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บทที 1  

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 “ผู ้ มีหน้าทีจัดการศึกษาทุกคนต้องถือว่า ตัวของท่านมีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองอยู่อย่างเต็มที ในอันที

จะต้องปฏิบัติหน้าทีให้เทียงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์โดยเต็มกําลัง จะประมาทหรือละเลยมิได้ เพราะถ้าปฏิบัติให้ผิดพลาด

บกพร่องไปด้วยประการใดๆ ผลร้ายอาจเกิดขึ นแก่ส่วนรวมและประเทศชาติได้มากมาย” พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่

คณะครูนักเรียนทีได้รับพระราชทานรางวัลฯ เมือวันที  27   กรกฏาคม  2524  (กรมวิชาการ, 2540)  พระบรมราโชวาท

ดังกล่าวได้มีการนําสู่การปฏิบัติมาตลอด โดยกําหนดไว้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างต่อเนือง  รวมถึง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที  10 ทีเป็นแผนพัฒนาประเทศระหว่าง พ.ศ 2550-2554 ก็ได้ให้ความสําคัญ

กับการพัฒนาประเทศ โดยเน้นทีการพัฒนาคน 

 ปัจจุบันสังคมไทยกําลังเผชิญกับภาวะวิกฤติในด้านต่าง ๆ อย่างรุนแรง ซึงส่งผลกระทบถึงคนไทยทุกคน ภาวะ

วิกฤติดังกล่าวเกิดจากกระแสการเปลียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิงแวดล้อม ทีถาโถม

กระทบสังคมโลกและสังคมไทยอย่างรุนแรงมากขึ น “การศึกษา” เป็นสิงทีคนในสังคมหวังพึงพาให้เป็นปัจจัยนําไปสู่การ

แก้ไขและป้องกันภาวะวิกฤตินานาประการเหล่านั น แต่จากการวิเคราะห์สภาพการณ์ของการศึกษาในสังคมและประเทศ

ไทย กลับปรากฏว่าตัวการศึกษานันเองกําลังอยู่ในภาวะวิกฤติด้วยไม่ยิงหย่อนไปกว่าวิกฤติด้านอืน ๆ ของสงัคมไทย 

โดยเฉพาะภาวะวิกฤติในด้านคุณภาพการศึกษา ซึงเป็นปัญหาทีมีมานาน  (อํารุง  จันทวานิช, 2542) ดังนั นการปฏิรูป

การศึกษาซึงมีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการหลักในการปฏิรูป  ทีหลายฝ่ายได้พยายามผลักดันให้เกิดผล

อย่างจริงจังในทางปฏิบัติ เพือนําไปสู่พื นฐานสําคัญของการปฏิรูประบบอืนๆ  การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นกระบวนการทีจง

ใจสร้างการเปลียนแปลงระบบการจัดการศึกษาทุกด้านทีเป็นอยู่ เพือให้สามารถนําไปสู่ผลผลิตคุณภาพหรือเป้าหมายของ

การศึกษา การดําเนินการเช่นนี จึงไม่ใช่การเปลียนแปลงธรรมดา แต่ต้องเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีแผนดําเนินการ และ

เพือให้เกิดผลอย่างจริงจัง จึงจําเป็นต้องปฏิรูปทั งด้านการเรียนรู้ ซึงเป็นการปรับเปลียนวิธีการจัดการเรียนการสอน เพือให้

ผู ้ เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาทักษะและปรับเปลียนพฤติกรรมของตนได้สอดคล้องกับเป้าหมายของ

การศึกษาให้ “คิดเป็น ทําเป็นและแก้ปัญหาเป็น” โดยเน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญ จึงเป็นเหตุผลทําให้ต้องมีการปรับเปลียน

วิธีการสอนของครูผู ้ บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ทีถือเป็นปัจจัยสําคัญของการจัดการศึกษา เพราะเป็นบุคคลที

ใกล้ชิดกับผู ้ เรียนและการจัดการศึกษามากทีสุด การปรับเปลียนเช่นนี มิใช่เรืองง่ายเพราะเกียวเนืองถึงการปรับเปลียน

ทัศนคติ  ความรู้ความสามารถ ทักษะและความเคยชินเดิม ไปสู่ทัศนคติความรู้ความสามารถ และทักษะใหม่ทั งผู ้สอนและ

ผู ้ เรียน  การปรับเปลียนเช่นนี จึงถือเป็นการปฏิรูปอย่างหนึงในการจัดการศึกษา เพือให้กระบวนการปฏิรูปการศึกษา

ปรับเปลียนไปทั งการบวนการ (ปรัชญา เวสารัชช์, 2545) 

อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปการศึกษาทีเป็นอยู่ในประเทศต่าง ๆ และในประเทศไทย มีหลักการใหญ่ทีสอดคล้องกัน

ว่าส่งผลดีต่อการจัดการศึกษา คือ หลักการมีส่วนร่วม ทีถือว่าการร่วมคิดร่วมทําของบุคคลทุกฝ่ายทีเกียวข้อง อัน

ประกอบด้วย ครู ผู ้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ผู ้ เรียน ผู ้ปกครอง ชุมชนและสังคม ดังนั นในเรือง

การมีส่วนร่วมผู ้ บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงจําเป็นต้องปรับตนเองให้คุ ้ นเคยกับการมีบุคคลอืนเข้ามา

เกียวข้องกับการจัดการศึกษา นอกจากนี หลักการกระจายอํานาจ ทีให้ความสําคัญกับการตัดสินใจลงไปสู่ผู ้ รับผิดชอบ

ระดับสถานศึกษาให้มากทีสุดมีลักษณะเป็นการบริหารทีให้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Base Management) ใน 4 ด้านคือ 

ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และการบริหารทัวไป ทําให้บทบาทของสถานศึกษามีอํานาจใน
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การจัดการศึกษา คือมีความเป็นอิสระในการกําหนดเป้าหมายและทิศทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไป

ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิน สามารถกําหนดหลักสูตรของตนเองให้เป็นไปตามเป้าหมายทีกําหนด มีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดประสบการณ์ทีสอดคล้องกับหลักสูตร มีอํานาจในการวัดและประเมินผลการจัด

การศึกษา รวมทั งการบริหารจัดการทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา (สรรค์  วรอินทร์, 2545) โดยส่วนกลางมี

บทบาทในการบริหารและจัดการศึกษาระดับนโยบายและแผน มาตรฐาน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบ 

การประเมินผลและการดําเนินงานทีต้องปฏิบัติในระดับชาติ    

จากหลักการดังกล่าวครู ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาจึงต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ

ปฏิบัติงานสําเร็จลุล่วงตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้  ซึงเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา และเป็นเรืองการสร้างสรรค์

จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ (วิจิตร  ศรีสะอ้าน, 2549) โดยการศึกษาบริบททางการจัดการศึกษา เพือให้เกิดความรู้

ความเข้าใจถึงประเด็นหลักทีก่อให้เกิดการเปลียนแปลงของชุมชน ทั งด้านเศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม ประเพณี และ

สิงแวดล้อม เพือนําประเด็นเหล่านั นมาพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา รายวิชา และแผนการจัดการเรียนรู้  การวางแผน

ใช้แหล่งเรียนรู้ทีเหมาะสม การจัดหาสือ ภูมิปัญญาท้องถินและทรัพยากรมาช่วยในการจัดการศึกษาเพือส่งเสริมการเรียนรู้

ให้กับผู ้ เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของอุทัย  บุญประเสริฐ (2545) ทีว่าการปฏิรูปการเรียนการสอนเป็นหัวใจของการจัด

การศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติก็ได้เน้นการดําเนินงานดังกล่าวในลักษณะของการวิจัยและ

พัฒนาการเรียนการสอน ในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ เพือพัฒนาคุณภาพผู ้ เรียน และได้ข้อค้นพบว่าปัจจัยสําคัญทีส่งผลต่อ

ความสําเร็จและการจัดการศึกษา คือศักยภาพของผู ้บริหาร ทีต้องมีความรู้ ในเรืองปฏิรูปการศึกษา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มี

ภาวะผู ้นํา โดยเฉพาะอย่างยิงภาวะผู ้นําทางวิชาการ และต่อมาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ร่วมกับสภา

ผู ้บริหารหลักสูตรการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทยคัดเลือกผู ้บริหารต้นแบบ โดยคุณสมบัติเบื องต้นของผู ้บริหารเหล่านี

คือเป็นผู ้บริหารทีส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้  มีภาวะผู ้นําทางวิชาการ (วิจารณ์  พานิช. 2545) ซึง รุ่ง  แก้วแดง (2545) ได้

สนับสนุนการกําหนดคุณสมบัติเบื องต้นดังกล่าวว่า นอกจากผู ้บริหารจะมีความรู้ และประสบการณ์สมกับทีเป็นวิชาชีพ

ชั นสูงทางการบริหารการศึกษา  เป็นบุคลากรทีเป็นครูมืออาชีพแล้ว ผู ้ บริหารยุคใหม่ต้องเป็นผู ้ นําทางวิชาการด้วย

นอกจากนี  สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2543) ได้ทําการวิจัยเอกสารเกียวกับการจัดระบบในอนุญาตประกอบวิชาชีพผู ้บริหาร

การศึกษา ได้มีข้อค้นพบและข้อเสนอเกียวกับเรืองดังกล่าวทีสําคัญคือ ผู ้ บริหารควรมีวิสัยทัศน์ มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาผู ้ เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  เป็นแบบอย่าง

ทีดีแก่ครูและบุคลากรทีเกียวข้องและกํากับดูแลให้ครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในการผลิตและพัฒนาผู ้บริหารการศึกษา

ควรมีเป้าหมายเพือสร้างภาวะผู ้นําทางวิชาการ นอกจากนี  ธีระ รุญเจริญ (2544) ได้ทําการวิจัยเชิงเจาะลึกและเชิงสํารวจ

เพือประมวลสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาและการบริหารเท่าทีเป็นอยู่ในปัจจุบัน พบว่า สถานศึกษามีความเข้าใจ

เกียวกับการปฏิรูปการศึกษาในระดับมาก แต่การเตรียมรับการกระจายอํานาจมีน้อย เพราะขาดความชัดเจนในเชิงปฏิบัติ

ในหลายเรือง เช่น การบูรณาการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพือมุ่งบรรลุเกณฑ์มาตรฐานผู ้ เรียน ข้อค้นพบอีก

ประการหนึงคือ สถานศึกษามีศักยภาพในการรับการกระจายอํานาจการบริหาร “ในระดับค่อนข้างมาก” ในด้านการบริหาร

ทัวไป การบริหารบุคคล และด้านงบประมาณ ส่วนด้านการบริหารวิชาการมีศักยภาพในระดับ “ปานกลาง” และเป็นลําดับ

สุดท้าย โดยเฉพาะการดําเนินการเกียวกับการจัดทําหลักสูตรท้องถิน นอกจากนี ยังพบว่าผู ้บริหารส่วนใหญ่ให้ความสนใจ

ด้านวิชาการน้อยกว่าด้านอืนๆ ปัญหาอีกประการหนึงคือครูไปทําหน้าทีอืนนอกจากการจัดการเรียนการสอนทีเป็นงานหลัก 

ดังนั นเพือให้การกระจายอํานาจการบริหารประสบความสําเร็จ ผู ้บริหารโรงเรียนควรพัฒนาตนเองอย่างมากในเรืองการ

จัดการเรียนการสอนทีเน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญ การสร้างหลักสูตรท้องถิน และการเป็นผู ้ นําทางวิชาการ  สอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยในรัฐอิลลินอย สหรัฐอเมริกา (อ้างในกิตติมา  ปรีดีดิลก, 2545) ทีศึกษาครูใหญ่มากกว่า 500 คน พบว่า
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ผู ้บริหารทีประสบผลสําเร็จในสมัยนี ควรเป็นผู ้นําทางการสอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ

ร่วมกับครู ซึงครูในยุคปฏิรูปก็จะต้องเป็นผู ้จุดประกายการเรียนรู้ ให้ผู ้ เรียนได้เรียนอย่างมีชีวิตชีวา ให้ได้รับและได้เรียน

เพือให้มีความรู้พอเพียงกับการดํารงตนในสังคม ได้ค้นพบตนเองตามศักยภาพทีมี ปลอดภัยจากภยันตรายและอบายมุขที

ไม่ควรเผชิญ เพือจะได้เตรียมตนให้พร้อมทั งกําลังกาย  กําลังปัญญาและกําลังใจ เพือเติบโตเป็นกําลังทีสมบูรณ์ของสังคม

สืบไป (อมรวิชช์  นาครทรรพ, 2544)  

 นอกจากนปัีญหาคุณภาพของเด็กทีมีผลการประเมินตํา ทีถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าส่งผลมาจากการจัดการเรียนการ

สอนทีขาดประสิทธิภาพของครู  จากการประเมินผลคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ (National Test: NT) ของ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที  3 และระดับชั น

ประถมศึกษาปีที 6 ในปีการศึกษา 2549 โดยระดับ ประถมศึกษาปีที 6 มีผู ้ เข้าสอบวิชา ละ 447,000 คน สอบทั งหมด 4 

วิชา คะแนนเต็มวิชาละ 40 คะแนนหากได้คะแนนเกินร้อยละ 30 ถือว่า ผ่าน เกณฑ์ปรากฏว่า วิชาภาษาไทย มีนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อย ละ 61.02 โดยมีนักเรียนได้คะแนน ตําสุด 1 และสูงสุด 36 คะแนน เฉลีย 17.10 วิชาคณิตศาสตร์ 

นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 65.05 คะแนนตําสุด 0 คะแนน สูงสุด 40 คะแนนเฉลีย 15.55 วิชาวิทยาศาสตร์ 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 76.53 คะแนนตําสุด 0 คะแนน สูงสุด 39 คะแนน เฉลีย 17.27 วิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน

เกณฑ์การประเมินร้อยละ 51.31 คะแนนตําสุด 0 คะแนน สูงสุด 40 คะแนนเฉลีย 13.81 ส่วน ระดับมัธยมศึกษาปีที 3  มีผู ้

เข้าสอบวิชา 196,000 คน สอบทั งหมด 5 วิชา คะแนนเต็มวิชาละ 40 คะแนนเช่นกัน ปรากฏว่า วิชาภาษาไทย นักเรียน

ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 81.33 คะแนนตําสุด 2 คะแนน สูง สุด 34 คะแนนเฉลีย 17.58 วิชาคณิตศาสตร์ นักเรียน

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 57.68 ตําสุด 1 คะแนน สูงสุด 40 คะแนน เฉลีย 12.46 วิชาวิทยาศาสตร์ เฉลียร้อยละ 39.34 นักเรียน

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 83.72 คะแนน ตําสุด 1 คะแนน สูงสุด 39 คะแนน เฉลีย 16.67 วิชาภาษาอังกฤษ  นักเรียนผ่านเกณฑ์ 

46.60 คะแนนตําสุด 2 คะแนน สูงสุด 39 คะแนน เฉลีย 15.74 และวิชาสังคมศึกษา นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อย ละ 79.42 

คะแนนตําสุด 1 คะแนน สูงสุด 39 คะแนน เฉลีย 12.34 ซึงถือว่าไม่แตกต่างจากปีทีผ่านมาและนักเรียนส่วนใหญ่เกิน 50 % 

ได้คะแนนในช่วง 11-20 คะแนน ทุกวิชาขณะทีประเทศพัฒนาแล้วและจัดการศึกษาได้อย่างดี นักเรียนส่วนใหญ่จะได้

คะแนนในช่วง 21-30 และพบว่า คะแนนเฉลียร้อยละของวิชาภาษา อังกฤษตําทีสุดถัดมาเป็นวิชาคณิตศาสตร์นอกจากนั น

เกือบทุกวิชามีผู ้สอบได้ 0 คะแนน ซึงเมือเทียบกับงบประมาณด้านการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 4.1 ของรายได้ประชาชาติมวล

รวม หรือ GDP แต่ผลคะแนน NT 3 ปีทีผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่า คุณภาพการเรียนการสอนไม่ได้เพิมขึ นอีกทั งผลจากการ

ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบแรกของโรงเรียนการศึกษาขั นพื นฐาน 

พบว่าสถานศึกษาทีมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน โดยรวมร้อยละ 55 จากสถานศึกษาทั งหมด 17,362 โรง สรุปผลรายด้านคือ 

ด้านผู ้ เรียนที ไม่ได้มาตรฐานมีดังนี  ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ความรู้ และทักษะทีจําเป็นตามหลักสูตร 

ทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง ทักษะในการทํางาน รักการทํางาน

สามารถทํางานร่วมกับผู ้ อืนได้ และมีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริต ด้านผู ้บริหาร ทีไม่ได้มาตรฐาน มีดังนี การบริหารงาน

วิชาการ โดยเฉพาะการมีหลักสูตรทีเหมาะสมกับผู ้ เรียนและท้องถิน การมีสือการเรียนการสอนทีเอื อต่อการเรียนรู้  การ

ส่งเสริมกิจกรรมและการเรียนการสอนทีเน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญ ด้านครู ทีไม่ได้มาตรฐาน พบว่าความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอนทีเน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญ  ซึงสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2549) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพ มาตรฐานการจัดการศึกษาขั นพื นฐานของประเทศ 11 ประการ คือ 1) เร่งพัฒนาคุณภาพผู ้ เรียนให้มีผลสัมฤทธิ

ตามหลักสูตร 2) เร่งกําหนดหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถินให้เป็นเอกภาพเป็นสากล สอดคล้องกับลักษณะคน

ไทยและสอดคล้องกับบริบทและองค์ความรู้ ท้องถิน 3) เร่งบัญญัติศัพท์เกียวกับท้องถินให้เข้าใจตรงกัน 4) เร่งรัดสร้าง

มาตรฐานผลการเรียนในสถานศึกษาทุกแห่ง 5) รีบเร่งทบทวนเกณฑ์การจบหลักสูตรช่วงชั น 6) รีบเร่งจัดระบบและ
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ดําเนินการพัฒนาครูและผู ้บริหารสถานศึกษาโดยใช้การประกันคุณภาพ 7) เร่งสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพ

การศึกษาในระดับสถานศึกษา เขตพื นทีการศึกษา และต้นสังกัด 8) มอบอํานาจในการบริหารจัดการให้สถานศึกษาตาม

มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 9) จัดทําโครงการนําร่องการพัฒนาสถานศึกษาด้อยโอกาส 10) ทบทวน

การดําเนินการโครงการผลิตครู 5 ปี ให้เหมาะสมตามความเป็นจริง 11) จัดตั งคณะกรรมการปฏิบัติภารกิจการวิจัยและ

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน 

จากทีกล่าวมาจึงเป็นทียอมรับได้ว่าการศึกษาคือความหวังในการพัฒนาคน และครูคือผู ้สร้างคน สร้างชาติ สร้าง

ศาสตร์ สร้างภูมิปัญญาและศักดิ ศรีของชาติ ครูเป็นผู ้ มีบทบาทสําคัญยิงต่อการดํารงอยู่และการพัฒนาบ้านเมือง แต่

ปัจจุบันก็เป็นทียอมรับเช่นกันว่าปัญหาครูไทยมีมากมายหลายประการ ปัญหาทีสําคัญประการแรกคือ ปัญหาเกียวกับ

สถานะทางเศรษฐกิจและสถานะของวิชาชีพครู เนืองจากครูส่วนใหญ่ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี มีหนี สินมาก คนรุ่นใหม่ไม่

ปรารถนาเป็นครู สังคมและคนรุ่นใหม่ไม่เชือมันศรัทธาในวิชาชีพครู วิชาชีพครูกลายเป็นวิชาชีพทีไร้ซึงวิทยทายาท คนทีเข้า

สู่วิชาชีพครูส่วนใหญ่กลายเป็นครูบังเอิญ(By chance) มากกว่าเป็นครูสมหวัง (By choice) ปัญหาทีสอง คือ การทํางาน

ของครูมีความสลับซับซ้อนและซํ าซาก ครูมักได้รับมอบหมายให้ทํางานทีแตกต่างหลากหลายตั งแต่งานธุรการ และงาน

นโยบายเร่งด่วนทีไม่เกียวข้องกับการเรียนการสอนและการพัฒนาผู ้ เรียน ทั ง ๆ ทีในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ  

2542 ได้ให้ความหมายว่า ครูหมายถึงผู ้ทีทําหน้าทีหลักในด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู ้ เรียน นอกจากนั นการ

ทํางานของครูยังไม่สัมพันธ์กับความก้าวหน้าแห่งวิชาชีพครู ปัญหาสําคัญสุดท้าย คือปัญหาเกียวกับความรู้ ของครูคือครูมี

ความรู้ ไม่เพียงพอ ทําให้เป็นคนไม่ทันต่อการเปลียนแปลงของโลกโลกาภิวัตน์ ตามเด็กรุ่นใหม่ไม่ทันโดยเฉพาะด้าน

เทคโนโลยี ยังผลให้เด็กรุ่นใหม่ลดความศรัทธาต่อครูและวิชาชีพครู ปัญหาครูไทยและปัญหาวิชาชีพดังกล่าวจึงถือเป็น

ปัญหาวิกฤติของชาติ (สมหวัง  พิธิยานุวัตน์, 2545) จากเหตุผลความจําเป็นและปัญหาดังกล่าวผู ้ วิจัยจึงมีความตั งใจทีจะ

วิจัยและพัฒนา “โปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการ” แก่บุคลากรในสถานศึกษาขั นพื นฐาน ให้มีคุณสมบัติทีเหมาะสม

กับองค์ประกอบของภาวะผู ้นําทางวิชาการ เพือให้เกิดความรอบรู้ ทางวิชาการ  มีความมุ่งมันตั งใจทีจะพัฒนาคุณภาพ

ผู ้ เรียนให้มีสัมฤทธิ ผลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิมเติม 

(ฉบับที 2) พุทธศักราช 2545  

 

2. คําถามการวิจัย 

โปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้ นําทางวิชาการสําหรับพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั นพื นฐาน ทีได้รับจาก

กระบวนการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วยโครงการอะไรบ้าง แต่ละโครงการมีจุดมุ่งหมาย มีกิจกรรม มีผลงานทีคาดหวัง มี

การใช้ทรัพยากร และมีเอกสารประกอบโครงการอะไรบ้าง แต่ละโครงการเมือนําไปปฏิบัติ ได้มีข้อมูลสะท้อนกลับจาก

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยอะไรบ้าง ส่งผลต่อการพัฒนาพื นฐานความรู้ ทางวิชาการ  ความตระหนักในบทบาททางวิชาการ 

และทักษะการพัฒนางานวิชาการของกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเพียงใด มีการนําความรู้  ความตระหนัก และทักษะทีได้รับ

การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติในงานวิชาการมากน้อยเพียงใด ส่งผลต่อการเปลียนแปลงในงานวิชาการเพียงใด และส่งผลต่อ

นักเรียนตามทีคาดหวังเพียงใด 

 

3. วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพือวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้ นําทางวิชาการสําหรับพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั นพื นฐานที

ประกอบด้วยโครงการ แต่ละโครงการประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย กิจกรรม ผลงานทีคาดหวัง และทรัพยากรทีใช้ โดยมี

เอกสารประกอบโครงการ ซึงเมือนําไปทดลองใช้ในภาคสนาม จะได้รับข้อมูลสะท้อนเพือการปรับปรุง สามารถส่งผลต่อการ
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พัฒนาพื นฐานความรู้ ทางวิชาการ  ความตระหนักในบทบาททางวิชาการ และทักษะการพัฒนางานวิชาการของ

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย มีการนําความรู้  ความตระหนัก และทักษะทีได้รับการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติในงานวิชาการตาม

ขอบข่ายทีกําหนดทีส่งผลต่อการเปลียนแปลงในงาน และส่งผลต่อนักเรียนตามขอบข่ายทีคาดหวัง 

 

4. สมมติฐานการวิจัย 

โปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการสําหรับพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั นพื นฐานในการวิจัยและพัฒนานี  

ได้รับการพัฒนาจากการศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี รวมทั งผลการวิจัย และมีการนําไปตรวจสอบโดยผู ้ เชียวชาญ 

รวมทั งผู ้ มีส่วนได้เสียหลายขั นตอน และจากงานวิจัยของผู ้ทีดําเนินการวิจัยและพัฒนา เช่น ....................................... (     

)  ............................ (   )  ............................. (              ) ต่างพบว่าผลผลิตทีพัฒนาขึนแล้วนําไปทดลองใช้ใน

ภาคสนามมีผลการเปลียนแปลงหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั น การวิจัยและ

พัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการสําหรับพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั นพื นฐานนี  จึงตั งสมมติฐานว่า 

โปรแกรมทีพัฒนาขึ นจะมีคุณภาพทีสามารถจะนําไปเผยแพร่หลังการทดลองได้ โดยพิจารณาจาก 1) การได้ข้อมูลสะท้อน

กลับจากกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเพือการปรับปรุงโปรแกรมให้สมบูรณ์ขึ น 2) กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยมีพื นฐานความรู้

ทางวิชาการ  มีความตระหนักในบทบาททางวิชาการ และมีทักษะการพัฒนางานวิชาการสูงขึ น 3) มีการนําความรู้  ความ

ตระหนัก และทักษะทีได้รับการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติในงานวิชาการตามขอบข่ายทีกําหนดในระดับสูง  และ 4) ส่งผลต่อ

การเปลียนแปลงในงานวิชาการ และส่งผลต่อนักเรียนตามขอบข่ายทีคาดหวังสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ 

 

4. ขอบเขตการวิจัย 

4.1 กลุ่มเป้าหมายในการนําผลการวิจัยไปเผยแพร่ คือผู ้บริหารและครูในสถานศึกษาขั นพื นฐาน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 

4.2 กลุ่มเป้าหมายในการทดลองภาคสนาม คือ  

4.3 งานวิชาการเพือการปฏิบัติในการวิจัย ประกอบด้วย 

 

 

 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

5.1 ภาวะผู ้นําทางวิชาการหมายถึง การมีความรู้พื นฐาน การมีความตระหนักในบทบาท และการมีทักษะในการ

พัฒนางานด้านวิชาการ อันก่อให้เกิดการเปลียนแปลงทางวิชาการไปสู่การบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 

5.2 ความรู้ พื นฐานของภาวะผู ้ นําทางวิชาการ หมายถึงการมีความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนางานด้านวิชาการและ

ขอบข่ายภาระงาน ทฤษฎีและแนวนโยบายการพัฒนาวิชาการในสถานศึกษา ลักษณะของโรงเรียนทีประสบผลสําเร็จการ

บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพบุคลากรในสถานศึกษาเพือพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียน การ

วางแผนยุทธศาสตร์เพือพัฒนางานวิชาการ 

5.3 บทบาทของภาวะผู ้นําทางวิชาการ หมายถึง การแสดงออกทีเหมาะสมในการนํา มุ่งการอํานวยการ การจูงใจ 

การติดต่อสือสารการเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ มุ่งการนิเทศ กํากับ ติดตามผล การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทาง
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วิชาการ ภายในสถานศึกษา และการประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการต่อภายนอกการตัดสินใจร่วม เพือการริเริมสิงใหม่ๆ 

การแก้ปัญหา และการแสวงหาทรัพยากรมาเพือพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน 

5.4 ทักษะของภาวะผู ้นําทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์เพือการเปลียนแปลงและ

พัฒนางานวิชาการ 

5.5 โปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้ นําทางวิชาการหมายถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ให้มีความรู้พื นฐาน ความตระหนักในบทบาทและเกิดทักษะในการพัฒนางานวิชาการ 

ประกอบด้วยโครงการสร้างสรรค์ปณิธานร่วมภาวะผู ้นําทางวิชาการ โครงการรวมพลังจัดตั งศูนย์พัฒนาวิชาการและการ

วิจัยและโครงการร่วมสร้างเครือข่ายการพัฒนางานวิชาการ 

5.6 สถานศึกษาขั นพื นฐาน หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน สํานักงานเขต

พื นทีการศึกษาขอนแก่นเขต 1 

5.7 บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู ้ บริหาร ครู ผู ้ ปฏิบัติหน้าทีด้านการสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน สํานักงานเขตพื นทีการศึกษาขอนแก่นเขต 1 

5.8 โครงการเสริมสร้างปณิธานร่วมภาวะผู ้นําทางวิชาการ หมายถึง แนวการเตรียมความพร้อม การทําความเข้าใจ 

การศึกษาความรู้พื นฐาน การสร้างความตระหนักในบทบาท การพัฒนาทักษะ และการทําข้อตกลงร่วม ในองค์ประกอบด้าน

ความรู้พื นฐาน ด้านบทบาท และด้านทักษะทางวิชาการของผู ้ ร่วมโครงการ 

5.9 โครงการรวมพลังจัดตั งศูนย์พัฒนาวิชาการและการวิจัยหมายถึงแนวการจัดตั งแหล่งเรียนรู้ ทีมีประสิทธิภาพใน

สถานศึกษา เพือส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเอง การเรียนรู้ ด้วยการสืบค้น และการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ ทีจะส่งผลให้เป็น

การพัฒนาวิชาชีพทีต่อเนือง เป็นระบบ และยังยืนของผู ้ ร่วมโครงการ 

5.10 โครงการร่วมสร้างเครือข่ายการพัฒนางานวิชาการหมายถึงแนวการพัฒนาเพือส่งเสริมการศึกษาเป็นกลุ่ม การ

เป็นพีเลี ยง  การสังเกตและการประเมิน ทั งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทีจะส่งผลให้เป็นการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง 

เป็นระบบ และยังยืนของผู ้ ร่วมโครงการ 

5.11 การเปลียนแปลงในงานวิชาการ หมายถึง  

5.12 ผลทีเกิดขึ นกับนักเรียน หมายถึง 

5.13 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ?? 

5.14 ความพึงพอใจ ?? 

 

6. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

6.1 ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 

6.1.1 ….. 

6.1.2 …… 

 

6.2 ประโยชน์ในการนําไปประยุกต์ใช้ 

6.2.1 ….. 

