการมาเป็นกรอบในการสังเคราะห์องคป์ระกอบหลกั ไดน้าํเสนอในตารางที่ 1 
ดงัน้ี 
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 ตารางที ่ 1     ผลการสงัเคราะห์องคป์ระกอบหลกัของงานวิชาการในสถานศึกษา 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ค่าคะแนนความถ่ีของการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษามีค่าสูงสุด 
รองลงมาคือการพฒันากระบวนการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษาและการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษาสาํหรับการเลือกองคป์ระกอบหลกัผูว้ิจยัใชเ้กณฑค์วามถ่ีเกินก่ึงหน่ึง 
(8) จากแหล่งขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นเกณฑใ์นการเลือกองคป์ระกอบหลกัคร้ังน้ีและได ้4 องคป์ระกอบหลกั 
จากนั้นผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดช่ือองคป์ระกอบหลกัเพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความหมายของงานวิชาการ 
ดงัน้ี คือการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การนิเทศภายในและการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  สามารถเขียนในรูปของโมเดลไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 1  โมเดลองคป์ระกอบงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
3.  การสังเคราะห์ตัวบ่งช้ีงานวชิาการ 

3.1  ตัวบ่งช้ีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีจดัการศึกษา เป็นแหล่งของการแสวงหาความรู้จึงตอ้งมีหลกัสูตร

เป็นของตนเองกล่าวคือหลกัสูตรสถานศึกษา ตอ้งครอบคลุมภาระงานการจดัการศึกษาทุกดา้น
หลกัสูตรสถานศึกษาจึงประกอบดว้ยการเรียนรู้ทั้งมวล เป็นประสบการณ์อ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษาแต่ละแห่ง
วางแผนเพื่อพฒันาผูเ้รียนซ่ึงเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร และผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

หลกัสูตรสถานศึกษา เป็นแบบแผนหรือแนวทางหรือขอ้กาํหนดของการจดัการ ท่ีจะพฒันา
ให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพฒันาไปสู่ศกัยภาพสูงสุดของตน
รวมถึงระดบัขั้นของมวลประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสมซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนนาํความรู้

 
งานวชิาการ

สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

การนิเทศภายใน 

การประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
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ไปสู่การปฏิบติัไดป้ระสบการณ์สําเร็จในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้จกัตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน 
ชุมชน สังคม และโลกอยา่งมีความสุข ดงันั้น หลกัสูตรจึงมีความสาํคญัอยา่งยิ่งในการจดัการศึกษา
ทุกระดบั เน่ืองจากเป็นตวักาํหนดหรือกรอบแนวปฏิบติัท่ีจะทาํให้การจดัการเรียนการสอนบรรลุ
จุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว ้ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ การถ่ายทอดวฒันธรรม การเสริมสร้างทกัษะ การ
ปลูกฝังเจตนคติ ค่านิยมและการเสริมสร้างความเจริญเติบโตแก่ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทุก ๆ ดา้น รวมถึง
เป็นการพฒันาสังคมของชาติอย่างย ัง่ยืน จึงมีนักการศึกษาให้ความหมายของคาํว่า “การพฒันา
หลกัสูตร” ไวด้งัน้ี  

สงดั อุทรานนัท ์(2530) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการพฒันาหลกัสูตรว่า “การพฒันา” 
ตรงกบัคาํในภาษาองักฤษว่า “Development” มีความหมายอยู ่2 ลกัษณะ คือ การทาํใหดี้ข้ึนหรือทาํ
ใหส้มบูรณ์ข้ึน การทาํให้เกิดข้ึน ดว้ยเหตุน้ีการพฒันาหลกัสูตรจึงมีความหมายใน 2 ลกัษณะ คือ 
การทาํหลกัสูตรท่ีมีอยูแ่ลว้ให้ดีข้ึน หรือสมบูรณ์ข้ึน กบัการสร้างหลกัสูตรข้ึนมาใหม่ โดยไม่มี
หลกัสูตรเดิมเป็นพื้นฐานเลย  

Taba (1962) ไดก้ล่าวไวว้่า “การพฒันาหลกัสูตร หมายถึง การเปล่ียนแปลงปรับปรุง
หลกัสูตรอนัเดิมใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน ทั้งในดา้นการวางจุดมุ่งหมาย การจดัเน้ือหาวิชา การเรียนการสอน 
การวดัผลประเมินผล และอ่ืน ๆ เพื่อใหบ้รรลุถึงจุดมุ่งหมายอนัใหม่ท่ีวางไว ้การเปล่ียนแปลงหลกัสูตร
เป็นการเปล่ียนแปลงทั้งระบบหรือเปล่ียนแปลงทั้งหมด ตั้งแต่จุดมุ่งหมายและวิธีการ และการ
เปล่ียนแปลงหลกัสูตรน้ีจะมีผลกระทบกระเทือนทางดา้นความคิดและความรู้สึกนึกคิดของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ส่วนการปรับปรุงหลกัสูตร หมายถึง การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรเพียงบางส่วนโดย
ไม่เปล่ียนแปลงแนวคิดพื้นฐาน หรือรูปแบบของหลกัสูตร”  

จากความหมายของการพฒันาหลกัสูตรท่ีนกัการศึกษาไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ทาํใหส้ามารถอธิบาย 
และสรุปไดว้่า หมายถึง กระบวนการจดัทาํหลกัสูตร การปรับปรุง การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรใหดี้ข้ึน 
เพื่อใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของบุคคล และสภาพสงัคม   

 
3.2   กระบวนการการพฒันาหลกัสูตร 
นกัวิชาการดา้นหลกัสูตรไดก้ล่าวถึงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาผูว้ิจยัไดน้าํเสนอและ

สรุปผลดงัน้ี 
Taba (1962) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการพฒันาหลกัสูตรท่ีตอบสนองความตอ้งการของ

ผูเ้รียน ตามความเช่ือท่ีว่าผูเ้รียนมีพื้นฐานแตกต่างกนั โดยกาํหนดกระบวนการพฒันาหลกัสูตรไว ้7 
ขั้นตอน ดงัน้ี  
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1.  วินิจฉยัความตอ้งการ : สาํรวจสภาพปัญหา ความตอ้งการ และความจาํเป็นต่าง ๆ ของ
สงัคม และผูเ้รียน  

2.  กาํหนดจุดมุ่งหมาย : หลงัจากไดว้ินิจฉัยความตอ้งการของสังคมและผูเ้รียนแลว้จะ
กาํหนดจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการใหช้ดัเจน  

3.  คดัเลือกเน้ือหาสาระ : จุดมุ่งหมายท่ีกาํหนด แลว้จะช่วยในการเลือกเน้ือหาสาระให้
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย วยั ความสามารถของผูเ้รียน โดยเน้ือหาตอ้งมีความเช่ือถือได ้และสาํคญั
ต่อการเรียนรู้  

4.  จดัเน้ือหาสาระ : เน้ือหาสาระท่ีเลือกได ้ยงัตอ้งจดัโดยคาํนึงถึงความต่อเน่ือง และความ
ยากง่ายของเน้ือหา วฒิุภาวะ ความสามารถ และความสนใจของผูเ้รียน  

5.  คดัเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ : ครูผูส้อนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งคดัเลือก
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชา และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  

6.  จดัประสบการณ์การเรียนรู้ : ประสบการณ์การเรียนรู้ควรจดัโดยคาํนึงถึงเน้ือหาสาระ
และความต่อเน่ือง  

7.  กาํหนดส่ิงท่ีจะประเมินและวิธีการประเมินผล : ตดัสินใจว่าจะตอ้งประเมินอะไรเพื่อ
ตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ และกาํหนดดว้ยว่าจะใชว้ิธีประเมินผล
อยา่งไร ใชเ้คร่ืองมืออะไร  

สงดั อุทรานันท ์มีความเห็นว่าการพฒันาหลกัสูตรมีความครอบคลุมถึงการร่างหลกัสูตร
ข้ึนมาใหม่ และการปรับปรุงหลกัสูตรท่ีมีอยู่แลว้ให้ดีข้ึนดว้ย การใช้หลกัสูตรและการประเมิน
หลกัสูตรนั้น เป็นกระบวนการอนัหน่ึงของการพฒันาหลกัสูตร โดยไดจ้ดัลาํดบัขั้นตอนของการ
พฒันาหลกัสูตรไว ้มีสาระสาํคญัโดยสรุปดงัน้ี  

1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน คือ ขอ้มูลทางดา้นความตอ้งการ ความจาํเป็นและปัญหา
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ตลอดจนนโยบายทางการศึกษาของรัฐ ขอ้มูล
ทางดา้นจิตวิทยา ปรัชญาการศึกษา ความตอ้งการของผูเ้รียน ตลอดจนวิเคราะห์หลกัสูตรเดิม เพื่อ
พิจารณาขอ้บกพร่องท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข  

2.  การกาํหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร คณะกรรมการดาํเนินงานจะตอ้งร่วมกนัพิจารณา
กาํหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลพื้นฐาน โดยจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรจะ
ระบุคุณสมบติัของผูท่ี้จบหลกัสูตรนั้นๆ มุ่งพฒันาผูเ้รียนทั้ง 3 ดา้น คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และ
ทกัษะพิสัย โดยกาํหนดทั้งจุดมุ่งหมายทัว่ไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะ แต่ละรายวิชา ซ่ึงจะเนน้การ
ปฏิบติัมากข้ึน โดยคาํนึงถึงพฒันาการทางร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนปลูกฝังนิสัยท่ีดีงาม เพื่อให้
เป็นพลเมืองดี  
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3.  การกาํหนดเน้ือหาและประสบการณ์การเรียนรู้ หลงัจากไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตรแลว้ ก็ถึงขั้นการเลือกสาระความรู้ต่าง ๆ ท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาผูเ้รียนให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว ้เพื่อความสมบูรณ์ใหไ้ดว้ิชาความรู้ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม กระบวนการขั้นน้ี จึง
ครอบคลุมถึงการคดัเลือกเน้ือหาวิชาแลว้พิจารณาจดัลาํดบัเน้ือหาเหล่านั้นว่า เน้ือหาสาระใดควร
เป็นพื้นฐานของเน้ือหาใดบา้ง ควรให้เรียนอะไรก่อนอะไรหลงั แลว้แกไ้ขเน้ือหาท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์
ทั้งแง่สาระและการจดัลาํดบัท่ีเหมาะสม ตามหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้  

4.  การนาํหลกัสูตรไปใช ้เป็นขั้นของการแปลงหลกัสูตรไปสู่การสอน ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีมี
ความสาํคญั และเก่ียวขอ้งกบัครูผูส้อน หลกัสูตรจะประสบผลสาํเร็จ มีประสิทธิภาพนั้นข้ึนอยู่กบั
ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อนจะตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจ และมีความชาํนาญในการใชห้ลกัสูตร 
ซ่ึงครอบคลุมถึงการเตรียมการสอน การจดัการเรียนการสอน การจดัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียนเพื่อเสริมหลักสูตร การนิเทศการศึกษา และการบริหารการบริการหลักสูตร ฯลฯ 
นอกจากน้ีในขั้นน้ียงัครอบคลุมถึงการนาํหลกัสูตรไปทดลองใชก่้อนนาํไปเผยแพร่ดว้ย  

5.  การประเมินผลหลกัสูตร เป็นการประเมินสัมฤทธ์ิผลของหลกัสูตรว่าเม่ือไดน้าํหลกัสูตร
ไปใช้แลว้นั้น ผูท่ี้จบหลกัสูตรนั้น ๆ ไปแลว้ มีคุณสมบติั มีความรู้ความสามารถตามที่หลกัสูตร
กาํหนดไวห้รือไม่ นอกจากน้ี การประเมินหลกัสูตรจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการปรับปรุงหลกัสูตร
ใหมี้คุณค่าสูงข้ึน อนัเป็นผลในการนาํหลกัสูตรไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้การประเมิน
หลกัสูตรควรทาํใหค้รอบคลุมระบบหลกัสูตรทั้งหมด และควรจะประเมินใหต่้อเน่ืองกนั ดงันั้นการ
ประเมินหลกัสูตร จึงประกอบดว้ยการประเมินส่ิงต่อไปน้ี คือ  

5.1  การประเมินเอกสาร หลกัสูตร เป็นการตรวจสอบคุณภาพของหลกัสูตร ว่ามี
ความเหมาะสมดี และถูกตอ้งตามหลกัการพฒันาหลกัสูตรเพียงใด หากมีส่ิงใดบกพร่องก็จะได้
ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขก่อนจะไดน้าํไปประกาศใชใ้นโอกาสต่อไป  

5.2  การประเมินการใชห้ลกัสูตร เป็นการตรวจสอบว่าหลกัสูตร สามารถนาํไปใชไ้ด้
ดีในสถานการณ์จริงเพียงใด มีส่วนไหนท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใช้หลักสูตร โดยมากหากพบ
ขอ้บกพร่องในระหวา่งการใชห้ลกัสูตรกม็กัไดรั้บการแกไ้ขโดยทนัที เพื่อใหก้ารใชห้ลกัสูตรเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

5.3  การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร โดยทั่วไปจะดาํเนินการหลังจากได้มี
ผูส้ําเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรไปแลว้ การประเมินหลกัสูตร ในลกัษณะน้ีมกัจะทาํการติดตาม
ความกา้วหนา้ของผูส้าํเร็จการศึกษาวา่สามารถประสบความสาํเร็จในการทาํงานเพียงใด  

5.4  การประเมินระบบหลักสูตร เป็นการประเมินหลักสูตรในลักษณะท่ีมีความ
สมบูรณ์และสลับซับซ้อนมาก กล่าวคือ การประเมินระบบหลักสูตรจะมีความเก่ียวข้องกับ
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องค์ประกอบอ่ืน ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรดว้ย เช่น ทรัพยากรท่ีตอ้งใช้ ความสัมพนัธ์ของ
ระบบหลกัสูตร กบัระบบบริหาร โรงเรียน ระบบการจดัการเรียนการสอน และระบบการวดัและ
ประเมินผลการเรียนการสอน เป็นตน้  

6.  การปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลกัสูตร เป็นขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนหลงัจากไดผ้า่นกระบวนการ
ประเมินผลหลกัสูตรแลว้ ซ่ึงเม่ือมีการใชห้ลกัสูตรไประยะหน่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลงทางสภาวะ
แวดลอ้มและสังคม จนทาํให้หลกัสูตรขาดความเหมาะสม จาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป  

 
3.3    แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสูตร 

3.3.1  รูปแบบการพฒันาหลกัสูตร 
การเขา้ใจถึงแนวคิดต่าง ๆ เก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรอยา่งหลากหลาย ถือ

เป็นพื้นฐานสาํคญัท่ีผูว้ิจยัตอ้งทาํการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อใหเ้กิดมโนทศัน์เก่ียวกบัรูปแบบ
การพฒันาหลกัสูตร ซ่ึงถือเป็นฐานขอ้มูลสาํคญัในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาดว้ยตนเองใน
ระดบัประถมศึกษา รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรสาํคญัท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนัมีดว้ยกนัหลายแนวคิด 
ผูว้ิจยัได้จดักลุ่มแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรแบบต่างๆโดยอาศยัจุดเน้นของตวั
รูปแบบนั้น ๆ เป็นเกณฑใ์นการพิจารณา ซ่ึงสามารถจาํแนกได ้3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มท่ี 1 รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรท่ีเนน้การกาํหนดวตัถุประสงคเ์ป็นหลกั 
กลุ่มท่ี 2 รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรท่ีเนน้กระบวนการพฒันาเป็นหลกั 
กลุ่มท่ี 3 รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรท่ีเนน้ความเป็นพลวตัเป็นหลกั 
รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรทั้ง 3 กลุ่ม มีรายละเอียด เสนอตามลาํดบัต่อไปน้ี 
1) รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรท่ีเนน้การกาํหนดวตัถุประสงคเ์ป็นหลกั 

แนวคิดท่ีเหมือนกันของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรท่ีเน้นการกําหนด
วตัถุประสงคเ์ป็นหลกั คือการมีลาํดบัขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนตามลาํดบั
ก่อนหลงั โดยในแต่ละขั้นตอนเนน้การไดม้าซ่ึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ของหลกัสูตรท่ีตอ้งสอดคลอ้ง
สัมพนัธ์กนักบัวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ ตั้งแต่การกาํหนดเน้ือหา การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
และการวดัประเมินผล รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรท่ีนาํเสนอในกลุ่มน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

(1) รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของTyler (1950) ไดเ้สนอรูปแบบ
ของการพฒันาหลกัสูตรโดยตั้งเป็นคาํถาม 4 ขอ้ เรียงตามลาํดบัคือ หน่ึง มีความมุ่งหวงัทางการศึกษา 
(Educational Purposes) อะไรบา้งท่ีโรงเรียนตอ้งการให้นกัเรียนไดรั้บ สองมีประสบการณ์ทางการศึกษา 
(Educational Experiences) อะไรบา้งท่ีจะทาํใหบ้รรลุตามความมุ่งหวงัท่ีกาํหนดไวส้ามประสบการณ์
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ทางการศึกษาท่ีกาํหนดนั้น จะจดัอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและส่ี จะทราบไดอ้ย่างไรว่าความ
มุ่งหวงัทางการศึกษาท่ีกาํหนดไวน้ั้นผูเ้รียนไดบ้รรลุแลว้เม่ือพิจารณาคาํถามทั้ง 4 ขอ้ของ Tyler แลว้ 
สามารถพิจารณาไดว้า่การสร้างและพฒันาหลกัสูตรตอ้งพิจารณาถึงองคป์ระกอบของหลกัสูตรนัน่เอง 
กล่าวคือ การตอบคาํถามขอ้ท่ี 1 เป็นการพิจารณาถึงการกาํหนดวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร คาํถาม
ขอ้ท่ี 2 เป็นการกาํหนดขอบข่ายของเน้ือหาสาระ คาํถามขอ้ท่ี 3 เป็นการกาํหนดแนวการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน ส่วนการกาํหนดแนวการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ผูเ้รียน
เป็นคาํตอบของคาํถามในขอ้ท่ี 4 

(2) รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของ Taba 
Taba (1962) ไดเ้สนอรายละเอียดของแนวคิดในการสร้างและพฒันาหลกัสูตร

ไวเ้ป็นขั้นตอนอยา่งชดัเจน 7 ขั้นดว้ยกนัคือ  
ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์ความตอ้งการ (Diagnosis of Needs) เป็นการสาํรวจ

สภาพปัญหา ความตอ้งการ และความจาํเป็นต่าง ๆ ของสงัคมและผูเ้รียน 
ขั้นท่ี 2 การกาํหนดวตัถุประสงค ์ (Formulation of Objectives) เป็นการ

กาํหนดส่ิงท่ีตอ้งใหเ้กิดกบัผูเ้รียนโดยพิจารณาจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ความตอ้งการในดา้น
ต่าง ๆ 

ขั้นท่ี 3 การเลือกเน้ือหา (Selection of Content) วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้
จะช่วยในการเลือกเน้ือหาสาระ โดยเน้ือหาสาระท่ีเลือกน้ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เหมาะสม
กบัความสามารถและสาํคญัต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน และมีความน่าเช่ือถือ 

ขั้นท่ี 4 การจดัลาํดบัเน้ือหาวิชา (Organization of Content) จากเน้ือหาท่ี
เลือกไวต้อ้งนาํมาจดัให้เกิดความต่อเน่ือง มีการเรียงลาํดบัตามธรรมชาติของเน้ือหาสาระ รวมทั้ง
ตอ้งเหมาะสมกบัวฒิุภาวะ ความสามารถ และความสนใจของผูเ้รียน 

ขั้นท่ี 5 การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ (Selection of Learning Experiences)  
ควรสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเหมาะสมกบัเน้ือหาวิชา 

ขั้นท่ี 6 การจดัลาํดบัประสบการณ์การเรียนรู้ (Organization of Learning 
Experiences) โดยคาํนึงถึงเน้ือหาสาระและความต่อเน่ือง 

ขั้นท่ี 7 การกาํหนดส่ิงท่ีจะประเมินและวิธีการประเมิน (Determination 
of What to Evaluate and of the Ways and Means of Doing it) เป็นการตดัสินใจว่าจะประเมินอะไร 
เพื่อตรวจสอบว่าบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือไม่ รวมทั้งการกาํหนดว่าจะใชว้ิธีการประเมินผลอยา่งไร 
ใชเ้คร่ืองมืออะไร 
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(3) รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของ Saylor, Alexander, & Lewis 
Alexander, & Lewis (n.d. อา้งถึงใน วิชยั วงษใ์หญ่, 2537) ไดเ้สนอแนวคิดกระบวนการวางแผน
หลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ย การกาํหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และขอบเขต การออกแบบหลกัสูตร 
การนาํหลกัสูตรไปใช ้และการประเมินผล ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ก. กาํหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และขอบเขต : นกัพฒันาหลกัสูตร จะ
เร่ิมจากเป้าหมายหลกัของการศึกษาก่อน จากนั้นจึงกาํหนดเป็นวตัถุประสงคเ์ฉพาะท่ีตอ้งการให้
บรรลุเป้าหมายหลกัของการศึกษา Saylor, Alexander, & Lewis Alexander, & Lewis ไดก้าํหนด
ขอบเขตของเป้าหมายไว ้ 4 ประการ คือประสบการณ์การเรียนท่ีหลากหลาย พฒันาการของบุคคล 
ความสามารถทางสงัคม ทกัษะการเรียนรู้และความชาํนาญเฉพาะดา้น 

ข. การออกแบบหลกัสูตร  เป้าหมาย วตัถุประสงค ์ และขอบเขตจะเป็น
ขอ้มูลให้คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรตดัสินใจในกระบวนการออกแบบหลกัสูตร โดยพิจารณา
จากขอ้มูลดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ธรรมชาติของวิชา รูปแบบของสถาบนัทางสังคมท่ีสัมพนัธ์กบัความ
ตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน 

ค. การนาํหลกัสูตรไปใช ้ : เม่ือการออกแบบหลกัสูตรเรียบร้อยสมบูรณ์
แลว้ผูส้อนจะมีบทบาทเก่ียวกบัการวางแผนหลกัสูตรในส่วนของการเรียนการสอน จะพิจารณา
เลือกวิธีการสอนท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนและหลกัสูตร จุดเนน้ของรูปแบบส่วนน้ีจะมีส่วนช่วย
เสนอแนะเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนการสอน ผูส้อนจะกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีเฉพาะ
ก่อนพิจารณาเลือกยทุธวิธีการสอนท่ีจะนาํเสนอต่อการจดัการเรียนการสอน 

ง. การประเมินผลหลกัสูตร : เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการวางแผนหลกัสูตร  
ซ่ึงคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและครู รวมทั้งผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรับผดิชอบร่วมกนัในการ
ประเมินหลกัสูตร ซ่ึงมีจุดเนน้ของการประเมินอยู ่ 2 ประการคือ 1) การประเมินผลรวมของการใช้
หลกัสูตรทั้งโรงเรียน ซ่ึงรวมถึงเป้าหมาย วตัถุประสงค ์ จุดประสงคก์ารเรียน ประสิทธิภาพของ
การเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน ในแต่ละส่วนของการจดัโปรแกรมการเรียน 2) การ
ประเมินหลกัสูตร เป็นการประเมินกระบวนการหลกัสูตรทั้งระบบ ตั้งแต่คณะกรรมการพฒันา
หลกัสูตรตดัสินใจเก่ียวกบัการออกแบบหลกัสูตร การนาํหลกัสูตรไปใช ้ ว่าเป้าหมายนั้น โรงเรียน
สามารถบรรลุได ้รวมทั้งวตัถุประสงคแ์ละการจดัการเรียนการสอนวา่หลกัสูตรมีประสิทธิภาพเพียงใด 

(4) รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของ  Goodlad & Richter 
Goodlad & Richter  (n.d. อา้งถึงใน ใจทิพย ์เช้ือรัตนพงษ,์ 2539 ) ไดเ้สนอ

แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการสร้างหรือพฒันาหลกัสูตร ดงัน้ีคือ ค่านิยมต่าง  ๆของสังคมจะเป็นตวักาํหนด
จุดหมายทางการศึกษา จุดหมายทางการศึกษาเหล่าน้ีจะถูกแปลงเป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทัว่ไป
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ทางการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบใหญ่ ๆ 2 ส่วนคือ เน้ือหาสาระหรือเร่ืองราวท่ีจะใหเ้กิด
การเรียนรู้ในตวัผูเ้รียน และพฤติกรรมท่ีตอ้งการจะปลูกฝังแก่ผูเ้รียน จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทัว่ไป
ทางการศึกษาน้ีจะช่วยในการกาํหนดโอกาสการเรียนรู้ของผูเ้รียนซ่ึงหมายถึง สถานการณ์ ใด ๆ ก็
ตามท่ีจดัทาํข้ึนภายใตบ้ริบทของโปรแกรมทางการศึกษาหรือสถาบนัทางการศึกษา เพื่อตอ้งการท่ี
จะใหบ้รรลุถึงจุดหมายปลายทางที่กาํหนด ตวัอยา่งของโอกาสการเรียนรู้ไดแ้ก่ รายวิชาต่าง ๆ การ
อ่านหนงัสือ เป็นตน้ จากนั้นผูว้างแผนหลกัสูตรหรือนกัพฒันาหลกัสูตรจะกาํหนดจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมเฉพาะทางการศึกษาจากจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทัว่ไปทางการศึกษา และโอกาสการ
เรียนรู้ท่ีไดก้าํหนดไวแ้ต่ตอนตน้ และจะออกแบบและ/หรือคดัเลือกโอกาสการเรียนรู้เฉพาะท่ีจะ
เกิดข้ึนสาํหรับกลุ่มผูเ้รียนหรือผูเ้รียนแต่ละคน ซ่ึงเรียกว่า Organizing Center การตรวจสอบยอ้นกลบั
และการปรับให้เหมาะสมในส่วนต่าง ๆ ของรูปแบบน้ี เป็นผลมาจากการวิเคราะห์พฤติกรรมและ
สมัฤทธิผลทางการเรียนของผูเ้รียนวา่เป็นไปตามค่านิยมของสงัคมหรือไม่ 

2) รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรท่ีเนน้กระบวนการพฒันาเป็นหลกั 
แนวคิดสาํคญัท่ีเป็นจุดเนน้ของรูปแบบน้ี จะใหค้วามสาํคญัของการพฒันาหลกัสูตร

ท่ีตอ้งมีความต่อเน่ืองสัมพนัธ์ และเก่ียวโยงกนัไปในแต่ละขั้นตอน ถึงแมว้่ารูปแบบการพฒันา
หลกัสูตรกลุ่มน้ีจะยงัคงมีการกาํหนดขั้นตอนไวแ้น่นอนเช่นเดียวกบัรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรท่ี
เนน้การกาํหนดวตัถุประสงคเ์ป็นหลกัก็ตาม แต่การเร่ิมตน้การพฒันาหลกัสูตรอาจเร่ิมตน้ท่ีขั้นตอนใด
ขั้นตอนหน่ึงก็ไดข้ั้นตอนของการพฒันาหลกัสูตรจึงมีลกัษณะท่ีเป็นวงจรต่อเน่ืองกนัไป แนวคิด
สาํคญัของรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรท่ีจะนาํเสนอในกลุ่มน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

(1) รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของโอลิวา (Oliva) 
Oliva (1992) ไดพ้ฒันารูปแบบการพฒันาหลกัสูตรท่ีมีองคป์ระกอบสาํคญั 

12 ขั้นตอนอยา่งต่อเน่ืองกนั คือ  
ขั้นท่ี  1  กาํหนดจุดหมายของการศึกษา (Aims of Education) และหลกัการ

ทางปรัชญาและจิตวิทยาการเรียนรู้ จากการวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นของสงัคมและของผูเ้รียน 
ขั้นท่ี  2  วิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นของชุมชนท่ีสถานศึกษา นั้น ๆ ตั้งอยู ่

ความตอ้งการจาํเป็นของผูเ้รียนในชุมชน รวมทั้งเน้ือหาวิชาท่ีจาํเป็น 
ขั้นท่ี 3 กาํหนดเป้าหมายของหลกัสูตร (Curriculum Goals) โดยอาศยัขอ้มูล

จากขั้นท่ี 1 และ 2 
ขั้นท่ี 4 กาํหนดจุดประสงคข์องหลกัสูตร (Curriculum Objectives)โดย

อาศยัขอ้มูลจากขั้นท่ี 1, 2 และ 3 แตกต่างจากขั้นท่ี 3 คือ มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง เพื่อนาํไปสู่ การ
ประยกุตใ์ชห้ลกัสูตร และการกาํหนดโครงสร้างหลกัสูตร 
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ขั้นท่ี  5  จดัระบบและนาํหลกัสูตรไปใช ้ (Organization and Implementation 
of the Curriculum) เป็นขั้นของการกาํหนดโครงสร้างหลกัสูตร 

ขั้นท่ี 6 กาํหนดเป้าหมายของการจดัการเรียนสอน Instructional Goals) 
ของแต่ละระดบั 

ขั้นท่ี 7 กาํหนดจุดประสงคข์องการจดัการเรียนการสอน (Instructional 
Objectives) ในแต่ละรายวิชา 

ขั้นท่ี  8 เลือกยทุธวิธีในการสอน (Selection of Strategies) เป็นขั้นท่ี
ผูส้อนเลือกยทุธวิธีท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

ขั้นท่ี 9 เลือกเทคนิควิธีการประเมินผลก่อนที่นาํไปสอนจริง คือ 9A 
(Preliminary Selection of Evaluation Techniques) และ 9B (Find Selection of Evaluation 
Techniques) 

ขั้นท่ี 10 นาํยทุธวิธีไปปฏิบติัจริง (Implementation of Strategies) เป็น
ขั้นตอนของการใชว้ิธีการท่ีกาํหนดในขั้นท่ี 8 

ขั้นท่ี 11   ประเมินผลการจดัการเรียนการสอน (Evaluation of  Instruction) 
เป็นขั้นท่ีเม่ือการดาํเนินการจดัการเรียนการสอนเสร็จส้ินก็มีการประเมินผลตามท่ีไดเ้ลือกหรือ
กาํหนดวิธีการประเมินในขั้นท่ี 2.1.9 

ขั้นท่ี 12  ประเมินผลหลกัสูตร (Evaluation of Curriculum) เป็นขั้นสุดทา้ย
ท่ีทาํใหว้งจรครบถว้นการประเมินผลท่ีมิใช่ประเมินผูเ้รียนและผูส้อน แต่เป็นการประเมินหลกัสูตร
ท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองของขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรทั้ง 12 ขั้น ตามแนวคิด
ของโอลิวา สามารถนาํเสนอไดด้งัภาพประกอบ 2 
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กําหนดจุดมุ่งหมายของ

การศึกษา และหลักการ
ทางปรัชญาและจิตวิทยา

วิเคราะห์

ความ
ต้องการ

วิเคราะห์

ความ
ต้องการ

วิเคราะห์ความ

ต้องการจําเปน
ของนักเรียน

กําหนดจุดมุ่งหมายของ

การศึกษา และหลักการ
ทางปรัชญาและจิตวิทยา

วิเคราะห์ความ

ต้องการจําเปน
ของชุมชน

กําหนด

เปาหมายของ
หลักสูตร

กําหนด

วัตถุประสงค์
ของหลกัสูตร

จัดระบบ

และการนํา
หลักสูตร
ไปใช้

เลือก

ยุทธวิธีใน
การสอน

เลือกเทคนิควิธกีาร

ประเมิรผลก่อนท่ี
นําไปสอนจริง

นํายุทธวิธี

ไปปฏิบัติ
จริง

กําหนดิธกีาร

ประเมินผล
หลังจากกิจกรรม
การเรียนการสอน

 
 

ภาพที ่2  รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของโอลิวา 
 ท่ีมา: Oliva (1992)  Developing the Curriculum 

 
(2) รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของ Wheeler (1993) 

Wheeler (1993) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการพฒันาหลกัสูตร โดย
พฒันามาจากแนวคิดของ Tyler (1950) และ Taba (1962) ทั้งน้ีเขาไดแ้นะนาํกระบวนการพฒันา
หลกัสูตรวา่มี 5 ระยะ คือ (สิทธิชยั เทวธีระรัตน์, 2543 อา้งถึงใน Print, 1993)   

ก. การกาํหนดจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
ข. การเลือกประสบการณ์การเรียน 
ค. การเลือกเน้ือหา 
ง. การจดัโครงสร้างและบูรณาการประสบการณ์การเรียนและเน้ือหา 
จ. การประเมินผล 
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เม่ือหลงัจากผา่น 5 ขั้นตอนแลว้ ถา้หากหลกัสูตรยงัไม่สมบูรณ์ สามารถยอ้นกลบัไปทาํ
ตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1 ถึง 5 หรือจะเลือกขั้นตอนหน่ึงขั้นตอนใดก็ได ้ทั้งน้ีเนน้ในความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงสามารถส่งผลกระทบถึงกนัได ้

แนวคิดของ Wheeler (1993) ไดรั้บการตอบสนองจากนกัการศึกษา และครูอาจารยอ์ยา่งจาํกดั 
ทั้งน้ี เพราะความสลบัซบัซอ้นของกระบวนการซ่ึงเอาแน่นอนไม่ไดว้่าจะเร่ิมตน้จากจุดไหน เม่ือ
นาํไปปฏิบติัจริงจึงเกิดปัญหาตามมาว่าไดด้าํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ ดงันั้น จึงไดรั้บ
การกล่าวถึงเฉพาะนักวิชาการทางดา้นพฒันาหลกัสูตรเท่านั้น รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของ 
Wheeler (1993) สามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 3 

 
 

1. กาํหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย และวตัถุประสงค ์    2. เลือกประสบการณ์การเรียน 
    (Aims, Goal and Objectives)                                  (Selection of Learning Experience) 
5. ประเมินผล (Evaluation) 

             4.  จดัโครงสร้างและบูรณาการประสบการณ์          3. เลือกเน้ือหา (Selection of Content) 
(Organization and Integration of Learning Experiences and Content)                                                                                         
                                                                                                                                  

 
ภาพที ่  3   แบบจาํลองวฎัจกัรหลกัสูตรของวีลเลอร์ 

 ท่ีมา: สิทธิชยั เทวธีระรัตน ์(2543)   
 

3) รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรท่ีเนน้ความเป็นพลวตัเป็นหลกั 
แนวคิดท่ีเป็นจุดเนน้ร่วมกนัของรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรกลุ่มน้ี จะใหค้วามสาํคญั

กบัการให้ผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในระดบัชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร   
ไม่ยดึติดกบัขั้นตอนท่ีตอ้งมีการกาํหนดตายตวัแบบเส้นตรง แต่จะใหค้วามสาํคญักบัการวิพากษว์ิจารณ์ 
ในแต่ละองคป์ระกอบของหลกัสูตร การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงหลกัสูตรจะเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา
ในขณะท่ีมีการใชห้ลกัสูตร แนวคิดสาํคญัของรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรท่ีจะนาํเสนอในกลุ่มน้ี   
มีดงัต่อไปน้ี 

(1) รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของ Skilbeck (1984) ไดเ้สนอ
แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบของหลกัสูตรในลกัษณะท่ีเป็นพลวตั จุดเด่นก็คือ การวิเคราะห์สถานการณ์
ซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัในการพฒันาหลกัสูตร ทั้งน้ี Skilbeck (1984) เช่ือว่าสถานการณ์เป็น
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องคป์ระกอบสาํคญัในการกาํหนดความแตกต่างของหลกัสูตร เพราะไม่สามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ภายหนา้ได ้ การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ไวก่้อนมีการสาํรวจสถานการณ์จริง จึงขาด
ความน่าเช่ือถือ ดงันั้น การพฒันาหลกัสูตรโดยโรงเรียนเป็นผูพ้ฒันาหลกัสูตรเอง (School-Based 
Curriculum Development หรือ SBCD) เป็นวิธีท่ีสามารถนาํไปปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัความเป็น
จริงได ้การวิเคราะห์องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีเป็นปรากฏการณ์ของสังคมแต่ละแห่งซ่ึงมีความแตกต่าง
กนั ทาํใหไ้ม่สามารถเจาะจงใชรู้ปแบบหลกัสูตรท่ีเป็นแบบเดียวกนัได ้ดงันั้น รูปแบบหลกัสูตรจึง
เป็นพลวตั แนวคิดการพฒันาหลกัสูตรของ Skilbeck (1984) ประกอบดว้ย 5 

ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ (Analysis the Situation) คือ การวิเคราะห์

ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัหลกัสูตร ซ่ึงส่งผลถึงโรงเรียนใหมี้การพฒันาหลกัสูตรให้
นาํไปปฏิบติัไดจ้ริงและบงัเกิดผลใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ ซ่ึงปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงประกอบดว้ย 
ปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม ความคาดหวงัของ
ผูป้กครอง ความตอ้งการของนายจา้ง ความตอ้งการของสังคมความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้หญ่กบัเด็ก 
และอุดมคติของสังคม การเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาและหลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ย นโยบาย
การศึกษาระบบการสอน อาํนาจในการตดัสินใจของทอ้งถ่ิน ผูจ้บการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสังคม เป็นตน้ การเปล่ียนแปลงเน้ือหาวิชา การจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั
ยคุสมยั การเพิ่มศกัยภาพของครูอาจารย ์ ในการจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะกบัยคุสมยั การนาํ
ทรัพยากรมาใชใ้นโรงเรียน เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนและปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ เจตคติ 
ความสามารถและความตอ้งการทางการศึกษาของนกัเรียน ค่านิยม เจตคติ ทกัษะ ประสบการณ์ของครู 
ท่ีเป็นจุดเด่นและจุดดอ้ยของการจดัการเรียนการสอนความคาดหวงัของโรงเรียน โครงสร้างการ
บริหารงาน การกระจายอาํนาจ การบริหารการศึกษา วิธีการจดัประสบการณ์ใหน้กัเรียน แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิของนกัเรียน บรรทดัฐานทางสังคมการจดัการกบัการเปล่ียนแปลงท่ีไม่พึงประสงคว์สัดุ
อุปกรณ์ ทรัพยากร งบประมาณ แผนงาน และศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนการ
ยอมรับและการรับรู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการนาํหลกัสูตรมาใช ้

ขั้นท่ี 2 การกาํหนดวตัถุประสงค ์ (Define Objectives) การวิเคราะห์สถานการณ์ 
ในขั้นตอนท่ี 1เพื่อนาํไปกาํหนดวตัถุประสงค ์ซ่ึงการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ปรเปล่ียนไปตามปัจจยั
ภายนอกและภายใน สะทอ้นความเป็นจริงของสถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่สอดคลอ้งกบัค่านิยม ทิศทางท่ี
กาํหนด รวมทั้งผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจากการจดัการศึกษา การกาํหนดวตัถุประสงคค์วรเขียนในลกัษณะ
การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัจากนกัเรียนและกระบวนการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
ซ่ึงการกาํหนดวตัถุประสงคป์ระกอบดว้ยวตัถุประสงคท์ัว่ไปกบัวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ในการกาํหนด
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วตัถุประสงคต์อ้งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น นกัเรียน ครู ผูป้กครอง ชุมชน และ
นกัวิชาการ เป็นตน้ 

ขั้นท่ี 3 การออกแบบการจดัการเรียนการสอน (Design the Teaching Learning 
Program) ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษา โรงเรียนตอ้งตอบคาํถามพื้นฐาน 
เช่น จะสอนอะไรและนกัเรียนจะเรียนรู้อะไร ซ่ึงตอ้งศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวิชาท่ีนาํมา
จดัการเรียนการสอนการกาํหนดแผนการสอนและการเรียนรู้เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  
ดงัน้ี 

ขอ้มูลพื้นฐานหรือทิศทางของหลกัสูตรท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง เป็น
วิชาบงัคบัหรือวิชาเลือกตามความสนใจ   การจดักลุ่มและการบูรณาการของสาระวิชาต่าง ๆ   การ
จดักลุ่มนกัเรียน ซ่ึงอาจจดัตามความสนใจของ นกัเรียน จดัใหเ้ด็กเก่งและไม่เก่งเรียนดว้ยกนั หรือ
จดัใหเ้ด็กท่ีมีความสนใจต่างกนัเรียนดว้ยกนั ความสัมพนัธ์ของวิชาต่าง ๆ กบัเป้าหมายของหลกัสูตร   
การเรียงลาํดบัของเน้ือหาการสอน สถานท่ี ทรัพยากร อุปกรณ์และเคร่ืองใชต่้าง ๆ  ออกแบบวิธีการ
จดัการเรียนการสอน   แต่งตั้งคณะทาํงาน   จดัทาํตารางและกิจกรรมในการปฏิบติังาน 

ขั้นท่ี 4 การนาํหลกัสูตรไปใช ้ (Interpret and Implement the Program) การ
วางแผนและการออกแบบหลกัสูตรกเ็พื่อใหห้ลกัสูตรนั้นนาํไปสู่การปฏิบติัใหบ้งัเกิดผลตามวตัถุประสงค ์
ท่ีวางไว ้ ซ่ึงดูจากผลการประเมินผลลพัธ์สุดทา้ยว่าการเรียนการสอนเป็นไปตามความตอ้งการหรือไม่ 
ไม่มีแผนงานใดท่ีมีความพร้อมมากท่ีสุด และรับรองคุณภาพได ้ ดงันั้น ครูตอ้งมีจิตสาํนึกในความ
เป็นมืออาชีพท่ีตอ้งติดตาม ควบคุม ดูแล และประเมินผลอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อพิจารณาว่าส่ิงท่ี
ออกแบบและดาํเนินการอยูมี่ประโยชน์คุม้ค่า การพฒันาหลกัสูตรโรงเรียนจากบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
เช่น ผูบ้ริหารโรงเรียน หวัหนา้ภาค อาจไม่ประสบความสาํเร็จเน่ืองจากปัญหาการขาดการเอาใจใส่
จากครู และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ดงันั้น การพฒันาหลกัสูตรท่ีทาํใหเ้กิดการยอมรับ และนาํไปใชไ้ด้
จริง ๆ ตอ้งดาํเนินการโดยผูท่ี้อยูใ่นโรงเรียน ซ่ึงก็คือ ครูนัน่เอง ครูเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดและทราบขอ้มูล
เก่ียวกบัความสนใจ ความตอ้งการของนกัเรียนเป็นอยา่งดี ดงันั้น การปฏิบติัเพื่อพฒันาหลกัสูตร 
ตอ้งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพตอ้งเป็นผูพ้ฒันาหลกัสูตรดว้ยตนเอง ดีกว่ารูปแบบการ
พฒันาหลกัสูตรท่ีบุคคลอ่ืนเป็นผูจ้ดัทาํให ้

ขั้นท่ี 5 การประเมินการเรียนรู้และการประเมินผลหลกัสูตร (Assess and Evaluate) 
การประเมินการเรียนรู้ (Assessment) เป็นการตดัสินคุณค่าในศกัยภาพการเรียนรู้และการปฏิบติัของ
ผูเ้รียน ส่วนการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การรวบรวมหลกัฐานเพื่อนาํมาตดัสินคุณค่า
เก่ียวกบัหลกัสูตรซ่ึงประกอบดว้ย การวางแผน การออกแบบ การนาํไปใช ้ รวมทั้งผลการปฏิบติั
หรือผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงการประเมินการปฏิบติัของผูเ้รียนเป็นการกาํหนดเกณฑท่ี์ผูเ้รียน
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ตอ้งบรรลุ เช่น การกาํหนดช้ินงาน การสังเกต การบนัทึกการทาํงาน การสอน การรายงานผล การ
ประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งมีแนวทางท่ีหลากหลายเพื่อใหค้รอบคลุม รวมทั้งเป็นกระบวนการท่ี
ต่อเน่ืองทุกคร้ัง ดงันั้น การประเมินจึงไม่ใช่กิจกรรมท่ีกระทาํรวบยอดคร้ังเดียว แต่เป็นการประเมิน
เพื่อพฒันาผูเ้รียน รวมทั้งผูอ้อกแบบหลกัสูตรดว้ย การกระทาํเช่นน้ีเป็นวงจรต่อเน่ืองกนัไปเร่ือย ๆ 
เพื่อนาํไปสู่การปรับปรุงผูเ้รียนและหลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึน 

(2) รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของ Decker Walker (1971) 
รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของ Decker Walker ไดแ้บ่งกระบวนการ 

พฒันาหลกัสูตรออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ (สิทธิชยั เทวธีระรัตน์, 2543 อา้งถึงใน Walker, 1971)  
ขั้นท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ซ่ึงไดม้าจากการศึกษาเชิงประจกัษท่ี์ไดจ้าก

มุมมองต่าง ๆ ความเช่ือค่านิยม ทฤษฎี แนวคิด เป้าหมาย เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพิจารณา
สร้างหลกัสูตรต่อไปในอนาคตทั้งน้ี มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ ซ่ึง
เป็นประโยชน์ในการดาํเนินการขั้นตอนต่อไป 

ขั้นท่ี 2 การพิจารณาไตร่ตรอง (Deliberations) ซ่ึงเป็นการนาํขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป
ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ มาเขา้สู่กระบวนการปรึกษาหารือ การอภิปราย การวิพากษว์ิจารณ์ 
เพื่อพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ก่อนท่ีจะออกแบบหลกัสูตร โดยการถ่วงนํ้ าหนกัทางเลือกต่าง ๆ (Weight 
Alternatives) ในทุก ๆ ดา้นอยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งในเชิงตน้ทุน ค่าใชจ่้าย และประโยชน์ท่ีไดรั้บมา 
การพิจารณาทางเลือกน้ีจะก่อใหเ้กิดความไม่แน่ใจว่าเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ดงันั้น จึงสามารถท่ีจะ
ยอมรับหรือปฏิเสธไดอ้ยา่งเตม็ท่ีก่อนการกาํหนดทิศทางท่ีถูกตอ้งในการออกแบบหลกัสูตรต่อไป 

ขั้นท่ี  3 การออกแบบหลกัสูตร (Curriculum Design) เป็นการวินิจฉยั
เก่ียวกบัสาระสาํคญัของหลกัสูตรก่อน โดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบอยา่งรอบดา้นของกระบวนการ 
พฒันาหลกัสูตร ซ่ึงไม่กาํหนดรูปแบบหลกัสูตรไวล่้วงหนา้ แต่ใชก้ารแสวงหาความเหมาะสมที่
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงของสถานการณ์ เป็นการเลือกท่ีผา่นการกลัน่กรองมาแลว้ และมีความ
ชดัเจนในองคป์ระกอบต่าง ๆ โดยสามารถช้ีเฉพาะเจาะจงความตอ้งการหลกัสูตรของชุมชนไดอ้ยา่ง
ชดัเจนมากกว่า รูปแบบของหลกัสูตรเชิงวตัถุประสงค ์ การออกแบบหลกัสูตรเชิงพลวตัเป็นการ
พรรณนาความเช่ือมโยงจากขอ้มูลพื้นฐาน โดยนาํตวัแปรต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งมาสู่กระบวนการ
พิจารณาไตร่ตรองรอบคอบ ซ่ึงเป็นการเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุด จากนั้นเร่ิมตน้กา้วไปสู่จุดสุดทา้ยคือ 
การออกแบบหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงจากรูปแบบและแนวคิดของการพฒันาหลกัสูตร
ดงัท่ีไดน้าํเสนอมาขา้งตน้นั้น ต่างมีรายละเอียดทั้งท่ีคลา้ยคลึง และแตกต่างกนัตามลกัษณะของฐาน
ความเช่ือท่ีมีต่อการพฒันาหลกัสูตรอาจกล่าวไดว้่าไม่มีรูปแบบหรือแนวคิดใดท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อ
การนาํไปใชเ้ป็นตน้แบบในการพฒันาหลกัสูตรในระดบัการศึกษาต่าง ๆ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัผูพ้ฒันา
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หลกัสูตรจะมีเป้าประสงคใ์นการจดัการศึกษาเพื่อสนองต่อส่ิงใดเป็นหลกั ดงันั้น การศึกษารูปแบบ
และแนวคิดต่าง ๆ ในการพฒันาหลกัสูตรจึงเป็นฐานในการบูรณาการทางแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ
การพฒันาหลกัสูตร เพื่อใหเ้กิดมุมมองท่ีหลากหลายเห็นทางเลือก และการผสมผสานอยา่งเหมาะสม 
อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบการประเมินหลกัสูตรต่อไป 

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาจากรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดต่าง ๆ ทั้งสามกลุ่ม  พบวา่ มี 
ลกัษณะร่วมสาํคญับางประการท่ีสามารถสรุปรวมให้เห็นเป็นขั้นตอนท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั
ไดด้งัต่อไปน้ี 

1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานอยา่งรอบดา้น และครอบคลุมในทุกมิติ 
2. จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศที่ไดจ้ากขั้นตอนแรกอยา่งเป็นระบบ และตอ้งมีความไวต่อ

การเปล่ียนแปลงขอ้มูล 
3.  กาํหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรโดยพจิารณาจากฐานขอ้มูลในขั้นตอนท่ี 2 เป็นหลกัสาํคญั 
4. พิจารณาคดัเลือก และจดัเรียงเน้ือหาสาระท่ีสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดข้ึนใน

ขั้นตอนท่ี 3 
5.  กาํหนดแนวทางในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของเน้ือหาสาระ

ในขั้นตอนท่ี 4 และสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายในขั้นตอนท่ี 3 
6. สร้างระบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบผูเ้รียนว่ามีคุณลกัษณะ

ตามท่ีจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรหรือไม่ 
7.  วางแผนและดาํเนินการนาํหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติั 
8.  ประเมินผลหลกัสูตร เพื่อใหไ้ดข้อ้สารสนเทศในการพฒันาหลกัสูตรใหดี้ข้ึน 
9.  ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงหลกัสูตรตามฐานขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินผลหลกัสูตร 
จากขั้นตอนทั้ง 9 สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ และต่อเน่ืองกนัในแต่ละขั้นตอน 

ไดด้งัภาพท่ี 4 
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ภาพที ่ 4   ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรท่ีเป็นลกัษณะร่วมของแนวคิดต่าง ๆ 
 เก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาหลกัสูตร 

 
สงดั อุทรานนัท ์(2532) เสนอขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตร ดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการพฒันาหลกัสูตรจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงขอ้มูลพื้นฐาน

ของหลกัสูตร คือ ขอ้มูลทางดา้นประวติัและปรัชญาการศึกษา ขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้รียนและทฤษฎีการ
เรียนรู้ ขอ้มูลทางสงัคมและวฒันธรรม และขอ้มูลเก่ียวกบัธรรมชาติของเน้ือหาวิชา 

2.  การกาํหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เพื่อเป็นการมุ่งแกปั้ญหา และสนองความตอ้งการท่ี
ไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัท่ีกล่าวมาแลว้ 

3. การคดัเลือกและจดัเน้ือหาสาระ และประสบการณ์การเรียนรู้ เพราะเน้ือหาสาระท่ีจะ
นาํมาสอนเป็นเสมือนส่ือกลางท่ีพาผูเ้รียนไปสู่จุดหมายท่ีกาํหนดไว ้

4.  การกาํหนดมาตรการวดัและประเมินผล เป็นการกาํหนดมาตรฐานใหท้ราบว่า ควรจะ
วดัและประเมินอะไรบา้งจึงจะสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของหลกัสูตร 

3. กาํหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรโดย 
พิจารณาจากฐานขอ้มูลในขั้นตอนท่ี 2 

2. จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ี
ไดจ้ากขั้นตอนแรกอยา่งเป็น
ระบบ 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานอยา่งรอบ
ดา้นและครอบคลุมในทุกมิติ 9. ขอ้มูลยอ้นกลบัเพ่ือการ

ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง
หลกัสูตร 

4. พิจารณาคดัเลือก และ 
จดัเรียงเน้ือหาสาระท่ี 
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย 
ท่ีกาํหนดข้ึนในขั้นตอนท่ี 3 

5. กาํหนดแนวทางในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ี
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของ
เน้ือหาสาระในขั้นตอนท่ี 4 
และสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายใน 

8. ประเมินผลหลกัสูตรเพ่ือใหไ้ดข้อ้
สารสนเทศในการพฒันาหลกัสูตร 

7. วางแผนและดาํเนินการนาํ
หลกัสูตรไปสู่การปฏิบติั 

6. สร้างระบบการวดัและ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ 
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5.  การนาํหลกัสูตรไปใช ้เป็นขั้นตอนของการนาํหลกัสูตรสู่การปฏิบติั หรือไปสู่การเรียน
การสอนในโรงเรียน การนาํหลกัสูตรไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จะตอ้งอาศยักระบวนการต่าง ๆ 
และกิจกรรมหลายประเภท 

6.  การประเมินผลการใชห้ลกัสูตร การประเมินผลการใชห้ลกัสูตร มีจุดมุ่งหมายท่ีจะ
ประเมินสัมฤทธิผลของหลกัสูตร เพื่อให้ทราบว่าผลผลิตท่ีไดจ้ากการใชห้ลกัสูตรนั้นเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ หรือจุดมุ่งหวงัของสังคม และผูเ้รียนเพียงใด หากพบขอ้บกพร่องหรือจุดอ่อนตอ้ง
ปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

7.  การปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร การปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรเป็นกระบวนการของการ
เปล่ียนแปลงหลกัสูตรท่ีใชอ้ยูใ่หมี้ความเหมาะสมหรือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของสงัคมมากขึ้น 

ในส่วนของการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาของประเทศไทย ไดก้าํหนดแนวทางในการ
จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา ไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
(กระทรวงศึกษาธิการ,  2545) 

1.  การจดัทาํสาระของหลกัสูตร 
1.1  กาํหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปีหรือรายภาค โดยวิเคราะห์จากมาตรฐาน

การเรียนรู้ช่วงชั้นท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาจดัเป็นผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปี
หรือรายภาค ท่ีระบุถึงความรู้ ความสามารถของผูเ้รียน ซ่ึงจะเกิดข้ึนหลงัจากการเรียนรู้ในแต่ละปี
หรือภาคนั้นการกาํหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปีหรือรายภาคของสาระการเรียนรู้ของรายวิชาท่ี
มีความเขม้ (Honor Course) ใหส้ถานศึกษากาํหนดไดต้ามความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัรายวิชาท่ีจะจดั 

1.2  กาํหนดสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค โดยวิเคราะห์จากผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงัรายปีหรือรายภาคท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 1) ใหส้อดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ม
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น รวมทั้งสอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ินและ
ของชุมชน 

1.3  กาํหนดเวลาและหรือจาํนวนหน่วยกิต สาํหรับสาระการเรียนรู้รายภาคทั้งสาระ
การเรียนรู้พื้นฐานและสาระการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษากาํหนดเพิ่มเติมข้ึนดงัน้ี 

ช่วงชั้นท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ช่วงชั้นท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 และ 
ช่วงชั้นท่ี 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 กาํหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายปีและกาํหนดจาํนวนเวลาเรียน
ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 
กาํหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายภาคและกาํหนดจาํนวนหน่วยกิตใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
และสาระการเรียนรู้ในการกาํหนดจาํนวนหน่วยกิตของสาระการเรียนรู้รายภาคสาํหรับช่วงชั้นท่ี 4 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ใชเ้กณฑก์ารพิจารณาท่ีใชเ้วลาจดัการเรียนรู้ 40 ชัว่โมงต่อภาคเรียน มีค่า



 
 
 
 

53

เท่ากบั 1 หน่วยกิต สาระการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาจดัทาํเพิ่มข้ึนซ่ึงเป็นวิชาเฉพาะของสายอาชีพ หรือ
โปรแกรมเฉพาะทางอื่น ๆ ใชเ้กณฑก์ารพิจารณา คือ สาระการเรียนรู้ท่ีใชเ้วลาจดัการเรียนรู้ระหว่าง 
40-60 ชัว่โมงต่อภาคเรียน มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต ทั้งน้ี สถานศึกษาสามารถกาํหนดไดต้ามความ
เหมาะสมและใชเ้กณฑเ์ดียวกนั 

1.4 จดัทาํคาํอธิบายรายวิชา โดยการนาํผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัรายปีหรือรายภาค
สาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค รวมทั้งเวลาและจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนด และมาเขียนเป็น
คาํอธิบายรายวิชา โดยให้ประกอบดว้ย ช่ือรายวิชา จาํนวนเวลาหรือจาํนวนหน่วยกิตมาตรฐาน
การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ สาํหรับช่ือรายวิชามีแนวทางในการกาํหนด
ดงัน้ี ช่ือรายวิชาของสาระการเรียนรู้ ให้ใชต้ามช่ือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนช่ือที่สถานศึกษา
จดัทาํเพิ่มเติมสามารถกาํหนดไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี ตอ้งส่ือความหมายไดช้ดัเจน มีความ
สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไวใ้นรายวิชานั้น 

1.5  จดัทาํหน่วยการเรียนรู้ โดยการนาํเอาสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาคท่ีกาํหนดไว้
ไปบูรณาการจดัทาํเป็นหน่วยการเรียนรู้หน่วยยอ่ย ๆ เพื่อสะดวกในการจดัการเรียนรู้ และผูเ้รียนได้
เรียนรู้ในลกัษณะองคร์วม หน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยประกอบดว้ย มาตรฐานการเรียนรู้ สาระ
การเรียนรู้ และจาํนวนเวลาสาํหรับการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงเม่ือเรียนครบทุกหน่วยยอ่ยแลว้ ผูเ้รียน
สามารถบรรลุตามผลการเรียนรู้คาดหวงัรายปีหรือรายภาคของทุกรายวิชาในการจดัทาํหน่วยการเรียนรู้ 
อาจบูรณาการทั้งภายในและระหวา่งสาระการเรียนรู้ หรือเป็นการบูรณาการเฉพาะเร่ืองตามลกัษณะ
สาระการเรียนรู้ หรือเป็นการบูรณาการท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของผูเ้รียน โดยพิจารณาจากมาตรฐาน
การเรียนรู้ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนั การจดัการเรียนรู้สาํหรับหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น 
สถานศึกษาตอ้งจดัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้โดยการปฏิบติัโครงงานอยา่งนอ้ย 1 โครงงาน 

1.6 จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์จากคาํอธิบายรายวิชา รายปีหรือรายภาค
และหน่วยการเรียนรู้ท่ีจดัทาํ กาํหนดเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียนและผูส้อน 

2.  การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
สถานศึกษาตอ้งจดัใหผู้เ้รียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัวยั วุฒิภาวะ และ

ความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
2.1  จดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเก้ือกูลส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น 

การบูรณาการโครงงาน องคค์วามรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นตน้ 
2.2 จดักิจกรรมตามความสนใจ ความถนดัตามธรรมชาติ และความสามารถความตอ้งการ

ของผูเ้รียนและชุมชน เช่น ชมรมทางวิชาการต่าง ๆ เป็นตน้ 
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2.3  จดักิจกรรมเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกในการทาํประโยชน์ต่อสังคม เช่น 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นตน้ 

2.4  จดักิจกรรมประเภทบริการดา้นต่าง ๆ  ฝึกการทาํงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และ
ส่วนรวม 

2.5  ประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมอยา่งเป็นระบบ โดยใหถื้อว่าเป็นเกณฑ ์ประเมินผล
การผ่านช่วงชั้นเรียนสถานศึกษาตอ้งร่วมกบัชุมชน กาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อเป็น
เป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี
สถานศึกษาจะกาํหนดเป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์ั้นสามารถกาํหนดข้ึนไดต้ามความตอ้งการ โดย
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมดงักล่าว 
ให้แก่ผูเ้รียนเพิ่มจากท่ีกาํหนดไวใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในแต่ละภาคเรียนหรือปีการศึกษา 
ครูผูส้อนตอ้งจดัให้มีการวดัและประเมินผลรวมดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน โดยเป็น
การประเมินเชิงวินิจฉยั เพื่อการปรับปรุงพฒันาและการส่งต่อ ทั้งน้ี ควรประสานสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน 
ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ายปี/รายภาคในแต่ละช่วงชั้น 
สถานศึกษาตอ้งจดัใหมี้การวดัและประเมินผลรวมดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน เพื่อทราบ
ความกา้วหนา้และพฒันาการของผูเ้รียน สถานศึกษาจะไดน้าํไปกาํหนดแผนกลยทุธ์ในการปรับปรุง
พฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดแนวทางการวดัและประเมินผลดา้น
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์หเ้ป็นไปตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

3.  การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความถนดั ความสนใจ และความตอ้งการของผูเ้รียน โดยให้ผูส้อนนาํ
กระบวนการวิจยัมาผสมผสานหรือบูรณาการใชใ้นการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน 
และเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ สามารถใชก้ระบวนการวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้
โดยมีขั้นตอนการปฏิบติัเร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนแกปั้ญหา หรือพฒันาการ
ดาํเนินการแกปั้ญหา หรือพฒันาการเก็บรวบรวมขอ้มูล การสรุปผลการแกปั้ญหา หรือพฒันาการ
รายงานผลการเรียนรู้ และการนาํผลการวิจยัไปประยกุตใ์ช ้
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จากแนวทางการจดัหลกัสูตรของสถานศึกษา ท่ีหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดก้าํหนดไว ้
สามารถกาํหนดเป็นขั้นตอนการดาํเนินงานไดต้ามลาํดบั ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 