6.2.2 …. 
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 6.1 ผู ้ ร่วมโครงการสามารถเป็นผู ้นําทางวิชาการ มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพือรองรับ

การกระจายอํานาจในการบริหารจัดการด้านวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2 บุคลากรในสถานศึกษาขั นพื นฐาน มีความรู้  ความเข้าใจ มีเจตคติทีดี และมีทักษะในการจัดการเรียนการ

สอนให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู ้  

 6.3 ผู ้ ร่วมโครงการสามารถนิเทศและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิดการเปลียนแปลงในทางทีดี

ด้านวิชาการ เกิดคุณภาพทีต่อเนืองและยังยืน  
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บทท ี2 

เอกสารและงานวิจัยที เกียวข้อง 

 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง  มีจุดมุ่งหมายเพือกําหนดกรอบแนวคิดเพือการวิจัยและพัฒนา

โปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการในสถานศึกษาขั นพื นฐาน โดยผู ้ วิจัยทําการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที

เกียวข้อง ตามลําดับดังนี  คือ 1) การประยุกต์ใช้ Log Frame เพือออกแบบโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา

2) ทฤษฎีภาวะผู ้นํา 3) ภาวะผู ้นําทางวิชาการ 4) การเสริมสร้างพลังอํานาจ 5) นโยบายและขอบข่ายงานวิชาการใน

สถานศึกษาขั นพื นฐาน 6) บทสังเคราะห์โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการในสถานศึกษาขั นพื นฐาน 

 

1. การประยกุต์ใช้ Log Frame เพือออกแบบโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา 

 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้ นําทางวิชาการในสถานศึกษาขั นพื นฐานในครั งนี อาศัยแนวคิด

เกียวกับการวางแผนซึงมีความสัมพันธ์กันกับโครงการโดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้ กล่าวคือโครงการต้องเป็นส่วน

หนึงของการวางแผนเสมอ และแผนจะมีความยุ่งยากในการนําไปปฏิบัติหากปราศจากโครงการหรือขาดโครงการทีมี

ประสิทธิภาพครอบคลุมงานทีจะต้องปฏิบัติ อาจกล่าวได้ว่า การนําแผนไปปฏิบัติคือการนําเอาโครงการทีบรรจุไว้ในแผนไป

ปฏิบัตินันเอง (สุภาพร  พิศาลบุตร. 2548)ดังนนัโครงการจึงเป็นส่วนหนึงของแผนทีต้องใช้ทรัพยากรในการดําเนินการโดย

สามารถทําการวิเคราะห์และประเมินผลได้อย่างอิสระหน่วยหนึง (Little and Mirrless. 1974) เป็นส่วนประกอบสําคัญของ

กระบวนการพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพือการเปลียนแปลงและแก้ปัญหา (Anderson and Ball. 1978) 

 จากแนวคิดดังกล่าวการเขียนโครงการจึงมีความสําคัญทีจะต้องครอบคลุมองค์ประกอบทีสําคัญของโครงการ 

การกําหนดรายละเอียดในโครงการทําให้ทราบเป้าหมาย กระบวนการในการจัดทํา การบริหารและการประเมินผลโครงการ 

โดยทัวไปรูปแบบของการเขียนโครงการมี 2 รูปแบบทีสําคัญคือ การเขียนโครงการแบบดั งเดิม (Conventional Method) 

และการเขียนโครงการแบบใช้ตารางเหตุผลสัมพันธ์ ซึงในการวิจัยครั งนี ผู ้ วิจัยนําแนวคิด “การประยุกต์ใช้ Log Frame เพือ

ออกแบบโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาสู่กรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนา” ในทัศนะของวิโรจน์ สาร

รัตนะ   มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เพือให้มองเห็นถึงความเป็นมา ก่อนการนํามาประยุกต์ใช้ ผู ้ วิจัยขอนํา

รายละเอียดการเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ และทัศนะดังกล่าวมากล่าวถึงดังต่อไปนี 

 

1.1 การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework Program) 

 เนืองจากการเขียนโครงการแบบดั งเดิมมีความยาวเกินไป การทําความเข้าใจโครงการทั งหมดใช้เวลาในการ

พิจารณานาน ข้อจํากัดเช่นนี ทําให้ผู ้บริหารในหน่วยงานซึงเป็นผู ้พิจารณาอนุมัติโครงการไม่มีเวลาเพียงพอสําหรับการทํา

ความเข้าใจในสิงทียุ่งยากซับซ้อน นอกจากนี การเขียนโครงการแบบดั งเดิมมีการเขียนหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์

โครงการไม่ค่อยสัมพันธ์กัน  เพือแก้ปัญหาดังกล่าวจึงทําให้แนวคิดการเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical 

Framework Program) หรือเรียกสั น ๆ ว่า Log Frame  ทีเกิดขึ นประมาณปี ค.ศ 1972 ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบริษัท 

Practical Concepts Incorporated ต่อมา ได้รับการยอมรับในหลายประเทศ สําหรับประเทศไทยนั น สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ขอความช่วยเหลือผ่านองค์การช่วยเหลือระหว่างประเทศ (USAID) 

โดยการว่าจ้างให้ผู ้ เชียวชาญมาให้การอบรมข้าราชการร่วมกบัสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จนการเขียน

โครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์เป็นทีรู ้ จักในองค์การบริหารของไทย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2519) 

หลักการเขียนโครงการแบบนี จะใช้วิธีการเขียนส่วนประกอบของโครงการทีสั นกระชับ และเขียนแต่ละส่วนให้มีความสอด
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รับกันทั งหมดในเชิงความเป็นเหตุเป็นผล (Logic) กันโดยการเขียนแต่ละส่วนจะบรรจุในตารางสีเหลียมอยู่ในรูปเมตริกซ์ 

4x4 ให้เห็นความสัมพันธ์ทั งในเชิงแนวตั ง (Vertical) และเชิงแนวนอน (Horizontal) ของเมตริกซ์ ทีเป็นองค์ประกอบที

สําคัญของ Log Frame มีรายละเอียดดังน ี

1) องค์ประกอบแนวตั ง (Vertical) แบ่งระดับการดําเนินโครงการเป็น 4 ระดับ ดังนี 1) ระดับนโยบายได้แก่ 

อุดมการณ์หรือเป้าประสงค์หรือจุดหมายของแผนงาน   Goal   (G)  2)   ระดับวัตถุประสงค์ ได้แก่วัตถุประสงค์ของโครงการหรือ 

Purpose (P)  3)   ระดับผลงาน ได้แก่ ผลผลิตของโครงการหรือ Output (O)  4)   ระดับปัจจัย ได้แก่ กิจกรรมและ

ทรัพยากรทีใช้ในการดําเนินงานหรือ Input (I) 

 2)องค์ประกอบตามแนวนอน (Horizontal) เป็นรายละเอียดขององค์ประกอบแนวตั งในแต่ละระดับ 

ประกอบด้วย 1) คําสรุป (Narrative Summary-NS) เป็นคําอธิบายสั น ๆ ขององค์ประกอบแนวตั งระดับต่าง ๆ ในช่อง

จุดหมาย วัตถุประสงค์ ผลงาน ปัจจัยหรือกิจกรรมและทรัพยากร  2) ตัวบ่งชี  (Objectively Verifiable Indicators-OVI) 

เป็นดัชนีพิสูจน์ความสําเร็จในการดําเนินงานทีจะช่วยให้ทราบว่าการดําเนินงานตามโครงการประสบความสําเร็จดัง

ข้อกําหนดทีระบุไว้ในคําสรุป ตัวบ่งชี ความสําเร็จของคําสรุปแต่ละตัวอาจมีหลายอย่างหรือหลายตัว 3) แหล่งข้อมูลหรือวิธี

พิสูจน์ (Mean of Verification-MOV) รายละเอียดของช่องนี จะเกียวข้องกับวิธีการวัด เป็นสิงทีจะบอกว่าตัวบ่งชี

ความสําเร็จนั นได้มาอย่างไร จากแหล่งใด เช่น การสํารวจ หรือจากสถิติหรือแหล่งข้อมูลใดบ้าง  4) เงือนไขของความสําเร็จ 

(Important Assumptions-IA) หรือข้อกําหนดเบื องต้นเป็นการกล่าวถึงสิงทีคาดหมาย เพือสนับสนุนว่าความสําเร็จทีระบุ

ไว้ในคําสรุปนั นจะเกิดขึ นตามทีต้องการถ้ามีสภาพแวดล้อม หรือมีลักษณะเป็นไปตามเงือนไขดังกล่าวดังตารางที 1  

 

ตารางที  1 รูปแบบของตารางเหตุผลสัมพันธ์ 
 

ก.คําสรุป (NS) ข.ตัวบ่งชี  (OVI) ค.แหล่งข้อมูลหรือวิธีพิสูจน์ 

(MOV) 

ง.เงือนไขหรือข้อกําหนด

เบื องต้น (IV) 

ก1 คําสรุป จุดหมาย 

(G) 

ข1 สิงทีแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จ

หรือสิงแสดงว่าบรรลุจุดหมาย 

(ปริมาณ คุณภาพ เวลา) 

ค1 แหล่งข้อมูลและ/หรือวิธี

พิสูจน์ความสําเร็จ 

ง1 เงือนไขหรือข้อกําหนด

เบื องต้น (IV)  

ก2 คําสรุป

วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (P) 

ข2 มีสภาพการณ์หรือภายหลังจากทีมี

การดําเนินงานตามวัตถุประสงค์

ครบถ้วนแล้ว 

(ปริมาณ คุณภาพ เวลา) 

ค2 แหล่งข้อมูลและ/หรือวิธีการ

ตรวจสอบว่าการดําเนินงาน

บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ง2 สภาพการณ์ทีจะช่วยให้

วัตถุประสงค์มีส่วนสัมพันธ์กับ

จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมาย 

ก3 คําสรุปผลงานหรือ

ผลผลิตของโครงการ 

(O) 

ข3 สภาพการณ์หรือลักษณะทีแสดง

ให้เห็นผลผลิต หรือผลงานเพือ

ความสําเร็จของวัตถุประสงค์ 

(รายงานผลงาน ปริมาณ คุณภาพ 

เวลา) 

ค3 แหล่งข้อมูลและ/หรือวิธีการ

ตรวจสอบผลงานหรือผลผลิต  

ง3 สภาพการณ์ทีแสดง

ความสัมพันธ์ในเชิงสนับสนุนกัน

ระหว่างผลงาน/ผลผลิตกับ

วัตถุประสงค์โครงการ 

ก4 คําสรุปปัจจัยและ

กิจกรรมการดําเนินงาน

ทีต้องมีหรือจําเป็นต้อง

มี 

ข4 รายการปัจจัยค่าใช้จ่ายและ

กิจกรรมการดําเนินงาน(ชนิดและ

ปริมาณ) 

ค4 แหล่งข้อมูลหรือวิธีการ

ตรวจสอบ 

ง4 ข้อกําหนดการได้มาของ

ปัจจัยและการดําเนินงานได้

ให้ผลงานทีต้องการ 
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 1.2 การประยุกต์ใช้ Log Frame เพือออกแบบโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา 

การวิจัยในครั งนี  ผู ้ วิจัยได้ใช้ “การประยุกต์ใช้ Log Frame เพือออกแบบโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพ

บุคลากรทางการศึกษาสู่กรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนา”  ในทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ (2551) มาใช้เป็นกรอบแนวคิด

ในการวิจัย ผู ้ วิจัยขอนําเอาทัศนะดังกล่าวมากล่าวถึงดังต่อไปนี 

ผลจากการศึกษาของวิโรจน์ สารรัตนะ พบว่า แนวคิดเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพในปัจจุบันแตกต่างจากใน

อดีต แต่เดิมนักการศึกษามีมุมมองเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพในวงแคบ ซึงแม้ในปัจจุบันมุมมองเช่นนี ก็ยังคงหลงเหลืออยู่  

ยังไม่เปลียนแปลง นันคือ ครูหรือผู ้บริหารโรงเรียนมักจะมองการพัฒนาวิชาชีพไปทีกิจกรรมพิเศษใดๆ ทีจัดขึ น 2-3 วัน 

ในช่วงใดช่วงหนึงของปีการศึกษา  หรือมักจะมองไปทีการศึกษาต่อหรือการพัฒนาใดๆ ทีจะทําให้ได้วุฒิบัตร หรือโอกาสใน

การเลอืนขั นเงินเดือน หรือโอกาสในการได้รับเงินประจําตําแหน่ง ด้วยมุมมองเช่นนี  ทําให้ครูและผู ้บริหารโรงเรียนมีการ

สะสมวุฒิบัตรหรือจํานวนชัวโมงหรือจํานวนครั งทีได้รับจากการพัฒนาวิชาชีพ อันเป็นลักษณะการคิดภาระงานบนฐาน

เวลา (time based mandates)  (Monahan, 1996) ทําให้ระบบคิดในการพัฒนาวิชาชีพเป็นในลักษณะทีว่า “ทําอย่างไรจึง

จะได้วุฒิบัตร ได้จํานวนชัวโมง หรือจํานวนครั ง” มากกว่าทีจะเป็นว่า “ในการทํางาน มีสิงทีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง 

และจะทําได้อย่างไร”(McDiarmid, David, Kannapel, Corcoran, & Coe, 1997) 

มุมมองการพัฒนาวิชาชีพแบบเดิมจะยังมีความสําคัญ จําเป็นและเหมาะสมอยู่ในบางเรืองบางกิจกรรม

โดยเฉพาะในกรณีทีต้องการให้ได้รับข้อมูลข่าวสารในโปรแกรมใหม่ๆ หลักการสอนใหม่ๆ หรือเมือมีการเปลียนแปลงใน

นโยบายหรือระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น แต่นันก็หมายความว่า  หากมองในมุมมองแบบใหม่ กิจกรรมเหล่านั น

จะเป็นเพียงส่วนหนึงของกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพทีมีอยู่อย่างหลากหลายรูปแบบ 

มุมมองในการพัฒนาวิชาชีพแบบใหม่ มีทัศนะทีกว้างขึ น ทั งในเรืองของกิจกรรม (Activity) และในเรืองของ

กระบวนการ (Process) เพือพัฒนาความรู้  ทักษะ และทัศนคติของบุคลากรทางการศึกษา เพือให้ส่งผลต่อการพัฒนาการ

เรียนรู้ ของนักเรียน (Student learning) ซึงถือว่าเป้าหมายสุดท้าย (Ultimate goal) ทีต้องการให้เกิดขึ นจากการพัฒนา

วิชาชีพ ซึงเพือให้มีความชัดเจนขึ น Guskey (2000) ได้กําหนดลักษณะสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพ ดังนี  1) เป็น

กระบวนการทีมีจุดมุ่งหมาย (Purposeful process) 2) เป็นกระบวนการต่อเนือง (Ongoing process) และ 3) เป็น

กระบวนการเชิงระบบ (Systemic process)  

การพัฒนาวิชาชีพทีมีจุดมุ่งหมาย (Purposeful) จะช่วยให้การกําหนดเนื อหาและวัสดุอุปกรณ์ การพัฒนา

กระบวนการหรือแนวปฏิบติั และการเตรียมการเพือการประเมิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลขึ น ซึงก็มีแนวทางทีจะทําได้ดังนี  

1)การกําหนดจุดมุ่งหมายทีชัดเจน เป็นจุดเริมต้นทีสําคัญ เพราะในบรรดาตัวแปรทีส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพทีมี

ประสิทธิผลนั น การกําหนดจุดมุ่งหมายทีชัดเจนถือเป็นตัวแปรทมีีความสําคัญทีสุด  โดยเฉพาะในกรณีทีต้องการให้มีการ

ปฏิบัติการในชั นเรียนหรือในโรงเรียนเพือให้ส่งผลต่อการเรียนรู้ ของนักเรียน จะช่วยให้สามารถกําหนดผลลัพธ์ทีคาดหวัง 

(Intended outcome) ได้ชัดเจนขึ น ในลักษณะทีเรียกว่า “เริมต้นโดยมีผลลัพธ์อยู่ในใจ (Beginning with the end in 

mind) หรืออาจจะเรียกว่าเป็นการพัฒนาวิชาชีพทีมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ (Results-driven professional development) ตาม

ทัศนะของ Sparks (1996) 2) การทําให้มันใจว่าจุดมุ่งหมายนั นมีคุณค่า มีความหมาย เพราะใช่ว่าทุกจุดหมายจะมี

ความสําคัญเท่ากันหรือมีคุณค่า ดังนั น จะต้องมีวิธีการทีจะตรวจสอบความสําคัญหรือความมีคุณค่าของจุดมุ่งหมายนั น 

3) มีการกําหนดวิธีการประเมินผลตามจุดมุ่งหมายนั น ทีคํานึงถึงการมีตัวบ่งชี ทีหลากหลาย (Multiple indicators) ทั งที

คาดหวังและไม่คาดหวัง 
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กรณีการพัฒนาวิชาชีพเป็นกระบวนการต่อเนือง (Ongoing) นั น เนืองจากการศึกษาเป็นสาขาทีมีพลวัต 

(Dynamic) เป็นสาขาทีมีการขยายตัวขององค์ความรู้อยู่ตลอดเวลา  เพือให้เกิดความรู้ และความเข้าใจในสิงทีเกิดขึ นใหม่ๆ 

บุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีการเรียนรู้ อยู่ตลอดเวลา จะต้องสํารวจถึงความมีประสิทธิผลของสงิทีตนเองกําลังทําอยู่ 

ประเมินถึงสภาพปฏิบัติงานในปัจจุบัน ทําการปรับปรุงเปลียนแปลงหากสิงทีทํานั นยังเป็นไปได้ไม่ดี และพยายามหาทาง

เลือกหรือโอกาสใหม่ๆ เพือการปรับปรุงแก้ไขอยู่อย่างต่อเนือง กิจกรรมบางประการจะเกิดขึ น เช่น การทบทวนปรับปรุง

หลักสูตร การอ่านวารสารหรือเอกสารทางวิชาชีพ การสังเกตห้องเรียน การสนทนาระหว่างครูด้วยกันเองหรือกับผู ้บริหาร  

กรณีการพัฒนาวิชาชีพเป็นกระบวนเชิงระบบ (Systemic)  นั นจะต้องไม่มุ่งพัฒนาในส่วนใดส่วนหนึงหรือ

ในระดับใดระดับหนึงเท่านั น แต่จะต้องพัฒนาในทุกส่วนอย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ทั งในระดับ

รายบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ มิฉะนั นอาจจะเกิดปรากฏการณ์ขัดแย้งกันขึ นระหว่างระดับหรือส่วนทีได้รับการ

พัฒนากับส่วนหรือระดับทีไม่ได้รับการพัฒนา และประเด็นทีควรคํานึงถึงทีสําคัญอีกประการหนึงคือ การพัฒนาวิชาชีพนั น

จะต้องกระทําเพือคนทุกคน (for everyone) ทีจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียน แม้แต่ผู ้ปกครองหรือชุมชนใน

บางโอกาสบางกรณีทีเหมาะสม 

รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ อาจกระทําได้หลากหลายรูปแบบ (Model) บางรูปแบบใช้กันมานานแล้วใน

บางครั งบางสถานการณ์ยังสามารถนํามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลอยู่ ซึงจากเอกสารการวิจัยของ Spark & Loucks-

Horsley (1989) และของ Drago-Severson (1994) ได้กล่าวถึง 7 รูปแบบ ดังนี  คือ  

1) รูปแบบการฝึกอบรม (Training model) เป็นรูปแบบทีใช้กันมาจนถือเป็นปกติทีทุกคนต่างมี

ประสบการณ์ ซึงการฝึกอบรมนี อาจเป็นการนําเสนอและการอภิปรายผลงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การ

สาธิต บทบาทสมมุติ การจําลองสถานการณ์  หรือการสอนระดับจุลภาคเป็นต้น 

2) รูปแบบการสังเกตหรือการประเมิน (Observation/assessment model) อาจเป็นการสังเกตคนอืน

หรือคนอืนสังเกตตัวเรา อาจเป็นรายเดียวหรือเป็นกลุ่ม เพือให้ได้ผลสะท้อนกลับ (feedback) เกียวกับการปฏิบัติงาน 

ตัวอย่างเทคนิคทีใช้อาจเป็น peer coaching หรือ clinical supervision  เป็นต้น 

3) รูปแบบการให้มีส่วนเกียวข้องในกระบวนการพัฒนาหรือการปรับปรุง (Involvement in a 

Development / improvement process model) เพราะการพัฒนาหรือปรับปรุงเรืองใดเรืองหนึง จําเป็นต้องอาศัยความรู้

ใหม่ๆ ทักษะใหม่ ๆ จะทําให้ผู ้ทีเข้ามามีส่วนร่วมนั น ต้องมีการศึกษาหาความรู้ และพัฒนาทักษะเพิมเติม มีโอกาสในการ

ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การแลกเปลียนความคิดเห็น ตลอดจนมีการตัดสินใจร่วม และผลจากการมีส่วนร่วมนั น จะทําให้

เกิดความรู้สึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ และการมีพันธะผูกพันต่อการนําไปปฏิบัติให้บรรลุผล ซึงจะก่อประโยชน์ต่อการ

พัฒนาหรือปรับปรุงในเรืองนั นๆ ด้วย 

4) รูปแบบการศึกษาเป็นกลุ่ม (study groups model)ในกรณีทีโรงเรียนต้องการหาทางแก้ปัญหาหลัก

ร่วมกันจากทุกคนทุกฝ่าย โดยหากปัญหาหลักนั นสามารถแยกย่อยเป็นหลายประเด็น ก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ อาจจะกลุ่ม

ละ 4-6 ราย เพือศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในส่วนของกลุ่มนั น ในตอนท้ายเมือมีการนําเสนอและแลกเปลียนผล

การศึกษาวิเคราะห์ของแต่ละกลุ่มร่วมกัน จะก่อให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้  ก่อให้เกิดการเรียนรู้  และก่อให้เกิดเป็นชุมชน

แห่งการเรียนรู้  ซึงก็ถือว่าเป็นการพัฒนาวิชาชีพอีกรูปแบบหนึง  

5) รูปแบบการสืบค้นหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (inquiry/action research model) เป็นความพยายามที

จะแก้ปัญหาหรือหาคําตอบในข้อคําถามทีเกิดขึนในการปฏิบัติงาน ซึงอาจกระทําได้ทั งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม หรือ

ระดับโรงเรียน และสามารถกระทําได้หลายวิธีการ แต่โดยทัวไปจะมีขั นตอนดังนี  1) กําหนดหรือเลือกปัญหาหรือคําถามที
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สนใจ 2) รวบรวม จัดกระทํา และแปลความในข้อมูลสารสนเทศทีเกียวข้องกับปัญหานั น 3) ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัย

ทีเกียวข้อง 4) กําหนดทางเลือกเพือการปฏิบัติ  5) ลงมือปฏิบัติและสรุปเป็นเอกสาร  

6) รูปแบบการพัฒนาตนเอง (individually guided activities model) โดยแต่ละบุคคลจะกําหนด

จุดมุ่งหมายในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง แล้วเลือกกิจกรรมเพือการปฏิบัติทีเชือว่าจะช่วยให้บรรลุผลสําเร็จ  เป็นรูปแบบ

ทีมีข้อตกลงเบื องต้นว่า บุคคลสามารถจะตัดสินถึงความต้องการจําเป็นในการเรียนรู้ ของตนเองได้ดีทีสุด สามารถทีจะ

กําหนดทิศทางและริเริมการเรียนรู้ ด้วยตนเองได้ และมีแรงจูงใจในตนเองได้มากขึ นจากการทีได้มีโอกาสได้ริเริมและ

วางแผนในกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยตัวเขาเอง  อย่างไรก็ตาม รูปแบบแบบนี อาจมีจุดอ่อนทีอาจจะขาดการมีส่วนร่วมหรือการ

แลกเปลียนกับบุคคลอืน ดังนั นจึงควรออกแบบให้มีการแลกเปลียนเรียนรู้กับบุคคลอืนด้วย 

7) รูปแบบการเป็นพีเลี ยง (mentoring model) นิยมจับคู่กันระหว่างผู ้ทมีีประสบการณ์และประสบ

ผลสําเร็จแล้วกับบุคคลทีเริมงานใหม่หรือทีมีประสบการณ์น้อยกว่า โดยให้มีการอภิปรายกันถึงจุดมุ่งหมายในการพัฒนา

วิชาชีพ การแลกเปลียนความคิดเห็นและกลยุทธ์ทีจะให้การปฏิบัติทีมีประสิทธิผล การสะท้อนถึงวิธีการทีใช้กันอยู่ การ

สังเกตการณ์ทํางาน และการใช้เทคนิคเพือการปรับปรุงแก้ไข 

 การจําแนกรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพออกเป็น 7 รูปแบบดังกล่าว มีความครอบคลุมและหลากหลาย แม้

จะมีนักวิชาการรายอืนได้กล่าวถึง ก็จะอยู่ในกรอบของ 7 รูปแบบดังกล่าว เช่น Hughes (1999) ได้จําแนกออกเป็น 5 

รูปแบบ ดังนี  1) รูปแบบการพัฒนาตนเอง (individually guided staff development model) 2) รูปแบบการสังเกตหรือ

การประเมิน (observation/assessment model) 3) รูปแบบการให้มีส่วนเกียวข้องในกระบวนการพัฒนาหรือการปรับปรุง 

(involvement in a development/improvement process model) 4) รูปแบบการฝึกอบรม (training model) และ 5) 

รูปแบบการสืบค้น (inquiry model) ดังนั น การนํากรอบแนวคิดเกียวกับรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพไปประยุกต์ การอ้างอิง

จากเอกสารการวิจัยของ Spark & Loucks-Horsley และของ Drago-Severson ดังกล่าวข้างต้น ก็น่าจะมีความครอบคลุม 

แต่หากมีรูปแบบใหม่อืนใด ก็สามารถนํามากําหนดเพิมเติมได้  

อย่างไรก็ตาม เนืองจากรูปแบบทีกล่าวถึงข้างต้นมีความแตกต่างกัน จึงเป็นไปไม่ได้ทีรูปแบบใดรูปแบบ

หนึงจะสามารถนําไปใช้ได้กับทุกคนหรือกับทุกสถานการณ์  ดังนั น การนําไปใช้อย่างผสมผสานหรือบูรณาการ 

(Combination/integration) จะช่วยให้การพัฒนาวิชาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลมากขึ น เช่น อาจเริมต้นโดยใช้รูปแบบ

การศึกษาเป็นกลุ่ม เพือนําไปสู่รูปแบบการฝึกอบรม แล้วนําไปสู่รูปแบบการสืบค้นหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  

การพัฒนาวิชาชีพทีใช้หลากหลายรูปแบบผสมผสานกันนั น อาจดําเนินการได้ในสองระดับ คือระดับเขต

พื นที (District-wide level) และระดับโรงเรียน (Site-based level) ซึงต่างมีจุดดีต่างกัน โดยในระดับเขตพื นทีนั น จะช่วยให้

การพัฒนาเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่า  ทั งการแลกเปลียนความคิดเห็น ทรัพยากร และผู ้ เชียวชาญ การมีปฏิสัมพันธ์

และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน ในขณะทีการดําเนินการในระดับโรงเรียนนั นมีข้อดีทีการกําหนดจุดมุ่งหมาย 

เนื อหา รูปแบบ และการประเมินกระบวนการจะ เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท มีการตัดสินใจในระดับ

คณะกรรมการสถานศกึษา ซึงมีตัวแทนของบุคคลกลุ่มต่างๆ อยู่ด้วย ซึงจะทําให้การพัฒนาวิชาชีพง่ายต่อการทีจะบรรลุผล 

เนืองจากมีบุคคลและหน่วยงานอืนมาเกียวข้องด้วยน้อยกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติ มักนิยมนําเอาไปใช้แบบ

ผสมผสานกัน เช่น อาจดําเนินการในระดับเขตพื นทีก่อน ในเรืองทีเป็นพื นฐานร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดการแลกเปลียนความ

คิดเห็น กลยุทธ์ ทรัพยากร และผู ้ เชียวชาญ ร่วมกัน จากนั นแต่ละโรงเรียน จึงดําเนินการพัฒนาวิชาชีพในส่วนทีเป็นปัญหา

หรือความต้องการของตนเอง 

ระยะทีผ่านมา มีการศึกษาวิจัยเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพในหลายลักษณะ บางรายศึกษาเพือจําแนกหา

ปัจจัยสําคัญทีส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของการพัฒนาวิชาชีพ บางรายวิเคราะห์เพือจําแนกองค์ประกอบทีแสดงถึงการ
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พัฒนาวิชาชีพทีประสบผลสําเร็จ บางรายวิเคราะห์ผลงานวิจัยเพือนําเสนอแนวทางปฏิบัติเพือการพัฒนาวิชาชีพทีมี

ประสิทธิผล แต่กระนั นก็ตาม ยังมีปัญหาความสับสนเกียวกับเกณฑ์วัดความมีประสิทธิผลของการพัฒนาวิชาชีพอยู่  และ

มักจะเน้นเกณฑ์เชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ Guskey (2000) จึงนําเสนอหลักการพัฒนาวิชาชีพทีมีประสิทธิผล ดังนี  

คือ 1) เน้นเพือการเรียนรู้และเพือนักเรียนทีชัดเจน ซึงโดยปกติจะพจิารณาจากองค์ประกอบทีเป็นได้ทั งจุดมุ่งหมาย (goal) 

และเป็นผลลัพธ์ (outcome) ใน 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย เช่น ความรู้ และความเข้าใจ ด้านจิตพิสัย เช่น ทัศนคติและ

ค่านิยม ด้านทักษะพิสัย เช่น ทักษะ พฤติกรรม และการปฏิบัติ 2) เน้นการเปลียนแปลงทั งระดับบุคคล ระดบักลุ่ม และ

ระดับองค์การ 3) มุ่งการเปลียนแปลงในลักษณะคิดใหญ่แต่เริมทีละนิด (think big, but start small) จากชุดปฏิบัติการเล็ก

หลายชุด (a series of smaller steps) โดยเน้นการเปลียนแปลงในประเด็นเกียวกับการสอนและการเรียนรู้   

นอกจากนั น Castetter and Young (2000) ได้แสดงประเด็นเปรียบเทียบให้เห็นถึงแนวโน้มการ

เปลียนแปลงในค่านิยมการพัฒนาวิชาชีพในสองช่วงทศวรรษทีผ่านมาทีน่าสนใจ ดังแสดงในตาราง 2 

 

ตาราง 2  แนวโน้มการเปลียนแปลงในค่านิยมการพัฒนาวิชาชีพ (Castetter and Young, 2000) 
 

เดิม เปลียนเป็น 

ใช้หลักการจากบนลงล่าง ใช้หลักการจากล่างขึ นบน 

มีมุมมองทีแคบ มีมุมมองทีกว้างขวางครอบคลุม 

เป็นโครงการเดียว เป็นโปรแกรมทีมีปฏิสัมพันธ์และส่งผลซึงกันและกัน 

ควบคุม กํากับ เสริมพลังอํานาจ  

มุ่งทําเพือเสร็จสิ นภารกิจ มุ่งผู ้รับการพัฒนา 

เปลียนแปลงระบบ เปลียนแปลงระบบและบุคลากร 

ไม่คํานึงถึงวัฒนธรรมองค์การ ร่วมมือเพือเปลียนแปลงวัฒนธรรมองค์การ 

วางแผนจากส่วนกลาง วางแผนในระดับหน่วยงานผู ้ปฏิบัติ 

แก้ปัญหาสําหรับบุคลากร พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือให้แก้ปัญหาตนเองได้ 

เน้นรายบุคคล เน้นทั งรายบุคคลและกลุ่ม 

เน้นเพือการเตรียมการและเสริมสร้างประสบการณ์ เน้นเพือการปฏิบัต ิ

ไม่จริงจังกับผลลัพธ์ในการพัฒนา เน้นให้เกิดผลลัพธ์จากการพัฒนา 

พัฒนาบุคลากรเกียวกับการสอน พัฒนาบุคลากรทีเกียวข้องทุกฝ่าย 

เน้นเพียงเพือเติมเต็มส่วนบุคคล มีจุดมุ่งหมายทั งตัวบุคคล กลุ่ม และระบบ 

พัฒนาเป็นครั งๆ เฉพาะกิจ พัฒนาอย่างเป็นกระบวนการต่อเนือง 

เป็นโปรแกรมเบี ยหัวแตก ไม่มีการจัดการทีดี เป็นยุทธศาสตร์เชิงระบบและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน 

การสนับสนุนด้านการเงินมีจํากัด การสนับสนุนการเงินทั งจากส่วนกลาง เขตพื นทีและสถานศึกษา 

เน้นการซ่อมเสริมหรือแก้ไข เน้นการซ่อมเสริม แก้ไข และความก้าวหน้า 

ริเริมโดยฝ่ายบริหาร ริเริมร่วมกันทั งฝ่ายบริหารและทีมงาน 

เป็นแบบทางการ เป็นทั งแบบทางการและไม่ทางการ 

เป็นโปรแกรมทีได้รับการกําหนดไว้แล้ว เป็นโปรแกรมทีบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน 

พึงพาผู ้เชียวชาญจากภายนอก รับการสนับสนุนทั งจากภายในและภายนอกตามความเหมาะสม 

คาดคะเนว่าจะได้รับผลกระทบในทางทีดี มีการประเมินผลกระทบทีเกิดขึ นจริง 

จัดตามความเคยชินและประสบการณ์ทีมีมาก่อน มีการสํารวจในเชิงทฤษฎี 

พัฒนาบทบาท พัฒนาทั งบทบาทและวิชาชีพ 
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ตาราง 2  แนวโน้มการเปลียนแปลงในค่านิยมการพัฒนาวิชาชีพ (Castetter and Young, 2000)(ต่อ) 

 

เดิม เปลียนเป็น 

วางแผนแบบสุ่มเป็นบางส่วนบางเรือง วางแผนทั งระบบ 

ประเมินระบบ ประเมินระบบและประเมินตนเอง 

เป็นโครงการทีไม่เชือมโยงกัน เฉพาะกิจ และแยกส่วน เป็นตัวแบบการพัฒนาวิชาชีพเชิงระบบ 

ใช้เทคโนโลยีอีเล็คโทรนิคจํากัด ใช้เทคโนโลยีอีเล็คโทรนิคมากขึ น 

ใช้วิธีการและรูปแบบทีจํากัด ใช้วิธีการและรูปแบบทีหลากหลาย 

ขาดการใช้การคิดอย่างเป็นระบบ ใช้การคิดอย่างเป็นระบบเพือการเปลียนแปลงระบบ 

 

การประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพนั น Guskey (2000) ได้เสนอไว้ 5 ประเภท คือ 1)การประเมินปฏิกิริยา

จากผู ้ มีส่วนร่วม (Participants’ reaction) เพือการปรับปรุง 2) การประเมินการเรียนรู้ ของผู ้ มีส่วนร่วม (Participants’ 

learning) ในความรู้และทักษะใหม่ทีได้รับ 3) การประเมินการสนับสนุนและการเปลียนแปลงขององค์การ (Organization 

support and change) 4) การประเมินการใช้ความรู้ และทักษะใหม่ของผู ้ มีส่วนร่วม (Participants’ use of new 

knowledge and skills) และ 5) การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน (Student learning outcomes)  

จากหลักการและแนวคิดเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวข้างต้น อาจเสนอกรอบ

แนวคิดเชิงเหตุผลได้ว่า การพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษามีจุดมุ่งหมายสุดท้าย (Ultimate goal) เพือพัฒนาการ

เรียนรู้ของนักเรียน ทีสอดคล้องกับหลักการ “ยึดผู ้ เรียนเป็นศูนย์กลาง”(Student centered) ซึงผลการเรียนรู้ ของนักเรียนนั น

มักอยู่ในกรอบของพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่าง 

การพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษานั นสามารถดําเนินงานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบการ

ฝึกอบรมรูปแบบการสังเกตหรือการประเมิน รูปแบบการให้มีส่วนเกียวข้องในกระบวนการพัฒนาหรือการปรับปรุง รูปแบบ

การศึกษาเป็นกลุ่ม รูปแบบการสืบค้นหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ รูปแบบการพัฒนาตนเอง และรูปแบบการเป็นพีเลี ยง โดย

อาจใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึงหรือหลากหลายรูปแบบ  

การดําเนินงานในแต่ละรูปแบบจะส่งผลต่อ “การพัฒนาการเรียนรู้ ของบุคลากรทางการศึกษา”ด้วย ซึงการ

เรียนรู้นี จะหมายถึงความรู้และทักษะใหม่ทีได้รับ โดยปกติก็มักอยู่ในกรอบของพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย อย่างใดอย่าง

หนึงหรือหลายอย่างด้วยเช่นกัน หรืออาจพิจารณาในมิติทักษะทางการบริหารสามประเภท  คือ ทักษะเชิงเทคนิค ทักษะเชิง

มนุษย์ และทักษะเชิงมโนทัศน์  อาจใช้กรอบแนวคิดอืน เช่น หากพิจารณาจากแนวคิดการจัดการความรู้  (K.M.) จะ

คาดหวังในเรืองความสัมพันธ์กันของบุคคล สมรรถนะของผู ้ปฏิบัติ และคุณค่าของความคิดและความริเริม เป็นต้น หาก

พิจารณาจากแนวคิดความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  (L.O.)  ก็จะคาดหวังในเรืองการคิดอย่างเป็นระบบ การใฝ่เรียนใฝ่รู้  

การเกิดตัวแบบภายในตนระหว่างสิงทีคาดหวังกับสิงทีเป็นจริง การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกับบุคคลอืน และความเป็นทีม เป็น

ต้น ดังนั นการกําหนดผลลัพธ์ทีคาดหวังให้เกิดขึ นกับบุคลากรทางการศึกษาจากการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพใดๆ ควร

คํานึงถึงหลักความเป็นไปได้ และความสอดคล้องกับบริบทด้วย โดยคาดหวังว่า การบรรลุผลสําเร็จในการพัฒนาวิชาชีพ

บุคลากรโดยรูปแบบใดรูปแบบหนึงหรือหลายรูปแบบนั น จะส่งผลต่อความสําเร็จในการพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียนด้วย  

การทีจะส่งผลต่อความสําเร็จดังกล่าว ผลจากการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษานั น บุคลากรทางการศึกษาจะต้อง

นําเอาความรู้และทักษะใหม่ทีได้รับนั นไปปฏิบัติ ซึงกรอบแนวคิดเชิงเหตุผลดังกล่าว แสดงให้เห็นได้ดังภาพ  1 
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        ภาพ 1 กรอบแนวคิดเชิงเหตุผลการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาทีส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

 

การกําหนดกรอบแนวคิดเชิงเหตุผลดังกล่าว จะต้องคํานึงถึงลักษณะสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพ 3 

ประการดังกล่าวข้างต้นด้วย คือ 1) เป็นกระบวนการทีมีจุดมุ่งหมาย 2) เป็นกระบวนการต่อเนือง 3) เป็นกระบวนการเชิง

ระบบ และคํานึงถึงหลักการพัฒนาวิชาชีพทีมีประสิทธิผลด้วย คือ  1) เน้นเพือการเรียนรู้ และเพือนักเรียนทีชัดเจน 2) เน้น

การเปลียนแปลงทั งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ 3) มุ่งการเปลียนแปลงในลักษณะคิดใหญ่แต่เริมทีละนิด

จากชุดปฏิบัติการเล็กหลายชุด ตลอดจนคํานึงถึงการประเมินผลอย่างน้อยใน 5 ประเภทด้วย คือ 1) การประเมินปฏิกิริยา

จากผู ้ มีส่วนร่วม 2) การประเมินการเรียนรู้ของผู ้ มีส่วนร่วม 3) การประเมินการเปลียนแปลงขององค์การ 4) การประเมินการ

ใช้ความรู้และทักษะใหม่ของผูมี้ส่วนร่วม และ 5) การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน  

ขณะเดียวกัน ก็คํานึงถึงแนวโน้มการเปลียนแปลงในค่านิยมใหม่เกียวกับการพัฒนาวิชาชีพด้วย ได้แก่ การ

ใช้หลักการจากล่างขึ นบน มีมุมมองทีกว้างขวางครอบคลุมเป็นโปรแกรมทีมีปฏิสัมพันธ์และส่งผลซึงกันและกันมีการเสริม

พลังอํานาจมุ่งผู ้ รับการพัฒนาเปลียนแปลงระบบและบุคลากรร่วมมือเพือเปลียนแปลงวัฒนธรรมองค์การวางแผนในระดับ

หน่วยงานผู ้ปฏิบัติพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือให้แก้ปัญหาตนเองได้เน้นทั งรายบุคคลและกลุ่มเน้นเพือการปฏิบัติเน้นให้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ อาจมีรูปแบบอืนนอกเหนือจากทีนําเสนอ  

พัฒนาการเรียนรู้ ของผู ้เรียน 

(พุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่าง) 

 

รูปแบบการฝึกอบรม 

รูปแบบการสังเกตหรือการประเมิน 

รูปแบบการศึกษาเป็นกลุ่ม 

รูปแบบการสืบค้นหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

รูปแบบการพัฒนาตนเอง 

รูปแบบการเป็นพี เลี ยง 

รูปแบบการให้มีส่วนเกียวข้องในกระบวนการพัฒนาหรือการปรับปรุง

กระบวนการ 

พัฒนาการเรียนรู้ ของบุคลากรทางการศึกษา 

(พุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่าง ในสาขาทางการบริหารการศึกษาอาจคํานึงทักษะ

ทางการบริหารด้วย คือ ทักษะเชิงเทคนิค ทักษะเชิงมนุษย์ และทักษะเชิงมโนทัศน์) 

นําเอาผลการเรียนรู้ จากการพัฒนาวิชาชีพไปปฏิบัติ 
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เกิดผลลัพธ์จากการพัฒนาพัฒนาบุคลากรทีเกียวข้องทุกฝ่ายมีจุดมุ่งหมายทั งตัวบุคคล กลุ่ม และระบบพัฒนาอย่างเป็น

กระบวนการต่อเนืองเป็นยุทธศาสตร์เชิงระบบและมีจุดมุ่งหมายชัดเจนการสนับสนุนการเงินทั งจากส่วนกลาง เขตพืนที 

และสถานศึกษาเน้นการซ่อมเสริม แก้ไข และความก้าวหน้าริเริมร่วมกันทั งฝ่ายบริหารและทีมงานเป็นทั งแบบทางการและ

ไม่ทางการ บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนรับการสนับสนุนทั งจากภายในและภายนอกตามความเหมาะสมมีการ

ประเมินผลกระทบทีเกิดขึ นจริงมีการสํารวจในเชิงทฤษฎีพัฒนาทั งบทบาทและวิชาชีพวางแผนทั งระบบประเมินระบบและ

ประเมินตนเองเป็นตัวแบบการพัฒนาวิชาชีพเชิงระบบใช้เทคโนโลยี    มากขึ นใช้วิธีการและรูปแบบทีหลากหลายและใช้

การคิดอย่างเป็นระบบเพือการเปลียนแปลงระบบ 

การพัฒนาวิชาชีพมีกระบวนการเช่นเดียวกับการบริหารโดยทัวไป นันคือ จะต้องเริมต้นด้วยการวางแผน 

(planning) เป็นการวางแผนเพือกําหนด “โปรแกรม”(program) เพือให้การพัฒนาวิชาชีพเป็นไปอย่างเป็นระบบและอย่างมี

จุดมุ่งหมายทีชัดเจน เพราะจากการศึกษาตําราเกียวกับการพัฒนาบุคลากร (staff development) หรือการพัฒนาวิชาชีพ 

(professional development) ต่างกล่าวถึงการออกแบบโปรแกรม (design of the program) ไว้ด้วย แต่ส่วนใหญ่จะ

กล่าวถึงขอบข่ายกว้างๆ เช่น กล่าวถึงการกําหนดลําดับความสําคัญของการพัฒนา การกําหนดวัตถุประสงค์ การกําหนด

เนื อหา การเลือกวิธีการหรือรูปแบบการพัฒนา และการประเมินผล อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาถึงกรอบแนวคิดเชิงเหตุผล

ดังกล่าวข้างต้น ในสาขาการบริหารการศึกษา หากจะนําเอาแนวคิดการจัดทําโครงการแบบตารางสมเหตุสมผลหรือ 

Logical Framework  หรือทีนิยมเรียกกันสั นๆ ว่า Log Frame มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโปรแกรม จะทําให้ได้ 

“โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา” ทีสอดคล้องกับกรอบแนวคิดเชิงเหตุผลดังกล่าวข้างต้นได้อย่าง

เหมาะสม ทั งนี ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเพือพัฒนาวิชาชีพบุคลากรในหน่วยงาน หรือเพือการศึกษาวิจัยในลักษณะทีเป็น

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D)  

วิโรจน์ สารรัตนะ (2539) ได้ศึกษาและนําเสนอสาระการจัดทําโครงการแบบตารางสมเหตุสมผล หรือ 

Logical framework ไว้ในหนังสือชือ “การวางแผนการศึกษาระดับจุลภาค: หลักการและแนวคิดเชิงประยุกต์” ว่าเป็น

เทคนิคทีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความสอดคล้องกันอย่างมีเหตุผลของส่วนประกอบต่าง ๆ ของโครงการ โดย

ได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดเรืองความสัมพันธ์กันระหว่าง “แผน – แผนงาน – โครงการ” นันคือ ความเชือทีว่า โครงการ

หนึงๆ จะไม่ปรากฏอยู่อย่างอิสระ โดยไม่มีความสัมพันธ์กับโครงการอืน หรือกับแผนงานหรือแผนทีอยู่เหนือขึ นไป เพราะ

ผลสําเร็จของโครงการใดโครงการหนึง เมือรวมกันแล้วจะเป็นตัวก่อให้เกิดความสําเร็จให้กับแผนงานหรือแผนในระดับสูง

ขึ นไป จากแนวคิดเรืองระดับของวัตถุประสงค์ 3 ระดับ คือ 1) วัตถุประสงค์ระดับสูงสุด (Ultimate goal) เป็นวัตถุประสงค์

ของแผนหรือแผนงาน 2)  วัตถุประสงค์ระดับกลาง (intermediate goal) เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการ 3) วัตถุประสงค์

ใกล้ตัว (immediate goal) เป็นวัตถุประสงค์ระดับล่างของโครงการ โดยปกติเป็น “ผลงาน” ทีเกิดขึ นจากการปฏิบัติตาม

โครงการทีกําหนด มิใช่วัตถุประสงค์ทีแท้จริงของโครงการ ในกรอบเหตุผลสัมพันธ์นั น วัตถุประสงค์ระดับสูงสุดจะใช้คําว่า 

“goal” วัตถุประสงค์ระดับกลางใช้ “purpose” และวัตถุประสงค์ระดบัใกล้ตัวใช้ “output” ดังภาพ 2 
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ภาพ 2  ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์สามระดับ 

 

จากแนวคิดความสัมพันธ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดกรอบเหตุผลสัมพันธ์ ซึงมีลักษณะเป็นตารางเมตริกซ์แบบ 4 x 4 

รวมเป็น 16 ช่อง  ซึงผู ้ จัดทําโครงการจะนําเอาสาระสําคัญต่าง ๆ มาบรรจุลงในตารางทั ง 16 ช่องนี  แต่ก่อนจะบรรจุ

สาระสําคัญลงได้ จะต้องทําการวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของโครงสร้างหลัก 4 ช่องในคอลัมน์แนวตั งแรกของตาราง อัน

ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของแผนหรือแผนงาน 2) วัตถุประสงค์ของโครงการ 3) ผลงานทีจะเกิดจากโครงการ และ 4) 

กิจกรรมและทรัพยากรทีใช้ในโครงการ ดังตาราง 3 

 

ตาราง 3 กรอบเหตุผลสัมพันธ์ในรูปตารางเมตริกซ์ 
 

(1)สาระสําคัญ 

ของโครงการ 

(2) ตัวบ่งชี แสดงเวลา 

ปริมาณและคุณภาพ 

(3)แหล่งพิสูจน์ 

 

(4)เงือนไขประกอบ 

ทีสําคัญ 

วัตถุประสงค์ของแผน

หรือแผนงาน 

ตัวชี วัดความสําเร็จของแผนหรือ

แผนงาน 

แหล่งเพือตรวจสอบ

ความสําเร็จ 

คํานึงถึงผลทีเกิดขึ นในระยะยาว 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

ตัวชี วัดความสําเร็จของโครงการ แหล่งเพือตรวจสอบ

ความสําเร็จ 

เงือนไขสําคัญทีจะทําให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของแผนหรือแผนงาน 

ผลงานทีเกิดจาก

โครงการ 

ขนาดของผลงานทีได้จาก

โครงการ 

แหล่งเพือตรวจสอบผลงาน เงือนไขสําคัญทีจะทําให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

กิจกรรมและทรัพยากรที

ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้จ่าย วิธีการ หรือความ

พยายามอืนๆ ทีจะทําให้ได้ผล

งาน 

แหล่งเพือตรวจสอบทีจะทํา

การใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม 

เงือนไขสําคัญทีจะทําให้บรรลุผลสําเร็จ

ในการกระทําให้ได้ผลงาน 

 

การจัดทําโครงการแบบตารางสมเหตุสมผล จะต้องมีการบรรจุสาระสําคัญลงในกรอบเหตุผลสัมพันธ์ ใน

คอลัมน์ท ี1 – 4 ดังน ี

(1) การบรรจุสาระสําคัญลงในคอลัมน์ที 1 มี 3 ขั นตอนดังนี 

ขั นตอนที 1 จัดทําแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง แผน/แผนงาน-โครงการ-ผลงาน-กิจกรรมและ

ทรัพยากร เพือให้มองเห็นถึงระบบความสัมพันธ์ทั งหมด ดังภาพ 3 

 

        
goal 

 
 
 
        purpose 
 
                                                                                                                              output 
          
 
 
 
 
โครงการ                                        โครงการโครงการ 

แผนหรือแผนงาน 

ผลงาน ผลงาน 

 
ผลงาน 
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ภาพ 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง แผน/แผนงาน-โครงการ-ผลงาน-กิจกรรมและทรัพยากร 

 

ขั นตอนที 2 การบรรจุสาระสําคัญลงในคอลัมน์ที 1 นันคือ เมือได้ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

แผน/แผนงาน-โครงการ-ผลงาน-กิจกรรมและทรัพยากร แล้ว ก็สามารถจะบรรจุสาระสําคัญของโครงการลงในคอลัมน์ที 1 

ได้ ตามลําดับจากวัตถุประสงค์ของแผนหรือแผนงาน ไปสู่วัตถุประสงค์ของโครงการ ไปสู่ผลงานของโครงการ และไปสู่

กิจกรรมและทรัพยากรทีใช้ในโครงการ 

ขั นตอนที 3 การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในแนวตั ง (vertical logic) ของคอลัมน์ที 1 

เพือให้แน่ใจว่าสาระสําคัญทีบรรจุลงไปนั นมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้ทั งจากบนลงล่าง และ

ย้อนกลับจากล่างขึ นบน  ซึงการตรวจสอบจากบนลงล่าง เริมต้นจากวัตถุประสงค์ของแผนหรือแผนงาน โดยตั งคําถามว่า 

“อย่างไร”(how?) ต่อเนืองกันดังนี   1) ทําอย่างไรจึงจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของแผนหรือแผนงานคําตอบทีได้จะเป็น

สิงทีกําหนดเป็น “วัตถุประสงค์ของโครงการ”2) ทําอย่างไรจึงจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คําตอบทีได้จะเป็น

สิงทีกําหนดเป็น “ผลงานทีจะได้รับจากโครงการ”3) ทําอย่างไรจึงจะทําให้ได้ผลงานนั น คําตอบทีได้จะเป็นสิงทีกําหนดเป็น 

“กิจกรรมทีจะกระทําและทรัพยากรทีจะใช้ในโครงการนั น”  ส่วน การตรวจสอบย้อนกลับจากล่างขึ นบน เริมต้นจากกิจกรรม

และทรัพยากรทีใช้ในโครงการ โดยการตั งคําถามว่า “ทําไม”(why?) ต่อเนืองกันดังนี  1) ทําไมจึงต้องใช้กิจกรรมนั นและ

ทรัพยากรนั น คําตอบทีได้จะเป็นสิงทีกําหนดเป็น “ผลงานทีจะได้รับจากโครงการ”2) ทําไมต้องกําหนดผลงานนั น คําตอบที

ได้จะเป็นสิงทีกําหนดเป็น “วัตถุประสงค์ของโครงการ”3) ทําไมต้องกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการเช่นนั น คําตอบทีได้จะ

เป็นสิงทีกําหนดเป็น “วัตถุประสงค์ของแผนหรือแผนงาน” 

(1) การบรรจุข้อความลงในคอลัมน์ที 2 คอลัมน์ที 2 เป็นข้อความทีแสดงให้เห็นถึงตัวบ่งชีแสดงเวลา 

ปริมาณ และคุณภาพ  ตลอดจนสถานที เพือขยายข้อความในคอลัมน์ที 1 ว่า จากสาระสําคัญในคอลัมน์ที 1 นั น ทํา

อย่างไรจึงจะทราบผลความสําเร็จ ตลอดจนเวลาและสถานทีของการปฏิบัติงานได้ ยกเว้นช่องทีขยายความกิจกรรมและ

ทรัพยากรทีใช้ในโครงการ ซึงจะกําหนดค่าใช้จ่าย วิธีการ หรือความพยายามอืนทีจะทําให้ได้ผลงานแทน 

 
แผนหรือแผนงาน 

 
 
 
โครงการ 

 
 
ผลงาน 

 
 
กิจกรรมและทรัพยากร 

วัตถุประสงค์ของแผนหรือแผนงาน 

วัตถุประสงค์โครงการ ก วัตถุประสงค์โครงการข วัตถุประสงค์โครงการค 

ผลงานของโครงการตัวที 1 ผลงานของโครงการตัวที 2 

 

กิจกรรมและทรัพยากร กิจกรรมและทรัพยากร 
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(2) การบรรจุข้อความลงในคอลัมน์ที 3 คอลัมน์ที 3 เป็นข้อความแสดงถึงการตรวจสอบผล

ความสําเร็จตามทีระบุไว้ในคอลัมน์ที 2 ว่าทําอย่างไรจึงพิสูจน์ได้ ได้ข้อมูลมาจากไหน ทั งเพือใช้เป็นแนวทางในการติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงาน 

(3) การบรรจุข้อความลงในคอลัมน์ที 4 คอลัมน์ที 4 เป็นข้อความทีคาดการณ์ถึงเงือนไขหรือข้อจํากัด

ต่างๆ ซึงอาจเกิดขึ นอันจะเป็นอุปสรรคปัญหาหรือส่งผลต่อความสําเร็จของการปฏิบัติงาน ยกเว้นในช่องทีตรงกับ

วัตถุประสงค์ของแผนหรือแผนงาน จะเป็นการคาดการณ์ถึงผลทีจะเกิดขึ นในระยะยาวจากการดําเนินงานตามแผนหรือ

แผนงาน 

 การจัดทําโครงการแบบตารางสมเหตุสมผลหรือ Logical Framework มีทั งข้อดีและข้อจํากัด ในกรณีทีเป็น

ข้อดีนั นคือ 1) เป็นเครืองมือในการจัดทําโครงการทีอาศัยหลักเหตุผลสัมพันธ์เชิงตรรกวิทยาในแนวตั งและแนวนอน ทําให้

ผู ้ เกียวข้องทราบถึงความสัมพันธ์ของข้อความในแต่ละช่องอย่างมีเหตุผลซึงกันและกัน 2) สามารถนําโครงการหลายๆ 

โครงการมาเปรียบเทียบกันได้ง่าย เนืองจากเขียนสรุปเพียงหน้าเดียว ผู ้อนุมัติโครงการสามารถศึกษาหลายๆ โครงการได้

ในเวลาอันรวดเร็ว ทําให้ประหยัดเวลาในการทํางาน และการตัดสินใจอนุมัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น ในกรณี

ข้อจํากัดมีดังนี คือ 1) กรอบเหตุผลสัมพันธ์หนึงๆ สามารถกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการได้เพียงวัตถุประสงค์เดียว 

ดังนั นหากแผนหรือแผนงานมีวัตถุประสงค์รองรับหลายวัตถุประสงค์ จะต้องกําหนดโครงการหรือสร้างกรอบเหตุผลสัมพันธ์

ให้ได้เท่ากับจํานวนวัตถุประสงค์นั น 

 การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดทําโครงการแบบตารางสมเหตุสมผลเพือการวางแผนกําหนด “โปรแกรม

พัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา” ดังกล่าว มีประเด็นทีจะต้องตั งข้อคําถามต่อเนอืงกัน โดยจะต้องมีการศึกษา 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ในนโยบาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรือผลงานวิจัยทีเกียวข้องด้วย ดังนี 

(1) การพัฒนาวิชาชีพนั น มีจุดมุ่งหมายพัฒนาในด้านใด จะพัฒนาทุกด้านหรือพัฒนาในด้านใดด้าน

หนึง เช่น ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารทัวไป และด้านบุคลากร ตามกรอบภาระงานการกระจายอํานาจ

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2545หรือ ภาวะผู ้นําด้านใดด้านหนึง หรือทักษะ

ทางการบริหารด้านใดด้านหนึงคําตอบทีได้จะนําไปสู่การกําหนดเป็นชือ “โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทาง

การศึกษา” การพัฒนาวิชาชีพในทุกด้าน หรือด้านใดด้านหนึงนั น จะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียนในด้าน

อะไรบ้าง คําตอบทีได้รับ จะนําไปสู่การกําหนดเป็น “วัตถุประสงค์ของโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา” 

เป็นวัตถุประสงค์สุดท้าย (ultimate goal) ทีคาดหวังจะได้รับหรือคาดหวังให้เกิดขึ นกับนักเรียนดังกล่าวข้างต้นการพัฒนา

วิชาชีพในทุกด้าน หรือด้านใดด้านหนึงนั น คาดหวังให้เกิด “การเรียนรู้ หรือได้รับทักษะใหม่” อะไรขึ นมากับบุคลากร และ

คาดหวังให้เกิด “การปฏิบัติ” อะไรจากผลการเรียนรู้ หรือการได้รับทักษะใหม่นั น แล้วจะใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ

รูปแบบใด หรือผสมผสานกันระหว่างรูปแบบใดบ้าง จึงจะเหมาะสม  มีความเป็นไปได้ รูปแบบต่างๆ ทีจะใช้นั น กําหนด

เป็น “โครงการ” อะไรได้บ้าง โครงการทีกําหนดได้ มีวัตถุประสงค์เพืออะไร คาดหวังให้เกิดผลงานอะไรต้องดําเนินกิจกรรม

อะไร ต้องใช้ทรัพยากรอะไร เท่าใด ทีไหน เมือไร และอย่างไร มีตัวบ่งชี ความสําเร็จอะไรบ้าง  มีแหล่งพิสูจน์ความสําเร็จและ

ตัววัดอะไร และมีเงือนไขประกอบทีสําคัญอะไรบ้าง ทั งนี เพือนําสาระสําคัญต่างๆ ไปบรรจุในกรอบเหตุผลสัมพันธ์   

(2) กระบวนการทํางานดังกล่าว จะต้องคํานึงถึงลักษณะสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพ หลักการ

พัฒนาวิชาชีพทีมีประสิทธิผล แนวโน้มการเปลียนแปลงในค่านิยมใหม่เกียวกับการพัฒนาวิชาชีพและการประเมินผลการ

พัฒนาวิชาชีพประเภทต่างๆ ดังทีกล่าวถึงข้างต้นด้วย  ซึงจากทีกล่าวมาทั งหมดนั น ขอนําเสนอให้เห็นเป็นโครงสร้าง

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เพือความชัดเจน ดังภาพ 4 
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ภาพ 4 โครงสร้างความสัมพันธ์ในองค์ประกอบต่างๆ ของโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา 

จากการประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดทําโครงการแบบตารางสมเหตุสมผล 

  

 (3) ในกรณีทีเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)การดําเนินงานดังกล่าวตั งแต่ขั น

เริมต้นจนถึงขั นการได้สาระสําคัญในโครงสร้างความสัมพันธ์ในองค์ประกอบต่างๆ ของโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพบุคลากร

ทางการศึกษา จะเป็นการดําเนินงานในขั นตอนของการศึกษาวรรณกรรมทีเกียวข้อง ในบทที 2 ของการวิจัย โดยผู ้ วิจัย

จะต้องเน้นการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นทีจะศึกษาวิจัยหรือทีต้องการพัฒนาวิชาชีพ ทีจะนําไปสู่การกําหนด

เป็นโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา เป็นวัตถุประสงค์ของโปรแกรม  เป็นโครงการเพือการพัฒนาวิชาชีพ 

และเป็นสาระสําคัญต่างๆ ในกรอบเหตุผลสัมพันธ์ ได้อย่างสมบูรณ์ อย่างสมเหตุสมผล และอย่างสอดคล้องกับหลักการ

และแนวคิดเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพ  

 โครงสร้างความสัมพันธ์ในองค์ประกอบต่างๆ ของโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาทีได้จาก

การศึกษาวรรณกรรมทีเกียวข้องในบทที 2 นี  จะเป็นกรอบแนวคิดเพือการวิจัย เป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical 

conceptual framework) ทีอาจยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาหรือกับบริบททีเป็นจริง 

หรือสอดคล้องกับหลักการอืนๆ อีกหลายประการดังกล่าวถึงข้างต้น ดังนั น วิธีดําเนินการวิจัยในบทที 3  อาจประกอบด้วย

ขั นตอนต่างๆ  ดังนี 

ขั นตอนที 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิด(จากบทที 2)จากผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ขั นตอนที 2 การสร้างโปรแกรมในรายละเอียด โดยเฉพาะจากกรอบเหตุผลสัมพันธ์ในระดับ 

โครงการจะเป็นเสมือนกรอบแนวคิดเพือนําไปสู่การนําเสนอเนื อหาทีต้องการให้เกิดการเรียนรู้ ใหม่ๆ ให้เกิดขึ นกับ

กลุ่มเป้าหมาย กรณีศึกษา กิจกรรมเพือการฝึกทักษะใดทักษะหนึงแนวปฏิบัติในเรืองนั นๆและอืนๆ  

 โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา 

 

วัตถุประสงค์ของโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา 

(ผลลัพธ์สุดท้ายทีคาดหวังให้เกิดขึ นกับนักเรียน) 

“การปฏิบัต”ิ ทีคาดหวังให้เกิดขึ นจากผลการเรียนรู้ และการได้รับทักษะใหม่ของบุคลากร 

ผลการเรียนรู้ และทักษะใหม่ทีได้รับของบุคลากร 

โครงการ 1 โครงการ 3 

 

โครงการ 2 

 
กรอบเหตุผลสัมพันธ์ 

    

    

    

    

กรอบเหตุผลสัมพันธ์ 

    

    

    

    

กรอบเหตุผลสัมพันธ์ 
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ขั นตอนที 3 การตรวจสอบและการปรับปรุงโปรแกรม โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของBorg (1982) ทีกล่าวถึง

การปรับปรุงแก้ไขสือการเรียนการสอนทัวไป ในกระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D)3 ขั นตอน ดังนี  ขั นตอนที 1 การ

ทดสอบภาคสนามเบื องต้นและการปรับปรุงแก้ไข (preliminary field testing and revision) จากโรงเรียนประมาณ 1-3 โรง 

กลุ่มตัวอย่างประมาณ 6-12 คน มีจุดมุ่งหมายเพือตรวจสอบหาข้อบกพร่องด้วยวิธีการสอบถามความคิดเห็นแล้ว

ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข ขั นตอนที 2 การทดสอบภาคสนามครั งสําคัญและการปรับปรุงแก้ไข (main field testing and 

revision) จากโรงเรียนประมาณ 5-15 โรง กลุ่มตัวอย่างประมาณ 30-100 คน ด้วยวิธีการสอบถามความคิดเห็นเช่นเดิม แต่

ขยายจํานวนกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ น ไม่ซํ ากับกลุ่มเดิม มีจุดมุ่งหมายเพือตรวจสอบหาข้อบกพร่องและดําเนินการปรับปรุง

แก้ไข ขั นตอนที 3 การทดสอบความมีประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการตรวจสอบความตรงเชิงเนื อหา

ของโปรแกรม โดยสร้างเครืองมือสอบถามความเห็นเกียวกับความสอดคล้องในองค์ประกอบต่างๆ ของโปรแกรมกับ

วัตถุประสงค์  แล้ววิเคราะห์หาค่า IOC หากพบว่ามีค่าสูงกว่า .50 ก็แสดงว่า โปรแกรมทีพัฒนาขึ นนั นมีประสิทธิภาพทีจะ

นําไปใช้เพือการทดลองภาคสนามในขั นตอนที 4 ทีจะกล่าวถึงต่อไปได้หากรายการใดยังมีค่าตํากว่า .50 ก็ควรดําเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขและสอบถามความเห็นซํ าอีกจนกว่าจะพบว่ามีค่า IOC ตามเกณฑ์ 

ขั นตอนที 4 การสร้างเครืองมือเพือใช้ในขั นตอนการทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนาม (ทีจะกล่าวถึงในตอน

ที 4) ซึงหากพิจารณาจากแนวคิดของ Guskey(2000) ดังกล่าวข้างต้น ควรมีแบบประเมินผล 5 ประเภท คือ 1) แบบ

ประเมินปฏิกิริยาของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อโปรแกรมเพือการปรับปรุงแก้ไข 2) แบบประเมินผลการเรียนรู้ ของกลุ่ม

ตัวอย่างในการวิจัยในความรู้และทักษะใหม่ทีได้รับตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ในระดับโครงการแต่ละโครงการ 3) แบบ

ประเมินการสนับสนุนและการเปลียนแปลงขององค์การ 4) แบบประเมินการใช้ความรู้ และทักษะใหม่ของกลุ่มตัวอย่างใน

การวิจัย และ 5) แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ในระดับโปรแกรม 

 เหตุผลทีมีการสร้างเครืองมือในขั นตอนหลังจากทีโปรแกรมได้รับการพัฒนาตามขั นตอนที 3 จนได้โปรแกรม

ทีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีกําหนด (ค่า IOC สูงกว่า .50) นั น ก็เพือให้ได้เครืองมือการประเมินทีมีความตรงเชิงเนื อหากับ

โปรแกรมทีมีประสิทธิภาพแล้วนั นเป็นเบื องต้น แต่อย่างไรก็ตาม เครืองมือทีสร้างขึ น จะต้องมีการนําไปพัฒนาคุณภาพและ

ทดสอบต่อไป เช่น การตรวจสอบความตรงเชิงเนื อหาโดยการสอบถามความเห็นจากผู ้ เชียวชาญหรือผู ้ มีส่วนเกียวข้อง แล้ว

วิเคราะห์หาค่า IOC รวมทั งการทดลองใช้ (try out) เพือหาค่าความเชือมัน (reliability) จากกลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น (ผลการ

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื อหา และค่าความเชือมัน นําเสนอไว้ในบทที 3 เมือกล่าวถึงเครืองมือแต่ละประเภทนั น)  

  ขั นตอนที 5 การทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนาม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยกึงทดลอง (quasi-experiment 

รูปแบบใดรูปแบบหนึง เช่น pretest-posttest design หรือ control group design เป็นต้น มีกิจกรรมหลักในการ

ดําเนินการวิจัย คือ การใช้แบบประเมินการสนับสนุนและการเปลียนแปลงขององค์การ และแบบประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักเรียนตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ในระดับโปรแกรมหากเลือกใช้รูปแบบการวิจัยทีมีการ pretest ด้วย เพือให้ทราบผล

ก่อนดําเนินการทดลองใช้โปรแกรม จากนั นจึงเป็นการใช้โครงการแต่ละโครงการทีบรรจุในโปรแกรมทีพัฒนาได้ในขันตอนที 

2 ดําเนินการพัฒนาวิชาชีพกับกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย หลังเสร็จสิ นการพัฒนาของแต่ละโครงการ ก็มีการประเมินผล

การเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยัในความรู้และทักษะใหม่ทีได้รับตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ในระดับโครงการแต่ละ

โครงการ  

จากนั นมีการกระตุ ้ น ส่งเสริม และกํากับให้กลุ่มตัวอย่างมีการดําเนินงานตามผลการเรียนรู้ จากเนื อหา 

กรณีศึกษา กิจกรรม และแนวปฏิบัติ ทีได้รับจากการพัฒนา และเมือเสร็จสิ นการดําเนินงานตามระยะเวลาทีกําหนด  จึง

ดําเนินการประเมินผลโดยใช้แบบประเมินปฏิกิริยาของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อโปรแกรมเพือการปรับปรุงแก้ไข   แบบ

ประเมินการใช้ความรู้ และทักษะใหม่ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แบบประเมินการสนับสนุนและการเปลียนแปลงของ
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องค์การ และแบบประเมินผลการเรียนรู้ ของนักเรียนตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ในระดับโปรแกรม(แบบประเมินสอง

ประเภทหลังนี  ถือเป็นการประเมิน Posttest เพือการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลทีได้จาก pretest) เสร็จแล้วถือว่าสิ นการ

การทดลองในภาคสนาม 

จากแนวคิดของวิโรจน์ สารรัตนะ ดังกล่าวผู ้ วิจัยนําแนวคิดหลักมาประยุกต์ใช้กับการวิจัยในครั งนี ทีสําคัญ 8 

แนวคิดคือ1) ลักษณะสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพ 3 ประการ คือเป็นกระบวนการทีมีจุดมุ่งหมายต่อเนือง เป็นเชิงระบบ 

2) หลักการพัฒนาวิชาชีพทีมีประสิทธิผล 3 ประการ คือเน้นเพือการเรียนรูแ้ละเพือนักเรียนทีชัดเจน  เน้นการเปลียนแปลง

ทั งระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ  มุ่งการเปลียนแปลงในลักษณะคิดใหญ่แต่เริมทีละนิดจากชุดปฏิบัติการเล็กหลายชุด 3) 

การบูรณาการศาสตร์ทางภาวะผู ้ นําและศาสตร์ทางวิชาการ 4) ค่านิยมใหม่และกระบวนทัศน์ใหม่เกียวกับการพัฒนา

วิชาชีพ 5) รูปแบบการพัฒนา 6) การประเมินผลการพัฒนา 6 ประเภท คือ การประเมินปฏิกิริยาจากผู ้ มีส่วนร่วม การ

ประเมินการเรียนรู้ ของผู ้ มีส่วนร่วม การประเมินการสนับสนุนให้เกิดการเปลียนแปลงขององค์การ การประเมินการใช้

ความรู้และทักษะใหม่ของผู ้ มีส่วนร่วม การประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และการประเมินความพึงพอใจ

ต่อปรากฏการณ์ทางวิชาการในโรงเรียน 7) การออกแบบโปรแกรมโดยตารางเหตุผลสัมพันธ์ (Log Frame) 8) ขั นตอนการ

วิจัยและพัฒนา 5 ขั นตอนส่วนแนวคิดการเสริมสร้างพลังอํานาจ เป็นแนวคิดเพิมเติมทีได้จากการศึกษาเอกสาร เพอืให้

โปรแกรมมีความสมบูรณ์ ดังนั นการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการบุคลากรในสถานศึกษาขั น

พื นฐานจึงประกอบด้วย 9 แนวคิดหลักดังกล่าวข้างต้น 

 

2. ทฤษฎีภาวะผู ้ นํา 

เนืองจากการวิจัยนี เกียวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการ การนําเอาทฤษฎีภาวะผู ้นํามา

กล่าวถึง จะทําให้ทราบถึงการเปลียนแปลงในกระบวนทัศน์ทางการบริหารจากทีเน้นแนวคิดการบริหารจัดการไปสู่แนวคิด

ภาวะผู ้นํา พัฒนาการของกระบวนทัศน์ทฤษฎีภาวะผู ้นํา และลักษณะสําคัญของกระบวนทัศน์ทฤษฎีภาวะผู ้นําในแต่ละยุค

แต่ละสมัย โดยเฉพาะกระบวนทัศน์ทีมีอิทธิพลต่อเชิงวิชาการและต่อการนําไปประยุกต์ใช้ในระยะปัจจุบัน ซึงจะเป็น

ประโยชน์ต่อการกําหนดประเด็นสําคัญทีผู ้ วิจัยจะสรุปในตอนท้ายเพือนําไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยในครั งนต่ีอไป  จาก

การศึกษางานเขียนของ Howell and Costley (2001); Kottler (2001); Lussier and Achua (2007); Nahavandi (2000);  

Owens(2001); Razik and Swanson (2001);  Sergiovanni (2001) และวิโรจน์ สารรัตนะ (2550) ได้ข้อสรุปว่า ปัจจุบันมี

ข้อสังเกตประการหนึงว่า มีการเปลียนแปลงในกระบวนทัศน์ทางการบริหารโดยเปลียนจากการเน้นแนวคิดการบริหาร

จัดการ (management) ไปสูแ่นวคิดภาวะผู ้นํา (leadership) มากขึ น  สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ทั งต่างประเทศและใน

ประเทศมีการพัฒนาหลักสูตรภาวะผู ้ นํา (leadership development curriculum) และโปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้ นํา 

(leadership development program) มากขึ น ทั งนี มีข้อแตกต่างกันระหว่างแนวคิดการบริหารจัดการกับแนวคิดภาวะผู ้นํา

ดังน ี

2.1 กรณีการบริหารจัดการ 

กรณีการบริหารจัดการ มีลักษณะสําคัญคือ 1) ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และการเปลียนแปลงตามการชี นําของผู ้นํา 

การธํารงรักษาและบริหารปัจจัยพื นฐานขององค์การ 2) มุ่งงาน (สิงของ) เมือมีการวางแผน การจัดองค์การ และการ

ควบคุม 3) ในการวางแผนจะกําหนดวัตถุประสงค์ในรายละเอียด และจัดทําแผนเพือบรรลุวัตถุประสงค์นั น 4) การจัด

องค์การและบุคลากร จะจัดโครงสร้างการทํางานตามทีผู ้บริหารต้องการ 5) การควบคุม จะติดตามผลการทํางานตามแผน

และใช้การบังคับ  6) ความสามารถทํานายได้ การวางแผน การจัดองค์การ และการควบคุมจะคงเส้นคงวา เป็นไปอย่างมี
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เสถียรภาพ 7) ผู ้บริหารเน้นการทําตามให้ถูกต้อง (do the things right) 8) เน้นความมีเสถียรภาพ การควบคุม การแข่งขัน 

มุ่งงาน และความเป็นหนึงเดียว 9) เน้นวิสัยทัศน์ระยะสั น หลีกเลียงความเสียง ธํารงรักษา และเลียนแบบ 

2.2 กรณีภาวะผู ้ นํา 

กรณีภาวะผู ้นํา มีลักษณะสําคัญคือ 1) การเสนอวิสัยทัศน์และนํามาซึงการเปลียนแปลงหลักขององค์การ มี