ขั้นท่ี  1  ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
การท่ีจะให้หลกัสูตรของสถานศึกษาเป็นหลกัสูตรท่ีสนองตอบต่อหลกัสูตรแกนกลาง

อยา่งกลมกลืนนั้นในขณะเดียวกนัมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัสภาพของทอ้งถ่ิน ความตอ้งการ 
ความสนใจหลาย ๆ ดา้น คือ 

1.1 ศึกษากรอบหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน : เน่ืองจากเป็นหลกัสูตรแม่บท
ท่ีสถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินการให้สอดคลอ้ง เพราะผลผลิตของหลกัสูตรของสถานศึกษาจะตอ้งมี
คุณลกัษณะตามมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงเป็นมาตรฐานคาดหวงัท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนเม่ือจบหลกัสูตร
ไปแลว้ ดงันั้น ถา้สถานศึกษามิไดศึ้กษาวิเคราะห์ในหลกัสูตรซ่ึงเป็นแกนกลางอย่างถ่องแทแ้ลว้ 
ยอ่มไม่สามารถท่ีจะพฒันาผูเ้รียนใหไ้ปสู่มาตรฐานระดบัชาติได ้

1.2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้รียน : ขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้รียนจะเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่ในการจดัเตรียมเคร่ืองอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ การจดัชั้นเรียน การเตรียมบุคลากร การจดั
อาคารสถานท่ีงบประมาณ รวมทั้งการจดัเน้ือหาสาระใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการทางร่างกายและ
สติปัญญา รวมถึงขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียนในดา้นเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว อาชีพ ฯลฯ ถา้
สถานศึกษามีความเขา้ใจในขอ้มูลดงักล่าวอยา่งถ่องแท ้ จะช่วยใหก้ารจดัหลกัสูตรของสถานศึกษา
ตอบสนองต่อความตอ้งการของทอ้งถ่ินยิง่ข้ึน 

1.3 วิเคราะห์ขอ้มูลของสถานศึกษา : ถือเป็นขอ้มูลสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะทาํให้
การบริหารหลกัสูตรของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นจาํนวนบุคลากร 
งบประมาณ อาคารสถานท่ี วสัดุ-อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ความรู้ความสามารถของบุคลากร ความสัมพนัธ์
ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน ฯลฯ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นส่วนช่วยในการพิจารณาตดัสินใจว่าสถานศึกษาจะ
เลือกแนวปฏิบติัในการจดัทาํหลกัสูตรของตนอยา่งไรใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของตนมากที่สุด 

1.4 การวิเคราะห์ความตอ้งการหรือความคาดหวงัของทอ้งถ่ินและชุมชน : 
ทั้งน้ี เพื่อใหห้ลกัสูตรของสถานศึกษามีความทนัสมยัและเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของทอ้งถ่ิน
และชุมชน ไม่ว่าจะเป็นดา้นการศึกษา เศรษฐกิจ พื้นฐานทางสังคม การสาธารณูปโภค สุขภาพ
อนามยั ทรัพยากรหรือภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน อตัราการเกิด การยา้ยถ่ิน รวมถึงปัญหาของทอ้งถ่ิน
และชุมชน รวมทั้งเปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
ขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการกาํหนดแนวทางการจดัสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ใหเ้ป็นไป
ตามความตอ้งการของชุมชนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ 
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จากขอ้มูลในดา้นต่าง ๆ ขา้งตน้ ถา้สถานศึกษาไดศึ้กษาและวิเคราะห์จะเป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการใชป้ระกอบเพื่อพิจารณาในทุก ๆ ขั้นของการดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตร
ของสถานศึกษา 

ขั้นท่ี 2 การกาํหนดหรือทบทวนวิสัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมายขอ้มูลในขั้นท่ี 1 จะเป็น
ขอ้มูลสาํคญัในการกาํหนดและทบทวนวิสยัทศัน์ของสถานศึกษาเพราะขอ้มูลดงักล่าวจะสะทอ้นให้
เห็นอนาคตว่า โลกและสังคมรอบ ๆ มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งไรและสถานศึกษาจะตอ้งปรับตวั 
ปรับหลกัสูตรอยา่งไร จึงจะพฒันาผูเ้รียนใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยั การกาํหนดวิสัยทศัน์ ทาํไดโ้ดย
อาศยัความร่วมมือของชุมชน พ่อแม่ผูป้กครอง ครูอาจารย ์ ผูเ้รียน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ร่วมกนักบั
คณะกรรมการสถานศึกษา แสดงใหเ้ห็นถึงพนัธกิจหรือภาระหนา้ท่ีร่วมกนัในการกาํหนด เป้าหมาย 
มาตรฐาน แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ และการติดตามผล และตอ้งจดัทาํรายงานแจง้ต่อสาธรณ
ชนหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ไดก้าํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนว่า (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2545) กระบวนการสร้างวิสัยทศัน์ โดยอาศยับุคคลต่าง ๆ เขา้ไปมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการท่ีมี
พลงัผลกัดันให้แผนกลยุทธ์ท่ีสถานศึกษาสร้างข้ึนดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีทิศทาง 
ก่อใหเ้กิดเจตคติในทางท่ีสร้างสรรคดี์งามแก่สังคมของสถานศึกษา มีระบบและหน่วยสนบัสนุนใน
การปฏิบติังานเกิดข้ึนอยา่งเป็นเครือข่ายเพียบพร้อม เช่นระบบคุณภาพ ระบบหลกัสูตร สาระการ
เรียนรู้ การเรียนการสอน ส่ือการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การติดตามการรายงาน ฐานขอ้มูล
การเรียนรู้ การวิจยัแบบมีส่วนร่วม มีระบบสนบัสนุนครูอาจารย ์เป็นตน้กระบวนการสร้างวิสยัทศัน์
ดว้ยวิธีดงักล่าวน้ีจะนาํไปสู่การปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลกัสูตร การกาํหนดสาระการเรียนรู้ หรือ
หวัขอ้เร่ืองในทอ้งถ่ินท่ีสนองตอบความตอ้งการของชุมชน 

ขั้นท่ี  3  กาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อ้มูลต่าง ๆ ในขั้นท่ี 1 และ 2 ท่ีสถานศึกษา
ไดร่้วมกบัชุมชนวิเคราะห์และกาํหนดไวน้ั้นสถานศึกษาและชุมชนจะตอ้งร่วมกนักาํหนดคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม โดย
สามารถกาํหนดข้ึนไดต้ามความตอ้งการ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมี
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมดงักล่าวใหแ้ก่ผูเ้รียน รวมถึงกาํหนดแนวในการวดัและ
ประเมินผลเพื่อวินิจฉยัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนดว้ย 

ขั้นท่ี  4  การกาํหนดสดัส่วนเวลาเรียน 
เม่ือสถานศึกษามีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ครบถว้นแลว้ ขั้นตอนน้ีสถานศึกษา

จะตอ้งวางแผนเพื่อกาํหนดสัดส่วนของมาตรฐานการเรียนในช่วงชั้นต่าง ๆ รวมทั้งสัดส่วนของ
สาระการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ซ่ึงขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ศึกษาจากขั้นท่ี 1 และวิสัยทศัน์ท่ีกาํหนดใน
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ขั้นท่ี 2 จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาวางแผนในตอนน้ีเป็นอยา่งยิง่ และในขั้นการวางแผนน้ี
ประกอบไปดว้ยขั้นตอนยอ่ย ๆ ดงัน้ี 

4.1 การกาํหนดสัดส่วนการจดัสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใน
ระดบัช่วงชั้นในขั้นน้ีสถานศึกษาสามารถกาํหนดสัดส่วนไดต้ามท่ีหลกัสูตรแกนกลางไดแ้นะนาํไว้
โดยในแต่ละช่วงชั้นมีจาํนวนชัว่โมงโดยประมาณ คือ 

ช่วงชั้น ป.1-3 ปีละ 800-1,000 ชัว่โมง (วนัละ 4-5 ซัว่โมง) 
ช่วงชั้น ป.4-6 ปีละ 800-1,000 ชัว่โมง (วนัละ 4-5 ชัว่โมง) 
ช่วงชั้น ม.1-3 ปีละ 1,000-1,200 ชัว่โมง (วนัละ 5-6 ชัว่โมง) 
ช่วงชั้น ม.4-6 ปีละ ไม่นอ้ยกวา่ 1,200 ชัว่โมง (ไม่นอ้ยกวา่วนัละ 6 ชัว่โมง) 

4.2 กาํหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ในแต่ละปีหลงัจากไดส้ัดส่วนมาตรฐาน
การเรียนรู้ช่วงชั้น ขั้นต่อไปสถานศึกษาควรกาํหนดสัดส่วนการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 
8 กลุ่มวิชา รวมทั้งกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงในขั้นน้ีสถานศึกษาควรใหบุ้คลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
เขา้มามีส่วนร่วมในการพิจารณาสดัส่วน โดยยดึหลกัการในลกัษณะธรรมชาติของนกัเรียนเป็นหลกั 
เช่นพฒันาการทางสติปัญญา ความสามารถทางร่างกาย รวมทั้งความรู้ ทกัษะต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนควรได้
จะศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในสาระกลุ่มอ่ืน ๆ และในช่วงชั้นท่ีสูงข้ึน เป็นพื้นฐานในการคิด
สดัส่วน 

ขั้นท่ี 5 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปีหรือรายภาค  มาตรฐานการเรียนรู้รายปีหรือ
รายภาค) จากมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นจากขั้นท่ี 4 สถานศึกษาจะเห็นถึงสัดส่วนโดยรวมจากทุก
สาระการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น ในขั้นท่ี 5 น้ี สถานศึกษาจะตอ้งวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้เป็น
รายปีหรือรายภาคจากมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ว่าควรจดัเป็นมาตรฐานการเรียนรู้เป็นรายปีหรือ
รายภาคอยา่งไรในแต่ละกลุ่มสาระ ซ่ึงสถานศึกษาสามารถกาํหนดไดต้ามความเหมาะสม โดยให้
สอดคลอ้งกบัความสามารถ พฒันาการความถนดั ความสนใจของผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน ซ่ึงการวิเคราะห์จะมีความเหมาะสมเป็นอยา่งยิง่ถา้สถานศึกษา
สามารถจดับุคลากรท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในกลุ่มวิชานั้น ๆ เป็นผูว้ิเคราะห์ 

ขั้นท่ี 6 กาํหนดสาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระเป็นรายปีหรือรายภาคในขั้นน้ี สถานศึกษา
จะตอ้งนาํผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัเป็นรายปีหรือรายภาคท่ีไดว้ิเคราะห์มาแลว้ในขั้นท่ี 5 มาเป็นแนวทาง
ในการกาํหนดสาระการเรียนรู้ ซ่ึงสถานศึกษายงัคงตอ้งคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัสภาพและความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน รวมทั้งขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีไดศึ้กษาวิเคราะห์มาแลว้ในขั้นท่ี 1 และ 2 การ
วิเคราะห์นั้นผูส้อนควรคาํนึงถึง ความสัมพนัธ์ในการกาํหนดสาระการเรียนรู้ท่ีตอ้งสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ซ่ึงครูผูส้อนจะตอ้งเป็นผูพ้ิจารณาร่วมกนัว่าในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ 
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ในแต่ละระดบัชั้น ผูเ้รียนควรมีขอบเขตผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้อยา่งไรซ่ึงเม่ือจบช่วงชั้น
แลว้จะทาํให้ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะตามมาตรฐาน การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
อาจจะกาํหนดโดยค่อย ๆ เพิ่ม และขยายขอบเขต หรือจดัใหมี้ความซบัซอ้นมากข้ึนตามลาํดบั ซ่ึง
เม่ือผูเ้รียนไดเ้รียนจบช่วงชั้น (ทั้ง 3 ปี) จึงจะเกิดคุณลกัษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว้
การกาํหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัและสาระการเรียนรู้เป็นรายปีในบางมาตรฐาน อาจไม่ไดก้าํหนดให้
เรียนในทุกปี เช่นบางมาตรฐานอาจเรียนในชั้น ป. 2 และ 3 บางมาตรฐานอาจกาํหนดใหเ้รียนเฉพาะ 
ป.4 ก็ได ้ ซ่ึงครูผูส้อนอาจมีเหตุผลในการกาํหนดดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัไป เช่น พฒันาการทาง
สติปัญญา ความสามารถทางดา้นร่างกาย ความตอ้งการหรือความสนใจของผูเ้รียน เป็นตน้ 

ขั้นท่ี 7 การจดัทาํคาํอธิบายรายวิชา ในขั้นน้ีคณะผูจ้ดัทาํหลกัสูตรจะตอ้งนาํเอาผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงั ในขั้นท่ี 5 สาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค ในขั้นท่ี 6 รวมทั้งเวลาท่ีกาํหนดไวใ้น
ขั้นท่ี 4 มาเขียนเป็นคาํอธิบายรายวิชา องคป์ระกอบของคาํอธิบายรายวิชาจะประกอบดว้ย ช่ือ
รายวิชา จาํนวนเวลาหรือหน่วยกิต ผลการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ในรายวิชานั้น ๆ ทั้งน้ี 
คาํอธิบายรายวิชาตอ้งระบุช่ือวิชา ชั้น และจาํนวนหน่วยกิตดว้ย สาํหรับช่ือรายวิชา สถานศึกษา
กาํหนดไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีตอ้งส่ือความหมายไดช้ดัเจน มีความสอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ท่ีกาํหนดไวใ้นรายวิชานั้น 

ขั้นท่ี 8 การจดัหน่วยการเรียนรู้ จากสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาคท่ีกาํหนดไว ้สถานศึกษา
จะตอ้งนาํมาจดัเป็นหน่วยการเรียนรู้หน่วยยอ่ย ๆ ในลกัษณะบูรณาการ โดยอาจบูรณาการทั้งภายใน
กลุ่มวิชา และระหว่างกลุ่มวิชาโดยพิจารณาจากมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ท่ีมีความเก่ียวเน่ือง
สมัพนัธ์กนั 

ขั้นท่ี 9 การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ ขั้นตอนน้ีถือเป็นการนาํหลกัสูตรของสถานศึกษาไปใช ้
เป็นการแปลงหลกัสูตรไปสู่การสอนให้เป็นไปตามกระบวนการจดัการเรียนรู้ตามมาตรฐานและ
สาระการเรียนรู้ท่ีกาํหนด ในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ ผูส้อนจะตอ้งวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้
ท่ีจดัทาํข้ึนในขั้นท่ี 8 สาํหรับแผนการจดัการเรียนรู้สามารถยดึรูปแบบของแผนการสอนรายชัว่โมง 
ซ่ึงเป็นท่ีคุน้เคยอยูแ่ลว้ในสถานศึกษาสาระสาํคญัของการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาตามแนวทางที่
กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 5 
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ภาพที ่ 5  การบริหารจดัการหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
 ท่ีมา :  กระทรวงศึกษาธิการ (2545) 
 

วิชยั วงษใ์หญ่ (2534) ไดร้ะบุถึงกิจกรรมในแต่ละองคป์ระกอบการใชห้ลกัสูตรของ
โรงเรียนดงัน้ี 

1. ความพร้อมของการใชห้ลกัสูตร ไดแ้ก่ 
1.1  การประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร 
1.2  การประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชห้ลกัสูตร 
1.3  การเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
1.4  การจดัระบบการบริหารหลกัสูตร 
1.5  การจดัระบบการนิเทศกาํกบัดูแล 
1.6  การจดัระบบขอ้มูลพื้นฐานสาํหรับการใชห้ลกัสูตร 
1.7  การจดัส่ือ อุปกรณ์ และสถานท่ี รวมทั้งทรัพยากรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและเอ้ือต่อการ

ใชห้ลกัสูตร 

1. การเตรียมความพร้อม 
- สร้างความตระหนกั 
- พฒันาบุคลากร 
- แต่งตั้งคณะกรรมการของ
สถานศึกษา 

- จดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
- จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพ 

2. การจัดทาํสาระหลกัสูตร 
    สถานศึกษา 
1) จดัทาํสาระของหลกัสูตร 
- ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูล 
- กาํหนดวสิยัทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
- กาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
- กาํหนดโครงสร้างหลกัสูตร 
- จดัทาํสาระและผลการเรียนรู้             
ท่ีคาดหวงัรายปีหรือรายภาค                
และกาํหนดเวลาเรียน 
- จดัทาํคาํอธิบายรายวชิา 
- จดัทาํหน่วยการเรียนรู้ 
- จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 
2) จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

3. การวางแผนดําเนินการ 
    ใช้หลกัสูตร 
- สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
- จดัหา เลือก ใช ้ทาํ และพฒันาส่ือ 
- จดักระบวนการเรียนรู้ 
- กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
- วดัผล ประเมินผล 
- แนะแนว 
- นิเทศ กาํกบั ติดตาม 
- วจิยัเพื่อพฒันา 

4. การดาํเนินการบริหาร
หลกัสูตร (ใช้หลกัสูตร) 

 

7. การปรับปรุง พฒันา 

5. การนิเทศ กาํกบั ตดิตาม 
ประเมนิผล 

 
 
 

6. การสรุปผลการดาํเนินงาน 
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1.8  การวางแผนเตรียมความพร้อมสาํหรับนกัเรียน 
2.  การบริหารจดัการการใชห้ลกัสูตร ไดแ้ก่ 

2.1  การวางแผนการใชห้ลกัสูตร 
2.2  ระบบการจดัการเรียนการสอน 
2.3  ระบบการประเมินผล 
2.4 การนิเทศภายในเก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตร 
2.5  การฝึกอบรมครูเพิ่มเติมระหวา่งการใชห้ลกัสูตร 

3.  การประเมินการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ 
3.1  กระบวนการเรียนการสอน 
3.2  การจดัการในชั้นเรียน 
3.3  การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน นกัเรียนกบันกัเรียน 
3.4  การประเมินผลการเรียน ท่ีนาํมาพฒันาตวันกัเรียนและปรับปรุงการเรียนการสอน 
3.5  ผลการนิเทศการสอน ไดร้ะบุไวว้า่ สถานศึกษาจาํเป็นตอ้งมีการวางแผน 
3.6 กาํหนดกิจกรรมการนาํหลกัสูตรไปใชแ้ละมีการตรวจสอบความเหมาะสมใน

เร่ืองต่อไปน้ี 
3.6.1  การบริหารงานวิชาการ เป็นภารกิจท่ีสาํคญัหน่ึงของสถานศึกษาท่ีจะช่วย

ใหก้ารพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ประสบผลสาํเร็จตามจุดหมายท่ีหลกัสูตรกาํหนด 
3.6.2  การบริหารทัว่ไป เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสภาพแวดลอ้มภายใน

โรงเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง การบริหารและพฒันาบุคลากร การ
จดัการงบประมาณ การสนบัสนุนส่ืออุปกรณ์ และการส่งเสริมใหผู้ส้อนประเมินตนเอง จากการศึกษา
ขอบข่ายของงานการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาในระดบัประถมศึกษา  

สรุปไดว้า่ขอบข่ายของงานการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาในระดบัประถมศึกษา ประกอบไป
ดว้ยงาน 3 ดา้น คือ 

1. การเตรียมความพร้อมของการใชห้ลกัสูตร ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร การ
ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชห้ลกัสูตร การเตรียมความพร้อมของบุคลากร การ
จดัระบบการบริหารหลกัสูตร การจดัระบบการนิเทศกาํกบัดูแล การจดัระบบขอ้มูลพื้นฐานสาํหรับ
การใชห้ลกัสูตร การจดัส่ือ อุปกรณ์ และสถานท่ี รวมทั้งทรัพยากรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งต่อการใชห้ลกัสูตร 
และการวางแผนเตรียมความพร้อมสาํหรับนกัเรียน 
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2.  การบริหารจดัการการใชห้ลกัสูตร ไดแ้ก่ การวางแผนการใชแ้ละปรับปรุงหลกัสูตร 
ระบบการจดัการเรียนการสอน ระบบการประเมินผล การนิเทศภายในเก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตร การ
ฝึกอบรมครูเพิ่มเติมระหวา่งการใชห้ลกัสูตร 

3.  การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร ไดแ้ก่ การจดักระบวนการเรียนการสอน การจดัการใน
ชั้นเรียน การเสริมสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันกัเรียน นกัเรียนกบันกัเรียน การประเมินผลการ
เรียนรู้การนาํผลการประเมินมาพฒันานกัเรียนและปรับปรุงการเรียนการสอน และการใชก้ระบวนการวิจยั
ในการพฒันาการเรียนรู้ 

จากการศึกษาเอกสารหลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตรของ Tyler (1950; Taba, 1962; 
Oliva, 1992; Wheeler, 1993; Skilbeck, 1984; Decker Walker, 1971; สงดั อุทรานนัท,์ 2532)  

ผูว้ิจยัสามารถสังเคราะห์ไดอ้งคป์ระกอบยอ่ยของการพฒันาหลกัสูตรได ้4 องคป์ระกอบยอ่ย 
คือ การเตรียมความพร้อมของการใชห้ลกัสูตร การบริหารจดัการการใชห้ลกัสูตร การจดัการเรียนรู้
ตามหลกัสูตร และการประเมิลผลหลกัสูตร และสามารถเขียนในรูปของตารางท่ี 2  ดงัน้ี 
 
ตารางที ่ 2   แสดงผลการสงัเคราะห์องคป์ระกอบยอ่ยของการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 

การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
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อุท

รา
นัน

ท์ 
(25

32
  

 กร
ะท

รว
งศึ
กษ

าธิ
กา
ร (

25
45

) 

เด
คเ
กอ

ร์ ว
อล์

คเ
กอ

ร์ 

สก
ลิเบ

ก็ (
Sk

ilb
ec

k. 
19

84
) 

 วลี
เลอ

ร์ (
W

he
ele

r) 

 โอ
ลวิ
า (

Ol
iva

. 1
99

2) 

  ท
าบ
า (

Ta
ba

. 1
96

2) 
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กาํหนดจุดหมายของการศึกษา          
วเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นของชุมชน         
กาํหนดเป้าหมายของหลกัสูตร         

กาํหนดจุดประสงคข์องหลกัสูตร         

จดัระบบและนาํหลกัสูตรไปใช ้         
กาํหนดเป้าหมายของการจดัการเรียนสอน         

กาํหนดจุดประสงคข์องการจดัการเรียนการสอน         

เลือกยทุธวธีิในการสอน          

เลือกเทคนิควธีิการประเมินผลก่อนท่ีนาํไปสอน         

นาํยทุธวธีิไปปฏิบติัจริง          

ประเมินผลการจดัการเรียนการสอน          

ประเมินผลหลกัสูตร          

การจดัระบบสารสนเทศ         



 62

จากตารางการสังเคราะห์องคป์ระกอบย่อยของการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาผูว้ิจยัได้
อาศยันิยามของการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษามาเป็นกรอบในการสังเคราะห์โดยใชว้ิธีการเชิงระบบ
มาจดัเป็นกลุ่มองคป์ระกอบยอ่ยของการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาได ้ 4 องคป์ระกอบย่อยดงัน้ี 
การเตรียมความพร้อมของการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา การบริหารจดัการการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา  
การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา และการประเมิลผลหลกัสูตรสถานศึกษา 

จากการสงัเคราะห์ในตารางที่ 2 สามารถเขียนเป็นโมเดลดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 6   โมเดลการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 

จากนั้นผูว้ิจยัไดส้งัเคราะห์ตวับ่งช้ีในแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยและไดน้าํเสนอในตารางที่ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพฒันา
หลกัสูตร
สถานศึกษา 

การเตรียมความพร้อมของการใชห้ลกัสูตร

การบริหารจดัการการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 

การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

การประเมิลผลหลกัสูตรสถานศึกษา 
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ตารางที ่  3   การวิเคราะห์  ตวับ่งช้ี  งานวชิาการดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
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องค์ประกอบย่อย   การเตรียมความพร้อมการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา 
CUR11 การศึกษานโยบายการพฒันาหลกัสูตร

ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

  
 
 

          
 
 

  

CUR12 การประชุมระดมความคิด ฝึกอบรมครูให้
ครูเขา้ใจหลกัสูตรและแนวการใชห้ลกัสูตร 

                

CUR13 การวเิคราะห์และปรับหลกัสูตรท่ีใชอ้ยู่
เดิมแลว้นาํ มาใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพของ
โรงเรียน 

                

CUR14 การกาํหนดนโยบายวสิยัทศันแ์ละ
เป้าหมายในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

  
 
 

             

CUR15 การใหบุ้คลากรและชุมชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการวางแผนการใชห้ลกัสูตร 

                

การบริหารจัดการการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา 
CUR21 การวเิคราะห์และนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูล

พื้นฐานของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบและ
เป็นปัจจุบนั 

                

CUR22 การกาํหนดจุดเนน้ของสถานศึกษาไดรั้บ
การช้ีแนะจากผูเ้ช่ียวชาญหรือนกัวชิาการ
ภายนอก 

                

CUR23 การกาํหนดสดัส่วนเวลาเรียนท่ี
สถานศึกษากาํหนดข้ึนสอดคลอ้งกบัจุดเนน้
ของสถานศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CUR24 การกาํหนดภาระหนา้ท่ีแก่บุคลากรใน
การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาไดเ้หมาะสม
กบัคุณวฒิุประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 
หรือภาระหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 

                

CUR25 การกาํหนดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์ห้
ผูเ้รียนมีทกัษะกระบวนการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง 
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ตารางที ่  3   การวิเคราะห์  ตวับ่งช้ี  งานวชิาการดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา (ต่อ) 
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การบริหารจัดการการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา (ต่อ) 
CUR26 การพฒันาหลกัสูตรและแผนการเรียนรู้

โดยวธีิการหลากหลายสอดคลอ้งกบั
เป้าหมายหลกัสูตรแกนกลาง 

   
 
 

  
 
 

         

CUR27 การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ินท่ีเป็นไปใน
ทิศทางของหลกัสูตรแกนกลาง 

   
 
 

  
 
 

         

องค์ประกอบย่อย การจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
CUR31 การจดัครูจดัชั้นเรียนและจดันกัเรียนเขา้

ชั้นเรียนตามความเหมาะสมตามสภาพที่เป็นจริง 
   

 
 

            

CUR32 การส่งเสริมใหค้รูจดัและพฒันาแหล่งเรียนรู้
หรือสถานท่ีเรียนใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียน
การสอน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

CUR33 การส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการ 

                

CUR34 การตรวจบนัทึกผลการเรียนรู้ท่ี
ครอบคลุมถึงเอกสารทุกชนิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบการศึกษาระบบโรงเรียน 

                

CUR35 การจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมกบัสภาพของนกัเรียน 

                

CUR36 การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมใน
การวางแผนการจดัการเรียนรู้ 

                

CUR37 การใชก้ระบวนการวจิยัเป็นเคร่ืองมือ
สาํคญัในการพฒันาการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน 

 
               

CUR38 การประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็น
รายบุคคลตามสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน 

  
              

CUR39 การจดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียน
ต่อชุมชนเม่ือส้ินภาคการศึกษาหรือเปล่ียน
รูปแบบได ้

                

CUR310 การจดัสอนซ่อนเสริมใหก้บันกัเรียนท่ีมี
ปัญหา  นอกเวลาเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
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ตารางที ่  3   การวิเคราะห์  ตวับ่งช้ี  งานวชิาการดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา (ต่อ) 
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การประเมนิผลหลกัสูตรสถานศึกษา 
CUR41 การรายงานผลท่ีเกิดข้ึนจากการประเมิน

ใหค้รูท่ีรับผดิชอบในการจดัการเรียนการ
สอนสาระนั้น ๆ 

  

       

 
 
 

      

CUR42 การวจิยัและหารูปแบบการใชห้ลกัสูตรท่ี
เหมาะสมและหาทางปรับปรุงแกไ้ข    

 
 
 

  

 
 
 

 

 
 
 

    

 
 
 

  

CUR43 การนาํผลการตรวจสอบมาปรับปรุง
แกไ้ขการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ิน 

 

 
 
 

  

 
 
 

           

CUR44 การรายงานผลการพฒันาหลกัสูตรให้
สาธารณชนทราบ 

  

   

 
 
 

          

 
ผูว้ิจยัสามารถเขียนในรูปของโมเดลองคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งช้ีการพฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษาไดด้งัภาพท่ี 7 
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ภาพที ่ 7  โมเดลองคป์ระกอบยอ่ย และตวับ่งช้ีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
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3.2  ตัวบ่งช้ีการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3.2.1 ความหมายของการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
นกัวิชาการและหน่วยงานหลายแห่งไดก้ล่าวถึง ความหมายของการพฒันากระบวนการ

เรียนรู้ไวห้ลายแนว ดงัน้ี 
สมสนิท  นามราช (2545) ไดก้ล่าวว่า การจดักระบวนการเรียนการสอน หมายถึง

การจดักิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมศกัยภาพ ความเก่ง ความสามารถของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถทั้งดา้นความรู้ จิตใจ อารมณ์ 
และทกัษะต่าง ๆ ทั้งความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์  

ศรีอรุณ  เกาสายพนัธ์ (2545)  หมายถึง การพฒันาวิธีการสอนของครูในการ ศึกษาคน้ควา้ 
ทดลองหาวิธีสอนท่ีจะพฒันานกัเรียน เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ สามารถนาํไปปฏิบติัดว้ยตนเอง 

จนัทรานี  สงวนนาม (2545) หมายถึง  การปฏิรูปการเรียนรู้ในส่วนท่ีเก่ียวกบัวิธีการ
เรียนของผูเ้รียน และวิธีการสอนของครู ซ่ึงครูจะตอ้งสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นสาํคญั เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กคิดวิเคราะห์ และศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง โดยครูเป็นผูค้วบคุมดูแล เนน้การปฏิบติั ให้
ผูเ้รียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้จกัวิธีคิด วิธีดาํเนินชีวิตและมีทกัษะในการเผชิญกบั
ปัญหาต่าง ๆ ได ้

ทศันีย ์ พนัธุ์กาหลง (2545) กล่าวว่า การจดักระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การท่ีครูทาํ
หนา้ท่ีเสนอแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัองคค์วามรู้ของชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และองคค์วามรู้ของนกัเรียน 
ประกอบการวางแผนการเรียนรู้ ให้นักเรียนไดพ้ิจารณา กาํหนดกรอบเรียนรู้ร่วมกนัและเฝ้าคอย
กระตุน้ให้คิด ให้คาํปรึกษา แนะนาํให้ผูเ้รียนเรียนรู้ตามกรอบการเรียนรู้ท่ีตกลงกนัไว ้ครูจะนาํ
ขอ้ตกลงการเรียนรู้กบันกัเรียนในช่วงตน้ของแต่ละภาคเรียน โดยจะทาํการวิเคราะห์หลกัสูตรท่ี
ประกอบดว้ยประเด็น จุดประสงคแ์ละกิจกรรมการเรียนรู้แลว้นาํไปหารือกบันกัเรียน เพื่อให้เห็น
ภาพร่วมกนัเสียก่อน ในการจดักระบวนการเรียนรู้ โดยครูไดจ้ดับรรยากาศ ประกอบการเรียนรู้กบั
แหล่งเรียนรู้โดยรอบ แลว้กาํหนดกรอบความคิด 

สรุปไดว้่า กระบวนการเรียนรู้หมายถึง กระบวนการท่ีทาํให้ผูเ้รียนเป็นคนมีความรู้ 
เป็นคนฉลาด เป็นคนเก่งและเป็นคนดี และจะส่งผลใหเ้ขาเป็นคนมีความสุข  

3.2.2   แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
จนัทรานี สงวนนาม (2545) ไดก้ล่าวไวว้่า การพฒันากระบวนการเรียนรู้ หรือท่ีเรียกว่า 

การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวกบัวิธีการเรียนของผูเ้รียนและวิธีการสอนของครู ซ่ึงครูจะตอ้ง
สอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นสาํคญั เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดฝึ้กคิดวิเคราะห์และศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
โดยมีครูเป็นผูค้วบคุมดูแล เป็นการฝึกปฏิบติัใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้จกัวิธีคิด 
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วิธีการดาํเนินชีวิตและมีทกัษะในการเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ได ้การจดัการเรียนการสอนตามแนว
หลกัสูตรใหม่ จึงน่าจะมีหลกัการและแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี คือเนน้การเรียนการสอนตามสภาพจริง 
เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดค้น้ควา้หาความรู้ ไดแ้สดงความคิดอยา่งอิสระ สามารถสรุปและสร้างองค์
ความรู้ใหม่ข้ึนไดจ้ากขอ้มูลท่ีมี นกัเรียนเป็นผูป้ฏิบติั ครูเป็นเพียงแหล่งขอ้มูลหน่ึงจากหลาย ๆ แห่ง 
และอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูเ้รียน เนน้การปฏิบติัท่ีควบคู่ไปกบัหลกัการและทฤษฎี เนน้วิธีการสอน
จากการเรียนรู้หลาย ๆ รูปแบบ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการคิด มากกว่าการคน้หาคาํตอบท่ี
ตายตวัเพียงคาํตอบเดียว ถือว่ากระบวนการเรียนรู้มีความสําคญัมากกว่าเน้ือหา เพื่อให้ผูเ้รียนมี
ขอ้มูลเพียงพอท่ีจะสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ใชก้ระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ร่วมกนัและเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ในขณะเดียวกนั  สุชิน  เพช็รักษ ์(2544) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือเร่ือง การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อ
สร้างสรรคด์ว้ยปัญญาในประเทศไทยว่า ทฤษฎี Construction มีสาระสาํคญัว่าผูเ้รียนเป็นฝ่ายสร้าง
ความรู้ข้ึนดว้ยตนเอง มิใช่ไดม้าจากครูและในการสร้างความรู้ข้ึนนั้น ผูเ้รียนจะตอ้งลงมือสร้างส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงข้ึนมาและในส่วนของ วฒิุชยั ประสารสอย (2545) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ กระบวนการ
เรียนรู้จดัไดว้า่  เป็นเร่ืองเฉพาะบุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดห้ลายลกัษณะ หลายสถานการณ์ สรุปไดว้่า 
การเรียนรู้มี 2 ลกัษณะ คือ 1) การเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยไม่มีใครสอน เป็นการเรียนรู้จากสัญชาตญาณ 
มีการจดัระเบียบประสบการณ์และประมวลประสบการณ์ เป็นความรู้ใหม่ มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ 2) การเรียนรู้ท่ีตอ้งมีการสอนซ่ึงเป็นกระบวนการที่เป็นระบบสร้างประสบการณ์เรียนรู้
และถ่ายทอดประสบการณ์ให้เกิดการเรียนรู้ วิธีการเชิงระบบ (System approach) กระบวนการจะ
เป็นตวักาํหนดองคป์ระกอบต่างๆ รวมกนัเป็นระบบ ระบบหน่ึงๆ ยอ่มจะมีจุดมุ่งหมาย มีส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีจะป้อนเขา้ไป (Input) มีทรัพยากร (Resources) และภายใตก้ารควบคุมหรืออภิระบบ (Supra system) 
และในกรณีเพื่อความอยู่รอดของระบบใดระบบหน่ึง ระบบนั้นจะตอ้งผลิตผลผลิต (Output) ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของอภิระบบดว้ย 

พรรณี ช. เจนจิต (2545) ไดเ้สนอว่าในการจดัการศึกษานั้นควรท่ีจะไดค้าํนึงทฤษฎี
พฒันาการว่าเป็นตวัเช่ือมโยงระหว่างทฤษฎีความรู้และทฤษฎีการสอน ซ่ึงหมายความว่าทฤษฎีพฒันาการ
จะเป็นตวักาํหนดเน้ือหา (Knowledge) และวิธีการสอน (Instruction) ในการท่ีจะนาํเน้ือหาใดมา
สอนเด็กนั้น ควรจะไดพ้ิจารณาดูว่าในขณะนั้นเด็กมีพฒันาการอยูใ่นระดบัใด มีความสามารถเพียงใด 
เราก็ปรับเน้ือหาให้สอดคลอ้งกบัความสามารถของเด็กท่ีจะเรียนหรือท่ีจะรับรู้ได ้โดยใชว้ิธีการท่ี
เหมาะสมกบัเดก็ในวยันั้น เรากส็ามารถสอนใหเ้ดก็เกิดความพร้อมได ้โดยไม่ตอ้งรอ 

กมล  ภู่ประเสริฐ (2545) ไดก้ล่าววา่รูปแบบการพฒันาการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
สาํคญัท่ีสุด ไดมี้ผูคิ้ดคน้รูปแบบการเรียนการสอนที่คาํนึงถึงผูเ้รียนเป็นสาํคญัมาก่อนท่ีจะมีการ
ปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีใชก้นัไดดี้ในการปฏิรูปการเรียนรู้และมีรูปแบบเกิดข้ึนภายหลงัคือ 
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1) รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางแบบ ประสาน แนวคิดหลกั 
(CIPPA Model) ของทิศนา  แขมมณี ซ่ึงมีแนวคิดดงัน้ีคือ (1) ใหผู้เ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ใหต้นเอง 
(Construct) (2) ใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) กบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวั (3) ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม
ทางกาย (Physical participation) โดยการทาํกิจกรรมต่าง ๆ (4) ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ทกัษะกระบวนการ 
(Process learning) (5) ใหผู้เ้รียนนาํไปประยกุตใ์ช ้(Application) ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย 

2) รูปแบบการทาํโครงการ (Project) เป็นรูปแบบท่ีใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ทาํงาน
เหมือนกบัในชีวิตจริง ทาํให้ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์ตรง สามารถพฒันาผูเ้รียนไดร้อบดา้น ผูเ้รียน
จะใชก้ระบวนการหลายอยา่งในการสืบคน้คาํตอบหรือหาขอ้สรุป 

3) รูปแบบทกัษะกระบวนการตามแนวความคิดของ โกวิท ประวาลพฤกษ ์(ม.ป.ป. 
อา้งถึงใน กมล  ภู่ประเสริฐ, 2545) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ซ่ึง
มองเห็นปัญหาในการมุ่งเน้นพฒันาวิทยาการ แทนท่ีจะพฒันาโดยเฉพาะในระดบัพื้นฐาน ทั้งน้ี 
เพราะการกาํหนดเป้าหมายของการศึกษามกักาํหนดในเร่ืองของความสามารถที่ติดกบัวิชา ผูส้อนจึง
ไม่ไดม้องเลยไปถึงการนาํความรู้ไปใชพ้ฒันาคน ความสามารถพื้นฐานประกอบดว้ย ความสามารถ
คิดวิเคราะห์อยา่งมีวิจารณญาณ ความสามารถในการวางแผนอยา่งมียทุธศาสตร์และความสามารถ
ในการปรับใหท้นักบัการเปล่ียนแปลง 

จากทฤษฎีแนวความคิดขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ กระบวนการเรียนรู้จะมี 2 แนวทางคือ 
1) การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนเองโดยไม่มีใครสอน ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้จากสัญชาตญาณ                       

มีการจดัระเบียบประสบการณ์และประมวลประสบการณ์เป็นความรู้ใหม่และผูเ้รียนสามารถคิด
วิเคราะห์ได ้

2) การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการสอนที่เป็นระบบ ก่อนสอนจะตอ้งพิจารณาว่าผูเ้รียนมี
พฒันาอยูใ่นระดบัใดและระบบจะตอ้งมีจุดมุ่งหมายและมีส่ิงป้อนเขา้ไป (Input) มีทรัพยากรภายใต ้         
การควบคุม (Supra system) และจะตอ้งมีผลผลิต (Output) ผูเ้รียนจะนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดต่้อไป 

ในส่วนของกระบวนการเรียนรู้นั้น มีนกัการศึกษาหลายท่านท่ีไดก้ล่าวถึงขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนรู้ ในท่ีน้ีจะขอเสนอกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Jerome Bruner (n.d. 
อา้งถึงใน มาลินี จุฑะรพ, 2539) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ประกอบดว้ยขั้นตอน 3 ขั้นตอนคือ  

1) การรับความรู้ เป็นขั้นตอนของการเรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้  
2) การแปลงรูปของความรู้ เป็นขั้นตอนการแปลงรูปความรู้ท่ีไดรั้บมาให้สัมพนัธ์

กบัประสบการณ์เดิมหรือเหตุการณ์ปัจจุบนั  
3) การประเมินผล เป็นขั้นตอนของการประเมินผลว่า ส่ิงท่ีไดรั้บมา เป็นความรู้ใหม่ 

เม่ือผา่นขั้นการแปลงรูปของความรู้แลว้วา่ดีหรือไม่ หรือทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีกา้วหนา้ข้ึนเพียงใด 
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3.2.3  ความสาํคญัของการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ไดจ้ดัการศึกษาของไทยมีระบบโครงสร้าง กระบวนการจดัการศึกษาท่ีมีเอกภาพเชิงนโยบายและมี
ความหลากหลายในการปฏิบติั มีการกระจายอาํนาจดงัปรากฏในมาตรา 39 ดงัน้ี 

“มาตรา 39 กาํหนดใหก้ระทรวงมีการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา
ทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและ
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง” 

การกระจายอาํนาจเพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตวั มีอิสรภาพในการบริหารจดัการ  ก็
ตอ้งดาํเนินการไปตามหลกัของการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานและเพื่อความเขม้แขง็ของ
สถานศึกษา รัฐจึงให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล ซ่ึงไดบ้ญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในมาตรา 35 ดงัน้ี 

“มาตรา 35 สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรา 34(2) เฉพาะท่ีเป็นโรงเรียน
มีฐานะเป็นนิติบุคคล เม่ือยบุเลิกสถานศึกษาตามวรรคหน่ึงใหค้วามเป็นนิติบุคคลส้ินสุดลง” 

ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสาํนกันายกรัฐมนตรี  
จึงตอ้งนาํหลกัการว่าดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ซ่ึงเรียกกนัโดยทัว่ไปว่า “ธรรมาภิบาล”  
มาบูรณาการในการบริหารและจดัการศึกษาเพื่อสร้างความเขม้แขง็ให้กบัโรงเรียนท่ีเป็นนิติบุคคล
ดว้ยหลกัการดงัน้ี 1) หลกันิติธรรม 2) หลกัคุณธรรม 3) หลกัความโปร่งใส 4) หลกัการมีส่วนร่วม 
5) หลกัความรับผดิชอบ และ 6) หลกัความคุม้ค่า 

หลกัธรรมาภิบาลท่ีบูรณาการเขา้กบัการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ของสถานศึกษา ไดแ้ก่         
การดาํเนินงานดา้นวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทัว่ไป เป้าหมายในการจดั
การศึกษาคือ ทาํใหผู้เ้รียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข 

แนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นวิชาการ ในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
1) ส่งเสริมให้ครูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดย

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
2) ส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้ง

กบัความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์            
การประยุกตใ์ชค้วามรู้เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การส่งเสริม 
ให้รักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกนั ปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ กิจกรรม ทั้งน้ี โดยจดับรรยากาศ
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และส่ิงแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจดักระบวนการเรียนรู้และการนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือ
เครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน ทอ้งถ่ินมามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

3) จดัให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเนน้การนิเทศ  
ท่ีร่วมมือช่วยเหลือกนัแบบกลัยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพฒันาการเรียนการสอน
ร่วมกนัหรือแบบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

4) ส่งเสริมใหมี้การพฒันาครู เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
จากแนวทางขา้งตน้จะเห็นว่า ยงัขาดขั้นตอนหรือแนวปฏิบติัท่ีเป็นแนวทางในการ

พฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีชดัเจน ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้ง ดงันั้นจึงควรหาแนวทาง
ปฏิบติัท่ีมีความเหมาะสมและสามารถนาํไปปฏิบติัได ้

3.2.4 แนวปฏิบติัในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
สาํนกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547) กล่าว่า ตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 กาํหนดว่า                  
“การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือว่า 
ผูเ้รียนสําคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ 
และเตม็ศกัยภาพ” 

การท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ไดก้าํหนดถึงกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีตอ้งคาํนึงถึงนกัเรียนหรือผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
โดยคาํนึงถึงความรู้ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน ซ่ึงมีความแตกต่างกนั และสามารถพฒันาการ
เรียนรู้ได ้ซ่ึงการพฒันานั้นแต่ละคนยอ่มไม่เท่ากนัและไม่เหมือนกนั บางคนเรียนรู้ทางวิชาการไดดี้ 
แต่บางคนมีพรสวรรค์และทกัษะทางดา้นกีฬา ดนตรี ศิลปะ หรืออ่ืน ๆ ถา้ครูทราบและมีขอ้มูล
นกัเรียนเป็นรายบุคคล ครูจะสามารถจดัการเรียนการสอนไดต้รงตามความรู้ ความสามารถ ทกัษะ 
และพรสวรรคข์องผูเ้รียนแต่ละคน พร้อมกบัจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เตม็ศกัยภาพ
ของแต่ละคน ผูเ้รียนผูส้อนมีความเขา้ใจตรงกนั พร้อมและพากนัเรียนรู้ไปตามท่ีแต่ละคนชอบและ
ถนดั ผูเ้รียนก็มีความสุขในการเรียน ผูส้อนก็มีความสุขในการสอน หมายความว่า เยาวชนของไทย
ไดรั้บการพฒันาไปสู่การเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพ 

กระบวนการเรียนการสอนแต่เดิมเราเน้นเน้ือหาและขอ้มูลเป็นสําคญั ครูพยายาม
คน้ควา้เน้ือหา สาระ ขอ้มูลต่าง ๆ ไปให้นกัเรียน นกัเรียนก็เรียนดว้ยการท่องจาํเป็นส่วนใหญ่ การสร้าง
กระบวนการคิด กระบวนการสร้างความเขา้ใจในรากฐานของแต่ละเร่ืองมีนอ้ยมาก โรงเรียนแต่ละ
โรงเรียนแข่งขนักนั ลูกศิษยข์องใครสอบเขา้มหาวิทยาลยัไดม้ากก็ถือว่าครูผูส้อนประสบความสาํเร็จ 
ผูแ้ต่งตาํราเรียนพยายามบรรจุเน้ือหา สาระ ขอ้มูลต่าง ๆ ไวจ้าํนวนมาก โดยคิดว่าผูเ้รียนจะตอ้ง
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นาํไปสอบแข่งขนัเขา้มหาวิทยาลยัได ้หนงัสือเรียนส่วนใหญ่เป็นไปตามท่ีกล่าวมาแลว้ คือ ครูผูส้อน
ยดึหนงัสือเรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตใหใ้ชเ้ป็นแบบเรียนเป็นหลกัในการสอน เม่ือสอนจบเล่ม
ก็ถือว่าสอนจบหลกัสูตรในวิชานั้น ๆ ครูไม่ไดพ้ิจารณาหลกัสูตรแต่ละรายวิชาอย่างแทจ้ริงว่ามี
เป้าหมายหรือวตัถุประสงคอ์ยา่งไร และยงักล่าวอา้งว่าส่วนใหญ่ก็เติบโตมา ดว้ยการเรียนการสอน
ในลกัษณะดงักล่าวมาน้ี แต่ยงัประกอบอาชีพเล้ียงตวัเองและครอบครัวไดเ้ป็นอย่างดี จึงเขา้ใจว่า
การสอนแบบท่องจาํก็ดีอยู่แลว้ โรงเรียนส่วนใหญ่ขาดครู โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีอยู่ห่างไกลจะ
ประสบปัญหาการขาดครูเกือบทั้งหมด 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547) ไดเ้สนอแนวทางแกปั้ญหาดงักล่าว
ท่ีเป็นไปไดมี้ 2 แนวทางคือ 

1) ปรับปรุงหลกัสูตร โดยกาํหนดโครงสร้างของหลกัสูตรให้มีเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงค์ของแต่ละรายวิชา ไม่มุ่งเน้นเน้ือหาสาระขอ้มูล แต่มุ่งการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้
ผูเ้รียนไดเ้กิดกระบวนการคิดในแต่ละเร่ือง ถา้โครงสร้างหลกัสูตรกาํหนดแต่ความคิดรวบยอดและ
หลกัการ เวลาท่ีจะใชเ้รียนก็ไม่จาํเป็นตอ้งมาก เพราะโครงสร้างหลกัสูตรมิไดมุ่้งเน้ือหาสาระขอ้มูล 
รายละเอียด แต่หลกัสูตรกาํหนดแก่นแทข้องแต่ละกลุ่มสาระวิชาเท่านั้น รวมทั้งการอธิบายมาตรฐาน
ใหเ้ห็นระดบัคุณภาพ เพื่อแสดงเจตนาในกระบวนการคิด กระบวนการเรียน มากกว่าเน้ือหา ผูเ้รียน
กจ็ะสร้างความรู้ได ้

2) การปรับปรุงการสอนของครู สร้างวฒันธรรมการสอนใหม่ให้เน้นผูเ้รียนเป็น
สาํคญัจริง ๆ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ไดเ้สนอแนวทางการปฏิบติัในการพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ไวด้งัน้ี 

1) ส่งเสริมให้ครูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

2) ส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้ง 
กบัความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ 
การประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบติัจริง 
การส่งเสริมให้รักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง การผสมผสานความรู้ต่างๆให้สมดุลกนั ปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระกิจกรรม ทั้งน้ี
โดยจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจดักระบวนการเรียนรู้และการนาํ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือเครือข่าย ผูป้กครอง ชุมชน ทอ้งถ่ินมามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสม 



 
 
 
 

73

3) จดัให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเนน้การนิเทศ            
ท่ีร่วมมือช่วยเหลือกันแบกัลยาณมิตร เช่น การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพฒันาการเรียน              
การสอนร่วมกนัหรือแบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

4) ส่งเสริมใหมี้การพฒันาครู เพื่อพฒันาการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (ม.ป.ป.) ไดเ้สนอแนวทางการ

พฒันากระบวนการเรียนรู้ดงัน้ี 
1) กาํหนดนโยบาย 
2) กาํหนดความตอ้งการจาํเป็น 
3) จดัทาํแผนโครงการ 
4) พฒันาบุคลากร โดยสร้างเจตคติ พฒันาความรู้ความเขา้ใจและทกัษะการปฏิบติัจริง 
5) จดัระบบนิเทศภายใน โดยนิเทศ กาํกบั ติดตาม เสริมสร้างขวญักาํลงัใจ 
6) ประเมินผลการปฏิบติังานจากโรงเรียน ครูผูส้อน ผูเ้รียน 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548) ไดเ้สนอแนวทางการพฒันาการ

กระบวนการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไวด้งัน้ี 
1) กาํหนดเป้าหมายในการพฒันากระบวนการเรียนการสอนระดบัปฐมวยั มุ่งเพื่อ

เตรียมความพร้อมและพฒันาผูเ้รียน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ระดับ
การศึกษาภาคบงัคบั มุ่งเพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันา ใหอ่้านออกเขียนได ้รวมทั้งภาษาองักฤษ การ
คิดคาํนวณเป็น รู้จักใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความเขา้ใจในประวติัศาสตร์ไทย มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถเบ้ืองตน้ทางดนตรีและกีฬา และมีวิชาชีพจาํเป็นสาํหรับผูท่ี้ไม่
ประสงคจ์ะเรียนต่อ 

2) การพฒันาครู จดัให้มีการพฒันาครู โดยให้โอกาสครูไดพ้ฒันาตนเองและไดมี้
โอกาสศึกษา อบรม หรือดูงานเพิ่มเติมเก่ียวกบักระบวนการเรียนการสอนใหม่ ๆ ครูจะตอ้งสอน
ดว้ยวิธีการท่ีทนัสมยั อาจเรียนรู้ไปกบัผูเ้รียน การจดัใหมี้การพฒันาครูถือเป็นเร่ืองสาํคญั เพราะหาก
ครูไม่ไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ืองจะทาํให้คุณภาพการสอนไม่มีประสิทธิภาพ จะตอ้งให้โอกาส
ครูไดพ้ฒันาตนเองและไดมี้โอกาสศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงานเพิ่มเติมเก่ียวกบักระบวนการเรียนการสอน
ใหม่ ๆ ครูจะตอ้งสอนดว้ยวิธีการท่ีทนัสมยั อาจเรียนรู้ไปกบัผูเ้รียน เช่น การใช ้ Computer เพื่อการ
เรียนการสอน การฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ 

3) วิธีการสอนของครู การจดัการเรียนการสอน ครูจะตอ้งให้ผูเ้รียนเกิดความรู้
ความเขา้ใจและฝึกผูเ้รียนใหซ้กัถาม โตต้อบ อภิปราย แสดงความคิดเห็น ทั้งน้ีตอ้งเขา้ใจว่าผูเ้รียนมี
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ความถนัด ความสนใจและความสามารถที่แตกต่างกนั การเรียนการสอนตอ้งสอนให้เกิดความ
เช่ือมโยงระหวา่งกลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจ เกิดความรู้และปัญญา 

4) การพฒันาส่ือการเรียนการสอน จดัใหมี้ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั            
ช่วยการเรียนการสอนของครู และให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจริงทั้งในห้องทดลองหรือภายนอกห้องเรียน 
รวมทั้งจดัใหมี้การรวบรวมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สาํหรับครูและผูเ้รียน ไดศึ้กษาคน้ควา้
และอา้งอิง 

5) การพฒันาเครือข่าย จดัให้มีเครือข่ายทางวิชาการระหว่างสถานศึกษา เขตพื้นท่ี
การศึกษาและทอ้งถ่ิน เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการพฒันารูปแบบและกระบวนการเรียนการสอน 
จดัใหมี้การหมุนเวียนครูและมีการใชว้ิทยากรทอ้งถ่ินหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ศูนยป์ฏิบติัการวิทยาศาสตร์การพฒันาแห่งการศึกษา (Southwest Education Development 
Laboratory, 1991) ไดเ้สนอแนวทางการพฒันากระบวนการเรียนการสอนไวด้งัน้ีคือ 

1) สนบัสนุนใหค้รูปรับปรุงวิธีการสอน 
2) จดัสาระ วิธีการและอุปกรณ์เป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุด 
3) ดาํเนินการนิเทศการเรียนการสอน 
4) เตรียมขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัวิธีการสอน 
5) ใชข้อ้มูลเป็นจุดรวมความสนใจในการปรับปรุงวิธีการสอนให้นักเรียนไดรั้บ

ความสาํเร็จมากท่ีสุด 
6) ใชข้อ้มูลและความสามารถตดัสินใจพฒันากิจกรรมโดยการพฒันาวิธีการสอน

ของครู 
กรมวิชาการ (2543) เสนอรูปแบบหรือแนวการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้าง

คุณลกัษณะ ดี เก่ง มีสุข ระดบัประถมศึกษาประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
1) การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ จากคาํอธิบายรายวิชาตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
2) การวิเคราะห์ประเดน็การเรียนรู้  โดยวิ เคราะห์จากสาระการเรียนรู้  (ท่ีไดจ้ากขอ้ 1) 
3) การกาํหนดสาระสาํคญั 
4) การกาํหนดศกัยภาพท่ีตอ้งการพฒันา (ดี เก่ง มีความสุข) 
5) การวางแผนการจดักิจกรรม (บูรณาการกบักลุ่มประสบการณ์อ่ืน และตามวฏั

จกัรการเรียนรู้หรือเทคนิคการเรียนรู้ต่าง ๆ) 
6) เขียนแผนการจดักิจกรรม (โดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ 1 – 5) 
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ในส่วนของกระบวนการเรียนรู้นั้น มีนกัการศึกษาหลายท่านท่ีไดก้ล่าวถึงขั้นตอนของ 
กระบวนการเรียนรู้ ในท่ีน้ีจะขอเสนอกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Jerome Bruner (n.d. อา้งถึงใน 
มาลินี จุฑะรพ, 2539) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ประกอบดว้ยขั้นตอน 3 ขั้นตอนคือ  

1) การรับความรู้ เป็นขั้นตอนของการเรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้  
2) การแปลงรูปของความรู้ เป็นขั้นตอนการแปลงรูปความรู้ท่ีไดรั้บมาใหส้มัพนัธ์

กบัประสบกรณ์เดิมหรือเหตุการณ์ปัจจุบนั  
3) การประเมินผล เป็นขั้นตอนของการประเมินผลวา่ ส่ิงท่ีไดรั้บมา เป็นความรู้ใหม่ 

เม่ือผา่น ขั้นการแปลงรูปของความรู้แลว้วา่ดีหรือไม่ หรือทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีกา้วหนา้ข้ึนเพยีงใด 
สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) ไดเ้สนอแนวขั้นตอนการจดั 

กระบวนการเรียนรู้ไวด้งัน้ี  
1) สาํรวจความตอ้งการ โดยการซกัถามสังเกต สัมภาษณ์ พดูคุย ทดสอบก่อนเรียน 

ซ่ึงสาํรวจใน 2 ประเดน็ใหญ่ ๆ  คือ  สาํรวจความตอ้งการ/ความสนใจของผูเ้รียน  สาํรวจพื้นฐานความรู้เดิม  
2) เตรียมการ เตรียมเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้และองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ เช่น วสัดุอุปกรณ์ ส่ืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  วางแผนการจดักิจกรรม วางแผนการเรียนการสอน 
ใหเ้ช่ือมโยงต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบั ความตอ้งการ ความสนใจของผูเ้รียน  

3) ดาํเนินกิจกรรมการการเรียนรู้ มีขั้นตอนย่อยคือ ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน ขั้นจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นวิเคราะห์ อภิปรายผลงาน/องคค์วามรู้ท่ีสรุปไดจ้ากการจดักิจกรรม การเรียนรู้  
วิเคราะห์ อภิปรายกระบวนการเรียนรู้  

4) ประเมินผล  
5) สรุปและนาํไปประยกุตใ์ช ้
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ตารางที ่  4   การสงัเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
 

การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
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สาํรวจความตอ้งการ        

เตรียมการ        

ดาํเนินการตามกิจกรรม        

ประเมิลผล        
สรุปและนาํไปประยตุกใ์ช ้        

ประเมินผล และปรับปรุง        

กาํหนดเป้าหมาย        
พฒันาตามเป้าหมาย        

 

จากตารางการสงัเคราะห์องคป์ระกอบยอ่ยของการพฒันากระบวนการเรียนรู้ผูว้ิจยัไดอ้าศยั
นิยามของการพฒันากระบวนการเรียนรู้มาเป็นกรอบในการสังเคราะห์ โดยใชว้ิธีการเชิงระบบมา
จดัเป็นกลุ่มองคป์ระกอบยอ่ยของการพฒันากระบวนการเรียนรู้ได ้ 4 องคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี สาํรวจ
ปัญหาความตอ้งการ  วางแผนพฒันา  ปฏิบติัตามแผนการพฒันา  ประเมินผล และปรับปรุง การ
สงัเคราะห์แนวทาง เพื่อใหมี้ความชดัเจนและเหมาะสมสามารถเขียนในรูปของโมเดลดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่  8   โมเดลองคป์ระกอบยอ่ยของการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

วางแผนพฒันา 

สาํรวจปัญหาความ
ตอ้งการ 

ปฏิบติัตามแผนการพฒันา 

ประเมินผล และปรับปรุง 

การพฒันา
กระบวนการ

เรียนรู้ 
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ผูว้ิจยัไดส้งัเคราะห์ตวับ่งช้ีจากแหล่งขอ้มลูและนาํเสนอในตารางที่ 5  ดงัน้ี 

 

ตารางที ่  5   การวิเคราะห์  ตวับ่งช้ี  คุณภาพงานวิชาการดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
องคป์ระกอบยอ่ย 
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การสํารวจปัญหาและความต้องการ 
PRO11 การสาํรวจสภาพและความตอ้งการของ

ครูในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PRO 12 การรวบรวมขอ้มูลในดา้นต่าง ๆ สถานศึกษา
ไดด้าํเนินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการเรียนรู้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PRO13 การวเิคราะห์ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนมา
เป็นฐานในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

การวางแผนพฒันา 

PRO21 การจดัหา จดัทาํ ผลิต และการใชแ้ละบาํรุงรักษา
ส่ือการเรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PRO22 การปฐมนิเทศการใชส่ื้อ แหล่งเรียนรู้ ให้
นกัเรียนทราบ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PRO23 การปรับปรุงและพฒันาส่ืออุปกรณ์การ
เรียนการสอนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PRO24 การกาํหนดกรอบการพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ 

                

การปฏิบตัติามแผน 
PRO31 การสร้างองคค์วามรู้เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้กิด

กระบวนการคิดในแต่ละเร่ือง 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PRO32 การสร้างวฒันธรรมการสอนใหม่ทาํโดย
การวจิยัและพฒันาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั
จริง ๆ 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PRO33 การส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ 
โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้ง 
กบัความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