ความบันดาลใจและชอบเผชิญกับประเด็นทียุ่งยากหรือท้าทายจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 2) เน้นความสัมพันธ์

ระหว่างบคุคล (คน) เมือทําหน้าทีบริหารจัดการเชิงภาวะผู ้นํา 3) กําหนดทิศทาง พัฒนาวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์เพือการ

บรรลุผล 4) สร้างสิงใหม่ ๆ และยอมให้ผู ้ปฏิบัติงานทํางานตามทีต้องการตราบใดทีผลงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ทีกําหนดไว้ 

5) จูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู ้ ปฏิบัติเพอืการบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ในทางสร้างสรรค์ 6) ก่อให้เกิดนวัตกรรม 

เปลียนแปลงเร็ว ไม่สามารถทํานายได้ ชอบการเปลียนแปลง 7) ผู ้นําเน้นการทําสิงทีถูกต้อง (do the right things) 8) 

จุดเน้นอยู่ทีการเปลียนแปลง การกระจายอํานาจ ความร่วมมือ มุ่งคน และความหลากหลาย 9) จุดเน้นทีวิสัยทัศน์ระยะ

ยาว ชอบเสียง นวัตกรรม และเป็นต้นแบบ 

2.3 นิยามของภาวะผู ้ นํา 

ภาวะผู ้ นํา คือกระบวนการมีอิทธิพล (Influence) ซึงกันและกันระหว่างผู ้ นําและผู ้ ตาม เพือให้การ

ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ (Achieve organizational objectives) และเกิดการเปลียนแปลง (change) โดย

มีองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบทีเกียวข้องกัน ดังน(ีวิโรจน์ สารรัตนะ, 2553; Lussier and Achua, 2007) 

(1)  ผู ้นําและผู ้ตาม  (leaders-followers) การมีอิทธิพลระหว่างผู ้นําและผู ้ตาม เป็นแบบสองทาง ไม่ได้

หมายถึงเฉพาะผู ้นํามีอิทธิพลต่อผู ้ตามเท่านั น ดังนั น ผู ้ตามก็สามารถแสดงบทบาทภาวะผู ้นําได้เมือจําเป็น และผู ้นําทีดีก็

สามารถจะปรับบทบาทเป็นได้ทั งผู ้นําและผู ้ตาม และผู ้นําทีดีมักจะพัฒนาทักษะภาวะผู ้นําให้แก่ผู ้ตาม 

(2) การมีอิทธิพล (influence) เป็นกระบวนการของผูน้ําในการสือสารความคิดเพือให้ได้รับการยอมรับ

และมีการจูงใจเพือให้ได้รับการสนับสนุนจากผู ้ตามในการนําความคิดนั นไปสู่การปฏิบัติเพือให้เกิดการเปลียนแปลง  

(3)  วัตถุประสงค์ขององค์การ (organizational objectives) ทีผู ้นําจะต้องกําหนดขึ นจากการมีส่วนร่วมมี

ทิศทาง และมีความท้าทาย นําไปสู่การปฏิบัติเพือให้บรรลุผล 

(4) การเปลียนแปลง (change) การมีอิทธิพลและการกําหนดวัตถุประสงค์องค์การใด ต้องมุ่งให้เกิดการ

เปลียนแปลงในสิงใหม่ๆ  ให้ก้าวทันต่อสังคมภายนอกทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว  

(5) คน (people) ในการทํางานนั นผู ้นําและผู ้ ตามจะเกียวพันกับบุคคลอืนอีกหลายคนหลายกลุ่มจึง

จะต้องแสดงภาวะผู ้นําและช่วยเหลือให้บุคคลเหล่านั นประสบผลความสําเร็จด้วยภาวะผู ้นํามีความสําคัญอย่างน้อยใน 3 

ประเด็นดังนี  คือ 1) ผู ้บริหารจะต้องตระหนักว่าการจูงใจและภาวะผู ้ นําเป็นกุญแจสําคัญในการพัฒนาผู ้บริหารทีมี

ประสิทธิผล ทักษะภาวะผู ้ นําจึงเป็นส่วนสําคัญทีจะทําให้การบริหารมีความเติบโตก้าวหน้า หากต้องการประสบ

ความสําเร็จก็จะต้องพัฒนาทักษะภาวะผู ้นํา 2) ภาวะผู ้นําของผู ้บริหารมีผลต่อความพึงพอใจของผู ้ปฏิบัติ และมีผลต่อการ

ปฏิบัติงานว่าจะดีหรือไม่ดีด้วย 3) คนเป็นปัจจัยสําคัญในการบริหารงานเพือความสําเร็จ หากไม่มุ่งพัฒนาคน ไม่มุ่งพัฒนา

ภาวะผู ้นํา แม้จะมีเทคโนโลยีทันสมัยเพียงใด ก็ไม่อาจจะเติบโตก้าวหน้าได้ ซึงแม้จะมีข้อถกเถียงกันว่า ภาวะผู ้นํามีมาแต่

กําเนิดหรือเป็นสิงทีพัฒนาขึ นได้ในภายหลัง ซึงแม้จะยังไม่มีคําตอบทีชัดเจน แต่ก็มีข้อยืนยันจากผลการวิจัยมากมายว่า 

ภาวะผู ้นําไม่ได้มีมาแต่เกิด แต่ต้องพัฒนาขึ นอย่างทุ่มเทและต้องทํางานอย่างหนักด้วย ดังนั นทุกคนจึงต่างเป็นผู ้นํากันได้ 

และทุกคนก็มีสมรรถภาพทีจะพัฒนาเป็นผู ้นําได้เช่นกัน 

การวิเคราะห์ทฤษฎีภาวะผู ้นําเป็นวิธีการหนึงทีจะช่วยให้เข้าใจในทฤษฎีและงานวิจัยเกียวกับภาวะผู ้นําได้ดี

ขึ น  โดยเฉพาะการจําแนกระดับการวิเคราะห์ออกเป็นสามระดับ คือ การวิเคราะห์ระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ
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องค์การ ซึง การวิเคราะห์ระดับตัวบุคคล (individual level of analysis) จะเน้นการวิเคราะห์ทีตัวผู ้นําเอง และการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้นํากับผู ้ตามทีเป็นรายบุคคล การวิเคราะห์ลักษณะนี บางครั งเรียกว่า การวิเคราะห์กระบวนการ

ระหว่างบุคคล (dyadic process) เป็นการศึกษาถึงวิธีการ (how) ทีผู ้นําและผู ้ตามต่างมีอิทธิพลต่อกัน และวิธีการทีจะ

พัฒนาบุคคลให้เป็นผู ้นํา (individual as leaders) การวิเคราะห์ระดับกลุ่ม (group level of analysis) จะเน้นการวิเคราะห์

ทีความสัมพันธ์ระหว่างผู ้นํากับกลุ่มผู ้ตาม บางครั งเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (group process) ทีมุ่งจะ

ศึกษาถึงวิธีการ (how) ทีผู ้ นําจะส่งเสริมให้เกิดความมีประสิทธิผลของกลุม่ และเน้นภาวะผู ้ นําของทีมงาน (team 

leadership) การวิเคราะห์ระดับองค์การ (organizational level of analysis) เน้นภาพโดยรวมขององค์การ บางครั งเรียกว่า

การวิเคราะห์กระบวนการองค์การ (organizational process) เน้นการศึกษาวิธีการ (how) ทีผู ้บริหารสามารถจะมีอิทธิพล

ต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ และเน้นภาวะผู ้นําองค์การ (organizational leadership) 

การวิเคราะห์ทั งสามระดับมีความสัมพันธ์ซึงกันและกันในทางบวก หากผลการปฏิบัติงานในมิติใดสูงก็จะ

ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานในมิติอืนสูงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า ผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมขององค์การ

ทั งหมดไม่อาจสรุปได้อย่างชัดเจนนักว่าเกิดจากผลรวมของรายบุคคลหรือรายกลุ่มทีมีในองค์การ เนืองจากอาจเกิดจาก

การส่งผลของปัจจัยอืนด้วย 

ทฤษฎีภาวะผู ้นําจึงเป็นความพยายามทีจะใช้วิธีการวิจัยศึกษาเพืออธิบายแง่มุมใดแง่มุมหนึงของผู ้นําในเชิง

ปฏิบัติเพือจะทําให้สามารถเข้าใจ ทํานาย หรือควบคุมภาวะผู ้นําทีมีประสิทธิผลได้  ซึงทฤษฎีภาวะผู ้นําจําแนกออกเป็น 4 

กระบวนทัศน์หลัก คือ 

(1) กระบวนทัศน์ทฤษฎีภาวะผู ้นําเชิงคุณลักษณะ(trait leadership theory paradigm)  

  กระบวนทัศน์ทฤษฎีนี เกิดขึ นในช่วงทศวรรษ 1930-1940 เป็นระยะเริมแรกของการศึกษาภาวะผู ้นํา

ทีมีความเชือว่า ภาวะผู ้นําเป็นสิงทีมีติดตัวมาแต่กําเนิด (born, not made) งานวิจัยส่วนใหญ่ มุ่งเน้นตรวจสอบหา

คุณลักษณะทีแตกต่างกันระหว่างผู ้นําและผู ้ตาม หรือระหว่างผู ้นําทีมีประสิทธิผลกับทีไม่มีประสิทธิผล ในตัวแปรทั งด้าน

กายภาพและด้านจิตวิทยา แม้แต่ในกระบวนการสรรหาบุคคลเพือเข้าสู่ตําแหน่งทางการบริหารก็มักมีการกําหนด

คุณลักษณะต่าง ๆ ไว้และจะเลือกสรรเฉพาะผู ้ทีมีคุณลักษณะตามทีกําหนด 

คุณลักษณะของผู ้นําทีมีประสิทธิผล (trait of effective leaders) เนืองจากไม่มีชุดของคุณลักษณะ

ใดทีเป็นทียอมรับของกลุ่มนักวิจัย ดังนั นคุณลักษณะของผู ้นําทีมีประสิทธิผลในทีนี จึงเป็นคุณลักษณะทีนักวิจัยส่วนใหญ่

เห็นพ้องต้องกันเท่านั น ผู ้ นําทีมีประสิทธิผลในทีทีแตกต่างกัน ก็อาจมีคุณลักษณะแตกต่างกัน และหากใครทีขาด

คุณลักษณะบางประการไปก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั นจะไม่ใช่ผู ้นําทีมีประสิทธิผล หากบุคคลนั นมีคุณลักษณะอืน

ทดแทน หรือสามารถพัฒนาคุณลักษณะทียังขาดอยู่นั นให้มีขึ นมาได้ ผู ้นําทีมีประสิทธิผลมีคุณลักษณะดังนี 

(1.1) ชอบนําคนอืน (dominance)   

(1.2) มีพลังตืนตัวมุ่งความสําเร็จ (high energy) 

(1.3) มีความเชือมันในตนเอง (self confidence) ในความคิด การตัดสินใจ และความสามารถ ที

แสดงออกจนได้รับการยอมรับจากผู ้ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นผู ้ รู ้ ทุกอย่าง (know it alls) หรือเป็นผู ้ทีถูกต้อง

อยู่เสมอ (always right)  

(1.4)  มีความเชือในอํานาจแห่งตน (internal locus of control) ว่าสามารถเป็นผู ้ ต่อสู ้กับปัญหา

ฟันฝ่าอุปสรรคสู่ความสําเร็จด้วยศักยภาพแห่งตนไม่ใช่ผู ้หวังพึงโชคชะตาหรือการพึงพา 

(1.5) มีอารมณ์ มันคง (stable) ควบคุมตนเองได้ และเป็นไปในทางบวก 
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(1.6) มีความน่าเชือถือและไว้วางใจได้ (integrity)  

(1.7) มีปฏิภาณไหวพริบ (intelligence) ในการคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  

(1.8) มีความยืดหยุ่น (flexibility) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีและสามารถนําพา

สู่ความสําเร็จได้แม้สถานการณ์ทีต่างกัน 

(1.9) ไวต่อความรู้สึกของบุคคลอืน (sensitive to others) มีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจสมาชิกเป็น

รายบุคคล สภาพงานทีทํา วิธีการสือสาร และวิธีการจูงใจ  

นอกจากความเชือเกียวกับคุณลักษณะของบุคคลแล้ว กระบวนทัศน์ทฤษฎีภาวะผู ้นําในช่วงเวลานั นยังเชือ

ว่า ทัศนคติ และมโนทัศน์แห่งตน (attitudes and self-concept) เป็นอีกปัจจัยหนึงทีส่งผลต่อภาวะผู ้นําทีมีประสิทธิผล 

ทั งนี  ทัศนคติ (attitude) หมายถึง ความรู้ สึกในทางบวกหรือทางลบทีมีต่อคน สิงของ หรือเรืองราว การมีทัศนคติใน

ทางบวกจะส่งผลต่อแบบภาวะผู ้นํา (leadership style) ทีจะแสดงออกมาในทางบวกด้วย สําหรับ มโนทัศน์แห่งตน (self-

concept) เป็นทัศนคติทางบวกหรือทางลบทีบุคคลมีต่อตนเอง บุคคลทีมีทัศนคติทางบวกต่อตนเองมักมีศักยภาพแห่งตน 

(self-efficacy) และมักมีความเชือมันในตนเอง (self confidence) ด้วย ดังนั นจึงมีข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการให้มีการ

พัฒนาทัศนคติและมโนทัศน์แห่งตนในทางบวกอยู่เสมอ เช่น 

(1.1) พยายามให้มีและให้คงทัศนคติทางบวกหรือในทางดีทีไว้อยู่เสมอ 

(1.2) ตระหนักเสมอว่ามีประโยชน์เพียงเล็กน้อยทีจะได้รับจากการมีทัศนคติทางลบความกังวล

หรือความกลัวความล้มเหลวจะไม่ช่วยให้ประสบความสําเร็จ 

(1.3)บ่มเพาะการคิดในทางทีดี (cultivate optimistic thoughts) เพราะมีหลักฐานทาง

วิทยาศาสตร์ชี ให้เห็นว่าร่างกายและจิตใจจะตอบสนองต่อการคิดในทางทีดี ถ้าพบว่ากําลังบ่นหรือมีทัศนคติในทางลบต่อ

ตนเอง  ขอให้หยุดและเปลียนเป็นทัศนคติในทางบวกทันท ี

(1.4) หลีกเลียงจากบุคคลทีมีลักษณะทางลบ โดยเฉพาะเมือทําให้รู้ สึกว่า กําลังทําให้เรามีทัศนคติ

ทางลบต่อตนเอง 

(1.5) กําหนดเป้าหมายและทําให้สําเร็จ (set and achieve goals) จะช่วยเพิมมโนทัศน์แห่งตน

และมองตนเองอย่างผู ้ประสบผลสําเร็จ 

(1.6) มองทีความสําเร็จของตนเอง อย่าจมปลักกับสิงทีทําแล้วล้มเหลว เพราะทุกคนต่างมี

ข้อผิดพลาด จงนํามาเป็นบทเรียน ไม่ใช่นํามาลงโทษตนเอง 

(1.7) ยอมรับคําติชม  (accept compliments) จะช่วยสร้างมโนทัศน์แห่งตนได้ดีอย่าดูถูกตนเอง

หรือเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอืน  จงทําให้ดีทีสุดเท่าทีจะทําได้ ดีกว่าไม่ทําอะไรเพราะติดอยู่แต่การทีคิดว่าอย่างไรก็ไม่

สามารถเป็นคนเก่งทีสุดได้ 

(1.8) พัฒนาทัศนคติให้เป็นตัวของตัวเอง ไม่ลอกเลียนทัศนคติของบุคคลอืน 

(1.9) จงเป็นแบบอย่างของผู ้ มีบทบาทในทางบวก เพราะมีทัศนคติในทางบวกแล้วจะส่งผลต่อการ

ประพฤติปฏิบัติในทางบวกเช่นกัน 

(1.10) เมือรู้สึกแย่จากการผิดพลาดหรือล้มเหลว ไม่ย่อท้อ และจงช่วยเหลือบุคคลอืนทีแย่ยิงกว่า

จะให้รู้สึกดีขึ น และจะเกิดความตระหนักว่ายิงเป็นผู ้ให้ก็จะยิงเป็นผู ้ รับ(The more you give, the more you get)  

นอกจากคุณลักษณะ ทัศนคติและมโนทัศน์แห่งตนแล้ว นักวิชาการยุคนั นยังเชือว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

(Ethical Behavior) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึงทีส่งผลต่อภาวะผู ้ นําทีมีประสิทธิผล ซึงในชีวิตการทํางาน บุคคลจะเผชิญกับ

สถานการณ์ทีจะเจอทางเลือกเชิงจริยธรรมว่าถูกหรือผิดอยู่เสมอ ซึงก็มีข้อเสนอแนะเพือให้มีการตัดสินใจทถีูกต้องดังน ี
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(1.1)  ยึดในกฎทองคํา (golden rule) ว่า อย่าทํากับคนอืนในสิงทีตนเองไม่อยากให้คนอืนทํากับ

ตนเอง 

(1.2)  ตั งคําถามในสิงทีทําว่า 1) มันเป็นความจริงหรือไม่ 2) มันยุติธรรมสําหรับทุกคนที

เกียวข้องหรือไม่ 3) มันจะทําให้เกิดสิงทีดีหรือมิตรภาพทีดีขึ นหรือไม่ และ 4 มันจะให้ประโยชน์ต่อทุกคนทเีกียวข้องหรือไม่  

(1.3)  คํานึงถึงสถานการณ์แบบ “ชนะ-ชนะ” สําหรับผู ้ทีได้รับผลจากการตัดสินใจโดยทุกฝ่าย

ได้รับประโยชน์จากผลการตัดสินใจ และท่านเองรู้สึกภาคภูมิใจทีจะแจ้งข่าวผลการตัดสินใจนั นต่อผู ้อืน 

 

(2) กระบวนทัศน์ทฤษฎีภาวะผู ้นําเชิงพฤติกรรม(behavioral leadership theory paradigm) 

ในปลายทศวรรษ 1940 นักวิจัยเกียวกับภาวะผู ้นําส่วนใหญ่ได้เปลียนความสนใจจากกระบวนทัศน์

ทฤษฎีเชิงคุณลักษณะไปเป็นกระบวนทัศน์ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม ซึงเน้นศึกษาถึงสิงทีผู ้นําพูดและสิงทีผู ้นําทํา โดยมุ่งหาแบบ

พฤติกรรมทีดีทีสุดในการเป็นผูน้ําทีมีประสิทธิผล แต่ในทีสุดก็พบว่าไม่มีแบบใดดีทีสุดสําหรับทุกสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม

แบบภาวะผู ้นํา (leadership style) ในช่วงเวลานั นหมายถึง การผสมกันของคุณลักษณะ ทักษะ และพฤติกรรม (ทีเป็น

องค์ประกอบสําคัญ) ทีผู ้นําใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้ตาม โดยมีพัฒนาการของทฤษฎีในกลุ่มนี ดังนี 

(2.1) แบบภาวะผู ้นําของมหาวิทยาลัยไอโอวา (Iowa State University leadership style) ศึกษา

โดย Kurt Lewin และคณะ ซึงจําแนกออกเป็น 2 แบบ คือแบบภาวะผู ้นําเชิงอํานาจนิยม และแบบภาวะผู ้นําเชิงประชาธิปไตย

นิยม(autocratic leadership style and democratic leadership style) 

(2.2) แบบภาวะผู ้นําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan leadership style)  

ศึกษาโดยอาศัยทฤษฎีของ Rensis Likert แล้วจําแนกแบบภาวะผู ้นําเป็นสองแบบ คือ แบบมุ่งงานและแบบมุ่งผู ้ปฏิบัติงาน 

( job-centered leadership style and employee-centered leadership style)  

(2.3) แบบภาวะผู ้นําของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ (Ohio State University leadership style) 

ศึกษาภายใต้การนําของ Ralph Stogdill และโดยการพัฒนาแบบสอบถามทีเรียกว่า The Leader Behavior Description 

Questionnaire (LBDQ) ได้จําแนกพฤติกรรมผู ้นําออกเป็นสองแบบ เป็นแบบมุ่งงานและมุ่งผู ้ปฏิบัติงาน โดยใช้ศัพท์ว่า 

initiating structure behavior and consideration behavior แต่เนืองจากผู ้นํามักมีพฤติกรรมบางอย่างสูงและบางอย่าง

ตํา จึงได้มีการพัฒนาพฤติกรรมสองแบบนั นเป็นแบบภาวะผู ้นํา 4 แบบ ดังนี  1) มุ่งงานสูงแต่มุ่งผู ้ปฏิบัติงานตํา  2) มุ่งงาน

สูงและมุ่งผู ้ปฏิบัติงานสูง 3) มุ่งงานตําและมุ่งผู ้ปฏิบัติงานตํา 4) มุ่งงานสูงแต่มุ่งผู ้ปฏิบัติงานตํา  

(2.4) ตาข่ายภาวะผู ้นํา (leadership grid) ศึกษาโดย Robert Blake & Jane Mouton ซึงมีแบบ

ภาวะผู ้นําของมหาวิทยาลัยโอไฮโอและมิชิแกนเป็นพื นฐานในการศึกษาโดยระยะแรกจําแนกเป็นสองแบบ คือ แบบมุ่ง

ผลผลิตและแบบมุ่งคน (concern for production and concern for people)  และจากการใช้แบบสอบถามทีมี 9 มาตรา 

จึงสามารถกําหนดแบบภาวะผู ้นําได้มากถึง 81 แบบ แต่ก็จําแนกได้ 5 แบบหลักดังนี  คือ 1) แบบมุ่งทั งผลผลิตและมุ่งคนใน

ระดับตํา เรียกว่า impoverished leader 2) แบบมุ่งผลผลิตสูงแต่มุ่งคนตํา เรียกว่า authority-compliance leader 3) แบบ

มุ่งคนสูงแต่มุ่งผลผลิตตํา เรียกว่า country club leader  4) แบบมุ่งทั งผลผลิตและคนในระดับปานกลาง เรียกว่า middle 

of the road leader 5) แบบมุ่งทั งผลผลิตและคนในระดับสูง เรียกว่า team leader ในบรรดาแบบภาวะผู ้นําทั ง 5 แบบนี  

ถือว่า แบบที 5 คือ แบบมุ่งทั งผลผลิตและคนในระดับสูง ดูเหมือนจะเหมาะกับทุกสถานการณ์ ซึง Blake & Mouton เองก็

ได้เสนอให้เป็นทฤษฎีทีสามารถนําไปใช้ได้ทัวไป (universal theory) มีการฝึกอบรมหรือพัฒนาภาวะผู ้นําแบบมีส่วนร่วมขึ น 

(participative leadership style)  อย่างไรก็ตาม ก็มีงานวิจัยคัดค้านและยังไม่ยอมรับว่าแบบภาวะผู ้นํานี เป็นแบบทีดีทีสุด

ทีสามารถจะนําไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์  นอกจากนั นยังมีประเด็นเชิงวิพากษ์ว่า พฤติกรรมการมุ่งผลผลิตและการมุ่งคน
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ในแต่ละวัฒนธรรมอาจตีความไม่เหมือนกัน จึงอาจมีการแสดงพฤติกรรมทีแตกต่างกัน และอีกประเด็นหนึงคือ คงยากทีจะ

หาผู ้นําทีมีพฤติกรรมสูงทั งการมุ่งผลผลิตและมุ่งทั งคน หากจะให้เป็นไปได้คงมีแต่การหาผู ้นําร่วม (co-leader) ซึงหากผู ้นํา

มีแบบภาวะผู ้นํามุ่งผลผลิต ก็หาผู ้นําร่วมทีมีแบบมุ่งคน เป็นต้น ซึงจากข้อคัดค้านและข้อวิพากษ์ต่างๆ ดังกล่าว ได้นําไปสู่

การเปลียนแปลงกระบวนทัศน์ทฤษฎีภาวะผู ้ เชิงพฤติกรรมสู่กระบวนทัศน์ทฤษฎีภาวะผู ้นําตามสถานการณ์ในระยะต่อมา 

 (3)กระบวนทัศน์ทฤษฎีภาวะผู ้นําตามสถานการณ์(contingency leadership theory paradigm)  เนืองจาก

การศึกษาวิจัยภาวะผู ้ นําเชิงคุณลักษณะและเชิงพฤติกรรมในระยะทีผ่านมา มุ่งหาแบบภาวะผู ้ นําทีดีทีสุดทสีามารถ

นําไปใช้ได้กับทุกสถานการณ์ เพือให้เป็นทฤษฎีทีสามารถนําไปใช้ได้ทัวไป (universal theories) แต่ในช่วงทศวรรษ 1960 

ต่างพบว่า ไม่มีแบบภาวะผู ้นําทีดีทีสุดทีสามารถนําไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์ ( no one best leadership style) นักวิจัย

ส่วนใหญ่จึงหันมาสนใจทฤษฎีภาวะผู ้ นําตามสถานการณ์ของผู ้นํา หรือผู ้ ตาม หรือสภาพแวดล้อม โดยตั งคําถามว่า 

คุณลักษณะใดหรือพฤติกรรมใดทีมีผลต่อการเป็นผู ้ นําทีมีประสิทธิผลในสถานการณ์ทีกําหนด การวิจัยในกลุ่มนีจะให้

ความสําคัญกับปัจจัยเชิงสถานการณ์ (situational factor) เช่น ลักษณะงานทีทํา สภาพแวดล้อมภายนอก และ

คุณลักษณะของผู ้ตาม โดยมีตัวแบบ (model) ภาวะผู ้นําเชิงสถานการณ์ทีสําคัญดังน ี

(3.1) ตัวแบบภาวะผู ้นําตามสถานการณ์ (contingency leadership model) เป็นตัวแบบทีได้รับ

การพัฒนาขึ นโดย Fred E. Fiedler ในปี 1951 ซึงเขาเชือว่า แบบภาวะผู ้นํามีสองแบบคือ แบบมุ่งคนและแบบมุ่งงาน  ถ้า

สถานการณ์ (คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้นํากับผู ้ตามดี ลักษณะงานมีความชัดเจน และอํานาจหน้าทีมีสูง) สามารถลงตัว

ได้กับแบบภาวะผู ้นํามุ่งคนแล้ว ก็จะก่อให้ผลการปฏิบัติงานได้สูงสุด แต่หากไม่ลงตัวกันได้ก็จะทําให้ไม่มีประสิทธิผล ซึงใน

การใช้ภาวะผู ้ นําตามสถานการณ์นี  Fiedler ได้ให้ข้อเสนอแนะให้มีการเปลียนแปลงในด้านสถานการณ์ (situation) 

มากกว่าทีจะให้เปลียนแปลงทีแบบภาวะผู ้นํา เช่น ปรับสภาพความสัมพันธ์ส่วนบุคคลให้ดีขึ น กําหนดลักษณะงานให้

ชัดเจนขึ น และเพิมอํานาจหน้าทีให้มากขึ น เป็นต้น อย่างไรก็ตามก็มีนักวิจัยหลายท่านให้ทัศนะในทางตรงกันข้ามว่า น่าจะ

มีการเปลียนแปลงในแบบภาวะผู ้นํามากกว่าจะเปลียนแปลงทีสถานการณ์ 

(3.2) ตัวแบบภาวะผู ้นําบนเส้นต่อเนือง (leadership continuum model) ได้รับการพัฒนาขึ นโดย 

Robert Tennenbaum และ Warren Schmidt ในช่วงทศวรรษ 1950 กําหนดแบบภาวะผู ้นําบนเส้นต่อเนืองสองแบบจาก

แบบภาวะผู ้นํามุ่งผู ้บังคับบัญชา (boss centered) สู่มุ่งผู ้ปฏิบัติงาน (subordinate centered) โดยระหว่างสองแบบหลักนี

จะประกอบด้วย 7 แบบย่อย ซึงจําแนกตามวิธีการและบุคคลทีทําการตัดสินใจ ดังนั นการทีจะพิจารณาว่าผู ้นํามีแบบภาวะ

ผู ้นําแบบใด ผู ้ตามมีความชอบในภาวะผู ้นําแบบใด หรือสถานการณ์ (เช่น โครงสร้าง บรรยากาศ เป้าหมาย เทคโนโลยี เป็น

ต้น) มีสภาพเป็นอย่างไร ก็พิจารณาได้จากแบบภาวะผู ้นํา 7 แบบย่อยนั น 

(3.3) ตัวแบบภาวะผู ้นําเส้นทางและจุดหมาย(path – goal model) พัฒนาขึ นโดย Robert House 

ตีพิมพ์ในปี 1971 ซึงได้กําหนดแบบภาวะผู ้นําออกเป็น 4 แบบ คือ แบบชี นํา (directive) แบบสนับสนุน (supportive) แบบ

มีส่วนร่วม (participative) และแบบมุ่งความสําเร็จ (achievement oriented) ซึงการจะเลือกใช้แบบภาวะผู ้นําใดขึ นอยู่กับ

สถานการณ์ 2 ด้าน คือ ด้านผู ้ปฏิบัติงานว่ามีบุคลิกภาพ ทักษะ ความสามารถ และความต้องการเป็นอย่างไร และด้าน

สภาพแวดล้อมว่ามีลักษณะงาน ทีมงาน และระบบอํานาจแบบทางการขององค์การเป็นอย่างไร 

(3.4) ตัวแบบภาวะผู ้ นําเ ชิงปทัสถาน (normative leadership model) พัฒนาขึ นโดย 

VictorVroom และ Phillip Yetton ในปี 1973 เป็นตัวแบบทีจะช่วยให้ผู ้นําสามารถประเมินปัจจัยด้านสถานการณ์ทีสําคัญที

ส่งผลต่อการทีจะเลือกใช้แบบภาวะผู ้นําเกียวกับรูปแบบการตัดสินใจแบบไหนใน 5 รูปแบบ เริมจากรูปแบบเชิงอํานาจนิยม

ซ้ายสุดทีมีการตัดสินใจด้วยตนเองไปถึงรูปแบบเชิงประชาธิปไตยขวาสุดทีมีการตัดสินใจแบบเป็นทีม โดย มีข้อคําถามที

สําคัญ 8 ข้อคําถาม คือ ระดับคุณภาพทีต้องการจากการตัดสินใจ ระดับความมีพันธะผูกพันทีต้องการจากผู ้ปฏิบัติงาน 
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ระดับความมากน้อยของสารสนเทศทีผู ้นํามีอยู่ ระดับความชัดเจนของปัญหา ระดับความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบติัจาก

การมีพันธะผูกพัน ระดับความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย ระดับความขัดแย้งของผู ้ปฏิบัติงาน และระดับความมากน้อยของ

สารสนเทศทีผู ้ปฏิบัติงานมี  

(3.5) ตัวแบบภาวะผู ้นําเชิงสถานการณ์ (situational leadership model) พัฒนาขึ นโดย Paul 

Hersey และ Ken Blanchard ในปี 1977 จําแนกแบบภาวะผู ้นําออกเป็น 4 แบบ คือ แบบกํากับ (telling) แบบขาย

ความคิด (selling) แบบมีส่วนร่วม (participating) และแบบมอบอํานาจ (delegating) และการทีผู ้นําจะแสดงพฤติกรรม

ภาวะผู ้นําแบบใดนั นขึ นอยู่กับสถานการณ์เรืองระดับความมีวุฒิภาวะของผู ้ปฏิบัติงาน ทั งในด้านทักษะ ความสามารถ 

ประสบการณ์ ความเต็มใจ ความมีพันธะผูกพัน และแรงจูงใจทีจะทํางาน 

 (4) กระบวนทัศน์ทฤษฎีภาวะผู ้นําเชิงบูรณาการ(integrative leadership theory paradigm)  

 ตั งแต่กลางทศวรรษ 1970 กระบวนทัศน์ทฤษฎีภาวะผู ้นําเริมเปลียนไปสู่กระบวนทัศน์เชิงบูรณาการ  ซึง

พยายามจะรวมทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม และทฤษฎีตามสถานการณ์ เพืออธิบายถึงการมีอิทธิพลต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้นําและผู ้ตามทีมีประสิทธิผล เช่น นักวิจัยพยายามทีจะศึกษาว่าทําไมผู ้ตามของผู ้นําบางคนจึงอุทิศ

ตนให้กับงานและความสําเร็จของกลุ่มและองค์การในระดับสูง หรือศึกษาถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมผู ้นําทีมีประสิทธิผล

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู ้ตาม หรือศึกษาว่า ทําไมพฤติกรรมเดียวกันของผู ้ นําอาจจะส่งผลต่อผู ้ ตามแตกต่างกันใน

สถานการณ์ทีแตกต่างกัน เป็นต้น  

ทฤษฎีภาวะผู ้นําในกระบวนทัศน์นี ทีสําคัญมี 3 ทฤษฎี  คือ ภาวะผู ้นําเชิงศรัทธาบารมี  ภาวะผู ้นํา

แห่งการเปลียนแปลง และภาวะผู ้นําเชิงยุทธศาสตร์ ทั งสามทฤษฎีนี มีคําอธิบายร่วมกันหลายประเด็น จนนักวิชาการบาง

ท่านใช้คําทั งสามคํานี ในความหมายเดียวกันหรือทดแทนกันได้ แต่ก็มีนักวิชาการบางท่านได้พยายามแยกแยะชี ให้เห็น

ประเด็นทีแตกต่างกันดังน ี

(4.1) ภาวะผู ้นําเชิงศรัทธาบารมี  (charismatic leadership) เป็นทฤษฎีทีอธิบายถึงกระบวนการที

ผู ้นํามีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงในทัศนคติและข้อตกลงเบื องต้นหลักของสมาชิกในองค์การ และการสร้างความมีพันธะ

ผูกพันกับวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤติ โดยอาศัยคุณลักษณะหรือคุณภาพของผู ้นําในด้านต่าง ๆ 

เช่น ความเป็นผู ้ มีวิสัยทัศน์ การมีทักษะในการสือสารทีดี ความมันใจในตนเอง ความเชือมันในหลักคุณธรรม 

ความสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชือถือ กล้าเสียง มีพลังตืนตัวและมุ่งก่อให้เกิดการกระทํา แสดงอํานาจเชิง

สัมพันธ์ มันคงในวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์แม้อยู่ในสภาวะเพลียงพลํ า ให้อํานาจผู ้อืน และประชาสัมพันธ์ตนเอง เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามมีข้อเตือนใจว่า การแสดงภาวะผู ้นําตามทฤษฎีนี มีลักษณะเป็นดาบสองคม ผู ้นําจะต้องมุ่งให้เป็นไปใน

ทางบวก ตอบสนองต่ออุดมการณ์ ผลประโยชน์ขององค์การหรือส่วนรวม (socialized charismatic) ไม่มุ่งตอบสนองต่อ

ความต้องการหรือผลประโยชน์ส่วนตน (personalized charismatic)  

(4.2) ภาวะผู ้นําแห่งการเปลียนแปลง (transformational leadership) เป็นทฤษฎีทีอธิบายถึงสิงที

ผู ้ นําทําแล้วประสบความสําเร็จหรือทําแล้วก่อให้เกิดการเปลียนแปลงในสิงใหม่ๆ มากกว่าทีจะมุ่งอธิบายถึงการใช้

คุณลักษณะของผู ้ นําเพือให้เกิดความศรัทธาและมีปฏิกริยาจากผู ้ ตาม เพราะลักษณะสําคัญของภาวะผู ้ นําแห่งการ

เปลียนแปลงนี คือการมุ่งให้มีการเปลียนแปลงจากสภาพเดิมทีเป็นอยู่ (change oriented) โดยกระตุ ้นให้ผู ้ตามได้ตระหนัก

ถงึโอกาสหรือปัญหา และการร่วมกําหนดวิสัยทัศน์ให้เกิดสิงใหม่ๆ ในองค์การ ซึงจากคําอธิบายดังกล่าว นักวิชาการบาง

ท่านได้กล่าวว่า ทฤษฎีภาวะผู ้นําแห่งการเปลียนแปลงก้าวลํ านําทฤษฎีภาวะผู ้นําเชิงศรัทธาบารมีไปก้าวหนึง เพราะเน้น

ก่อให้เกิดการเปลียนแปลงอย่างจริงจัง และภาวะผู ้ นําเชิงศรัทธาบารมีในบางกรณีก็เป็นไปเพือมุ่งประโยชน์ส่วนตน  

นอกจากนั น ภาวะผู ้นําแห่งการเปลียนแปลงยังเกิดขึ นได้กับบุคคลในทุกระดับขององค์การ แต่ภาวะผู ้นําเชิงศรัทธาบารมี
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อาจมีได้จํากัด เพราะส่วนใหญ่จะเกิดขึ นในสถานการณ์ทีวิกฤติ สําหรับคุณลักษณะทีสําคัญของผู ้นําแห่งการเปลียนแปลง  

เช่น เป็นตัวการเปลียนแปลง (change agent) มีวิสัยทัศน์และแน่วแน่ทีจะทําให้บรรลุผล กล้าเสียงแต่ด้วยการไตร่ตรอง 

สามารถสร้างค่านิยมหลักเพือชี นําพฤติกรรมแห่งตน มีปฏิภาณไหวพริบ เคารพในความสามารถของบุคคลอืน ยืดหยุ่นและ

เปิดกว้างต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

(4.3) ภาวะผู ้ นําเชิงยุทธศาสตร์ (strategic leadership) เป็นทฤษฎีทีอธิบายถึงกระบวนการ

กําหนดทิศทางองค์การ การสร้างและการนําไปสู่การปฏิบัติของวิสัยทัศน์ พันธะกิจ และยุทธศาสตร์ เพือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์การ ผู ้นําตามทฤษฎีนี จะเชือว่า การทีจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การนั นไม่ใช่จะต้องอาศัยโชค

ช่วย แต่จะต้องเป็นผลจากการทีต้องคอยติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงทั งภายในและภายนอกองค์การ การ

คาดการณ์ถึงอนาคตขององค์การในระยะยาว และการพัฒนายุทธศาสตร์เพือมุ่งสู่อนาคตทีพึงประสงค์นั น  

 จากการศึกษาการเปลียนแปลงกระบวนทัศน์ทฤษฎีภาวะผู ้นําดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่าทฤษฎีภาวะผู ้นําที

พยายามอธิบายถึงปัจจัยทีส่งผลต่อความเป็นผู ้นําทีมีประสิทธิผลนั นมีการเปลียนแปลงในแนวคิดมาตลอด  จากยุคของ

ความเชือในทฤษฎีภาวะผู ้ นําเชิงคุณลักษณะในช่วงทศวรรษ 1930-1940 มาสู่ยคุความเชือในทฤษฎีภาวะผู ้ นําเชิง

พฤติกรรมในปลายทศวรรษ 1940 เข้าสู่ยุคความเชือในทฤษฎีภาวะผู ้นําตามสถานการณ์ในช่วงทศวรรษ 1960 และท้ายสุด

ได้เข้าสู่ยุคความเชือในทฤษฎีภาวะผู ้นําเชิงบูรณาการทั งในเรืองของคุณลักษณะ พฤติกรรม และตามสถานการณ์ ตั งแต่

กลางทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา กล่าวได้ว่าปัจจุบัน กําลังอยู่ในอิทธิพลของความเชือในทฤษฎีเชิงบูรณาการ ทั งในแง่การ

ศึกษาวิจัยและในแง่การประยุกต์ใช้ และจากพัฒนาการของทฤษฎีภาวะผู ้นําดังกล่าว วิโรจน์ สารรัตนะ (2550) เห็นว่า ใน

กรณีของการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษานั น ควรจํากัดขอบเขตของการพัฒนาภาวะผู ้นํา (ไม่ว่า

จะเป็นภาวะผู ้นําทางด้านใด เช่น ภาวะผู ้นําทางวิชาการ ภาวะผู ้นําทางวัฒนธรรม ภาวะผู ้นําทางจริยธรรม) ตามกระบวน

ทัศน์ทฤษฎีภาวะผู ้นําเชิงบูรณาการ ทีประกอบด้วยปัจจัยทีส่งผลต่อภาวะผู ้นําทีมีประสิทธิผลครอบคลุมตามความเชือของ

ทฤษฎีภาวะผู ้นําตั งแต่ยุคแรกเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทีเน้นความมีวิสัยทัศน์และมุ่งการเปลียนแปลงให้เกิดสิงใหม่ๆโดย

อาศัยทั งคุณลักษณะ พฤติกรรม และการใช้ภาวะผู ้ นําตามสถานการณ์ จากการพัฒนาให้บุคลากรมีทั งภาวะผู ้นําเชิง

ศรัทธาบารมี (charismatic leadership) ภาวะผู ้นําแห่งการเปลียนแปลง (transformational leadership)และภาวะผู ้นํา

เชิงยุทธศาสตร์ (strategic leadership) และหากต้องการพัฒนาบุคลากรให้เกิดภาวะผู ้นําในเรืองใด เช่น กรณี ภาวะผู ้ นํา

ทางวิชาการ(instructional leadership) นักพัฒนาบุคลากรจะต้องบูรณาการเอาศาสตร์สองส่วนนี เข้าด้วยกัน คือ ภาวะ

ผู ้ นํา + วิชาการ = ภาวะผู ้ นําทางวิชาการ  

จากหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับภาวะผู ้นําดังทีนํามากล่าวข้างต้น และแนวคิดของการพัฒนา

ภาวะผู ้ นําในปัจจุบันทีควรเน้นการพัฒนาภาวะผู ้ นําเชิงศรัทธาบารมี (charismatic leadership) ภาวะผู ้นําแห่งการ

เปลียนแปลง (transformational leadership)และภาวะผู ้นําเชิงยุทธศาสตร์ (strategic leadership) ซึงเป็นแนวคิดทีมี

อิทธิพลทั งต่อการศึกษาวิจัยและต่อการนําไปประยุกต์ใช้ และจากทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ ทีว่าหากต้องการพัฒนา

บุคลากรให้เกิดภาวะผู ้นําในเรืองใด เช่น กรณี ภาวะผู ้นําทางวิชาการ (instructional leadership) นักพัฒนาบุคลากรควร

คํานึงถึงการนําเอาศาสตร์ทั งสองส่วน คือ ภาวะผู ้นํา + วิชาการ  มาประยุกต์ใช้ประกอบกันด้วย จากแนวคิดดังกล่าว ผู ้ วิจัย

ขอสรุปกรอบแนวคิดทีได้จากการศึกษาในหัวข้อ “ทฤษฎีภาวะผู ้นํา” เพือนําไปประยุกต์ใช้ในการกําหนดเป็นกรอบแนวคิด

เพือการวิจัย ซึงจะกล่าวถึงในหัวข้อ “บทสังเคราะห์โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการบุคลากรทางการศึกษา” ใน

ภายหลังต่อไป ดังภาพ 5 
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ภาพ 5 กรอบแนวคิดจากทฤษฎีภาวะผู ้นําเพือการประยุกต์ใช้ในการวิจัย 

 

3. ภาวะผู ้ นําทางวิชาการ 

 ภาวะผู ้นําทางวิชาการทีจะกล่าวถึงนี  ผู ้ วิจัยได้ศึกษาผลงานในทัศนะของนักวิชาการหลายท่าน ทั งภายนอก

ประเทศและภายในประเทศ เพือนําไปสู่การสังเคราะห์กําหนดเป็นองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักของภาวะผู ้นํา

ทางวิชาการในตอนท้าย โดยอาศัยกรอบแนวคิดเกียวกับองค์ประกอบหลักภาวะผู ้ นําทางวิชาการ ของ Glickman (1990) 3 

องค์ประกอบ เป็นกรอบในการสังเคราะห์ คือ1)องค์ประกอบด้านความรู้ พื นฐาน 2) องค์ประกอบด้านบทบาท 3) 

องค์ประกอบด้านทักษะสําหรับผลงานของนักวิชาการในทัศนะเกียวกับภาวะผู ้นําทางวิชาการ มีดังนี 

 Rutherford (1985) ได้ให้แนวคิดเกียวกับลักษณะและพฤติกรรมภาวะผู ้นําทีมีประสิทธิภาพต่อนักเรียนและ

โรงเรียน ว่า 1) ต้องสามารถมองเห็นและระบุได้อย่างชัดเจนว่าตนเองต้องการให้โรงเรียนเป็นอย่างไร ซึงการมองเห็นนี จะ

มุ่งไปทีตัวเด็กและความต้องการของเด็ก 2) สามารถถ่ายโยงจากสิงทีมองเห็นนั นมากําหนดเป็นเป้าหมายของโรงเรียนได้ 

และคาดหวังให้ครู นักเรียน และบุคลากรอืน ๆ เข้าใจเป้าหมายตรงกัน 3) สามารถทําให้โรงเรียนเกิดความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนือง 4) เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรและปรับปรุงแก้ไขเมือเกิดความจําเป็น 

 Hallinger and Murphy (1985) ได้กําหนดองค์ประกอบของพฤติกรรมภาวะผู ้นําทางวิชาการไว้ 11 ประการ

เพือพัฒนานักเรียน โรงเรียน และวิชาชีพ ดังนี 1) การกําหนดเป้าประสงค์ของโรงเรียน 2) การสือสารเป้าประสงค์ของ

โรงเรียน 3) การนิเทศและการประเมินผลด้านการเรียนการสอน 4) การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร 5) การตรวจสอบ

ความก้าวหน้าของนักเรียน 6) การควบคุมการใช้เวลาในการสอน 7) การตรวจภาพลักษณ์ทีดีของโรงเรียน 8) การจัดให้มี

สิงจูงใจกับครู 9) การส่งเสริมในการพัฒนาวิชาชีพ 10) การพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ 11) การจัดให้มีสิง

ทีส่งเสริมสภาพการเรียนรู ้

 

การพัฒนา 

ภาวะผู ้นําเชิงศรัทธาบารมีทางวิชาการ 

มุ่งพัฒนาบุคลากรให้เกิดกระบวนการทีผู ้ นํามีอิทธิพลต่อ

การเปลียนแปลงในทัศนคติและข้อตกลงเบื องต้นหลักของ

สมาชิกในองค์การในเรืองเกียวกับงานวิชาการ และการ

สร้างความมีพันธะผูกพันกับวัตถุประสงค์ขององค์การ

ทางด้านวิชาการ 

การพัฒนา 

ภาวะผู ้นําแห่งการเปลียนแปลงทางวิชาการ 

มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะมุ่งให้มีการ

เปลียนแปลงของงานด้านวิชาการจากสภาพเดิมทีเป็นอยู่

เป็นผู ้ นําทีกระตุ ้ นให้ผู ้ตามได้ตระหนักถึงโอกาสหรือปัญหา 

และการร่วมกําหนดวิสัยทัศน์ให้เกิดสิงใหม่ๆ ของงานด้าน

วิชาการ 

มุ่งพัฒนาบุคลากรทีก่อให้เกิดกระบวนการกําหนดทิศทาง

องค์การในงานด้านวิชาการ การสร้างและการนําไปสู่การ

ปฏิบัติของวิสัยทัศน์ พันธะกิจ และยุทธศาสตร์ เพือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การด้านวิชาการ 

การพัฒนา 

ภาวะผู ้นําเชิงยุทธศาสตร์ทางวิชาการ 
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 Trusty (1986)  ได้กําหนดองค์ประกอบพฤติกรรมผู ้บริหารสถานศึกษาในฐานะทีเป็นผู ้นําทางวิชาการไว้ 17 

ประการเพือพัฒนานักเรียน โรงเรียน และวิชาชีพ คือ 1) ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางวิชาการของ

สถานศึกษา2) ส่งเสริมให้ครูนําเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางวิชาการของสถานศึกษาไปปฏิบัติ  3) สร้างความเชือมันว่า

กิจกรรมของสถานศึกษาและของห้องเรียนสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของสถานศึกษา 4) สร้างความเชือมันว่าโครงการทาง

วิชาการของสถานศึกษาเป็นผลมาจากการวิจัยและการปฏิบัติทางการศึกษา 5) มีการวางแผนร่วมกับคณะครูเกียวกับ

โครงการต่างๆ ทางวิชาการ เพือบรรลุความต้องการของนักเรียน 6) ส่งเสริมให้ครูนําโครงการทางวิชาการไปปฏิบัติ 7) 

ปฏิบัติงานร่วมกับคณะครูในการประเมินโครงการทางวิชาการของโรงเรียน 8) ติดต่อสือสารกับครูและนักเรียนด้วยคาดหวัง

ทีสูงในด้านมาตรฐานทางวิชาการ 9)ในการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางสังคมของนักเรียน 10) ในการสนับสนุนในการ

จัดกิจกรรมเพือสร้างเสริมเชาว์ปัญญาของนักเรียน11) มีการจัดสรรเวลาเพืองานวิชาการร่วมกับครูไว้อย่างชัดเจน 12) ให้

ความร่วมมือกับนักเรียนในการกําหนดระเบียบเพือแก้ปัญหาด้านวินัย 13) ร่วมกับนักเรียนให้มีการนําระเบียบกฎเกณฑ์ที

สร้างขึ นมาแก้ปัญหาด้านวินัย 14) ร่วมมือกับคณะครูให้มีการนําระเบียบกฎเกณฑ์ทีสร้างขึ นมาใช้ในการแก้ไขปัญหาด้าน

วินัยของนักเรียน 15) มีการปฐมนิเทศคณะครูเกียวกับโครงการของสถานศึกษา 16)มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู

อย่างยุติธรรม 17) ช่วยเหลือครูในการพัฒนาระบบงาน เพือให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ   

 Weber (1987) ได้รวบรวมงานวิจัยทีศึกษาเกียวกับพฤติกรรมภาวะผู ้นําทางวิชาการและได้สรุปคุณลักษณะที

สําคัญดังนี  1) มีการตั งเป้าหมายทางวิชาการ 2) ใช้การประสานงานมากกว่าการบังคับในการทีจะให้บรรลุเป้าหมายทาง

วิชาการ 3) มีความรู้ ในการทีจะคัดเลือกและให้คําแนะนําแก่ครู 4) ใช้เวลาในด้านวิชาการอย่างคุ ้มค่า 5) มีการติดตามและ

ประเมินผลโครงการเกียวกับการเรียนการสอน 

 DeRoche (1987) ได้สรุปลักษณะทีสําคัญของครูใหญ่ในฐานะผู ้นําทางวิชาการ ดังนี  1) เน้นงานวิชาการ 2) จัด

ให้มีการนิเทศด้านการเรียนการสอน 3) มีการติดตามประเมินผลการทํางานของครู 4) สนับสนุนการพัฒนาครู 5)  สร้าง

ทีมงานทีดี และกระตุ ้นให้มีการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม 6) มีการประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเนือง 7) 

พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน 

 Anderson and Pigford (1987) ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพือให้ผู ้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนา

ตนเองให้เป็นผู ้นําทางวิชาการได้ ดังนี  1) มีใจมุ่งมันและเจตนาอย่างแน่วแน่ทีจะเป็นผู ้นําทางวิชาการด้วยวิญญาณของการ

แสวงหาการเปลียนแปลงให้เกิดขึ นในสถานศึกษา2) มีการกระจายอํานายความรับผิดชอบในงานให้ตรงตามความถนัด

และความสามารถของแต่ละคน 3)เปิดโอกาสให้ครูมีการสังเกตการสอนระหว่างเพือนครูด้วยกันบ้าง การเปิดโอกาสให้ครู

ด้วยกันจะช่วยให้รู้ ว่าครูทีดีควรจะมีบทบาททางวิชาการหรือการสอนอย่างไร และจะช่วยให้ผู ้บริหารได้รับความร่วมมือจาก

ครูด้วยความประทับใจต่อการทีมีผู ้สังเกตการณ์สอนวิธีการเช่นนี จะช่วยเพิมพูนความรู้  ความสามารถและทักษะในการเป็น

ผู ้นําทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 4)  สร้างความคาดหวังไว้ให้แก่ครูทุกคนว่า ผู ้บริหารสามารถสอน

ได้ มิใช่ถนัดแต่การบริหารงานเท่านั น ผู ้บริหารสถานศึกษาทีใช้เวลาในการเยียมชั นเรียนมากเท่าไหร่ ก็จะช่วยให้มีความ

เชือมันในการเป็นผู ้นําทางวิชาการได้มากขึ นเท่านั น และครูมอบให้นักเรียนทํา หรือจากการทําข้อทดสอบของนักเรียน 5)  

สังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในชั นเรียน วิธีการทีจะรู้ ว่าครูสามารถนําบันทึกการสอนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไรนั น ก็ด้วย

การสังเกตการณ์ปฏิบัติของครูในชั นเรียน แต่ถ้าผู ้บริหารไม่สามารถสังเกตการณ์สอนของครูได้ก็อาจจะดูได้จากโครงการ

เรียนของนักเรียน จากการบ้านทีครูมอบให้นักเรียนทํา หรือจากการทําข้อสอบของนักเรียน  6) สือสารให้ครูเข้าใจว่า เวลา

ของผู ้บริหารนั นมีค่า ดังนั นการประชุมครูจึงควรมีเฉพาะเท่าทีจําเป็น 7)ใช้เวลาว่างเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพือการพบปะ

สังสรรค์กับคณะครู ผู ้บริหารสถานศึกษาบางคนพบว่า เวลาโรงเรียนเลิกแล้วหรือเวลาช่วงเช้าก่อนครูเข้าห้องเรียนเป็นเวลา

ทีเหมาะสมทีสุดในการพบปะสังสรรค์กับครู 8) ฝึกฝนทักษะการเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ยอมอยู่ภายใต้อิทธิพลของใคร การ
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พบปะสังสรรค์ไม่ควรทําเพือใครคนใดคนหนึงโดยเฉพาะ การรู้ จักเลือกเฟ้นทีจะไม่ปฏิบัติตามใครคนใดคนหนึงนันเป็นกล

ยุทธ์อย่างหนึงของผู ้บริหาร แต่ควรเลือกใช้เป็นบางครั งบางคราว ด้วยการพิจารณาอย่างสุขุมรอบคอบ 9)ควรใช้เวลาส่วน

หนึงในการอ่านหนังสือทีเกียวข้องกับการเรียนการสอน ผู ้บริหารสถานศึกษาทีประสบความสําเร็จควรจะทําความคุ ้นเคย

กับผลงานของนักวิชาการทั งหลาย ซึงจะช่วยให้เข้าใจเนื อหาและมโนทัศน์ทางวิชาการทีได้จากการอ่านหนังสือนั นได้เป็น

อย่างดี10)  ควรปฏิบัติงานด้านทักษะต่างๆ ทีจําเป็นในการเสริมสร้างภาวะผู ้นําทางวิชาการให้มีคุณค่าต่อวิชาชีพ ทักษะที

สําคัญเหล่านี  ได้แก่ การสังเกตการณ์สอนในชั นเรียน การนิเทศแบบคลินิก การบริหารเวลา และการเสริมสร้างทักษะ

เหล่านี ก็นับเป็นทักษะทีจะช่วยให้ผู ้บริหารพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการเป็นผู ้นําทางวิชาการได้ 

 Davis & Thomas (1989) กล่าวว่า  ภาวะผู ้นําทางวิชาการ คือ ความสามารถในการบริหารคนให้ทํากิจกรรม

ทางด้านวิชาการให้บรรลุผล ซึงจะมีผลต่อการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนและยังได้กําหนดองค์ประกอบของพฤติกรรม

ภาวะผู ้ผู ้นําทางวิชาการไว้ 8 ประการ คือ 1) การกระตุ ้นให้ครูมีความตระหนัก และเห็นด้วยในการพัฒนาโรงเรียนและ

คาดหวังในผลสัมฤทธิ ทางการเรียนทีสูงขึ น  2) การใช้กลยุทธ์เพือปรับปรุงงานวิชาการให้เป็นรูปธรรม  3) การสร้างสิงจูงใจ

และใช้ระบบการให้รางวัลแก่นักเรียนและครูทีมีการปฏิบัติงานยอดเยียม 4) การติดตามดูแลความก้าวหน้าด้านวิชาการ 5) 

การใช้ทรัพยากรบุคคลและวัสดุอย่างสร้างสรรค์ 6) การสร้างสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้ปลอดภัยและเป็นระเบียบ  7) การ

ติดตามดูแลการปฏิบัติการสอนของครู 8) การสังเกตการณ์สอนของครูและให้ข้อมูลย้อนกลับ   

 Wildy & Dimmock (1993) กล่าวว่า ภาวะผู ้นําทางวิชาการ ประกอบด้วยภาระงานทีสําคัญในการกําหนด

เป้าหมายการดําเนินงานของโรงเรียน การเตรียมสือวัสดุทีจําเป็นในกระบวนการเรียนการสอน  กํากับนิเทศติดตามครู เป็น

คณะกรรมการอํานวยการหรือประสานงานส่งเสริมสัมพันธภาพของครู 

 Weber (1996) กล่าวถึงภาวะผู ้นําทางวิชาการดังนี  คือ 1) การให้คํานิยามพันธกิจของโรงเรียน ควรจะเกิดจาก

การมีส่วนร่วมของผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ครู นักเรียน และผู ้ปกครอง โดยเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนในการอภิปรายแสดง

ความคิดเห็นเกียวกับภารกิจและความคาดหวังของโรงเรียนเพือนําไปสู่การกําหนดเป็นพันธกิจร่วมของโรงเรียนต่อไป  2) 

การจัดการหลักสูตรและการสอน จะต้องมีความสอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน โดยการให้คําปรึกษา การนิเทศในชัน

เรียน  มีการกํากับติดตามการเรียนการสอนให้เป็นไปตามพันธกิจของโรงเรียน   การจัดหาและสนับสนุนให้มีการนํา

นวัตกรรมและวิธีการหรือกระบวนการปฏิบัติทีดีทีสุด (best practices) ในการเรียนการสอน  ตลอดจนการจัดหาและ

สนับสนุนให้มีการนําข้อมูลสถิติมาใช้เพือพัฒนา การเรียนการสอนด้วย  3) การส่งเสริมบรรยากาศทางบวกในการเรียนรู้  

ได้แก่ การส่งเสริมบรรยากาศทีดีในการเรียนรู้ โดยการสือสารให้ทราบถึงเป้าหมายของโรงเรียน   การตั งความคาดหวังต่อ

โรงเรียนไว้สูงและการจัดสิงแวดล้อมให้เอื อต่อการเรียนรู้ของผู ้ เรียนนันเอง  4) การสังเกตและการปรับปรุงการเรียนการสอน 

เป็นการสร้างโอกาสปฏิสัมพันธ์ทางวิชาชีพ จะช่วยให้โอกาสในการพัฒนาวิชาชีพทั งผู ้ สังเกตและผู ้ถูกสังเกต  5) การ

ประเมินโปรแกรมการเรียนการสอนเช่น การริเริมและช่วยเหลือในการวางแผน การออกแบบ การใช้ การวิเคราะห์ และการ

ประเมินผลเกียวกับประสิทธิผลของหลักสูตร   

 Sheppard (1996) ได้สังเคราะห์ผลงานวิจัยเกียวกับพฤติกรรมความเป็นผู ้ นําทางวิชาการของผู ้ บริหาร

สถานศึกษา ได้แก่ การทีผู ้บริหารสามารถปรากฏตัวตามทีต่าง ๆ ของโรงเรียน สนใจในการพัฒนาวิชาชีพ และการนํา

นวัตกรรมทางการศึกษามาใช้  

 Bennett (1996) ทําการวิจัยโรงเรียนในเขตพื นที สนับสนุนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ของ

ผู ้บริหารใหม่อย่างไร พบว่า ผู ้นําทางวิชาการต้องเป็นบุคคลทีมีทักษะในการวิเคราะห์วิจารณ์เรืองหลักสูตรและการสอน 

ผู ้บริหารต้องมีทักษะในการบริหารองค์การ ซึงประกอบด้วยครู นักเรียน โดยส่งเสริมให้เกิดเจตคติทีดีและบรรยากาศทีดีใน

การเรียนรู้ ให้การสนับสนุนคณะทํางาน มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในโรงเรียน 
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 Hoover (1998) กล่าวว่า การเรียนรู้ เพือเป็นผู ้บริหารทีมีภาวะผู ้นําทางวิชาการมีความซับซ้อน หลากหลายมิติ 

โดยเฉพาะอย่างยิงการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน ผู ้บริหารจําเป็นต้องเปลียนพฤติกรรมตลอดจนมุมมอง

ของตนเองให้สอดคล้องกับการชี นําของครู นกัเรียนและผู ้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เป้าหมายและ

แนวทางการแก้ปัญหา ได้กลายมาเป็นหลักสําคัญในการร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น ครู นักเรียนและ

ผู ้ปกครอง หัวใจสําคัญของภาวะผู ้นําทางวิชาการคือ กระบวนการทุกขั นตอนต้องนําไปสู่การเรียนการสอนทีเน้นผู ้ เรียนเป็น

สําคัญ 

 McEwan (1998) เสนอขั นตอนเป็นผู ้นําทางวิชาการของผู ้บริหาร 7 ขั นตอน ดังนี  1) จัดทําและนําวัตถุประสงค์

ของการสอนไปใช้2)ต้องสามารถทํางานวิชาการกับครูได้ 3) ต้องสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศทีนําไปสู่การเรียนรู4้) 

สือสารเกียวกับวิสัยทัศน์ พนัธกิจของโรงเรียน5)  ตั งความคาดหวังทีสูงแก่ครู 6)  พัฒนาการเป็นผู ้นําครู 7) ต้องคงสภาพ

เจตคติเชิงบวก 

 Murphy (1999) กล่าวว่า ภาวะผู ้นําทางวิชาการควรจะให้ความสําคัญในเรืองหลักสูตรและการสอน ในการ

บริหารงานด้านการศึกษาและเขาได้ชี ให้เห็นความสําคัญของหลักการบริหารทียึดเอาหลักสูตรเป็นแนวปฏิบัติโดย 1) 

จํานวนของเนื อหา 2) การจัดเนื อหา 3) การจัดเรียงลําดับเนื อหา 4) ความชัดเจนและความลึกซึ งของเนื อหา 5) ความ

หลากหลายของวิธีการให้ความรู้  6) การบ้านหรืองานบ้านทีมอบหมาย  7) การวางแผนแนวปฏิบัติของหลักสูตร 8) 

คุณภาพของจุดประสงค์ 

 Seyfarth (1999) ได้กล่าวถึงความเป็นผู ้นําทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู ้นําทางวิชาการว่า 

จะต้องมีบทบาทสําคัญในการมีมุมมองและแนวโน้มเกียวกับหลักสูตร การประเมินผลการเรียนของนักเรียน การจัด

โครงการทีมีความเหมาะสมกับเด็กทีมีความต้องการพิเศษ การประเมินผลการสอนของครูและการวางแผนสําหรับการ

พัฒนาครูมืออาชีพ 

  Kaiser (2000) กล่าวว่าผู ้นําทางวิชาการเป็นผู ้ทีมีคุณสมบัติ 1) ความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี ปรัชญา ของ

หลักสูตรต่างๆ ทีใช้ในโรงเรียน2) มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการสอนแบบต่าง 3ๆ) สนับสนุนให้ครูใช้นวัตกรรมการสอน4) 

เป็นแบบอย่างทีดีในเชิงวิชาการ5) สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียน6) ส่งเสริมการจัดการเรียน

การสอนทีเน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญ7) นิเทศและกํากับให้การเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการสอนทีกําหนดไว้ 

 Yamada (2000) ได้แสดงแนวคิดเกียวกับภาวะผู ้นําทางวิชาการว่า อยู่บนพื นฐานของความเชือ การตัดสินใจ 

ยุทธวิธีและเทคนิคเพือประโยชน์สูงสุดทีจะเกิดขึ นเพือการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึงความสําเร็จดังกล่าวจะเกิดขึ นได้

ขึ นอยู่กับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรการสอน วิธีการเรียนรู้  การใช้ภาวะผู ้นําของผู ้บริหารจะเป็นการสร้างโอกาสให้

โรงเรียนเกิดการเปลียนแปลงไปในทางทีดีขึ นอีกด้วย 

 Brownell (2001) กล่าวถึงภาวะผู ้นําทางวิชาการว่า ทําอย่างไรทีผู ้บริหารและครูจะสามารถจัดการประสานงาน

ในการทํางานทีโรงเรียน ไม่ใช่จะเรียนรู้ประสบการณ์การทํางานและผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของนักเรียนเท่านั น แต่ยังต้อง

ดูแลเรืองสภาพแวดล้อมด้วย ผู ้บริหารจะต้องส่งเสริมหรือกระตุ ้นครูทุกคนในด้านการเรียนการสอนให้ก้าวหน้า  

 Hoy and Hoy (2003) กล่าวเกียวกับภาวะผู ้นําทางวิชาการ ว่าควรเป็นสิงทีเกิดขึ นอย่างเต็มใจจากทั งผู ้บริหาร

สถานศึกษาและครู ครูจะจัดการเรียนการสอนในชั นเรียน ครูมีความชํานาญด้านหลักสูตรและการสอน ผู ้ บริหารเป็น

ผู ้ รับผิดชอบในการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนทีช่วยให้มีการเรียนการสอนทีดีทีสุด ดังนั นผู ้บริหารจึงสร้างความเป็นมิตรกับ

ครู โดยมีเป้าหมายเพือการปรับปรุงการเรียนการสอน ผู ้นําทางวิชาการต้องใช้เวลาในชั นเรียนในฐานะของผู ้ ร่วมงานและ

สนทนากับครูเกียวกับการเรียนการสอนการปรับปรุงการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ทีเป็นกระบวนการอย่างต่อเนอืง การ
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สนทนาเชิงวิชาชีพและการพัฒนาเชิงวิชาชีพควรจะกระทําในการปรับปรุงการเรียนการสอน วิธีทีผูเ้รียนเรียนรู้  วิธีสอนที

เหมาะกับสถานการณ์ต่าง ๆ  

 Alig-Mielcarek (2003) ได้ศึกษาวิจัยเรือง “A Model of School Success : Instructional Leadership, 

Academic Press, and Student Achievement” โดยสังเคราะห์ตัวแบบภาวะผู ้นําทางวิชาการของ Hallinger and 

Murphy (1985); Murphy(1990);  Weber (1996) ได้ข้อสรุปว่า ตัวแบบดังกล่าวมีความสอดคล้องและคล้ายคลึงกัน 3 

ประการ กล่าวคือ การให้คํานิยามและการสือสารเป้าหมายร่วม (defines & communicates shared goals) การกํากับ

ติดตามและการให้ข้อมูลป้อนกลับต่อกระบวนการสอนและการเรียนรู้  (monitors & provides feedback on the teaching 

and learning process) และการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพทั งโรงเรียน (promotes school wide professional 

development) ซึงจากการตรวจสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์และการพัฒนาแบบสอบถามเกียวกับภาวะผู ้นําทางวิชาการทีมี

ผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียนได้ข้อคําถามเกียวกับองค์ประกอบด้านภาวะผู ้นําทางวิชาการ จํานวน 23 

ข้อ  

 Blase and Blase (2004) ได้สังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู ้ทําทางวิชาการจากแนวคิดของ Hallinger and 

Murphy (1987) และ Sheppard (1996) ได้ข้อสรุปว่า พฤติกรรมภาวะผู ้นําทางวิชาการของผู ้บริหารโรงเรียนพิจารณาได้

จากองค์ประกอบย่อยๆ ดังนี  คือ (1) การจัดกรอบแนวคิดเป้าหมายของโรงเรียน  (2) การสือสารเป้าหมายของโรงเรียน (3) 

การให้คําปรึกษาและการประเมินการเรียนการสอน  (4) การประสานงานเกียวกับหลักสูตร  (5) การกํากับติดตาม

ความก้าวหน้าของนักเรียน  (6) การใช้เวลาในการเรียนการสอน  (7) การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ (8)  การบํารุงรักษา (9)  

การจัดสิงจูงใจให้ครูผู ้สอน (10)  การควบคุมมาตรฐานของวิชาการ  และ(11) การจัดสิงจูงใจให้นักเรียน 

 อุทัย  บุญประเสริฐ (2540) ได้กล่าวว่าการปฏิบัติงานวิชาการมีขอบข่ายดังนี (1) ความรู้ ความเข้าใจเกียวกับ

หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ (2) การสอนและการจัดการเรียนการสอน (3) งานกิจกรรมนักเรียนและการบริหาร

กิจกรรมนักเรียนให้ตอบสนองต่อหลักสูตร (4) งานสือการสอนและกิจกรรมห้องสมุด (5) งานวัดผลและประเมินผล (6) งาน

การนิเทศการศึกษาและพัฒนาอาชีพเพือดําเนินการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร งานทีสําคัญ

ของโรงเรียนก็คืองานวิชาการ ถ้าหากโรงเรียนดําเนินการผิดพลาดก็น่าจะพิจารณาได้ว่าโรงเรียนนั นประสบความล้มเหลว 

และถ้าโรงเรียนใดประสบความสําเร็จในการดําเนินการทางวิชาการโรงเรียนนั นก็สมควรได้รับการยกย่อง 

 ประเวศ  วะสี (2542) ได้กล่าวถึงลักษณะผู ้นําทางวิชาการของผู ้บริหารโรงเรียนว่า จะต้องเป็นคนฉลาด เห็นแก่

ส่วนรวม การติดต่อสือสารรู้ เรืองและเป็นทียอมรับของสังคม มีใจฝักใฝ่ทางด้านวิชาการ เป็นผู ้ ทรงปัญญาและตั งอยู่ใน

ความถูกต้อง 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ได้กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู ้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ

เพือการปฏิรูปการเรียนรู้  ด้านความเป็นผู ้ นําทางวิชาการ (instructional leadership) โดยเน้นความเป็นผู ้ นําการ

เปลียนแปลงไว้ 5 องค์ประกอบคือ  มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลียนแปลงมีความเป็นผู ้นําในการริเริม

การใช้นวัตกรรมเพือการเรียนการสอนส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ มี

ศักยภาพในการพึงตนเองในการพัฒนางานวิชาการและมีการแสวงหาความรู้ ใหม่ๆมาปรับใช้ตลอดเวลา 