PRO34 การประยกุตใ์ชค้วามรู้ไปใชใ้นสภาพจริง                 
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ตารางที ่  5   การวิเคราะห์  ตวับ่งช้ี  คุณภาพงานวิชาการดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
องคป์ระกอบยอ่ย (ต่อ) 
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การปฏิบตัติามแผน (ต่อ) 
PRO35 การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ใหส้มดุลกนั

ดา้นการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

 
 
 

 
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

   

PRO 36 การส่งเสริมใหค้รูใชแ้ผนการจดัการ
เรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PRO37 การจดัแหล่งเรียนรู้ใหค้รูไดศึ้กษาและ
พฒันาตนเอง 

                

PRO38 การจดัการใหค้รูได ้ใชว้ธีิการท่ี
หลากหลายท่ีจะใหค้รูพฒันาตนเอง 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

PRO39  การพฒันาความชาํนาญและเทคนิคการ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ โดยใหค้รูจดัทาํ
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

การประเมนิผลและปรับปรุง 
PRO41 การปฏิบติัและจดัทาํปฏิทินปฏิบติังาน

เก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลการเรียน 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

PRO42 การนาํผลการประเมินมาพฒันาและ
ปรับปรุง วธีิวดัผลและประเมินผลอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PRO43 การสร้างเคร่ืองมือในการวดัผลท่ีเป็นไป
ตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัครบทุกรายวชิา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PRO44 การวจิยัเพือ่หารูปแบบท่ีเหมาะสมมาใช้
ในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
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ภาพที ่  9  โมเดลองคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งช้ีการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
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3.3  ตัวบ่งช้ีการนิเทศภายใน 
การจดัการศึกษานั้น จะตอ้งมีหลกัสูตรเป็นส่ิงท่ีช้ีนาํแนวทางปฏิบติั ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัเพื่อใหก้ารใชห้ลกัสูตรบรรลุผล ครูเป็นบุคคลท่ีสาํคญัท่ีสุดใน
การใชห้ลกัสูตรเพราะเป็นผูด้าํเนินการสอนผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีส่งเสริม สนบัสนุนและอาํนวยความ
สะดวกช่วยเหลือครูแกปั้ญหาการเรียนการสอน การนิเทศภายในจึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัของผูบ้ริหาร
ในการพฒันาคุณภาพของครูและบุคลากรในโรงเรียนใหเ้ปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูให้
เหมาะสมยิง่ข้ึน การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการติดตามใหก้ารช่วยเหลือ สนบัสนุนการปฏิบติังาน
ให้สาํเร็จ บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ไดผ้ลงานที่มีคุณภาพสูง 
ผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจการสร้างตวับ่งช้ีการนิเทศภายในจึงเป็นเร่ืองสําคญั เน่ืองจากตวับ่งช้ี
เป็นส่วนยอ่ยท่ีสุดท่ีสามารถวดัปริมาณและคุณภาพของการนิเทศภายในสถานศึกษาได ้ เป็นหนา้ท่ี
โดยตรงของผูบ้ริหารโรงเรียน นักวิชาการ จะตอ้งสร้างข้ึนโดยอาศยั หลกัการ ทฤษฎี งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการนิเทศภายในมาเป็นกรอบในการสร้างตวับ่งช้ีคร้ังน้ี ในการนาํเสนอผูว้ิจยัไดใ้ชค้าํว่า 
“สถานศึกษา” แทนคาํว่า “โรงเรียน” เพื่อให้สอดคลอ้งกับพระชารบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พทุธศกัราช 2542 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2545) และไดน้าํเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

3.3.1   ความหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไวด้งัน้ี 
ชารี มณีศรี (2538) ไดก้ล่าวไวว้่า การนิเทศภายใน หมายถึง การปฏิบติังานร่วมกนั

ระหว่างผูบ้ริหารกบัครูในโรงเรียนในการท่ีจะแกไ้ขปรับปรุง พฒันาการการทาํงานของครูให้มี
ประสิทธิภาพ และส่งผลต่อคุณภาพของนกัเรียน  

สิทธิชยั เวศสุวรรณ์ (2541) กล่าวว่า การนิเทศภายในเป็นกระบวนการท่ีเป็นงาน
ระหว่างบุคลากรการศึกษาภายในโรงเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพทางการสอนของครู ซ่ึงจะส่งผลต่อ
คุณภาพทางการศึกษาของนกัเรียนใหสู้งข้ึนและตรงเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ 

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2548) ไดส้รุปความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนว่า 
หมายถึง กระบวนการจดับริหารการศึกษาเพื่อช้ีแนะใหค้วามช่วยเหลือและร่วมมือกบัครูและบุคลากร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและเพิ่มคุณภาพของนกัเรียน
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา 

นนัทนา  เต่าทอง (2542) กล่าวไวว้่า การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การส่งเสริม
สนบัสนุน หรือใหค้วามช่วยเหลือครูในโรงเรียนใหป้ระสบความสาํเร็จในการปฏิบติังานตามภารกิจหลกั 
คือ การสอน หรือการสร้างเสริมพฒันาการของนกัเรียนทุกคน ทั้งทางร่างกายสติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์และสงัคม ใหเ้ดก็ตามวยัและตามศกัยภาพ โดยความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน 
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สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2539) ให้ความหมายของการ
นิเทศภายในโรงเรียนว่า หมายถึง การส่งเสริม สนบัสนุนหรือใหค้วามช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้
ประสบผลสาํเร็จในการปฏิบติังานตามภาระหลกัคือ การสอนหรือการสร้างเสริมพฒันาการของ
นกัเรียนทุกดา้น ทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญาและตามศกัยภาพ 

Krajewski, Martin and Walden (1983) กล่าวว่าหมายถึงการทาํให้บุคลากรใน
โรงเรียน เปล่ียนพฤติกรรมการสอน ใหเ้หมาะสมขึ้น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ใหสู้งข้ึน 

จากความหมายของนักการศึกษาดังกล่าวขา้งตน้ พอสรุปเป็นประเด็นไดว้่า เป็น 
กระบวนการทาํงานของบุคลากรในสถานศึกษาในการจดัการเรียนการสอนท่ีมีจุดเนน้ร่วมกนัคือ
การพฒันาคุณภาพนกัเรียนดงันั้นการนิเทศภายในสถานศึกษาคือกระบวนการ หรือวิธีการ หรือ
กิจกรรม ท่ีบุคลากรภายในสถานศึกษาจดัข้ึน แลว้ทาํให้ครู มีความพึงพอใจ และมีกาํลงัใจ ท่ีจะ
พฒันาการจดัการเรียนการสอน ภายในสถานศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน 

3.3.2  องคป์ระกอบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
การนิเทศภายในสถานศึกษาจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งใชก้ระบวนการ หรือวิธีการ หรือ

กิจกรรมท่ีบุคลากรภายในสถานศึกษาจดัข้ึน ท่ีทาํให้ครูมีความพึงพอใจ และมีกาํลงัใจท่ีจะพฒันาการ
จดัการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาให้ดียิ่งข้ึน มีองคป์ระกอบย่อย ๆ ท่ีจาํเป็นท่ีจะทาํให้เกิด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงเหล่านนั้นในการสังเคราะห์องคป์ระกอบยอ่ยสาํหรับการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยั
อาศยัหลกัการท่ีว่ามีองคป์ระกอบยอ่ยใดบา้งท่ีเป็นกระบวนการในการปฏิบติัการนิเทศภายในสถานศึกษา
ท่ีจะทาํให้เกิดการพฒันาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพ ดังนั้น ผูว้ิจยัจึงสังเคราะห์จาก
ทฤษฎีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศภายในสถานศึกษากิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาและขั้นตอนการนิเทศภายในสถานศึกษามาเป็นกรอบในการ
สงัเคราะห์องคป์ระกอบยอ่ยซ่ึงจะไดน้าํเสนอในรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

3.3.3 กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
กระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นส่ิงจาํเป็นและสาํคญัอย่างยิ่ง ซ่ึงการดาํเนินการ

นิเทศการศึกษาจะไม่ประสบผลสาํเร็จ ถา้หากการทาํงานขาดกระบวนการ จากจุดเร่ิมตน้ไปถึงจุด
สุดทา้ยอยา่งต่อเน่ืองกนัท่ีเรียกวา่ การทาํงานแบบมีกระบวนการ ทั้งน้ีไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของคาํว่า
กระบวนการนิเทศการศึกษา ไวด้งัน้ี 
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สงดั   อุทรานนัท ์(2529)  ไดเ้สนอแนวคิดของการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา
เป็นขั้นตอนดงัต่อไปน้ี   

ขั้นท่ี  1 ขั้นการวางแผนการนิเทศ 
ในการวางแผนการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา มีขอ้ปฏิบติั  ดงัน้ี 
1) เร่ิมจากการรับรู้สภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการร่วมกนัของบุคลากร

ภายในสถานศึกษา ถา้หากผูบ้ริหารหรือผูนิ้เทศดาํเนินงานไปโดยท่ีครูและบุคลากรผูเ้ก่ียวขอ้งยงัไม่
ทราบวา่เป็นปัญหาหรือยงัไม่เห็นความจาํเป็นท่ีจะตอ้งกระทาํ ครูและบุคลากรเหล่านั้นกม็กัจะไม่ให้
ความสําคญัหรือไม่มีความสนใจในการปฏิบติังาน ดงันั้น ในการวางแผนงานจึงควรจดัให้มีการ
ประชุมช้ีแจง ประชุมระดมความคิดเห็น หรือวิธีการอ่านอ่ืนใดก็ไดเ้พื่อให้ครูผูรั้บการนิเทศไดรั้บรู้
ว่าตวัเขาเองเป็นบุคคลหน่ึงท่ีจะตอ้งร่วมแกปั้ญหาหรือดาํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพื่อให้คุณภาพ
การจดัการศึกษาของโรงเรียนดีข้ึนกวา่เดิม 

2) เม่ือผูเ้ก่ียวขอ้งทั้ง 3 ฝ่าย คือผูบ้ริหาร ผูนิ้เทศ และผูรั้บการนิเทศได้รับรู้และ
ยอมรับสภาพปัญหาและความตอ้งการร่วมกนัแลว้ผูด้าํเนินการนิเทศก็จะเป็นผูน้าํในการวิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญหา กาํหนดจุดประสงค ์กาํหนดทางเลือกในการแกปั้ญหาหรือกาํหนดทางเลือก
สาํหรับการดาํเนินการนิเทศ 

3) หลงัจากการดาํเนินการวางแผนการนิเทศจนกระทัง่ไดแ้นวทางในการดาํเนินการแลว้
ก็จะตอ้งสรรหาบุคคลและมอบหมายงานให้บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบ  ในขั้นตอนน้ีผูบ้ริหาร
จะตอ้งรับรู้ถึงบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ จากนั้นจึงให้ความสนใจ
และคอยเอาใจใส่ต่อการปฏิบติังานของบุคลากรเหล่าน้ี 

ขั้นท่ี 2  ขั้นการใหค้วามรู้ก่อนการนิเทศ 
การท่ีจะดาํเนินการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูรั้บการนิเทศหรือจะให้ผูรั้บการนิเทศ

ปฏิบติังานอยา่งใดกจ็าํเป็นจะตอ้งใหค้วามรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีจะปฏิบติัเสียก่อน สาํหรับ ขั้นตอนน้ี
มีขอ้แนะนาํในการดาํเนินงานนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา ดงัน้ี 

1) การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานก่อนท่ีจะดาํเนินการปฏิบติัจริงนั้น อาจดาํเนินการ
โดยบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถในเร่ืองนั้น ๆ หรืออาจจะเชิญวิทยากร
ผูท้รงคุณวฒิุจากหน่วยงานภายนอกกไ็ด ้ 

2) ในกรณีท่ีเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้นั้ นผูบ้ริหารจาํเป็นจะต้อง
มอบหมายใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดหรือมอบหมายใหค้ณะผูนิ้เทศเป็นผูติ้ดตามแนวคิดจากวิทยากรเพื่อนาํไปสู่
การปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง  
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3) ถึงแมผู้บ้ริหารสถานศึกษาจะไม่อยู่ในฐานะเป็นผูด้าํเนินการให้ความรู้หรือ
ไดรั้บมอบหมายใหผู้อ่ื้นรับผดิชอบโครงการนิเทศไปแลว้ก็ตาม หากเป็นไปไดผู้บ้ริหารสถานศึกษา
ควรจะร่วมรับฟังวิทยาการใหม่ ๆ จากวิทยากรไปพร้อม ๆ กบัครูผูรั้บการนิเทศดว้ย การเขา้ร่วม
กิจกรรมของผูบ้ริหารจะบงัเกิดผลดี 3 ประการ คือ ประการแรก ทาํให้ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจถึง
หลกัการหรือแนวความคิดใหม่ท่ีครูและบุคลากรในสถานศึกษาจะไดป้ฏิบติัอนัจะก่อให้เกิดความ
เขา้ใจตรงกนัในการปฏิบติังาน ประการท่ีสอง หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดหรือตอ้งการความ
ช่วยเหลือส่ิงใดผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจช่วยเหลือไดอ้ย่างถูกตอ้งทนัที และประการสุดทา้ย การ
เขา้ร่วมกิจกรรมของผูบ้ริหารจะมีผลต่อความเอาใจใส่และความตั้งใจของผูรั้บการนิเทศ ทั้งน้ี เพราะ
ครูและบุคลากรต่าง ๆ โดยทัว่ไปจะมีความยาํเกรงผูบ้ริหารสถานศึกษานัน่เอง  

4) หลงัจากการให้ความรู้แก่ผูรั้บการนิเทศไดเ้สร็จส้ินลงไปแลว้ ก่อนจะส้ินสุด
รายการควรจดัให้มีช่วงเวลาสาํหรับสร้างขอ้ตกลงในการทาํงานดว้ย ขอ้ตกลงน้ีจะเป็นเสมือนแนวทาง
ในการทาํงานและจะเป็นเสมือนกฎหรือระเบียบหรือสญัญาต่อกลุ่ม ซ่ึงจะมีผลต่อความตั้งใจและเอาจริง
กบัการปฏิบติังานของผูรั้บการนิเทศเป็นอยา่งมาก  

ขั้นท่ี 3  ขั้นดาํเนินการปฏิบติังานนิเทศการศึกษา 
ในขณะท่ีผูรั้บการนิเทศไดล้งมือปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บความรู้มาแลว้  ผูนิ้เทศก็จะทาํ

หนา้ท่ีนิเทศการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของตน ส่วนผูบ้ริหารก็จะคอยสนบัสนุนใหก้ารปฏิบติังานนิเทศ
ดาํเนินการไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ในการดาํเนินการนิเทศงานนั้นมีขอ้เสนอแนะต่อการปฏิบติังานดงัน้ี 

1)  การนิเทศงานของผูนิ้เทศนั้นควรดาํเนินการไปตามขอ้ตกลงท่ีไดท้าํร่วมกนัใน
ขั้นท่ี 2 การทาํนอกเหนือจากขอ้ตกลงร่วมกนัจะทาํใหผู้รั้บการนิเทศไม่มีความไวว้างใจในตวัผูนิ้เทศได ้ 

2) ถึงแมผู้ป้ฏิบติังานพร้อมท่ีจะรับการนิเทศแลว้ก็ตามก่อนท่ีจะลงมือนิเทศควรจะ
ไดด้าํเนินการวางแผนร่วมกนัระหว่างผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศเสียก่อน การวางแผนร่วมกนัน้ีจะ
ช่วยสร้างความคุน้เคยและสร้างความไวว้างใจต่อผูนิ้เทศเป็นอยา่งมาก  

3) เม่ือถึงเวลาควรจะเขา้ไปพร้อมกบัครูและควรออกจากห้องเรียนพร้อมกบัครู
ผูรั้บการนิเทศ การเขา้ห้องสอนชา้ และออกจากห้องสอนก่อนกาํหนดจะสร้างความรู้สึกหวาดระแวง
ใหแ้ก่ผูรั้บการนิเทศได ้ 

4) ขณะทาํการสังเกตพฤติกรรมการสอนถา้หากพบว่า ครูทาํการสอนผดิ อยา่ทกัทว้ง 
เพราะการทกัทว้งความผดิพลาดขณะท่ีครูกาํลงัสอนจะสร้างความไม่พอใจแก่ครูผูรั้บการนิเทศและ
ทาํให้ผูเ้รียนเส่ือมศรัทธาต่อครูผูส้อน ส่ิงท่ีถูกตอ้งก็คือควรพูดคุยกบัครูผูส้อนเป็นส่วนตวัหลงัจาก
การสอนไดผ้า่นไปแลว้ และให้ครูผูส้อนดาํเนินการแกไ้ขหรือช้ีแจงขอ้ผิดพลาดแก่นกัเรียนดว้ยตวั
ของเขาเอง  
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5) ควรใชเ้ทคนิควิธีการนิเทศหลายๆแบบและควรให้มีการเปล่ียนบทบาทในการ
นิเทศบา้ง เช่น ให้ไปสังเกตการสอนของเพื่อนครูในห้องอ่ืนเพื่อเปล่ียนบทบาทเป็นผูนิ้เทศ และ
ขณะเดียวกนัจะไดแ้นวคิดหรือเทคนิควิธีการสอนจากครูคนอ่ืนอีกดว้ย ซ่ึงวิธีการน้ีถือว่าเป็นการ
นิเทศโดยทางออ้ม  

6) การใหข้อ้มูลป้อนกลบั (feed back) แก่ผูรั้บการนิเทศควรเป็นไปดว้ยความเท่ียงธรรม 
ไม่ลาํเอียง และควรจะให้ขอ้มูลทั้งส่วนท่ีดี ซ่ึงควรรักษาไว ้และส่วนบกพร่องซ่ึงจะสมควรจะทาํ
การแกไ้ขปรับปรุงควบคู่กนัไป  

7) ในการปฏิบตัิงานนิเทศควรจะไดน้าํเอาวิธีการที่เหมาะสมมาใช  ้ซ่ึงวิธีการท่ี
เสนอแนะใหน้าํมาใชก้คื็อ การนิเทศแบบคลินิกและการนิเทศโดยยดึจุดประสงค ์ 

ขั้นท่ี  4  การสร้างเสริมกาํลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังานนิเทศ 
ในการสร้างเสริมกาํลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังานนิเทศมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1) ผูม้ีบทบาทในการสร้างเสริมกาํลงัใจก็คือ ผูน้ิเทศซ่ึงจะทาํการสร้างเสริม

กาํลงัใจแก่ผูร้ับการนิเทศ และอีกผูห้น่ึงที่มีความสําคญัมากก็คือผูบ้ริหารซ่ึงจะตอ้งสร้างเสริม
กาํลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังานนิเทศทั้งหมด คือทั้งผูใ้ห้การนิเทศและผูรั้บการนิเทศ  

2) การเสริมสร้างกาํลงัใจของผูนิ้เทศนั้นจะทาํไดโ้ดยใชห้ลกัมนุษยสัมพนัธ์สร้าง
ความคุน้เคยเป็นกนัเองและวางตวัอยู่ในฐานะผูร่้วมงานไม่ใช่ฐานะผูบ้งัคบับญัชา  

3) การเสริมสร้างกาํลงัใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถทาํโดยการให้ความ
สนใจและสนบัสนุนการปฏิบติังาน และเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในการนิเทศเท่าท่ีสามารถจะทาํได ้ 

4) ผูบ้ริหารจะตอ้งระวงัในการทาํนุบาํรุงขวญัของผูป้ฏิบติังานทั้งผูใ้ห้การนิเทศ
และผูรั้บการนิเทศ เม่ือสร้างขวญัและกาํลงัใจในการนิเทศข้ึนแลว้ก็ไม่ควรทาํลายขวญั ส่ิงสาํคญัท่ี
เป็นตวัทาํลายขวญัของผูบ้ริหารพึงระมดัระวงัอยา่งยิ่งก็คือ “มาตรการการให้ความดีความชอบเป็น
กรณีพิเศษ”  

ขั้นท่ี 5  การประเมินผลการนิเทศ 
การประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา มีดงัน้ี 
1) การประเมินผลการนิเทศควรดาํเนินการประเมินผลผลิต กระบวนการ และ

ปัจจยัป้อนเขา้ โดยให้ความสาํคญัมากท่ีสุดในผลผลิตให้นํ้ าหนกัความสาํคญัรองลงมาในส่วนของ
กระบวนการทาํงาน สาํหรับปัจจยัป้อนเขา้นั้นใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด  

2) ในส่วนของผลผลิตนั้นใหป้ระเมินผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูรั้บการนิเทศโดยตรง ไม่จาํเป็น
จะตอ้งประเมินคุณภาพของนกัเรียนซ่ึงเป็นผลจากการปฏิบติังานของผูรั้บนิเทศ ทั้งน้ี เพราะคุณภาพ



 
 
 
 

85

ของนกัเรียนนั้นจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืน ๆ อีกมาก ในส่วนของกระบวนการปฏิบติังานนั้นควรมุ่งเนน้
พฤติกรรมในการทาํงานร่วมกนั  

3) ผลท่ีไดจ้ากการประเมินควรจะไดน้าํมาเป็นพื้นฐานสาํหรับการตดัสินใจในการ
ปฏิบติังานนิเทศต่อไปอีก นั่นคือ หากได้ผลดีแลว้ก็ดาํเนินการนิเทศต่อไปอีกจนกระทัง่บรรลุ
เป้าหมายสูงสุดคือผูรั้บการนิเทศไดเ้ปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นการถาวรหรือสามารถช่วยเหลือ
ตนเองไดแ้ลว้ สาํหรับกรณีท่ีไม่ไดผ้ลตามจุดมุ่งหมายก็จะตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขในส่วนท่ี
บกพร่องหรือมีจุดอ่อนต่อไป  

วิโรจน์ ศรีโภคา (2536) กล่าววา่ กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการจดัลาํดบั
ขั้นตอนการดาํเนินการนิเทศการศึกษาโดยผูบ้ริหารโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเป็นดาํเนินการ
ร่วมกนัเป็นกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการของโรงเรียน 
การวางแผนกาํหนดทางเลือกการดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ
ของโรงเรียน การสร้างส่ือและเคร่ืองมือตลอดจนการพฒันาวิธีการต่าง ๆ ที่จะใชใ้นการนิเทศ 
การปฏิบติัการนิเทศการศึกษาไดแ้ก่การลงมือปฏิบติัตามแผนโดยใชเ้คร่ืองมือและวิธีการท่ีกาํหนด
และพฒันาข้ึน และ การประเมินผลและรายงานผล 

วไลรัตน์ บุญสวสัด์ิ (2538) ไดก้ล่าวว่า การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการดาํเนินงาน
ท่ีเป็นระบบและมีขั้นตอนต่อเน่ืองกนัทั้งหมด 5 ขั้นตอนคือ ขั้นสาํรวจและวิเคราะห์ความตอ้งการ
จาํเป็น ขั้นกาํหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศ ขั้นตอนการวางแผนและโครงการนิเทศ ขั้นปฏิบติัการ
นิเทศตามแผน ขั้นประเมินโดยยดืหยุน่จุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวป้ระเมินทั้งขณะปฏิบติังานและเม่ือ
เสร็จส้ินการปฏิบติังานตามแผน 

สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2539) ไดเ้สนอกระบวนการ
นิเทศภายในใหโ้รงเรียนในสงักดัเป็นแนวทางปฏิบติัของโรงเรียนไวด้งัน้ี 

1) การเตรียมการก่อนการนิเทศ เป็นการสร้างความเขา้ใจร่วมมือกนัระหว่างผูบ้ริหาร
กบัคณะครู เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจตรงกนั 

2) การดาํเนินงานนิเทศตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 5 ขั้นตอน คือ 
2.1) การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาความตอ้งการ 
2.2) การวางแผนและกาํหนดทางเลือก 
2.3) การสร้างส่ือ และเคร่ืองมือ 
2.4) การปฏิบติัการนิเทศภายในโรงเรียน 
2.5) การประเมินผลและรายงานผล 
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กรมวิชาการ (2543) ไดเ้สนอกระบวนการนิเทศภายในไวว้่า การดาํเนินการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ควรจะเป็นกระบวนการต่อเน่ืองกนั ดงัน้ี 

1) ขั้นเตรียมการนิเทศ เป็นขั้นตอนของการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็น สาํรวจปัญหา
หรือขอ้บกพร่องท่ีทาํใหง้านไม่บรรลุผลมาใชป้ระกอบการทาํโครงการโดยสาํรวจความตอ้งการของครู
จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา จดัลาํดบักาํหนดทางเลือกการแกปั้ญหา
และกาํหนดกิจกรรมใหเ้หมาะสมสาํหรับแผนงาน โครงการของสถานศึกษาต่อไป 

2) ขั้นวางแผนการนิเทศ เป็นการดาํเนินการต่อจากขั้นท่ี 1 โดยนาํทางเลือกในการ
แกปั้ญหามากาํหนดกิจกรรมโดยเขียนเป็นโครงการนิเทศ ซ่ึงจะตอ้งระบุรายละเอียดขั้นตอน การ
ปฏิบติังาน และมีผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน 

3) ขั้นปฏิบติัตามแผนการนิเทศ เป็นการปฏิบติังานโดยการนาํโครงการนิเทศท่ี
ไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารแลว้นาํไปสู่การปฏิบติั โดยคาํนึงถึงหลกัการนิเทศ ทกัษะส่ือ เคร่ืองมือ
การนิเทศการเตรียมความพร้อม สร้างความเขา้ใจ รวมทั้งช่วยเหลือสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร 

4) ขั้นประเมินผลการนิเทศ เป็นการตรวจสอบผลการดาํเนินงานตามโครงการนิเทศ
โดยการพิจารณา ผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงคแ์ละนาํผลการประเมินมาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง
พฒันาต่อไป 

5) ขั้นปรับปรุงแกไ้ขวิธีการนิทศ เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งรีบดาํเนินการทนัที หากพบว่า 
มีส่ิงใดบกพร่อง หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็จะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขในแต่ละขั้นของการดาํเนินงาน
การปรับปรุงแกไ้ขจึงสามารถกระทาํไดต้ลอดการดาํเนินงาน จนกระทัง่เม่ือส้ินสุดการดาํเนินงาน
แลว้หากพบว่ายงัมีส่ิงบกพร่อง หรือไม่เป็นไปวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย จาํเป็นตอ้งพิจารณา
ปรับปรุงแกไ้ขตั้งแต่ตน้ของการวางแผนการนิเทศ หรืออาจตอ้งร่วมกนัวางแผนการนิเทศใหม่ 

สงดั อุทรานนัท ์(2530) ไดก้าํหนดขั้นตอนการนิเทศภายในไว ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นท่ี  1 วางแผนการนิเทศ (Planning-P) เป็นขั้นท่ีผูบ้ริหาร ผูนิ้เทศ และผูรั้บการ

นิเทศจะทาํการประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงปัญหาและความตอ้งการจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
นิเทศรวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการนิเทศท่ีจดัข้ึนอีกดว้ย 

ขั้นท่ี 2 ให้ความรู้ในส่ิงท่ีจะทาํ (Informing-I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้
ความเขา้ใจถึงส่ิงท่ีจะดาํเนินการว่าตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถอยา่งไรบา้ง จะมีขั้นตอนในการ
ดาํเนินการอยา่งไร และจะทาํอยา่งไรจึงจะทาํใหไ้ดผ้ลงานออกมาอยา่งมีคุณภาพ ขั้นน้ีจาํเป็นทุกคร้ัง 
สาํหรับการเร่ิมการนิเทศท่ีจดัข้ึนใหม่ไม่วา่จะเป็นเร่ืองใดกต็าม และกมี็ความจาํเป็นสาํหรับงานนิเทศท่ี
ยงัเป็นไปอยา่งไม่ไดผ้ล หรือไดผ้ลไม่ถึงขั้นท่ีพอใจซ่ึงจาํเป็นจะตอ้งทาํการทบทวนใหค้วามรู้ในการ
ปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งอีกคร้ังหน่ึง 
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ขั้นท่ี  3  การปฏิบติังาน (Doing-D) ประกอบดว้ยการปฏิบติังานใน 3 ลกัษณะ คือ 
1) การปฏิบติังานของผูรั้บการนิเทศ เป็นขั้นท่ีผูรั้บการนิเทศลงมือปฏิบติังานตาม

ความรู้ความสามารถท่ีไดรั้บมาจากการดาํเนินการในขั้นท่ี 2 
2) การปฏิบติังานของผูใ้หก้ารนิเทศ ขั้นน้ีผูใ้หก้ารนิเทศจะทาํการนิเทศและควบคุม

คุณภาพใหง้านสาํเร็จออกมาทนัตามเวลาท่ีกาํหนดและมีคุณภาพสูง 
3) การปฏิบติังานของผูส้นบัสนุนการนิเทศ ผูบ้ริหารก็จะให้การบริการสนบัสนุน

ในเร่ืองของวสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนเคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีจะช่วยใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งไดผ้ล 
ขั้นท่ี 4 การสร้างขวญัและกาํลงัใจ (Reinforcing-R) ขั้นน้ีเป็นขั้นของการเสริม

กาํลงัใจของผูบ้ริหารเพื่อใหผู้รั้บการนิเทศมีความมัน่ใจและบงัเกิดความพึงพอใจ ในการปฏิบติังาน
ขั้นน้ีอาจจะดาํเนินการไปพร้อม ๆ  กนักบัผูรั้บการนิเทศกาํลงัปฏิบติังานหรือการปฏิบติังานไดเ้สร็จส้ิน
ลงไปแลว้กต็าม 

ขั้นท่ี 5 ประเมินผลผลิตของการดาํเนินงาน (Evaluating-E) เป็นขั้นท่ีผูนิ้เทศทาํ
การประเมินผลการดาํเนินการซ่ึงผา่นไปแลว้วา่เป็นอยา่งไร หลงัจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบวา่ 
ปัญหาคืออุปสรรคอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีทาํใหก้ารดาํเนินงานไม่ไดผ้ลกส็มควรทาํการปรับปรุงแกไ้ข 

ชโลมใจ ภิงคารวฒัน์ และอุทยั บุญประเสริฐ (2539) ไดเ้สนอกระบวนการ
ดาํเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 4 ขั้นตอน ดงัภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 10  กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 

 

การวเิคราะห์ 
(Analysis) 

การนิเทศ 
(Supervision) 

ลงมือปฏิบติั 
(Doing) 

การวางแผน 
(Planning) 
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กระบวนการนิเทศดงักล่าวเรียกวา่ APDS model ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ (Analysis) 
เป็นไปเพื่อกาํหนดส่ิงท่ีตอ้งการหรือส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัจดัทาํใหป้ระสบผลสาํเร็จ การวางแผน (Planning) 
เป็นการกาํหนดขั้นตอนและเคา้โครงการทาํงานให้บรรลุผลตามตอ้งการดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดภายใตส้ภาพแวดลอ้มและขอ้จาํกดัท่ีมีอยู ่การลงมือปฏิบติั (Doing) เป็นการ
ลงมือการดาํเนินงานตามขั้นตอนและเคา้โครงการทาํงานในแต่ละเร่ืองท่ีกาํหนดไว ้ การนิเทศและ
ติดตามผล (Supervision) เป็นการติดตามดูแล ช่วยเหลือ กาํกบั สนบัสนุนใหส้ามารถทาํงานไดจ้น
บรรลุผลสาํเร็จ 

นิพนธ์ กินาวงศ ์(2526) ไดก้ล่าววา่การนิเทศภายใน ประกอบดว้ยขั้นตอนสาํคญั ๆ 4 ขั้น 
ดงัน้ี 1) ขั้นกาํหนดความมุ่งหมาย เป็นขั้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแยกแยะปัญหาท่ีจะตอ้งแกไ้ข โดยการ
พิจารณาจากความมุ่งหมายท่ีประเมินได ้2) พิจารณาทางเลือกคือการกาํหนดวิธีการเพื่อสนองวตัถุประสงค์
พิจารณาขอ้ขดัขอ้ง ขีดจาํกดั สภาพท่ีเอ้ืออาํนวยและวิธีการต่าง ๆ ตดัสินใจเลือกวิธีการใดวิธีการหน่ึง
เป็นแนวปฏิบติัต่อไป 3) ปฏิบติัการและประเมินผลคือการพิจารณารายละเอียดของโครงการและ
แผนงาน ทดลองนาํไปปฏิบติัและประเมินผลตามเกณฑท่ี์วางเป็นแนวทางไว ้และ 4) ปรับปรุงและ
แกไ้ขหมายถึงการปรับปรุงแกไ้ขรายละเอียดของแผนงานที่วางไว ้

กิติมา ปรีดีดิลก (2532) ไดเ้สนอกระบวนการนิเทศภายในไวด้งัน้ี กระบวนการนิเทศ
ภายในเป็นการทาํงานอยา่งมีแบบแผน โดยเร่ิมจากวิเคราะห์งานการเรียนการสอนของครู ลาํดบั
ความสาํคญัของปัญหา วางแผนการดาํเนินการ ดาํเนินการตามแผนที่วางไว ้ การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน นาํผลท่ีไดรั้บไปปรับปรุงแกไ้ข 

สงดั อุทรานนัท ์ (2533) กล่าวว่าสาํหรับรูปแบบการนิเทศภายในท่ีมีมีความสอดคลอ้ง
กบัสภาพสังคมไทยมีขั้นตอนดงัน้ี วางแผนการนิเทศ (Planning) การให้ความรู้ความเขา้ใจในการ
ทาํงาน (Informing) การลงมือปฏิบติังาน (Doing) สร้างเสริมกาํลงัใจ (Reinforcing) ประเมินผลการ
นิเทศ (Evaluating) 

ชารี มณีศรี (2540) ไดก้าํหนดขั้นตอนของกระบวนการนิเทศภายใน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา ความตอ้งการ ซ่ึงจะตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูล

เก่ียวกบัคุณภาพ สาํรวจความตอ้งการของครู การจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาและความตอ้งการ
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การจดัลาํดบั กาํหนดทางเลือกการแกปั้ญหาและดาํเนินการตาม
ความเขา้ใจ 

ขั้นท่ี  2  วางแผน นาํเอาทางเลือกตามขอ้ท่ี 1 มากาํหนดรายละเอียดของกิจกรรม
โดยเขียนเป็นโครงการนิเทศ ซ่ึงประกอบดว้นสาระสาํคญั คือ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์
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ผูรั้บผดิชอบโครงการ แผนดาํเนินงาน ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ การประเมินผลและผลท่ีคาด
วา่จะไดรั้บ 

ขั้นท่ี 3 การปฏิบติัการนิเทศ เป็นขั้นลงมือทาํตามโครงการนิเทศท่ีกาํหนดหลกั
โดยคาํนึงถึงหลกัการนิเทศ ทกัษะ ส่ือ เคร่ืองมือการนิเทศ การเตรียมความพร้อมสร้างความเขา้ใจ
รวมทั้งการเสริมสร้างใหก้าํลงัใจช่วยเหลือจากผูบ้ริหารโรงเรียน 

ขั้นท่ี 4 การประเมินผล ตรวจสอบผลการดาํเนินการนิเทศตามโครงการที่กาํหนด
ผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค ์ ประเมินขอ้คิดเห็น กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน รวมผลการ
ประเมินขอ้มูลป้อนกลบัเพื่อทาํการปรับปรุงต่อไป 

สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2539) กระบวนการนิเทศภายใน
ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 

ขั้นท่ี  1  การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการ โดยวิธีการสอบถาม 
เก็บขอ้มูล ทดสอบผูเ้รียน สังเกตการสอน นาํผลไปวิเคราะห์ วิจยั รู้สภาพปัจจุบนัปัญหาและความ
ตอ้งการ 

ขั้นท่ี  2  การวางแผนการนิเทศการศึกษา ให้มีความสอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั 
ปัญหา และความตอ้งการ การกาํหนดเอกสารประกอบการนิเทศ 

ขั้นท่ี  3  สร้างส่ือ สร้างเคร่ืองมือและพฒันาวิธีการซ่ึงส่ือ เคร่ืองมือ และวิธีการตอ้ง
มีความสอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการของผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ ให้
สามารถพฒันาคุณภาพการศึกษาทุกระดบัไดอ้ยา่งแทจ้ริง ตามแผนการนิเทศการศึกษาท่ีวางไว ้

ขั้นท่ี  4  การปฏิบติัการนิเทศ ทาํไดห้ลายรูปแบบ หลายวิธีการ ตามความเหมาะสม 
ซ่ึงรูปแบบการนิเทศ เช่น นิเทศเป็นรายบุคคล นิเทศเป็นกลุ่ม ใหค้รูช่วยนิเทศใหผู้บ้ริหารนิเทศโดย
ใชว้ิธีการแจกคู่มือครู ประชุมครู ช้ีแจง สาธิต ประเมินผลการเรียน การเกบ็ขอ้มูล เป็นตน้ 

ขั้นท่ี  5  การประเมินผลและสรุปรายงาน ทาํโดยการสอบถาม การเก็บขอ้มูล การ
ทดสอบนกัเรียน การดูเอกสารหลกัฐาน สรุปรายงานเชิงวิเคราะห์ หรือรายงานการวิจยัตามความเหมาะสม 
เผยแพร่เอกสารรายงานและนาํผลท่ีไดไ้ปพฒันางาน 

สมศกัด์ิ ปาเฮ (2545) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการนิเทศภายในวา่มีกระบวนการดงัน้ี 
1) ขั้นเตรียมการ 

1.1) ผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะทาํงานนิเทศภายในโรงเรียน 
1.2) ร่วมศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเป็นยทุธศาสตร์สาํคญัของการ

ปฏิรูปการเรียนรู้ 
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1.3) ประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูมี้ส่วนร่วม (Stakeholders) เพื่อ
กาํหนดยทุธศาสตร์การทาํงานร่วมกนั 

1.4) จดัเตรียมความพร้อม ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือสาํหรับการนิเทศ 
1.5) สร้างความรู้ ความเขา้ใจใหค้รูอาจารยแ์ละทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) ขั้นดาํเนินการนิเทศภายใน อาจกาํหนดไดใ้น 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ ดงัน้ี 
2.1) การนิเทศภายในเป็นกลุ่ม สามารถดาํเนินการไดห้ลากหลายวิธี เช่น 

(1) การประชุมช้ีแจงใหท้ราบถึงความเคล่ือนไหวของการปฏิรูป
การศึกษา 

(2) การประชุมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัเทคนิคนวตักรรมการสอนใหม่ ๆ 
(3) การจดัอบรมเพื่อพฒันาวิชาชีพครูใหก้า้วหนา้ 
(4) การร่วมสมัมนาลกัษณะสมาคมเครือข่ายวชิาชีพ 
(5) การเยีย่มสถานศึกษา/ครูตน้แบบแห่งอ่ืน ๆ 

2.2  การนิเทศเป็นรายบุคคล สามารถทาํไดห้ลายวิธีเช่นเดียวกนั เช่น 
(1) การตรวจบนัทึกการสอน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการสอนทุกคร้ัง 
(2) การเยีย่มชั้นเรียน สร้างขวญักาํลงัใจแก่ผูส้อนในโรงเรียน 
(3) การสงัเกตการสอน 
(4) การใหค้าํปรึกษา 

3) ขั้นประเมินผล/สรุปผล เป็นการประเมินและสรุปผลการดาํเนินงานนิเทศภายใน
โรงเรียน/สถานศึกษา จากการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ท่ีกาํหนดไวต้ามกรอบการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ี
ครูอาจารยน์าํไปจดัประสบการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การประเมินผลอาจ
ทาํไดห้ลายวิธี เช่น การประเมินโครงการ การวิเคราะห์ การวิจยั ฯลฯ เพื่อนาํผลสรุปท่ีไดไ้ป
ปรับปรุงและพฒันางานการนิเทศภายในโรงเรียน/สถานศึกษาในโอกาสต่อไป 

กระบวนการนิเทศภายใน เป็นกระบวนการที่ช่วยพฒันาครูอาจารยใ์นดา้นวิชาการ  
ในดา้นการเรียนการสอน  เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา  ความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการ
นิเทศภายในก็เน่ืองจากศึกษานิเทศกมี์จาํนวนจาํกดั เพื่อจะใชป้ระโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรบุคลากร
ภายในสถานศึกษา  และสถานศึกษาเองเป็นผูเ้ขา้ใจปัญหาการเรียนการสอนไดดี้  รวมทั้งการสร้าง
ความร่วมมือและการแกไ้ขปัญหาการทาํงานร่วมกนั  บุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีสามารถนิเทศได้
นอกจากผูบ้ริหารแลว้ อาจารยที์่มีประสบการณ์ความรู้ความชาํนาญก็สามารถทาํหนา้ที่นิเทศได ้ 
รวมทั้งการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาร่วมโครงการ เทคนิควิธีนิเทศนั้นสามารถใชไ้ดห้ลายรูปแลว้
ซ่ึงข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมาย  จาํนวนผูรั้บการนิเทศ  เวลาและทรัพยากรอ่ืน ๆ  ในการจดัทาํโครงการ
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นิเทศนั้น  ควรจะไดศึ้กษาสภาพปัจจุบนั  ปัญหาและความตอ้งการในการนิเทศ  จดัทาํแผนการนิเทศ  
แลว้จึงนาํแผนไปสู่การปฏิบติัตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้ควรมีการประเมินผลการนิเทศเพื่อนาํไป
ปรับปรุง  และพฒันาการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นกระบวนการในการพฒันาการนิเทศภายใน  

3.3.4 รูปแบบการนิเทศภายใน 
เพื่อให้ผูนิ้เทศภายในประสบความสําเร็จในบทบาทของตวัเองต่อประสิทธิผลใน

จดัการเรียนการสอนและเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ รูปแบบการนิเทศจึงมีความจาํเป็น ตอ้งพิจารณาในส่ิงท่ี
พฒันาครูมีนกัการศึกษาหลายท่านไดเ้สนอทศันะเก่ียวกบัรูปแบบการนิเทศภายในในแบบต่าง ๆ ไว้
ดงัน้ี ทาํงาน (Implementing) และการประเมินผล (Evaluating) 

Goldhammer (1980) ไดส้รุปกระบวนการของการนิเทศภายในใหร้วบรักและชดัเจน
เพื่อสะดวกในการนาํไปปฏิบติั ซ่ึงครอบคลุมจุดมุ่งหมาย และขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานมี 5 
ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตการณ์สอน เป็นการสร้างกาํหนดแผน
อภิปรายเก่ียวกบัความกงัวลห่วงใยครู กลไกเช่ือมโยงการปรึกษาในแต่ละกระบวนการของการนิเทศ 
อุทิศเวลากบัการฝึกซอ้ม ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ และแกไ้ขแผนการสอนบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจากคาํถามหรือ
ขอ้แนะนาํ โดยมีจุดมุ่งหมายและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1) จุดมุ่งหมาย 
1.1) เพื่อทราบข้อมูลเก่ียวกับความตั้ งใจและจุดประสงค์การสอนของครู

จุดประสงคข์องบทเรียน เน้ือหาวิชา แผนขั้นตอนการสอนวิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน
อุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน และมาตรการในการวดัผล 

1.2) สร้างขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ ระหว่างครูและผูนิ้เทศ เช่น รายการหรือปัญหาท่ี
ครูสนใจ ท่ีจะใหผู้นิ้เทศสงัเกตขณะท่ีสอนเพื่อจะไดม้าซ่ึงขอ้มูลป้อนกลบั 

1.3) กาํหนดแผนในการสงัเกตการณ์สอน เช่น วิธีการท่ีผูนิ้เทศจะสงัเกตการณ์สอน
จะใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียงหรือไม่ ใชเ้วลานานเท่าใด 

2) ขอ้เสนอแนะ 
2.1) ทั้งครูและผูนิ้เทศ ควรระวงัตวัและทาํใจให้สบาย ในระหว่างการประชุม

ร่วมกนั โดยปรึกษาหารือและอภิปรายร่วมกนัอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา เก่ียวกบัความกงัวลห่วงใย
ท่ีมีอยูใ่นใจ 

2.2) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในระหวา่งสงัเกตการณ์สอนในกระบวนการนิเทศท่ีสอง 
หรือท่ีสามนั้น การปรึกษาหารือ ท่ีทาํร่วมกนัสําหรับกระบวนของการนิเทศในคร้ังท่ีส่ีนั้นจะเป็น
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กลไกเช่ือมโยงส่ือความหมายในการประชุมปรึกษาท่ีผา่นมาใหช้ดัเจนดีข้ึน และใหค้วามสนใจท่ีจะ
อภิปราย ถึงส่ิงท่ียงัไม่ไดก้ล่าวถึงซ่ึงไดเ้กิดเปล่ียนแปลงไปแลว้ 

2.3) ในบางกรณี การปรึกษาหารือนั้ น อาจจะอุทิศเวลาให้กับการฝึกซ้อม
เก่ียวกบับทเรียน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิควิธีการสอนดว้ย 

2.4) ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้นั้น ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดจนเกินไป 
แต่เป็นส่ิงท่ียนืยนัเบ้ืองตน้ว่า หากดาํเนินการตามขอ้ตกลงแลว้ครูจะบรรลุเป้าหมายตามความสนใจ
ท่ีเขาตอ้งการ 

2.5) ก่อนส้ินสุดขั้นตอนน้ี อาจมีความจาํเป็นในการแกไ้ขแผนการสอนบางตอน
อนัสืบเน่ืองมาจากคาํถาม หรือขอ้แนะนาํท่ีทาํใหก้ระจ่างข้ึนในระหว่างการประชุมปรึกษาหารือกนั 
ซ่ึงมิใช่เกิดข้ึนโดยบงัเอิญเท่านั้น แต่เป็นส่ิงปรารถนาท่ีดีงามว่าควรจะมีข้ึน โดยท่ีครูและผูนิ้เทศ
ร่วมกนัประเมินประสิทธิภาพจองแผนการสอนดว้ยความตั้งใจจริง 

ขั้นตอนท่ี 2 การสังเกตการณ์สอน ขอ้วิจารณ์และขอ้เสนอแนะ โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในบทเรียนและแผนการสอน ท่ีครูไดร่้างมาโดยผา่นการประชุม
แกไ้ขร่วมกนักบัผูนิ้เทศในขั้นตอนท่ีหน่ึง และมีขอ้เสนอแนะ 

1) การดาํเนินการสงัเกตการณ์สอน ควรจะดาํเนินไปตามแผนที่กาํหนดไวใ้นขั้นตอน
ท่ีหน่ึง ตามขอ้เสนอแนะต่อไปน้ี 

1.1) จะสงัเกตอะไร  และบนัทึกอะไร 
1.2) ผูส้งัเกตการสอนจาํเป็นตอ้งแยกตวัเองออกจากการจดัการเรียนการสอน

อยา่งเดด็ขาดหรือไม่ 
1.3) การสงัเกตการณ์สอน จะจบลงเม่ือใด และในลกัษณะอยา่งไร 

2) หากเป็นไปได ้สนบัสนุนใหใ้ชว้ิเคราะห์ระบบปฏิสัมพนัธ์ (interaction analysis)  
ใช้เคร่ืองบนัทึกภาพหรือเคร่ืองบนัทึกเสียงช่วยสนับสนุนในการบนัทึกพฤติกรรมการสอนเพื่อ
นาํมาใชแ้ละช่วยในเวลาตีความหมายแปลความหายและวิเคราะห์พฤติกรรมการสอน 

ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลและกาํหนดวิธีการประชุม เป็นการทบทวนส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ประเมินการเรียนการอสน วิธีสอนเป็นอย่างไร แบบฉบบัพฤติกรรมการสอนของครูเป็นอย่างไร 
พิจารณาขอ้สงัเกตท่ีเป็นนยัของการนิเทศเพื่อกาํหนดแผนใหค้วามช่วยเหลือครู ครูและผูนิ้เทศตกลง
เร่ืองเวลา พิจารณาจดัลาํดบัความสําคญัของเร่ืองปัญหา และผูนิ้เทศสร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสม
สาํหรับการประชุมนิเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1) จุดมุ่งหมาย 



 
 
 
 

93

1.1) เพื่อทบทวน และรวบรวมเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการสังเกตการสอน
ในระหวา่งท่ีครูดาํเนินการสอนอยู ่

1.2) เพื่อประเมินการจดัการเรียนการสอนเพื่อสํารวจดูว่าส่ิงต่อไปน้ีมีสภาพ
เช่นไร 

(1) เป็นไปตามความตั้งใจของผูส้อนหรือไม่ 
(2) วิธีการสอนเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีการวางแผนการสอน

เป็นทีม 
(3) แบบฉบบัพฤติกรรมการสอนท่ีเป็นลกัษณะประจาํตวัของครูนั้นเป็น

อยา่งไร และประวติัของแบบฉบบัพฤติกรรมการสอนท่ีผา่นมา ตามท่ีปรากฏขึ้นจริงในหอ้งเรียน 
1.3) เพื่อพิจารณาถึงส่ิงท่ีเป็นขอ้สังเกตท่ีระบุเป็นนยัของการนิเทศท่ีจะนาํไป

เป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนต่อไป 
1.4) เพื่อกาํหนดแผน ยทุธวิธี ท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือครู 

(1) ประเด็นสาํคญั คาํถาม ความคิด และปัญหาท่ีตอ้งหยิบยกข้ึนมา เพื่อ
พิจารณา ระหวา่งการประชุมนิเทศในชั้นต่อไป 

(2) บทบาทของผูนิ้เทศระหวา่งการประชุมนิเทศ 
2) ขอ้เสนอแนะ 

2.1) โดยปกติแลว้ การดาํเนินการสอนจริงมกัจะกินเวลามากกว่าการสอนท่ี
วางแผนเอาไว ้ดงันั้น  ครูและผูนิ้เทศควรจะไดต้กลงกนัในเร่ืองของเวลาท่ีจะเร่ิมตน้ประชุมนิเทศ 

2.2) ในการกาํหนดวิธีการประชุมนั้น จะตอ้งรวมไปถึงการพิจารณาจดัลาํดบั
ความสาํคญัของเร่ือง หรือปัญหาท่ีจะนาํมาพิจารณาระหวา่งการประชุมนิเทศ เพราะไม่สามารถท่ีจะ
นาํเอาทุกเร่ืองมาพิจารณาได ้

2.3) ผูนิ้เทศตอ้งสร้างบรรยากาศที่ดี ให้มีความพร้อมสาํหรับการประชุมนิเทศ
เพราะโดยทัว่ ๆ ไปแลว้ ผูฟั้งมีความพร้อมท่ีจะรับฟังเม่ือผูพู้ดมีความพร้อมท่ีจะพูดหรือพยายาม
แสดงความคิดเห็นท่ีจะให้เขารับฟัง ครูอาจจะเกิดความหวัน่ใจ ความกลวัจากสภาพหลายประการ 
ดงันั้นผูนิ้เทศตอ้งสร้างบรรยากาศ ให้เกิดความมัน่ใจเกิดความเช่ือถือ เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรม
การสอนท่ีมีฐานสนบัสนุน และสร้างความไวว้างใจ ซ่ึงอาจดูไดจ้ากความสามารถเฉพาะตวั แรงจูงใจ 
และทศันคติในแง่ดีงานต่อครูของผูนิ้เทศเป็นตน้ บรรยากาศดงักล่าวน้ีอาจสร้างข้ึนไดโ้ดยใชห้ลกัการ
ดงัน้ี 
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(1) ใชห้ลกัการสอนแบบสืบสวนสอบสวน (inquiry teaching) พินิจ
พิจารณาความคิด เปิดใจให้กวา้งในการวิเคราะห์ ดว้ยความจริงใจ และถนอมนํ้ าใจซ่ึงกนัและกนัมี
ความยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสม แต่ตอ้งมีจุดมุ่งหมายท่ีเด่นชดัแน่นอน 

(2) วิเคราะห์และจดัลาํดบัพฤติกรรมการสอนท่ีสามารถปรับปรุงแกไ้ขได้
ในระยะสั้น และเป็นพฤติกรรมการสอนท่ีอยู่ภายใตภ้าวะท่ีจะปรับปรุงได ้และในขณะเดียวกนัก็
วางแผนสาํหรับการปรับปรุงพฤติกรรมการสอนระยะยาวดว้ย ซ่ึงจะเป็นแบบฉบบัพฤติกรรมการสอน
ท่ีมีความซบัซอ้นและค่อนขา้งยากท่ีจะปรับปรุง ๆ ไดใ้นระยะสั้น 

(3) ลกัษณะสาํคญัในการดาํเนินงานนั้น จะตอ้งกระทาํกบัพฤติกรรมการสอน
ของครู ไม่ใช่กระทาํกบัตวัครูท่ีเป็นบุคคลคนหน่ึง พยายามหลีกเล่ียงการวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาต่อครู 
และพยายามยึดถือหลกัจริยธรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพเวลาประพฤติปฏิบตัิ นอกจากนั้นแลว้
จะตอ้งมุ่งเนน้ปัญญาท่ีสาํคญั และเป็นวิชาการ 

(4) เลือกประเด็นของปัญหาท่ีเป็นไปได ้ในการแกไ้ขอย่างมีระบบ และ
ตอ้งใหแ้น่ใจวา่ครูไดรั้บความพึงพอใจอยา่งสูงต่อการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งกระทนัทีทนัใด 

(5) ถา้เป็นไปไดพ้ยายามส่งเสริมจุดดีเด่นมากกว่าการร้ือฟ้ืนถึงจุดอ่อน
หากพิจารณาดูแลว้ว่าไม่มีทางแกไ้ขจุดอ่อนนั้นได ้การหาขอ้บกพร่องและการตาํหนิเป็นเร่ืองท่ีทาํ
ไดง่้าย แต่การหาทางแกไ้ขเป็นเร่ืองท่ีทาํไดย้ากกวา่ จึงควรตระหนงัถึงเร่ืองน้ีไวด้ว้ย 

2.4) ในดารดาํเนินการประชุมนั้น จะตอ้งจดักระทาํใหต่้อเน่ืองกนัจนกระทัง่ถึง
จุดหน่ึงท่ีผูนิ้เทศสามารถกาํหดไดแ้น่นอนว่าอะไรคือปัญหา และวิธีการท่ีจะนาํเสนอปัญหานั้นต่อครู 
ตลอดจนแนวทางในการปฏิบติัวา่จะส่ือความหมายอยา่งไร จึงจะทาํใหค้รูเขา้ใจตรงกนักบัเขาตอ้งการ 

2.5) อยา่ลืมหาแนวทางในการเร่ิมตน้การประชุมนิเทศว่าจะเร่ิมดว้ยอะไร อยา่งไร 
ใชค้าํพดูและนาํเสียงอยา่งไร 

ขั้นตอนท่ี 4 การประชุมนิเทศ เป็นการให้กาํลงัใจ ความพึงพอใจกับครู จาํกัด
ความประเด็นสําคญัในการสอนเสนอให้ความช่วยเหลือ นิเทศตนเองได  ้ครูเกิดแรงจูงใจในการ
วิเคราะห์ตนเอง เพื่อใหก้ารประชุมดาํเนินไปตามกาํหนด และใหค้รูเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการนิเทศ
โดยมีจุดมุ่งหมาย และขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

1) จุดมุ่งหมาย 
จุดมุ่งหมายหลกัในการดาํเนินงานในขั้นตอนน้ี ก็เพื่อให้ขอ้มูลป้อนกลบั และ

เพื่อให้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไปดว้ย จะเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งไดมี้
การทบทวนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไปน้ีดว้ย จะเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่ง
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หากไดมี้การทบทวนขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (ตามขั้นตอนท่ี 1) ก็จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ จุดประสงคใ์น
ขั้นตอนน้ีคือ 

1.1) เพื่อการใหก้าํลงัใจ และสร้างความพึงพอใจใหก้บัครู 
1.2) เพื่อจาํกดัความเก่ียวกบัประเด็นสาํคญัในการสอน เพื่อดาํเนินการใหข้อ้มูล

ป้อนกลบั 
1.3) เพื่อสนองความช่วยเหลือแนะนาํ ถา้โอกาสอาํนวยเป็นไปได ้และเหมาะสม 
1.4) เพื่อฝึกฝนให้ครูมีความเขา้ใจ ความสามารถและเทคนิคในการท่ีจะนิเทศ

ตนเองได ้(Self-supervision)   
1.5) เพื่อพฒันาแรงจูงใจ ให้เกิดการวิเคราะห์ตนเองในเชิงวิชาชีพ (Professional 

self-analysis)   
2) ขอ้เสนอแนะ 

2.1) ภาระหนา้ท่ีในการดาํเนินการในขั้นตอนน้ีเป็นการดาํเนินงานเพื่อให้การ
ประชุมดาํเนินไปตามกาํหนดการเพื่อเป็นการแกปั้ญหาท่ียกข้ึนมาพิจารณา เพื่อตดัสินใจว่าควรจะ
ยงัคงเหลืออยู่ทั้งหมดนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูนิ้เทศสําหรับในขั้นตอนเกี่ยวกบัการประชุม
วิเคราะห์พฤติกรรมการสอนนั้น ใหอ้ยูใ่นดุยลพินิจของผูนิ้เทศสาํหรับในขั้นตอนเก่ียวกบัการประชุม
วิเคราะห์พฤติกรรมการสอนนั้น จะตอ้งใหข้อ้มูลป้อนกลบัต่อผูนิ้เทศเก่ียวกบัสมรรถภพการนิเทศของเขา 

2.2) เม่ือส้ินสุดการประชุมนิเทศ ในบางโอกาสจะมีความเหมาะสมอย่างยิ่งท่ี
จะเช้ือเชิญให้ครูไดเ้สนอ ความคิดเห็น เก่ียวกบัการจดัการนิเทศท่ีผ่านมา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
การดาํเนินงานในกระบวนต่อไป ของการนิเทศ 

ขั้นตอนท่ี 5 การประชุมวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศเป็นการทบทวน วิเคราะห์
และประเมินพฤติกรรมการนิเทศพิจารณาการนิเทศประเมินทกัษะการนิเทศตรวจสอบพฤติกรรม
การนิเทศเพื่อหาทางปรับปรุงแกไ้ข และส่ิงท่ีควรนาํมาอภิปรายในการประชุมวิเคราะห์พฤติกรรม
นิเทศโดยมีจุดมุ่งหมายและขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

1) จุดมุ่งหมาย 
1.1) เพื่อเป็นการทบทวน และรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน จากขั้นตอนท่ี

หน่ึงของการนิเทศ โดยเพราะอยา่งยิง่ ในขั้นตอนของการประชุมนิเทศ 
1.2) เพื่อเป็นการวิเคราะห์ และประเมินพฤติกรรมการนิเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

(1) ความตั้งใจของผูนิ้เทศ 
(2) เกณฑก์ารนิเทศ 
(3) คุณค่าของการประชุมนิเทศสาํหรับครู 
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1.3) เพื่อพิจารณาการดาํเนินการนิเทศ เปรียบเทียบกบัการพฒันาทกัษะการนิเทศ
ของผูนิ้เทศ 

1.4) เพื่อประเมินทกัษะการนิเทศของผูนิ้เทศในแต่ละบทบาทและโดยส่วน
ร่วมทั้งหมดเก่ียวกบัการนิเทศ ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนของการนิเทศ 

2) ขอ้แนะนาํ 
2.1) การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศในขั้นตอนน้ีเปรียบเทียบบนัไดขั้นสุดทา้ย

ท่ีสูงสุดของการนิเทศภายใน ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีทาํการตรวจสอบว่า พฤติกรรมการนิเทศนั้นมีความ
ถูกต้อง มีมาตรฐาน และเป็นพื้นฐานสําหรับการวดัและประเมินผลพฤติกรรมการนิเทศและ
กระบวนการนิเทศว่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอ้ยเพียงใด เพื่อทราบว่าการนิเทศคร้ัง
นั้น ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์มากนอ้ยเพียงใด ไดพ้ิจารณาปัญหาต่าง ๆ ทั้งทางบวก และทางลบ และ
ผูนิ้เทศจะนาํผลสรุปการวิเคราะห์การประเมินพฤติกรรมการนิเทศนั้นไปปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรม
การนิเทศของตนเอง ในโอกาสต่อไป 

2.2) สาํหรับผูส้งัเกตการณ์ในการจดัการนิเทศ หากไดร่้วมในขั้นตอนน้ี จะช่วย
ใหเ้ขา้ใจการปฏิบติังานของครูไดม้ากข้ึน 

2.3) ส่ิงที่ควรนาํมาอภิปราย ได้แก่ เทคนิคในการดาํเนินการของผูนิ้เทศ 
ขอ้สมมุติฐานท่ีตั้งไวท้ั้งท่ีบรรลุและไม่บรรลุตามเป้าหมาย คุณค่าในการดาํเนินงาน ตวัแปรทางดา้น
อารมณ์และความรู้สึก เทคนิคและกระบวนการที่ใชเ้พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเป็นตน้ 