  กิตติมา  ปรีดีดิลก (2545) ให้ทัศนะในเรืองนี ว่า บทบาทของการเป็นผู ้นําของผู ้บริหารว่าได้ถูกพัฒนาเมือหลาย

ปีทีผ่านมาซึงในสมัยนั นจะพูดถึงบทบาทของผู ้บริหารในเรืองเดิมๆเช่นเรืองของบุคลากรนักเรียนโรงเรียนกับชุมชนการ

พัฒนาหลักสูตรและการสอนการเงินและการจัดการการจัดการสิงอํานวยความสะดวก และความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ

โดยโยงสู่บทบาทและหน้าทีในการบริหารจัดการแบบต่างๆเช่นการวางแผนการจัดองค์การการนําและการควบคุมแต่

ปัจจุบันนี ผู ้บริหารการศึกษาจะต้องเพิมการฝึกฝนในเรืองของการเป็นผู ้นําทางการสอน (instructional leader) ด้วยแต่เมือ
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เร็วๆนี มีผลการวิจัยจากการศึกษาผู ้บริหารโรงเรียนในรัฐอิลลินอยมากกว่า 500 คนพบว่าผู ้บริหารทีจะประสบผลสําเร็จใน

สมัยนี ควรทําหน้าทีเป็นผู ้ นําทางการสอนหรือผู ้นําทางวิชาการด้วยโดยมีความเข้าใจและสามารถดําเนินการเกียวกับสิง

ต่อไปนี เช่นการประเมินผลการทํางานของครู การตั งความคาดหวังทีสูงเกียวกับนักเรียนและครูการเน้นความมีมาตรฐาน

วิชาชีพทีสูง การจัดให้มีและดําเนินการเกียวกับวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียนการดํารงไว้ซึงความสัมพันธ์

ภายในเชิงบวกกับบุคลากรทั งภายในและภายนอกโรงเรียนการจดัสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและคงความมี

ระเบียบการพัฒนาแผนการพัฒนาโรงเรียนการจัดให้มีระบบการสือสารภายในทีดีและการเข้มงวดต่อการคัดเลือกผู ้จะมา

ดํารงตําแหน่งครู 

  ธีระ รุญเจริญ (2546)ได้ทําการวิจัยเกียวกับความจําเป็นทีผู ้บริหารการศึกษาขั นพื นฐาน จะต้องมีคุณสมบัติ

ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัย ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า  ผู ้บริหารสถานศึกษา

หรือผู ้บริหารการศึกษาระดับเขตพื นทีการศึกษาจําเป็นต้องมีลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะตามการเปลียนแปลงการบริหาร

ตามการปฏิรูปในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ดังนี บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู ้ นําทางวิชาการ 

(Instructional Leadership) โดย 1) มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลียนแปลง2)  มีความเป็นผู ้นําในการ

ริเริมการใช้นวัตกรรมเพือการเรียนการสอน3)  ส่งเสริมนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้

4)  มีศักยภาพในการพึงตนเองในการพัฒนางานทางวิชาการ5)  มีแสวงหาความรู้ ใหม่ๆ มาปรับใช้ตลอดเวลาและผู ้บริหาร

ศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมเป็นทียอมรับของสังคม และใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการ ดังนี  1)  ผู ้ บริหาร

สถานศึกษาอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอย่างต่อเนือง2)  ผู ้บริหารสถานศึกษามีความเมตตา กรุณา มี

ความรับผิดชอบ ยุติธรรม ซือสัตย์3)  ผู ้บริหารสถานศึกษามีการครองตนทีดี ไม่มีหนี สินล้นพ้นตัว ไม่เกียวข้องกับอบายมุข 

สิงเสพย์ติด4)  ผู ้ บริหารสถานศึกษาได้รับศรัทธาและยอมรับด้านคุณธรรม จริยธรรมจากนักเรียนครุ เพือผู ้ บงริหาร

สถานศึกษา ผู ้บังคับบัญชา กรรมการสถานศึกษา ผู ้ปกครองนักเรียนและชุมชน5)  ผู ้บริหารสถานศึกษาได้ใช้คุณธรรมใน

การบริหารจัดการ  

 จากทัศนะเกียวกับภาวะผู ้นําทางวิชาการของนักวิชาการ และจากกรอบแนวคิดของGlickman (1990) เกียวกับ

องค์ประกอบหลักภาวะผู ้ นําทางวิชาการ 3 องค์ประกอบคือ 1) องค์ประกอบด้านความรู้พื นฐาน2) องค์ประกอบด้าน

บทบาท  และ 3) องค์ประกอบด้านทักษะทีนํามาใช้เป็นกรอบแนวคิดเพือการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบ

หลักภาวะผู ้นําทางวิชาการดังกล่าวในข้างต้น  ผู ้ วิจัยขอนําเสนอตารางการสังเคราะห์ดังน ี
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องค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลัก 

ภาวะผู้ นําทางวิชาการ 
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ด้านความรู้ พื นฐาน                           

1. ภาวะผู ้นําทางวิชาการ / /  / / / / /  / /  / /   / / / / /  / /  / 

2. ความคาดหวังการพัฒนางานด้านวิชาการและขอบข่ายงาน

วิชาการ 

 / /  / / / / /  / /  / / /  / / / / /  /   

3. ลักษณะของโรงเรียนทีประสบผลสําเร็จ   / /  / / / / /  / /  /  /  / / / / /  /  

4. การพัฒนาวิชาชีพบุคลากรในสถานศึกษาเพือพัฒนาการเรียนรู้

ของนักเรียน 

/ /  / / / / /  / /  / /   / / / / /  /    

5. การวางแผนยุทธศาสตร์เพือพัฒนางานวิชาการ /  / / / / /  / /  / /  / / / / / /  /   / / 

ด้านบทบาท                           

6. การนํา การจูงใจ ติดต่อสือสารบริหารกลุ่ม สร้างเครือข่าย / / / / / / / /  / /  / /   / / / /       

7. การเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ มุ่งการนิเทศ กํากับ ติดตาม

ผล การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ ภายใน

สถานศึกษา และการประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการต่อภายนอก 

 / / / / / / / /  / /  / / /  / / / /      

8. การตัดสินใจร่วม เพือการริเริมสิงใหม่ๆ การแก้ปัญหา  

และการแสวงหาทรัพยากรมาเพือพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน 

/ / / / / / / /  / /  / /   / / / /       

ด้านทักษะ                           

9. การวางแผนยุทธศาสตร์เพือการพัฒนางานวิชาการ / / / / / / / / /  / /  / / /  / / / /      

ตาราง 4   สังเคราะห์องค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักภาวะผู ้นําทางวิชาการด้านความรู้พื นฐาน 

 



37 

 

 

4. นโยบายการศึกษาทีสัมพันธ์กับงานวิชาการในสถานศึกษา 

  เนืองจากนโยบายการศึกษาทีสัมพันธ์กับงานวิชาการในสถานศึกษาเป็นผลพวงทีสืบเนืองกับการปฏิรูปการศึกษา 

ผู ้ วิจัยจึงกล่าวถึงพัฒนาการของการปฏิรูปการศึกษาไทยพอสังเขป เพือให้เห็นความเชือมโยงของนโยบายการศึกษาในอดีต

ถึงปัจจุบัน และความเชือมโยงของนโยบายในระดับมหภาคสู่ระดับจุลภาค ดังนี 

 4.1 พัฒนาการของการปฏิรูปการศึกษาไทย 

       สิปปนนท์  เกตุทัต (2545)กล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบันของประเทศไทยว่ามีการปฏิรูปที

สําคัญสามครั งตามลําดับคือ การปฏิรูปการศึกษาครั งทีหนึง: การศึกษาเพือความทันสมัย จากสภาพของโลกในยุคประมาณ 

150-100 ปีมาแล้ว เป็นยุคล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตก หลายประเทศในเอเชียและแอฟริกาตกเป็นอาณานิคม แต่

ด้วยพระปรีชาสามารถของรัชการที 5 และ 4 และด้วยนโยบายทางการทูตการเจริญสัมพันธไมตรีมาตั งแต่สมัยอยุธยา ได้นํา

ความรู้ ตะวันตกมาประยุกต์ใช้ จึงได้ปฏิรูปทุกระบบของประเทศไปสู่ความทันสมัยบนรากฐานของวัฒนธรรมไทย ผู ้ นาํ

การศึกษาในยุคแรกคือสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ต่อมาเมือจัดตั งกระทรวงธรรมการมีเจ้าพระยาภาสกรวงศ์เป็น

เสนาบดีและมีต่อเนืองมารวม 5 ท่านได้ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนืองกันจากการศึกษาในวัด วัง และในครัวเรือน

มาเป็นการศึกษาในโรงเรียน มีการจัดทําโครงการการศึกษาหรือแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นพระบรมราชโองการทีถือเสมือน

เป็นพระราชบัญญัติในปัจจุบัน มีการจัดทําหลักสูตรโดยประยุกต์ให้เข้ากับสังคมไทย มีการจัดตั งโรงเรียนประถม มัธยม 

โรงเรียนฝึกอาชีพ โรงเรียนฝึกหัดครู มีการจัดตั งมหาวิทยาลัย เป็นต้น แต่การศึกษาสมัยนั นกระจุกตัวอยู่ในเมืองหรือตัว

จังหวัดเป็นหลักสรุปได้ว่าความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาครั งทีหนึงเนืองมาจากพระปรีชาสามารถภาวะผู ้ นาํของ

พระมหากษัตริย์รัชกาลที 5,รัชกาลที 6 และรัชกาลที 7 ทั ง 3 พระองค์และผู ้ นําเสนาบดีกระทรวงธรรมการและ

กระทรวงศึกษาธิการทั ง 5 ท่านทีมีภาวะผู ้นํา มีความจริงจงัและความจริงใจทีจะผลักดันงานการศึกษาเพือความทันสมัย 

และปฏิรูประบบอืนขึ นอย่างสอดคล้องกัน 

 การปฏิรูปการศึกษาครั งทีสอง: การศึกษาเพือชีวิตและสังคมหลังการเปลียนแปลงการปกครองเมือพ.ศ 2475 

ก็มีการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติหลายแผน แต่ละแผนก็ยังเป็นพระบรมราชโองการตามประเพณี มีการปรับปรุงเป็น

จุดๆ ตามสภาพ เช่น มีความพยายามปรับปรุงให้สามัคยาจารย์เป็นคุรุสภา เป็นสถาบันวิชาชีพ มีการจัดตั งมหาวิทยาลัยและ

การขยายการศึกษาในภูมิภาค มีการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ รวมทั งรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เพือปฏิรูป

การศกึษาโดยคณะกรรมการ และสรุปนโยบายนําเสนอได้ 10 ประการและทีเกียวข้องกับงานวิชาการสามประการคือ ความ

เสมอภาคทางการศึกษาและความเป็นเอกภาพในนโยบาย  เนื อหาสาระและกระบวนการเรียนรู้  ทียืดหยุ่นประสานกัน

ระหว่างในโรงเรียน นอกโรงเรียนตามอัธยาศัย และเห็นความสําคัญในบทบาทของครูและฐานะของครู ทีได้รับการยกวิทย

ฐานะและมีโอกาสพัฒนาวิชาชีพตามความสามารถของตนอย่างทัวถึง จะเห็นว่าการปฏิรูปครั งนี เน้นการเพิมประสทิธิภาพ

และประสิทธิผลทางการศึกษาและการพัฒนาประเทศ และพัฒนาวิชาชีพครูแต่ในทีสุดก็ไม่สามารถนําสู่การปฏิบัติได้ทั ง

ระบบด้วยสาเหตุสําคัญประการหนึงคือผู ้นําระดับสูงขาดภาวะผู ้นําและไม่จริงใจในการนํานโยบายการปฏิรูปไปปฏิบัติอย่าง

จริงจัง 

 การปฏิรูปการศึกษาครั งทีสาม: การศึกษาเพือนําทางสู่สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ประสบการณ์จากผล

การพัฒนาทีผ่านมาได้ให้บทสรุปอันมีค่ายิง โดยเฉพาะในประเด็นทีว่า คุณภาพชีวิต เป็นมิติแห่งองค์รวมจากปัจจัยในทุก ๆ 

ด้าน ทีจะต้องได้รับการเอาใจใส่โดยทัดเทียมกัน ทั งความอยู่ดีกินดีจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ สิทธิเสมอภาคทางการเมือง 

ความยุติธรรมในกฎหมายแห่งรัฐ โอกาสในการทํางาน สุขอนามัยในสภาวะแวดล้อมทีปราศจากมลพิษ การศึกษาทีสร้าง

คุณธรรม ปัญญา ใจอันสงบประณีตภายใต้ร่มโพธิธรรมทางศาสนา ความรํารวยลุ่มลึกในศิลปวัฒนธรรมของชาติ เหล่านี

ล้วนเป็นนิยามของ “คุณภาพชีวิต” ซึงได้กลายเป็นหัวใจของทิศทางการเปลียนแปลงในการพัฒนา (แผนการศึกษาแห่งชาติ.
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2545) โดยเฉพาะด้านการศึกษาซึงเป็นหัวใจของการพัฒนา “คน” ให้เป็นผู ้ สมบูรณ์พร้อมทั งกาย จิต ปัญญา พร้อมทั ง

ความสามารถในการสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้  และสังคมทีกอปรด้วยความสมานฉันท์และเอื ออาทร 

ความสําคัญดังกล่าวปรากฏอย่างชัดเจนทั งทีตราเป็นกฎหมายและกําหนดเป็นนโยบายด้านการศึกษาของผู ้ มีส่วนเกียวข้อง

อย่างชัดเจน  ไม่ว่าจะเป็นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ 2542 และฉบับปรับปรุงแก้ไข 2545 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ  2545-2559 ตลอดทั งนโยบายของรัฐบาล  

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน สํานักงานเขตพื นทีการศึกษา ในแง่ของการศึกษาทีมี

ความสัมพันธ์ต่อเนืองทั งในระดับมหภาคและจุลภาคดังนี 

 4.2 แนวนโยบายด้านการศึกษาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติแนวนโยบายด้านการศึกษาในส่วนที 4 

มาตรา 80 ว่า รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการศึกษาในเรือง การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกรูปแบบให้

สอดคล้องกับความเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพือพัฒนาการศึกษาของชาติ 

จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ก้าวหน้าทันการเปลียนแปลงของสังคมโลก รวมทั งปลูกฝังให้

นักเรียนมีจิตสํานึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมันในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

ชุมชน องค์การศาสนาและเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทยีม

และสอดคล้องกับแนวนโยบายพื นฐานแห่งรัฐ ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ รักสามัคคีและการเรียนรู้  ปลูกจิตสํานึกและ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิน รวมถึงบทเฉพาะ

กาลในมาตรา 303 ให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายเพือพัฒนาการศึกษาของชาติตามมาตรา 80 

โดยส่งเสริมการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย การเรียนรู้ ด้วยตนเอง การเรียนรู้ ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนหรือ

รูปแบบอืน รวมทั งปรับปรุงกฏหมายเพือกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาทีเหมาะสมและสอดคล้องกับ

การศึกษาทุกระดับของการจัดการศึกษาขั นพื นฐานภายในหนึงปีนับแต่วันทีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติแนวนโยบายด้านการศึกษาไว้ในมาตรา49 บุคคล

ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีทีรัฐจะต้องจัดให้อย่างทัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู ้

ยากไร้ ผู ้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู ้อยู่ในสภาวะยากลําบากต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึงและการสนับสนุนจากรัฐเพือให้

ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอืนและมาตรา 80 (3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและ

ทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพือพัฒนา

การศึกษาของชาติจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลียนแปลงของสังคมโลก 

รวมทั งปลูกฝังให้ผู ้ เรียนมีจิตสํานึกของความเป็นไทยมีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมันในการปกครอง

ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมาตรา 80 (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพือให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถินชุมชน องค์การทางศาสนาและเอกชนจัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพือพัฒนามาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื นฐานแห่งรัฐมาตรา 80 (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการ

ศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆและเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาวิจัยทีได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยจากรัฐ

มาตรา 80 (6) ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ รักสามัคคีและการเรียนรู้  ปลูกจิตสํานึกและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติตลอดจนค่านิยมอันดีงานและภูมิปัญญาท้องถินการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพ

หรือเอกชนการศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ ตลอดชีวิตย่อมได้รับการคุ ้มครองและ

ส่งเสริมทีเหมาะสมจากรัฐ 
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 4.3 แนวการปฏิรูปการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไข

เพิมเติม (ฉบับท ี2) พุทธศักราช 2545  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พุทธศักราช 2545 เป็น

กฎหมายว่าด้วยการศึกษาของชาติฉบับแรกของประเทศไทย เป็นกฎหมายแม่บททีเชือมต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ เพือ

เป็นฐานหลักในนโยบายแห่งรัฐด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และเพือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิรูป

การศึกษาของประเทศ ซึงมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที 20 สิงหาคม 2542 ประกอบด้วย 9 หมวด 78 มาตรา  มีรายละเอียดที

เกียวข้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ทีมีความสัมพันธ์กับขอบข่ายงานวิชาการ 18 มาตรามีสาระสําคญัโดยสังเขป ดังนี   

 หมวด 1 บททัวไป: ความมุ่งหมายและหลักการมีมาตราทีเกียวข้อง 4 มาตราคือ มาตรา 6 เป็นปรัชญาของ

การศึกษา ในการจัดการศึกษาเพือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทั งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้  คณุธรรม 

จริยธรรมวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับคนอืนได้ มาตรา 7 เป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษา ที

ต้องการให้เกิดขึ นจากกระบวนการเรียนการสอน โดยมุ่งปลูกฝังคุณลักษณะทีพึงประสงค์อันได้แก่ การมีจิตสํานึกทีถูกต้อง

เกียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้ จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที 

เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภมิูใจในความเป็นไทย รู้ จักรักษา

ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิน ภูมิ

ปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบ

อาชีพรู้จักพึงตนเอง มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนือง มาตรา 8 หลักการจัดการศึกษา ยึด

หลัก 3 ประการคือ 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิต(Education for All) เพือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนือง ไม่ว่า

จะเป็นการศึกษาในระบบ นอกระบบ หรือตามอัธยาศัย 2) การให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (All for Education) 

ต้องการส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน สถานประกอบการ

และสถาบันทางสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 3) มีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ เพือคุณภาพ

การศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนืองสอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเรียนรู้ ทั งในระบบ นอกระบบหรือตามอัธยาศัย มาตรา  9  เป็น

กระบวนการจัดการศึกษาและการปรับระบบและโครงสร้างของการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลัก ความเป็นเอกภาพด้าน

นโยบายแต่มีความหลากหลายในการปฏิบัติเพือให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพและความต้องการในแต่ละระดับหรือแต่ละ

ท้องถินมีการกระจายอํานาจไปสู่เขตพื นทีการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถินและสถานศึกษา และยังมีการกําหนด

มาตรฐานการศึกษาโดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกด้านและทุกประเภทการศึกษา เพือเป็นหลักในการ

เทียบเคียง ส่งเสริม ดูแล ตรวจสอบและประเมินผล มีการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาอย่างต่อเนือง 

 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มี 8 มาตราทีสําคัญคือ มาตรา 22 การจัดการศึกษามุ่งเน้นให้ผู ้ เรียนเป็น

ศูนย์กลางของการเรียนการสอน โดยมีความเชือว่าผู ้ เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาได้ ดังนั นการศึกษาต้องเป็น

กระบวนการทีส่งเสริมให้ผู ้ เรียนสามารถพัฒนาได้ตามความสามารถและเต็มศักยภาพ มาตรา 23 เป็นเป้าหมายของการจัด

การศึกษาทั ง 3 ระบบ นันคือทั งในระบบ นอกระบบ หรือตามอัธยาศัย ทีเน้นเนื อหาสาระและทิศทางของหลักสูตร โดยให้

ความสําคัญทั งความรู้  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และการบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาเพือให้

ผู ้ เรียนมีความรู้ เกียวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคมรวมทั งความรู้ เกียวกับประวัติศาสตร์และความเป็นมา

ของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความรู้ และทักษะ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั งความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยังยืน มีความรู้ เกียวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา
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ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ มีความรู้ และทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษาเน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง มี

ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข มาตรา 24 เป็นการบอกถึงกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ ทีเน้นการสอนโดยจัดเนื อหาสาระและกิจกรรมทีสอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู ้ เรียนโดยคํานึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ มาใช้เพือ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยผสมผสานบูรณาการความรู้ ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุลรวมทั งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกกลุ่มวิชา และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สือการเรียนการ

สอนตลอดจนสิงอํานวยความสะดวกเพือให้เอื อต่อการเรียนรู้ ทีเกิดขึ นได้ทุกเวลาและทุกสถานทีรวมทั งสามารถใช้การวิจัย

เป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนการสอน มาตรา 25 เพือเป็นการส่งเสริมให้ผู ้ เรียนได้เรียนรู้ อยู่ตลอดเวลา รัฐต้องส่งเสริม

การดําเนินงานและการจัดตั งแหล่งการเรียนรู้ทุกรูปแบบอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ มาตรา 26 เป็นการบอกถึงวิธีการ

ประเมินผลการศึกษาของผู ้ เรียนด้วยวิธีการทีหลากหลายโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู ้ เรียน มาตรา 27  เป็นการกําหนด

แนวทางการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน กําหนดผู ้ รับผิดชอบ 2 ระดับคือ ระดับชาติให้คณะกรรมการการศึกษา 

กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน เพือความเป็นพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพและ

การศึกษาต่อ และระดับท้องถิน ให้สถานศึกษาจัดทําสาระของหลักสูตรเสริมจากหลักสูตรแกนกลางในส่วนทีเกียวกับสภาพ

ปัญหาของชุมชนสังคมและภูมิปัญญาท้องถิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพือเป็นสมาชิกทีดีของครอบครัว ชุมชนและ

ประเทศชาติรวมทั งจัดทําหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของผู ้เรียน ส่วนมาตรา 28 เป็นการจัดทําหลักสูตรของคน

พิการ ผู ้ ด้อยโอกาสหรือบุคคลทีมีความสามารถพิเศษทั งระดับการศึกษาขั นพื นฐานและระดับอุดมศึกษา มาตรา 29 

สถานศึกษาร่วมกับชุมชนส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ ภายในชุมชนรวมทั งการแลกเปลยีน

ประสบการณ์เพือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ มาตรา 30 สถานศึกษาต้องพัฒนา

กระบวนการสอนทีมีประสิทธิภาพ 

 หมวด 6 มี 2 มาตราทีเกียวข้องคือ มาตรา 47 จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซึงหมายถึงระบบ

การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทั งระดับ

การศึกษาขั นพื นฐานและระดับอุดมศึกษา มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่งกําหนดให้สถานศึกษา

จัดให้มีระบบการประกันภายในโดยให้ถือเป็นส่วนหนึงของกระบวนการบริหารทีสถานศึกษาต้องดําเนินการอย่างต่อเนือง 

(ในรายละเอียดของมาตรฐานประกอบด้วย มาตรฐานด้านผู ้ เรียน ด้านครู และด้านผู ้บริหาร) 

 หมวด 7 ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 52 เพือให้การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบให้กระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทําหน้าที 1) ส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการ

ผลิต การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั นสูง 2) กํากับและ

ประมานงานให้สถาบันทีทําหน้าทีผลิตและพัฒนาครูรวมทั งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งเพือ

เตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจําการอย่างต่อเนือง3) กําหนดให้รัฐจัดสรรงบประมาณและจัดตั งกองทุน

สําหรับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอและต้องพัฒนาอย่างต่อเนือง (รวมทั งผู ้ทีครบเกษียณอายุ

ราชการแต่ยังทําหน้าทีสอนด้วย)  

 หมวด 9 เทคโนโลยีเพือการศึกษา มี 2 มาตราทีเกียวข้องคือ มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั งด้านผู ้ผลิต 

และผู ้ใช้เทคโนโลยีเพือการศึกษาเพือให้มีความรู้  ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั งการใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสมมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ มาตรา 66 กําหนดหลักการในการพัฒนาขีดความสามารถของผู ้ เรียนในการใช้เทคโนโลยีตั งแต่
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เริมต้นทีผู ้ เรียนมีโอกาส เพือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอทีจะใช้เทคโนโลยีเพือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง

อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต 

4.4 นโยบายด้านการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท1ี0 (พ.ศ 2550-2554)  

แนวนโยบายด้านการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 10 ประกอบด้วย นโยบายที

สําคัญ 7 ประการโดยสรุปคือ 1)  เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู้  ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม สํานึกในคุณค่าของความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีความตระหนักในคณุค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี

ความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้ จักรักษาและพัฒนาวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิงแวดล้อม มีความสามน

ฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะทีพึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู ้ เรียนทุกระดับและทุกประเภท 2) เร่งรัดจัดการศึกษา

ทีบูรณาการศาสนา วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย การกีฬาและนันทนาการกับการศึกษา ให้ผู ้ เรียนมีความสมบูรณ์ทั งร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และการอยู่ร่วมกันทั งในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสมานฉันท์ สันติสุขและยังยืน 3) ปฏิรูปการ

เรียนรู้  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ

ภายนอกทุกระดับทุกประเภท 4) เพิมโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ ทีมีคุณภาพ 

มาตรฐานอย่างต่อเนืองตลอดชีวิต ทั งการศึกษาในระบนอกระบบหรือตามอัธยาศัย และให้ครอบคลุมประชาชนทุกเพศ วัย

และกลุ่มเป้าหมายทั งเด็ก เยาวชน วัยแรงงาน สตรี ผู ้ สูงอายุ โดยเฉพาะผู ้ ยากไร้ ด้อยโอกาส คนพิการทุพพลภาพ ผู ้อยู่

ห่างไกลทุรกันดาร และชนกลุ่มน้อย 5) พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  การผลักดันยุทธศาสตร์การสร้างสังคมเศรษฐกิจ

ฐานความรู้ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ ทั งระบบการสร้างและจัดหา

ความรู้  และระบบการสร้างมูลค่า/คุณค่า อนุรักษ์และพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา เพือการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

การพัฒนาประเทศ 6) มุ่งเน้นการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปสู่เขตพื นทีการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถินให้

มีความคล่องตัว และมีอิสระในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและมาตรฐาน 7) ผลิตและพัฒนาครู 

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทให้เพียงพอ มีคุณภาพและสอดคล้องกับการจัดการศึกษาใน

แต่ละระดับ/ประเภท  

 4.5 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล           

 จากทีกล่าวมาข้างต้นคงจะทําให้มองเห็นว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีความสลับซับซ้อนทั งในด้านเนื อหา

การศึกษาและแนวปฏิบัติในกระบวนการบริหารนโยบายและแผน ยิงไปกว่านั นเมือพิจารณาด้านกลไกทีจะผลักดันให้

นโยบายนําไปสู่การปฏิบัติให้สําเร็จผลจึงมีความยุ่งยากซับซ้อนยิงขึ น องค์กรทีเป็นกลไกนํานโยบายไปปฏิบัติโดยทัวไป

จําแนกเป็น 2 ระดับคือ ระดับมหภาคและระดับจุลภาค (กล้า  ทองขาว, 2547) องค์กรระดับมหภาคทีสําคัญได้แก่องค์กร

ทางการเมืองซึงหมายถึงรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ทีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดขอบเขตการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยอาจ

ออกเป็นกฎหมาย เป็นมติคณะรัฐมนตรี เป็นกฎกระทรวงตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ โดยไม่กําหนดรายละเอียดของ

กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติมากนักแต่มีบทบาทเพียงพิจารณาว่าองค์กรใดน่าจะเป็นผู ้นํานโยบายไปปฏิบัติ ติดตาม 

ปรับปรุงและพิจารณาว่าควรยุติหรือสนับสนุนนโยบายนั นต่อไป จากคณะรัฐมนตรีคณะที 1 – 51 ทีวิโรจน์  สารรัตนะ (2536) 

ได้รวบรวมไว้ พบว่ามาทุกรัฐบาลให้ความสําคัญและมีการแถลงนโยบายทางการศึกษาอย่างต่อเนือง  ล่าสุดคณะรัฐมนตรี

โดย นายสมัคร  สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายการศึกษาต่อรัฐสภาเมือวันที 18  กุมภาพันธ์ 2551 ในนโยบายที 

2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 6 ประเด็นคือ  

(1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกันตั งแต่ระดับปฐมวัยถึง

อุดมศึกษาและนอกระบบการศึกษา และสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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(2) พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ คุณธรรมอย่างทัวถึง ต่อเนืองและ

ก้าวทันการเปลียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  

(3) ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการ

เรียนรู้ อย่างจริงจัง รวมทั งการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง พร้อมทั งจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี

สารสนเทศเพือประกอบการเรียนการสอนให้โรงเรียนอย่างทัวถึง  

(4) ดําเนินการให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้

ครอบคลุมผู ้ยากไร้ ผู ้พิการทุพพลภาพหรืออยู่ในสภาวะยากลําบากมากขึ น เพิมโอกาสให้แก่เยาวชนในการศึกษาต่อผ่าน

กองทุนให้กู ้ ยืมทีผูกพันกับรายได้ในอนาคตและเชือมโยงกับนโยบายการผลิตบัณฑิตทีตอบสนองความต้องการบุคลากร ทีมี

ความรู้ความสามารถของประเทศ (7) สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาทั งในและต่างประเทศ  

(5) สนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดรับการเปลียนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและ

บริการ เร่งผลิตกําลังคนระดับอาชีวะศึกษาให้มีคุณภาพ สนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมทั งรับรอง

พัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล  

(6) ขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้ เชิงสร้างสรรค์ผ่านองค์กรต่าง ๆ เช่นระบบห้องสมุด 

ใหม่หรืออุทยานการเรียนรู้  พิพิธภัณฑ์เพือการเรียนรู้แห่งชาติ  

 4.6 มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

อุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาของชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 และ พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ 2545 และ

นโยบายการศึกษาของรัฐบาลทีได้แถลงต่อรัฐสภา ต่างมีอุดมการณ์และหลักการจัดการศึกษาเพือพัฒนาสังคมไทยให้เป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้และเพือให้คนไทยทั งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนได้อย่างต่อเนอืงตลอดชีวิต 

อันเป็นเงือนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ทีพึงประสงค์ เพือให้เป็นไปตามจุดหมายและหลักการดังกล่าวสํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) จึงได้กําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น

พื นฐานได้กําหนดมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐานทีสอดรับกันดังนี(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา. 2550) 

4.6.1มาตรฐานการศึกษาของชาติประกอบด้วย 3มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี  ดังนี 

 มาตรฐานที 1 คุณลักษณะคนไทยทีพึงประสงค์ทั งในฐานะพลเมืองและพลโลกประกอบด้วย 5 ตัว

บ่งชี คือ 1) กําลังกายกําลังใจทีสมบูรณ์ 2) ความรู้ และทักษะทีจําเป็นและเพียงพอในการดํารงชีวิตและพัฒนาสังคม 3) 

ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว 4) ทักษะทางสังคม 5) คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและ

พลโลก 

มาตรฐานที 2  แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรู้ ทีมุ่งผู ้ เรียนเป็นสําคัญและการบริหารโดยช้

สถานศึกษาเป็นฐาน ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี  คือ 1) การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมทีส่งเสริมให้ผู ้ เรียนได้

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 2) มีการพัฒนาผู ้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ 3) มีการบริหารจัดการทีใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

มาตรฐานที 3  แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู/้สังคมแห่งความรู้ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี คือ 1) 

การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู/้สังคมแห่งความรู้  2) การ

ศึกษาวิจัย สร้างเสริมสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้  3)การสร้างและการจัดการความรูใ้นทุกระดับทุกมิติของ

สังคม 
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 4.6.2 มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานด้านผู ้ เรียน 8 มาตรฐานมาตรฐาน

ด้านการเรียนการสอน 2 มาตรฐาน มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 6  มาตรฐาน และมาตรฐานด้านการ

พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  2 มาตรฐาน  รวม 18  มาตรฐานดังน ี

มาตรฐานด้านผู ้ เรียน 8 มาตรฐาน  ดังนี  มาตรฐานที 1 ผู ้ เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพึง

ประสงค์ มาตรฐานที 2 ผู ้ เรียนมีจิตสํานึกการอนุรักษ์และพัฒนาสิงแวดล้อม  มาตรฐานที 3 ผู ้ เรียนมีทักษะในการทํางาน รัก

การทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู ้ อืนได้ มีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริต มาตรฐานที 4 ผู ้ เรียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  มาตรฐานที 5 ผู ้ เรียนมีความรู้

และทักษะทีจําเป็นตามหลักสูตร  มาตรฐานที 6 ผู ้ เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนือง  มาตรฐานที 7 ผู ้ เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตทีดี  มาตรฐานที 8 ผู ้ เรียนมีสุนทรียภาพและ

ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

มาตรฐานด้านการเรียนการสอน 2 มาตรฐาน  ดังนี  มาตรฐานที 9 ครูมีคุณธรรมจริยธรรมมีวุฒิ

ความรู้ความสามารถตรงกับงานทีรับผิดชอบ หมันพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี มาตรฐานที 10 ครูมีความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญ 

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ6  มาตรฐาน  ดังนี  มาตรฐานที 11ผู ้บริหารมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีภาวะผู ้นําและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษามาตรฐานที 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง 

ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร มาตรฐานที 13 สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน มาตรฐานที 14 สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ทีเน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญ มาตรฐานที 15 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู ้ เรียนอย่างหลากหลาย มาตรฐานที 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม

และการบริการทีส่งเสริมให้ผู ้ เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ 

มาตรฐานด้านพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ มี 2 มาตรฐาน ดังนี  มาตรฐานที 17สถานศึกษามีการ

สนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิน มาตรฐานท1ี8 สถานศึกษามีการร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา

สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชนเพือพัฒนาการเรียนรู้ ในชุมชน  

4.7 หลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2544 

หลักสูตรการศึกษาของประเทศไทยทีใช้ก่อนทีจะมีการปฏิรูปการศึกษาคือหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 

2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2533) และหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย พทุธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2533) ซึงมีข้องจํากัดหลายประการทีทําให้ไม่สามารถส่งเสริม

ให้สังคมไทยก้าวไปสู่สังคมความรู้ ได้ จึงมีการประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2544 เมือวันที 2 

พฤศจิกายน พ.ศ 2544 การวิจัยครั งนี มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั นพื นฐานให้มีภาวะผู ้นําทางวิชาการ 

อันจะส่งผลต่อคุณภาพผู ้ เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544  ดังนั นผู ้ วิจัยจึงนําเสนอจุดหมายของหลักสูตร 

การจัดการเรียนรู้  และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2544   เพือให้เห็น

ความสัมพันธ์กันดังน ี

 4.7.1 จุดหมายหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2544 มีจุดหมายทีมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์

ทีสมบูรณ์ ทั งด้านจิตใจร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา จึงกําหนดให้ผู ้ เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 9 ประการ และ (กรมวิชาการ, 2544) ดังน ี  

(1) เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตน

นับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
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(2)  มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้า 

(3) มีความรู้อันเป็นสากล รู้ เท่าทันการเปลียนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะ

และศักยภาพในการจัดการ การสือสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทํางานได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

(4) มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดการสร้าง

ปัญญา ทักษะในการดําเนินชีวิต 

(5)  รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกทีดี 

(6) มีประสิทธิภาพในการผลิตและบริโภค มีค่านิยมในการเป็นผู ้ผลิตมากกว่าผู ้บริโภค 

(7) เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี ยึดมันในวิถีชีวิตและ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

(8) มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิ ปัญญาไทย 

ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิงแวดล้อม 

(9) รักประเทศชาติ ท้องถิน มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามให้สังคม 

 4.7.2 การจัดการเรียนรู้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 กําหนดแนวทาง

การจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู ้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่า

ผู ้ เรียนมีความสําคัญทีสุด ฉะนั นครูผู ้ สอนและผู ้ จัดการศึกษา จะต้องเปลียนแปลงบทบาทจากการเป็นผู ้ ชี นํา ผู ้ ถ่ายทอด

ความรู้  ไปเป็นผู ้ ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู ้ เรียนในการแสวงหาความรู้ จากสือและแหล่งการเรียนรู้ ต่าง ๆ และให้

ข้อมูลทีถูกต้องแก่ผู ้ เรียน เพือนําข้อมูลเหล่านั นไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตน 

 การจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั นพื นฐาน นอกจากจะมุ่งปลูกฝังด้านปัญญา 

พัฒนาการคิดของผู ้ เรียนให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ว ยังมุ่งพัฒนาความสามารถทาง

อารมณ์ โดยการปลูกฝังให้ผู ้ เรียนเห็นคุณค่าของตน เข้าใจตนเอง เห็นใจผู ้อืน สามารถแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทางอารมณ์ได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 การเรียนรู้ ในสาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ มีกระบวนการและวิธีการทีหลากหลาย ผู ้ สอนต้องคํานึงถึง

พัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญา วิธีการเรียนรู้  ความสนใจและความสามารถของผู ้ เรียนเป็นระยะ อย่างต่อเนือง 

ดังนั นวิธีการจัดการเรียนรู้ แต่ละช่วงชั น ควรใช้รูปแบบ/วิธีการทีหลากหลาย เน้นการจัดการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้

ด้วยตนเอง การเรียนรู้ ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการเรียนแบบบูรณาการ การใช้การ

วิจัยเป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู้  การเรียนรู้ คู่คุณธรรม ทั งนี ต้องพยายามนํากระบวนการการจัดการกระบวนการ

อนุรักษ์และพัฒนาสิงแวดล้อม กระบวนการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้  ในลักษณะการบูรณาการ ซึงจัดได้ในหลายลักษณะได้แก่ การบูรณาการแบบผู ้สอนคนเดียว  การบูรณาการ

แบบคู่ขนาน การบูรณาการแบบสหวิทยาการ การบูรณาการแบบโครงงานซึงแนวการจัดการเรียนรู้ แต่ละช่วงชั นมีแนวทาง

ดังน ี

 ช่วงชั นที 1 ชั นประถมศึกษาปีที 1-3 การจัดการเรียนรู้ ต้องสนองตอบต่อความสนใจของผู ้ เรียน โดย

คํานึงถึงหลักจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู้  ทั งนี ในแต่ละคาบเรียนนั นไม่ควรนานเกินความสนใจของผู ้ เรียน 

สถานศึกษาต้องจัดการเรียนรู้ ให้ครบทุกกลุ่มสาระในลักษณะบูรณาการทีมีภาษาไทยและคณิตศาสตร์เป็นหลัก เน้นการ

เรียนรู้ตามสภาพจริง มีความสนุกสนาน ได้ปฏิบัติจริง เพือพัฒนาความเป็นมนุษย์ ทักษะพื นฐานในการติดต่อสือสาร ในการ

คิดคํานวณ การคิดวิเคราะห์และพัฒนาลักษณะนิสัยและสุนทรียภาพ 
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 ช่วงชั นที 2 ชั นประถมศึกษาปีที 4-6 การจัดการเรียนรู้ มีลักษณะคล้ายกันกับช่วงชั นที 1 แต่จะเปิด

โอกาสให้ผู ้ เรียนได้เลือกเรียนในสิงทีตนสนใจ มุ่งเน้นทักษะการทํางานเป็นกลุ่ม การสอนแบบบูรณาการ โครงงาน การใช้หัว

เรืองในการจัดการเรียนการสอน เพือมุ่งให้ผุ ้ เรียนเกิดทักษะในการคิด การค้นคว้า การแสวงหาความรู้  สร้างความรู้ ด้วย

ตนเอง สามารถสร้างสรรค์ผลงานแล้วนําไปแลกเปลียนเรียนรู้กับผู ้อืน 

 ช่วงชั นที 3 ชั นมัธยมศึกษาปีที 1-3 การจัดการเรียนรู้ ทีมีหลักการ ทฤษฏีทียาก ซับซ้อน อาจจัดแยก

เฉพาะ และควรเน้นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมากขึ น เพือมุ่งให้ผู ้ เรียนเกิดความคิด ความเข้าใจ และรู้จักตนเองในด้าน

ความสามารถ ความถนัดเพือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ สถานศึกษาต้องจัดบรรยากาศการเรียนรู้ ให้เหมาะสม 

 ช่วงชั นที 4 ชั นมัธยมศึกษาปีที 4-6 การจัดการเรียนรู้ เริมเน้นเข้าสู่เฉพาะทางมากขึ น มุ่งเน้น

ความสามารถ ความคิดระดับสูง ความถนัด และความต้องการของผู ้ เรียน ทั งในด้านอาชีพ การศึกษาเฉพาะทางตลอดจน

การศึกษาต่อ 

 4.7.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

           การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการทีให้ผู ้สอนใช้ในการพัฒนาผู ้ เรียน เพราะจะช่วย

ให้ได้ข้อมูลสารสนเทศทีแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสําเร็จทางการเรียนของผู ้ เรียน รวมทั งข้อมูลทีเป็น

ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู ้ เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้ อย่างเต็มศักยภาพ สถานศึกษาในฐานะผู ้ รับผิดชอบจัด

การศึกษา จะต้องจัดทําหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพือให้บุคลากรที

เกียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกันและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาต้องมีผลการเรียนรู้ ของผู ้ เรียนจากการวัดและ

ประเมินทั งในระดับชั นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื นทีการศึกษาและระดับชาติ ตลอดจนการประเมินภายนอก เพือ

ใช้เป็นข้อมูลสร้างความมันใจเกียวกับคุณภาพของผู ้ เรียนแก่ผู ้ เกียวข้องทั งในและนอกสถานศึกษา การวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษามี 3 ระดับดังน ี

 การวัดและประเมินผลระดับชั นเรียน จุดหมายสําคัญของการประเมินระดับชั นเรียนคือ มุ่งหา

คําตอบว่าผู ้ เรียนมีความก้าวหน้าทั งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ คุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ อันเป็นผลมาจาก

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือไม่เพียงใด ดังนั นการวัดและการประเมินผลจึงต้องใช้วิธีการทีหลากหลาย เน้นการปฏิบัติให้

สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้ ของผู ้ เรียนสามารถดําเนินการอย่างต่อเนืองควบคู่ไปใน

กิจกรรมการเรียนรู้ ของผู ้ เรียน โดยประเมินความประพฤติ พฤติกรรม การเรียน การร่วมกิจกรรม และผลงานจากโครงงาน

หรือแฟ้มสะสมผลงาน ผู ้ใช้ผลการประเมินระดับชั นเรียนทีสําคัญคือ ตัวผู ้ เรียน ผู ้สอน ผู ้ปกครอง จําเป็นต้องมีส่วนร่วมในการ

กําหนดเป้าหมาย วิธีการและค้นหาข้อมูลเกณฑ์ต่างๆ ทีจะทําให้สะท้อนเห็นภาพผลสัมฤทธิของการจัดกิจกรรมการเรียนการ

เรียนรู้  ผู ้ เรียนจะทราบระดับความก้าวหน้า ความสําเร็จของตนเอง ครู ผู ้สอนจะเข้าใจความต้องการของผู ้ เรียนแต่ละคน แต่

ละกลุ่มสามารถให้คะแนนหรือจัดกลุ่มผู ้ เรียน รวมทั งประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองได้  

 การประเมินผลระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินเพือตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้

เป็นรายชั นปีและช่วงชั น สถานศึกษานําข้อมูลทีได้นี ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพ

ของผู ้ เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้  รวมทั งนําผลการประเมินรายช่วงชั นไปพิจารณาตัดสินการเลือนช่วงชั น กรณี

ผู ้ เรียนไม่ผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่าง ๆ สถานศึกษาต้องจัดให้มีการเรียนการสอนซ่อมเสริมและจัดให้มีการ

ประเมินผลการเรียนรู้ ด้วย 

 การประเมินคุณภาพระดับชาติ สถานศึกษาต้องจัดให้ผู ้ เรียนทุกคนทีเรียนในปีสุดท้ายของแต่ละ

ช่วงชั น ได้แก่ ชั นประถมศึกษาปีที 3 ชั นประถมศึกษาปีที 6  ชั นมัธยมศึกษาปีที 3 ชั นมัธยมศึกษาปีที 6 เข้ารับการประเมิน
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คุณภาพระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทีสําคัญ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ และกลุม่สาระอืนตามทีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดต่อไป ข้อมูลทีได้จากการประเมินจะนําไปใช้

ในการพัฒนาคุณภาพผู ้ เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

  4.7.4 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 

  การประเมินตามสภาพจริง เป็นกระบวนการประเมินผลและสังเกตผลอย่างเป็นระบบ 

เป็นวิธีการประเมินความสามารถด้านต่าง ๆ ของผู ้ เรียน โดยมุ่งประเมินจากผลงานทีปฏิบัติจริงมากกว่าการประเมินผลจาก

การทดสอบด้านข้อสอบแบบเลือกตอบ และเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริงต้องมีผลสัมพันธ์กับกับพฤติกรรมและการ

ปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน (Real World)  ของผู ้ เรียน  (Kay. 1999) การประเมินสภาพจริงจึงเป็นการประเมินเชิงคุณภาพที

ผู ้สอนต้องกระทําอย่างต่อเนือง เพือสังเกตผลในด้านความรู้  พฤติกรรม วิธีการปฏิบัติ และผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ที

สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  โดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูลทหีลากหลาย เช่น แบบฝึกหัด แบบทดสอบระหว่างเรียน 

ผลการสังเกต การสัมภาษณ์ การรายงาน ผลงานจริงของผู ้ เรียน รวมทั งการสอบถามข้อมูลความคิดเห็นจากผู ้ทีเกียวข้องกับ

ผู ้ เรียนเพิมเติม (เอกรินทร์. 2546)การประเมินสภาพจริงจึงครอบคลุมพฤติกรรมการแสดงออกด้านต่าง ๆ ของผู ้ เรียน เช่น 

การเขียนรายงาน การนําเสนองาน ผลการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ซึงคุณภาพของผลงานหรือพฤติกรรมเหล่านี  จะมาจากการ

ทีผู ้สอนต้องทําการ สังเกต จดบันทึก และรวบรวมข้อมูลจากผลงานและวิธีการเรียนรู้ สู่วิธีปฏิบัติของผู ้ เรียนตลอดเวลา โดย

ยึดพฤติกรรมบ่งชี หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีกําหนดไว้ในหลักสูตร และจะต้องกระทําไปพร้อมกับการจัดการเรียนการ

สอน โดยดําเนินการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู ้ เรียนกับพฤติกรรมทีคาดหวังเป็นระยะเพือพัฒนาตามศักยภาพของผู ้ เรียน 

จึงจะถือว่าเป็นความสําเร็จของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว (กรมวิชาการ. 2544)  

  องค์ประกอบทีสําคัญของการประเมินตามสภาพจริงจําเป็นต้องอาศัยปัจจัย และองค์ประกอบหลาย

ด้านเพือให้ได้ข้อสรุปและผลการประเมินตามสภาพทีแท้จริงมากทีสุด ดังนั นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การ

เลือกใช้เครืองมือวัดประเมินผล จะต้องสอดคล้องกับสภาพทีแท้จริงของผู ้ เรียนมากทีสุด ผู ้สอนจึงจะสามารถนําผลการ

ประเมินตามสภาพจริงของผู ้ เรียนไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาผู ้ เรียนเป็นรายบุคคล เพือให้บรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ ของ

หลักสูตรและเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน องค์ประกอบทีสําคัญของการประเมินสภาพจริง 

ประกอบด้วย 1) เป้าหมายและกระบวนการจัดการศึกษาของชาติ 2) กระบวนการปฏิบัติในสภาพจริงของผู ้ เรียน 3) 

กระบวนการวัดและประเมินผล ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร สามารถสะท้อนให้เห็นสภาพการจัดการเรียนการ

สอนทีเน้นการปฏิบัติจริง 4) เกณฑ์ทีใช้ในการประเมินผล (Criteria) จะต้องชัดเจน เป็นทีรับรู้ ของผู ้ เรียน ผู ้ปกครองรวมทั ง

ผู ้ เกียวข้องอืน ๆ 5) การประเมินตนเอง (Self-Assessment) เป็นหลักการสําคัญอย่างหนึงของกระบวนการประเมินตาม

สภาพจริงของผุ ้ เรียน 6) การนําเสนอผลงาน ทีส่วนใหญ่นิยมการนําเสนอด้วยปากเปล่า (Oral Presentation) ประกอบการ

แสดงผลงาน   

  ส่วนวิธีการประเมินตามสภาพจริง ผู ้สอนสามารถดําเนินการประเมินด้วยวิธีการทีหลากหลาย คือ 1) 

การสังเกตสามารถใช้ประเมินผลการเรียนรู้ ทั งในด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้านทักษะกระบวนการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมทีพึงประสงค์ของผู ้ เรียน 2) การสัมภาษณ์ นิยมใช้ประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ ความเข้าใจในระดับทีสูงกว่า

ความรู้ ความจํา และสะท้อนให้เห็นถึงความเชือ ทัศนคติ ค่านิยมทีผู ้ เรียนทีผู ้ เรียนยึดถือต่อสิงใดสิงหนึง รวมทั งการเห็น

คุณค่าในสาระการเรียนรู้ รายวิชาต่าง ๆ   3) การบันทึกจากผูเ้กียวข้อง เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกียวกับตัว

ผู ้ เรียนในการแสดงออกพฤติกรรมทั งทีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ซึงเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาให้ผู้ เรียนบรรลุ

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 4) แบบทดสอบวัดความสามารถทีเป็นจริง เป็นวิธีการสร้างข้อสอบโดยใช้คําถามเกียวกับ
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การนําความรู้ ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ หรือการสร้างความรู้ ใหม่จากความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์เดิม 5) การ

รายงานตนเอง เป็นวิธีการประเมินโดยให้ผู ้ เรียนเขียนบรรยายความรู้ สึกหรือพูดแสดงความคิดเห็น เป็นการประเมินด้าน

ความรู้  ความเข้าใจ เจตคติ และทักษะกระบวนการของผู ้ เรียน 6) การใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นหลักฐานทีแสดง

ให้เห็นถึงความสามารถของผู ้ เรียนในด้านความรู้  ความเข้าใจ ทักษะต่าง ๆ ทีผู ้ เรียนพัฒนาได้สําเร็จ รวมทงัความถนัด ความ

สนใจ ความพยายาม แรงจูงใจ และความก้าวหน้าทางการเรียนทีสามารถนํามาประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ ของผู ้ เรียน

แต่ละคนให้มีความน่าเชือถือ (Reliability) มากยิงขึ น 

 กล่าวโดยสรุปว่าหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช  2544เป็นหลักสูตรแกนกลาง ทีมีจุดหมายมุ่งพัฒนาคน

ไทยให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ การศึกษาทุกช่วงชั น

กําหนดให้ผู ้ เรียนเกิดความสามารถใน 3 ด้าน คือ ความรู้  (Knowledge: K) เจตคติ (Attitude: A) ทักษะและพฤติกรรมทีพึง

ประสงค์ในแต่ละด้านตามธรรมชาติการเรียนรู้ ของแต่ละวิชา จากหลักสูตรดังกล่าวได้มีการกําหนดให้ใช้วิธีการวัดผลและ

ประเมินผลตามสภาพจริง เพือประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของผู ้ เรียนแต่ละคนตามเจตจํานงของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 29 ทีเน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญ  

 4.8 หลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานพุทธศักราช 2551 

        กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลาง

ของประเทศ เพือพัฒนาคุณภาพผู ้ เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตทีดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวที

โลก นอกจากนั นยังได้มีการปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 

2542 ทีเน้นการกระจายอํานาจทางการศึกษาให้ท้องถินและสถานศึกษาทีมีส่วนร่วมและมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา

หลักสูตรเพือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของตนเอง ผลการวิจัยและการประเมินผลการใช้หลักสูตร

การศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2544 ในช่วงระยะ 6 ปีทีผ่านมา พบว่า มีจุดดีหลายประการ คือ ส่งเสริมการกระจาย

อํานาจทางการศึกษาให้ท้องถินและสถานศึกษามีส่วนร่วม สอดคล้องเพือให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน และ

ส่งเสริมการพัฒนาผู ้ เรียนแบบองค์รวม อย่างไรก็ตาม พบว่าหลักสูตรบางส่วนยังมีปัญหาและความไม่ชัดเจนบางประการที

ทําให้การนําหลักสูตรสู่การปฏิบัติทีไม่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้ 

 ดังนั นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานจึงได้พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 

พุทธศักราช 2551 เพือให้การพัฒนาคุณภาพผู ้ เรียน และการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื นทีการศึกษาและ

สถานศึกษา มีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ซึงมีประเด็นทีแตกต่างจากหลักสูตรการศึกษา

ขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2544 ดังน ี

4.8.1 วิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาผู ้ เรียนทุกคน ซึงเป็นกําลังของชาติให้เป็นมนุษย์ทีมีความสมดุลทั งด้าน

ร่างกายความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมันในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื นฐาน รวมทั ง เจตคติ ทีจําเป็นต่อการศึกษาต่อการ

ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญบนพื นฐานความเชือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 

4.8.2 จุดหมายมุ่งพัฒนาผู ้ เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ

ประกอบอาชีพจึงกําหนดเป็นจุดหมายเพือให้เกิดกับผู ้ เรียน เมือจบการศึกษาขั นพื นฐาน ดังนี 

   (1) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมของพุทธศาสนา หรือศาสนาทีตนนับถือ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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  (2) มีความรู้ ความสามารถในการสือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต

  

   (3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดีมีสขุนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

   (4) มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมันในวิถีและการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

   (5) มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิงแวดล้อม มี

จิตสาธารณะทีมุ่งทําประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

  4.8.3 สมรรถนะ 5 ความสามารถหลักของผู ้ เรียนมุ่งให้ผู ้ เรียนเกิดสมรรถนะ สําคัญ 5 ประการ ดังน ี

   (1) ความสามารถในการสือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้

ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะเพือแลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร 

   (2) ความสามารถในการคิด เป็นความในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ การ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ 

   (3)ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นความสามารถการ

แก้ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ทีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 

   (4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนือง การทํางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม 

   (5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ 

และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือพัฒนาตนเองและสังคม 

  4.8.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์มุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์  เพือให้สามารถอยู่

ร่วมกับผู ้ อืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี (1)  รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (2)  

ซือสัตย์สุจริต (3)  มีวินัย (4)  ใฝ่เรียนรู ้ (5)   อยู่อย่างพอเพียง (6)  มุ่งมันในการทํางาน(7)  รักความเป็นไทย (8)  มีจิต

สาธารณะ 

  4.8.5 มาตรฐานการเรียนรู้ การพัฒนาผู ้ เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมอง

และพหุปัญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน จึงกําหนดให้ผู ้ เรียนเรียนรู้  8 กลุ่มสาระการเรียนคือ 1)  ภาษาไทย 

2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 8) ภาษาต่างประเทศในแต่ละสาระการเรียนรู้ ได้กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสําคัญของ

การพัฒนาคุณภาพผู ้ เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ ระบุสิงทีผู ้ เรียนพึงรู้ และปฏิบัติได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึง

ประสงค์ทีต้องการให้เกิดแก่ผู ้ เรียนเมือจบการศึกษาขั นพื นฐาน นอกจากนั นมาตรฐานการเรียนรู้ ยังเป็นกลไกสําคัญในการ

ขับเคลือนพัฒนาการศึกษาทั งระบบเพราะมาตรฐานการเรียนรู้ จะทําให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมิน

อย่างไร รวมทั งเป็นเครืองมือในการตรวจสอบเพือประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการ

ประเมินคุณภาพภายนอก ซึงรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื นทีการศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบ

เพือประกันคุณภาพดังกล่าว เป็นสิงสําคัญทีช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู ้ เรียนให้มีคุณภาพตามที

มาตรฐานการเรียนรู้ กําหนดเพียงใด 
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  4.8.6 ตัวชี วัดตัวชี วัดระบุสิงทีนักเรียนพึงรู้ และปฏิบัติได้ รวมทั งคุณลักษณะผู ้ เรียนในแต่ละระดับชั น ซึง

สะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้  มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมนําไปใช้ กําหนดเนื อหา จัดทําหน่วยการเรียนรู้  

จัดการเรียนการสอน  และเป็นเกณฑ์สําคัญสําหรับการวัดประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพผู ้ เรียน มี 2 ประเภท คือ  

 (1)ตัวชี วัดชั นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู ้ เรียนแต่ละชั นปีในระดับการศึกษาภาคบังคบั

(ประถมศึกษาปีที 1 – มัธยมศึกษาปีที 3) 

 (2)ตัวชี วัดช่วงชั นเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู ้ เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษา

ปีที 4-6) 

 4.8.7 สาระการเรียนรูส้าระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้  ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้  และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึงกําหนดให้ผู ้ เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั นพื นฐานจําเป็นต้องเรียนรู้  โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ดังน ี

 (1) ภาษาไทย : ความรู้  ทักษะและวัฒนธรรมการใช้ภาษา เพือการสือสาร ความชืนชม การเห็น

คุณค่าภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในภาษาประจําชาติ 

 (2) คณิตศาสตร์:  การนําความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา การ

ดําเนินชีวิต และศึกษาต่อการมีเหตุมีผล มีเจตคติทีดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 

 (3) วิทยาศาสตร์ : การนําความรู้ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าหา

ความรู้  และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์  

คิดสร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์ 

 (4) สังคมศึกษา : ศาสนา และวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

การเป็นพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิงแวดล้อม ความรักชาติและภูมิใจใน

ความเป็นไทย 

  (5) สุขศึกษาและพลศึกษา : ความรู้  ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของ

ตนเองและผู ้อืน การป้องกันและปฏิบัติต่อสิงต่างๆทีมีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและทักษะในการดําเนินชีวิต 

  (6) ศิลปะ : ความรู้ และทักษะในการตัดสินในการคิดริเริม จินตนาการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

สุนทรียภาพและการเห็นคุณค่าทางศิลปะ 

  (7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ความรู้  ทักษะ และเจตคติในการทํางาน การจัดการ การ

ดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการใช้เทคโนโลยี 

  (8)ภาษาต่างประเทศ : ความรู้  ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรมการใช้ภาษาต่างประเทศในการ

สือสารทการแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ 

 สาระการเรียนรู้ดังกล่าวแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ องค์ความรู้  ทักษะสําคัญและคุณลักษณะ 

ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังภาพ 
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   ภาพที 6 ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู ้ เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐานพุทธศักราช 2551 

 

4.8.4 กิจกรรมพัฒนาผู ้ เรียนมุ่งให้ผู ้ เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน เพือความ

เป็นมนุษย์ทีสมบรูณ์ ทั งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู ้ ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝัง

และสร้างจิตสํานึกของการทําประโยชน์เพือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู ้อืนอย่างมีความสขุประกอบด้วย 

1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน 3) กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์มีรายละเอียดดังน ี

  (1) กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมและพัฒนาผู ้ เรียนให้รู้ จักตนเอง รู้ รักษ์สิงแวดล้อม 

สามารถคิดตัดสินใจ คิดจักแก้ปัญหา กําหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั งด้านการเรียนและอาชีพ สามรถปรับตนได้อย่าง

เหมาะสม นอกจากนี ยังช่วยให้ใครรู้ จักและเข้าใจผู ้ เรียนทั งเป็นกิจกรรมทีช่วยเหลือและให้คําปรึกษาแก่ผู ้ปกครองในการมี

ส่วนร่วมพัฒนาผู ้ เรียน 

  (2) กิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมทีมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู ้นําผู ้ตาม ทีดี  ความ

รับผิดชอบการทํางานร่วมกันการรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจทีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกนัเอื ออาทร

และสมานฉันท์โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความความสนใจของผู ้ เรียนได้เรียนได้ด้วยตนเองในทุก

ขั นตอนได้แก่ศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฎิบัติตามแผนประเมินและปรับปรุงการทํางานเน้นการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มตาม

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผูเ้รียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิน กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย

กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู ้บําเพ็ญประโยชน์ การศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

คณิตศาสตร์ : การนําความรู้ ทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการ

แก้ปัญหาการดําเนินชีวิต และศึกษาต่อ

การมีเหตุมีผล มีเจตคติทีดีต่อ

คณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็น

ระบบและสร้างสรรค์ 

 

วิทยาศาสตร์ : การนําความรู้ และ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน

การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และแก้ปัญหา

อย่างเป็นระบบการคิดอย่างเป็นเหตุผล

เป็นผลคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และ

จิตวิทยาศาสตร์ 

องค์ความรู้  ทักษะ

สําคัญและ

คุณลักษณะใน

หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั นพื นฐาน 

ภาษาไทย : ความรู้  ทักษะ

และวัฒนธรรมการใช้ภาษา

เพือการสือสาร ความชืนชม

การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา

ไทยและภูมิใจในภาษา

ประจําชาติ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

: การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ

สังคมโลกอย่างสันติสุข การเป็น

พลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของ

ศาสนา การเห็นคุณค่าของ

ทรัพยากรและสิงแวดล้อม ความรัก

ชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย 

สุขศึกษาและพลศึกษา : ความรู้

ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริม

สุขภาพพลานามัยของตนเองและ

ผู ้อืน การป้องกกันและปฏิบัติต่อสิง

ต่าง ๆ ทีมีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธี

และทักษะในการดํารงชีวิต 

ศิลปะ : ความรู้ และทักษะในการคิด

ริเริม จินตนาการ สร้างสรรค์งานศิลปะ 

สุนทรียภาพและการเก็บคุณค่าทาง

ศิลปะ 

ภาษาต่างประเทศ : ความรู้  ทักษะ 

เจตคติ และวัฒนธรรมการใช้

ภาษาต่างประเทศในการสือสาร 

การแสวงหาความรู้ และการ

ประกอบอาชีพ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี : 

ความรู้  ทักษะ และเจตคติในการ

ทํางาน การจัดการ การดํารงชีวิต การ

ประกอบอาชีพ และการใช้เทคโนโลยี 
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   (3) กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมให้เรียนบําเพ็ญตนให้ประโยชน์

ต่อสังคม  ชุมชน  และท้องถินตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  เพือถึงความรับผิวชอบ  ความดีงาม ความเสียสละต่อ

สังคม มีจิตสาธารณะ เช่น  กิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 

  4.8.5 ระดับการศึกษาหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั นพื นฐานจัดระดับการศึกษาเป็น 3ระดับคือ 

  (1) ระดับประถมศึกษา (ชั นประถมศึกษาปีที 1-6) การศึกษาระดับนี เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาค

บังคับ มุ่งเน้นทักษะพื นฐานด้านการอ่านการเขียน การคิดคํานวณ ทักษะการคิดพื นฐาน  การติดต่อสือสาร กระบวนการ

เรียนรู้ทางสังคมและพื นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั งด้านร่างกาย  สติปัญญา  

อารมณ์  สังคมและวัฒนธรรม  โดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ    

  (2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั นมัธยมศึกษาปีที 1-3) เป็นช่วงสุดท้ายของ 

การศึกษาภาคบังคับ  มุ่งเน้นให้ผู ้ เรียนได้สํารวจความถนัดและความสนใจของตนเองส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน  

มีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดําเนินชีวิตมีทักษะการใช้เทคโนโลยี

เพือเป็นเครืองมือในการเรียนรู้  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความสมดุลทั งด้านความรู้  ความคิด  ความดีงามและมีความ

ภูมิใจในความเป็นไทย   ตลอดจนใช้เป็นพื นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ   

   (3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั นมัธยมศึกษาปีที 4-6)การศึกษาระดับนี เน้นการเพิมพูนความรู้

และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามรถ  ความถนัดและความสนใจของผู ้ เรียนแต่ละคนทั งด้านวิชาการและวิชาชีพ มี

ทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิดขั นสูง  สามารถนําความรู้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู ้นํา  และผู ้ ให้บริการชุมชน

ในด้านต่างๆ 

  4.8.6 การจัดเวลาเรียน หลักสตรูแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐานได้กําหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน

พื นฐานตําสําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู ้ เรียนซึงสถานศึกษาสามารถเพิมเติมได้ตามความ

พร้อมและจุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู ้ เรียน  ดังนี 

  (1) ระดับชั นประถมศึกษา (ชั นประถมศึกษาปีที 1-6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลา เรียนวัน

ละไม่เกิน 5 ชัวโมง 

  (2) ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ชั นมัธยมศึกษาปีที  1-3)ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาคมีเวลา

เรียนวันละไม่เกิน 6 ชัวโมง คิดนํ าหนักของรายวิชาทีเรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์  40  ชัวโมงต่อภาคเรียน มีค่านํ าหนักวิชา

เท่า  1  หน่วย (นก.) 

   (3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ชั นมัธยมศึกษาปีที 4-6) ให้จัดเวลาเรียนรายภาคมีเวลาเรียนวัน

ละไม่น้อยกว่า 6 ชัวโมง คิดนํ าหนักของรายวิชาทีเรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์  40  ชัวโมงต่อภาคเรียนมีค่านํ าหนักวิชา

เท่ากับ  1  หน่วยกิต (นก.) 

  4.8.7 เกณฑ์การจบการศึกษาภาคบังคับ 

   (1)ระดับประถมศึกษา 

   (1.1) ผู ้ เรียนเรียนรายวิชาพื นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิมเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนที

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐานกําหนด 

   (1.2) ผู ้ เรียนมีผลการประเมินรายวิชาพื นฐาน ผ่านเกณฑ์การตามทีสถานศึกษากําหนด 
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    (1.3) ผู ้ เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามทีสถานศึกษากําหนด 

    (1.4) ผู ้ เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที

สถานศึกษากําหนด 

    (1.5) ผู ้ เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู ้ เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที

สถานศึกษากําหนด 

   (2) มัธยมศึกษาตอนต้น 

   (2.1) ผู ้ เรียนเรียนรายวิชาพื นฐานและเพิมเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพื นฐาน 63 

หน่วยกิต และรายวิชาเพิมเติมตามทีสถานศึกษากําหนด 

   (2.2) ผู ้ เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพื นฐาน 

63 หน่วยกิต และรายวิชาเพิมเติมไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต  

   (2.3) ผู ้ เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามทีสถานศึกษากําหนด 

   (2.4) ผู ้ เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที

สถานศึกษากําหนด 

   (2.5) ผู ้ เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู ้ เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที

สถานศึกษากําหนด 

    (3)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  (3.1) ผู ้ เรียนเรียนรายวิชาพื นฐานและเพิมเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพื นฐาน 39 

หน่วยกิต และรายวิชาเพิมเติมตามทีสถานศึกษากําหนด 

  (3.2) ผู ้ เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื นฐาน 38 หน่วยกิต

และรายวิชาเพิมเติมไม่น้อยกว่า38   หน่วยกิต  

  (3.3) ผู ้ เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามทีสถานศึกษากําหนด 

  (3.4) ผู ้ เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที

สถานศึกษากําหนด 

  (3.5) ผู ้ เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู ้ เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที

สถานศึกษากําหนด 
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4.8.8 โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศกราช 2551  

กําหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังน ี

 

ตารางที 5 โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศกราช 2551 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับ 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับ 

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม.4-6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ภาษาไทย 

 

 

200 

 

200 

 

200 

 

160 

 

160 

 

160 

 

120 

(3 นก.) 

 

120 

(3 นก.) 

 

120 

(3 นก.) 

 

240 

(6 นก.) 

 

คณิตศาสตร์ 

 

200 

 

200 

 

200 

 

160 

 

160 

 

160 

 

120 

(3 นก.) 

 

120 

(3 นก.) 

 

120 

(3 นก.) 

 

240 

(6 นก.) 

 

สังคมศึกษา และพลศึกษา 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

(2 นก.) 

 

80 

(2 นก.) 

 

80 

(2 นก.) 

 

120 

(3 นก.) 

 

สังคมศึกษา และพลศึกษา 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

(2 นก.) 

 

80 

(2 นก.) 

 

80 

(2 นก.) 

 

120 

(3 นก.) 

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

40 

 

40 

 

40 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

(2 นก.) 

 

80 

(2 นก.) 

 

80 

(2 นก.) 

 

120 

(3 นก.) 

 

ภาษาต่างประเทศ 

 

40 

 

40 

 

40 

 

80 

 

80 

 

80 

 

120 

(3 นก.) 

 

120 

(3 นก.) 

 

120 

(3 นก.) 

 

240 

(6 นก.) 

 

 รวมเวลาเรียน (พื นฐาน) 

 

800 

 

800 

 

800 

 

800 

 

800 

 

800 

 

840 

(22 นก.) 

 

840 

(21 นก.) 

 

840 

(21 นก.) 