สงดั อุทรานนัท ์ (2530) ไดคิ้ดพฒันาการนิเทศแบบไพดีเร เพื่อแกจุ้ดอ่อนการนิเทศ
ภายในโรงเรียนซ่ึงไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากไม่ทราบนิยามคาํว่า นิเทศชดัเจนไดเ้พียงพอ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนก็มีจาํนวนไม่นอ้ยท่ีไม่เขา้ใจบทบาทของตนเอง อีกทั้งขาดการเสริมแรงในการทาํงาน
ของผูบ้ริหารจึงทาํใหค้รูผูส้อนหมดกาํลงัใจ จึงไดพ้ฒันารูปแบบการนิเทศแบบไพดีเร เป็น 5 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 
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ภาพที ่ 11  รูปแบบการนิเทศแบบไพดีเร 
 

ขั้นท่ี  1  วางแผนการนิเทศ ผูรั้บการนิเทศและผูถู้กการนิเทศวางแผนร่วมกนั 
ขั้นท่ี  2  ให้ความรู้ในส่ิงท่ีจะทาํ ให้ความรู้ใหม่หรือทบทวนความรู้เดิมในการ

ปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง 
ขั้นท่ี  3  การปฏิบติังานนิเทศ ทั้งผูรั้บการนิเทศ ผูท้าํการนิเทศและผูส้นบัสนุนการนิเทศ 
ขั้นท่ี  4  การสร้างขวญัและกาํลงัใจ เป็นขั้นเสริมแรงใหเ้กิดความมัน่ใจ พึงพอใจ

และมีกาํลงัใจในการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ขั้นท่ี 5 การประเมินผลการนิเทศ ประเมินผลผลิตและการดาํเนินการ งานไม่ไดผ้ล

นาํมาปรับปรุงแกไ้ข ไม่สาํเร็จดาํเนินการแต่ตน้ใหม่ทั้งหมดรูปแบบการนิเทศการสอน จึงนบัว่ามี
ความสาํคญัยิ่งต่อการพฒันาการศึกษา โดยนกัการศึกษาไดช้ี้ให้เห็นถึงลกัษณะเด่นของการนิเทศ 
ตามจุดหมายของการนิเทศ ตามสถานการณ์และลกัษณะของผูรั้บการนิเทศ ดา้นกระบวนการนิเทศ 
ซ่ึงเป็นการกาํหนดขั้นตอนของการนิเทศก็มีกระบวนการต่าง ๆ ซ่ึงผูนิ้เทศก็สามารถเลือกใช ้โดยทัว่ไป
จึงตอ้งมีการสาํรวจสภาพความตอ้งการของการนิเทศ แลว้มาจดัลาํดบัความสาํคญัของงานนิเทศ 
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รวมทั้งออกแบบการนิเทศแลว้จึงประชุมปรึกษา เพื่อจะไดด้าํเนินการตามโครงการ ตลอดจนการ
ประเมินผลและติดตามผล เม่ือการนิเทศไดเ้สร็จส้ินลง โดยคาํนึงถึงจุดประสงคใ์นการพฒันาการ
เรียนการสอนอยา่งเป็นระบบเกิดรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัสภาพการของโรงเรียน 

สรุปไดว้่า  กระบวนการนิเทศภายในเป็นวิธีการทาํงานร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารกบั
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย การจดัระบบการนิเทศภายใน การดาํเนินงาน
ตามมาตรฐานการนิเทศ การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีทีต่อการนิเทศ และการจดังาน
กรรมการนิเทศภายใน ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีการพฒันาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง
ทาํให้ผูบ้ริการและครูไดรั้บการพฒันาความเจริญกา้วหน้าในงานท่ีรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ
ประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีคุณภาพ 

การดาํเนินงานตามมาตรฐานการนิเทศ 
มาตรฐานการดาํเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา (สาํนักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542) เป็นมาตรฐานดา้นกระบวนการพฒันา จดัทาํข้ึนเพื่อให้โรงเรียนใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาการดาํเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ประกอบดว้ย 
5 มาตรฐาน 25 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 

มาตรฐานท่ี 1 โรงเรียนกาํหนดผูรั้บผดิชอบงานนิเทศภายในโรงเรียนและมีคาํสัง่แต่ตั้ง
ชดัเจน ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 

1) มีคาํสัง่แต่งตั้งคะบุคคลรับผดิชอบงานนิเทศภายในโรงเรียน 
2) บุคลากรท่ีใหรั้บแต่งตั้งมีคุณสมบติัเหมาะสม 
3) บุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีนิเทศมีเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศ 
4) บุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายเขา้ใจภาระงานและความรับผดิชอบ 
5) คณะครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการสรรหาผูนิ้เทศภายในโรงเรียน 
มาตรฐานท่ี 2 โรงเรียนมีระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนนิเทศตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 
1) มีขอ้มูลสารสนเทศท่ีจาํเป็นต่อการวางแผนนิเทศ ดงัน้ี 

1.1) ขอ้มูลแสดงภาพจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
1.2) ขอ้มูลแสดงความตอ้งการพฒันาของครู 
1.3) ขอ้มลูแสดงความตอ้งการพฒันาครูของโรงเรียนและหน่วยงานระดบั

เหนือข้ึนไป 
2) ขอ้มูลและสารสนเทศสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 
3) การนาํเสนอขอ้มูลและสารสนเทศชดัเจนและแสดงใหเ้ห็นจุลพฒันาครู 
4) มีการนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศท่ีจดัเกบ็ มาใชใ้นการวางแผนการนิเทศ 
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5) มีขอ้มูลยอ้นหลงัท่ีจดัเกบ็เป็นระบบอยา่งนอ้ย 2 ปี 
มาตรฐานท่ี 3 โรงเรียนมีแผนนิเทศท่ีนาํไปใชใ้หบ้งัเกิดผลจริงได ้ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 
1) แผนนิเทศโรงเรียนแสดงสาระสาํคญัของแผนดงัน้ี 

1.1) ความสาํคญัและความจาํเป็นท่ีตอ้งพฒันาครูตามจุดพฒันา 
1.2) วตัถุประสงคข์องการพฒันาครู (สอดคลอ้งกบัจุดพฒันาครู)  
1.3) กิจกรรมนิเทศสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องแผนนิเทศและรายละเอียด

ของกิจกรรม ไดแ้ก่ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ขั้นตอนการดาํเนิน ระยะเวลาการวดัและประเมินผล 
และผูรั้บผดิชอบ 

2)   แผนนิเทศตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาครู 
3)   กิจกรรมนิเทศเหมาะสมกบัสภาพและขอ้จาํกดัของโรงเรียน 
4) การเขียนสาระสาํคญัของแผนนิเทศแต่ละส่วนถูกตอ้งเหมาะสมสอดคลอ้งสมัพนัธ์กนั 
5) บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนนิเทศ 
มาตรฐานท่ี 4 นาํแผนนิเทศไปใชใ้หบ้งัเกิดผลจริงได ้ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 
1) ใหผู้รั้บผดิชอบกิจกรรมการนิเทศตามแผนนิเทศ 
2) ผูรั้บผดิชอบเขา้ใจภาระงานและความรับผดิชอบตามแผนนิเทศ 
3) คณะครูในโรงเรียนรับทราบนิเทศ 
4) มีการจดักิจกรรมตามแผนนิเทศ 
5) มีการบนัทึกการจดักิจกรรมและผลการนิเทศทุกกิจกรรมตามแผนการนิเทศ 
มาตรฐานท่ี 5 โรงเรียนประเมินผลการนิเทศอยา่งเป็นระบบและนาํผลการประเมินมา

ปรับปรุงการนิเทศของโรงเรียน ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 
1) มีแผนการประเมินผลแผนการนิเทศของโรงเรียน 
2) แผนประเมินผลท่ีกาํหนดมีสาระสาํคญั ดงัน้ี  

2.1) ประเดน็ประเมิน  
2.2) วิธีการประเมิน   
2.3) เคร่ืองมือประเมิน  
2.4) ระยะเวลาท่ีจะประเมินผูรั้บผดิชอบ 

3) มีการเตรียมการเพื่อประเมิน เช่น จดัทาํเคร่ืองมือในการประเมินประชุมช้ีแจงให้
บุคลากรในโรงเรียนทรายวตัถุประสงคข์องการเปล่ียนและแผนการประเมิน      

4) จดัทาํรายงานผลการประเมินท่ีครอบคลุม สาระสาํคญัต่อไปน้ี 
4.1) ความเป็นมา 
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4.2) วตัถุประสงคข์องการประเมิน 
4.4) การปฏิบติักิจกรรมตามแผนนิเทศและผลการปฏิบติักิจกรรมนิเทศแต่ละกิจกรรม 
4.5) ผลการนิเทศ (ตามวตัถุประสงคข์องแผนนิเทศ) 
4.6) ความพึงพอใจของครูในโรงเรียน 

5) รายงานผลการประเมินใหค้ณะครูทราบ 
สรุปไดว้่า  มาตรฐานการดาํเนินการนิเทศภายในสถานศึกษามี 5 มาตรฐาน ดงักล่าว

ขา้งตน้ เป็นกระบวนการพฒันาการกาํเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา โดยตอ้งกาํหนดผูรั้บผดิชอบท่ี
ชดัเจน มีระบบขอ้มูล การวางแผน การปฏิบติัตามแผนและมีการปฏิบติัตามแผนและมีการประเมินผล
อยา่งมีระบบเพื่อสามารถนาํไปปรับปรุงพฒันาใหก้ระบวนการนิเทศมีประสิทธิภาพ 

จากการสังเคราะห์กระบวนการนิเทศภายในซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของการนิเทศของ
นกัการศึกษาไดแ้ก่ สงดั อุทรานนัท ์ (2530) กิติมา ปรีดีดิลก (2532)  ชารี มณีศรี (2538 )  สาํนกังาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541) Cogan (1973), Goldhammer (1980) สามารถ
สงัเคราะห์เป็นองคป์ระกอบยอ่ยของการนิเทศภายในตงัตารางท่ี 6 
 

ตารางที ่  6    การสงัเคราะห์เป็นองคป์ระกอบยอ่ยของการนิเทศภายใน  
 

 
องค์ประกอบย่อย 
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การควบคุม          

การตรวจสอบ          
การปฏิบติังาน         

การสร้างขวญัและกาํลงัใจ         
การประเมินผลผลิตของการดาํเนินงาน         

การประเมินความตอ้งการ          
การหาแนวทางเลือกเพื่อพฒันา          
การเผยแพร่ขยายผล          
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จากตารางการสงัเคราะห์องคป์ระกอบยอ่ยของการนิเทศภายในผูว้ิจยัไดอ้าศยันิยามของการ
นิเทศภายในมาเป็นกรอบในการสังเคราะห์โดยใชว้ิธีการเชิงระบบมาจดัเป็นกลุ่มองคป์ระกอบยอ่ย
ของการนิเทศภายในได ้ 4 องคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี การวางแผนนิเทศ การสร้างส่ือและเคร่ืองมือ การ
ปฏิบติักานนิเทศ และการประเมินผลและรายงาน ผูว้ิจยันาํมาเขียนในรูปของโมเดลไดด้งัน้ี                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่  12  โมเดลองคป์ระกอบยอ่ยการนิเทศภายใน 

การวางแผนนิเทศ 

สร้างส่ือและเคร่ืองมือนิเทศ 

ปฏิบติัการนิเทศ 

ประเมินผลการนิเทศและ
รายงาน 

องคป์ระกอบ
ยอ่ยการนิเทศ

ภายใน 
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ตารางที ่ 7 การวิเคราะห์  ตวับ่งช้ี  การนิเทศภายในองคป์ระกอบยอ่ย    
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การวางแผนนิเทศ             

INT11 การกาํหนดนโยบายการนิเทศภายใน
ไวใ้นแผนปฏิบติัการประจาํปี 

            

INT12 การประเมินความตอ้งการจาํเป็นของ
ครูเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 

            

INT13 การระดมความคิดและรวบรวมปัญหา
เก่ียวกบัการเรียนการสอนของครูเพื่อ
นาํมาวเิคราะห์และวางแผนการนิเทศ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

INT14 การเขียนแผนปฏิบติัการนิเทศโดย
ระบุวตัถุประสงค ์ขอบข่าย ภารกิจ 
เป้าหมาย วธีิการปฏิบติั ระยะเวลา
ปฏิบติั รวมทั้งจดัทาํคู่มือการนิเทศให้
ครูมีส่วนร่วม 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

INT15 การใชข้อ้มูล สารสนเทศเช่นรายงาน
ผลการวดัประเมินผลมาใชใ้นการวาง
แผนการนิเทศภายใน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

INT16 การกาํหนดวธีิการ ควบคุม กาํกบั ติดตาม
ประเมินผลการนิเทศภายในไวอ้ยา่งชดัเจน   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

การสร้างส่ือและเคร่ืองมอื             
INT21 การจดัทาํเอกสาร คู่มือการนิเทศเพื่อให้

ครูไดศึ้กษาคน้ควา้และพฒันางาน 
  

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
  

 

INT22 การจดัหาส่ือและเคร่ืองมือสาํหรับ
การนิเทศอยา่งเหมาะสม 

            

INT23 การปรับปรุงวธีิการนิเทศภายใน ให้
เหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัปัญหาและ
ความตอ้งการจาํเป็น 
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ตารางที ่ 7 การวิเคราะห์  ตวับ่งช้ี  การนิเทศภายในองคป์ระกอบยอ่ย  (ต่อ) 
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การสร้างส่ือและเคร่ืองมอื (ต่อ)             

INT24 การกาํหนดเคร่ืองมือในการนิเทศ
สอดคลอ้งกบักิจกรรมการนิเทศภายใน 

            

INT25 การวจิยัหารูปแบบการนิเทศภายในท่ี
เหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียน 

            

การปฏิบัตกิารนิเทศ             
INT31 การสร้างขอ้ตกลงหรือช้ีแจงใหเ้กิด

ความมัน่ใจกบัครูหรือผูนิ้เทศเก่ียวกบั
การนิเทศ 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INT32 การเยีย่มชั้นเรียนเพ่ือรวบรวมขอ้มูล
การสอน 

            

INT33 การปฐมนิเทศครูก่อนทาํการสอน
ก่อนปฏิบติังาน 

            

INT34 การส่งเสริมครูท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะ สาธิตวธีิปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพ 

            

INT35 การสนทนาทางวิชาการเพื่อระดม
ความคิดเพิ่มพนูความรู้ความเขา้ใจใน
แนวทางการปฏิบติังานการเรียนการสอน
ตลอดจนเทคนิคการสอนแก่คณะครู 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INT36 การใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่ครูเพื่อให้
เกิดความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ 

            

INT37 การจดันิทรรศการเผยแพร่ความรู้
ข่าวสาร และประชาสัมพนัธ์ใหค้รูเกิด
ความรู้ความเขา้ใจและความสามารถ
นาํไปปรับปรุงพฒันางาน 
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ตารางที ่ 7 การวิเคราะห์  ตวับ่งช้ี  การนิเทศภายในองคป์ระกอบยอ่ย  (ต่อ) 
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การปฏิบัตกิารนิเทศ (ต่อ)             
INT38 การใชว้ิธีการท่ีหลากหลายมาใช้

เพิ่มพนูประสบการณ์และสามารถ
นาํมาใหค้รูพฒันาตนเอง พฒันางาน
ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INT39 การสร้างเครือข่ายกบัเพื่อนครูใน
สถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

            

การประเมนิผลและรายงาน             
INT41 การประเมินผลจากปฏิบติัการนิเทศ

ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นประเมินผลการ
ประชุม อบรม สัมมนา หรือการ
สนทนาทางวิชาการ 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

INT42 การประเมินผลการนิเทศในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ 

            

INT43 การประเมินผลความพึงพอใจของครู
และ ผูบ้ริหาร ต่อกระบวนการและวธีิ
นิเทศ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INT44 การแจง้ผลการนิเทศใหผู้รั้บการ
นิเทศทราบ 
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ผูว้ิจยันาํมาเขียนในรูปโมเดลไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่  13   โมเดลองคป์ระกอบการนิเทศภายใน 
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3.4 ตัวบ่งช้ีการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3.4.1  ความหมายของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กรมวิชาการ (2544) ไดใ้ห้ความหมายของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาว่า

เป็นกลไกท่ีขบัเคล่ือนใหส้ถานศึกษาพฒันานาํไปขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ืองบนหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชน 
และการพฒันาภาระความรับผดิชอบการจดัการศึกษาท่ีสถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินการบริหารจดัการ
อย่างเป็นระบบต่อเน่ือง อนันาํไปสู่การเสริมสร้างศกัยภาพในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาให้
สังคมมัน่ใจว่าผูเ้รียนทุกคนมีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกลกัษณะและคุณสมบตัิตามหลกัสูตร
อยา่งแทจ้ริง 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2544) ไดส้ร้างความเขา้ใจแก่สถานศึกษาว่า การประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึง
เป็นกระบวนการพฒันาการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และเป็นงานท่ีสถานศึกษาตอ้งปฏิบติัอยูเ่ป็นปกติ 

สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง (2544) กล่าวว่าการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง 
การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากภายในสถานศึกษา โดยบุคลากร
ของสถานศึกษาเอง หรือหน่วยงานตน้สงักดัท่ีมีหนา้ท่ีดูแลสถานศึกษา 

ดวงใจ  กฤดากร (2545) กล่าวว่าการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง 
กระบวนการบริหารท่ีสถานศึกษาตอ้งดาํเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ประกอบดว้ย การ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรและการแต่งตั้งกรรมการท่ีรับผิดชอบ ขั้นดาํเนินการประกอบดว้ย 
วางแผนปฏิบตัิงาน ดาํเนินงานตามแผน ตรวจสอบและประเมินผล และนาํผลมาปรับปรุงงาน 
ขั้นการรายงานประกอบดว้ย การจดัทาํรายงานประเมินผลตนเองหรือรายงานประจาํปี ตามแนวคิด
ของสาํนกังานคณะกรรมการสถานศึกษาแห่งชาติ 

ยงยุทธ  ยะบุญธง (2548) กล่าวว่า การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง 
การดาํเนินงานของสถานศึกษาในทุกดา้น ซ่ึงกระทาํโดยความร่วมมือของบุคลากรภายในสถานศึกษา
และผูเ้ก่ียวขอ้งกับการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสม และ
เป็นไปอย่างต่อเน่ือง อย่างเป็นระบบ ประกอบดว้ย ระบบการวางแผนปฏิบติั ระบบขอ้มูลและ
ประมวลผล ระบบการตรวจสอบการประเมิน ระบบการรายงานผลการประเมิน และระบบการใช้
ผลการประเมิน ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการประเมินจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีช่วยในการปรับปรุงพฒันาการดาํเนินงาน
ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายท่ีกาํหนด ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนั
คุณภาพทางการศึกษาภายในสถานศึกษา ในขั้นตอนการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพทางการศึกษา 
ตลอดทั้งรายงานการดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพทางการศึกษา 



 
 
 
 

107

ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้า่การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อสร้างความมัน่ใจและเป็นหลกัประกนัแก่ผูรั้บบริการทางการศึกษา
วา่จดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพผูเ้รียนมีคุณลกัษณะตามมาตรฐานที่กาํหนดไวแ้ละเป็นท่ียอมรับ
ของสงัคม 

3.4.2 หลกัการของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
หลกัการสาํคญัของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา (สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ, 2543) 
1) จุดมุ่งหมายของการประกนัคุณภาพภายใน คือ การท่ีสถานศึกษาร่วมกนัพฒันา

ปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาไม่ใช่การจบัผิดหรือทาํให้บุคลากรเสียหน้า          
โดยเป้าหมายสาํคญัอยูท่ี่การพฒันาคุณภาพใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน 

2) การท่ีจะดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมาย (ตามขอ้ 1) ตอ้งทาํให้การประกนัคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของอกระบวนการบริหารจดัการและการทาํงานของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา ไม่ใช่เป็นกระบวนการท่ีแยกส่วนจากการดาํเนินงานตามปกติของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาจะตอ้งวางแผนพฒันาและแผนปฏิบติัการท่ีมีเป้าหมายชดัเจน ทาํตามแผน ตรวจสอบ 
ประเมินผลและพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เป็นระบบท่ีมีความโปร่งใสและมีจิตสํานึกในการ
พฒันาคุณภาพการทาํงาน 

3) การประกนัคุณภาพเป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็น
ผูบ้ริหารครูอาจารย ์และบุคลากรอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา โดยในการดาํเนินงานจะตอ้งใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง 
เช่น ผูเ้รียน ชุมชน เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนด
เป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล พฒันาปรับปรุงช่วยกนัคิด ช่วยกนัทาํ ช่วยกนัผลกัดนัให้
สถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อให้ผูเ้รียนได้รับการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพเป็นไปตามความตอ้งการของ
ผูป้กครอง สงัคม และประเทศชาติ 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานยงัได้กาํหนด
หลกัการเพิ่มเติมดงัน้ี (กรมวิชาการ, 2544) 

1) คุณภาพการศึกษาในบริบทของการประกนัคุณภาพจะเนน้การสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผูบ้ริโภคทั้ งภายในและภายนอก  คุณภาพภายใน หมายถึง ความรู้ ความสามารถและ
คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัผูรั้บช่วงต่อในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต
หรือทุกระดบัชั้นเรียน คุณภาพภายนอกหมายถึง ความพึงพอใจในเชิงเศรษฐกิจและสังคมระดบั
มหพัภาค (Macro Socio-Economic Level) หมายถึง ความรู้ความสามารถและคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ี
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จาํเป็นต่อการอยูร่อดและการสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรมของประเทศชาติ
ในการแข่งขนัทางธุรกิจการคา้และทางเทคโนโลยรีะดบัภูมิภาคและระดบัโลก 

2) การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นการสร้างความมัน่ใจท่ีตั้งอยู่บนรากฐานของ
หลกัวิชา หลกัฐานขอ้เทจ็จริงท่ีสามารถตรวจสอบได ้กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลท่ีเป็น
วิทยาศาสตร์ หลกัตรรกและความสมเหตุสมผล 

3) คุณภาพของการออกแบบ (มาตรฐานการศึกษา หลกัสูตร และแผนการสอน) 
และกระบวนการทาํงาน (การเรียน การสอน การบริหารหลกัสูตร ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
เป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

4) การประกนัคุณภาพการศึกษา เนน้ความสําคญัของการสร้างความรู้ ทกัษะและ
ความมัน่ใจแก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่
บุคลากรเพื่อใหเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพและไดป้ระสิทธิผล 

5) ภาวะความเป็นผูน้าํและความเอาจริงเอาจงั (Commitment) ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และการกระจายอาํนาจความรับผดิชอบท่ีเหมาะสมเป็นปัจจยัสาํคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา 

กล่าวโดยสรุปหลกัการของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นการบริหาร
เชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา เพื่อดาํเนินงานจดัการศึกษา
อยา่งมีประสิทธิภาพทั้งกระบวนการบริหารและกระบวนการจดัการเรียนการสอน โดยยดึประโยชน์ท่ี
เกิดและพร้อมท่ีจะใหส้ังคมตรวจสอบเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อภาระหนา้ท่ีของสถานศึกษาใน
การจดัการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิผล 

3.4.3 กระบวนการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระบวนการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาน้ีไดมี้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบและ

นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้แนวทางของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกระบวนการ 
PDCA ดงัน้ี 

สถาบนัรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (2543) ไดเ้สนอ
ขั้นตอนการดาํเนินการประกนัคุณภาพไว ้4 ขั้นตอนหลกั คือ การวางแผน การปฏิบติัตามแผน การ
ตรวจสอบประเมินผล และการพฒันาปรับปรุงซ่ึงมีรายละเอียดท่ีจะกล่าวถึงดงัน้ี 

1) การวางแผน เป็นการจดัเตรียมการไวล่้วงหน้าเพื่อจะทาํงานให้สําเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการวางแผนจะตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมาย แนวทาง การดาํเนินงานผูรั้บผิดชอบงาน 
ระยะเวลาและทรัพยากรท่ีจะตอ้งใชเ้พื่อทาํงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีตอ้งการสาํหรับสถานศึกษา
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตอ้งมีการจดัทาํธรรมนูญสถานศึกษาหรือแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ได้แก่ ผูป้กครอง คณะกรรมการ
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สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานตน้สงักดั เพื่อเป็นแผนแม่บทสาํหรับกาํหนดทิศทางในการพฒันา
สถานศึกษาไปสู่เป้าหมายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ซ่ึงจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัแผนอ่ืนท่ีโรงเรียน
จะตอ้งจดัทาํข้ึน คือ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบติัประจาํปี แผนการ
จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของสถานศึกษา แผนงบประมาณทั้ง
รายรับและรายจ่ายของสถานศึกษา ซ่ึงแผนต่าง ๆ มีความเช่ือมโยงกนั ดงัภาพท่ี 14 

 
 

ภาพที ่  14   ความเก่ียวโยงของแผนการประกนัคุณภาพภายใน 
 ท่ีมา:  สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2544)  
  

2) การปฏิบติัตามแผน เม่ือสถานศึกษาไดว้างแผนการปฏิบติังานเสร็จเรียบร้อยแลว้
บุคลากรก็ร่วมกนัดาํเนินการตามแผนที่จดัทาํไวโ้ดยในระหว่างการดาํเนินงานผูบ้ริหารสถานศึกษา
ควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกคนทาํงานอยา่งมีความสุข เช่น จดัส่ิงอาํนวยความสะดวก 
สนบัสนุน ทรัพยากร เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ กาํกบั ติดตาม (Monitoring) 
ทั้งระดบัรายบุคคล รายกลุ่ม รายหมวด ฝ่าย เพื่อกระตุน้และส่งเสริมให้มีการดาํเนินงานตามแผน
และใหก้ารนิเทศ 

3) การตรวจสอบและประเมินผล การประเมินผลเป็นกลไกสาํคญัซ่ึงกระตุน้ใหเ้กิด
การพฒันา เพราะจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลยอ้นกลบัท่ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการดาํเนินงานท่ีผา่นมาว่า บรรลุ
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เป้าหมายท่ีกาํหนดไวเ้พียงใด จะต้องปรับปรุงแก้ไขในเร่ืองใดบ้าง ในระหว่างท่ีสถานศึกษา
ดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการควรมีการตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อพิจารณาว่า การ
ดาํเนินการเป็นไปในทิศทางท่ีจะตอ้งปรับปรุงเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายหรือมาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีกาํหนด
ในแผนพฒันาแผนปฏิบติัการหรือไม่เพียงใด มีจุดอ่อน จุดแขง็ประการใด มีส่วนใดท่ีจะตอ้งปรับปรุง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือมาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีกาํหนดมากที่สุด และเม่ือส้ินภาคเรียนหรือส้ินปี
การศึกษาก็จะตอ้งมีการประเมินสรุปรวม เพื่อนาํผลมาพิจารณาแกไ้ขปรับปรุงการดาํเนินการใน
ระยะต่อไป ซ่ึงกรอบการประเมินภายในสถานศึกษาอาจแสดงไดด้งัภาพประกอบ  

 

 
 

ภาพที ่ 15   กรอบการประเมินผลภายในสถานศึกษา 
 ท่ีมา: สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2544)   

 
4) การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน เม่ือบุคลากรแต่ละคนแต่ละฝ่ายมีการ

ประเมินผลสาํเร็จเรียบร้อยแลว้ ก็ส่งผลใหก้บัคณะกรรมการที่รับผดิชอบซ่ึงจะตอ้งรวบรวมผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลผลในภาพรวมทั้ งหมด แลว้นําเสนอผลการประเมินต่อ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น ครูประจาํชั้น ครูประจาํวิชา หัวหนา้หมวดผูบ้ริหาร เพื่อนาํผลไปใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การปรับปรุงการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและบุคลากร และใชใ้นการวางแผนต่อไป รวมทั้งจดัเป็น
ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ได ้

สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544) กล่าวถึงแนวคิดของการ
ประกนัคุณภาพภายในตามแนวคิดของวงจรคุณภาพ PDCA ไวด้งัน้ี 

1) การวางแผน (P-Plan) เป็นการจดัเตรียมการไวล่้วงหน้า เพื่อจะทาํงานให้สาํเร็จ
อยา่งมีประสิทธิภาพ ในการวางแผนจะตอ้งมีการกาํหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย แนวทางการดาํเนินงาน
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ผูรั้บผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้เพื่อทาํงานใหบ้รรลุงานในส่วนน้ีของสถานศึกษา 
ซ่ึงประกอบดว้ยแผนงาน โครงการต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาจะดาํเนินการเพื่อใหป้ระสบผลสาํเร็จ 

2) การปฏิบติัตามแผน (D-Do) เป็นการดาํเนินการต่อเน่ืองจากการวางแผน กล่าวคือ 
ผูเ้ก่ียวขอ้งจะตอ้งดาํเนินการตามแผนที่กาํหนดไวใ้ห้เป็นไปตามลกัษณะงาน หากเวลาและความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วน โดยผูบ้ริหารอาจจะตอ้งนิเทศ แนะนํา กาํกบั ติดตาม หากพบปัญหา
อุปสรรคอะไรกค็อยแนะนาํ ช่วยเหลือใหง้านทั้งปวงไดเ้ป็นไปตามท่ีตั้งความหวงัไว ้

3) การตรวจสอบประเมินผล (C-Check) เป็นการประมาณต่อการดาํเนินงานว่า เด่น 
ดอ้ย ดีไม่ดี มากนอ้ยแค่ไหนเพียงใด โดยการเปรียบเทียบระหว่างส่ิงท่ีคาดหวงัเอาไวก้บัส่ิงท่ีทาํไดจ้ริง 
ถา้ส่ิงท่ีทาํไดจ้ริงนอ้ยกว่าท่ีคาดหวงัเอาไวก้็แสดงว่าไม่ดี ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขการประเมินในขั้นตอนน้ี
มุ่งท่ีจะไดท้ราบสภาพการดาํเนินงานจริงว่าเป็นไปแค่ไหน จะตอ้งปรับปรุงแกไขอย่างไร ผลจาก
การประเมินจึงมุ่งเพื่อการพฒันางานมากกวา่การจบัผดิผูป้ฏิบติั 

4) การปรับปรุงงาน (A-Act) เป็นการนาํผลจากการประเมินมาปรับปรุง พฒันางาน 
กล่าวคือ ถา้ผลการปฏิบติัในหว้งเวลาท่ีผา่นมายงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ก็จะตอ้งแสวงหาวิธีดาํเนินการ
ให้เหมาะสมกว่าเดิม แต่ถา้ผลการดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายแลว้ในการดาํเนินการต่อไปก็จะ
ไดเ้ปลี่ยนเป้าหมายให้สูงข้ึน จะไดเ้ป็นการทา้ทายการทาํงานของบุคลากรและเป็นการสร้าง
หลกัประกนัวา่ การดาํเนินงานในองคก์รมีแต่พฒันาข้ึนเร่ือย ๆ  ไม่มีหยดุอยูก่บัท่ี สาํนกังานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2543) ไดก้าํหนดไวมี้ 3 ขั้นตอน คือ 

4.1) การควบคุมคุณภาพ เป็นการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อพฒันาสถานศึกษาใหเ้ขา้สู่มาตรฐาน ซ่ึงเป็นการดาํเนินงาน ตามบทบาทหนา้ท่ีของ
การบริการ เพื่อใหแ้น่ใจวา่งานจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด 

4.2) การตรวจสอบคุณภาพเป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงาน
ของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที่กาํหนด โดยผูต้รวจสอบจะเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลใน
สถานศึกษาหรือหน่วยงานตน้สงักดัของสถานศึกษานัน่เอง 

4.3) การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดัในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดบักระทรวง ซ่ึงผลการ
ประเมินคุณภาพจะทาํให้ทราบถึงจุดเด่น จุดดอ้ย แนวทางการพฒันาปรับปรุงสู่สภาพท่ีดีข้ึนของ
สถานศึกษาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

กระบวนการประกนัคุณภาพภายในตามแนวคิดของหลกัการบริหารท่ีเป็นกระบวนการ
ครบวงจร (PDCA) ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน (Sallis, 1996) คือ 

1) การร่วมกนัวางแผน (Planning) 
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2) การร่วมกนัปฏิบติัตามแผน (Doing) 
3) การร่วมกนัตรวจสอบ (Checking) 
4) การร่วมกนัปรับปรุง (Action) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) มีความเห็นว่า กระบวนการ

ประกนัคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประกนัคุณภาพการศึกษาและแนวคิดการบริหารท่ีเป็น
กระบวนการครบวงจรมีความสอดคลอ้งกนั 

กล่าวโดยสรุป การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพก็คือกระบวนการเพื่อ
พฒันาคุณภาพตามหลกัการบริหารนั่นเอง โดยการควบคุมคุณภาพ คือ การท่ีสถานศึกษาตอ้ง
ร่วมกนัวางแผน กาํหนดเป้าหมายและวิธีการแลว้จึงดาํเนินการตามแผน คือ ลงมือทาํตามแผนในทุก
ขั้นตอน เพื่อพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาท่ีกาํหนด ส่วน
การตรวจสอบคุณภาพ คือ การท่ีสถานศึกษาตอ้งร่วมกันตรวจสอบผลงานหาจุดเด่น จุดท่ีตอ้ง
ปรับปรุงเพื่อพฒันาคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา เม่ือสถานศึกษามีการ
ตรวจสอบตนเองแลว้หน่วยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา และตน้สังกดัก็จะเขา้มาช่วยติดตามและการ
ประเมินคุณภาพเพื่อให้ความช่วยเหลือในการพฒันา ปรับปรุงสถานศึกษา ซ่ึงจะทาํให้สถานศึกษา
เกิดความต่ืนตวัในการพฒันาคุณภาพอยูเ่สมอ 

3.4.4 ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการดาํเนินงานเพื่อการพฒันาคุณภาพ

การจดัการศึกษาท่ีจะสร้างความมัน่ใจว่าสถานศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและผูเ้รียนมีคุณภาพ 
หน่วยงานและผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัการศึกษา จึงไดก้าํหนดกระบวนการในการ
ดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาไวด้งัน้ี 

กลา้ ทองขวา (2544) ให้ความเห็นว่าหากจะมองจากกรอบของการประกนัคุณภาพภายใน 
ความมุ่งหมายหลกัของการประกนัคุณภาพการศึกษา จะเนน้ความเป็นไปเพื่อท่ีจะกระทาํความกระจ่าง
แก่ประชาชนผูรั้บบริการให้ความมัน่ใจว่า ทุกคนในสถานศึกษาไดท้าํงานเต็มกาํลงั เต็มความสามารถ 
เพื่อใหบ้ริการและสร้างผลผลิตของการศึกษาใหมี้คุณภาพ เป้าหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน จึงเป็นไปเพื่อการปรับปรุงตนเอง ระบบและกระบวนการประกนัคุณภาพภายในน่าจะมี
ความสัมพนัธ์กบัมาตรฐาน ความตอ้งการขั้นตํ่า (Minimum Standard Requirement) ของแต่ละ
สถาบนั การนาํนโยบายการประกนัคุณภาพภายในสู่การปฏิบติัของสถาบนัอุดมศึกษาจะใหค้วามสาํคญั 
4 เร่ือง คือ 

1) การควบคุมคุณภาพ (Quality control) กล่าวคือ ตามปกติสถาบนัอุดมศึกษาจะใช้
แผนเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินภารกิจเช่น แผนพฒันาการเรียนการสอน แผนงานวิจยั แผนงาน
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บริหารวิชาการและแผนงานทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม เคร่ืองมือในการดาํเนินภารกิจท่ีจดัทาํ
และดาํเนินไปเพื่อสนองปณิธานของสถาบนัท่ีปรากฏให้เป็นแผนงาน โครงการหลกัสูตรหรือ
โปรแกรมการศึกษาต่าง ๆ ของการศึกษาทั้งหมดจะตอ้งไดรั้บการควบคุมใหมี้การดาํเนินการตามท่ี
กาํหนดไวอ้ยา่งรัดกมุทุกขั้นตอน 

2) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) คือ กระบวนการคน้หาหลกัฐานหรือ
ร่องรอยการดาํเนินงานตามแผนที่วางไว  ้โดยกระบวนการศึกษา คน้หาขอ้มูลหลกัฐาน เพื่อการ
ตรวจสอบในกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาที่เรียกว่า การศึกษาเพื่อการจดัทาํรายงาน
การศึกษาตนเอง (Self Study Report หรือ SSR) การศึกษาและการจดัทาํรายงานการศึกษาตนเองมี
จุดประสงคเ์พื่อแสวงหาจุดแขง็ในการปฏิบติัท่ีควรไดรั้บการส่งเสริม แสวงหาจุดอ่อนของการทาํงานท่ี
ควรไดรั้บการปรับปรุงแกไขแสวงหาแหล่งขอ้มูลหรือหลกัฐานเพื่อให้สามารถตรวจสอบไดว้่า ได้
ทาํอะไรมีปรากฏท่ีไดใ้นลกัษณะใด และสามารถแสดงผลเชิงประจกัษแ์ก่ใครก็ตามท่ีตอ้งการทราบ
ผลการดาํเนินงานของสถาบนั ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือผูต้รวจสอบคุณภาพจากภายใน ภายนอก 
หรือสาธารณะ 

3) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) คือการพิจารณาคุณค่าของผลการ
ดาํเนินงานโดยพิจารณาจากเกณฑท่ี์กาํหนด ตามประเภทและลกัษณะตวับ่งช้ี ซ่ึงเกณฑก์ารประเมิน
คุณภาพภายในอาจใชเ้กณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์ท่ีกาํหนดโดยองคก์รประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัโดยอาจกาํหนดจากเกณฑเ์ป็นพิสยั (Range) เพื่อกระตุน้ใหมี้การพฒันา 

4) การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) เป็นกระบวนการท่ีสถานศึกษานาํ
ผลจากการรายงานการศึกษาตนเอง และรายงานการประเมินตนเองไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาในองคป์ระกอบและดชันีท่ีมีปัญหา 

สาํนกังานคณะกรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) เห็นว่าระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษามีแนวคิดเพื่อการส่งเสริมและเสนอแนวทางเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยมี
การดาํเนินงาน 3 ขั้นตอนคือ 

1) การควบคุมคุณภาพ เป็นการกาํหนดคุณภาพและการพฒันาสถานศึกษาให้เขา้สู่
มาตรฐาน 

2) การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กาํหนด 

3) การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดยหน่วยงานท่ี
กาํกบัดูแลในเขตพื้นท่ีและหน่วยงานตน้สังกดัในส่วนกลาง ซ่ึงถึงแมจ้ะเป็นบุคคลภายนอกแต่ก็ยงั
ถือเป็นการประเมินภายใน เพราะเป็นหน่วยงานในสายการบริหารของสถานศึกษา ซ่ึงจะดาํเนินการ
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ตรวจเยี่ยมและประเมินสถานศึกษาเป็นระยะตามท่ีกาํหนดโดยหน่วยงานตน้สังกดั เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือและส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพอนัเป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนรับการประเมินภายนอกจากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็น
องคก์รมหาชน โดยมีแนวดาํเนินงานระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 3 ประการ (กรมวิชาการ, 
2544) คือ 

1) การควบคุมคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการดาํเนินงานเพื่อให้สถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาจดัการศึกษามุ่งไปสู่มาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้

2) การตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการดาํเนินงาน
เพื่อประเมินและรับรองวา่สถานศึกษาไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่ตอ้งการ 

3) การประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นกระบวนการ
ดาํเนินงานเพื่อประเมินและรับรองวา่สถานศึกษาไดคุ้ณภาพตามท่ีมาตรฐานการศึกษากาํหนดไว ้

กรมวิชาการ (2544) ไดเ้สนอแนวคิดและขั้นตอนการดาํเนินงานตามกระบวนการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความสอดรับกบัขั้นตอนและกระบวนการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ โดยมุ่งเนน้ให้
สถานศึกษายึดหลกัการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ภายใตก้ารสนบัสนุนและการกาํกบัดูแลของหน่วยงานตน้สังกดั อย่างไรก็ตามการดาํเนินงานตาม
กระบวนการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สาํนกังานทดสอบของการศึกษา กรมวิชาการ (2546) 
ไดเ้สนอแนะใหมี้การดาํเนินงานตามองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1) การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ  
 ใหส้ถานศึกษาจดัโครงสร้างการบริหารจดัการท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา

ตามระบบการศึกษาภายในสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพทางการศึกษาภายใน
สถานศึกษาใหมี้อาํนาจและมีหนา้ท่ีกาํหนดแนวทางและวิธีการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา กาํกบั ติดตาม ให้ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการดาํเนินการประกนั
คุณภาพในสถานศึกษา จดัระบบสารสนเทศที่มีขอ้มูลอย่างเพียงพอต่อการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

2) การพฒันามาตรฐานการศึกษา  
 ให้สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีครอบคลุมสาระการเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัสภาพของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน 
และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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3) การจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยใหส้ถานศึกษาจดัทาํแผนการพฒันา
คุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์ปัญหา และความจาํเป็นอยา่งเป็นระบบ และมี
แผนประจาํปีรองรับ กาํหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมายและสภาพความสําเร็จของการพฒันาไว้
อย่างต่อเน่ืองชดัเจน และเป็นรูปธรรม กาํหนดวิธีการดาํเนินงานท่ีมีหลกัวิชาหรือผลการวิจยัหรือ
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ท่ีอา้งอิงได  ้ให้ครอบคลุมการพฒันาดา้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การพฒันาบุคลากร และการบริหารจดัการ เพื่อนาํไปสู่
เป้าหมายท่ีกาํหนดไว  ้กาํหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ กาํหนด
บทบาทหนา้ท่ีใหบุ้คลากรของสถานศึกษาทุกคน รวมทั้งผูเ้รียนรับผดิชอบและดาํเนินงานท่ีกาํหนด
ไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ กาํหนดบทบาทหน้าท่ีและแนวทางให้บิดา มารดา และผูป้กครองและ
บุคลากรในชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานกาํหนดการจดังบประมาณและการใชท้รัพยากร
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4) การดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ให้สถานศึกษาดาํเนินงานตาม
แผนพฒันาคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษารวมทั้งมีการกาํกับติดตามการดาํเนินงานให้
เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและบรรลุเป้าหมาย 

5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ให้คณะบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
จากสถานศึกษาดาํเนินการตรวจสอบ ทบทวน และรายงานการดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ
ทางการศึกษาภายในสถานศึกษา สาํหรับการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพทางการศึกษาภายใน
สถานศึกษาให้ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสม อาทิเช่น การสังเกตพฤติกรรมและกระบวนการ
ทาํงาน กระบวนการจดัการเรียนการสอน การสอบถาม การสัมภาษณ์ การพิจารณาหลกัฐานร่องรอย 
การปฏิบติังาน ตวัอย่างผลงานและแฟ้มสะสมผลงาน ตลอดจนการใชแ้บบสํารวจ แบบสอบถาม 
แบบทดสอบ และแบบวดัมาตรฐาน เป็นตน้ ประเดน็การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพทางการศึกษาดงัน้ี 

5.1) ความเหมาะสมของวิสัยทศัน์และภารกิจของสถานศึกษา โดยพิจารณา
จากขอ้มูลพื้นฐานและผลการวิเคราะห์สภาพความจาํเป็นและปัญหาของสถานศึกษา 

5.2) ความสอดรับกนัในเชิงตรรกและเชิงเหตุผลทางวิชาการ ระหว่างเป้าหมาย 
ตวับ่งช้ี สภาพความสาํเร็จ ยทุธศาสตร์ และเทคนิควิธีใชเ้พื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

5.3) ความสอดคลอ้งกนัระหว่างเป้าหมาย จุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ 

5.4) ระดบัและสภาพความสาํเร็จท่ีเป็นเป้าหมายหลกัของแผนพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา ไดแ้ก่ ความรู้ ความสามารถ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
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5.5) กระบวนการเรียนการสอนซ่ึงรวมถึง การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์และวิธีสอน กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน และการตอบสนองของผูเ้รียนเก่ียวกับ
กระบวนการสร้างสรรค ์องคค์วามรู้และพฒันาทกัษะทางวิชาการ 

5.6) การเรียนรู้ ความกา้วหนา้ และผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ไดแ้ก่ การพฒันา
หลกัสูตรของสถานศึกษา ผลงานของผูเ้รียน ระบบการวดัและประเมินผล และระบบการส่งเสริม
สนบัสนุนการเรียนรู้ 

5.7) การดาํเนินการและสภาพความสาํเร็จของโครงการพฒันาบุคลากร 
5.8) การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ และการประสานความสัมพนัธ์ของบุคลากร

ฝ่ายต่าง ๆ ในสถานศึกษาหรือบุคลากรและองคก์รในชุมชน 
6) การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยจดัใหผู้เ้รียนทุกคนในทุกระดบัช่วงชั้น หลกัสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรั้บการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาแกนหลกั และคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคท่ี์สาํคญัดว้ยกระบวนการและวิธีการท่ีไดม้าตรฐาน 

7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี ให้สถานศึกษาจดัทาํรายงานคุณภาพ
ทางการศึกษาประจาํปี โดยระบุความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดในแผนพฒันาคุณภาพทางการศึกษา
ของสถานศึกษา พร้อมหลักฐาน ข้อมูล และผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 6 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้หน่วยงานตน้สังกัดและ
หน่วยงานตน้สังกดัระดบัจงัหวดั ส่งเสริมสนบัสนุนและร่วมดาํเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพ
ทางการศึกษาภายในสถานศึกษา คือ จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ จดัใหมี้การกาํหนดสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ในวิชาแกน
หลกัของสถานศึกษาร่วมกนัเป็นรายปี/รายภาค จดัใหมี้การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา
แกนหลกั และคุณลกัษณะท่ีสาํคญัดว้ยเคร่ืองมือมาตรฐาน จดัใหมี้การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
ทางการศึกษาอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุก 3 ปี และรายงานผลการให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
ตน้สังกดัทราบ ทั้งน้ี หลกัเกณฑ ์วิธีการตรวจสอบ และทบทวนโดยอนุโลมใหห้น่วยงานตน้สังกดั 
ศึกษาวิเคราะห์ วิจยั และเผยแพร่นวตักรรมเก่ียวกบัรูปแบบและเทคนิควิธีการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งกาํกบั สนบัสนุน ส่งเสริม ติดตามประเมินผลและผดุงประสิทธิภาพ
ของระบบคุณภาพภายในสถานศึกษาดว้ย การดาํเนินการตามวรรคสองใหส้ถานศึกษายดึหลกัการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยการส่งเสริมสนับสนุนและกํากับดูแลของ
หน่วยงานตน้สงักดั 
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3.4.5  ความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) มีความเห็นว่ามีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยจะตอ้งเร่ิมจากสถานศึกษาทุกแห่งดาํเนินการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของตนเอง ในการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษานั้นจะตอ้งมีการประกนัคุณภาพภายใน
ผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหารและการจดัการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา เพื่อ
พฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา อนัเป็นการสร้างความมัน่ใจว่าสถานศึกษาจดัการศึกษา
ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อทาํให้เด็กไทยเป็นคนดีมีความสามารถและมีความสุข จะได้
ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้มีสันติ มีส่ิงแวดลอ้มดียิ่งข้ึน เศรษฐกิจมัน่คง สามารถร่วมมือและ
แข่งขนักบัประเทศอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีในสงัคมโลกต่อไป 

นอกจากน้ีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษาและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งดาํเนินการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพตามภาระความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ซ่ึงไดใ้หค้วามสาํคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยกาํหนดไวใ้นหมวด 6 มาตรา 47-51 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545) 

มาตรา 47 ใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดบัประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกนัคุณภาพ
ภายนอกระบบหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 48 ให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกนัคุณภาพ
ภายในส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัทาํ
รายงานประจาํปี เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
นาํไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 

มาตรา 49 ให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะ
เป็นองคก์รมหาชน ทาํหนา้ท่ีพฒันาเกณฑว์ิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาํการประเมินผล
การจดัการศึกษาเพื่อใหมี้การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคาํนึงถึงความมุ่งหมายและหลกัการ
และแนวคิดการศึกษาในแต่ละระดบัตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 

ให้มีการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกห้าปี 
นบัตั้งแต่การประเมินคร้ังสุดทา้ยและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน 

มาตรา 50 ใหส้ถานศึกษาใหค้วามร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีมี
ขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากรคณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูป้กครอง
และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา ให้ขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนท่ีพิจารณาเห็นว่าเก่ียวขอ้งกบัการ
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ปฏิบติัภารกิจของสถานศึกษาตามคาํร้องขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีสาํนกังานดงักล่าวรับรองท่ีทาํการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษานั้น 

มาตรา 51 ในกรณีท่ีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ไดต้ามมาตรฐาน
ท่ีกาํหนดใหส้าํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจดัทาํขอ้เสนอแนะการปรับปรุง
แกไ้ขต่อหน่วยงานตน้สังกดั เพื่อใหส้ถานศึกษาปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาที่กาํหนดหากมิได้
ดาํเนินการดงักล่าว ใหส้าํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดาํเนินการ
ใหมี้การปรับปรุงแกไ้ข 

จากขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติดงักล่าวน้ี กรมวิชาการ (2544) 
ใหข้อ้สรุปวา่สถานศึกษาจะตอ้งพฒันาการจดัการศึกษาของตนและแสดงความรับผดิชอบใหป้ระจกัษ์
แก่สงัคมวา่ สถานศึกษามีประสิทธิภาพใน 2 ระดบัหลกัดงัน้ี 

1) ผูเ้รียนทุกคนมีความรู้ความสามารถและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามมาตรฐาน
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งแทจ้ริง 

2) สถานศึกษามีศกัยภาพในการจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนบรรลุผลตามมาตรฐานอยา่งแทจ้ริง 
สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2544) กล่าววา่ การประกนัคุณภาพภายในจะทาํใหส้ถานศึกษา

มีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เป็นการยกระดบัคุณภาพการศึกษา ส่วนการประกนัคุณภาพภายนอก
จะช่วยเป็นหลกัประกนัให้ผูเ้รียนและสังคมมีความมัน่ใจว่าจะไดรั้บบริการจากสถานศึกษาท่ีดีข้ึน
สมํ่าเสมอ สามารถตรวจสอบไดว้า่ การจดัการศึกษาไดใ้หส่ิ้งท่ีผูเ้รียนสงัคมและรัฐตอ้งการ 

สมคิด พรมจุ้ย (2544) ได้ช้ีให้เห็นความสําคญัของการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกบัการประกนัคุณภาพภายนอก เพื่อยืนยนัผลการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาว่าการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นกระบวนการบริหารท่ี
สถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง ทั้งการวางแผนการกาํหนดเป้าหมายของการพฒันาการ
ปฏิบติังานตามแผนที่วางไว ้ทั้งยงัมีการตรวจสอบผลงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและจดัทาํรายงาน
การประเมินตนเอง เพื่อเผยแพร่ใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง ผูป้กครอง สาธารณชนไดรั้บทราบ ส่วนการประเมิน
คุณภาพภายนอกเป็นการประเมินต่อเน่ืองมาจากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อ
เป็นการยนืยนัผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและประเมินศกัยภาพของสถานศึกษา ว่า
มีคุณภาพอย่างไร เม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีกาํหนด ดงันั้นการประเมินคุณภาพภายนอก  จึงเป็น
งานท่ีต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและเป็นการตรวจสอบผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการ
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ดาํเนินงานแก่สถานศึกษาและทาํใหส้ถานศึกษาสามารถพฒันาคุณภาพในการจดัการศึกษาไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง 

สรุปไดว้่า การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษามีความสาํคญัและจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
ดาํเนินการ เน่ืองจากบริบททางสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงสถานศึกษาจะตอ้งจดัการศึกษาเพื่อพฒันา
คุณภาพและศกัยภาพของคนให้ปรับตวัทนัต่อการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี ประกอบกบัขอ้กาํหนดของ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ท่ีสถานศึกษาทุกแหงจะตอ้งปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองให้การพฒันา
คุณภาพการศึกษานาํไปสู่อนาคตท่ีดีของประเทศชาติและเป็นท่ีเช่ือถือ ศรัทธาของผูป้กครองชุมชน 
และเพื่อยนืยนัไดว้า่ สถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาต่อไป 

3.4.6 ขั้นตอนการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
ระบบการประกนัคุณภาพภายในเป็นเร่ืองเดียวกบักระบวนการบริหารอยา่งมีคุณภาพ 

หรือวงจร PDCA ท่ีผูบ้ริหารทราบกนัดีอยู่ การประกนัคุณภาพจึงไม่ใช่เร่ืองใหม่ และจะตอ้งไม่
แตกแยกจากการทาํงานตามปกติของสถานศึกษา แต่จะเป็นระบบท่ีผสมอยูใ่นกระบวนการบริหาร
และการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนันัน่เอง (สถาบนัส่งเสริมการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ, 2544) 

ในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
และการทาํงานนั้น จะตอ้งคาํนึงถึงเง่ือนไขสาํคญัท่ีจะทาํให้ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินงาน 
ซ่ึงเป็นผลทีไดจ้ากการวิจยัในสถานศึกษานาํร่อง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความตระหนัก เขา้มามี
ส่วนส่งเสริม สนบัสนุน และร่วมคิดร่วมทาํ รวมทั้งจะตอ้งมีการทาํงานเป็นทีม บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาตอ้งไดรั้บการเตรียมความพร้อมใหม้องเห็นคุณค่าและมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ประกนัคุณภาพภายใน และดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา โดยมีการติดตามและกาํกบัดูแลการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในอยา่งเป็นระบบ 

ในการดาํเนินการประกันคุณภาพภายในโดยคาํนึงถึงเง่ือนไขขา้งตน้ ควรมีการ
เตรียมการเพื่อสร้างความพร้อมใหแ้ก่บุคลากรและจดัให้มีกลไกในการดาํเนินงานในเร่ืองน้ี หลงัจากนั้น
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งจึงร่วมกนัวางแผน ร่วมกนัปฏิบติัร่วมกนัตรวจสอบ 
และร่วมกนัปรับปรุง โดยมีขั้นตอนการดาํเนินงานทั้งหมด ดงัท่ีเสนอภาพท่ี 21 และมีแนวทางการ
ดาํเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
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ภาพที ่ 16   แสดงขั้นตอนการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน (สถาบนัส่งเสริม 
 การประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ, 2544) 
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ภาพที ่  17   แสดงขั้นตอนของการดาํเนินการในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
 (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
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ธเนศ  ขาํเกิด (2542) ได้เสนอการดาํเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แสดงเป็นแผนภูมิภาพไดด้งัน้ี 
 

 
 

ภาพที ่ 18   แสดงการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา (ธเนศ  ขาํเกิด, 2542) 
 
 
 



 
 
 
 

123

วนัทยา  วงศ์ศิลปภิรมณ์ และคณะ (2545) กล่าวถึงขั้นตอนการดาํเนินการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา เสนอเป็นแผนภูมิ ดงัน้ี 
 

 
 

ภาพที ่  19   แสดงขั้นตอนการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  

ความสัมพนัธ์ระหว่างแนวคิดของระบบการประกนัคุณภาพและแนวคิดตามหลกัการ
บริหาร ถา้พิจารณาแนวคิดเก่ียวกบัระบบการประกนัคุณภาพท่ีประกอบดว้ยการควบคุม และการ
ตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพกับหลกัการบริหารท่ีเป็นระบบครบวงจร (PDCA) ซ่ึง
ประกอบดว้ย การร่วมกนัวางแผน (P) ร่วมกนัปฏิบติัตามแผน (D) ร่วมกนัตรวจสอบ (C)  และ
ร่วมกนัปรับปรุง (A) จะเห็นวา่มีความสอดคลอ้งกนั ดงัน้ี 
 

 
 

ภาพที ่  20   แสดงกระบวนการบริหารโดยการควบคุมคุณภาพ 
 (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544) 
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จากแผนภาพท่ีกล่าวมาทั้งหมดสรุปไดว้่า การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพก็คือ กระบวนการบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพตามหลกัการบริหารนั้นเอง 
โดยการควบคุมคุณภาพคือ การท่ีสถานศึกษาตอ้งร่วมกนัวางแผนและดาํเนินการตามแผน เพื่อ
พฒันาสถานศึกษาใหมี้คุณภาพตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา ส่วนการตรวจสอบคุณภาพคือ 
การท่ีสถานศึกษาตอ้งร่วมกนัตรวจสอบ เพื่อพฒันาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
มาตรฐานการศึกษา เพื่อสถานศึกษามีการตรวจสอบตนเองแลว้หน่วยงานในเขตพื้นท่ีและตน้สังกดั
ไดเ้ขา้มาช่วยติดตามและประเมินคุณภาพเพื่อให้ความช่วยเหลือในการพฒันาปรับปรุงสถานศึกษา
ซ่ึงจะทาํใหส้ถานศึกษามีความอุ่นใจ และเกิดความต่ืนตวัในการพฒันาคุณภาพอยูเ่สมอ (สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544) 

3.4.7 หลกัการของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
หลกัการสาํคญัของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา (สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ, 2544) ตามแนวคิดท่ีกล่าวมา ไดแ้ก่ 
1) จุดมุ่งหมายของการประกนัคุณภาพภายใน คือ การท่ีสถานศึกษาร่วมกนัพฒันา

ปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจบัผิดหรือทาํให้บุคลากรเสียหนา้  
โดยเป้าหมายท่ีสาํคญัอยูท่ี่การพฒันาคุณภาพใหเ้กิดกบัผูเ้รียน 

2) การท่ีจะดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามขอ้ 1 ตอ้งทาํให้การประกนัคุณภาพ
การศึกษา เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารจดัการและการทาํงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
ไม่ใช่เป็นกระบวนการท่ีแยกส่วนมาจากการดาํเนินงานตามปกติของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา
จะตอ้งวางแผนพฒันาและแผนปฏิบติัการท่ีมีเป้าหมายชดัเจน ทาํตามแผนตรวจสอบประเมินผล และ
พฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง เป็นระบบมีความโปร่งใส และมีจิตสาํนึกในการพฒันาคุณภาพการทาํงาน 

3) การประกนัคุณภาพเป็นหนา้ท่ีของบุคลากรในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร 
ครู อาจารย ์และบุคลากรอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา โดยในการดาํเนินงานจะตอ้งให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น 
ผูเ้รียน ชุมชน เขตพื้นท่ีหรือหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย วางแผน 
ติดตามประเมินผล พฒันาปรับปรุง ช่วยกนัคิด ช่วยกนัทาํ ช่วยกนัผลกัดนัให้สถานศึกษามีคุณภาพ 
เพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความตอ้งการของผูป้กครอง สังคม และ
ประเทศชาติ 

สมศกัด์ิ  สินธุระเวชญ ์(2541) ไดก้ล่าวถึง หลกัการในการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนดดงัน้ี 

1) รัฐกระจายอาํนาจในการกาํหนดนโยบายการบริหาร งานวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากร และทรัพยากรใหจ้งัหวดัและสถานศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท 
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2) รัฐสนับสนุนให้ผูป้กคอรง ผูน้าํชุมชน  องคก์รปกครองทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วม
รับผดิชอบในการจดัการศึกษา 

3) รัฐจะตอ้งจดัใหมี้การควบคุมคุณภาพการศึกษา มีระบบการตรวจสอบและแทรกแซง
คุณภาพการศึกษา และระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา 

สํานักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ (2542) ได้กล่าวถึง หลักประกัน
คุณภาพการศึกษา ไวด้งัน้ี 

1) การสร้างความมัน่ใจและความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา 
2) การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานการศึกษาของทุกฝ่ายทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการ 
3) ความร่วมมือทางวิชาการขององคก์รบุคลากรในพื้นท่ี 
4) การดาํเนินงานเนน้คุณภาพในการปฏิบติังานทุกระดบั ทุกขั้นตอน 
5) การดาํเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบได ้
6) การรายงานสู่สาธารณชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
3.4.8 องคป์ระกอบและกระบวนการของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
องคป์ระกอบสําคญัของการประกนัภายในสถานศึกษามี 3 ประการดงัน้ี (สมศกัด์ิ  

สินธุระเวชญ,์ 2541) 
1) การควบคุมภายในสถานศึกษา (Quality Control) เป็นกระบวนการหรือแนว

ดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในเพื่อการพฒันาการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐาน ประกอบดว้ย 
1.1) การกาํหนดมาตรฐานการศึกษา โดยการกาํหนดมาตรฐานดา้นผลผลิต 

ดา้นปัจจยัและกระบวนการ 
1.2) การพฒันาเขา้สู่มาตรฐาน โดยการพฒันาปัจจยัทางการศึกษาต่าง ๆ ไดแ้ก่         

การพฒันาครูผูส้อน ผูบ้ริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ์และผูบ้ริหารทางการศึกษา และสนบัสนุน
ปัจจยัท่ีส่งเสริมการจดัการศึกษา 

2) การตรวจสอบและการแทรกแซงภายในสถานศึกษา (Quality Audit and Intervention) 
เป็นกระบวนการหรือแนวดาํเนินงานเพื่อปรับปรุงภายในสถานศึกษา ประกอบดว้ย 

2.1) การประเมินความกา้วหนา้ของโรงเรียน และการจดัทาํรายงานต่อประชาชน 
แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการติดตามและตรวจสอบของโรงเรียน (Internal Audit) เพื่อนาํขอ้มูล
มาปรับปรุงและพฒันาการศึกษา 

2.2) การติดตามและตรวจสอบของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (External Audit)  
เพื่อการส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาภายในสถานศึกษา 
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2.3) การกาํหนดมาตรการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนท่ีมีคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์
มาตรฐานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (Quality Intervention) เพื่อใชม้าตรฐานในการส่งเสริมพฒันา
ภายในสถานศึกษา 

3) การประเมินภายในสถานศึกษา (Quality Assessment) เป็นกระบวนการหรือ
แนวทางการตรวจสอบภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กาํหนดประกอบดว้ย 

3.1) การทบทวนภายในสถานศึกษาของโรงเรียน (External School Review) 
โดยการประเมินตนเอง 

3.2) การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (Accreditation) 
ประเมินโดยหน่วยงานภายนอก 

3.3) การประเมินผลการพฒันาภายในสถานศึกษาในภาพรวมหรือการประเมิน
ภายในสถานศึกษา 

3.4.9 การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการไดมี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ระบบ หลกัเกณฑ ์และ

วิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวยั ลงวนัท่ี  
26  พฤศจิกายน  2544 โดยมีสาระดงัน้ี ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็น
ระบบท่ีสถานศึกษาร่วมกบัชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายใตก้ารกาํกบัดูแลและสนับสนุน
ส่งเสริมของหน่วยงานตน้สงักดั เพื่อสร้างความมัน่ใจท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของหลกัวิชา ขอ้มูลหลกัฐานท่ี
ตรวจสอบไดแ้ละการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งว่า ผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการบริการดา้น
การศึกษาท่ีมีคุณภาพเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามท่ีกาํหนด
ในมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดด้าํเนินการศึกษาและพฒันา
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งทดลอง
ระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา ร่วมกบัเขตการศึกษาจงัหวดัและสถานศึกษา
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสงักดั โดยผา่นการรับฟังความคิดเห็นจากผูบ้ริหารการศึกษาทุกระดบั 
ศึกษานิเทศก ์นกัวิชาการทุกสังกดั และนาํเสนอคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาและคณะกรรมการ
บริหารคุณภาพและวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาเห็นชอบแลว้ กระทรวงศึกษาธิการจึง
กาํหนดระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไวด้งัน้ี 

1) ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้หน่วยงานตน้สังกดัและ
สถานศึกษาจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อการพฒันาความรู้
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ความสามารถและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามมาตรฐานการศึกษาท่ีกาํหนดในหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างเต็มศกัยภาพระบบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหน่ึงของการ
บริหารการศึกษา ซ่ึงเป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ประกอบดว้ย 

1.1) การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
1.2) การพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
1.3) การทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
1.4) การดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
1.5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
1.6) การประเมินคุณภาพการศึกษา 
1.7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี 
1.8) การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 การดาํเนินการตามวรรคสอง ให้สถานศึกษายึดหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชน
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยการส่งเสริม สนบัสนุน และกาํกบัดูแลของหน่วยงานตน้สงักดั 

2) หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.1) ใหส้ถานศึกษาจดัโครงสร้างการบริหารจดัการท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
2.2) ให้สถานศึกษาแต่งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาใหมี้อาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
(1) กาํหนดแนวทางและวิธีดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 
(2) กาํกบั ติดตาม และใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
(3) เสนอสถานศึกษาแต่งตั้งคณะบุคคลทาํหนา้ท่ีตรวจสอบ ทบทวนและ

รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
2.3) ใหส้ถานศึกษาจดัระบบสารสนเทศที่มีขอ้มูลอยา่งเพียงพอต่อการดาํเนินงาน

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
2.4) ให้สถานศึกษากาํหนดมาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษาท่ีครอบคลุม

สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัสถานภาพผูเ้รียน สถานศึกษา 
ทอ้งถ่ิน และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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2.5) ให้สถานศึกษาจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดย
คาํนึงถึงหลกัและครอบคลุมในเร่ืองต่อไปน้ี 

(1) เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีใชข้อ้มูลจากการวิเคราะห์สภาพ ปัญหา และ
ความจาํเป็นอยา่งเป็นระบบมีแผนปฏิบติัการประจาํปีรองรับ 

(2) กาํหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมายและสภาพความสําเร็จของการ
พฒันาไวอ้ยา่งต่อเน่ือง ชดัเจน และเป็นรูปธรรม 

(3) กาํหนดวิธีดาํเนินงานท่ีมีหลกัวิชาหรือผลการวิจยัหรือขอ้มูล เชิงประจกัษ์
ท่ีอา้งอิงไดใ้หค้รอบคลุมการพฒันาดา้นการจดัประสบการณ์เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริม
การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การพฒันาบุคลากร และการบริหารจดัการ เพื่อนาํไปสู่เป้าหมายท่ี
กาํหนดไว ้

(4) กาํหนดแหล่งวิทยากรภายนอกท่ีใหก้ารสนบัสนุนทางวชิาการ 
(5) กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนรวมทั้งผูเ้รียน

รับผดิชอบและดาํเนินงานตามที่กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(6) กาํหนดบทบาทหน้าท่ีและแนวทางให้บิดา มารดา ผูป้กคอรง และ

บุคลากรในชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 
(7) กาํหนดการจดังบประมาณ และการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.6) ให้สถานศึกษาดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
รวมทั้งมีการกาํกบัติดตามการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้ห้
คณะบุคคลตามขอ้ 2.2(3) ดาํเนินการตรวจสอบ ทบทวน และรายงานการดาํเนินงานตามแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

สําหรับการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ใช้
วิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสม อาทิเช่น การสังเกตพฤติกรรมและกระบวนการทาํงาน กระบวนการ
จดัเตรียมการเรียนการสอน การสอบถาม การสัมภาษณ์ การพิจารณาหลกัฐาน ร่องรอยการปฏิบติังาน 
ตวัอยา่งผลงาน และแฟ้มสะสมผลงาน ตลอดจนการใชแ้บบสาํรวจแบบทดสอบและแบบวดัมาตรฐาน 
เป็นตน้ 

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ดาํเนินการ
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อนาํผลไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาให้สถานศึกษาจดัให้ผูเ้รียน
ทุกคนในทุกระดบัช่วงชั้นท่ีหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาํหนดไดรั้บการประเมินผลสัมฤทธ์ิใน
วิชาแกนหลกั และคุณลกัษณะท่ีสาํคญัดว้ยเคร่ืองมือมาตรฐานให้สถานศึกษาจดัทาํรายงานคุณภาพ
ศึกษาประจาํปี โดยระบุความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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พร้อมหลกัฐานขอ้มูลและผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิ ตามขอ้ 2.8 เสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง และสาธารณชน 

2.10) ให้หน่วยงานตน้สังกัดและหน่วยงานตน้สังกัดระดับจังหวดั ส่งเสริม
สนบัสนุน และร่วมดาํเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในใหมี้ประสิทธิภาพ 

(1) จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 
(2) จดัให้มีการกาํหนดสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และผลการ

เรียนรู้ในวิชาแกนหลกัของสถานศึกษาร่วมกนัเป็นรายปี/รายภาค 
(3) จดัให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิในวิชาแกนหลกั และคุณลกัษณะท่ี

สาํคญัดว้ยเคร่ืองมือมาตรฐาน 
2.11) ให้หน่วยงานตน้สังกดัระดบัจงัหวดั ดาํเนินการตรวจสอบและทบทวน

คุณภาพสถานศึกษาอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกสามปี และรายงานผลใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานตน้
สงักดัทราบ ทั้งน้ีการตรวจสอบและทบทวนใหเ้ป็นไปตามขอ้ 2.7 โดยอนุโลม 

2.12) ใหห้น่วยงานตน้สงักดัศึกษา วิเคราะห์วจิยั และเผยแพร่นวตักรรมเก่ียวกบั
รูปแบบและเทคนิควิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งกาํกบั 
สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามประเมินผลและผดุงประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาดว้ย 

จากการสังเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจากนกัวิชาการคือ สมศกัด์ิ  สินธุระเวชญ ์(2541; 
สถาบนัรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2543; กลา้ ทองขวา, 2544; 
สาํนกังานคณะกรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544; กระทรวงศึกษาธิการ, 2544; สถาบนัรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมิน สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2544; วนัทยา  
วงศศิ์ลปภิรมณ์ และคณะ, 2545; กรมวิชาการ, 2546; Sallis, 1996) สามารถสังเคราะห์ได้
องคป์ระกอบยอ่ยของการประกนัคุณภาพภายใน ดงัตารางท่ี 8 ต่อไปน้ี 
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ตารางที ่  8    แสดงการสงัเคราะห์องคป์ระกอบยอ่ยของการประกนัคุณภาพภายใน 
 

องค์ประกอบย่อย 
การประกนัคุณภาพภายใน 

สม
ศัก

ดิ์ 
 สิ
นธุ

ระ
เวช

ญ์ 
(25

41
) 

สป
ช.

 (2
54

3) 

กล้
า  
ทอ

งข
วา

  (2
54

4) 

สค
ศ.

 (2
54

4) 
 

กร
ะท

รว
งศึ
กษ

าธิ
กา
ร (

25
44

) 

สม
ศ.

 (2
54

4) 

สป
ช.

 (2
54

4) 

กร
มว

ชิา
กา
ร (

25
46

)   

   S
all

is 
(19

96
)  

การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ           

การพฒันามาตรฐานการศึกษา           

การจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา           

การดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา           
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา           
การประเมินคุณภาพการศึกษา           
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี          
การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา           
การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ           
การวางแผน          
การปฏิบติัตามแผน          
การตรวจสอบและประเมินผล          
การนาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน          
การวางแผน           

การปฏิบติัตามแผน           

การตรวจสอบประเมินผล           

การปรับปรุงงาน          
การร่วมกนัวางแผน           

การร่วมกนัปฏิบติัตามแผน           

การร่วมกนัตรวจสอบ           

การร่วมกนัปรับปรุง           

การควบคุมคุณภาพ           
การตรวจสอบคุณภาพ          
การประเมินคุณภาพ          
การปรับปรุงคุณภาพ          
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จากตารางการสังเคราะห์องคป์ระกอบย่อยของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผูว้ิจยัไดอ้าศยันิยามของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษามาเป็นกรอบในการสงัเคราะห์โดยใช้
วิธีการเชิงระบบมาจดัเป็นกลุ่มองคป์ระกอบย่อยของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาได ้3 
องคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

จากตารางการสงัเคราะห์สามารถเขียนในรูปของโมเดลไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่  21   โมเดลองคป์ระกอบยอ่ยการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การควบคุมคุณภาพ 

 
การตรวจสอบคุณภาพ 

 
การประเมินคุณภาพ 

 
 
 
 

องคป์ระกอบยอ่ย 
การประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
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ตารางที ่ 9 การวิเคราะห์  ตวับ่งช้ี  คุณภาพการประกนัคุณภาพภายในองคป์ระกอบยอ่ย               
 

ตวับ่งช้ี 

กร
ะท

รว
งศึ
กษ

าธิ
กา
ร (

25
46

) 

สพ
ฐ. 

(25
47

) 

สพ
ฐ.(

25
50

) 

ณร
งค์

  ผ
วิอ่
อน

  (2
55

0) 

สุเ
ทพ

  บุ
ญเ
ตมิ

 (2
54

5) 

สุว
มิล

  โ
พธิ์

กล
ิน่ 

(25
49

) 

กา
ญจ

นา
  ภ

าสุ
รพ

นัธ์
 (2

54
5) 

 เพ
ชริ

น 
สง
ค์ป

ระ
เส
ริฐ

 (2
55

0) 

  พ
ทัธ์

ธีร
า  
รัต

นชั
ย (

25
50

) 

สม
ศัก

ดิ์ 
 สิ
นธุ

ระ
เวช

ญ์  
(25

41
) 

การควบคุมคุณภาพ           

ASS11  การสร้างความตระหนกัในความสาํคญั
ของการประกนัคุณภาพภายในแก่
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 

   
 
 

    

 
 
 

 

ASS12 การพฒันาบุคลากรเพื่อการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา เช่นจดั
ประชุมเชิงปฏิบติัการ ศึกษาดูงานใน
เร่ืองการพฒันาคุณภาพภายใน 

    

 
 
 

     

ASS13 การระดมทรัพยากรและจดัสรรงบประมาณ
เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายใน 

  
 
 

       

ASS14 การทบทวนวสิัยทศัน์ ภารกิจ 
เป้าหมายในการกาํหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

 
 
 

     
 
 

 

ASS15 การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ี
ตอบสนองภารกิจและสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษา 

    
 
 

     

ASS16 การจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานท่ีสามารถ
ใชไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึงทุกคน 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

 
 

ASS17 การนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการ
ประเมินการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษามาจดัระบบขอ้มูล
สารสนเทศท่ีสมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบนั 
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ตารางที ่ 9 การวิเคราะห์  ตวับ่งช้ี  คุณภาพการประกนัคุณภาพภายในองคป์ระกอบยอ่ย  (ต่อ)             
 

ตวับ่งช้ี 

กร
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รว
งศึ
กษ

าธิ
กา
ร (

25
46

) 

สพ
ฐ. 

(25
47

) 

สพ
ฐ.(

25
50

) 

ณร
งค์

  ผ
วิอ่
อน
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55

0) 

สุเ
ทพ

  บุ
ญเ
ตมิ

 (2
54

5) 

สุว
มิล

  โ
พธิ์

กล
ิน่ 

(25
49

) 

กา
ญจ

นา
  ภ

าสุ
รพ

นัธ์
 (2

54
5) 

 เพ
ชริ

น 
สง
ค์ป

ระ
เส
ริฐ

 (2
55

0) 

  พ
ทัธ์

ธีร
า  
รัต

นชั
ย (

25
50

) 

สม
ศั ก

ดิ์ 
 สิ
นธุ

ระ
เวช

ญ์ 
(25

41
) 

การตรวจสอบคุณภาพ           
ASS21 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ทบทวนประเมินและรายงานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

  
 
 

  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

ASS22 การกาํหนดกรอบแนวทางและรูปแบบ
การประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

 

 
 
 

  

 
 
 

   

 
 
 

 

ASS23 การจดัทาํ และใชเ้คร่ืองมือในการ
ประเมินการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาจากสภาพจริง 

 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

ASS24  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล สารสนเทศ
ในการประเมินอยา่งเป็นระบบและ
เป็นปัจจุบนั 

  
 
 

  

 
 
 

 

 
 
 

  

ASS25  การตรวจสอบยอ้นรอยและปรับปรุง
กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพ 

  

 
 
 

 

 
 
 

  

 
 
 

  

การประเมินคุณภาพ           

ASS31 คุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ประเมินคุณภาพภายในไดม้าตรฐาน 

 
 

  
 

  
 

  

ASS32 การประเมินคุณภาพภายในดว้ย
วธีิการท่ีหลากหลาย 

  
 
 

 
 
 

  
 
 

  

ASS33 การวดัและประเมินมาตรฐานการ
เรียนรู้ครอบคลุมทุกมาตรฐาน 

  
 
 

  
 
 

 
 
 

  

ASS34 การมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

   
 
 

  
 
 

   

 



 134

ตารางที ่ 9 การวิเคราะห์  ตวับ่งช้ี  คุณภาพการประกนัคุณภาพภายในองคป์ระกอบยอ่ย  (ต่อ)             
 

ตวับ่งช้ี 
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น 
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ดิ์ 
 สิ
นธุ
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) 

การประเมินคุณภาพ (ต่อ)           

ASS35 การรายงานคุณภาพการศึกษาระบุ
ความสาํเร็จตามเป้ามายท่ีกาํหนดใน
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 

 
 
 

   

 
 
 

  

 
 
 

 

ASS36  การนาํผลการประเมินภายนอกมา
ปรับปรุงการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
และครู เพื่อพฒันาประกนัคุณภาพ
ภายใน 
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ภาพที ่  22   โมเดลการประกนัคุณภาพภายใน 
 
4.    กรอบแนวคดิในการวจัิย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดงัได้
กล่าวมาแลว้ ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดของนักการศึกษา นักวิชาการและงานวิจยั 
สรุปเป็นโมเดลสมมุติฐานเพื่อใชใ้นการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้าง
องคป์ระกอบของตวับ่งช้ีคุณภาพงานวิชาการสาํหรับรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
ดงัน้ี 

ASS1 

ASS 
 

ASS11 

ASS12 

ASS13 

ASS21 

ASS22 

ASS23 

ASS14 

ASS15 

ASS16 

ASS17 

ASS24 

ASS25 

ASS31 

ASS32 

ASS33 

ASS34 

ASS35 

ASS36 

ASS2 

ASS3 
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4.1   โมเดลโครงสร้างองคป์ระกอบตวับ่งช้ีรวมคุณภาพงานวิชาการสาํหรบสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย 1) องคป์ระกอบหลกัดา้นการพฒันาหลกัสูตรมี 4 องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 
การเตรียมความพร้อมของการใชห้ลกัสูตร การบริหารจดัการการใชห้ลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรและการประเมิลผลหลกัสูตร องคป์ระกอบหลกัดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้มี 4 
องคป์ระกอบยอ่ย  ไดแ้ก่ สาํรวจปัญหาความตอ้งการ   วางแผนพฒันา  ปฏิบติัตามแนวทางพฒันา    
กระบวนการประเมินผล และปรับปรุง องคป์ระกอบหลกัดา้นการการนิเทศภายในมี 4  องคป์ระกอบยอ่ย  
ไดแ้ก่  การวางแผนนิเทศ  สร้างส่ือและเคร่ืองมือนิเทศ  ปฏิบติัการนิเทศ  และประเมินผลการนิเทศ 
องค์ประกอบหลกัด้านการประกันคุณภาพภายใน มี 3 องค์ ประกอบย่อย  ได้แก่  การควบคุม
คุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

4.2 โมเดลการวดัดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ประกอบดว้ย  1) โมเดลการวดัการ
เตรียมความพร้อมของการใชห้ลกัสูตร  2) โมเดลการบริหารจดัการการใชห้ลกัสูตร  และ 3) โมเดล
การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร  4) โมเดลการประเมิลผลหลกัสูตร 

4.3 โมเดลการการพฒันากระบวนการเรียนรู้ประกอบดว้ย 1) โมเดลสาํรวจปัญหาความตอ้งการ   
2) โมเดลวางแผนพฒันา  3) โมเดลปฏิบติัตามแนวทางพฒันา  4) โมเดลกระบวนการประเมินผล 
และปรับปรุง 

4.4  โมเดลการการนิเทศภายใน ประกอบดว้ย  1) โมเดลการวางแผนนิเทศ  2) โมเดล
สร้างส่ือและเคร่ืองมือนิเทศ    3) โมเดลปฏิบติัการนิเทศ   4) โมเดลประเมินผลการนิเทศ 

4.5 โมเดลการประกนัคุณภาพภายใน ประกอบดว้ย  1) โมเดลการควบคุมคุณภาพ  2) โมเดล
การตรวจสอบคุณภาพ 3) โมเดลการประเมินคุณภาพ 

4.6   การกาํหนดสญัลกัษณ์องคป์ระกอบและตวับ่งช้ี 
กาํหนดสญัลกัษณ์ตวับ่งช้ีการพฒันาหลกัสูตร 
CUR 1 การเตรียมความพร้อมการใชห้ลกัสูตร 

CUR11 การศึกษานโยบายการพฒันาหลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

CUR12 การประชุมระดมความคิด ฝึกอบรมครูใหค้รูเขา้ใจหลกัสูตรและแนว
การใชห้ลกัสูตร 

CUR13 การวิเคราะห์และปรับหลกัสูตรท่ีใชอ้ยูเ่ดิมแลว้นาํ มาใชใ้หเ้หมาะสม
กบัสภาพของโรงเรียน 

CUR14 การกาํหนดนโยบายวิสัยทศัน์และเป้าหมายในการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 
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CUR15 การให้บุคลากรและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้
หลกัสูตร 

CUR 2 การบริหารจดัการหลกัสูตร 
CUR21 การวิเคราะห์และนาํมาใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานของสถานศึกษาอย่าง

เป็นระบบและเป็นปัจจุบนั 
CUR22 การกาํหนดจุดเน้นของสถานศึกษาไดรั้บการช้ีแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ

หรือนกัวิชาการภายนอก 
CUR23 การกาํหนดสัดส่วนเวลาเรียนท่ีสถานศึกษากาํหนดขึ้นสอดคลอ้งกบั

จุดเนน้ของสถานศึกษา 
CUR24 การกาํหนดภาระหนา้ท่ีแก่บุคลากรในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา

ไดเ้หมาะสมกบัคุณวุฒิประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ หรือ
ภาระหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 

CUR25 การกาํหนดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์ห้ผูเ้รียนมีทกัษะกระบวนการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

CUR26 การพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนรู้โดยวิธีการหลากหลาย
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัสูตรแกนกลาง 

CUR27 การจัดทาํหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพท้องถ่ินท่ี
เป็นไปในทิศทางของหลกัสูตรแกนกลาง 

CUR 3 การเรียนการสอนตามหลกัสูตร 
CUR31 การจดัครูจดัชั้นเรียนและจดันกัเรียนเขา้ชั้นเรียนตามความเหมาะสม

ตามสภาพท่ีเป็นจริง 
CUR32 การส่งเสริมใหค้รูจดัและพฒันาแหล่งเรียนรู้หรือสถานท่ีเรียนใหเ้อ้ือ

ต่อการจดัการเรียนการสอน 
CUR33 การส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะ

กระบวนการ 
CUR34 การตรวจบันทึกผลการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมถึงเอกสารทุกชนิดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัระบบการศึกษาระบบโรงเรียน 
CUR35 การจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัสภาพของนกัเรียน 
CUR36 การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการ

เรียนรู้ 
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CUR37 การใชก้ระบวนการวิจยัเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการพฒันาการเรียนรู้
ใหก้บัผูเ้รียน 

CUR38 การประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นรายบุคคลตามสภาพความ
เป็นจริงท่ีเกิดข้ึน 

CUR39 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนต่อชุมชนเม่ือส้ินภาค
การศึกษาหรือเปล่ียนรูปแบบได ้

CUR310 การจดัสอนซ่อนเสริมใหก้บันกัเรียนท่ีมีปัญหา  นอกเวลาเรียนอยา่ง
ต่อเน่ือง 

CUR 4 การประเมินผลหลกัสูตร 
CUR41 การรายงานผลท่ีเกิดข้ึนจากการประเมินให้ครูท่ีรับผิดชอบในการ

จดัการเรียนการสอนสาระนั้น ๆ 
CUR42 การวิจัยและหารูปแบบการใช้หลักสูตรท่ีเหมาะสมและหาทาง

ปรับปรุงแกไ้ข 
CUR43 การนําผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ิน 
CUR44 การรายงานผลการพฒันาหลกัสูตรใหส้าธารณชนทราบ 

4.7   การกาํหนดสญัลกัษณ์ตวับ่งช้ี การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
PRO 1  การสาํรวจปัญหาและความตอ้งการ 

PRO11 การสาํรวจสภาพและความตอ้งการของครูในการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ 

PRO12 การรวบรวมขอ้มูลในดา้นต่าง ๆ สถานศึกษาไดด้าํเนินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาการเรียนรู้ 

PRO13 การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนมาเป็นฐานในการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ 

PRO 2  การวางแผนพฒันา 
PRO21 การจดัหา จดัทาํ ผลิต และการใชแ้ละบาํรุงรักษาส่ือการเรียนการสอน

ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
PRO22 การปฐมนิเทศการใชส่ื้อ แหล่งเรียนรู้ ใหน้กัเรียนทราบ 
PRO23 การปรับปรุงและพฒันาส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
PRO24 การกาํหนดกรอบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 



 
 
 
 

139

PRO 3 การปฏิบติัตามแผน 
PRO31 การสร้างองคค์วามรู้เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้กิดกระบวนการคิดในแต่ละเร่ือง 
PRO32 การสร้างวฒันธรรมการสอนใหม่ทาํโดยการวิจยัและพฒันาท่ีเน้น

ผูเ้รียนเป็นสาํคญัจริง ๆ 
PRO33 การส่งเสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ โดยจดัเน้ือหาสาระและ

กิจกรรมใหส้อดคลอ้ง กบัความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน 
PRO34  การประยกุตใ์ชค้วามรู้ไปใชใ้นสภาพจริงจริง 
PRO35 การผสมผสานความรู้ต่างๆให้สมดุลกนัดา้นการปลูกฝังคุณธรรม 

ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
PRO36 การส่งเสริมให้ครูใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการ

เรียนรู้ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
PRO37 การจดัแหล่งเรียนรู้ใหค้รูไดศึ้กษาและพฒันาตนเอง 
PRO38 การจดัการใหค้รูได ้ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายท่ีจะใหค้รูพฒันาตนเอง 
PRO39 การพฒันาความชาํนาญและเทคนิคการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

โดยใหค้รูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
PRO 4 การประเมินผลและปรับปรุง 

PRO41 การปฏิบัติและจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานเก่ียวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน 

PRO42 การนาํผลการประเมินมาพฒันาและปรับปรุง วิธีวดัผลและประเมินผล
อยา่งต่อเน่ือง 

PRO43 การสร้างเคร่ืองมือในการวดัผลท่ีเป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั
ครบทุกรายวิชา 

PRO44 การวิจยัเพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
4.8   กาํหนดสญัลกัษณ์ ตวับ่งช้ี การนิเทศภายใน 

INT 1 การวางแผนนิเทศ 
INT11  การกาํหนดนโยบายการนิเทศภายในไวใ้นแผนปฏิบติัการประจาํปี 
INT12  การประเมินความตอ้งการจาํเป็นของครูเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 
INT13  การระดมความคิดและรวบรวมปัญหาเก่ียวกบัการเรียนการสอนของ

ครูเพื่อนาํมาวิเคราะห์และวางแผนการนิเทศ 
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INT14  การเขียนแผนปฏิบติัการนิเทศโดยระบุวตัถุประสงค ์ขอบข่าย ภารกิจ 
เป้าหมาย วิธีการปฏิบติั ระยะเวลาปฏิบติั รวมทั้งจดัทาํคู่มือการนิเทศ
ใหค้รูมีส่วนร่วม 

INT15 การใชข้อ้มูล สารสนเทศเช่นรายงานผลการวดัประเมินผลมาใชใ้น
การวางแผนการนิเทศภายใน 

INT16 การกาํหนดวิธีการ ควบคุม กาํกบัติดตามประเมินผลการนิเทศภายใน
ไวอ้ยา่งชดัเจน   

INT 2  การสร้างส่ือและเคร่ืองมือ 
INT21 การจดัทาํเอกสาร คู่มือการนิเทศเพื่อใหค้รูไดศึ้กษาคน้ควา้และพฒันางาน 
INT22  การจดัหาส่ือและเคร่ืองมือสาํหรับการนิเทศอยา่งเหมาะสม 
INT23  การปรับปรุงวธีิการนิเทศภายใน ใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัปัญหา

และความตอ้งการจาํเป็น 
INT24 การกาํหนดเคร่ืองมือในการนิเทศสอดคลอ้งกบักิจกรรมการนิเทศภายใน 
INT25 การวิจยัหารูปแบบการนิเทศภายในท่ีเหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียน 

INT 3 การปฏิบติัการนิเทศ 
INT31 การสร้างขอ้ตกลงหรือช้ีแจงใหเ้กิดความมัน่ใจกบัครูหรือผูนิ้เทศ

เก่ียวกบัการนิเทศ 
INT32  การเยีย่มชั้นเรียนเพื่อรวบรวมขอ้มูลการสอน 
INT33  การปฐมนิเทศครูก่อนทาํการสอนก่อนปฏิบติังาน 
INT34 การส่งเสริมครูท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ สาธิตวิธีปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพ 
INT35 การสนทนาทางวิชาการเพื่อระดมความคิดเพิ่มพูนความรู้ความเขา้ใจ

ในแนวทางการปฏิบติังานการเรียนการสอนตลอดจนเทคนิคการ
สอนแก่คณะครู 

INT36  การใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่ครูเพื่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ 
INT37 การจดันิทรรศการเผยแพร่ความรู้ข่าวสาร ผลงานทางวชิาการ และ

ประชาสมัพนัธ์ใหค้รูเกิดความรู้ความเขา้ใจและความสามารถนาํไป
ปรับปรุงพฒันางาน 

INT38 การใชว้ิธีการท่ีหลากหลายมาใชเ้พิ่มพนูประสบการณ์และสามารถ
นาํมาใหค้รูพฒันาตนเอง พฒันางานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

INT39  การสร้างเครือข่ายกบัเพื่อนครูในสถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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INT 4  การประเมทินผลและรายงาน 
INT41  การประเมินผลจากปฏิบติัการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่นประเมินผล

การประชุม อบรม สมัมนา หรือการสนทนาทางวิชาการ 
INT42  การประเมินผลการนิเทศในรูปแบบของคณะกรรมการ 
INT43  การประเมินผลความพึงพอใจของครูและ ผูบ้ริหาร ต่อกระบวนการ

และวิธีนิเทศ 
INT44  การแจง้ผลการนิเทศใหผู้รั้บการนิเทศทราบ 

4.9   กาํหนดสญัลกัษณ์ ตวับ่งช้ี การประกนัคุณภาพภายใน 
ASS 1  การควบคุมคุณภาพ 

ASS11  การสร้างความตระหนักในความสําคญัของการประกันคุณภาพ
ภายในแก่บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 

ASS12  การพฒันาบุคลากรเพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เช่น
จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ ศึกษาดูงานในเร่ืองการพฒันาคุณภาพภายใน 

ASS13  การระดมทรัพยากรและจดัสรรงบประมาณเพื่อรองรับการประกนั
คุณภาพภายใน 

ASS14 การทบทวนวิสัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมายและการกาํหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ASS15  การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีตอบสนองภารกิจและสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษา 

ASS16 การจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานท่ีสามารถใชไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึงทุกคน 
ASS17  การนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินการประกนัคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษามาจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบนั 

ASS 2  การตรวจสอบคุณภาพ 
ASS21  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนประเมินและรายงาน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ASS22  การกาํหนดกรอบแนวทางและรูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา 
ASS23  การจัดทาํ และใช้เคร่ืองมือในการประเมินการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาจากสภาพจริง 
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ASS24  การเก็บรวบรวมขอ้มูล สารสนเทศในการประเมินอย่างเป็นระบบ
และเป็นปัจจุบนั 

ASS25  การตรวจสอบยอ้นรอยและปรับปรุงกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายในการประเมินคุณภาพ 

ASS 3  การประเมินคุณภาพ 
ASS31  คุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินคุณภาพภายในไดม้าตรฐาน 
ASS32  การประเมินคุณภาพภายในดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ASS33  การวดัและประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ครอบคลุมทุกมาตรฐาน 
ASS34  การมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการศึกษาของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ASS35  การรายงานคุณภาพการศึกษาระบุความสาํเร็จตามเป้ามายท่ีกาํหนด

ในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ASS36  การนําผลการประเมินภายนอกมาปรับปรุงการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารและครู เพื่อพฒันาประกนัคุณภาพ 
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ภาพที ่23   โมเดลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บทที ่3 
วธีิดาํเนินการวจิยั 

 
 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดล
ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูว้ิจยัไดท้บทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีนาํมาสร้างและพฒันาตวับ่งช้ี
ซ่ึงไดน้าํเสนอในบทน้ี  5 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี  1  การกาํหนดองคป์ระกอบ และตวับ่งช้ีงานวชิาการ 
ตอนท่ี  2  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ตอนท่ี  3  การพฒันาเคร่ืองมือและตรวจสอบเคร่ืองมือ 
ตอนท่ี  4  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ตอนท่ี  5  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

ตอนที ่ 1  การกาํหนดองค์ประกอบ และตัวบ่งช้ีงานวชิาการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
การกาํหนดองคป์ระกอบ และตวับ่ง/ช้ีงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูว้ิจยัดาํเนินการ 

ดงัน้ี 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การพฒันาตวับ่งช้ีทางการศึกษาจากตาํรา เอกสารทางวิชาการและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนาํแนวคิดท่ีไดม้าสังเคราะห์   สรุปเป็นองคป์ระกอบหลกั 
องคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ศึกษากฎหมายท่ี เ ก่ียวข้องกับงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนาํมาเป็นกรอบแนวคิดท่ีแสดงให้เห็นถึงความสําคญัและ
จาํเป็นของสถานศึกษาในปัจจุบันท่ีจะต้องมีการนําตัวบ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาตาม
ขอ้กาํหนดของกฎหมายโรงเรียนเป็นนิติบุคคล 

3. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับงานวิชาการของสถานศึกษาโดยการศึกษาจากตาํรา เอกสาร   
ทางวิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ แลว้นาํแนวคิดท่ีไดม้าสังเคราะห์เป็น
องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อยและตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. สร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั 
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5. กาํหนดองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งช้ีงานวิชาการ 
สาํหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงได้

จากการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

ตอนที ่ 2  การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 จดัทาํร่างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก  เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยท่ีสุด โดยมีขอ้คาํถามตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จาํนวน 88 ขอ้ประกอบดว้ย  4  องคป์ระกอบหลกั  
15  องคป์ระกอบยอ่ย 88 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 

1. องคป์ระกอบของการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบย่อย 
ไดแ้ก่การเตรียมความพร้อมของการใชห้ลกัสูตรมี 5 ตวับ่งช้ี การบริหารจดัการการใชห้ลกัสูตรมี 
7 ตวับ่งช้ี การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรมี 10 ตวับ่งช้ี และการประเมิลผลหลกัสูตรมี 4 ตวับ่งช้ี  
รวมตวับ่งช้ีในองคป์ระกอบการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาทั้งหมด 26 ตวับ่งช้ี 

2. องคป์ระกอบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 4 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ สาํรวจปัญหาความตอ้งการมี 3 ตวับ่งช้ี การวางแผนพฒันากระบวนการเรียนรู้มี 4 ตวับ่งช้ี 
การปฏิบติัตามแผนการพฒันากระบวนการเรียนรู้มี 9 ตวับ่งช้ี และประเมินผล และปรับปรุงแกไ้ขมี 
4 ตวับ่งช้ี  รวมตวับ่งช้ีองคป์ระกอบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ตวับ่งช้ี 20 ตวับ่งช้ี 

5.  องคป์ระกอบของการนิเทศภายในประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบไดแ้ก่ คือการวางแผน
นิเทศมี 6 ตวับ่งช้ี สร้างส่ือและเคร่ืองมือนิเทศมี 5 ตวับ่งช้ี  ปฏิบติัการนิเทศมี 9 ตวับ่งช้ี และ
ประเมินผลการนิเทศมี  4 ตวับ่งช้ีรวมตวับ่งช้ีในองคป์ระกอบของการนิเทศภายใน 24 ตวับ่งช้ี 

6. องคป์ระกอบของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบยอ่ย 
คือ การควบคุมคุณภาพมี  7 ตวับ่งช้ี การตรวจสอบคุณภาพมี  5 ตวับ่งช้ี และการประเมินคุณภาพ 6  
ตวับ่งช้ีรวมตวับ่งช้ีในองคป์ระกอบของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา18 ตวับ่งช้ี 
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ตอนที ่ 3  การพฒันาเคร่ืองมือและตรวจสอบเคร่ืองมือ 
การพฒันาเคร่ืองมือและตรวจสอบตวับ่งช้ีผูว้ิจยัดาํเนินการ 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นท่ี  1  ขั้นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และความครอบคลุมในองคป์ระกอบ

ของการวดัดาํเนินการดงัน้ี 
1) นาํตวับ่งช้ีท่ีสงัเคราะห์ไดม้าสร้างแบบสอบถามคร้ังท่ี 1  
2) นาํแบบสอบถามที่สร้างไดค้ร้ังท่ี 1 ไปใชก้บักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชิงเน้ือหาและความครอบคลุมในองคป์ระกอบท่ีตอ้งการวดัจาํนวน 9 คน นาํมาวิเคราะห์หาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC) 

3) คัดเลือกตัวบ่งช้ีท่ีผู ้เ ช่ียวชาญทุกท่านเห็นว่ามีความเท่ียงตรงหรือค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งตั้งแต่ .50 ข้ึนไปซ่ึงแสดงว่าตวับ่งช้ีนั้นสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย เน้ือหาท่ีมุ่งวดั (ศิริชยั  
กาญจนวาสี, 2542) โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ / ผูท้รงคุณวฒิุ ดงัน้ี  

+1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นเป็นตวับ่งช้ีงานวชิาการของสถานศึกษา 
0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ ขอ้คาํถามนั้นเป็น ตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษา 
-1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นไม่เป็นตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษา                                  
นาํคะแนนท่ีไดม้าหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัตวับ่งช้ีงานวิชาการ

ของสถานศึกษาโดยแทนค่าในสูตร ดงัน้ี 
                     

IOC =∑R/N 
                                    

เม่ือ  IOC  =  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัตวับ่งช้ีการจดัการความรู้ 
                     ∑R  =  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ / ผูท้รงคุณวฒิุ 
                      N  =  จาํนวนของผูเ้ช่ียวชาญ / ผูท้รงคุณวฒิุ 
 ขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC = 0.50 ข้ึนไป ผูว้ิจยัจึงจะเลือกขอ้คาํถามนั้น ๆ ไว ้

นาํร่างแบบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 88 ขอ้ ไปสอบถามความคิดเห็นจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ/ ผูท้รงคุณวุฒิ ทั้ง 9 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดย
การวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง พบว่า ตวับ่งช้ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง สูงกว่า0.50 ข้ึนไป 
โดยมีค่าอยูร่ะหว่าง 0.67  ถึง 1.00  มีจาํนวน 88 รายการ อยูใ่นระดบัเหมาะสมท่ีนาํไปใชใ้นการพฒันา
ขั้นตอนต่อไป 
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ขั้นท่ี  2  ขั้นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและความเหมาะสมดาํเนินการ
ดงัน้ี 

1) นาํตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึนในขั้นท่ี 1 มาสร้างแบบสอบถามคร้ังท่ี 2  
2) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ความชัดเจนของภาษา แลว้นาํไป ทดลองใช้

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 4 จาํนวน 30 คน  เพื่อหา
ค่าความเช่ือมัน่แบบสอบถามทั้งฉบบัไดค้วามเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .983 

3) ปรับปรุงแบบสอบถามและจดัทาํแบบสอบถามฉบบัจริง 
4) นาํแบบสอบถามไปใชก้บัเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
5) ผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง

การกาํหนดนํ้าหนกัและความสาํคญัของตวับ่งช้ี การตรวจสอบความเหมาะสมของตวับ่งช้ีงานวิชาการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ขั้นตอนการสร้างตัวบ่งช้ี 

 
              ขั้นสร้างโมเดลเชิงทฤษฎี                                                ขั้นการทดสอบโมเดล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่  24   ขั้นตอนการสร้างตวับ่งช้ีงานวชิาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ศึกษาเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

เกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 

กาํหนดกรอบแนวคิด กาํหนด
องคป์ระกอบ ร่างตวับ่งช้ี 

 
ไดต้วับ่งช้ีงานวิชาการสถานศึกษา 

 

สร้างเคร่ืองมือเกบ็รวมรวม
ขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม 

วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงยนืยนั 
 

ตวับ่งช้ีคุณภาพ 

งานวชิาการของสถานศึกษา 



 149

ตอนที ่ 4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 
1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2552 จาํนวน 31,872 คน 
2. กลุ่มตวัอย่าง   กาํหนดขนาดตามสูตรของยามาเน่ กาํหนดความคลาดเคลื่อนไวท่ี้ .05 

ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 395 คน และสุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
2.1  ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีคาํนวณได ้395 คน เพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งครอบคลุมทัว่ประเทศ 

ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นท่ี  1  แบ่งกลุ่มตวัอยา่งโดยจาํแนกพื้นท่ีภูมิภาคเป็น 4 ภาค 
ขั้นท่ี 2 สุ่มเขตตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ แต่ละภาคโดยสุ่มอยา่งง่าย 

(Simple Random Sampling) โดยวิธีจบัฉลากสุ่มใหไ้ดเ้ขตตรวจราชการละ 3 จงัหวดั 
ขั้นท่ี 3 สุ่มจงัหวดัแต่ละเขตตรวจราชการโดยสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) โดยวิธีการจบัฉลากไดเ้ขตตรวจราชการละ 1 จงัหวดั 
ขั้นท่ี 4 สุ่มโรงเรียนเพื่อให้ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลโดยการสุ่ม

อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจบัฉลาก จากรายช่ือในแต่ละจงัหวดัท่ีสุ่มไดใ้น
ขั้นท่ี 3 ไดโ้รงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 395 โรงเรียน ดงัปรากฏในตารางที่  10 
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ตารางที ่ 10    ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จาํแนกตามภูมิภาค 
 

ภาค 
เขตตรวจ
ราชการ 

จังหวดั 
จํานวน
โรงเรียน 

จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 
เหนือ 

1 แพร่ 290 20 
2 เพชรบูรณ์ 575 39 
3 นครสวรรค ์ 580 39 

 
กลาง 

4 ปทุมธานี 191 12 
5 สระบุรี 293 20 
8 สมุทรปราการ 167 12 

 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

10 เลย 468 32 
12 ขอนแก่น 1110 75 
14 อุบลราชธานี 1149 78 

 
ใต ้

15 สุราษฎร์ธานี 546 38 
16 พทัลุง 270 19 
17 พงังา 173 11 

รวมทั้งส้ิน 5,812 395 

 
ตอนที ่ 5  การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ผูว้ิจัยทาํการตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้ งหมด คดัเลือกเฉพาะ

แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาลงรหัส (coding) เพื่อใชส้าํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอน
ต่อไป 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถามในแบบสอบถามตอนที่ 1 โดยการ
แจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 

3. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีในการประเมินงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สังกดักระทรวงศึกษาธิการ โดยการหา
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มาเปรียบเทียบกบัเกณฑก์าร
แปลผลท่ีกาํหนด ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ระบุว่า การตีความหมายค่าตวัเลข
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ของตวับ่งช้ีแต่ละตวันั้นจะตอ้งนาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์จดัทาํไวเ้พื่อจะบอกไดว้่าค่าตวัเลขท่ีได้
นั้นสูงหรือตํ่า ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี (สุทธิธชั คนกาญจน์, 2547) 

ค่าเฉล่ีย 4.50 ข้ึนไป หมายถึง เป็นตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมมากที่สุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เป็นตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง เป็นตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง เป็นตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.50 ลงมา หมายถึง เป็นตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

4. การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (confirmatory factor analysis) โดยการตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างองคป์ระกอบ และกาํหนดนํ้ าหนกั ตวัแปรยอ่ยท่ีใช้
ในการสร้างตวับ่งช้ีกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ซ่ึงไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ดว้ย
โปรแกรมสาํเร็จรูป เพื่อหาค่านํ้ าหนกัตวัแปรย่อยท่ีใชใ้นการสร้างตวับ่งช้ี และทาํการตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลการวิจยัท่ีเป็นตวัแบบเชิงทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์  

4.1  การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ ์ซ่ึงถา้ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังแรกยงัไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด ซ่ึงผูว้ิจยัใชค้่าสถิติ 
ท่ีจะตรวจสอบ ดงัน้ี (Joreskog & Sorbom, 1993)   

4.1.1 ค่าสถิติไค - สแควร์  (Chi – Square  statistics)  เป็นค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบ
สมมุติฐานทางสถิติวา่ฟังกช์ัน่ความสอดคลอ้งมีค่าเป็นศูนย ์ ถา้ค่าสถิติไค-สแควร์  มีค่าต ํ่ามาก  หรือ
มีค่ายิง่เขา้ใกลศู้นยเ์ท่าไรแสดงวา่ขอ้มูลโมเดลลิสเรลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

4.1.2 ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (Goodness of Fit Index: GFI) ซ่ึงเป็น
อตัราส่วนผลต่างระหว่างฟังก์ชัน่ความสอดคลอ้งจากโมเดลก่อนและหลงัปรับโมเดลกบัฟังก์ชัน่ 
ความสอดคลอ้งก่อนปรับโมเดล ค่า GFI มีค่ามากกว่า งานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.90 
แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

4.1.3  ใชด้ชันีสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้  (Adjust  Goodness  of  Fit  Index : 
AGFI)   ซ่ึงนาํ  GFI  มาปรับแกแ้ละคาํนึงถึงขนาดของตวัแปรและกลุ่มตวัอยา่ง  ค่าน้ีใชเ้ช่นเดียวกบั  
GFI  และค่า  GFI  และ AGFI  มีค่าเท่ากบัหรือเขา้ใกล ้ 1  แสดงว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์  

4.1.4  ค่า  RMSEA  (Root  Mean  Square  Error  of  Approximation)  เป็นค่าท่ีบ่ง
บอกถึงความไม่สอดคลอ้งของโมเดลท่ีสร้างข้ึนกบัเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร  ซ่ึง  
Browne  and  Cudeck  (1993)  ไดอ้ธิบายว่า  ค่า  RMSEA  ท่ีนอ้ยกว่า  .05  แสดงว่ามีความ
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สอดคลอ้งสนิท  (close  fit)  แต่อยา่งไรก็ตาม  ค่าท่ีใชไ้ดแ้ละถือว่าโมเดลท่ีสร้างข้ึนสอดคลอ้งกบัโมเดล
ไม่ควรจะเกิน  .08  ดงัรายละเอียดแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่ 11 สรุปเกณฑท่ี์ใชใ้นการตรวจสอบความสอดคลอ้ง   
 

ดัชนี ระดับการยอมรับ 

1.  ค่าไค-สแคว ์(χ 2)  χ2 ท่ีไม่มีนยัสาํคญัหรือค่า P-value สูงกวา่ .05 แสดงวา่โมเดล 
มีความสอดคลอ้ง 

2.  ค่า GFI มีค่าตั้งแต่ .90 ข้ึนไป แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้ง 
3.  ค่า AGFI  มีค่าตั้งแต่ .90 ข้ึนไป แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้ง 
4.  ค่า RMSEA นอ้ยกวา่ .08 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้ง 

 
4.2  นําผลการวิเคราะห์จากการตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลมา

คดัเลือกตวับ่งช้ีท่ีมีค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง  คือ  มีค่า  factor loading   มากกว่าหรือ เท่ากบั  .30  
(Tacq, 1997)  และมีค่าเฉล่ียความเหมาะสมเท่ากบัหรือมากกวา่  3.50   



บทที ่4 
ผลการวจิยั      

 
 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
ผลการวิจยัไดน้าํเสนอเป็นหวัขอ้ตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

1. สญัลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนค่าความหมายทางสถิติ 
2. ผลการพฒันาตวับ่งช้ีตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. ผลการทดสอบเพื่อยนืยนัความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีงาน

วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 
1. สัญลกัษณ์ทีใ่ช้แทนค่าความหมายทางสถติ ิ

เพื่อใหส้ะดวกในการทาํความเขา้ใจ ผูว้จิยัจึงนาํเสนอสญัลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนค่าความหมายทาง
สถิติดงัต่อไปน้ี 

Χ     หมายถึง   ค่าเฉล่ีย 
S.D.   หมายถึง   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
GFI หมายถึง  ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 
AGFI หมายถึง  ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (Adjusted Goodness of 

Fit Index) 
RMSR หมายถึง  ค่าดชันีรากท่ีสองเฉล่ียของความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square 

Residual)  
RMSEA  หมายถึง  ค่าดชันีรากท่ีสองเฉล่ียของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (Root 

Mean Square Error of Approximation) 
df หมายถึง   ชั้นแห่งความเป็นอิสระ 
p           หมายถึง   ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 
b หมายถึง   นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 
FS หมายถึง  ค่าสมัประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบ 
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SE หมายถึง  ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error) ของนํ้าหนกั
องคป์ระกอบ 

e หมายถึง   ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Error) ของตวับ่งช้ี 
 หมายถึง   ตวับ่งช้ี  (ตวัแปรท่ีสงัเกตได)้ 
 หมายถึง   องคป์ระกอบยอ่ย (ตวัแปรแฝง) 
 หมายถึง   องคป์ระกอบหลกั (ตวัแปรแฝง) 
 หมายถึง   ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม หวัลูกศร

แสดงทิศทางของอิทธิพล 
 
2. ผลการพฒันาตัวบ่งช้ีตัวบ่งช้ีงานวชิาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

ผลการการวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของการพฒันาตวับ่งช้ีตวับ่งช้ีงานวชิาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานผูว้จิยัไดน้าํเนอไวใ้นตารางท่ี  12 - 31 
 
ตารางที ่ 12  แสดงค่าเฉล่ีย (Χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตวับ่งช้ีงานวิชาการ

สาํหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาพรวม 
 

 
องค์ประกอบหลกั 

ระดับความเหมาะสม 

Χ  S.D. แปลความ 
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 3.87 .47 มาก 
การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3.93 .48 มาก 

การนิเทศภายใน 3.89 .50 มาก 
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 4.01 .48 มาก 

รวมเฉลีย่ 3.88 .34 มาก 
 

จากตารางท่ี 12 พบวา่ ค่าเฉล่ียความเหมาะสมในการเป็นตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานภาพรวมมีความเหมาะสมระดบัมาก (Χ  =3.88, S.D. = .34) เม่ือพิจารณารายองคป์ระกอบ พบว่า 
มีความเหมาะสมในระดบัมากทุกองคป์ระกอบและเรียงลาํดบัจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (Χ =4.01, S.D. = .48) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ (Χ  
=3.93, S.D.= .48) การนิเทศภายใน (Χ  =3.89, S.D. = .50) และการพฒันาหลกัสูตร                   
สถานศึกษา (Χ  =3.87, S.D.= .47) ตามลาํดบั 
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ตารางที ่ 13  แสดงค่าเฉล่ีย (Χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตวับ่งช้ีงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

 

องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี 
ระดับความเหมาะสม 

Χ  S.D. แปลความ 

การเตรียมความพร้อมการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา 
1. การศึกษานโยบายการพฒันาหลกัสูตรของสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.06 .82 มาก 

2. การประชุมระดมความคิด  ฝึกอบรมครูใหค้รูเขา้ใจหลกัสูตร
และแนวการใชห้ลกัสูตร 

3.92 .80 มาก 

3. การวิเคราะห์และปรับหลกัสูตรท่ีใชอ้ยูเ่ดิมแลว้นาํ มาใชใ้ห้
เหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียน 

3.85 .81 มาก 

4. การกาํหนดนโยบายวิสยัทศัน์และเป้าหมายในการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา 

4.04 .77 มาก 

5. การใหบุ้คลากรและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการวาง
แผนการใชห้ลกัสูตร 

3.77 .93 มาก 

รวมเฉลีย่ 3.93 .55 มาก 

การบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษา 
6. การวิเคราะห์และนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานของสถานศึกษา
อยา่งเป็นระบบและเป็นปัจจุบนั 

4.02 .73 มาก 

7. การกาํหนดจุดเนน้ของสถานศึกษาไดรั้บการช้ีแนะจาก
ผูเ้ช่ียวชาญหรือนกัวิชาการภายนอก 

3.55 .87 มาก 

8. การกาํหนดสดัส่วนเวลาเรียนท่ีสถานศึกษากาํหนดข้ึน
สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของสถานศึกษา 

4.02 .70 มาก 

9. การกาํหนดภาระหนา้ท่ีแก่บุคลากรในการจดัทาํหลกัสูตร
สถานศึกษาไดเ้หมาะสมกบัคุณวฒิุประสบการณ์ ความ
เช่ียวชาญ หรือภาระหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบอยู ่

3.90 .79 มาก 

10. การกาํหนดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์หผู้เ้รียนมีทกัษะ
กระบวนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

3.96 .72 มาก 

   



 
 

 

156

ตารางที ่ 13  แสดงค่าเฉล่ีย (Χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตวับ่งช้ีงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา (ต่อ) 

 

องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี 
ระดับความเหมาะสม 

Χ  S.D. แปลความ 

การบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษา (ต่อ) 
11. การพฒันาหลกัสูตรและแผนการเรียนรู้โดยวิธีการ

หลากหลายสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัสูตรแกนกลาง 
4.00 .72 มาก 

12. การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
ทอ้งถ่ินท่ีเป็นไปในทิศทางของหลกัสูตรแกนกลาง 

3.93 .84 มาก 

รวมเฉลีย่ 3.91 .49 มาก 

การจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
13. การจดัครูจดัชั้นเรียนและจดันกัเรียนเขา้ชั้นเรียนตามความ

เหมาะสมตามสภาพที่เป็นจริง 
3.98 .85 มาก 

14. การส่งเสริมใหค้รูจดัและพฒันาแหล่งเรียนรู้หรือสถานท่ี
เรียนใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน 

4.00 .76 มาก 

15. การส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะ
กระบวนการ 

4.10 .72 มาก 

16. การตรวจบนัทึกผลการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมถึงเอกสารทุก
ชนิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการศึกษาระบบโรงเรียน 

3.85 .79 มาก 

17. การจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัสภาพของ
นกัเรียน 

3.98 .79 มาก 

18. การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนการ
จดัการเรียนรู้  

3.69 .95 มาก 

19. การใชก้ระบวนการวิจยัเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการ
พฒันาการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน 

3.69 .91 มาก 

20. การประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นรายบุคคลตาม
สภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน 

3.87 .85 มาก 

21. การจดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนต่อชุมชนเม่ือ              
ส้ินภาคการศึกษาหรือเปล่ียนรูปแบบได ้

 
3.70 

 
.86 

 
มาก 
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ตารางที ่ 13  แสดงค่าเฉล่ีย (Χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตวับ่งช้ีงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา (ต่อ) 

 

องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี 
ระดับความเหมาะสม 

Χ  S.D. แปลความ 

การจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษา (ต่อ) 
22. การจดัสอนซ่อนเสริมใหก้บันกัเรียนท่ีมีปัญหานอกเวลา

เรียนอยา่งต่อเน่ือง 
3.85 .863 มาก 

รวมเฉลีย่ 3.87 .53 มาก 

การประเมินผลหลกัสูตรสถานศึกษา 
23. การรายงานผลท่ีเกิดข้ึนจากการประเมินใหค้รูท่ีรับผดิชอบ

ในการจดัการเรียนการสอนสาระนั้น ๆ 
3.80 .77 มาก 

24. การวิจยัและหารูปแบบการใชห้ลกัสูตรท่ีเหมาะสมและ
หาทางปรับปรุงแกไ้ข 

3.71 .84 มาก 

25. การนาํผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไ้ขการจดัทาํ
หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ิน 

3.74 .85 มาก 

26. การรายงานผลการพฒันาหลกัสูตรใหส้าธารณชนทราบ 3.66 .90 มาก 
                                              รวมเฉลีย่ 3.73 .64 มาก 

รวมเฉลีย่ด้านการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 3.87 .47 มาก 
 

จากตารางท่ี 13 พบว่า โดยภาพรวมดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมใน
ระดบัมาก (Χ =3.87, S.D. = .47)  พิจารณาองคป์ระกอบยอ่ยพบว่า มีความเหมาะสมในระดบัมากทุก
องคป์ระกอบย่อย เรียงลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ีการเตรียมความพร้อมการใช้
หลกัสูตรสถานศึกษา (Χ =3.93, S.D. = .55)  การเตรียมความพร้อมการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา
(Χ =3.91, S.D. = .49) การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษา (Χ = 3.87, S.D. = .53) และ
การประเมินผลหลกัสูตรสถานศึกษา (Χ =3.73, S.D. = .64) ตามลาํดบั  

เม่ือพิจารณารายตวับ่งช้ี พบว่า ค่าเฉล่ียความเหมาะสมในการเป็นตวับ่งช้ีองคป์ระกอบการ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมากทุกตวับ่งช้ี โดยมีคะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.66 – 4.10 และ
เม่ือเรียงลาํดบั คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการ (Χ = 4.10, S.D. = .72) การกาํหนดสัดส่วนเวลาเรียนท่ีสถานศึกษา
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สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของสถานศึกษา (Χ =4.02, S.D. = .70) การพฒันาหลกัสูตรและแผนการเรียนรู้
โดยวิธีการหลากหลายสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัสูตรแกนกลาง (Χ =4.0,  S.D. = .72)  ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่ 14  แสดงค่าเฉล่ีย (Χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตวับ่งช้ีงานวิชาการ

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
 

องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี ระดับความเหมาะสม 

Χ  S.D. แปลความ 

การสํารวจปัญหาและความต้องการ    

27. การสาํรวจสภาพและความตอ้งการของครูในการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ 

3.91 .76 มาก 

28. การรวบรวมขอ้มูลในดา้นต่าง ๆสถานศึกษาไดด้าํเนินท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาการเรียนรู้ 

3.88 .82 มาก 

29. การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนมาเป็นฐานในการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ 

3.91 .80 มาก 

รวมเฉลีย่ 3.90 .61 มาก 

การวางแผนการพฒันา    

30. การจดัหา จดัทาํ  ผลิต และการใชแ้ละบาํรุงรักษาส่ือการเรียนการ
สอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.94 .83 มาก 

31. การปฐมนิเทศการใชส่ื้อ แหล่งเรียนรู้ ใหน้กัเรียนทราบ 3.82 .80 มาก 
32. การปรับปรุงและพฒันาส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนใหท้นัสมยั

อยูเ่สมอ 
3.84 .82 มาก 

33. การกาํหนดกรอบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3.83 .79 มาก 
รวมเฉลีย่ 3.86 .63 มาก 

การปฏิบตัิตามแผน    

34. การสร้างองคค์วามรู้เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้กิดกระบวนการคิดในแต่
ละเร่ือง 

3.98 .72 มาก 

35. การสร้างวฒันธรรมการสอนใหม่ทาํโดยการวิจยัและพฒันาท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัจริง ๆ 

3.86 .86 มาก 
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ตารางที ่ 14  แสดงค่าเฉล่ีย (Χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตวับ่งช้ีงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้  (ต่อ) 

 

องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี ระดับความเหมาะสม 

Χ  S.D. แปลความ 

การปฏิบตัิตามแผน (ต่อ)    
36. การส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ โดยจดัเน้ือหาสาระและ

กิจกรรมใหส้อดคลอ้ง กบัความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน 
3.90 .80 มาก 

37. การประยกุตใ์ชค้วามรู้ไปใชใ้นสภาพจริงจริง 3.98 .77 มาก 

38. การผสมผสานความรู้ต่างๆใหส้มดุลกนัดา้นการปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

3.93 .76 มาก 

39. การส่งเสริมใหค้รูใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วย
การเรียนรู้ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

4.03 .79 มาก 

40. การจดัแหล่งเรียนรู้ใหค้รูไดศึ้กษาและพฒันาตนเอง 4.01 .74 มาก 
41. การจดัการใหค้รูได ้ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายท่ีจะใหค้รูพฒันาตนเอง 4.09 .72 มาก 
42. การพฒันาความชาํนาญและเทคนิคการพฒันากระบวนการ

เรียนรู้ โดยใหค้รูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
 

3.94 
 

.76 
 

มาก 
รวมเฉลีย่ 3.97 .49 มาก 

การประเมินผลและปรับปรุง    
43. การปฏิบติัและจดัทาํปฏิทินปฏิบติังานเก่ียวกบัการวดัผลและ

ประเมินผลการเรียน 
4.03 .78 มาก 

44. การนาํผลการประเมินมาพฒันาและปรับปรุง วิธีวดัผลและ
ประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

3.98 .78 มาก 

45. การสร้างเคร่ืองมือในการวดัผลท่ีเป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงัครบทุกรายวิชา 

3.93 .77 มาก 

46. การวิจยัเพือ่หารูปแบบท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ 

3.78 .90 มาก 

รวมเฉลีย่ 3.94 .55 มาก 

รวมเฉลีย่ การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3.93 .48 มาก 
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จากตารางท่ี 14 พบว่า โดยภาพรวมดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้มีความเหมาะสมใน
ระดบัมาก (Χ =3.93, S.D.=.48) พิจารณารายองคป์ระกอบยอ่ยพบวา่มีความเหมาะสมในระดบัมากทุก
องคป์ระกอบย่อยและเรียงลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ีการประเมินผลและปรับปรุง 
(Χ =3.94, S.D.=.55) การปฏิบติัตามแผน (Χ =3.93, S.D. = .62) การสาํรวจปัญหาและความตอ้งการ 
(Χ =3.90, S.D.= .61) การวางแผนการพฒันา (Χ =3.86, S.D. =.63) ตามลาํดบั 

พิจารณารายตวับ่งช้ีพบว่าค่าเฉล่ียความเหมาะสมในการเป็นตวับ่งช้ีองคป์ระกอบการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทุกตวับ่งช้ีโดยมีคะแนนเฉล่ียระหว่าง 
3.78–4.09 และเม่ือเรียงลาํดบัคะแนน  เฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3อนัดบัการจดัการใหค้รูไดใ้ชว้ิธีการท่ี
หลากหลายท่ีจะให้ครูพฒันาตนเอง ( Χ =4.09, S.D.=.72) การปฏิบติัและจดัทาํปฏิทินปฏิบติังาน
เก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลการเรียน (Χ =4.03, S.D.=.78) และการส่งเสริมใหค้รูใชแ้ผนการ
จดัการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ( Χ =4.03, S.D.=.79) 
ตามลาํดบั 
 

ตารางที ่ 15  แสดงค่าเฉล่ีย (Χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตวับ่งช้ีงานวิชาการ 
สาํหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการนิเทศภายใน 

 

องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี 
ระดับความเหมาะสม 

Χ  S.D. แปลความ 

การวางแผนนิเทศ    

47. การกาํหนดนโยบายการนิเทศภายในไวใ้นแผนปฏิบติัการประจาํปี 4.04 .78 มาก 
48. การประเมินความตอ้งการจาํเป็นของครูเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 3.94 .77 มาก 
49. การระดมความคิดและรวบรวมปัญหาเก่ียวกบัการเรียนการสอน

ของครูเพื่อนาํมาวิเคราะห์และวางแผนการนิเทศ 
3.93 .80 มาก 

50. การเขียนแผนปฏิบติัการนิเทศโดยระบุวตัถุประสงค ์ขอบข่าย 
ภารกิจ เป้าหมาย วิธีการปฏิบติั ระยะเวลาปฏิบติั รวมทั้งจดัทาํ
คู่มือการนิเทศใหค้รูมีส่วนร่วม 

3.93 .81 มาก 

51. การใชข้อ้มูล สารสนเทศเช่นรายงานผลการวดัประเมินผลมา
ใชใ้นการวางแผนการนิเทศภายใน 

3.92 .76 มาก 

52. การกาํหนดวิธีการ ควบคุม กาํกบั ติดตามประเมินผลการนิเทศ
ภายในไวอ้ยา่งชดัเจน   

3.89 .78 มาก 

รวมเฉลีย่ 3.94 .55 มาก 
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ตารางที ่ 15  แสดงค่าเฉล่ีย (Χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตวับ่งช้ีงานวิชาการ 
สาํหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการนิเทศภายใน (ต่อ) 

 

องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี 
ระดับความเหมาะสม 

Χ  S.D. แปลความ 

 การสร้างส่ือและเคร่ืองมือนิเทศ    

53. การจดัทาํเอกสาร คู่มือการนิเทศเพื่อใหค้รูไดศึ้กษาคน้ควา้และ
พฒันางาน 

3.87 .85 มาก 

54. การจดัหาส่ือและเคร่ืองมือสาํหรับการนิเทศอยา่งเหมาะสม 3.87 .82 มาก 
55. การปรับปรุงวิธีการนิเทศภายใน ใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั

ปัญหาและความตอ้งการจาํเป็น 
3.85 .78 มาก 

56. การกาํหนดเคร่ืองมือในการนิเทศสอดคลอ้งกบักิจกรรมการ
นิเทศภายใน 

3.86 .80 มาก 

57. การวิจยัหารูปแบบการนิเทศภายในท่ีเหมาะสมกบัสภาพของ
โรงเรียน 

3.71 .82 มาก 

รวมเฉลีย่ 3.83 .61 มาก 

การปฏิบตัิการนิเทศ    
58. การสร้างขอ้ตกลงหรือช้ีแจงใหเ้กิดความมัน่ใจกบัครูหรือผู ้

นิเทศเก่ียวกบัการนิเทศ 
3.94 .82 มาก 

59. การเยีย่มชั้นเรียนเพื่อรวบรวมขอ้มูลการสอน 3.89 .74 มาก 
60. การปฐมนิเทศครูก่อนทาํการสอนก่อนปฏิบติังาน 3.92 .81 มาก 
61. การส่งเสริมครูท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ สาธิตวิธีปฏิบติังานท่ี

มีคุณภาพ 
3.75 .84 มาก 

62. การสนทนาทางวิชาการเพื่อระดมความคิดเพิ่มพนูความรู้ความ
เขา้ใจในแนวทางการปฏิบติังานการเรียนการสอนตลอดจน
เทคนิคการสอนแก่คณะครู 

3.91 .79 มาก 

63. การใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่ครูเพื่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ  3.96 .75 มาก 
64. การจดันิทรรศการเผยแพร่ความรู้ข่าวสาร ผลงานทางวิชาการ 

และประชาสมัพนัธ์ใหค้รูเกิดความรู้ความเขา้ใจและความสามารถ
นาํไปปรับปรุงพฒันางาน 

3.83 .84 มาก 
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ตารางที ่ 15  แสดงค่าเฉล่ีย (Χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตวับ่งช้ีงานวิชาการ 
สาํหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการนิเทศภายใน (ต่อ) 

 

องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี 
ระดับความเหมาะสม 

Χ  S.D. แปลความ 

การปฏิบตัิการนิเทศ (ต่อ)    
65. การใชว้ิธีการท่ีหลากหลายมาใชเ้พิ่มพนูประสบการณ์และ

สามารถนาํมาใหค้รูพฒันาตนเอง พฒันางานใหเ้กิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.94 .79 มาก 

66. การสร้างเครือข่ายกบัเพือ่นครูในสถานศึกษาในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3.84 .83 มาก 

รวมเฉลีย่ 3.89 .54 มาก 

การประเมินผลและรายงาน    
67. การประเมินผลจากปฏิบติัการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

ประเมินผลการประชุม อบรม สมัมนา หรือการสนทนาทาง
วิชาการ 

3.88 .76 มาก 

68. การประเมินผลการนิเทศในรูปแบบของคณะกรรมการ 3.90 .91 มาก 
69. การประเมินผลความพึงพอใจของครูและ ผูบ้ริหาร ต่อ

กระบวนการและวิธีนิเทศ 
3.82 .81 มาก 

70. การแจง้ผลการนิเทศใหผู้รั้บการนิเทศทราบ 3.87 .85 มาก 
รวมเฉลีย่ 3.87 .63 มาก 

รวมเฉลีย่ การนิเทศภายใน 3.89 .50 มาก 

 
จากตารางที่ 15 พบว่า โดยภาพรวมองคป์ระกอบดา้นการนิเทศภายในมีความเหมาะสมใน

ระดบัมาก (Χ =3.89, S.D.=.50) พิจารณารายองคป์ระกอบยอ่ยพบวา่มีความเหมาะสมในระดบัมากทุก
องคป์ระกอบและเรียงลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี การวางแผนนิเทศ (Χ =3.94, 
S.D.=.55) การปฏิบติัการนิเทศ (Χ =3.89, S.D.=.54) การประเมินผลและรายงาน (Χ =3.87, S.D.=.63) และ
การสร้างส่ือและเคร่ืองมือนิเทศ (Χ =3.83 ,S.D =.61) ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณารายตวับ่งช้ี พบว่า ค่าเฉล่ียความเหมาะสมในการเป็นตวับ่งช้ีองคป์ระกอบการ
นิเทศภายในอยู่ในระดบัมากทุกตวับ่งช้ีโดยมีคะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.71– 4.04 และเม่ือเรียงลาํดบั
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คะแนน เฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั คือ การกาํหนดนโยบายการนิเทศภายในไวใ้นแผนปฏิบติั
การประจาํปี (Χ =4.04, S.D.=.78) การใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่ครูเพื่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ 
(Χ =3.96, S.D.=.75) การประเมินความตอ้งการจาํเป็นของครูเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ( Χ =3.94, 
S.D.=.77) ตามลาํดบั 
 

ตารางที ่ 16 แสดงค่าเฉล่ีย (Χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตวับ่งช้ีงานวิชาการ 
สาํหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี 
ระดับความเหมาะสม 

Χ  S.D. แปลความ 

การควบคุมคุณภาพ    

71. การสร้างความตระหนกัในความสาํคญัของการประกนั
คุณภาพภายในแก่บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 

3.99 .80 มาก 

72. การพฒันาบุคลากรเพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เช่นจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ ศึกษาดูงานในเร่ืองการพฒันา
คุณภาพภายใน 

4.05 .74 มาก 

73. การระดมทรัพยากรและจดัสรรงบประมาณเพื่อรองรับการ
ประกนัคุณภาพภายใน 

4.01 .75 มาก 

74. การทบทวนวิสยัทศัน์ ภารกิจ เป้าหมายในการกาํหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.09 .69 มาก 

75. การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีตอบสนองภารกิจและ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษา 

4.03 .74 มาก 

76. การจดัทาํคูมื่อการปฏิบติังานท่ีสามารถใชไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึงทุกคน 3.97 .85 มาก 
77. การนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินการประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษามาจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ
ท่ีสมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั 

4.01 .82 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.02 .50 มาก 

การตรวจสอบคุณภาพ    
78. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนประเมินและ

รายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
4.04 .78 มาก 
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ตารางที ่ 16 แสดงค่าเฉล่ีย (Χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตวับ่งช้ีงานวิชาการ 
สาํหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา (ต่อ) 

 

องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี 
ระดับความเหมาะสม 

Χ  S.D. แปลความ 

การตรวจสอบคุณภาพ (ต่อ) 
79. การกาํหนดกรอบแนวทางและรูปแบบการประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา 
4.07 .76 มาก 

80. การจดัทาํ และใชเ้คร่ืองมือในการประเมินการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาจากสภาพจริง 

4.01 .77 มาก 

81. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล สารสนเทศในการประเมินอยา่งเป็น
ระบบและเป็นปัจจุบนั 

4.00 .75 มาก 

82. การตรวจสอบยอ้นรอยและปรับปรุงกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายใน 

3.92 .80 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.00 .56 มาก 

การประเมินคุณภาพ    
83. คุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินคุณภาพภายในได้

มาตรฐาน 
3.95 .77 มาก 

84. การประเมินคุณภาพภายในดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 3.97 .80 มาก 
85. การวดัและประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ครอบคลุมทุกมาตรฐาน 4.02 .83 มาก 
86. การมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการศึกษาของผูเ้ก่ียวขอ้ง 3.98 .79 มาก 
87. การรายงานคุณภาพการศึกษาระบุความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ี

กาํหนดในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
4.04 .78 มาก 

88. การนาํผลการประเมินภายนอกมาปรับปรุงการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารและครู เพื่อพฒันาประกนัคุณภาพภายใน 

4.09 .77 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.00 .57 มาก 

รวมเฉลีย่ กาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 4.01 .48 มาก 
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จากตารางท่ี 16 พบวา่ โดยภาพรวมองคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษามี
ความเหมาะสมในระดบัมาก (Χ =4.01, S.D. = .48)  เรียงลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ได้
ดงัน้ีการควบคุมคุณภาพ (Χ =4.02, S.D. = .54) การตรวจสอบคุณภาพ (Χ =4.00, S.D. = .56) การ
ประเมินคุณภาพ (Χ =4.00, S.D. = .57) 

พิจารณารายตวับ่งช้ี พบวา่ ค่าเฉล่ียความเหมาะสมในการเป็นตวับ่งช้ีดา้นการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษามีค่าเฉล่ียความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทุกตวับ่งช้ีโดยมีคะแนนเฉล่ียระหว่าง 
3.92– 4.09   และเม่ือเรียงลาํดบั คะแนน เฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัคือการทบทวนวิสัยทศัน์ 
ภารกิจ เป้าหมายในการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (Χ =4.09, S.D. = .69) การนาํผลการ
ประเมินภายนอกมาปรับปรุงการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและครู เพื่อพฒันาประกนัคุณภาพภายใน 
(Χ =4.09, S.D. = .770) การกาํหนดกรอบแนวทางและรูปแบบการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (Χ =4.07, S.D. =.756) ตามลาํดบั 
 
3. ผลการทดสอบเพือ่ยนืยนัความสอดคล้องของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีงานวชิาการ

ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ทาํให้ไดโ้มเดลเชิงทฤษฎีเก่ียวกบัตวับ่งช้ีงาน

วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโมเดลน้ีมีลกัษณะเป็นโมเดลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ยนืยนัอนัดบัสาม (Third Order Confirmatory Factor Analysis) ดงัแสดงในภาพต่อไปน้ี 
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ภาพที ่25 โมเดลการวดัองคป์ระกอบงานวชิาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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การวิเคราะห์โมเดลในคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสาม จึงไม่
สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ในคร้ังเดียวได ้เน่ืองจากขอ้จาํกดัของโปรแกรมในการ
วิเคราะห์ซ่ึงยอมให้การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองเท่านั้น ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงแยกการ
วิเคราะห์และนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนแรกเป็นการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั และตอนท่ีสองเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง เพื่อ
พฒันาตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงผลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ะใกลเ้คียงกบัการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสาม (วิลาวลัย ์ มาคุม้, 2549)   

1. การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัเพื่อสร้างสเกลองคป์ระกอบ  
การวิเคราะห์ในตอนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดล

ตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และนาํมาสร้างสเกลองคป์ระกอบ
สาํหรับนาํไปวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองต่อไป   

เน่ืองจากขอ้จาํกดัของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทาํใหไ้ม่สามารถวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ยนืยนัจากองคป์ระกอบยอ่ย 15 องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี 88 ตวับ่งช้ี ไดใ้นคร้ังเดียว ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดแ้บ่ง
การวิเคราะห์โดยพิจารณาความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบย่อยและตวัช้ีวดั รวมทั้งความเหมาะสมของ
ขนาดของโปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์ได ้ดงันั้นจึงแยกวิเคราะห์โมเดลยอ่ยทั้งหมด 4โมเดลดงัน้ี 

องคป์ระกอบของการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบย่อย
จาํนวนตวับ่งช้ี 26 ตวับ่งช้ี  

องคป์ระกอบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบย่อย 4 องคป์ระกอบ 
จาํนวนตงับ่งช้ี 20 ตวับ่งช้ี 

องคป์ระกอบของการนิเทศภายในประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบยอ่ยจาํนวนตวับ่ช้ี 24 ตวั
บ่งช้ี  

องคป์ระกอบของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ
ยอ่ยจาํนวนตวับ่งช้ี 18 ตวับ่งช้ี 
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ลกัษณะของโมเดลวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั ปรากฏในภาพดงัต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพที ่ 26   โมเดลการวดัองคป์ระกอบของการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
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ภาพที ่ 27   โมเดลการวดัองคป์ระกอบของการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
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ภาพที ่ 28  โมเดลการวดัองคป์ระกอบของการนิเทศภายใน 
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ภาพที ่ 29   โมเดลการวดัองคป์ระกอบของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
การวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัของตวัแปรท่ีช้ีวดังานวิชาการของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํแนกเป็นรายโมเดล ดงัแสดงในตารางที่ 17  ต่อไปน้ี 
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จากตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของโมเดลตวัแปรท่ี
บ่งช้ีการการพฒันาหลกัสูตร (CUR) พบว่า ตวับ่งช้ีทั้ง 26 ตวั มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p<.01) โดยตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุดคือการนาํผลการตรวจสอบมา
ปรับปรุงแกไ้ขการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ิน (CUR43) กบัการรายงาน
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการประเมินให้ครูท่ีรับผิดชอบในการจดัการเรียนการสอนสาระนั้น ๆ (CUR41) เท่ากบั 
.551  ส่วนตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุดคือ การให้บุคลากรและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
วางแผนการใชห้ลกัสูตร (CUR15) และการจดัครูจดัชั้นเรียนและจดันักเรียนเขา้ชั้นเรียนตามความ
เหมาะสมตามสภาพที่เป็นจริง (CUR31) คือมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .30 นอกจากน้ียงั
พบวา่ทุกตวับ่งช้ีมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  .30 ข้ึนไป   ผูว้ิจยัจึงไดน้าํไปวิเคราะห์ดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
ค่าดชันี KMO ค่าสถิติของ Bartlett ก็อยูใ่นเกณฑท่ี์ใชไ้ด ้ สามารถนาํไปวิเคราะห์ปัจจยัองคป์ระกอบ
ทุกตวั 
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จากตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของโมเดลตวัแปรท่ี
บ่งช้ีการการพฒันากระบวนการเรียนรู้ (PRO) พบว่า ตวับ่งช้ีทั้ง 24 ตวั มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวก
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p<.01) โดยตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุดคือการกาํหนด
กรอบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ (PRO24) กบัการปฐมนิเทศการใชส่ื้อ แหล่งเรียนรู้ ใหน้กัเรียนทราบ 
(PRO22)  คือมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .608 ส่วนตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุดคือ 
การสร้างองคค์วามรู้เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้กิดกระบวนการคิดในแต่ละเร่ือง (PRO31) และ การส่งเสริมให้
ครูใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (PRO36) คือมี
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั .301 นอกจากน้ียงัพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าเกิน .30 อยู่
ในเกณฑท่ี์ใชไ้ด ้จึงไดน้าํไปวิเคราะห์ปัจจยัองคป์ระกอบทุกตวั 
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จากตารางท่ี 19 ผลการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของโมเดลตวัแปร
ท่ีบ่งช้ีการนิเทศภายใน (INT) พบว่า ตวับ่งช้ีทั้ง 24 ตวั มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 (p<.01) โดยตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุดคือการปรับปรุงวิธีการนิเทศภายใน 
ให้เหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการจาํเป็น (INT23) กบัการจดัทาํเอกสาร คู่มือ
การนิเทศเพื่อใหค้รูไดศึ้กษาคน้ควา้และพฒันางาน (INT21) คือมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั .561 
ส่วนตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุดคือการกาํหนดวิธีการ ควบคุม กาํกบั ติดตามประเมินผล
การนิเทศภายในไวอ้ย่างชดัเจน (INT16) และการสนทนาทางวิชาการเพื่อระดมความคิดเพิ่มพูน
ความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการปฏิบติังานการเรียนการสอนตลอดจนเทคนิคการสอนแก่คณะครู 
(INT35) คือ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั .302 นอกจากน้ียงัพบวา่ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของทุกคู่ส่วนใหญ่มีค่าเกิน .30 อยูใ่นเกณฑท่ี์ใชไ้ด ้จึงไดน้าํไปวิเคราะห์ปัจจยัองคป์ระกอบทุกตวั 
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จากตารางท่ี 20  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของโมเดลตวั
แปรท่ีบ่งช้ีการประกนัคุณภาพภายใน (ASS) พบว่า ตวับ่งช้ีทั้ง 18 ตวั มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวก
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p<.01)  โดยตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุดคือการวดัและ
ประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ครอบคลุมทุกมาตรฐาน(ASS33)กบัคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ประเมินคุณภาพภายในไดม้าตรฐาน (ASS31) คือมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .542 ส่วนตวั
บ่งช้ีท่ีมีความสมัพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุดคือการนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษามาจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั (ASS17) และการ
พฒันาบุคลากรเพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เช่นจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ ศึกษาดูงาน
ในเร่ืองการพฒันาคุณภาพภายใน(ASS12) คือมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .300 นอกจากน้ี
ยงัพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของทุกคู่ส่วนใหญ่มีค่าตั้งแต่ .30 ข้ึนไปอยูใ่นเกณฑท่ี์ใชไ้ด ้ จึง
ไดน้าํไปวิเคราะห์ 

จากผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวัแปรท่ีบ่งช้ีงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกดา้น พบวา่ในแต่ละโมเดลตวับ่งช้ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั.01 (p  <  .01)  ทุกค่า 

นอกจากน้ีผูว้ิจัยได้พิจารณาค่าสถิติอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการพิจารณาความเหมาะสม ได้แก่ 
ค่าสถิติของ Bartlett (Bartlett’ Test of  Sphericity)  และค่าดชันี KMO (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy) จาํแนกตามโมเดลย่อย คือการพฒันาหลกัสูตร การพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ 
การนิเทศภายในการประกนัคุณภาพภายในดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่ 21   แสดงค่าสถิติ Bartlett ดชันี KMO ของโมเดลยอ่ยงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

โมเดล 
Bartlett’s Test 
of  Sphericity 

P Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
of Sampling Adequacy 

การพฒันาหลกัสูตร  
การพฒันากระบวนการเรียนรู้
การนิเทศภายใน 
การประกนัคุณภาพภายใน 

3817.060 
2985.967 
4126.631 
2485.529 

.000 

.000 

.000 

.000 

.906 

.912 

.931 

.918 
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ผลการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ ก่อนนาํไปวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบว่า เมทริกสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลกัษณ์
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเรียงตามลาํดบัทั้ง 4 ดา้น คือการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การนิเทศภายใน และการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
พบว่า ค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีค่าเท่ากบั 3817.060, 2985.967, 4126.631 และ 2485.529 
ตามลาํดบัโดยท่ีทุกโมเดลมีค่าความน่าจะเป็น .000  (p<.01)  ส่วนค่า Kaiser-Meyer-Olkin มีค่า
เท่ากบั .906, .912, .931 และ .918 ทุกตวัมีค่ามากกว่า .80 ซ่ึงถือว่ามีความเหมาะสมที่จะวิเคราะห์
องคป์ระกอบดีมาก 

ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างสเกลองคป์ระกอบ
มาตรฐานจากตวับ่งช้ี 88 ตวั ตามโมเดลยอ่ยทั้ง 4 โมเดล มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. โมเดลการการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

(CUR) ดงัท่ีนาํเสนอในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่ 22  แสดงผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  
 

องค์ประกอบ 
ย่อย 

ตัวบ่งช้ี นํา้หนัก
องค์ประกอบ  

b(SE) 

สัมประสิทธ์ิ
การพยากรณ์ 

(R2) 

สัมประสิทธ์ิ
คะแนน

องค์ประกอบ (FS) 

ความคลาด
เคลือ่นของ
ตัวบ่งช้ี (e) 

CUR1 
 
 
 
 

CUR2 
 
 
 
 
 
 

CUR3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUR4 
 
 
 

CUR11 
CUR12 
CUR13 
CUR14 
CUR15 
CUR21 
CUR22 
CUR23 
CUR24 
CUR25 
CUR26 
CUR27 
CUR31 
CUR32 
CUR33 
CUR34 
CUR35 
CUR36 
CUR37 
CUR38 
CUR39 
CUR310 
CUR41 
CUR42 
CUR43 
CUR44 

0.37*(0.045) 
0.49*(0.040)      
0.47*(0.045) 
0.51*(0.040) 
0.49*(0.049) 
0.44*(0.037) 
0.42*(0.045) 
0.36*(0.037) 
0.40*(0.042)  
0.38*(0.037)   
0.45*(0.036)    
0.52*(0.043)     
0.49*(0.045)  
0.37*(0.040)    
0.40*(0.036) 
0.44*(0.040)  
0.50*(0.039)     
0.56*(0.047)   
0.55*(0.045)    
0.59* (0.040)  
0.45*(0.043)   
0.47*(0.044)  
0.49*(0.041) 
0.53*(0.044)   
0.57*(0.046)  
0.54*(0.049) 

0.10 
0.38 
0.33 
0.44 

0.28 

0.36 

0.23 
0.26 

0.27 

0.27 
0.38 

0.38 

0.34 

0.25 

0.32 

0.30 
0.39 

0.35 

0.37 
0.48 

0.28 

0.30 

0.41 
0.40 
0.45 
0.37 

0.04 
0.12 
0.10 
0.15 
0.08 
0.13 
0.07 
0.09 
0.08 
0.08 
0.13 
0.10 
0.10 
0.10 
0.13 
0.09 
0.16 
0.10 
0.13 
0.18 
0.09 
0.11 
0.26 
0.24 
0.27 
0.21 

0.61 
0.39 
0.44 
0.33 
0.62 
0.34 
0.58 
0.36 
0.44 
0.38 
0.32 
0.44 
0.48 
0.43 
0.34 
0.44 
0.38 
0.58 
0.52 
0.38 
0.52 
0.52 
0.35 
0.42 
0.40 
0.51 

Chi-Square  =  113.58 df  =  145 p  = 0.97491 
GFI  = 0.93 AGFI  =   0.90                      RMSEA  = 0.000 
**  (p  <  .01) 
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ตารางที ่ 23 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปร 4  ตวัในองคป์ระกอบการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา 

 

องค์ประกอบย่อย CUR1 CUR2 CUR3 CUR4 

CUR1 
CUR2 
CUR3 
CUR4 

 

1.00 
.743** 
.643** 
.527** 

 
1.00 

.707** 

.549** 

 
 

1.00 
.671** 

 
 
 

1.00 

 
จากตารางท่ี 22 และ 23 สามารถสร้างโมเดลการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ไดด้งัภาพท่ี 30 
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ภาพที ่ 30   โมเดลการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  
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จากตารางท่ี 22 และภาพท่ี 23   ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา พบว่า เม่ือปรับความสอดคลอ้งของโมเดลแลว้ มีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษดี์  พิจารณาไดจ้ากค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากบั 113.58 ที่ชั้น
แห่งความเป็นอิสระ (degrees of freedom) เท่ากบั 145 มีค่าความน่าจะเป็นเขา้ใกล ้ 1 (p=.97) ไม่มี
นัยสําคญั เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์คือ ค่าไค-สแควร์/df มีค่าไดป้ระมาณ .78 ซ่ึงมีค่าต ํ่ากว่า 2 
นอกจากน้ี ยงัพบว่าค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั 0.93  ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.90 เป็นไปตามหลกัการพิจารณาความกลมกลืน แสดง
วา่ยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีวา่โมเดลการวิจยัสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 45 และภาพประกอบที่ 15 พบว่า 
นํ้ าหนักองค์ประกอบของตวับ่งช้ีทั้ ง 26 ตวัมีค่าเป็นบวก  มีค่าตั้งแต่ .31 ถึง .62 ซ่ึงเกินเกณฑ์ท่ี
กาํหนดคือ .30 และมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตวั
บ่งช้ีท่ีสาํคญัขององคป์ระกอบยอ่ยทั้ง 4 องคป์ระกอบ คือ ตวับ่งช้ี CUR11 – CUR15 เป็นตวับ่งช้ีท่ีสาํคญั
ขององคป์ระกอบยอ่ย CUR1 ตวับ่งช้ี CUR21 – CUR28 เป็นตวับ่งช้ีท่ีสาํคญัขององคป์ระกอบยอ่ย 
CUR2 ตวับ่งช้ี CUR31 – CUR310 เป็นตวับ่งช้ีท่ีสาํคญัขององคป์ระกอบย่อย CUR3 ตวับ่งช้ี 
CUR41-CUR44 เป็นตวับ่งช้ีท่ีสาํคญัขององคป์ระกอบยอ่ย CUR4 นอกจากจะพิจารณาค่าองคป์ระกอบแลว้ 
ยงัสามารถพิจารณาไดจ้ากค่าความผนัแปรร่วมกบัองคป์ระกอบย่อย (ค่า R2) และค่าสัมประสิทธ์ิคะแนน
องคป์ระกอบ (Factor Score Coefficient) ซ่ึงกใ็หค้วามหมายในทาํนองเดียวกนั 
 จากตารางท่ี 23 แสดงวา่องคป์ระกอบยอ่ยแต่ละองคป์ระกอบในโมเดลการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยท่ีปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่า
ความสัมพนัธ์ต ํ่าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ .300 ถึง.551 และตวับ่งช้ีแต่ละตวัจะมีความคลาดเคล่ือนรวมอยู่
ดว้ย ซ่ึงเกิดจากความสมัพนัธ์ระหวา่งตวับ่งช้ีกบัตวับ่งช้ีอ่ืนในโมเดล ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ยนืยนัในคร้ังน้ี ไดน้าํค่าความคลาดเคล่ือนเขา้มาวิเคราะห์ดว้ย 

ผูว้ิจยัไดน้าํค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์คร้ังน้ีไปใชใ้นการ
สร้างสเกลองคป์ระกอบยอ่ย เพื่อใหไ้ดต้วัแปรใหม่สาํหรับนาํไปวิเคราะห์เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีรวมการ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาต่อไป สาํหรับโมเดลการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาไดส้เกลองคป์ระกอบ 
4 ตวั ดงัสมการ 

CUR1 =  0.04 (CUR11) + 0.12 (CUR12) 0.10 (CUR13) + 0.15 (CUR14) 0.08 
(CUR15)  
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CUR2  = 0.13 (CUR21)+0.07 (CUR22)+0.09 (CUR23)+0.08 (CUR24)+0.08(CUR25)+0.13 
(CUR26)+0.10 (CUR27)   

CUR3  =  0.10 ( CUR31) + 0.10 ( CUR32) + 0.13 ( CUR33) + 0.09 ( CUR34) + 0.16 
(CUR35)+0.10 (CUR36)+0.13 (CUR37)+0.18 (CUR38)+0.09 (CUR39)+  
0.11 (CUR310) 

CUR4  = 0.26 (CUR41) + 0.24 (CUR42) + 0.27 (CUR43) + 0.21 (CU44) 
สรุปจากการวิเคราะห์ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 26 ตวั พบว่าสามารถจดัลาํดบั

ตวับ่งช้ีท่ีมีความเหมาะสมในการเป็นตวับ่งช้ีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา จากมากไปหานอ้ยได้
ดงัต่อไปน้ี 

1) การใหบุ้คลากรและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนการใชห้ลกัสูตร (b = . 0.62 ) 
2) การศึกษานโยบายการพฒันาหลกัสูตรของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (b = 0.61) 
3) การกาํหนดจุดเนน้ของสถานศึกษาไดรั้บการช้ีแนะจากผูเ้ช่ียวชาญหรือนกัวิชาการ

ภายนอก (b = 0.58) 
4) การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ (b = 0.58) 
5) การจดัสอนซ่อนเสริมใหก้บันกัเรียนท่ีมีปัญหานอกเวลาเรียนอยา่งต่อเน่ือง (b = 0.52) 
6) การจดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนต่อชุมชนเม่ือส้ินภาคการศึกษาหรือเปล่ียน

รูปแบบได ้(b = . 0.52) 
7) การใชก้ระบวนการวิจยัเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการพฒันาการเรียนรู้ให้กบั

ผูเ้รียน (b = . 0.52) 
8) การรายงานผลการพฒันาหลกัสูตรใหส้าธารณชนทราบ (b = 0.51) 
9) การจดัครูจดัชั้นเรียนและจดันกัเรียนเขา้ชั้นเรียนตามความเหมาะสมตามสภาพที่

เป็นจริง (b = 0.48) 
10) การวิเคราะห์และปรับหลกัสูตรท่ีใชอ้ยูเ่ดิมแลว้นาํ มาใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพของ

โรงเรียน (b = 0.44) 
11) การกาํหนดภาระหนา้ท่ีแก่บุคลากรในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาไดเ้หมาะสม

กบัคุณวฒิุประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ หรือภาระหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ (b = 0.44) 
12) การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ินท่ีเป็นไปในทิศทาง

ของหลกัสูตรแกนกลาง (b = 0.44) 
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13) การตรวจบนัทึกผลการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมถึงเอกสารทุกชนิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
การศึกษาระบบโรงเรียน (b = 0.44) 

14) การส่งเสริมใหค้รูจดัและพฒันาแหล่งเรียนรู้หรือสถานท่ีเรียนใหเ้อ้ือต่อการจดัการ
เรียนการสอน (b =  0.43) 

15) การวิจยัและหารูปแบบการใชห้ลกัสูตรท่ีเหมาะสมและหาทางปรับปรุงแกไ้ข (b = 0.42) 
16) การนําผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขการจัดทาํหลักสูตรสถานศึกษาท่ี

สอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ิน (b = 0.40)              
17) การประชุมระดมความคิด ฝึกอบรมครูให้ครูเขา้ใจหลกัสูตรและแนวการใช้

หลกัสูตร (b = 0.39) 
18) การกาํหนดคุณลกัษณะที่พึงประสงคใ์ห้ผูเ้รียนมีทกัษะกระบวนการแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเอง (b = 0.38)    
19) การจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัสภาพของนกัเรียน (b = 0.38) 
20) การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลตามสภาพความเป็นจริงท่ี

เกิดข้ึน (b = 0.38) 
21) การกาํหนดสัดส่วนเวลาเรียนท่ีสถานศึกษากาํหนดข้ึนสอดคลอ้งกับจุดเน้นของ

สถานศึกษา (b = 0.36) 
22) การรายงานผลท่ีเกิดข้ึนจากการประเมินใหค้รูท่ีรับผดิชอบในการจดัการเรียนการ

สอนสาระนั้น ๆ (b = 0.35) 
23) การวิเคราะห์และนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบและ

เป็นปัจจุบนั (b = 0.34) 
24) การส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการ (b = 0.34) 
25) การกาํหนดนโยบายวิสยัทศัน์และเป้าหมายในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา (b = 0.33) 
26) การพฒันาหลักสูตรและแผนการเรียนรู้โดยวิธีการหลากหลายสอดคล้องกับ

เป้าหมายหลกัสูตรแกนกลาง (b = 0.32) 
2. โมเดลการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
(PRO) นาํเสนอในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่  24    แสดงผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
 

องค์ประกอบ 
ย่อย 

ตัวบ่งช้ี นํา้หนัก
องค์ประกอบ  

b(SE) 

สัมประสิทธ์ิ
การพยากรณ์ 

(R2) 

สัมประสิทธ์ิ
คะแนน

องค์ประกอบ (FS) 

ความคลาด
เคลือ่นของ
ตัวบ่งช้ี (e) 

PRO1 
 
 

PRO2 
 
 
 

PRO3 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRO4 

PRO 11 
PRO 12 
PRO 13 
PRO 21 
PRO 22 
PRO 23 
PRO24 
PRO 31 
PRO 32 
PRO 33 
PRO34 
PRO 35 
PRO 36 
PRO 37 
PRO 38 
PRO 39 
PRO 41 
PRO 42 
PRO 43 
PRO 44 

0.52*(0.040) 
0.56*(0.043) 
0.41*(0.053) 
0.55*(0.041) 
0.55*(0.039) 
0.52*(0.041) 
0.51*(0.042) 
0.38*(0.037) 
0.55*(0.043) 
0.45*(0.040) 
0.45*(0.038) 
0.35*(0.040) 
0.42*(0.041) 
0.45*(0.037)  
0.42*(0.037) 
0.46*(0.033) 
0.64*(0.052)   
0.58*(0.049)    
0.50*(0.041)    
0.63*(0.049) 

0.47 
0.48 
0.26 
0.44 
0.47 
0.41 
0.42 
0.29 
0.41 
0.32 
0.34 
0.22 
0.28 
0.37 
0.34 
0.31 
0.67 
0.55 
0.42 
0.50 

0.40 
0.33 
0.20 
0.21 
0.28 
0.20 
0.25 
0.05 
0.05 
0.04 
0.05 
0.04 
0.14 
0.16 
0.15 
0.13 
0.25 
0.27 
0.22 
0.20 

0.30 
0.34 
0.48 
0.38 
0.33 
0.39 
0.36 
0.37 
0.43 
0.43 
0.39 
0.45 
0.45 
0.35 
0.34 
0.40 
0.20 
0.27 
0.34 
0.40 

Chi-Square  =  72.87 df  =  82 p  = 0.755438 
GFI  = 0.91 AGFI  =   0.93                      RMSEA  = 0.000  
**  (p  <  .01) 
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ตารางที ่ 25   แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปร 3  ตวัในองคป์ระกอบการ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ 

 

องค์ประกอบย่อย PRO1 PRO2 PRO3 PRO4 
PRO 1 
PRO 2 
PRO 3 
PRO4 

1.00 
.583** 
.557** 
.504** 

 
1.00 

.680** 

.621** 

 
 

1.00 
.680** 

 
 
 

1.00 
 
จากตารางท่ี 24 และ 25 สามารถสร้างโมเดลการการพฒันากระบวนการเรียนรู้ไดด้งัภาพท่ี  31 

 

 
 

ภาพที ่  31   โมเดลการการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
 

จากตารางท่ี 24, 25 และภาพท่ี 33  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลการ
การพฒันากระบวนการเรียนรู้พบว่าเม่ือปรับความสอดคลอ้งของโมเดลแลว้ มีความสอดคลอ้งกบั
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ขอ้มูลเชิงประจกัษดี์  พิจารณาไดจ้ากค่าค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square ) มีค่าเท่ากบั 72.87 ไม่มี
นยัสาํคญั  ค่า  df  เท่ากบั 82  เม่ือพิจารณา ตามเกณฑคื์อ ไค-สแควร์/df  มีค่าไดป้ระมาณ 0.89 ซ่ึงมี
ค่าต ํ่ากว่า 2 นอกจากน้ี ยงัพบว่าค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั 0.91 ค่าดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั  0.93 เป็นไปตามหลกัการพิจารณาความ
กลมกลืน แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลกัท่ีว่าโมเดลการวิจยัสอดคลอ้งกลมกลืนกับขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 47 และภาพประกอบท่ี 16  พบว่า 
นํ้ าหนักองค์ประกอบของตวับ่งช้ีทั้ ง 20 ตวัมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้ งแต่ .43 ถึง .56 ซ่ึงเกินเกณฑ์ท่ี
กาํหนดคือ .30 และมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตวั
บ่งช้ีท่ีสาํคญัขององคป์ระกอบยอ่ย ทั้ง 4 องคป์ระกอบ คือ ตวับ่งช้ี PRO11–PRO13 เป็นตวับ่งช้ีท่ี
สาํคญัขององคป์ระกอบยอ่ย PRO1 ตวับ่งช้ี PRO21 – PRO24 เป็นตวับ่งช้ีท่ีสาํคญัขององคป์ระกอบ
ยอ่ย PRO2 ตวับ่งช้ี PRO31 – PRO39 เป็นตวับ่งช้ีท่ีสาํคญัขององคป์ระกอบยอ่ย PRO3  ตวับ่งช้ี 
PRO41–PRO44 เป็นตวับ่งช้ีท่ีสําคญัขององค์ประกอบย่อย PRO4 นอกจากจะพิจารณาค่า
องคป์ระกอบแลว้ ยงัสามารถพิจารณาไดจ้ากค่าความผนัแปรร่วมกบัองคป์ระกอบยอ่ย (ค่า R2) และ
ค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบ (Factor Score Coefficient) ซ่ึงก็ให้ความหมายในทาํนอง
เดียวกนั 

จากตารางท่ี 38 แสดงว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลการการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ มีความสมัพนัธ์กนัทุกตวั ซ่ึงความสมัพนัธ์น้ีเกิดจากความสมัพนัธ์ระหวา่งความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยท่ีปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่า
ความสัมพนัธ์ต ํ่าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ .301 ถึง .608 และตวับ่งช้ีแต่ละตวัจะมีความคลาดเคล่ือนรวม อยู่
ดว้ย ซ่ึงเกิดจากความสมัพนัธ์ระหวา่งตวับ่งช้ีกบัตวับ่งช้ีอ่ืนในโมเดล ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ยนืยนัในคร้ังน้ี ไดน้าํค่าความคลาดเคล่ือนเขา้มาวิเคราะห์ดว้ย 

ผูว้ิจยัไดน้าํค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์คร้ังน้ี ไปใชใ้นการ
สร้างสเกลองคป์ระกอบยอ่ย เพื่อใหไ้ดต้วัแปรใหม่สาํหรับนาํไปวิเคราะห์เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีรวมการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้  ต่อไป   สําหรับโมเดลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้สเกล
องคป์ระกอบ 4 ตวั ดงัสมการ 

PRO1  =  0.40 (PRO11) + 0.33(PRO12)+0.20 (PRO13)  
PRO2  =  0.21 (PRO21) + 0.28 (PRO22) + 0.20 (PRO23) +  0.25 (PRO24)                                               
PRO3  =   0.05 (PRO31)+ 0.05 (PRO32) +  0.04 (PRO33) + 0.05 (PRO34) + 0.04 

(PRO35) + 0.14 (PRO36) + 0.16 (PRO37) 0.15+ (PRO38) + 0.13 (PRO39) 
PRO4  =  0.25(PRO41) + 0.27 (PRO42) + 0.22 (PRO43) + 0.20 (PRO44) 
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สรุปจากการวิเคราะห์ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 20 ตวั พบว่าสามารถจดัลาํดบั
ตวับ่งช้ีท่ีมีความเหมาะสมในการเป็นตวับ่งช้ีการพฒันากระบวนการเรียนรู้จากมากไปหาน้อยได้
ดงัต่อไปน้ี 

1) การปฏิบติัและจดัทาํปฏิทินปฏิบติังานเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลการเรียน 
(b = 0.64) 

2) การวิจยัเพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ (b = 
0.63) 

3) การนาํผลการประเมินมาพฒันาและปรับปรุง วิธีวดัผลและประเมินผลอย่าง
ต่อเน่ือง (b = 0.58) 

4) การรวบรวมขอ้มูลในดา้นต่าง ๆ สถานศึกษาไดด้าํเนินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการ
เรียนรู้ (b = 0.56) 

5) การจดัหา จดัทาํ ผลิต และการใชแ้ละบาํรุงรักษาส่ือการเรียนการสอนครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ (b = 0.55) 

6) การปฐมนิเทศการใชส่ื้อ แหล่งเรียนรู้ ใหน้กัเรียนทราบ (b = 0.55) 
7) การสร้างวฒันธรรมการสอนใหม่ทาํโดยการวิจยัและพฒันาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั

จริง ๆ (b = 0.55) 
8) การสาํรวจสภาพและความตอ้งการของครูในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ (b = 0.52) 
9) การปรับปรุงและพฒันาส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ (b = 

0.52) 
10) การกาํหนดกรอบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ (b = 0.51) 
11) การสร้างเคร่ืองมือในการวดัผลที่เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัครบทุก

รายวิชา (b = 0.50) 
12) การพฒันาความชาํนาญและเทคนิคการพฒันากระบวนการเรียนรู้ โดยให้ครูจดัทาํ

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม (b = 0.46) 
13) การจดัแหล่งเรียนรู้ใหค้รูไดศึ้กษาและพฒันาตนเอง (b = 0.45) 
14) การประยกุตใ์ชค้วามรู้ไปใชใ้นสภาพจริงจริง (b = 0.45) 
15) การส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้

สอดคลอ้ง กบัความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน (b = 0.45) 
16) การส่งเสริมให้ครูใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดย

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (b = 0.42) 
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17) การจดัการใหค้รูได ้ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายท่ีจะใหค้รูพฒันาตนเอง (b = 0.42) 
18) การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนมาเป็นฐานในการพฒันากระบวนการ

เรียนรู้ (b = 0.41) 
19) การสร้างองคค์วามรู้เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้กิดกระบวนการคิดในแต่ละเร่ือง (b = 0.38) 
20) การผสมผสานความรู้ต่างๆให้สมดุลกนัดา้นการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม

และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์(b = 0.35) 
3. โมเดลการนิเทศภายใน 

ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการนิเทศภายใน (INT) นาํเสนอใน
ตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่ 26  แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลการนิเทศภายใน 
 

องค์ประกอบ 
ย่อย 

ตัวบ่งช้ี นํา้หนัก
องค์ประกอบ  

b(SE) 

สัมประสิทธ์ิ
การพยากรณ์ 

(R2) 

สัมประสิทธ์ิ
คะแนน

องค์ประกอบ (FS) 

ความคลาด
เคลือ่นของ
ตัวบ่งช้ี (e) 

INT1 
 
 
 
 
 

INT2 
 
 
 
 

INT3 
 
 
 
 
 
 
 
 

INT4 
 

INT11 
INT12 
INT13 
INT14 
INT15 
INT16 
INT21 
INT22 
INT23 
INT24 
INT25 
INT31 
INT32 
INT33 
INT34 
INT35 
INT36 
INT37 
INT38 
INT39 
INT41 
INT42 
INT43 
INT44 

0.45*(0.039)    
0.47*(0.039)    
0.56*(0.041)    
0.54*(0.040)    
0.50* (0.037)   
0.48*(0.038)    
0.56*(0.043)    
0.52*(0.042) 
0.51*(0.038)    
0.56*(0.039)    
0.54*(0.040)    
0.54*(0.039)    
0.45*(0.036)    
0.50*(0.039)    
0.54*(0.041)    
0.49*(0.038) 
0.45*(0.039)    
0.51*(0.043) 
0.48*(0.039) 
0.48*(0.042) 
0.44*(0.040)    
0.61*(0.044)    
0.54*(0.041)    
0.61*(0.043) 

0.34 
0.37 
0.49 
0.45 
0.44 
0.38 
0.43 
0.38 
0.40 
0.42 
0.50 
0.43 
0.43 
0.38 
0.39 
0.42 
0.38 
0.37 
0.37 
0.34 
0.34 
0.44 
0.45 
0.51 

0.15 
0.16 
0.24 
0.18 
0.21 
0.16 
0.21 
0.17 
0.20 
0.21 
0.17 
0.13 
0.13 
0.12 
0.13 
0.15 
0.12 
0.13 
0.12 
0.11 
0.17 
0.19 
0.23 
0.20 

0.40 
0.37 
0.32 
0.36 
0.32 
0.37 
0.41 
0.40 
0.35 
0.32 
0.38 
0.38 
0.34 
0.39 
0.40 
0.39 
0.35 
0.45 
0.39 
0.46 
0.38 
0.46 
0.35 
0.35 

Chi-Square  =  83.54 df  =  121 p  = 0.99621 
GFI  = 0.93 AGFI  =   0.92   RMSEA  = 0.000  
**  (p  <  .01) 
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ตารางที ่ 27   แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปร 4  ตวัในองคป์ระกอบการ
นิเทศภายใน 

 

องค์ประกอบย่อย INT1 INT2 INT3 INT4 

INT1 
INT2 
INT3 
INT4 

1.00 
.688** 
.690** 
.596** 

 
1.00 

.689** 

.652** 

 
 

1.00 
.727** 

 
 
 

1.00 
 
จากตารางท่ี 26, 27 และภาพท่ี 34 สร้างโมเดลการนิเทศภายในไดด้งัภาพท่ี   34  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่  32    โมเดลการนิเทศภายใน 
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จากตารางท่ี 26, 27 และภาพท่ี 32  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการ
นิเทศภายในพบว่าเม่ือปรับความสอดคลอ้งของโมเดลแลว้ มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
ดี  พิจารณาไดจ้ากค่าค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square)   มีค่าเท่ากบั 83.54 ท่ีชั้นองศาความเป็นอิสระ 
(degree of freedom: df) เท่ากบั 121 ไม่มีนยัสาํคญั  เม่ือพิจารณา ตามเกณฑคื์อค่าไค-สแควร์/(df)  มี
ค่าไดป้ระมาณ 1.06 ซ่ึงมีค่าต ํ่ากว่า 2 นอกจากน้ี ยงัพบว่า  ค่า p = .99621 เขา้ใกล ้1 ค่าดชันีวดัระดบั
ความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั 0.93 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่า
เท่ากบั  0.92  เป็นไปตามหลกัการพิจารณาความกลมกลืน แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลกัท่ีว่า
โมเดลการวิจยัสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 49 และภาพประกอบท่ี 17  พบว่า 
นํ้าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 24 ตวัมีค่าเป็นบวก  มีค่าตั้งแต่ .45 ถึง .62 ซ่ึงเกินเกณฑท่ี์กาํหนด
คือ .30 และมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ี
สาํคญัขององคป์ระกอบยอ่ย ทั้ง 4  องคป์ระกอบ คือ ตวับ่งช้ี INT11– INT16 เป็นตวับ่งช้ีท่ีสาํคญั
ขององคป์ระกอบยอ่ย INT1 ตวับ่งช้ี INT21 – INT25 เป็นตวับ่งช้ีท่ีสาํคญัขององคป์ระกอบยอ่ย 
INT2 ตวับ่งช้ี INT31 – INT39 เป็นตวับ่งช้ีท่ีสาํคญัขององคป์ระกอบยอ่ย INT3 ตวับ่งช้ี INT41-
INT44   เป็นตวับ่งช้ีท่ีสาํคญัขององคป์ระกอบยอ่ย INT4 นอกจากจะพิจารณาค่าองคป์ระกอบแลว้ 
ยงัสามารถพิจารณาไดจ้ากค่าความผนัแปรร่วมกบัองคป์ระกอบยอ่ย (ค่า R2) และค่าสัมประสิทธ์ิคะแนน
องคป์ระกอบ (Factor Score Coefficient) ซ่ึงกใ็หค้วามหมายในทาํนองเดียวกนั 

จากตารางท่ี 50 แสดงว่าองคป์ระกอบยอ่ยแต่ละองคป์ระกอบในโมเดลการนิเทศภายในมี
ความสัมพนัธ์กนัทุกตวั ซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมขององคป์ระกอบยอ่ยท่ีปรับใหเ้ป็นมาตรฐานแลว้ มีค่าความสัมพนัธ์ต ํ่าสุดถึงสูงสุด
ตั้ งแต่  .302 ถึง  .561 และตัวบ่งช้ีแต่ละตัวจะมีความคลาดเคล่ือนรวม  อยู่ด้วย  ซ่ึง เ กิดจาก
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวับ่งช้ีกบัตวับ่งช้ีอ่ืนในโมเดล ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัในคร้ัง
น้ี ไดน้าํค่าความคลาดเคล่ือนเขา้มาวิเคราะห์ดว้ย 

ผูว้ิจยัไดน้าํค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์คร้ังน้ีไปใชใ้นการ
สร้างสเกลองคป์ระกอบยอ่ย เพื่อใหไ้ดต้วัแปรใหม่สาํหรับนาํไปวิเคราะห์เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีรวมการ
นิเทศภายใน ต่อไป  สาํหรับโมเดลการนิเทศภายในไดส้เกลองคป์ระกอบ 4 ตวั ดงัสมการ 

INT1 =  0.15 (INT11)+0.16 (INT12)+0.24 (INT13)+0.18 (INT14)+0.21 (INT15)+0.16 
(INT16) 

INT2  =  0.21 (INT21)+0.17 (INT22)+0.20 (INT23)+0.21 (INT24)+0.17 (INT25)              
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INT3  =  0.13(INT31)+0.13(INT332)+0.12 (INT33)+0.13 (INT34)+0.15 (INT35)+0.12 
(INT36)+0.13 (INT37)+0.12 (INT38)+0.11 (INT39) 

INT4  = 0.17 (INT41)+0.19 (INT42)+0.23 (INT43)+0.20 (INT44)  
สรุปจากการวิเคราะห์ค่านํ้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ ง 24 ตัว พบว่า สามารถ

จัดลาํดับตัวบ่งช้ีท่ีมีความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งช้ีการนิเทศภายในจากมากไปหาน้อยได้
ดงัต่อไปน้ี 

1) การประเมินผลการนิเทศในรูปแบบของคณะกรรมการ (b = 0.61) 
2) การแจง้ผลการนิเทศใหผู้รั้บการนิเทศทราบ (b = 0.61) 
3) การระดมความคิดและรวบรวมปัญหาเก่ียวกับการเรียนการสอนของครูเพื่อนํามา

วิเคราะห์และวางแผนการนิเทศ (b = 0.56) 
4) การจดัทาํเอกสาร คู่มือการนิเทศเพื่อใหค้รูไดศึ้กษาคน้ควา้และพฒันางาน (b = 0.56) 
5) การกาํหนดเคร่ืองมือในการนิเทศสอดคลอ้งกบักิจกรรมการนิเทศภายใน (b = 0.56) 
6) การวิจยัหารูปแบบการนิเทศภายในท่ีเหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียน (b = 0.54) 
7) การสร้างขอ้ตกลงหรือช้ีแจงใหเ้กิดความมัน่ใจกบัครูหรือผูนิ้เทศเก่ียวกบัการนิเทศ  (b = 0.54) 
8) การเขียนแผนปฏิบติัการนิเทศโดยระบุวตัถุประสงค ์ขอบข่าย ภารกิจ เป้าหมาย 

วิธีการปฏิบติั ระยะเวลาปฏิบติั รวมทั้งจดัทาํคู่มือการนิเทศใหค้รูมีส่วนร่วม (b = 0.54) 
9) การประเมินผลความพึงพอใจของครูและ ผูบ้ริหาร ต่อกระบวนการและวิธีนิเทศ (b = 0.54) 
10) การส่งเสริมครูท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ สาธิตวิธีปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพ (b = 0.54) 
11) การจดัหาส่ือและเคร่ืองมือสาํหรับการนิเทศอยา่งเหมาะสม (b = 0.52) 
12) การจดันิทรรศการเผยแพร่ความรู้ข่าวสาร ผลงานทางวิชาการ และประชาสมัพนัธ์

ใหค้รูเกิดความรู้ความเขา้ใจและความสามารถนาํไปปรับปรุงพฒันางาน (b = 0.51) 
13) การปรับปรุงวิธีการนิเทศภายใน ให้เหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัปัญหาและความ

ตอ้งการจาํเป็น (b = 0.51) 
14) การปฐมนิเทศครูก่อนทาํการสอนก่อนปฏิบติังาน (b = 0.50) 
15) การใชข้อ้มูล สารสนเทศเช่นรายงานผลการวดัประเมินผลมาใชใ้นการวางแผน 

การนิเทศภายใน (b = 0.50) 
16) การสนทนาทางวิชาการเพื่อระดมความคิดเพิ่มพนูความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการ

ปฏิบติังานการเรียนการสอนตลอดจนเทคนิคการสอนแก่คณะครู (b = 0.49) 
17) การสร้างเครือข่ายกบัเพื่อนครูในสถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (b = 0.48) 
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18) การใช้วิธีการท่ีหลากหลายมาใช้เพิ่มพูนประสบการณ์และสามารถนาํมาให้ครู
พฒันาตนเอง พฒันางานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากขึ้น (b = 0.48) 

19) การกาํหนดวิธีการ ควบคุม กาํกบั ติดตามประเมินผลการนิเทศภายในไวอ้ย่าง
ชดัเจน (b = 0.48) 

20) การประเมินความตอ้งการจาํเป็นของครูเก่ียวกบัการปฏิบติังาน (b = 0.47) 
21) การกาํหนดนโยบายการนิเทศภายในไวใ้นแผนปฏิบติัการประจาํปี (b = 0.45) 
22) การเยีย่มชั้นเรียนเพื่อรวบรวมขอ้มูลการสอน (b = 0.45) 
23) การใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่ครูเพื่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ (b = 0.45) 
24) การประเมินผลจากปฏิบติัการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่นประเมินผลการประชุม 

อบรม สมัมนา หรือการสนทนาทางวิชาการ (b = 0.44) 
3. โมเดลการประกนัคุณภาพภายใน 

ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลการประกนัคุณภาพภายใน (INT) 
นาํเสนอในตารางที่ 28 ต่อไปน้ี 
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ตารางที ่ 28   แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลการประกนัคุณภาพภายใน 
 

องค์ประกอ
บย่อย 

ตัวบ่งช้ี นํา้หนัก
องค์ประกอบ 

b(SE 

สัมประสิทธ์ิ
การพยากรณ์ 

(R2) 

สัมประสิทธ์ิ
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคลือ่นของตัว

บ่งช้ี (e) 

ASS1 
 
 
 
 
 
 

ASS2 
 
 
 
 

ASS3 

ASS11 
ASS12 
ASS13 
ASS14 
ASS15 
ASS16 
ASS17 
ASS21 
ASS22 
ASS23 
ASS24 
ASS25 
ASS31 
ASS32 
ASS33 
ASS34 
ASS35 
ASS36 

 

0.50*(0.040)    
0.41*(0.038) 
0.40*(0.040)  
0.34*(0.039) 
0.42*(0.038)    
0.50*(0.043) 
0.50*(0.042)  
0.48*(0.039)    
0.53*(0.036)   
0.53*(0.037)   
0.41*(0.038) 
0.49*(0.038)   
0.54*(0.038)    
0.47*(0.039)    
0.61*(0.042)    
0.48*(0.040)    
0.49*(0.039)    
0.44*(0.038) 

0.39 
0.30 
0.28 
0.25 
0.33 
0.35 
0.37 
0.37 
0.49 
0.47 
0.30 
0.37 
0.49 
0.35 
0.54 
0.37 
0.40           
0.33 

 

0.21 
0.18 
0.18 
0.14 
0.20        
0.17 
0.19 
0.17        
0.24        
0.23        
0.14        
0.16 
0.21        
0.16        
0.24        
0.16        
0.17       
0.15 

 

0.39 
0.38 
0.40 
0.36 
0.36 
0.46 
0.43 
0.38 
0.29 
0.31 
0.40 
0.39 
0.30 
0.41 
0.32 
0.39 
0.37 
0.40 

 

Chi-Square  =  100.67 df  =  93 p = 0.27553 
GFI  = 0.90 AGFI  =   0.92        RMSEA  = 0.0014  
**(p  <  .01) 
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ตารางที ่ 29 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปร 3  ตวัในองคป์ระกอบการ
ประกนัคุณภาพภายใน 

 

องค์ประกอบย่อย ASS1 ASS2 ASS3 
ASS1 
ASS2 
ASS3 

1.00 
.654** 
.633** 

 
1.00 

.718** 

 
 

1.00 
          
 

จากตารางท่ี 29 สามารถสร้างโมเดลการประกนัคุณภาพภายในไดด้งัภาพท่ี 35 
  

 
ภาพที ่ 33  โมเดลการประกนัคุณภาพภายใน 
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จากตารางท่ี 28, 29  และภาพท่ี 33 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลการ
ประกนัคุณภาพภายใน พบว่าเมื่อปรับความสอดคลอ้งของโมเดลแลว้ มีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์  พิจารณาไดจ้ากค่าค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square ) มีค่าเท่ากบั 100.67 ไม่มี
นยัสาํคญั  ค่า df  เท่ากบั 93  เม่ือพิจารณา ตามเกณฑคื์อ X2/df  มีค่าไดป้ระมาณ 0.8 ซ่ึงมีค่าต ํ่ากว่า 2 
นอกจากน้ี ยงัพบว่าค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั 0.90 ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั  0.92 เป็นไปตามหลกัการพิจารณาความกลมกลืน 
แสดงวา่ยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีวา่โมเดลการวิจยัสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 51 และภาพประกอบที่ 18 พบว่า 
นํ้ าหนักองค์ประกอบของตวับ่งช้ีทั้ ง 10 ตวัมีค่าเป็นบวก  มีค่าตั้ งแต่ .45 ถึง .61 ซ่ึงเกินเกณฑ์ท่ี
กาํหนดคือ .30 และมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตวั
บ่งช้ีท่ีสาํคญัขององคป์ระกอบยอ่ย ทั้ง 3 องคป์ระกอบ คือ ตวับ่งช้ี ASS11 – ASS17 เป็นตวับ่งช้ีท่ี
สาํคญัขององคป์ระกอบยอ่ย ASS1 ตวับ่งช้ี ASS21 – ASS25 เป็นตวับ่งช้ีท่ีสาํคญัขององคป์ระกอบ
ยอ่ย ASS2 ตวับ่งช้ี ASS31 – ASS36 เป็นตวับ่งช้ีท่ีสาํคญัขององคป์ระกอบยอ่ย ASS3  นอกจากจะ
พิจารณาค่าองคป์ระกอบแลว้ ยงัสามารถพิจารณาไดจ้ากค่าความผนัแปรร่วมกบัองคป์ระกอบยอ่ย 
(ค่า R2) และค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบ (Factor Score Coefficient) ซ่ึงก็ให้ความหมายใน
ทาํนองเดียวกนั 

จากตารางท่ี แสดงว่าองคป์ระกอบยอ่ยแต่ละองคป์ระกอบในโมเดลการประกนัคุณภาพภายในมี
ความสัมพนัธ์กนัทุกตวั ซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมขององคป์ระกอบยอ่ยท่ีปรับใหเ้ป็นมาตรฐานแลว้ มีค่าความสัมพนัธ์ต ํ่าสุดถึงสูงสุด
ตั้งแต่ .87 ถึง .89 และตวับ่งช้ีแต่ละตวัจะมีความคลาดเคล่ือนรวม อยูด่ว้ย ซ่ึงเกิดจากความสัมพนัธ์
ระหว่างตวับ่งช้ีกบัตวับ่งช้ีอ่ืนในโมเดล ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัในคร้ังน้ี ไดน้าํค่า
ความคลาดเคล่ือนเขา้มาวิเคราะห์ดว้ย 

ผูว้ิจยัไดน้าํค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์คร้ังน้ีไปใชใ้นการ
สร้างสเกลองคป์ระกอบยอ่ย เพื่อใหไ้ดต้วัแปรใหม่สาํหรับนาํไปวิเคราะห์เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีรวมการ
ประกนัคุณภาพภายใน ต่อไป  สาํหรับโมเดลการประกนัคุณภาพภายในไดส้เกลองคป์ระกอบ 3 ตวั 
ดงัสมการ 

ASS1  =  0.21 (ASS11)+ 0.18 (ASS12)+ 0.18 (ASS13)+ 0.14 (ASS14) + 0.20 
(ASS15)+ 0.17 (ASS16)+ 0.19 (ASS17) 

ASS2  = 0.17 (ASS21)+ 0.24 (ASS22)+ 0.23 (ASS23)+ 0.14 (ASS24) +  
0.16 (ASS25) 
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ASS3   =  0.21 (ASS31)+ 0.16 (ASS32)+ 0.24 (ASS33)+ 0.16 (ASS34) + 0.17 
(ASS35)+ 0.15 (ASS36)                      

สรุปจากการวิเคราะห์ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 18 ตวั พบว่าสามารถจดัลาํดบั
ตวับ่งช้ีท่ีมีความเหมาะสมในการเป็นตวับ่งช้ีการประกันคุณภาพภายในจากมากไปหาน้อยได้
ดงัต่อไปน้ี 

1) การวดัและประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ครอบคลุมทุกมาตรฐาน (b = 0.61) 
2) คุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินคุณภาพภายในไดม้าตรฐาน (b = 0. 54) 
3) การกาํหนดกรอบแนวทางและรูปแบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

(b = 0.53) 
4) การจดัทาํ และใชเ้คร่ืองมือในการประเมินการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา

จากสภาพจริง (b = 0.53) 
5) การจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานท่ีสามารถใชไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึงทุกคน (b = 0.50) 
6) การนําผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษามาจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั (b =0.50) 
7) การสร้างความตระหนกัในความสาํคญัของการประกนัคุณภาพภายในแก่บุคลากร

ทุกคนในสถานศึกษา (b = 0.50) 
8) การรายงานคุณภาพการศึกษาระบุความสาํเร็จตามเป้ามายท่ีกาํหนดในแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษา (b = 0.49) 
9) การตรวจสอบยอ้นรอยและปรับปรุงกระบวนการประเมินคุณภาพภายในการ

ประเมินคุณภาพ (b = 0.49) 
10) การแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนประเมินและรายงานคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา (b 0.48) 
11) การมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการศึกษาของผูเ้ก่ียวขอ้ง (b = 0.48) 
12) การประเมินคุณภาพภายในดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย (b = 0.47) 
13) การนาํผลการประเมินภายนอกมาปรับปรุงการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและครู เพื่อ

พฒันาประกนัคุณภาพภายใน (b = 0.44) 
14) การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีตอบสนองภารกิจและสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

การศึกษาระดบัสถานศึกษา (b = 0.42) 
15) การเกบ็รวบรวมขอ้มูล สารสนเทศในการประเมินอยา่งเป็นระบบและเป็นปัจจุบนั 

(b = 0.41) 
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16) การพฒันาบุคลากรเพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เช่น จดัประชุมเชิง
ปฏิบติัการ ศึกษาดูงานในเร่ืองการพฒันาคุณภาพภายใน (b = 0.41) 

17) การระดมทรัพยากรและจดัสรรงบประมาณเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายใน 
(b = 0.40) 

18) การทบทวนวิสัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมายในการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (b = 0.34) 

โดยสรุปแลว้ การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลทั้ง 4 โมเดล จากตารางท่ี 22-
29 และภาพประกอบที่ 32– 35 พบว่า ทุกโมเดลตามสมมติฐานการวิจยัสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์นอกจากน้ีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีมีนยัสาํคญัทางสถิติทุกตวั แสดงว่าตวับ่งช้ี
ทั้งหมดเป็นตวับ่งช้ีท่ีสําคญัขององคป์ระกอบงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลจากการ
วิเคราะห์สามารถสร้างสเกลองคอ์งคป์ระกอบตวับ่งช้ี จาํนวน 15 ตวั ไดด้งัสมการต่อไปน้ี 

CUR1  =  0.04 (CUR11) + 0.12 (CUR12) 0.10 (CUR13) + 0.15 (CUR14)+ 
0.08 (CUR15) 

CUR2  = 0.13 (CUR21) + 0.07 (CUR22 ) + 0.09 (CUR23) +0.08 (CUR24)+0.08  
(CUR25)+ 0.13 (CUR26)+ 0.10 (CUR27)   

CUR3  =  0.10 (CUR31) + 0.10 (CUR32) + 0.13 (CUR33) + 0.09 (CUR34) + 
0.16 (CUR35) + 0.10 (CUR36) + 0.13 (CUR37)+ 0.18 (CUR38) + 
0.09 (CUR39)+ 0.11 (CUR310) 

CUR4  = 0.26 (CUR41) + 0.24 (CUR42) + 0.27 (CUR43) + 0.21 (CU44) 
PRO1  =  0.40 (PRO11) + 0.33(PRO12)+0.20 (PRO13)  
PRO2  =  0.21 (PRO21) + 0.28 (PRO22) + 0.20 (PRO23) +  0.25 (PRO24)                                  
PRO3  =   0.05 (PRO31)+ 0.05 (PRO32) +  0.04 (PRO33) + 0.05 (PRO34) + 

0.04 (PRO35)+ 0.14 (PRO36) + 0.16 (PRO37) 0.15+ (PRO38)+ 
0.13 (PRO39) 

PRO4  =  0.25(PRO41) + 0.27 (PRO42) + 0.22 (PRO43) + 0.20 (PRO44) 
INT1  =  0.15 (INT11)+0.16 (INT12)+0.24 (INT13)+0.18 (INT14)+0.21(INT15) + 

0.16 (INT16) 
INT2  =  0.21 (INT21)+0.17 (INT22)+0.20 (INT23)+0.21 (INT24)+0.17 (INT25) 
INT3  =  0.13(INT31)+0.13(INT332)+0.12 (INT33)+0.13 (INT34)+0.15(INT35) + 

0.12 (INT36)+0.13 (INT37)+0.12 (INT38)+0.11 (INT39) 
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INT4   = 0.17 (INT41)+0.19 (INT42)+0.23 (INT43)+  0.20 (INT44)  
ASS1  =  0.21 (ASS11)+ 0.18 (ASS12)+ 0.18 (ASS13)+ 0.14 (ASS14) + 0.20 

(ASS15)+ 0.17 (ASS16)+ 0.19 (ASS17) 
ASS2  =  0.17 (ASS21)+ 0.24 (ASS22)+ 0.23 (ASS23)+ 0.14 (ASS24)+  0.16 

(ASS25) 
ASS3   =  0.21 (ASS31)+ 0.16 (ASS32)+ 0.24 (ASS33)+ 0.16(ASS34)+ 0.17  
  (ASS35)+ 0.15 (ASS36) 

4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับสอง เพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของ
โมเดลตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การวิ เคราะห์ในตอนน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดล
โครงสร้างงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองจากตวับ่งช้ีใหม่ 15 ตวับ่งช้ี ซ่ึงไดจ้ากสเกลองคป์ระกอบท่ีสร้างข้ึน 
และองคป์ระกอบหลกั 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตร (CUR) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
(PRO) การนิเทศภายใน (INT) การประกนัคุณภาพภายใน (ASS) มาวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั
อนัดับสองเพียงคร้ังเดียว ซ่ึงได้แสดงโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับท่ีสองงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัแสดงในภาพที่ 36 ต่อไปน้ี  
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ภาพที ่ 34  โมเดลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองของตวับ่งช้ี 

 งานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ก่อนการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
สเกลองค์ประกอบย่อยหรือตัวบ่งช้ีใหม่ทั้ ง 15 ตัว เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์
สหสมัพนัธ์ท่ีจะนาํไปวิเคราะห์องคป์ระกอบ รวมถึงการวิเคราะห์ค่าสถิติของ Bartlett (Bartlett’ Test of 
Sphericity)  และค่าดชันี KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) เพื่อ
พิจารณาวา่องคป์ระกอบมีความเหมาะสมหรือไม่  ดงัแสดงในตารางที่  30  ต่อไปน้ี 
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จากตารางท่ี 30 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวัแปรท่ีบ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โมเดลตวับ่งช้ี
งานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ตวับ่งช้ีทั้ง 15 ตวั มีความสัมพนัธ์ กนัเชิงบวกอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p  <  .01)  โดยตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุดคือ การประเมินผล
และรายงาน (INT4) และการปฏิบติัการนิเทศ (INT3) คือมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .727 
ส่วนตวับ่งช้ีท่ีมีความสมัพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุดคือการตรวจสอบคุณภาพ (.402) และการเตรียมความพร้อม
การใชห้ลกัสูตร (CUR1) และพบว่าทุกคู่ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ตั้งแต่ .30 ข้ึนไปผูว้ิจยัจึง
นาํไปวิเคราะห์ปัจจยัองคป์ระกอบ ในการพิจารณาความเหมาะสม ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่ 31   แสดงค่าสถิติ Bartlett ดชันี KMO ของโมเดลงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

โมเดล Bartlett’s Test of  
Sphericity 

p Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy 

งานวิชาการ 4458.443 .000 .952 

 
จากตารางท่ี  31  พบว่า  ค่า Bartlett’s Test of  Sphericity มีค่าเท่ากบั  4458.443 ซ่ึงโมเดลมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .000 (p  <  .01) ส่วนค่า KMO หรือ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy มีค่าเท่ากบั  .952  ซ่ึงมากกวา่ .80  ดงันั้นจึงสามารถนาํไปวิเคราะห์องคป์ระกอบได ้

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับสอง เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรากฏในตารางที่ 32 และภาพท่ี 32 ต่อไปน้ี 
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ตารางที ่ 32    แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 
ตัวบ่งช้ี 

นํา้หนัก
องค์ประกอบ   

b (SE) 

สัมประสิทธ์ิ 
การพยากรณ์

(R2)  

สัมประสิทธ์ิ
คะแนน

องค์ประกอบ(FS) 

ความคลาด
เคลือ่นของตัว

บ่งช้ี (e) 
อนัดบัแรก 

CUR1 
CUR2 
CUR3 
CUR4 
PRO1 
PRO2 
PRO3 
PRO4 
INT1 
INT2 
INT3 
INT4 
ASS1 
ASS2 
ASS3 

อนัดบัสอง 
CUR  
PRO  
INT  
ASS 

 
0.42*(0.014) 
0.40*(0.022) 
0.48*(0.031) 
0.50* (0.038) 
0.42* (0.017) 
0.45* (0.033) 
0.40*(0.027) 
0.45*(0.033) 
0.44*(0.010) 
0.48*(0.027)  
0.45*(0.025) 
0.51*(0.032) 
0.39*(0.010) 
0.45*(0.030) 
0.46*(0.031) 

 
0.89*(0.061)     
0.96*(0.067)   
0.93*(0.055)  
0.89*(0.060)            

 
0.53 
0.61 
0.79 
0.58 
0.53 
0.60 
0.77 
0.61 
0.66 
0.64 
0.73 
0.64 
0.63 
0.67 
0.69 

 
0.85 
0.81 
0.84 
0.77 

 
0.27 
0.39 
0.61 
0.24 
0.19 
0.28 
0.65 
0.29 
0.34 
0.32 
0.54 
0.29 
0.43 
0.57 
0.54 

 
                  

 

 
0.14   
0.09 
0.06   
0.17   
0.18   
0.16   
0.06   
0.15   
0.10   
0.13   
0.08   
0.14   
0.09 
0.10     
0.10 

 
0.14   
0.22   
0.16  
0.24   

Chi-Square  =  51.36 df  = 42 p  = .15204 
GFI   =  0.91 AGFI  =    0.94               RMSEA  = 0.024  
**  (p  <  .01)  
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ภาพที ่ 35   โมเดลงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
จากตารางท่ี  32  และภาพท่ี 35  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง ของ

โมเดลงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า เม่ือปรับความสอดคลอ้งของโมเดลแลว้ มี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก  พิจารณาไดจ้ากค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square : X2) มี
ค่าเท่ากบั 51.38 ไม่มีนยัสาํคญั  ค่า df เท่ากบั 42 เม่ือพิจารณาค่า  X2/df  มีค่าเท่ากบั 1.22  ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑ ์คือ ตํ่ากว่า 2  นอกจากน้ี ยงัพบว่าค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั 0.91  
ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั  0.94 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลกั
ท่ีวา่โมเดลการวิจยัสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่  และภาพประกอบท่ี 21 พบว่านํ้ าหนกั
องคป์ระกอบ ของตวับ่งช้ีทั้ง 4 องคป์ระกอบหลกัมีค่าเป็นบวก มีค่าต ํ่าสุดตั้งแต่ .82 ถึง 1.0 มี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า โดยท่ีเม่ือจดัลาํดบัตวับ่งช้ีท่ีมีความเหมาะสมในการเป็นตวั
บ่งช้ีงานวิชาการ จากมากไปหาน้อยได้ดังต่อไปน้ี คือ กระบวนการเรียนรู้ (PRO) มีนํ้ าหนัก
องคป์ระกอบเท่ากบั  0.96  การนิเทศภายใน (INT) มีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั  0.93 การประกนั
คุณภาพภายใน (ASS) มีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.89 การพฒันาหลกัสูตร (CUR) มีนํ้ าหนกั
องคป์ระกอบเท่ากบั 0.89  ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เกิดจากองคป์ระกอบดา้นกระบวนการเรียนรู้ เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ องคป์ระกอบดา้นการ
นิเทศภายใน การประกนัคุณภาพภายในและ การพฒันาหลกัสูตรตามลาํดบั  

เน่ืองจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง จะไม่รายงานค่าสัมประสิทธ์ิ
คะแนนองคป์ระกอบ ผูว้ิจยัจึงไดน้าํค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบสาํหรับตวับ่งช้ีงานวิชาการทั้ง 4 องคป์ระกอบ 
มาสร้างสเกลองคป์ระกอบตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนค่าสัมประสิทธ์ิ
คะแนนองคป์ระกอบ ซ่ึง เพชรมณี วิริยะสืบพงศ ์(2545) กล่าวไวว้่าค่าทั้งสองน้ีให้ความหมายใน
ทาํนองเดียวกนัได ้ดงันั้น จึงสามารถเขียนสมการโครงสร้างตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไดด้งัน้ี 
 ตวับ่งช้ีงานวิชาการ  =  .89(CUR) + .99(PRO) + .97(INT) + .92(ASS)  



 บทที ่ 5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ

เพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยไดข้อ้มูลเชิงประจกัษจ์ากประสบการณ์จริงมาตรวจสอบกบั
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีผูว้ิจยักาํหนดข้ึนจากหลกัการแนวคิดและทฤษฎี ดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2552 จาํนวน 31,872 คน   กาํหนดขนาดตาม
สูตรของยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 395 คน ใชว้ิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling)  

2. กรอบแนวคิดทฤษฎีเพื่อพฒันาตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีไดจ้าก
การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มี 4 องคป์ระกอบหลกั 15 องคป์ระกอบยอ่ย 88 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 

2.1 องคป์ระกอบของการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบยอ่ย  
ไดแ้ก่ การเตรียมความพร้อมของการใชห้ลกัสูตร 5 ตวับ่งช้ี การบริหารจดัการการใชห้ลกัสูตร 7 
ตวับ่งช้ี การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 10 ตวับ่งช้ี และการประเมิลผลหลกัสูตร  4 ตวับ่งช้ี   รวมตวับ่งช้ี 
ทั้งหมด  26  ตวับ่งช้ี 

2.2 องค์ประกอบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ประกอบดว้ยองค์ประกอบย่อย 4 
องค์ประกอบ  การสํารวจปัญหาความต้องการประกอบด้วย  3 ตัวบ่งช้ี การวางแผนพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้  4 ตวับ่งช้ี   การปฏิบติัตามแผนการพฒันากระบวนการเรียนรู้  9 ตวับ่งช้ี และ
ประเมินผล และปรับปรุงแกไ้ข  4   ตวับ่งช้ี   รวมตวับ่งช้ี  20 ตวับ่งช้ี 

2.3  องคป์ระกอบของการนิเทศภายใน 4 องคป์ระกอบยอ่ยไดแ้ก่ การวางแผนนิเทศ 
6 ตวับ่งช้ี การสร้างส่ือและเคร่ืองมือนิเทศ 5 ตวับ่งช้ี การปฏิบติัการนิเทศ  9 ตวับ่งช้ี  การประเมินผล
และรายงาน 4 ตวับ่งช้ี    รวมตวับ่งช้ี  24 ตวับ่งช้ี 

2.4  องคป์ระกอบของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 
การควบคุมคุณภาพ 7 ตวับ่งช้ี การตรวจสอบคุณภาพ 6 ตวับ่งช้ี และการประเมินคุณภาพ 5 ตวับ่งช้ี   
รวมตวับ่งช้ี 18 ตวับ่งช้ี 
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1. สรุปผลการวจัิย 
ผลการวิจยัในคร้ังน้ี สรุปไดด้งัน้ี 
1.1 สรุปผลการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัความเหมาะสมของตวับ่งช้ีทั้ง 88 ตวับ่งช้ี 

ไดด้งัน้ี 
1.1.1 ดา้นการการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา พบว่า ค่าเฉล่ียความเหมาะสมในการ

เป็นตวับ่งช้ีงานวิชาการ สาํหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาอยู่ใน
ระดบัมากทุกตวับ่งช้ี โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดไปหาตํ่าสามลาํดบัคือ การส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการ การกาํหนดสัดส่วนเวลาเรียน ท่ีสถานศึกษาสอดคลอ้งกบั
จุดเนน้ของสถานศึกษา และการพฒันาหลกัสูตรและแผนการเรียนรู้โดยวิธีการหลากหลายสอดคลอ้งกบั
เป้าหมายหลกัสูตรแกนกลางตามลาํดบั 

1.1.2 ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ พบว่า มีความเหมาะสมในการเป็นตวับ่งช้ี
งานวิชาการ สาํหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใ่นระดบัมากทุกตวับ่งช้ีโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดสาม
อนัดบัคือ การจดัการให้ครูโดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลายให้ครูพฒันาตนเอง การปฏิบติัและจดัทาํ
ปฏิทินปฏิบติังานเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลการเรียน และการส่งเสริมให้ครูใชแ้ผนการ
จดัการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัตามลาํดบั 

1.1.3 ดา้นการนิเทศภายใน พบว่า ค่าเฉล่ียความเหมาะสมในการเป็นตวับ่งช้ีงาน
วิชาการมีค่าเฉล่ียความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุกตวับ่งช้ีโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดสามอนัดบัคือ
การกาํหนดนโยบายการนิเทศภายในไวใ้นแผนปฏิบติัการประจาํปี การให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่ครู
เพื่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ และการประเมินความตอ้งการจาํเป็นของครูเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 
ตามลาํดบั 

1.1.4 ดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียความเหมาะสมในการ
เป็นตวับ่งช้ีงานวิชาการอยู่ในระดบัมากทุกตวับ่งช้ีโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดสามอนัดบัแรกคือการ
ทบทวนวิสัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมายและการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การนาํผล
การประเมินภายนอกมาปรับปรุงการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและครูเพื่อพฒันาประกนัคุณภาพภายใน 
และการกาํหนดกรอบแนวทางและรูปแบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามลาํดบั 

1.2 ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลโครงสร้างงานวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์สรุปตามขั้นตอนการวิเคราะห์ ไดด้งัน้ี 

1.2.1  การวิเคราะห์การสร้างสเกลองคป์ระกอบงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ซ่ึงก่อนการวิเคราะห์ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวับ่งช้ีทั้ง 88  ตวับ่งช้ี พบวา่ สหสมัพนัธ์ระหว่างตวับ่งช้ีในแต่ละโมเดลมีความสัมพนัธ์กนั
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อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01(p <.01) ทุกค่า สรุปไดว้่าโมเดลมีความเหมาะสมที่จะนาํไป
วิเคราะห์องคป์ระกอบซ่ึงประกอบดว้ยโมเดลการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา โมเดลการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ โมเดลการนิเทศภายใน และโมเดลกระประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เม่ือ
นาํไปวิเคราะห์องคป์ระกอบ พบว่า โมเดลตามสมมติฐานการวิจยัสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีมีนยัสาํคญัทางสถิติทุกค่า แสดงว่าตวับ่งช้ีทั้ง 88 ตวับ่งช้ี 
เป็นตวับ่งช้ีท่ีสาํคญัขององคป์ระกอบงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.2.2 การวิเคราะห์การพฒันาตวับ่งช้ีรวมงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นการพฒันาจากสเกลองคป์ระกอบงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดว้ยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองก่อนทาํการวิเคราะห์ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
องคป์ระกอบยอ่ยทั้ง 15 องคป์ระกอบ พบว่า สหสัมพนัธ์ระหว่างตวับ่งช้ีในแต่ละองคป์ระกอบมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 (p <.01) ทุกองคป์ระกอบซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า
องคป์ระกอบยอ่ยทั้ง 15 องคป์ระกอบ มีความเหมาะสมที่เป็นองคป์ระกอบยอ่ยงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1) ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัแรก พบว่า โมเดลตาม
กรอบความคิดในการวิจยัสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และมีนยัสาํคญัทางสถิติทุกค่า  

2) ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสอง พบว่า ทุกองคป์ระกอบ
ของงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยตวับ่งช้ีรวมสาํหรับงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดจากองคป์ระกอบ คือ การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การนิเทศภายใน 
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั โมเดลการวิจยัท่ีประกอบดว้ย ซ่ึงประกอบตวับ่งช้ี 
88 ตวับ่งช้ี และองคป์ระกอบหลกั 4 องคป์ระกอบ คือ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันา
กระบวนการเรียนรู้  การนิเทศภายใน และการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
 
2. อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการวิจยัเพื่อพฒันาตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคร้ังน้ี มีประเด็นท่ีสาํคญั
ในการอภิปรายผลการวิจยั 2 ประเด็นคือ ตวับ่งช้ีรวมงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
ตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.1 ตวับ่งช้ีรวมงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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2.1.1 ผลการวิเคราะห์โมเดลตวับ่งช้ีรวมงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 
โมเดลตวับ่งช้ีท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละมีนยัสาํคญัทางสถิติทุกค่า
แสดงให้เห็นว่า องคป์ระกอบหลกัของงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 4 องคป์ระกอบ คือ 
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การนิเทศภายใน และการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาถือว่า เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดในการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั รวมทั้งสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยัต่าง ๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกบัตวัแปร ทั้งน้ี เน่ืองมาจากผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนจากกรอบแนวคิด 
การปฏิบติังานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดศึ้กษาคน้ควา้อาทิเช่นสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจดัประเมินสมรรถนะและความรู้ ความสามารถในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา ดงันั้น องคป์ระกอบหลกัของงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 องคป์ระกอบหลกั 
จึงประกอบดว้ยตวับ่งช้ีรวมของงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 88 ตวับ่งช้ี 

2.1.2 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองของตวับ่งช้ีรวมงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ทั้ง 4 องคป์ระกอบ เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานได ้ เน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง โดยการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ เป็นองคป์ระกอบท่ีมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มตวัอยา่ง
ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดใ้หค้วามสาํคญักบัองคป์ระกอบการพฒันากระบวนการเรียนรู้
เป็นอนัดบัแรก ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากกระแสแนวคิดของงานวิชาการของสถานศึกษาผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ให้ความสาํคญักบัการการพฒันากระบวนการเรียนรู้มาก เพราะการพฒันากระบวนการเรียนรู้เป็น
ส่ิงสาํคญัท่ีสุดในงานวิชาการสาํหรับการพฒันาคุณภาพการศึกษา ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2547) ไดใ้ห้แนวทางการพฒันาแนวกระบวนการเรียนรู้ คือ ปรับปรุงการสอนของครู 
สร้างวฒันธรรมการสอนใหม่ใหเ้นน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัจริง ๆ สอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ (2546) 
ไดใ้หแ้นวทางการปฏิบติัในการพฒันากระบวนการเรียนรู้โดย ส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ 
จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง กับความสนใจ  ความถนัดของผูเ้รียน ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใชค้วามรู้เพื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบติัจริง การส่งเสริมให้รักการอ่านและใฝ่รู้อยา่ง
ต่อเน่ือง การผสมผสานความรู้ต่างๆใหส้มดุลกนั ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระกิจกรรม ทั้งน้ี โดยจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มและแหล่ง
เรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ 

นอกจากน้ี ยงัพบว่า ตวับ่งช้ีรวมงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกตวับ่งช้ีมี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทุกค่า โดยคู่ท่ีมีค่าความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุด คือ คู่ขององคป์ระกอบยอ่ย
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การนิเทศภายใน การประเมินผลและรายงานและองคป์ระกอบยอ่ยการปฏิบติัการนิเทศ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก
การในการปฏิบติัการนิเทศเป็นเป็นกิจกรรมท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีจะทาํให้การนิเทศภายในการปฏิบติัการใน
ขั้นตอนการนิเทศเป็นขั้นท่ีผูใ้หก้ารนิเทศจะทาํการนิเทศและควบคุมคุณภาพใหง้านสาํเร็จออกทนัตาม
กาํหนดเวลาและมีคุณภาพสูงจากคาํจาํกดัความของนกัวิชาการดงักล่าว อาจกล่าวไดว้่าการดาํเนินการ
นิเทศเป็นขั้นตอนท่ีผูนิ้เทศดาํเนินการนิเทศ กาํกบั ติดตาม และพฒันาผูรั้บการนิเทศตามแนวทางที่
ไดว้างแผนไว ้สงดั อุทรานนัท ์ (2530) สอดคลอ้งกบัหน่วยศึกษานิเทศก ์ สาํนกังานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ (2529) ไดก้ล่าวเสนอแนวทางในการปฏิบติัการนิเทศภายในโรงเรียนไวว้่า 
คณะทาํงานท่ีเป็นผูด้าํเนินการนิเทศอาจปฏิบติัการนิเทศเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาลกัษณะของการปฏิบติัการนิเทศ ผูนิ้เทศสามารถดาํเนินการไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม 
เป็นการปฏิบติัการนิเทศของผูนิ้เทศดว้ยตนเอง หรือโดยใชส่ื้อการนิเทศแทนผูนิ้เทศแทนผูนิ้เทศ ไดแ้ก่ 
การส่งข่าวสารแนะนาํการปรับปรุงการเรียนการสอน การใหเ้อกสารหลกัสูตร คู่มือครูนิตยสาร จุลสาร 
เทป สไลด ์ วีดีโอ หรือ ใชว้ิทยากรท่ีเช่ียวชาญความรู้สาขาต่าง ๆ มาแนะนาํช่วยเหลือแทนผูนิ้เทศ
เพื่อใหก้ารปฏิบติัการนิเทศไดผ้ลดีดงันั้นจึงสามรถกล่าวไดว้่า ขั้นการปฏิบติัการนิเทศ เป็นหวัใจของ
ผลการปฏิบติังาน เน่ืองจากเป็นตวับ่งช้ีความสําเร็จของการดาํเนินงาน ซ่ึงตอ้งอาศยักระบวนการ
บริหารงาน ช่วยในการจดัการใหส้ามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งเป็นระบบ กิจกรรมในขั้นน้ีจึงประกอบดว้ย
การมอบหมายงานการประสานงานและชี้ แจงสร้างความเขา้ใจในการติดตามนิเทศและสร้างขวญั
กาํลงัใจและการปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.2 ตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ ง 4 องค์ประกอบหลกั 15 
องคป์ระกอบยอ่ย และตวับ่งช้ี 88 ตวับ่งช้ี ท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า มีความสอดคลอ้งกบั
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ ซ่ึงมีขอ้อภิปรายเก่ียวกบัตวับ่งช้ี
ตามลาํดบัในแต่ละองคป์ระกอบ มีดงัน้ี 

2.2.1 การพฒันาหลกัสูตร 
การวิเคราะห์ขอ้มูลองคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตรตวับ่งช้ีการส่งเสริม

ใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
หลกัการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสาํคญัและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยยดึหลกัว่า 
ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ ยึดประโยชน์ท่ี
เกิดกบัผูเ้รียน กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน สามารถพฒันาตามธรรมชาติและ
เตม็ตามศกัยภาพ คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสมองเนน้ให้ความสาํคญั
ทั้งความรู้ และคุณธรรม สอดคลอ้งกบัหลกัการการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัคือผูเ้รียน
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จะตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เป็นเคร่ืองมือท่ีจะนาํพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลกัสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีจาํเป็นสําหรับผูเ้รียนอาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการ
สร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบติัลงมือทาํจริง กระบวนการจดัการ 
กระบวนการวิจยั กระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสัย ซ่ึง
กระบวนการเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝน พฒันา เพราะจะ
สามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้  บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร ดงันั้น ผูส้อน จึงจาํเป็นตอ้ง
ศึกษาทาํความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 ท่ีผูเ้รียนไดรั้บการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ดงัน้ี การยึดนักเรียนเป็นสําคญั 
เรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง เรียนรู้ดว้ยกระบวนการวิจยั ฝึกทกัษะคิดเป็น จดัการได ้ ใชแ้หล่งการ
เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ จดักิจกรรมหลากหลาย กิจกรรมพฒันาความรู้ ความคิด ทกัษะ 
กระบวนการ การจดักิจกรรมการเรียนรู้คู่คุณธรรม เน่ืองจากสถานศึกษามีการเปล่ียนแปลงหลกัสูตร
ให้มีความเหมาะสม ทนัสมยัต่อภาวะการเปล่ียนแปลงทางสังคม สนองตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
ผูบ้ริหารจึงตอ้งเขา้ใจในเน้ือหาสาระของหลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ให้เขา้กบั
สภาพของทอ้งถ่ิน หลกัสูตรเป็นหลกัสาํคญัของการจดัการเรียนการสอนใหเ้กิดคุณภาพดงัมีผลงานวิจยัท่ี
สนบัสนุนการนาํหลกัสูตรไปใชว้่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจเก่ียวหลกัสูตรท่ี
โรงเรียนใชอ้ยา่งชดัเจน สามารถใหบ้ริการวสัดุหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอนชนิดต่าง ๆ  ใหแ้ก่ครู 
ดาํเนินการนิเทศติดตามผลการใชห้ลกัสูตรในโรงเรียนอยา่งสํ่าเสมอและกระตุ่น ส่งเสริมในการใช้
หลกัสูตรอยา่งถูกตอ้ง (สงดั อุทรานนัท,์ 2530)  

2.2.2 การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลองคป์ระกอบดา้นกระบวนการเรียนรู้ตวับ่งช้ีการจดัการให้

ครูไดใ้ชว้ิธีการท่ีหลากหลายในการพฒันาตนเองมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากในการ
จดัการเรียนรู้ของครู ผูส้อนตอ้งศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้ขา้ใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  
สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน  
แลว้จึงพิจารณาออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยเลือกใชว้ิธีสอนและเทคนิคการสอน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
การวดัและประเมินผล เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดส่ิง
เหล่าน้ีครูตอ้งไดรั้บการพฒันา โดยเฉพาะการพฒันาตนเองซ่ึงเป็นวิธีที่สอดคลอ้งกบัภาวะทาง
เศรษฐกิจปัจจุบนั สอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548) การพฒันาครู 
จดัใหมี้การพฒันาครู โดยใหโ้อกาสครูไดพ้ฒันาตนเองและไดมี้โอกาสศึกษา อบรม หรือดูงานเพิ่มเติม
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เก่ียวกบักระบวนการเรียนการสอนใหม่ ๆ ครูจะตอ้งสอนดว้ยวิธีการท่ีทนัสมยั อาจเรียนรู้ไปกบั
ผูเ้รียน การจดัใหมี้การพฒันาครูถือเป็นเร่ืองสาํคญั เพราะหากครูไม่ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจะ
ทาํให้คุณภาพการสอนไม่มีประสิทธิภาพ จะตอ้งให้โอกาสครูไดพ้ฒันาตนเองและไดมี้โอกาสศึกษา 
ฝึกอบรมหรือดูงานเพิ่มเติมเก่ียวกบักระบวนการเรียนการสอนใหม่ ๆ ครูจะตอ้งสอนดว้ยวิธีการท่ี
ทนัสมยั อาจเรียนรู้ไปกบัผูเ้รียน เช่น การใช  ้Computer เพื่อการเรียนการสอน การฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศสอดคลอ้งกบั กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ส่งเสริมใหค้รูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 
ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  ฐณิกานต ์
เต่งตระกูล (2551) การพฒันาสมรรถนะการส่งเสริมให้ครู พฒันางานวิชาการของตนเองอย่างต่อเน่ือง 
และมีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ ในการปฏิบติังานวิชาการ 

2.2.3 การนิเทศภายใน 
การวิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นการนิเทศภายในพบว่าตวับ่งช้ีการกาํหนดนโยบาย

การนิเทศภายในไวใ้นแผนปฏิบติัการประจาํปีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การนิเทศ
การศึกษาเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีมีระบบการช้ีแนะ แนะนาํ และใหค้วามร่วมมือต่อกิจกรรมของครู
ในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อใหไ้ดผ้ลตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้ โดยแบ่งกระบวนการ ใน
การทาํงานร่วมกนัระหว่างผูนิ้เทศและเป็นการพฒันาคุณภาพของนกัเรียนโดยผา่นตวักลาง คือ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา (เยาวพา เดชะคุปต,์ 2542) ซ่ึงการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาระดบั
การศึกษาขน้พื้นฐานก็เช่นกนัเดียวกนั เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีมีความหมายสาํคญัท่ีช่วยบริการ ช่วยเหลือ
ครูท่ีสอนใหท้าํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัปรัชญาและหลกัการทางการศึกษาระดบัการศึกษาขน้พื้นฐาน ซ่ึงมุ่งเนน้พฒันาการและ
พฒันาการเรียนการสอนตามแนวการจดัประสบการณ์ใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน สนบัสนุนการทาํงาน
ร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารกบับุคลากรในโรงเรียน เพื่อปรับปรุงแกไ้ข เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอน
ของครูให้เหมาะสมยิง่ข้ึนและพฒันางานใหมี้คุณภาพ อนัท่ีจะส่งผลให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาพฤติกรรม
และความสามารถท่ีพึงประสงคต่์อเน่ืองไปตามพฒันาการของผูเ้รียนอยา่งเหมาะสมตามวยั และ
ศกัยภาพของแต่ละบุคคล (สุเวทิน ไกรนรา, 2542) การนิเทศภายในโรงเรียน จึงเป็นกระบวนการท่ี
ช่วยใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

การนิเทศภายในสถานศึกษา  เป็นงานท่ีช่วยพฒันาครูอาจารยใ์นดา้นวิชาการ  
ในดา้นการเรียนการสอน  เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา  ความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการ
นิเทศภายในก็เน่ืองจากศึกษานิเทศกมี์จาํนวนจาํกดั เพื่อจะใชป้ระโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรบุคลากร
ภายในสถานศึกษา  และสถานศึกษาเองเป็นผูเ้ขา้ใจปัญหาการเรียนการสอนไดดี้  รวมทั้งการสร้างความ
ร่วมมือและการแกไ้ขปัญหาการทาํงานร่วมกนั บุคลากรภายในสถานศึกษาที่สามารถนิเทศได้
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นอกจากผูบ้ริหารแลว้ อาจารยที์่มีประสบการณ์ความรู้ความชาํนาญก็สามารถทาํหนา้ที่นิเทศได ้ 
รวมทั้งการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาร่วมโครงการ เทคนิควิธีนิเทศนั้นสามารถใชไ้ดห้ลายรูปแลว้
ซ่ึงข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมาย จาํนวนผูร้ับการนิเทศ เวลาและทรัพยากรอื่น ๆ ในการจดัทาํโครงการ
นิเทศนั้น ควรจะไดศึ้กษาสภาพปัจจุบนั  ปัญหาและความตอ้งการในการนิเทศ  จดัทาํแผนการนิเทศ  
แลว้จึงนาํแผนไปสู่การปฏิบติัตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้ควรมีการประเมินผลการนิเทศเพื่อนาํไป
ปรับปรุง และพฒันาการเรียนการสอน ส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไดส้ถานศึกษาจะตอ้งกาํหนดไวใ้น
แผนปฏิบติัการประจาํปี  ผูบ้ริหารจะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถในการนิเทศติดตามงาน ช่วยเหลือ
หรือสนบัสนุนและแกปั้ญหาในการปฏิบติังานของครูอยา่งต่อเน่ืองและเป็นกลัยาณมิตร มีการนิเทศ
เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

2.2.4 การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
การวิเคราะห์ขอ้มูลองคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพภายใน พบว่า คะแนนเฉล่ีย

ตวับ่งช้ี การทบทวนวิสัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมายในการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามี
คะแนนเฉล่ียสูงสุดเน่ืองจากในระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา หรือการพฒันา 
องคก์รเร่ิมตน้จากการ กาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ การสร้างค่านิยมในองคก์ารการวางแผน ส่ิงท่ี
จาํเป็นในการเร่ิมตน้ท่ีดีก็คือความเขา้ใจในธรรมชาติขององคก์ร ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีหน่ึงของการจดัองคก์ร 
หรือ โครงสร้างองคก์รนั้นกคื็อการบริหารจดัการและวางแผนในเร่ืองบุคคลากร และ ส่ิงท่ีจาํเป็นใน
การวางแผนในระดบักลยทุธ์นั้น ควรเร่ิมจากการกาํหนดวิสัยทศัน์ เน่ืองจากเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ
เดินทางไปสู่ความสาํเร็จโรงเรียนหรือสถานศึกษาตอ้ง ทบทวนภารกิจของโรงเรียน  เพื่อให้ทราบว่า
โรงเรียนมีขอบข่ายงานและภาระหนา้ท่ีอะไรบา้ง และสามารถทราบวา่มีอะไรเป็นงานหลกั งานรอง 
และงานสนบัสนุน รวมทั้งไดท้ราบผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาความเหมาะสมของวิสัยทศัน์และ
ภารกิจของสถานศึกษา ความสอดคลอ้งกรมวิชาการ (2546) กล่าวถึง เป้าหมาย จุดประสงคก์าร
เรียนรู้กบัมาตรฐานการเรียนรู้ตอ้งสอดคลอ้งกนั สมศกัด์ิ  สินธุระเวชญ ์(2541) กล่าวถึงการทบทวน
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียน (External School Review) โดยการประเมินตนเองจากการ กาํหนด
วิสัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมายและสภาพความสาํเร็จของการพฒันาไวอ้ย่างต่อเน่ือง ชดัเจน และเป็น
รูปธรรม 

2.3 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 4 องคป์ระกอบ

หลกั มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ .89  ถึง .93  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า  โดยท่ีเม่ือจดัลาํดบั
ตวับ่งช้ีท่ีมีความเหมาะสมในการเป็นตวับ่งช้ีงานวิชาการ จากมากไปหาน้อยได้ดังต่อไปน้ี คือ 
กระบวนการเรียนรู้ มีนํ้ าหนักองคป์ระกอบเท่ากบั 0.96 การนิเทศภายในมีนํ้ าหนักองคป์ระกอบ
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เท่ากบั  0.93  การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษามีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.89 การพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษามีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.89 ตามลาํดบัซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตวับ่งช้ีงาน
วิชาการ เกิดจากองค์ประกอบกระบวนการเรียนรู้ การนิเทศภายใน การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและการพฒันาหลกัสูตรตามลาํดบั 

2.4 ขอ้คน้พบ 
จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง  พิจารณาจากค่านํ้ าหนกัจากมากไป

หานอ้ย  และพิจารณาตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 4 องคป์ระกอบ เรียงลาํดบั
คะแนนเฉล่ีย 5 อนัดบัแรกของแต่ละองคป์ระกอบดงัน้ี 

2.4.1 การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
1) การใหบุ้คลากรและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนการใชห้ลกัสูตร  
2) การศึกษานโยบายการพฒันาหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
3) การกาํหนดจุดเน้นของสถานศึกษาไดรั้บการช้ีแนะจากผูเ้ช่ียวชาญหรือ

นกัวิชาการภายนอก  
4) การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการเรียนรู้  
5) การจดัสอนซ่อนเสริมใหก้บันกัเรียนท่ีมีปัญหานอกเวลาเรียนอยา่งต่อเน่ือง  

2.4.2 การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
1) การปฏิบติัและจดัทาํปฏิทินปฏิบติังานเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผล

การเรียน  
2) การวิจยัเพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้  
3) การนาํผลการประเมินมาพฒันาและปรับปรุง วิธีวดัผลและประเมินผลอยา่ง

ต่อเน่ือง   
4) การรวบรวมขอ้มูลในดา้นต่าง ๆ สถานศึกษาไดด้าํเนินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

พฒันาการเรียนรู้  
5) การจดัหา จดัทาํ ผลิต และการใชแ้ละบาํรุงรักษาส่ือการเรียนการสอนครบ

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
2.4.3 การนิเทศภายใน 

1) การประเมินผลการนิเทศในรูปแบบของคณะกรรมการ  
2) การแจง้ผลการนิเทศใหผู้รั้บการนิเทศทราบ  
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3) การระดมความคิดและรวบรวมปัญหาเก่ียวกบัการเรียนการสอนของครู
เพื่อนาํมาวเิคราะห์และวางแผนการนิเทศ  

4) การจดัทาํเอกสาร คู่มือการนิเทศเพื่อใหค้รูไดศึ้กษาคน้ควา้และพฒันางาน  
5) การกาํหนดเคร่ืองมือในการนิเทศสอดคลอ้งกบักิจกรรมการนิเทศภายใน  

2.4.4 การประกนัคุณภาพภายใน 
1) การวดัและประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ครอบคลุมทุกมาตรฐาน  
2) คุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินคุณภาพภายในไดม้าตรฐาน  
3) การกาํหนดกรอบแนวทางและรูปแบบการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา  
4) การจดัทาํ และใชเ้คร่ืองมือในการประเมินการประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาจากสภาพจริง  
5) การจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานท่ีสามารถใชไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึงทุกคน  

 
3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการพฒันาตวับ่งช้ี 
การพฒันาตวับ่งช้ีในเร่ืองใด ๆ สามารถใชก้ระบวนการเช่นเดียวกนักบังานวิจยัน้ี  

กล่าวคือ สร้างกรอบแนวคิด  ร่างตวับ่งช้ี  พฒันาตวับ่งช้ี  และใชว้ิธีการทดสอบเพื่อยนืยนัทางสถิติ  
จะทาํให้ไดต้วับ่งช้ีท่ีมีคุณภาพไปใชใ้นการกาํหนดนโยบาย การกาํกบัติดตาม เป็นแนวปฏิบติัและ
ใชเ้ป็นแบบประเมินการปฏิบติังานได ้

3.2 ขอ้เสนอแนะจากขอ้คน้พบ   
ขอ้คน้พบจากงานวิจยัน้ี  เป็นการยืนยนัว่า  องคป์ระกอบหลกัทั้ง 4 องคป์ระกอบมี

อิทธิพลต่องานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูว้ิจยัไดเ้ลือกตวับ่งช้ีท่ีมีอิทธิพลต่องานวิชาการ
ในระดบัมาก 5 อนัดบัแรก เป็นภารกิจสาํคญัสาํหรับโรงเรียน  ซ่ึงถือว่าเป็นรูปแบบงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีไดจ้ากการพฒันาตวับ่งช้ีในงานวิจยัน้ี รูปแบบงานวิชาการน้ี สามารถนาํไปใช้
หรือประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงานทางการศึกษา  หน่วยงานฝึกอบรมทางการศึกษาและโรงเรียนได ้

3.3 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสามารถนาํตวับ่งช้ีท่ีผา่นการพฒันาจนมีคุณภาพ ยืนยนัไดด้ว้ยขอ้มูลทางสถิติน้ี ไปใชใ้น
ประเมินงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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3.3.2 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรนาํตวับ่งช้ีท่ีผา่นการพฒันา
จนมีคุณภาพ ยนืยนัไดด้ว้ยขอ้มูลทางสถิติน้ี  ใหโ้รงเรียนใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการบริหาร
จดัการการเรียนรู้ของโรงเรียนและยกระดบัการเรียนรู้ของนกัเรียน อาจดาํเนินการในโรงเรียน
จาํนวนหน่ึงก่อน  แลว้สรุปผลเพื่อนาํไปใชใ้นโรงเรียนอ่ืน ๆ ต่อไป   

3.4 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
3.4.1 ผูส้นใจสามารถนําตวับ่งช้ีน้ีไปทาํวิจัยเชิงประเมินสําหรับการปฏิบัติงาน

วิชาการของโรงเรียน 
3.4.2 ผูส้นใจหรือโรงเรียนสามารถนาํตวับ่งช้ีน้ีไปปฏิบติัการในโรงเรียน เป็นการ

วิจยัและพฒันา (Research and Development) หรือเป็นวิจยัปฏิบติัการ (Action Research) เพื่อพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในโรงเรียนใหสู้งข้ึนต่อไป  

3.4.3 เครือข่ายสามารถเลือกตวับ่งช้ีท่ีมีอิทธิพลต่องานวิชาการระดบัมาก 5 อนัดบัแรก
มาทาํวิจยัปฏิบติัการในระดบัเครือข่ายสถานศึกษา   

3.4.4 ควรสร้างเกณฑส์าํหรับประเมินตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 
 
1. รศ.ดร.สมสรร  วงษอ์ยูน่อ้ย        ผูอ้าํนวยการสาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. ดร.รังสรรค ์มณีเลก็  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานนโยบายและแผน 
  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.   รศ.ดร.สนัติ วจิกัคณาลญัจ ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
4.   ดร.ปัญญา  แกว้กียรู   สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5.  ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม  
  เขต 1  อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
6.   ดร.วิชยั กนัหาชน ศึกษานิเทศก ์ 
  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 2 
7.   ดร.เฉลิม ฟักอ่อน ศึกษานิเทศก ์ 
  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา.ลาํพนู เขต 1 
8.   ดร.พรพรรณ อินทรประเสริฐ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหลวงโพธ์ิทอง  
  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 
9.  ดร.ศศกร ไชยคาํหาญ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนพฒันพ์งศ ์ 
  สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
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แสดงผลการวเิคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
 
ข้อที/่คนที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ผลการวเิคราะห์ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0.89 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0.67 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0.89 
27 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0.89 
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แสดงผลการวเิคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (ต่อ) 
 
ข้อที/่คนที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ผลการวเิคราะห์ 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.89 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
41 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0.89 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
46 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0.78 
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
48 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0.89 
49 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0.89 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.89 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
53 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0.78 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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แสดงผลการวเิคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (ต่อ) 
 
ข้อที/่คนที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ผลการวเิคราะห์ 

55 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0.89 
56 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0.89 
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
62 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.89 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
65 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0.89 
66 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0.89 
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
68 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.89 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
70 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0.78 
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
79 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0.89 
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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แสดงผลการวเิคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (ต่อ) 
 
ข้อที/่คนที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ผลการวเิคราะห์ 

83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
84 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0.89 
85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 240

ผลการวเิคราะห์ 
 
 

                                DATE:  1/ 8/2010 
                                  TIME: 10:27 
 
 
                                L I S R E L  8.52 
 
                                       BY 
 
                         Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 
 
 
 
                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002  
          Use of this program is subject to the terms specified in the 
                        Universal Copyright Convention. 
                          Website: www.ssicentral.com 
 
 The following lines were read from file C:\Documents and Settings\Saisa_Toy\Desktop\AC.LPJ: 
 
 TI AC 
 !DA NI=15 NO=395 NG=1 MA=CM 
 SY='C:\Documents and Settings\Saisa_Toy\Desktop\AC.dsf' NG=1 
 SE 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 / 
 MO NY=15 NK=1 NE=4 LY=FU,FI BE=FU,FI GA=FU,FI PH=SY,FR PS=DI,FR TE=DI,FR 
 LE 
 CUR PRO INT ASS 
 LK 
 AC 
 FR LY(1,1) LY(2,1) LY(3,1) LY(4,1) LY(5,2) LY(6,2) LY(7,2) LY(8,2) LY(9,3) 
 FR LY(10,3) LY(11,3) LY(12,3) LY(13,4) LY(14,4) LY(15,4) GA(1,1) GA(2,1) GA(3,1) 
 FR GA(4,1) 
 PD 
 OU ME=ML AM RS FS SC IT=250 
 
 TI AC                                                                           
 
                           Number of Input Variables 15 
                           Number of Y - Variables   15 
                           Number of X - Variables    0 
                           Number of ETA - Variables  4 
                           Number of KSI - Variables  1 
                           Number of Observations   395 
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 TI AC                                                                           
 
         Covariance Matrix        
 
                    CUR1    CUR2    CUR3    CUR4   PRO1    PRO2    
                   --------    --------   --------   --------   --------   -------- 
     CUR1       0.30 
     CUR2       0.20       0.24 
     CUR3       0.19       0.18       0.28 
     CUR4       0.18       0.17       0.22       0.41 
     PRO1       0.16       0.14       0.17       0.23       0.38 
     PRO2       0.16       0.15       0.19       0.26       0.22       0.39 
     PRO3       0.16       0.15       0.17       0.21       0.17       0.21 
     PRO4       0.17       0.16       0.19       0.25       0.19       0.24 
     INT1        0.14       0.13       0.17       0.18       0.14       0.18 
     INT2        0.14       0.14       0.19       0.20       0.17       0.19 
     INT3        0.14       0.13       0.18       0.19       0.16       0.17 
     INT4        0.16       0.15       0.19       0.22       0.19       0.19 
     ASS1       0.12       0.12       0.15       0.15       0.14       0.13 
     ASS2       0.12       0.12       0.18       0.17       0.14       0.16 
     ASS3       0.16       0.14       0.18       0.19       0.16       0.16 
 
         Covariance Matrix        
 
                PRO3    PRO4     INT1     INT2     INT3     INT4    
               --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 PRO3 0.24 
 PRO4  0.21       0.38 
     INT1   0.17       0.19       0.31 
     INT2    0.17       0.22       0.23       0.37 
    INT3    0.17       0.19       0.20       0.22       0.29 
    INT4    0.17       0.21       0.21       0.25       0.25       0.40 
    ASS1   0.14       0.13       0.15       0.15       0.16       0.17 
    ASS2   0.15       0.16       0.18       0.19       0.18       0.19 
    ASS3   0.15       0.15       0.18       0.18       0.18       0.20 
 
         Covariance Matrix        
 
                    ASS1      ASS2    ASS3    
                  --------    --------   -------- 
     ASS1       0.25 
     ASS2       0.18       0.31 
     ASS3       0.18       0.23       0.32 
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 TI AC                                                                           
Parameter Specifications 
         LAMBDA-Y     
 
                   CUR      PRO      INT      ASS 
                 --------   --------   --------  -------- 
     CUR1          0          0          0          0 
     CUR2          1          0          0          0 
     CUR3          2          0          0          0 
     CUR4          3          0          0          0 
     PRO1          0          0          0           0 
     PRO2          0          4          0           0 
     PRO3          0          5          0           0 
     PRO4          0          6          0           0 
     INT1           0          0          0           0 
     INT2           0          0          7           0 
     INT3           0          0          8           0 
     INT4           0          0          9           0 
     ASS1          0          0          0           0 
     ASS2          0          0          0         10 
     ASS3          0          0          0         11 
 
         GAMMA        
 
                AC 
            -------- 
CUR         12 
PRO         13 
INT          14 
ASS         15 
 
PSI          
              CUR       PRO      INT       ASS 
            --------   --------   --------   -------- 
                  16         17         18         19 
 
         THETA-EPS    
 
            CUR1    CUR2    CUR3    CUR4    PRO1   PRO2 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                 20         21          22          23          24         25 
 
         THETA-EPS    
 
            PRO3     PRO4     INT1    INT2     INT3     INT4 
            --------   --------   --------  --------   --------   -------- 
                 26         27         28         29         30         31 
 
         THETA-EPS    
 
             ASS1     ASS2    ASS3 
            --------   --------   -------- 
                  32         33         34 
  TI AC                                                                           
 
 Number of Iterations = 32 
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 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
         LAMBDA-Y     
                 CUR        PRO        INT        ASS    
              --------   --------   --------   -------- 
CUR1       0.42        - -        - -        - - 
  
CUR2       0.39        - -        - -        - - 
              (0.02) 
               16.38 
  
CUR3       0.46        - -        - -        - - 
              (0.03) 
               18.09 
  
CUR4       0.49        - -        - -        - - 
              (0.03) 
               15.53 
  
PRO1        - -       0.42        - -        - - 
  
PRO2        - -       0.49        - -        - - 
                         (0.04) 
                          13.88 
  
PRO3        - -       0.43        - -        - - 
                         (0.03) 
                          15.19 
  
PRO4        - -       0.48        - -        - - 
                         (0.03) 
                          13.91 
  
INT1        - -        - -       0.44        - - 
  
INT2        - -        - -       0.49        - - 
                                    (0.03) 
                                     18.08 
  
INT3        - -        - -       0.46        - - 
                                    (0.02) 
                                     19.71 
  
INT4        - -        - -       0.51        - - 
                                    (0.03) 
                                     17.77 
  
ASS1        - -        - -        - -       0.39 
  
ASS2        - -        - -        - -       0.47 
                                               (0.03) 
                                                17.33 
  
     ASS3        - -        - -        - -       0.47 
                                               (0.03) 
                                                17.24 



 244

          GAMMA        
 
                   AC    
                  -------- 
      CUR       0.92 
               (0.06) 
                15.76 
  
      PRO       0.93 
               (0.07) 
                13.87 
  
      INT       0.90 
               (0.05) 
                16.63 
  
      ASS       0.85 
               (0.06) 
                14.85 
  
 
         Covariance Matrix of ETA and KSI         
 
 

               CUR       PRO       INT      ASS        AC    
             --------    --------   --------   --------    -------- 

       CUR    1.00 
       PRO       0.85       1.00 
       INT        0.83       0.84       1.00 
       ASS       0.78       0.79       0.77       1.00 
        AC        0.92       0.93       0.90       0.85       1.00 
 
         PHI          
 
                  AC    
             -------- 
                1.00 
  
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
                CUR       PRO      INT      ASS    
              --------   --------   --------   -------- 
                0.15       0.14       0.19       0.28 
              (0.03)     (0.03)     (0.03)     (0.04) 
                4.75       4.26       5.68       6.41 
  
 
         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
 
                CUR       PRO      INT      ASS    
              --------   --------   --------   -------- 
                0.85       0.86       0.81       0.72 
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         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
 
                CUR       PRO      INT      ASS    
              --------   --------   --------   -------- 
                0.85       0.86       0.81       0.72 
 
         THETA-EPS    
 
              CUR1     CUR2    CUR3    CUR4    PRO1     PRO2    
             --------     --------   --------    --------   --------    -------- 
                0.13       0.09       0.06        0.17         0.20        0.15 
              (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.02)     (0.01) 
               12.25      11.63      9.53      12.16     12.82    11.82 
 
         THETA-EPS    
 
             PRO3    PRO4      INT1      INT2      INT3      INT4    
            --------   --------    --------    --------    --------     -------- 
                0.06       0.15       0.11       0.13       0.07        0.14 
              (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.01)    (0.01) 
                9.55      11.79      11.69      11.53     10.10    11.71 
 
         THETA-EPS    
 
              ASS1     ASS2     ASS3    
             --------   --------   -------- 
                0.10       0.09       0.10 
              (0.01)     (0.01)     (0.01) 
               11.28       9.62       9.76 
  
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
             CUR1    CUR2    CUR3    CUR4    PRO1     PRO2    
            --------   --------    --------    --------    --------   -------- 
                0.57       0.64       0.77       0.58       0.46       0.61 
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
             PRO3    PRO4     INT1     INT2     INT3      INT4    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.75      0.61      0.65      0.66       0.75       0.64 
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
                ASS1     ASS2     ASS3    
               --------    --------   -------- 
                0.61       0.71       0.70 
 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
                             Degrees of Freedom = 86 
                Minimum Fit Function Chi-Square = 292.65 (P = 0.0) 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 296.65 (P = 0.0) 
                Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 210.65 
            90 Percent Confidence Interval for NCP = (162.01 ; 266.89) 
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                        Minimum Fit Function Value = 0.74 
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.53 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.41 ; 0.68) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.079 
            90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.069 ; 0.089) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.93 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.80 ; 1.07) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.61 
                       ECVI for Independence Model = 32.41 
  
     Chi-Square for Independence Model with 105 Degrees of Freedom = 12738.84 
                           Independence AIC = 12768.84 
                                Model AIC = 364.65 
                              Saturated AIC = 240.00 
                           Independence CAIC = 12843.53 
                               Model CAIC = 533.94 
                             Saturated CAIC = 837.47 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.98 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.98 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.80 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 0.98 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 0.98 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.97 
  
                             Critical N (CN) = 161.77 
   
                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.015 
                             Standardized RMR = 0.045 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.91 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.87 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.65 
 
 TI AC                                                                           
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                 CUR1      CUR2     CUR3     CUR4    PRO1   PRO2    
                --------      --------    --------    --------   --------   -------- 
CUR1        0.30 
CUR2        0.16        0.24 
CUR3        0.19        0.18        0.28 
CUR4        0.20        0.19        0.22       0.41 
PRO1        0.15        0.14        0.16       0.17       0.38 
PRO2        0.17        0.16        0.19       0.20       0.20       0.39 
PRO3        0.15        0.14        0.17       0.18       0.18       0.21 
PRO4        0.17        0.16        0.19       0.20       0.20       0.24 
INT1        0.15        0.14        0.17       0.18       0.15       0.18 
INT2        0.17        0.16        0.19       0.20       0.17       0.20 
INT3        0.16        0.15        0.18       0.19       0.16       0.19 
INT4        0.18        0.17        0.19       0.21       0.18       0.21 
ASS1        0.13        0.12        0.14       0.15       0.13       0.15 
ASS2        0.15        0.14        0.17       0.18       0.15       0.18 
ASS3        0.15        0.15        0.17       0.18       0.16       0.18 
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         Fitted Covariance Matrix 
 
                PRO3    PRO4     INT1     INT2      INT3       INT4    
               --------   --------   --------   --------    --------     -------- 
PRO3        0.24 
PRO4        0.21       0.38 
INT1        0.16       0.18       0.31 
INT2        0.18       0.20       0.22       0.37 
INT3        0.17       0.19       0.21       0.23       0.29 
INT4        0.18       0.21       0.23       0.25       0.24       0.40 
ASS1        0.13       0.15       0.13       0.15       0.14       0.15 
ASS2        0.16       0.18       0.16       0.18       0.17       0.18 
ASS3        0.16       0.18       0.16       0.18       0.17       0.18 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                ASS1    ASS2     ASS3    
              --------   --------   -------- 
ASS1       0.25 
ASS2       0.18       0.31 
ASS3       0.18       0.22       0.32 
 
         Fitted Residuals 
 
              CUR1     CUR2    CUR3    CUR4    PRO1    PRO2    
              --------    --------   --------    --------   --------   -------- 
CUR1       0.00 
CUR2       0.04       0.00 
CUR3      -0.01       0.00       0.00 
CUR4      -0.02      -0.02      0.00       0.00 
PRO1       0.01       0.00       0.01       0.06       0.00 
PRO2      -0.01      -0.01      0.00       0.06       0.02       0.00 
PRO3       0.01       0.00       0.00       0.03      -0.01       0.00 
PRO4       0.00       0.00       0.00       0.05      -0.01       0.00 
INT1      -0.02      -0.01       0.00       0.00      -0.01       0.00 
INT2      -0.03      -0.02       0.00       0.00       0.00      -0.01 
INT3      -0.02      -0.02       0.00       0.00      -0.01      -0.02 
INT4      -0.02      -0.01       0.00       0.01       0.01      -0.01 
ASS1       0.00       0.00       0.01       0.00       0.01      -0.02 
ASS2      -0.03      -0.02       0.01      -0.01      -0.01      -0.02 
ASS3       0.00       0.00       0.01       0.00       0.01      -0.03 
 
         Fitted Residuals 
 
                    PRO3   PRO4     INT1      INT2     INT3    INT4    
                   --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     PRO3     0.00 
     PRO4      0.00     0.00 
     INT1       0.01    0.01      0.00 
     INT2       0.00    0.02       0.01       0.00 
     INT3       0.00     0.01       0.00      -0.01       0.00 
     INT4       -0.01  0.00      -0.02       0.00       0.01       0.00 
     ASS1    0.01    -0.02      0.02       0.01       0.02       0.02 
     ASS2     -0.01    -0.02      0.02       0.01       0.01       0.01 
     ASS3     -0.01    -0.03      0.02       0.00       0.01       0.01 
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         Fitted Residuals 
 
                   ASS1       ASS2     ASS3    
                  --------     --------    -------- 
     ASS1       0.00 
     ASS2       0.00       0.00 
     ASS3      -0.01       0.00       0.00 
 
 Summary Statistics for Fitted Residuals 
 
 Smallest Fitted Residual =   -0.03 
   Median Fitted Residual =    0.00 
  Largest Fitted Residual =    0.06 
 
 Stemleaf Plot 
 
 - 2|9776  
 - 2|1100000  
 - 1|9987766  
 - 1|4433211000  
 - 0|99886655555  
 - 0|43322111000000000000000000000000  
   0|11111234444  
   0|55555566677778  
   1|00011111224  
   1|579  
   2|01233  
   2|  
   3|1  
   3|7  
   4|  
   4|  
   5|3  
   5|88 
 
         Standardized Residuals   
 
                     CUR1    CUR2    CUR3   CUR4    PRO1    PRO2    
                    --------   --------    --------   --------   --------   -------- 
     CUR1        - - 
     CUR2     8.59        - - 
     CUR3    -1.97       0.45        - - 
     CUR4    -2.95      -4.13       0.03        - - 
     PRO1      0.76      -0.55       1.49       5.37        - - 
     PRO2      -1.12      -1.92       0.24       6.01      2.70        - - 
     PRO3       1.08       0.87      -0.10       5.03     -2.45      0.29 
     PRO4     -0.13      -0.49      -0.23       5.59     -1.38      0.81 
     INT1     -2.21      -2.18      -0.16       0.48     -1.06    -0.61 
     INT2      -3.39      -2.89      -0.32       0.54     -0.49    -1.31 
     INT3       -2.94      -3.77       0.04       0.13     -0.82    -3.11 
     INT4       -1.89      -1.95       0.03       1.01     1.00     -1.54 
     ASS1       -0.63       0.47       1.28       0.04        1.23     -1.99 
     ASS2       -3.90      -3.35       1.24      -0.98      -1.30   -2.50 
     ASS3        0.20      -0.45       0.95       0.56        0.83    -3.13 
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         Standardized Residuals   
 
                  PRO3    PRO4      INT1     INT2     INT3     INT4    
                 --------   --------    --------   --------   --------   -------- 
     PRO3        - - 
     PRO4       0.16        - - 
     INT1         2.05     0.76        - - 
     INT2       -0.08      2.00       2.61        - - 
     INT3         0.14       0.83      -0.68      -1.64        - - 
     INT4       -1.28       0.43      -3.51       0.01       3.09        - - 
     ASS1        0.99     -2.49       3.01       0.86       3.44       2.78 
     ASS2     -2.03     -2.46       3.20       1.35       2.31       1.39 
     ASS3     -1.65     -3.35       2.63       0.57       1.63       1.72 
 
         Standardized Residuals   
 
                ASS1       ASS2       ASS3    
               --------     --------      -------- 
     ASS1        - - 
     ASS2      -0.14        - - 
     ASS3      -1.78       1.94        - - 
 
 Summary Statistics for Standardized Residuals 
 
 Smallest Standardized Residual =   -4.13 
   Median Standardized Residual =    0.00 
  Largest Standardized Residual =    8.59 
 
 Stemleaf Plot 
 
 - 4|1  
 - 3|98544311  
 - 2|999555522000  
 - 1|99987654333110  
 - 0|87665555322111100000000000000000000  
   0|112223445556688888999  
   1|0001223345679  
   2|0136678  
   3|0124  
   4|  
   5|046  
   6|0  
   7|  
   8|6 
 Largest Negative Standardized Residuals 
 Residual for     CUR4 and      CUR1  -2.95 
 Residual for     CUR4 and      CUR2  -4.13 
 Residual for     INT2 and      CUR1  -3.39 
 Residual for     INT2 and      CUR2  -2.89 
 Residual for     INT3 and      CUR1  -2.94 
 Residual for     INT3 and      CUR2  -3.77 
 Residual for     INT3 and      PRO2  -3.11 
 Residual for     INT4 and      INT1  -3.51 
 Residual for     ASS2 and      CUR1  -3.90 
 Residual for     ASS2 and      CUR2  -3.35 
 Residual for     ASS3 and      PRO2  -3.13 
 Residual for     ASS3 and      PRO4  -3.35 
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 Largest Positive Standardized Residuals 
 Residual for    CUR2 and  CUR1   8.59 
 Residual for     PRO1 and    CUR4   5.37 
 Residual for    PRO2 and    CUR4   6.01 
 Residual for    PRO2 and    PRO1   2.70 
 Residual for    PRO3 and    CUR4   5.03 
 Residual for    PRO4 and    CUR4   5.59 
 Residual for    INT2 and      INT1   2.61 
 Residual for    INT4 and      INT3   3.09 
 Residual for    ASS1 and      INT1   3.01 
 Residual for    ASS1 and      INT3   3.44 
 Residual for    ASS1 and      INT4   2.78 
 Residual for    ASS2 and      INT1   3.20 
 Residual for    ASS3 and      INT1   2.63 
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 TI AC                                                                           
 
                         Qplot of Standardized Residuals 
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 TI AC                                                                           
 
 Modification Indices and Expected Change 
 
         Modification Indices for LAMBDA-Y        
 
                 CUR        PRO        INT        ASS    
            --------   --------   --------   -------- 
     CUR1        - -       1.75      12.95       5.57 
     CUR2        - -       6.37      16.35       4.65 
     CUR3        - -       0.47       2.22       5.99 
     CUR4        - -      68.80       6.65       0.64 
     PRO1       3.89        - -       0.04       1.28 
     PRO2       0.27        - -       9.11       8.80 
     PRO3       2.92        - -       0.71       0.02 
     PRO4       0.38        - -       2.72       8.28 
     INT1       0.00       1.82        - -       7.29 
     INT2       1.42       0.00        - -       0.25 
     INT3       1.62       1.05        - -       2.03 
     INT4       0.00       0.33        - -       1.02 
     ASS1       1.88       1.42       6.11        - - 
     ASS2       6.23       4.85       0.56        - - 
     ASS3       0.65       2.02       0.16        - - 
 
         Expected Change for LAMBDA-Y     
 
                 CUR        PRO        INT        ASS    
            --------   --------   --------   -------- 
     CUR1        - -      -0.07      -0.17      -0.10 
     CUR2        - -      -0.12      -0.17      -0.08 
     CUR3        - -      -0.03       0.06       0.09 
     CUR4        - -       0.52       0.14       0.04 
     PRO1       0.13        - -      -0.01       0.06 
     PRO2      -0.03        - -      -0.17      -0.14 
     PRO3       0.08        - -       0.04       0.00 
     PRO4       0.04        - -       0.09      -0.13 
     INT1        0.00       0.06        - -       0.10 
     INT2      -0.06       0.00        - -      -0.02 
     INT3      -0.05      -0.05        - -       0.05 
     INT4        0.00      -0.03        - -       0.04 
     ASS1       0.05       0.05       0.09        - - 
     ASS2      -0.11      -0.10       0.03        - - 
     ASS3       0.04      -0.07       0.02        - - 
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         Standardized Expected Change for LAMBDA-Y        
 
                    CUR       PRO      INT       ASS    
                  --------   --------   --------   -------- 
     CUR1        - -      -0.07      -0.17      -0.10 
     CUR2        - -      -0.12      -0.17      -0.08 
     CUR3        - -      -0.03       0.06       0.09 
     CUR4        - -       0.52       0.14       0.04 
     PRO1       0.13        - -      -0.01       0.06 
     PRO2      -0.03        - -      -0.17      -0.14 
     PRO3       0.08        - -       0.04       0.00 
     PRO4       0.04        - -       0.09      -0.13 
     INT1       0.00       0.06        - -       0.10 
     INT2      -0.06       0.00        - -      -0.02 
     INT3      -0.05      -0.05        - -       0.05 
     INT4       0.00      -0.03        - -       0.04 
     ASS1       0.05       0.05       0.09        - - 
     ASS2      -0.11      -0.10       0.03        - - 
     ASS3       0.04      -0.07       0.02        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-Y     
 
                   CUR        PRO       INT      ASS    
                 --------   --------     --------   -------- 
     CUR1        - -      -0.13      -0.31      -0.18 
     CUR2        - -      -0.24      -0.34      -0.15 
     CUR3        - -      -0.06       0.12       0.16 
     CUR4        - -       0.82       0.22       0.06 
     PRO1       0.21        - -      -0.02       0.09 
     PRO2      -0.05        - -      -0.27      -0.23 
     PRO3       0.17        - -       0.07       0.01 
     PRO4       0.06        - -       0.15      -0.22 
     INT1       0.00       0.12        - -       0.18 
     INT2      -0.10       0.00        - -      -0.03 
     INT3      -0.10      -0.08        - -       0.09 
     INT4       0.00      -0.05        - -       0.07 
     ASS1       0.11       0.10       0.18        - - 
     ASS2      -0.20      -0.18       0.06        - - 
     ASS3       0.07      -0.12       0.03        - - 
 
         Modification Indices for BETA            
 
                  CUR        PRO        INT        ASS    
                --------    --------     --------     -------- 
      CUR        - -      31.95      23.60       0.56 
      PRO      31.95        - -       0.56      23.60 
      INT      23.60       0.56        - -      31.95 
      ASS       0.56      23.60      31.95        - - 
  
        Expected Change for BETA         
 
                  CUR        PRO      INT       ASS    
                --------    --------    --------   -------- 
      CUR        - -       1.19      -0.77      -0.07 
      PRO       1.13        - -      -0.12      -0.48 
      INT      -0.94      -0.15        - -       0.55 
      ASS      -0.14      -0.94       0.83        - - 
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         Standardized Expected Change for BETA            
 
                 CUR        PRO        INT        ASS    
            --------   --------   --------   -------- 
      CUR        - -       1.19      -0.77      -0.07 
      PRO       1.13        - -      -0.12      -0.48 
      INT      -0.94      -0.15        - -       0.55 
      ASS      -0.14      -0.94       0.83        - - 
 
 No Non-Zero Modification Indices for GAMMA        
 
 No Non-Zero Modification Indices for PHI          
 
         Modification Indices for PSI             
 
                 CUR        PRO        INT        ASS    
            --------   --------   --------   -------- 
      CUR        - - 
      PRO      31.95        - - 
      INT      23.60       0.56        - - 
      ASS       0.56      23.60      31.95        - - 
 
         Expected Change for PSI          
 
                 CUR        PRO        INT        ASS    
            --------   --------   --------   -------- 
      CUR        - - 
      PRO       0.17        - - 
      INT      -0.14      -0.02        - - 
      ASS      -0.02      -0.13       0.15        - - 
 
         Standardized Expected Change for PSI             
 
                 CUR        PRO        INT        ASS    
            --------   --------   --------   -------- 
      CUR        - - 
      PRO       0.17        - - 
      INT      -0.14      -0.02        - - 
      ASS      -0.02      -0.13       0.15        - - 
         
 Modification Indices for THETA-EPS       
 
                CUR1   CUR2    CUR3     CUR4    PRO1   PRO2    
              --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
CUR1        - - 
CUR2      73.76        - - 
CUR3       3.87       0.20        - - 
CUR4       8.68      17.09       0.00        - - 
PRO1       0.09       1.52       0.31       8.86        - - 
PRO2       1.04       2.86       0.20      17.47       7.28        - - 
PRO3       2.28       3.27       3.20       0.48       6.02       0.09 
PRO4       0.02       0.05       1.29       9.55       1.91       0.66 
INT1        0.45       0.23       0.10       0.14       3.21       0.03 
INT2        3.09       0.63       0.19       0.07       0.26       0.02 
INT3        0.52       3.06       1.10       0.45       0.52       4.66 
INT4        0.05       0.02       0.00       0.15       3.05       0.05 
ASS1       0.01       1.79       0.03       1.20       1.09       1.68 
ASS2      11.18       6.45       8.54       0.99       2.75       0.02 
ASS3       4.19       0.42       0.21       0.00       2.41       1.90 
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         Modification Indices for THETA-EPS       
 
                PRO3   PRO4    INT1      INT2     INT3     INT4    
              --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
PRO3        - - 
PRO4       0.03        - - 
INT1       4.27       0.18        - - 
INT2       0.20       4.33       6.84        - - 
INT3       0.33       0.47       0.47       2.68        - - 
INT4       4.01       0.01      12.34       0.00       9.54        - - 
ASS1       2.76       4.62       0.16       1.24       2.97       1.30 
ASS2       0.94       0.02       2.47       0.91       0.74       0.06 
ASS3       0.71       3.35       0.60       0.06       0.03       0.35 
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
               ASS1     ASS2     ASS3    
              --------   --------   -------- 
ASS1        - - 
ASS2       0.02        - - 
ASS3       3.15       3.76        - - 
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
                CUR1   CUR2    CUR3   CUR4    PRO1   PRO2    
              --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
CUR1        - - 
CUR2       0.06        - - 
CUR3      -0.01       0.00        - - 
CUR4      -0.03      -0.03       0.00        - - 
PRO1       0.00      -0.01       0.00       0.03        - - 
PRO2      -0.01      -0.01       0.00       0.04       0.03        - - 
PRO3       0.01       0.01      -0.01       0.00      -0.02       0.00 
PRO4       0.00       0.00      -0.01       0.03      -0.01       0.01 
INT1       0.00       0.00       0.00       0.00      -0.02       0.00 
INT2      -0.01       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
INT3       0.00      -0.01       0.00       0.00      -0.01      -0.01 
INT4       0.00       0.00       0.00       0.00       0.02       0.00 
ASS1       0.00       0.01       0.00      -0.01       0.01      -0.01 
ASS2      -0.02      -0.01       0.02      -0.01      -0.01       0.00 
ASS3       0.01       0.00       0.00       0.00       0.01      -0.01 
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
             PRO3    PRO4     INT1     INT2     INT3     INT4    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
PRO3        - - 
PRO4      0.00        - - 
INT1       0.01       0.00        - - 
INT2       0.00       0.02       0.02        - - 
INT3       0.00       0.00       0.00      -0.01        - - 
INT4      -0.01       0.00      -0.03       0.00       0.02        - - 
ASS1       0.01      -0.02       0.00      -0.01       0.01       0.01 
ASS2       0.00       0.00       0.01       0.01       0.00       0.00 
ASS3       0.00      -0.01       0.00       0.00       0.00       0.00 
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         Expected Change for THETA-EPS    
 
                ASS1     ASS2    ASS3    
              --------   --------   -------- 
ASS1        - - 
ASS2       0.00        - - 
ASS3      -0.01       0.02        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    
 
                CUR1   CUR2   CUR3    CUR4   PRO1    PRO2    
              --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
CUR1        - - 
CUR2       0.21        - - 
CUR3      -0.05       0.01        - - 
CUR4      -0.07      -0.10       0.00        - - 
PRO1       0.01      -0.03       0.01       0.08        - - 
PRO2      -0.02      -0.04       0.01       0.10       0.07        - - 
PRO3       0.03       0.04      -0.03       0.01      -0.06       0.01 
PRO4       0.00      -0.01      -0.02       0.07      -0.04       0.02 
INT1      -0.02      -0.01      -0.01      -0.01      -0.04       0.00 
INT2      -0.04      -0.02       0.01       0.01      -0.01       0.00 
INT3      -0.01      -0.03       0.02      -0.01      -0.02      -0.04 
INT4       0.00       0.00       0.00       0.01       0.04       0.00 
ASS1       0.00       0.03       0.00      -0.03       0.03      -0.03 
ASS2      -0.07      -0.05       0.05      -0.02      -0.04       0.00 
ASS3       0.05       0.01      -0.01       0.00       0.04      -0.03 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    
 
               PRO3    PRO4    INT1      INT2     INT3     INT4    
              --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
PRO3        - - 
PRO4       0.00        - - 
INT1       0.04      -0.01        - - 
INT2      -0.01       0.05       0.06        - - 
INT3       0.01       0.01      -0.02      -0.04        - - 
INT4      -0.04       0.00      -0.08       0.00       0.07        - - 
ASS1       0.03      -0.05       0.01      -0.02       0.03       0.03 
ASS2      -0.02       0.00       0.03       0.02       0.02      -0.01 
ASS3      -0.02      -0.04       0.02      -0.01       0.00       0.01 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    
 
               ASS1    ASS2    ASS3    
             --------   --------   -------- 
ASS1        - - 
ASS2       0.00        - - 
ASS3      -0.05       0.06        - - 
 
 Maximum Modification Index is   73.76 for Element ( 2, 1) of THETA-EPS 
 
 TI AC                                                                           
 
 Factor Scores Regressions 
 
         ETA  
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             CUR1    CUR2   CUR3    CUR4    PRO1    PRO2    
            --------   --------   --------   --------    --------   -------- 
CUR       0.27       0.39       0.61       0.24       0.03       0.05 
PRO       0.05       0.08       0.12       0.05       0.19       0.28 
INT        0.04       0.06       0.09       0.04       0.03       0.04 
ASS       0.04       0.05       0.08       0.03       0.03       0.04 
 
         ETA  
 
             PRO3    PRO4     INT1      INT2     INT3     INT4    
            --------   --------   --------    --------   --------   -------- 
CUR       0.12       0.06       0.05       0.05       0.08       0.05 
PRO       0.65       0.29       0.06       0.06       0.09       0.05 
INT        0.10       0.05       0.34       0.32       0.54       0.29 
ASS       0.09       0.04       0.04       0.04       0.06       0.03 
 
         ETA  
 
              ASS1    ASS2     ASS3    
            --------   --------   -------- 
CUR       0.04       0.06       0.06 
PRO       0.05       0.06       0.06 
INT        0.04       0.05       0.05 
ASS       0.43       0.57       0.54 
 
 TI AC                                                                           
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
 
                 CUR      PRO     INT       ASS    
               --------   --------   --------   -------- 
CUR1       0.42        - -        - -        - - 
CUR2       0.39        - -        - -        - - 
CUR3       0.46        - -        - -        - - 
CUR4       0.49        - -        - -        - - 
PRO1        - -       0.42        - -        - - 
PRO2        - -       0.49        - -        - - 
PRO3        - -       0.43        - -        - - 
PRO4        - -       0.48        - -        - - 
INT1        - -        - -       0.44        - - 
INT2        - -        - -       0.49        - - 
INT3        - -        - -       0.46        - - 
INT4        - -        - -       0.51        - - 
ASS1        - -        - -        - -       0.39 
ASS2        - -        - -        - -       0.47 
ASS3        - -        - -        - -       0.47 
 
         GAMMA        
 
                  AC    
            -------- 
CUR       0.92 
PRO       0.93 
INT        0.90 
ASS       0.85 
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         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
               CUR       PRO      INT      ASS        AC    
             --------   --------   --------   --------   -------- 
CUR       1.00 
PRO       0.85       1.00 
INT        0.83       0.84       1.00 
ASS       0.78       0.79       0.77       1.00 
AC         0.92       0.93       0.90       0.85       1.00 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
              CUR        PRO      INT       ASS    
            --------    --------   --------    -------- 
               0.15       0.14       0.19       0.28 
 
 TI AC                                                                           
Completely Standardized Solution 
 
         LAMBDA-Y     
 
                 CUR        PRO        INT        ASS    
            --------   --------   --------   -------- 
CUR1       0.76        - -        - -        - - 
CUR2       0.80        - -        - -        - - 
CUR3       0.88        - -        - -        - - 
CUR4       0.76        - -        - -        - - 
PRO1        - -       0.68        - -        - - 
PRO2        - -       0.78        - -        - - 
PRO3        - -       0.87        - -        - - 
PRO4        - -       0.78        - -        - - 
INT1        - -        - -       0.80        - - 
INT2        - -        - -       0.81        - - 
INT3        - -        - -       0.87        - - 
INT4        - -        - -       0.80        - - 
ASS1        - -        - -        - -       0.78 
ASS2        - -        - -        - -       0.84 
ASS3        - -        - -        - -       0.84 
 
         GAMMA        
 
                 AC    
            -------- 
CUR       0.92 
PRO       0.93 
INT        0.90 
ASS       0.85 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
              CUR       PRO      INT      ASS       AC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
CUR       1.00 
PRO       0.85       1.00 
INT        0.83       0.84       1.00 
ASS       0.78       0.79       0.77       1.00 
AC         0.92       0.93       0.90       0.85       1.00 
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         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
               CUR        PRO      INT       ASS    
              --------   --------    --------   -------- 
                0.15       0.14       0.19       0.28 
 
         THETA-EPS    
 
            CUR1    CUR2    CUR3    CUR4    PRO1   PRO2    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
             0.43       0.36       0.23       0.42       0.54      0.39 
 
         THETA-EPS    
 
             PRO3    PRO4     INT1      INT2     INT3    INT4    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
              0.25       0.39       0.35       0.34       0.25      0.36 
 
         THETA-EPS    
 
                ASS1       ASS2       ASS3    
            --------   --------   -------- 
                0.39       0.29       0.30 
 
                           Time used:    0.063 Seconds 
 
                                DATE:  1/ 8/2010 
                                  TIME: 11:09 
 
 
                                L I S R E L  8.52 
 
                                       BY 
 
                         Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 
 
                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002  
          Use of this program is subject to the terms specified in the 
                        Universal Copyright Convention. 
                          Website: www.ssicentral.com 
 
 TI AC                                                                           
 
         Covariance Matrix        
 
                CUR1   CUR2   CUR3   CUR4    PRO1    PRO2    
              --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
CUR1       0.30 
CUR2       0.20       0.24 
CUR3       0.19       0.18       0.28 
CUR4       0.18       0.17       0.22       0.41 
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PRO1       0.16       0.14       0.17       0.23       0.38 
PRO2       0.16       0.15       0.19       0.26       0.22       0.39 
PRO3       0.16       0.15       0.17       0.21       0.17       0.21 
PRO4       0.17       0.16       0.19       0.25       0.19       0.24 
INT1        0.14       0.13       0.17       0.18       0.14       0.18 
INT2        0.14       0.14       0.19       0.20       0.17       0.19 
INT3        0.14       0.13       0.18       0.19       0.16       0.17 
INT4        0.16       0.15       0.19       0.22       0.19       0.19 
ASS1       0.12       0.12       0.15       0.15       0.14       0.13 
ASS2       0.12       0.12       0.18       0.17       0.14       0.16 
ASS3       0.16       0.14       0.18       0.19       0.16       0.16 
 
         Covariance Matrix        
 
               PRO3    PRO4     INT1     INT2     INT3     INT4    
              --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
PRO3       0.24 
PRO4       0.21       0.38 
INT1        0.17       0.19       0.31 
INT2        0.17       0.22       0.23       0.37 
INT3        0.17       0.19       0.20       0.22       0.29 
INT4        0.17       0.21       0.21       0.25       0.25       0.40 
ASS1       0.14       0.13       0.15       0.15       0.16       0.17 
ASS2       0.15       0.16       0.18       0.19       0.18       0.19 
ASS3       0.15       0.15       0.18       0.18       0.18       0.20 
 
         Covariance Matrix        
 
               ASS1       ASS2       ASS3    
             --------   --------   -------- 
ASS1       0.25 
ASS2       0.18       0.31 
ASS3       0.18       0.23       0.32 
  TI AC                                                                           
 
 Number of Iterations = 13 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 
         Measurement Equations 
 
  
     CUR1 = 0.42*CUR, Errorvar.= 0.14  , R� = 0.53 
                                (0.014)            
                                 10.14             
  
     CUR2 = 0.40*CUR, Errorvar.= 0.093  , R� = 0.61 
           (0.022)              (0.0084)            
            17.69                11.02              
  
     CUR3 = 0.48*CUR, Errorvar.= 0.058  , R� = 0.79 
           (0.031)              (0.0074)            
            15.70                7.86               
  
     CUR4 = 0.50*CUR, Errorvar.= 0.17  , R� = 0.58 
           (0.038)              (0.015)            
            13.19                11.18             



 261 

      PRO1 = 0.42*PRO, Errorvar.= 0.18  , R� = 0.53 
                                (0.017)            
                                 10.62             
  
     PRO2 = 0.45*PRO, Errorvar.= 0.16  , R� = 0.60 
           (0.033)              (0.013)            
            13.92                11.89             
  
     PRO3 = 0.40*PRO, Errorvar.= 0.055  , R� = 0.77 
           (0.027)              (0.0067)            
            14.81                8.28               
  
     PRO4 = 0.45*PRO, Errorvar.= 0.15  , R� = 0.61 
           (0.033)              (0.013)            
            13.51                11.35             
  
     INT1 = 0.44*INT, Errorvar.= 0.10  , R� = 0.66 
                                (0.010)            
                                 10.02             
  
     INT2 = 0.48*INT, Errorvar.= 0.13  , R� = 0.64 
           (0.027)              (0.013)            
            18.12                10.01             
  
     INT3 = 0.45*INT, Errorvar.= 0.078  , R� = 0.73 
           (0.025)              (0.0090)            
            17.96                8.71               
  
     INT4 = 0.51*INT, Errorvar.= 0.14  , R� = 0.64 
           (0.032)              (0.015)            
            15.87                9.65              
      ASS1 = 0.39*ASS, Errorvar.= 0.093 , R� = 0.63 
                                (0.010)            
                                 9.25              
  
     ASS2 = 0.45*ASS, Errorvar.= 0.10  , R� = 0.67 
           (0.030)              (0.013)            
            14.91                8.11              
  
     ASS3 = 0.46*ASS, Errorvar.= 0.099 , R� = 0.69 
           (0.031)              (0.016)            
            15.02                6.15              
  
 
 Error Covariance for CUR2 and CUR1 = 0.045 
                                    (0.0087) 
                                       5.20 
 
 Error Covariance for CUR3 and CUR1 = 0.00 
                                   (0.0070) 
                                     -0.50 
 
 Error Covariance for CUR4 and CUR1 = -0.02 
                                    (0.0091) 
                                      -1.88 
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 Error Covariance for CUR4 and CUR2 = -0.02 
                                    (0.0075) 
                                      -2.24 
 
 Error Covariance for PRO1 and CUR4 = 0.046 
                                     (0.011) 
                                       4.15 
 
 Error Covariance for PRO2 and CUR2 = 0.00 
                                   (0.0065) 
                                     -0.47 
 
 Error Covariance for PRO2 and CUR4 = 0.059 
                                     (0.011) 
                                       5.21 
 
 Error Covariance for PRO3 and CUR2 = 0.0042 
                                     (0.0047) 
                                        0.88 
 
 Error Covariance for PRO3 and CUR3 = 0.00 
                                   (0.0052) 
                                     -0.81 
 
 Error Covariance for PRO3 and CUR4 = 0.033 
                                    (0.0086) 
                                       3.80 
 
 Error Covariance for PRO3 and PRO1 = -0.02 
                                    (0.0082) 
                                      -3.00 
 Error Covariance for PRO4 and CUR3 = 0.00 
                                   (0.0070) 
                                     -0.30 
 
 Error Covariance for PRO4 and CUR4 = 0.055 
                                     (0.011) 
                                       4.81 
 
 Error Covariance for PRO4 and PRO1 = -0.03 
                                     (0.011) 
                                      -2.42 
 
 Error Covariance for INT1 and PRO1 = -0.01 
                                    (0.0083) 
                                      -1.76 
 
 Error Covariance for INT1 and PRO2 = 0.00 
                                   (0.0078) 
                                     -0.34 
 
 Error Covariance for INT2 and CUR1 = -0.01 
                                    (0.0069) 
                                      -1.18 
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Error Covariance for INT2 and PRO4 = 0.017 
                                    (0.0081) 
                                       2.05 
 
 Error Covariance for INT2 and INT1 = 0.013 
                                    (0.0088) 
                                       1.46 
 
 Error Covariance for INT3 and CUR2 = -0.01 
                                    (0.0045) 
                                      -1.33 
 
 Error Covariance for INT3 and PRO2 = -0.01 
                                    (0.0067) 
                                      -1.48 
 
 Error Covariance for INT3 and INT2 = 0.00066 
                                      (0.0073) 
                                        0.091 
 
 Error Covariance for INT4 and PRO1 = 0.0081 
                                     (0.0094) 
                                        0.85 
 
 Error Covariance for INT4 and PRO3 = -0.01 
                                    (0.0060) 
                                      -1.54 
 
 Error Covariance for INT4 and INT1 = -0.02 
                                    (0.0082) 
                                      -2.38 
 
 Error Covariance for INT4 and INT3 = 0.014 
                                    (0.0090) 
                                       1.56 
 
 Error Covariance for ASS1 and CUR4 = 0.00 
                                   (0.0073) 
                                     -0.35 
 
 Error Covariance for ASS1 and PRO3 = 0.0054 
                                     (0.0057) 
                                        0.95 
 
 Error Covariance for ASS1 and PRO4 = -0.02 
                                    (0.0080) 
                                      -2.17 
 
 Error Covariance for ASS1 and INT2 = 0.00 
                                   (0.0072) 
                                     -0.64 
 
 Error Covariance for ASS1 and INT3 = 0.0098 
                                     (0.0063) 
                                        1.55 
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 Error Covariance for ASS1 and INT4 = 0.011 
                                    (0.0082) 
                                       1.29 
 
 Error Covariance for ASS2 and CUR1 = -0.02 
                                    (0.0084) 
                                      -2.46 
 
 Error Covariance for ASS2 and CUR2 = -0.02 
                                    (0.0066) 
                                      -2.38 
 
 Error Covariance for ASS2 and CUR3 = 0.0061 
                                     (0.0062) 
                                        0.97 
 
 Error Covariance for ASS2 and PRO1 = -0.02 
                                    (0.0092) 
                                      -1.67 
 
 Error Covariance for ASS2 and PRO2 = 0.00 
                                   (0.0084) 
                                     -0.23 
 
 Error Covariance for ASS2 and INT1 = 0.0056 
                                     (0.0064) 
                                        0.88 
 
 Error Covariance for ASS3 and CUR1 = 0.0061 
                                     (0.0072) 
                                        0.85 
 
 Error Covariance for ASS3 and PRO1 = 0.00056 
                                      (0.0094) 
                                        0.060 
 
 Error Covariance for ASS3 and PRO2 = -0.01 
                                    (0.0086) 
                                      -1.51 
 
 Error Covariance for ASS3 and PRO4 = -0.02 
                                    (0.0076) 
                                      -2.42 
 
 Error Covariance for ASS3 and ASS1 = -0.01 
                                    (0.0087) 
                                      -0.87 
 
 Error Covariance for ASS3 and ASS2 = 0.011 
                                     (0.012) 
                                       0.97 
 
         Structural Equations 
CUR      = 0.89*AC, Errorvar.= 0.14  , R� = 0.85 
           (0.061)             (0.034)            
            14.46               4.29              
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 PRO      = 0.96*AC, Errorvar.= 0.22  , R� = 0.81 
           (0.067)             (0.047)            
            14.29               4.63              
  
 INT      = 0.93*AC, Errorvar.= 0.16  , R� = 0.84 
           (0.055)             (0.035)            
            16.74               4.47              
  
 ASS      = 0.89*AC, Errorvar.= 0.24  , R� = 0.77 
           (0.060)             (0.051)            
            14.84               4.71              
  
 
         Correlation Matrix of Independent Variables  
 
                 AC          
            -------- 
                1.00 
  
         Covariance Matrix of Latent Variables    
 
            CUR        PRO        INT        ASS        AC          
            --------   --------   --------   --------   -------- 
 CUR            0.93 
 PRO            0.85       1.14 
 INT            0.82       0.89       1.01 
 ASS            0.79       0.86       0.82       1.03 
 AC             0.89       0.96       0.93       0.89       1.00 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
                             Degrees of Freedom = 42 
               Minimum Fit Function Chi-Square = 54.15 (P = 0.099) 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 51.38 (P = 0.15) 
       Chi-Square Difference with 44 Degrees of Freedom = 245.27 (P = 0.0) 
                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 9.38 
              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 31.69) 
  
                        Minimum Fit Function Value = 0.14 
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.024 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.080) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.024 
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.044) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.99 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.53 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.50 ; 0.58) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.61 
                       ECVI for Independence Model = 32.41 
  
     Chi-Square for Independence Model with 105 Degrees of Freedom = 12738.84 
                           Independence AIC = 12768.84 
                                Model AIC = 207.38 
                              Saturated AIC = 240.00 
                           Independence CAIC = 12843.53 
                               Model CAIC = 595.74 
                             Saturated CAIC = 837.47 
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                          Normed Fit Index (NFI) = 1.00 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.40 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.99 
  
                             Critical N (CN) = 482.76 
   
                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0068 
                             Standardized RMR = 0.022 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.98 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.95 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.34 
 
 TI AC                                                                           
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                CUR1   CUR2    CUR3   CUR4    PRO1    PRO2    
               --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
CUR1       0.30 
CUR2       0.20       0.24 
CUR3       0.18       0.18       0.28 
CUR4       0.18       0.17       0.23       0.40 
PRO1       0.15       0.14       0.17       0.22       0.38 
PRO2       0.16       0.15       0.19       0.25       0.22       0.39 
PRO3       0.14       0.14       0.16       0.20       0.17       0.21 
PRO4       0.16       0.15       0.18       0.25       0.19       0.23 
INT1       0.15       0.14       0.18       0.18       0.15       0.18 
INT2       0.16       0.16       0.19       0.20       0.18       0.19 
INT3       0.15       0.14       0.18       0.19       0.17       0.17 
INT4       0.17       0.16       0.20       0.21       0.20       0.20 
ASS1       0.13       0.12       0.15       0.15       0.14       0.15 
ASS2       0.13       0.12       0.18       0.18       0.14       0.17 
ASS3       0.16       0.14       0.18       0.18       0.16       0.17 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
              PRO3   PRO4     INT1     INT2     INT3     INT4    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
PRO3      0.24 
PRO4      0.21       0.38 
INT1       0.16       0.18       0.30 
INT2       0.17       0.21       0.23       0.37 
INT3       0.16       0.18       0.20       0.22       0.29 
INT4       0.17       0.20       0.21       0.25       0.25       0.40 
ASS1      0.14       0.13       0.14       0.15       0.15       0.17 
ASS2      0.15       0.17       0.17       0.18       0.17       0.19 
ASS3      0.16       0.16       0.17       0.18       0.17       0.19 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                ASS1    ASS2    ASS3    
              --------   --------   -------- 
ASS1       0.25 
ASS2       0.18       0.31 
ASS3       0.18       0.22       0.32 
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         Fitted Residuals 
 
                CUR1       CUR2       CUR3       CUR4       PRO1       PRO2    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
CUR1       0.00 
CUR2       0.00       0.00 
CUR3       0.00       0.00       0.00 
CUR4       0.01       0.00       0.00       0.00 
PRO1       0.01      -0.01       0.00       0.01       0.00 
PRO2       0.00       0.00       0.01       0.01       0.01       0.00 
PRO3       0.01       0.01       0.01       0.00       0.00       0.00 
PRO4       0.01       0.01       0.00       0.01       0.00       0.01 
INT1      -0.01      -0.01      -0.01       0.00      -0.01       0.00 
INT2      -0.01      -0.01       0.00       0.01      -0.01       0.00 
INT3      -0.01      -0.01       0.00       0.00      -0.01       0.00 
INT4      -0.01      -0.01      -0.01       0.01      -0.01      -0.01 
ASS1      -0.01       0.00       0.00       0.00       0.00      -0.02 
ASS2       0.00       0.00       0.00      -0.01       0.00      -0.01 
ASS3       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00      -0.01 
 
         Fitted Residuals 
 
                PRO3    PRO4    INT1     INT2     INT3     INT4    
               --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
PRO3       0.00 
PRO4       0.00       0.00 
INT1        0.01       0.01       0.00 
INT2        0.00       0.01       0.00       0.00 
INT3        0.00       0.01       0.00       0.00       0.00 
INT4        0.00       0.01       0.00       0.00       0.00       0.00 
ASS1       0.00      -0.01       0.01       0.00       0.01       0.00 
ASS2      -0.01      -0.01       0.01       0.01       0.01       0.01 
ASS3      -0.01      -0.01       0.01       0.00       0.01       0.01 
 
         Fitted Residuals 
 
                ASS1    ASS2     ASS3    
              --------   --------   -------- 
ASS1       0.00 
ASS2       0.00       0.00 
ASS3       0.00       0.00       0.00 
 
 Summary Statistics for Fitted Residuals 
 
 Smallest Fitted Residual =   -0.02 
   Median Fitted Residual =    0.00 
  Largest Fitted Residual =    0.01 
 
 Stemleaf Plot 
 
 -18|0  
 -16|  
 -14|876  
 -12|0095543  
 -10|612  
 - 8|162  
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 - 6|66203  
 - 4|9721654  
 - 2|64970  
 - 0|88764420855333  
   0|44566777801111223456678  
   2|0122378901112378  
   4|023303588  
   6|145568913446679  
   8|  
  10|01357  
  12|12  
  14|24 
 
         Standardized Residuals   
 
                CUR1  CUR2    CUR3   CUR4   PRO1    PRO2    
              --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
CUR1       0.86 
CUR2       2.12       2.12 
CUR3       1.33       1.83      -2.32 
CUR4       2.59       1.46      -0.55       3.18 
PRO1       0.80      -0.78       0.34       2.38       0.84 
PRO2       0.32      -0.07       0.94       2.73       1.25       2.11 
PRO3       2.82       2.24       3.25       2.55       0.67       0.13 
PRO4       1.24       0.84       1.29       2.54       1.42       1.11 
INT1      -2.25      -2.32      -1.75       0.17      -1.35      -0.13 
INT2      -2.97      -2.34      -0.91       0.82      -1.30      -0.54 
INT3      -2.23      -2.83      -0.51       0.48      -1.76      -1.18 
INT4      -1.71      -1.88      -1.24       0.91      -1.73      -1.25 
ASS1      -0.93       0.12      -0.36      -0.81      -0.04      -2.47 
ASS2      -1.30      -0.43      -0.72      -0.92      -0.74      -3.21 
ASS3      -0.45      -0.27      -0.07       0.41      -0.53      -2.59 
 
         Standardized Residuals   
 
              PRO3    PRO4     INT1     INT2     INT3     INT4    
             --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
PRO3       1.26 
PRO4      -0.43       2.25 
INT1       2.11       0.91       2.48 
INT2       0.60       1.36       1.01       1.35 
INT3       1.05       1.72       0.32       2.78       3.01 
INT4       0.59       0.69       0.48       1.18       1.10      -1.14 
ASS1      -1.73      -1.81       2.14       1.65       2.43       0.80 
ASS2      -1.66      -1.94       3.90       1.58       2.88       1.13 
ASS3      -1.78      -1.58       2.01       0.16       1.41       1.05 
 
         Standardized Residuals   
 
               ASS1     ASS2    ASS3    
             --------   --------   -------- 
ASS1       0.84 
ASS2       1.25       0.93 
ASS3       1.36       1.61       1.84 
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 Summary Statistics for Standardized Residuals 
 
 Smallest Standardized Residual =   -3.21 
   Median Standardized Residual =    0.64 
  Largest Standardized Residual =    3.90 
 
 Stemleaf Plot 
 
 - 3|20  
 - 2|865  
 - 2|33332  
 - 1|99888777776  
 - 1|4333221  
 - 0|999887755555  
 - 0|44431110  
   0|11223334  
   0|55667788888899999  
   1|000111222333344444  
   1|5666788  
   2|0111112244  
   2|55567889  
   3|022  
   3|9 
 Largest Negative Standardized Residuals 
 Residual for     INT2 and     CUR1  -2.97 
 Residual for     INT3 and     CUR2  -2.83 
 Residual for     ASS2 and     PRO2  -3.21 
 Residual for     ASS3 and     PRO2  -2.59 
 Largest Positive Standardized Residuals 
 Residual for     CUR4 and     CUR1   2.59 
 Residual for     CUR4 and     CUR4   3.18 
 Residual for     PRO2 and     CUR4   2.73 
 Residual for     PRO3 and     CUR1   2.82 
 Residual for     PRO3 and     CUR3   3.25 
 Residual for     INT3 and     INT2   2.78 
 Residual for     INT3 and     INT3   3.01 
 Residual for     ASS2 and     INT1   3.90 
 Residual for     ASS2 and     INT3   2.88 
 
 TI AC                                                                           
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                         Qplot of Standardized Residuals 
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                             Standardized Residuals 
 
        The Modification Indices Suggest to Add the 
  Path to  from      Decrease in Chi-Square    New Estimate 
 CUR       PRO                17.7                 0.68 
 CUR       INT                12.4                -0.64 
 PRO       CUR                17.7                 1.04 
 PRO       ASS                12.4                -0.44 
 INT       CUR                12.4                -0.70 
 INT       ASS                17.7                 0.60 
 ASS       PRO                12.4                -0.48 
 ASS       INT                17.7                 0.91 
 
 The Modification Indices Suggest to Add an Error Covariance 
  Between    and     Decrease in Chi-Square    New Estimate 
 PRO       CUR                17.7                 0.15 
 INT       CUR                12.4                -0.10 
 ASS       PRO                12.4                -0.11 
 ASS       INT                17.7                 0.14 
 
 TI AC                                                                           
 
 Factor Scores Regressions 
 
         ETA  
 
                CUR1       CUR2     CUR3   CUR4    PRO1    PRO2    
                --------      --------   --------    --------   --------   -------- 
 CUR           0.21       0.32       0.69       0.27       0.02       0.00 
 PRO           0.03       0.01       0.31      -0.45       0.43       0.34 
 INT            0.04       0.08       0.14      -0.02       0.07       0.07 
 ASS           0.05       0.11       0.08      -0.03       0.07       0.07 
 
         ETA  
 
                   PRO3     PRO4     INT1    INT2      INT3     INT4    
                  --------    --------   --------   --------   --------   -------- 
 CUR           0.09       0.00       0.07       0.06       0.10       0.06 
 PRO           0.86       0.43       0.11      -0.04       0.07       0.06 
 INT            0.14       0.02       0.40       0.27       0.45        0.32 
 ASS           0.00       0.15       0.05       0.06       0.04        0.02 
 
         ETA  
 
                   ASS1     ASS2     ASS3    
                  --------   --------   -------- 
 CUR            0.05       0.10       0.05 
 PRO            0.01       0.04       0.12 
 INT            0.00       0.06       0.08 
 ASS            0.53       0.46       0.53 
 
 TI AC                                                                           
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
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               CUR      PRO     INT    ASS         
             --------   --------  --------  -------- 
CUR1       0.40        - -        - -        - - 
CUR2       0.38        - -        - -        - - 
CUR3       0.47        - -        - -        - - 
CUR4       0.48        - -        - -        - - 
PRO1        - -       0.45        - -        - - 
PRO2        - -       0.49        - -        - - 
PRO3        - -       0.43        - -        - - 
PRO4        - -       0.48        - -        - - 
INT1        - -        - -       0.45        - - 
INT2        - -        - -       0.48        - - 
INT3        - -        - -       0.46        - - 
INT4        - -        - -       0.51        - - 
ASS1        - -        - -        - -       0.40 
ASS2        - -        - -        - -       0.46 
ASS3        - -        - -        - -       0.47 
 
         GAMMA        
 
                     AC          
                  -------- 
CUR            0.92 
PRO            0.90 
INT            0.92 
ASS            0.88 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
                   CUR       PRO        INT    ASS        AC          
                 --------   --------   --------   --------   -------- 
 CUR            1.00 
 PRO            0.83       1.00 
 INT            0.84       0.83       1.00 
 ASS            0.80       0.79       0.80       1.00 
 AC             0.92       0.90       0.92       0.88       1.00 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
            CUR       PRO     INT       ASS         
          --------   --------   --------   -------- 
            0.15       0.19       0.16      0.23 
 
 TI AC                                                                           
 
 Completely Standardized Solution 
 
         LAMBDA-Y     
 
                CUR      PRO      INT      ASS         
              --------   --------  --------   -------- 
CUR1       0.73        - -        - -        - - 
CUR2       0.78        - -        - -        - - 
CUR3       0.89        - -        - -        - - 
CUR4       0.76        - -        - -        - - 
PRO1        - -       0.73        - -        - - 
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PRO2        - -       0.78        - -        - - 
PRO3        - -       0.88        - -        - - 
PRO4        - -       0.78        - -        - - 
INT1        - -        - -       0.81        - - 
INT2        - -        - -       0.80        - - 
INT3        - -        - -       0.85        - - 
INT4        - -        - -       0.80        - - 
ASS1        - -        - -        - -       0.79 
ASS2        - -        - -        - -       0.82 
ASS3        - -        - -        - -       0.83 
 
         GAMMA        
 
                     AC          
                  -------- 
 CUR            0.92 
 PRO            0.90 
 INT            0.92 
 ASS            0.88 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
                    CUR      PRO       INT       ASS       AC          
                  --------   --------   --------   --------   -------- 
 CUR            1.00 
 PRO            0.83       1.00 
 INT            0.84       0.83       1.00 
 ASS            0.80       0.79       0.80       1.00 
 AC             0.92       0.90       0.92       0.88       1.00 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
            CUR        PRO        INT        ASS         
            --------   --------   --------   -------- 
                0.15       0.19       0.16       0.23 
 
         
 THETA-EPS    
 
                CUR1     CUR2    CUR3   CUR4    PRO1   PRO2    
               --------     --------   --------   --------   --------   -------- 
CUR1       0.47 
CUR2       0.17       0.39 
CUR3      -0.01        - -         0.21 
CUR4      -0.05      -0.05        - -          0.42 
PRO1        - -           - -           - -         0.12  0.47 
PRO2        - -         -0.01        - -        0.15       - -        0.40 
PRO3        - -          0.02     -0.02     0.11    -0.08        - - 
PRO4        - -           - -       -0.01     0.14   -0.07        - - 
INT1         - -           - -          - -          - -     -0.04    -0.01 
INT2       -0.02        - -          - -          - -        - -          - - 
INT3         - -       -0.02       - -          - -          - -     -0.03 
INT4         - -           - -          - -          - -      0.02        - - 
ASS1        - -           - -           - -       -0.01      - -         - - 
ASS2       -0.07     -0.06     0.02         - -     -0.05     -0.01 
ASS3        0.02         - -          - -         - -        0.00    -0.04 
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         THETA-EPS    
 
                PRO3    PRO4     INT1     INT2     INT3     INT4    
               --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
PRO3     0.23 
PRO4    - -      0.39 
INT1      - -         - -        0.34 
INT2       - -        0.04        0.04       0.36 
INT3       - -          - -           - -        0.00  0.27 
INT4   -0.03        - -       -0.06        - -    0.04       0.36 
ASS1      0.02    -0.06      - -       -0.02   0.04       0.03 
ASS2      - -          - -        0.02         - -        - -          - - 
ASS3      - -       -0.05       - -           - -        - -          - - 
 
         THETA-EPS    
 
                ASS1    ASS2     ASS3    
             --------    --------    -------- 
ASS1       0.37 
ASS2        - -       0.33 
ASS3      -0.03       0.04       0.31 
 
                           Time used:    0.047 Seconds 
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แบบสอบถามเพือ่หาคุณภาพตัวบ่งช้ี 
เร่ือง  การพฒันาตัวบ่งช้ีงานวชิาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
คาํช้ีแจง: 

1. แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัในหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของ
ตวับ่งช้ีคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีไดจ้ากการพฒันากบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

2.  ผูต้อบแบบสอบถามคือผูบ้ริหารสถานศึกษา 
3.  แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอนดงัน้ี 

ตอนที ่ 1  แบบสอบถามเพื่อหาคุณภาพตวับ่งช้ีงานวิชาการดา้นการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา จาํนวน   26       ขอ้ 

ตอนที ่ 2  แบบสอบถามเพื่อหาคุณภาพตวับ่งช้ีงานวิชาการดา้นการพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ จาํนวน 19    ขอ้ 

ตอนที ่ 3  แบบสอบถามเพื่อหาคุณภาพตวับ่งช้ีงานวิชาการดา้นการนิเทศภายใน
จาํนวน   25     ขอ้ 

ตอนที ่ 4  แบบสอบถามเพื่อหาคุณภาพตวับ่งช้ีงานวิชาการดา้นการประกนัคุณภาพ
ภายใน จาํนวน 18    ขอ้ 

4.  ขอความอนุเคราะห์จากท่านแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัตวับ่งช้ีแต่ละตวัว่ามีความเหมาะสม 
สอดคลอ้งในการเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพในแต่ละประเด็นอยา่งไรแลว้ใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ี
ท่านเห็นว่าถูกตอ้งท่ีสุด 5 ระดบัดงัน้ี เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง   
เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยทีสุ่ด 

5.  การตอบแบบสอบถามจะไม่ส่งผลในทางลบใด ๆ กบัท่านโปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้
ตามความเห็นท่ีเป็นจริงและคาํตอบของท่านจะเป็นคุณค่าต่อการหาคุณภาพตวับ่งช้ีงานวิชาการ
สาํหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
นายประยรู  เจริญสุข 

ศึกษานิเทศกส์าํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคายเขต 1 
นกัศึกษาระดบัปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ตอนที ่ 1  คุณภาพตัวบ่งช้ีงานวชิาการสําหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานด้านการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 

 

ข้อที ่ ตัวบ่งช้ี 

ระดับความเหมาะสม 

เห
มา
ะส

มม
าก
ทีสุ่

ด 

เห
มา
ะส

มม
าก

 

เห
มา
ะส

มป
าน
กล

าง
 

เห
มา
ะส

มน้
อย

 

เห
มา
ะส

มน้
อย
ทีสุ่

ด 

การเตรียมความพร้อมการใช้หลกัสูตร      

1. 
 

มีการศึกษานโยบายการพฒันาหลกัสูตรของสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     

2. มีการประชุมระดมความคิด  ฝึกอบรมครูใหค้รูเขา้ใจ
หลกัสูตรและแนวการใชห้ลกัสูตร 

     

3. มีการวิเคราะห์และปรับหลกัสูตรท่ีใชอ้ยูเ่ดิมแลว้นาํ 
มาใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพของโรงเรียน 

     

4. มีการกาํหนดนโยบายวิสยัทศัน์และเป้าหมายในการ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

     

5. มีการใหบุ้คลากรและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
วางแผนการใชห้ลกัสูตร 

     

การบริหารจัดการหลกัสูตร      

1. มีการวิเคราะห์และนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานของ
สถานศึกษาอยา่งเป็นระบบและเป็นปัจจุบนั 

     

2. มีการกาํหนดจุดเนน้ของสถานศึกษาไดรั้บการช้ีแนะ
จากผูเ้ช่ียวชาญหรือนกัวิชาการภายนอก 

     

3. มีการกาํหนดสดัส่วนเวลาเรียนท่ีสถานศึกษากาํหนด
ข้ึนสอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของสถานศึกษา 

     

4. มีการกาํหนดภาระหนา้ท่ีแก่บุคลากรในการจดัทาํ
หลกัสูตรสถานศึกษาไดเ้หมาะสมกบัคุณวฒิุประสบการณ์ 
ความเช่ียวชาญ หรือภาระหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบอยู ่
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ข้อที ่ ตัวบ่งช้ี 
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5. มีการกาํหนดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์หผู้เ้รียนมี
ทกัษะกระบวนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

 
 

    

6. มีการพฒันาหลกัสูตรและแผนการเรียนรู้โดยวิธีการ
หลากหลายสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัสูตรแกนกลาง 

     

7. มีการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพทอ้งถ่ินท่ีเป็นไปในทิศทางของหลกัสูตร
แกนกลาง 

     

การจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตร      

1. การจดัครูจดัชั้นเรียนและจดันกัเรียนเขา้ชั้นเรียนตาม
ความเหมาะสมตามสภาพที่เป็นจริง 

     

2. การส่งเสริมใหค้รูจดัและพฒันาแหล่งเรียนรู้หรือ
สถานท่ีเรียนใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน 

     

3. การส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้
ทกัษะกระบวนการ 

     

4. การตรวจบนัทึกผลการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมถึงเอกสาร
ทุกชนิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการศึกษาระบบโรงเรียน 

     

5. การจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบั
สภาพของนกัเรียน 

     

6. ครูเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้  

     

7. การใชก้ระบวนการวจิยัเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการ
พฒันาการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน 

     

8. การประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ตามสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน 
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    9. การจดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนต่อชุมชนเม่ือ 
ส้ินภาคการศึกษาหรือเปล่ียนรูปแบบได ้

     

10. การจดัสอนซ่อนเสริมใหก้บันกัเรียนท่ีมีปัญหานอก
เวลาเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

     

การประเมินผลหลกัสูตร      

1. การรายงานผลท่ีเกิดข้ึนจากการประเมินใหค้รูท่ี
รับผดิชอบในการจดัการเรียนการสอนสาระนั้น ๆ 

     

2. การวิจยัและหารูปแบบการใชห้ลกัสูตรท่ีเหมาะสม
และหาทางปรับปรุงแกไ้ข 

     

3. การนาํผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไ้ขการจดัทาํ
หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ิน 

     

4. การรายงานผลการพฒันาหลกัสูตรใหส้าธารณชนทราบ      
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การสํารวจปัญหาและความต้องการ      

1. การสาํรวจสภาพและความตอ้งการของครูในการ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ 

     

2. การรวบรวมขอ้มูลในดา้นต่าง ๆสถานศึกษาได้
ดาํเนินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการเรียนรู้ 

     

3. การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนมาเป็นฐานใน
การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

     

การวางแผนการพฒันา      
1. การจดัหา จดัทาํ  ผลิต และการใชแ้ละบาํรุงรักษาส่ือ

การเรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     

2. การปฐมนิเทศการใชส่ื้อ แหล่งเรียนรู้ ใหน้กัเรียนทราบ      
3. การปรับปรุงและพฒันาส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน

ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
     

4. การกาํหนดกรอบการพฒันากระบวนการเรียนรู้      
การปฏิบตัิตามแผน      

1. การสร้างองคค์วามรู้เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้กิดกระบวนการ
คิดในแต่ละเร่ือง 

     

2. การสร้างวฒันธรรมการสอนใหม่ทาํโดยการวิจยัและ
พฒันาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัจริงๆ 

     

3. การส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ โดยจดั
เน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้ง กบัความ
สนใจ ความถนดัของผูเ้รียน 
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4. การประยกุตใ์ชค้วามรู้ไปใชใ้นสภาพจริงจริง      
5. การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ใหส้มดุลกนัดา้นการ

ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์

     

6. การส่งเสริมใหค้รูใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ ตามสาระ
และหน่วยการเรียนรู้ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

     

7. การจดัแหล่งเรียนรู้ใหค้รูไดศึ้กษาและพฒันาตนเอง      
8. การจดัการใหค้รูได ้ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายท่ีจะใหค้รู

พฒันาตนเอง 
     

9. การพฒันาความชาํนาญและเทคนิคการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ โดยใหค้รูจดัทาํแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

     

การประเมินผลและปรับปรุง      

1. การปฏิบติัและจดัทาํปฏิทินปฏิบติังานเก่ียวกบัการ
วดัผลและประเมินผลการเรียน 

     

2. การนาํผลการประเมินมาพฒันาและปรับปรุง วิธี
วดัผลและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

     

3. การสร้างเคร่ืองมือในการวดัผลท่ีเป็นไปตามผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงัครบทุกรายวิชา 

     

4. การวิจยัเพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ 
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การวางแผนนิเทศ      

1. การกาํหนดนโยบายการนิเทศภายในไวใ้น
แผนปฏิบติัการประจาํปี 

     

2. การประเมินความตอ้งการจาํเป็นของครูเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังาน 

     

3. การระดมความคิดและรวบรวมปัญหาเก่ียวกบัการเรียน
การสอนของครูเพื่อนาํมาวเิคราะห์และวางแผนการนิเทศ 

     

4. การเขียนแผนปฏิบติัการนิเทศโดยระบุวตัถุประสงค ์
ขอบข่าย ภารกิจ เป้าหมาย วิธีการปฏิบติั ระยะเวลา
ปฏิบติั รวมทั้งจดัทาํคู่มือการนิเทศใหค้รูมีส่วนร่วม 

     

5. การใชข้อ้มูล สารสนเทศเช่นรายงานผลการวดั
ประเมินผลมาใชใ้นการวางแผนการนิเทศภายใน 

     

6. การกาํหนดวิธีการ ควบคุม กาํกบั ติดตามประเมินผล
การนิเทศภายในไวอ้ยา่งชดัเจน   

     

การสร้างส่ือและเคร่ืองมือนิเทศ      

1. การจดัทาํเอกสาร คู่มือการนิเทศเพื่อใหค้รูไดศึ้กษา
คน้ควา้และพฒันางาน 

     

2. การจดัหาส่ือและเคร่ืองมือสาํหรับการนิเทศอยา่ง
เหมาะสม 

     

3. การปรับปรุงวิธีการนิเทศภายใน ใหเ้หมาะสมกบั
สภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการจาํเป็น 

     

4. การกาํหนดเคร่ืองมือในการนิเทศสอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการนิเทศภายใน 
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5. การวิจยัหารูปแบบการนิเทศภายในท่ีเหมาะสมกบั
สภาพของโรงเรียน 

     

การปฏิบตัิการนิเทศ      

1. การสร้างขอ้ตกลงหรือช้ีแจงใหเ้กิดความมัน่ใจกบัครู
หรือผูนิ้เทศเก่ียวกบัการนิเทศ 

     

2. การเยีย่มชั้นเรียนเพื่อรวบรวมขอ้มูลการสอน      
3. การปฐมนิเทศครูก่อนทาํการสอนก่อนปฏิบติังาน      
4. การส่งเสริมครูท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ สาธิตวิธี

ปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพ 
     

5. การสนทนาทางวิชาการเพื่อระดมความคิดเพิ่มพนู
ความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการปฏิบติังานการเรียน
การสอนตลอดจนเทคนิคการสอนแก่คณะครู 

     

6. การใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่ครูเพื่อใหเ้กิดความกา้วหนา้
ทางวิชาชีพ ความสามารถที่จะรับผดิชอบต่องานท่ี
สูงข้ึนหรือเป็นท่ียอมรับแก่เพื่อนร่วมงาน 

     

7. การจดันิทรรศการเผยแพร่ความรู้ข่าวสาร ผลงานทาง
วิชาการ และประชาสมัพนัธ์ใหค้รูเกิดความรู้ความ
เขา้ใจและความสามารถนาํไปปรับปรุงพฒันางาน 

     

8. การใชว้ิธีการท่ีหลากหลายมาใชเ้พิ่มพนูประสบการณ์
และสามารถนาํมาใหค้รูพฒันาตนเอง พฒันางานให้
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

     

9. การสร้างเครือข่ายกบัเพื่อนครูในสถานศึกษาในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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การประเมินผลและรายงาน      

1. การประเมินผลจากปฏิบติัการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่นประเมินผลการประชุม อบรม สมัมนา หรือการ
สนทนาทางวชิาการ 

     

2. การประเมินผลการนิเทศในรูปแบบของคณะกรรมการ      
3. การประเมินผลความพึงพอใจของครูและ ผูบ้ริหาร 

ต่อกระบวนการและวิธีนิเทศ 
     

4. การแจง้ผลการนิเทศใหผู้รั้บการนิเทศทราบ      
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การควบคุมคุณภาพ      

1. การสร้างความตระหนกัในความสาํคญัของการ
ประกนัคุณภาพภายในแก่บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา 

     

2. การพฒันาบุคลากรเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เช่นจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ ศึกษาดูงาน
ในเร่ืองการพฒันาคุณภาพภายใน 

     

3. การระดมทรัพยากรและจดัสรรงบประมาณเพื่อ
รองรับการประกนัคุณภาพภายใน 

     

4. การทบทวนวสิยัทศัน์ ภารกิจ เป้าหมายและการ
กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     

5. การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีตอบสนองภารกิจ
และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษา 

     

6. การจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานท่ีสามารถใชไ้ดอ้ยา่ง
ทัว่ถึงทุกคน 

     

7. การนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินการ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษามาจดัระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั 

     

การตรวจสอบคุณภาพ      

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนประเมิน
และรายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

     

2. การกาํหนดกรอบแนวทางและรูปแบบการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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3. การจดัทาํ และใชเ้คร่ืองมือในการประเมินการ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากสภาพจริง 

     

4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล สารสนเทศในการประเมิน
อยา่งเป็นระบบและเป็นปัจจุบนั 

     

5. การตรวจสอบยอ้นรอยและปรับปรุงกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

     

การประเมินคุณภาพ      

1. คุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินคุณภาพ
ภายในไดม้าตรฐาน 

     

2. การประเมินคุณภาพภายในดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย      
3. การวดัและประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ครอบคลุม

ทุกมาตรฐาน 
     

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

     

5. การรายงานคุณภาพการศึกษาระบุความสาํเร็จตามเป้า
มายท่ีกาํหนดในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

     

6. การนาํผลการประเมินภายนอกมาปรับปรุงการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารและครู เพื่อพฒันาประกนั
คุณภาพภายใน 

     

 

ขอบคุณท่านท่ีกรุณาตอบทุกขอ้ 
 

 

 
 



 

ประวตัผู้ิเขยีน 
  
 

นายประยรู เจริญสุข เกิดเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2498 ท่ี อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  สาํเร็จ
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จงัหวดัขอนแก่น ปีพุทธศกัราช 2515 
สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาการศึกษา ที่วิทยาลยัครูอุดรธานี ปีพุทธศกัราช 2517 
สาํเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญา ประโยคครูพิเศษมธัยม (พ.ม.) ศึกษาดว้ยตนเอง ปีพุทธศกัราช 2522  
สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีการศึกษาบณัฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม ปีพุทธศกัราช 2527 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีพุทธศกัราช 2527 และคาดว่าจะสาํเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฏีบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) ปีพทุธศกัราช 2553  

เร่ิมรับราชการตาํแหน่งครู 1 ระดบั 1 ปีพุทธศกัราช 2521 ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง
ศึกษานิเทศก ์ชาํนาญการพิเศษ สาํนกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
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