 

1,560 

(39 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 

 รายวิชา/กิจกรรมที 

สถานศึกษาจัดเพิมเติม 

ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่เกิน 80 ชัวโมง 
ปีละไม่เกิน 

240 ชัวโมง 

ไม่น้อยกว่า  

1,680 ชัวโมง 

รวมเวลาเรียนทั งหมด ไม่เกิน 1,000 ชัวโมง/ปี ไม่เกิน 1,200 ชัวโมง/ปี รวม 3 ปีไม่น้อยกว่า 

3,600 ชัวโมง 
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 4.8.9 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 7ความสัมพันธ์องค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 
 

 

วิสัยทัศน์ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน มุ่งพัฒนาผู ้เรียนทุกคน ซึงเป็นกําลังของชาติให้เป็นมนุษย์ทีมีความสมดุลทั งด้าน

ร่างกาย ความรู้  คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ และทักษะพื นฐาน รวมทั งเจตคติทีจําเป็นต่อการศึกษาต่อ การประเมินอาชีพและการศึกษา

ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญบนพื นฐานความเชือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

จุดมุ่งหมาย 

 1. คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธ

ศาสตร์ หรือศาสนาทีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. มีความรู้ อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 

 3. มีสุขภาพและสุขภาพจิตทีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

 4. มีความรักชาติ มี จิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมันในวิถีชีวิตและการปกครองในระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก 

 5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะทีมุ่งทํา

ประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

 

สมรรถนะสําคัญของผู ้เรียน 

1. ความสามารถในการสือสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. รกัชาติ ศาสน์ กษัตริย์2. ซือสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย4. ใฝ่เรียนรู5้. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุ่งมันในการทํางาน7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน  

1. ภาษาไทย       2. คณิตศาสตร์    1. กิจกรรมแนะแนว 

3. วิทยาศาสตร์    4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2. กิจกรรมนักเรียน 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา  6. ศิลปะ    3. กิจกรรมเพือสังคมและ 

7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี   8.ภาษาต่างประเทศ                             สาธารณประโยชน์  

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี     8. ภาษาต่างประเทศ 

คุณภาพผู ้เรียนระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
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5. ขอบข่ายงานวิชาการในสถานศึกษา 

การนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปสู่ปฏิบัติ ซึงปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสําคัญต่อการวางแผน

การศึกษาระดับจุลภาค อันเป็นการวางแผนระดับหน่วยปฏิบัติ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้บริหารระดับสถานศึกษามีส่วนร่วม

และการได้มีโอกาสศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างละเอียดลึกซึ ง ตรงตามความต้องการและสภาพความเป็นจริงของท้องถิน

จะทําให้การนํานโยบายของแผนการศึกษาระดับมหภาคไปปฏิบัติในส่วนจุลภาคบรรลุได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น 

(วิโรจน์  สารรัตนะ.2539) โดยเป้าหมายสูงสุดตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาคือ ปฏิรูปการเรียนรู้   หัวใจของการ

ปฏิรูปการเรียนรู้ ก็คือ การปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอน (ประเวศ  วะสี. 2545)จะเห็นว่าจากนโยบายทีกล่าวมา

ข้างต้น แนวคิดสําคัญอยู่ทีการวางแผนพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถใช้เป็นเครืองมือในการ

เปลียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ทั งทางด้านความรู้  ทักษะ และทัศนคติของผู ้ เรียนให้เป็นทรัพยากรทีมีคุณค่าต่อการพัฒนา

ประเทศในมิติการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึงวิโรจน์ สารรัตนะ (2539) กล่าวว่า หากแผนการศึกษาระดับจุลภาคมีความสัมพันธ์

และสอดคล้องกับแผนการศึกษาระดับมหภาค และแผนการศึกษาระดับมหภาคมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา

ประเทศ ย่อมถือได้ว่าเป็นการวางแผนเพือพัฒนาประเทศ 

สถานศึกษาเป็นองค์กรระดับจุลภาคทีสําคัญทีสุด  ในการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปสู่ปฏิบัติ โดยการ

กระจายอํานาจทั ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ  ด้านการบริหารบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านบริหารทัวไป ด้วยเจตนารมณ์ที

จะให้สถานศึกษาดําเนินการได้โดยอิสระคล่องตัว รวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการของผู ้ เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิน 

และการมีส่วนร่วมจากผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มุ่งให้กระจายอํานาจในการบริหาร

จัดการไปให้สถานศึกษามากทีสุดทั ง 4 ด้าน ในทีนี จะกล่าวถึงเฉพาะขอบข่ายงานด้านวิชาการ ดังนี   (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน. 2550) 

งานวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาหลักการและแนวคิดในการบริหารงานวิชาการยึด

หลักให้สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐานและสอดคล้องกับสภาพ

ปัญหาความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง และมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผู ้ เรียน

สําคัญทีสุด รวมทั งมุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  ตลอดทั งมุ่งการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานโดยจัดให้มีดัชนีชี วัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ขอบข่ายงานด้าน

วิชาการจึงประกอบด้วย 1) การวางแผนงานวิชาการ สถานศึกษาวางแผนงานวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและกํากับ ดูแล 

นิเทศและติดตามเกียวกับงานวิชาการ มีรายละเอียดของงานทีสําคัญคือ แผนปฏิบัติการงานวิชาการ  2) การพัฒนา

หลักสูตรของสถานศึกษา ดําเนินการเกียวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีการวิจยัและพัฒนาหลักสูตรขึ นใช้เองให้

ทันกับการเปลียนแปลง มุ่งพัฒนาผู ้ เรียนให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทั งด้านร่างการ จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คู่คุณธรรม

สามารถอยู่ร่วมกับผู ้อืนได้อย่างมีความสุข โดยจัดให้มีวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลาง และเพิมเติมเนื อหารสาระ

ทีสอดคล้องกับความต้องการของผู ้ เรียน 3) การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  เพือให้การสอนใน

สถานศึกษาดําเนินไปด้วยดีและสามารถปฏิบัติได้จึงต้องมีการดําเนินเกียวกับการเรียนการสอนเกียวกับการจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ การจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญ การใช้สือการสอนและแหล่งการเรียนรู้  การจัด

กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการให้เอื อต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน และส่งเสริมการ

พัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียน รวมทั งช่วยเหลือนักเรียนพิการ ด้อยโอกาส และนักเรียนทีมีความสามารถพิเศษ  โดยการ

จัดเนื อหาสาระและกิจกรรมโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญ

สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ เพือแก้ปัญหา จัดการเรียนรู้ ให้เกิดขึ นได้ตลอดเวลา มีการประสานความร่วมมือกับบิดา

มารดาและชุมชนทุกฝ่าย  4) การวัดประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยกําหนดระเบียบการวัดและ
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ประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ  5)การวิจัยและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยการกําหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยให้เป็นส่วนหนึงของกระบวนการ

เรียนรู้และกระบวนการทํางานของนักเรียน ครูและผู ้ เกียวข้องกับการศึกษา 6) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  โดย

การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้พอเพียงเพือการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง

กับการจัดกระบวนการเรียนรู้  รวมทงัมีการจัดระบบอย่างเหมาะสม  7) การนิเทศการศึกษา โดยการสร้างความตระหนักให้

ครูและผู ้ เกียวข้องเข้าใจในกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นเป็นกระบวนการทํางานร่วมกันทีใช้เหตุผล การนิเทศเป็นการ

พัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพและเป็นส่วนหนึงของการบริหาร เพือให้ทุกคนเกิดความเชือมันว่า

ได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้ เรียน 8) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาเพิมเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั น

พื นฐานและมาตรฐานสํานักงานเขตพื นทีการศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศทีเอื อต่อการพัฒนางานประกันคุณภาพ

ภายใน รวมทั งจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาทีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา 

นอกจากนี สถานศึกษายังมีการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกับบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เพือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาชุมชนให้

สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั งแลกเปลียนประสบการณ์ระหว่างชุมชนรวมทั งการประสานความร่วมมือ

ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอืน โดยการระดมทรัพยากรเพือการศกึษาตลอดจนวิทยากรจากภายนอก

และภูมิปัญญาท้องถินเพือเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้านรวมทั งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิน

การกระจายอํานาจด้านวิชาการให้กับสถานศึกษาดังกล่าว ทําให้สถานศึกษามีอิสระในการจัดทําหลักสูตร เปิดโอกาสให้

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตร ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ทีเหมาะสม

กับผู ้ เรียนแต่ละคน รวมทั งออกแบบการประเมินผู ้ เรียน แนวทางดังกล่าวจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู ้ เรียนซึงเป็น

เป้าหมายสูงสุดในการปฏิรูปการเรียนรู ้

จากนโยบายด้านการศึกษาทีปรากฏในแหล่งต่างๆ ทั งในระดับมหภาคและระดับจุลภาคทีนํามากล่าวถึง

ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ขอบข่ายงานวิชาการในสถานศึกษา เป็นหนึงในสีงานทีสําคัญ ทีจะส่งผลต่อการบรรลุผลใน

คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของนักเรียน โดยทีงานวิชาการนั นเป็นผลสืบเนืองเชิงตรรกะหรือเชิงเหตุผลสัมพันธ์กับนโยบายด้าน

การศึกษาในระดับมหภาคตามลําดับขึ นไปนั น ผู ้ วิจัยจําแนกออกเป็น 8 ด้านทีสําคัญ คือ1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การ

พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน 4) การวัดประเมินผลและ

ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 5) การวิจัยและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้   

7) การนิเทศการเรียนการสอน 8) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  โดยคาดหวังว่าการ

ดําเนินงานตามขอบข่ายงานวิชาการอย่างมีประสิทธิผลทั ง 8  ด้านดังกล่าว จะส่งผลต่อการบรรลุผลในคุณลักษณะทีพึง

ประสงค์ของนักเรียน 9 ด้าน ทีกําหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานพุทธศักราช 2544 ดังกล่าวข้างต้น ซึงเพือให้

มองเห็นภาพความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างขอบข่ายงานด้านวิชาการและงานด้านอืนอีก 3 ด้าน กับคุณลักษณะทพีึง

ประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานพุทธศักราช 2544 ผู ้ วิจัยขอแสดงภาพให้เห็นดังนี 
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ภาพ  8   ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างขอบข่ายงานด้านวิชาการและงานด้านอืน 

กับคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานพุทธศักราช 2544 
 

 

6. การเสริมสร้างพลังอํานาจ (Empowerment) 

  จากทีกล่าวมาข้างต้นว่าการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยครั งทีสาม เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ เพือพัฒนาผู้ เรียน

ให้เป็นบุคคลทีดี เก่ง และมีความสุข  สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข  คุณภาพของครูจึงเป็นปัจจัยทีมี

ความสําคัญยิงต่อคุณภาพของการจัดการศกึษาทุกระดับ  ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  

2542  แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที  2 )พุทธศักราช  2545  หมวดที  7 มาตรา 52-57 ทีให้ความสําคัญกับการพัฒนาครู เพือให้

สามารถทําหน้าทีของตนเองได้อย่างเข้มแข็ง  ครูต้องมีพลังอํานาจในการทํางาน  ครูต้องได้รับการสนับสนุนปัจจัยและ

กระบวนการทีจะช่วยเสริมสร้างพลังอํานาจการทํางานให้สามารถจัดการเรียนรู้   และดําเนินงานด้านการศึกษาให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายทั งของผู ้ เรียนและของสถานศึกษา(จารุวรรณ   ศิลปะรัตน์, 2548;  ศักรินทร์  สุวรรณโรจน์, 2542;  Lee & 

Reigeluth, 1994) 

 
1.1 คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั น

พื นฐานพุทธศักราช 2544 

1) เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและ

ค่านิยมอันพึงประสงค์ 

2) มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน รัก

การค้นคว้า 

3) มีความรู้ อันเป็นสากล รู้ เท่าทันการเปลียน แปลงและความ

เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การ

สือสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทํางานได้

เหมาะสมกับสถานการณ์ 

4) มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ทักษะการคิด การสร้างปัญญาทักษะ  ในการดําเนินชีวิต 

5) รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกทีดี 

6) มีประสิทธิภาพในการผลิตและบริโภค มีค่านิยมในการเป็นผู ้ผลิต

มากกว่าผู ้บริโภค 

7) เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็น

พลเมืองดี ยึดมันในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

8) มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา 

ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิงแวดล้อม 

9) รักประเทศชาติ ท้องถิน มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามให้สังคม 

 

งานบริหารทัวไป 

งานงบประมาณ 

งานบริหารบุคคล 

งานวิชาการ 

1) การวางแผนงานวิชาการ  

2) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  

3) การจัดการเรียนการสอน และการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้   

4) การวัดประเมินผลและการเทียบโอนผล

การเรียน  

5) การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

6) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้    

7) การนิเทศการศึกษา   

8) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศกึษา   
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ปัจจุบันการเสริมสร้างพลังอํานาจเป็นกลยุทธ์ทีสําคัญและมีการประยุกต์ใช้เพือเป็นกิจกรรมสอดแทรกในการ 

พัฒนาทั งในระดับบุคคล กลุ่ม องค์การและชุมชน และในการอธิบายการเสริมสร้างพลังอํานาจนั น นักวิชาการบางท่านชี ว่า

ถ้าจะให้เห็นภาพชัดขึ นอาจอธิบายในลักษณะตรงข้ามกัน คือ การขาดพลังอํานาจ (de-powering) ซึงจะส่งผลให้บุคคลรู้ สึก

ขาดพลังอํานาจ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมักจะถูกควบคุมโดยคนอืนหรือขึ นกับสถานการณ์นั นๆ (Rappaport, 

1984) การเสริมสร้างพลังอํานาจเป็นกระบวนการทางสังคมทีแสดงให้เห็นถึงการยอมรับ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ

ของบุคคลในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง สามารถใช้ทรัพยากรทีจําเป็นในการดํารงชีวิตเพือให้เกิดความเชือมันในตนเอง และ

รู้ สึกว่าตนเองมีอํานาจมีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง รู้ สึกว่าชีวิตมีคุณค่า  สามารถควบคุมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ตนเอง  สามารถตัดสินใจในการทํางานให้ประสบความสําเร็จตามทีมุ่งหวังได้ (Clifford, 1992; Gibson, 1991) 

ดังนั นในการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการในสถานศึกษาขั นพื นฐาน ผู ้ วิจัยได้นําแนวคิด

เกียวกับการเสริมสร้างพลังอํานาจมาใช้ในการเสริมสร้างพลังอํานาจแก่ผู ้ ร่วมโครงการ เพือเป็นพลังผลักดันศักยภาพทีอยู่ใน

บุคคลให้เอาชนะอุปสรรคทีขัดขวางการดําเนินการเพือให้บรรลุจุดหมายของตนและก่อให้เกิดการเปลียนแปลงขึ นใน

สถานศึกษา ซึงแนวคิดเกียวกับการเสริมสร้างพลังอํานาจ รวมทั งแนวทางในการเสริมสร้างพลังอํานาจแก่ผู ้ ร่วมโครงการ

ผู ้ วิจัยได้นําเสนอพอสังเขปดังนี  

6.1 แนวคิดทฤษฎีเกียวกับการเสริมสร้างพลังอํานาจ 

6.1.1 ความหมายของการเสริมสร้างพลังอํานาจ การเสริมสร้างพลังอํานาจการทํางานของครู  การเสริมสร้าง

พลังอํานาจ เป็นคําท ีWebster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary (1994)  ให้ความหมายไว้  2 นัย  คือ นัยที 1 การ

เสริมสร้างพลังอํานาจ  หมายถึง  การให้อํานาจหรือให้อํานาจหน้าทีซึงทําให้บุคคลมีสิทธิมีอิทธิพลเหนือบุคคลอืน และ

สามารถทําให้บุคคลอืนยอมทําตามทีตนต้องการ ภายในขอบเขตอํานาจหน้าทีทีบคุคลนั นมีอยู่นัยที 2  การเสริมสร้างพลัง

อํานาจ  หมายถึง  การทําให้สามารถหรือการให้พลังอํานาจงานซึงทําให้บุคคลสามารถกระทําในสิงทีสอดคล้องกับ

ความสามารถทีบุคคลมี  หรือการกระทําการร่วมกับผู ้อืนได้ตามทีตนมีความสามารถในด้านนั นๆ  

  ดังนั นการเสริมสร้างพลังอํานาจมีความหมาย 2 ลักษณะ คือ ความหมายในแง่ของการให้พลังอํานาจ

จากผู ้ บริหารแก่ผู ้ ปฏิบัติ และความหมายในแง่ของกระบวนการ ซึงในการวิจัยครั งนี  ผู ้ วิจัยได้สรุปความหมายในแง่ของ

กระบวนการ ในความหมายอันแสดงถึงการส่งเสริม การช่วยเหลือชี แนะ ให้บุคคลเกิดความสามารถทีจะดําเนนิการ

สนองตอบความต้องการหรือแก้ปัญหาของตนเองและใช้ทรัพยากรทีจําเป็น รวมทั งวิธีการจัดการเพือให้บุคลากรสามารถ

เข้าถึงข่าวสารข้อมูล แหล่งสนับสนุนและ ทรัพยากร 

6.1.2 เป้าหมายของการเสริมสร้างพลังอํานาจการทํางานของครู โรงเรียนถือได้ว่าเป็นองค์การทีทําหน้าที

ให้บริการจัดการศึกษาแก่สังคมโดยการประสานความร่วมมือกับบุคคลหลายฝ่ายทั งทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ทั ง

ระดับบุคคลและระดับองค์การ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือคุณภาพของผู ้ เรียน ซึงคุณภาพนั นเกิดจากทุกอย่างทีมีอยู่ในองค์การ

หลอมรวมกันหรือบูรณาการกันทั งจากผู ้ปฏิบัติงานทีมีคุณภาพและการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์การ (total involvement) 

ทีได้ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม คุณภาพขององค์การทีเกิดขึ นจึงมีความเป็นองค์รวมทั งองค์การไม่สามารถแยกส่วนได้ซึง

คุณภาพของผลผลิตหรือผลลัพธ์ทีเกิดขึ นก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากฝ่ายใดเป็นการเฉพาะ (วิฑูรย์สิมะโชค, 2545)   ดัง

ภาพ 
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ภาพที 9การบูรณาการการเสริมสร้างพลังอํานาจกับคุณภาพในองค์การ 

  

 การให้การศึกษาเป็นงานทีต้องใช้คุณธรรม  ความรู้ความสามารถ มีอิสระทางความคิดและรับผิดชอบต่อการ

ตัดสินใจกระทําในสิงทีคิดว่าดีทีสุดเพือเป็นสะพานเชือมโยงความรู้ ความคิดให้เข้ากับความต้องการ  ความสนใจของผู ้ เรียน 

ของชุมชนและสังคม  ดังนั นครูผู ้ทําหน้าทีให้การศึกษาจึงต้องมีความเชียวชาญในงานของตน  ต้องมีส่วนร่วมตัดสินใจตาม

อํานาจหน้าทีความรับผิดชอบ  ต้องพัฒนาเองเพือปฏิบัติภารกิจในการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาและ

ส่วนตัวครูได้ก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพ  (Klecker & Loadman, 1998) จากภารกิจในงานการศึกษา การเสริมสร้างพลัง

อํานาจการทํางานของครูและบุคลากรจึงมีเป้าหมายดังน1ี)ทําให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติภารกิจ กล้าริเริม

สร้างสรรค์งาน และนวัตกรรมทีมีประโยชน์ทางการศึกษา2) ปลุกจิตสํานึกการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

ภาระหน้าที สร้างความรักความผูกพันในงาน3) สนับสนุนให้บุคลากรสามารถควบคุมการทํางานของตนเอง  สามารถคิด

ตัดสินใจในเรืองต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมเพือให้งานมีคุณภาพบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ4) สร้างสรรค์กระบวนการบริหาร

จัดการและสภาพแวดล้อมทีช่วยให้บุคลากรมีความสุขและสนุกกับการทํางาน 5) เสริมสร้างคุณธรรมนํ าใจบุคลากรใน

ทีมงานในองค์การ 6) กระตุ ้นให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองสู่ความเชียวชาญเป็นมืออาชีพ 7) ทําให้บุคลากรมีพลังอํานาจ 

ต้องการทีจะทํางานและมีทัศนคติทีดีต่อองค์การต่อการทํางาน  8) กระตุ ้นให้บุคลากรใช้พลังอํานาจทีมีเพิมขึ นสร้างผลงาน

การเปลียนแปลงในทางทีดี มีประโยชน์  และใช้พลังอํานาจเสริมสร้างการรวมพลังอํานาจต่างๆในองค์การให้เกิดพลังอํานาจ

สามารถดําเนินงานไปสู่เป้าหมายความสําเร็จเดียวกัน Graham & Bennett, 1995)Lashley, 1997; Gutierrez, Parsons & 

Cox, 1998; Haksever  et al., 2000) 

คุณภาพของชุมชน /สังคม 

คุณภาพขององค์การ 

 

ทีม 

 

ทีม 

 

ทีม 

 

ทีม 

ปัจจัย 

นําเข้า 
กระบวนการสร้างคุณภาพ 

ผลผลิต

ผลลัพธ์ 

คุณภาพของผู ้ปฏิบัติงาน 
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 สรุปได้ว่าเป้าหมายการเสริมสร้างพลังอํานาจการทํางานของครู คือ การทําให้ครูได้พัฒนาเพิมพูนพลังอํานาจ

การทํางานในด้านต่างๆ  ก่อให้เกิดการพัฒนาเจตคติ  ความรู้   ทักษะ  ความเชียวชาญในวิชาชีพ และแสดงออกซงึศักยภาพ

ของตนในการทํางานด้วยความอิสระ  มีความพึงพอใจ มีความมันใจ  ภูมิใจ เพือบรรลุสู่ผลการทํางานทีมีคุณภาพรวมทั ง

สร้างความก้าวหน้าแก่ตนเองและองค์การ  

6.1.3 เงือนไขของการเสริมสร้างพลังอํานาจการทํางาน ปัจจัยพื นฐานและหลักการดําเนินการเพือการ

เสริมสร้างพลังอํานาจการทํางานของครูการเสริมสร้างพลังอํานาจการทํางานของครูนั น มีความเกียวข้องกับเงือนไขบาง

ประการเพือการบรรลุเป้าหมายนั นปัจจัยพื นฐานของการเสริมสร้างพลังอํานาจ รวมทั งหลักการดําเนินการเพือการเสริมสร้าง

พลังอํานาจการทํางานของครูทีจะต้องคํานึงถึงและผู ้ วิจัยจะนํามากล่าวถึงเพือปะโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในโปรแกรมการ

พัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการดังนี 

 (1)  เงือนไขของการเสริมสร้างพลังอํานาจการทํางาน Gibson (1991) ได้เสนอถึงเงือนไขสําคัญของ

การเสริมพลังอํานาจการทํางาน ดังน1ี) สามารถอธิบายได้ทั งในลักษณะของกระบวนการ หรือในลักษณะของผลลัพธ์อย่าง

ช้าๆ และสะท้อนในลักษณะของคุณภาพ 2) เป็นแนวคิดทีเปลียนแปลงได้ (transactional conceptไม่ใช่เพียงแต่เป็นการเพิม

ความเชือมันให้กับบุคคลเท่านั นแต่ต้องมีการผสมผสาน ต้องมีการแบ่งปันทรัพยากร และการร่วมแรงร่วมใจ ต้องนําไปสู่

ความเข้มแข็ง ซึงจําเป็นต้องใช้ทฤษฎีระบบ (system approach) เพือศึกษาเกียวกับมิติต่างๆของการเสริมสร้างพลังอํานาจ 

3) มุ่งแก้ปัญหามากกว่าหาปัญหา จึงเป็นการเสริมแรงในทางบวก 4)  เป็นแนวคิดทีมีการเคลือนไหวและอาจใช้อธิบายถึง

แนวคิดความเป็นประชาธิปไตยและเป็นกระบวนการตัดสินทางสังคม  5) มีลักษณะของความเป็นเหตุเป็นผล มุ่งพัฒนาพลัง

อํานาจของบุคคล ครอบครัว ชุมชนให้มีพลังอํานาจเพิมขึ น 6) เป็นการพัฒนาความรู้ สึกทีเป็นไปได้ เป็นกระบวนการที

ต่อเนือง ต้องใช้เวลา และพัฒนาให้เกิดทักษะการมีส่วนร่วมซึงอธิบายได้เป็น 4 ระยะคือ 1) ระยะเริมต้น (entry  phase) การ

วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมระดับบุคคล 2) ระยะต่อเนือง (advance  phase) เป็นช่วงของการร่วมแรงร่วมใจและร่วมกัน

แก้ปัญหา 3) ระยะของการประสานความร่วมมือ (incorporation phase) เป็นช่วงของการดําเนินกิจกรรมเมือเผชิญ

สถานการณ์ทีเป็นปัญหาและอุปสรรคทั งในส่วนทีเป็นปัญหาส่วนบุคคล องค์การ ผู ้นํา และการพัฒนาทักษะเพือความอยู่

รอด4) ระยะของการสร้างพันธะสัญญาหรือความยึดมันผูกพัน (commitment phase)เป็นช่วงของการผสมผสานระหว่าง

บุคคลเข้ากับโครงสร้าง  

 (2)ปัจจัยพื นฐานของการเสริมสร้างพลังอํานาจการทํางานของครูปัจจัยพื นฐานการเสริมสร้างพลัง

อํานาจการทํางานของครูและบุคลากร เมือพิจารณาในภาพรวมทั งองค์การ (Gutierrezet al., 1998) ได้แก่1) โครงสร้าง 

วัฒนธรรมและบรรยากาศสิงแวดล้อมขององค์การทีมีสภาพทีเอื อต่อการเสริมสร้างพลังอํานาจการทํางาน 2) บุคลากรของ

องค์การต้องคํานึงถึงองค์รวมของบุคคล ทั งทางร่างกายและจิตใจให้ประสานสัมพันธ์กับธรรมชาติสิงแวดล้อม   ได้แก่  ความ

มุ่งหวัง  ความรู้   ประสบการณ์ อํานาจหน้าทีของครู ความยึดมันผูกพันต่อองค์การ (organizational commitment) จะ

แสดงออก 3 ประการ คือ 1) มีความเชือมันและยอมรับในเป้าหมายตลอดจนค่านิยมขององค์การ 2) เต็มใจใช้ความพยายาม

ในการปฏิบัติงาน และ 3) มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะทํางาน และคงความเป็นสมาชิกขององค์การ (want to do) 

ทั งนี  การทีบุคคลจะผูกพันต่อกลุ่มองค์การ หรือชุมชนนั นเกียวข้องกับปัจจัยต่างๆ หลายปัจจัย เช่น การให้เกียรติ การยอมรับ

นับถือ การให้ข้อมูลข่าวสาร (information) การตระหนักต่อองค์การ  3) การสนับสนุนช่วยเหลือ  การเสริมสร้างพลังอํานาจ

ในการทํางาน  บุคลากรต้องได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทั งจากฝ่ายบริหาร จากองค์การทางสังคม  และทีสําคัญบุคลากร

ต้องมีความเพียรพยายามในการช่วยเหลือตนเอง   มีกระบวนการเรียนรู้ ของกลุ่ม (group learning process) เป็น

กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ซึงกันและกันโดยอาศัยช่องทางต่างๆ 4) ความสัมพันธ์กับเพือนร่วมงาน   การเสริมสร้างพลัง
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อํานาจในการทํางาน  บุคลากรต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ครูและบุคลากรควรมีเวลาสําหรับการสร้างสัมพันธภาพทีดีต่อ

กันร่วมกันสร้างเสริมและแลกเปลียนภาวะผู ้ นําในการทํางาน   มีการประสานความร่วมมือ (collaborative) 5) บทบาท

อํานาจหน้าที ครูและบุคลากรต้องทํางานด้วยความยืดหยุ่น ทํางานได้หลายบทบาทหน้าที  ทั งให้การศึกษา  เผยแพร่

วิทยาการ ให้คําปรึกษาแนะนํา สนับสนุนช่วยเหลือติดต่อเจรจาประนีประนอม   การมีส่วนร่วม (Participation) เป็น

กระบวนการทีสมาชิกขององค์การได้มีส่วนร่วมในทุกขั นตอนของการบริหารโดยเฉพาะในเรืองของการตัดสินใจ 6) ผู ้บริหาร

ต้องเปิดเผยและจริงใจ  

 กล่าวโดยสรุปปัจจัยพื นฐานการเสริมสร้างพลังอํานาจการทํางานของครู ได้แก่ โครงสร้าง  วัฒนธรรม

และบรรยากาศขององค์การ  บุคลากร  การสนับสนุนช่วยเหลือ ความสัมพันธ์ของบุคลากร  บทบาทอํานาจหน้าที  และ

แรงจูงใจในการทํางาน  ซึงปัจจัยต่างๆ ดังทีกล่าวมา  เป็นสิงทีทุกฝ่ายทีเกียวข้องต้องพิจารณาเลือกใช้ให้ได้เกิดประโยชน์

และพิจารณาให้รอบด้านถึงผลในการเสริมสร้างพลังอํานาจการทํางานของครู  และเนืองจากสภาวการณ์สิงแวดล้อมมีการ

เปลียนแปลงตลอดเวลา  ปัจจัยพื นฐานการเสริมสร้างพลังอํานาจการทํางานต่างๆจึงมีการเปลียนแปลงได้ตามสภาวการณ์

เช่นกันจึงต้องทําการศึกษาเพิมเติมอย่างต่อเนือง  ซึงในการเสริมสร้างพลังอํานาจการทํางานของครูนั นไม่ใช่สิงทีสามารถทํา

ได้อย่างง่าย  หากแต่ยังมีอุปสรรคและปัญหาทีอาจจะเกิดขึ นได้ทุกเมือหากการบริหารจัดการด้อยประสิทธิภาพและขาดการ

วางแผนทีรัดกุม 

 (3) หลักการดําเนินการเพือการเสริมสร้างพลังอํานาจการทํางานของครู Sergiovanni (1991) 

เสนอแนะหลักการเสริมสร้างพลังอํานาจของครูให้ประสบผลสําเร็จไว้ ดังนี  1) ให้บุคลากรมีอิสระในการปฏิบัติงานเพือให้

บรรลุเป้าหมาย 2) ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในสิงทีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที 3) ช่วยขจัดปัญหา อุปสรรคทีเกียวข้อง

เพือให้การปฏิบัติหน้าทีดําเนินต่อไปได้ซึงการทีบุคคลมีอิสระทีจะกระทําสิงใดๆ ต้องกระทําด้วยจิตสาํนึกด้วยการตัดสินใจที

รอบคอบ สิงทีกระทําต้องมีผลแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทีบุคคลอืนยอมรับได้ การมีอิสระจึงไม่ใช่ปล่อยให้ทําอะไรอิสระตามใจ

ชอบแต่ให้บุคคลกระทําการได้อย่างอิสระด้วยความรับผิดชอบ สํานึกในหน้าทีและความมีจิตสํานึกทีดีต่อบุคคลอืนและสิง

อืนรอบด้าน 

 จากผลการศึกษาของ Reizug (1994)  พบว่า  การเสริมสร้างพลังอํานาจการทํางานของครู  ได้

เปลียนแปลงวิธีการจากการบอกให้ปฏิบัติมาเป็นการจัดสภาพทีเอื อให้เกิดการปฏิบัติ ให้การสนับสนุนและนําความคิดเห็น

ของครูสู่การปฏิบัติให้เห็นจริง  ดังนั นวิธีการทีนํามาใช้ในทางปฏิบัติเพือเสริมสร้างพลังอํานาจการทํางานของครูและบุคลากร 

ได้แก่ 1)  การสนับสนุน  (support)  ทรัพยากรและสิงจําเป็นในการทํางาน  สนับสนุนให้มีสิทธิมีเสียง  แสดงความคิด

วิพากษ์วิจารณ์  ขณะทีผู ้บริหารต้องรับฟังและเคารพความคิดเห็นนั นๆ  สนับสนุนความเชือมันในตนเองของครู  ให้กําลังใจ

ในการฟันฝ่าอุปสรรคทําความหวังให้เป็นจริง  ให้ครูมีส่วนร่วมตัดสินใจในการทํางาน  ให้โอกาสในการแลกเปลียนความ

คิดเห็นกับผู ้อืน2)  การอํานวยความสะดวก  (facilitation)  ให้ความสําคัญในทุกสิงรอบด้านทีจะช่วยเสริมสร้างพลังอํานาจ

การทํางาน  จัดสภาพแวดล้อมให้ครูได้ทํางานเต็มกําลังความสามารถ  กระตุ ้นให้ครูใช้แนวคิด  ทฤษฎี  หลักวิชา  เป็นจุดเริม

ของการพัฒนางานพัฒนาตนเอง  ให้ครูมีทางเลือกในการทํางาน  ผู ้บริหารต้องใส่ใจกับอํานาจความสัมพันธ์ทีมีเท่าเทียมกัน

ในหมู่บุคลากร3)  การนําไปสู่การปฏิบัติจริง  (possibility)  ให้ครูได้ปฏิบัติตามความคิด  หรือทําตามความคิดของครูให้เป็น

จริงในทางปฏิบัติ  พัฒนาครูให้ก้าวหน้าสู่ความเป็นผู ้ เชียวชาญ 

 กล่าวโดยสรุปหลักการดําเนินการเพือการเสริมสร้างพลังอํานาจการทํางานของครูมีสิงทีต้องคํานึงถึง 

ได้แก่  ความพร้อมของบุคลากรและโรงเรียนทั งในด้านความรู้  เจตคติ  ทักษะความสามารถ  โครงสร้างองค์การ ทรัพยากร

และปัจจัยสนับสนุน  มีการดําเนินงานทีถูกต้องตามแนวคิดของการเสริมสร้างพลังอํานาจ การทํางานของครูมีการดําเนินงาน
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อย่างเป็นระบบ  มีการสร้างแรงจูงใจ และมีวัฒนธรรมองค์การทีดี ในการวิจัยครั งนี ใช้การเสริมสร้างพลังอํานาจตามหลักการ

ดําเนินการของ Sergiovanni  (1991) เนืองจากเป็นการดําเนินการทีมีความเป็นไปได้และเหมาะสมกับโปรแกรมพัฒนา

ภาวะผู ้นําทางวิชาการในสถานศึกษาขั นพื นฐาน  

  6.2 แนวทางการเสริมสร้างพลังอํานาจในโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพ 

 จากทีกล่าวมาแล้วจะเห็นว่าการเสริมสร้างพลังอํานาจเป็นกระบวนการของการพัฒนาคุณภาพการ

ปฏิบัติงานในองค์กรทีมีเป้าหมายทีจะพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และทักษะการปฏิบัติทีเกียวข้องในวิชาชีพ มี

หลักการพัฒนาทีมีเป้าหมาย  ต่อเนือง และเป็นระบบอันจะก่อให้เกิดการเปลียนแปลง ในระดับบุคคล ทีมงาน และองค์การ  

โดยการให้เขามีเสรีทีคิดจะทําและ  แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ดังนั นผู ้ วิจัยซึงเป็นผู ้ มีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้าง

พลังอํานาจทีจะทําให้ผู ้ ร่วมโครงการตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนางานวิชาชีพ และมีความมุ่งมันทีจะปฏิบัติงานให้

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการทีตั งไว้ 3 องค์ประกอบหลักคือ 1) การมีความรู้พื นฐาน ทีประกอบด้วย

ความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนางานด้านวิชาการและขอบข่ายภาระงานวิชาการ ทฤษฎีและแนวนโยบายการพัฒนา

วิชาการในสถานศึกษา ลักษณะของโรงเรียนทีประสบผลสําเร็จการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพ

บุคลากรในสถานศึกษาเพือพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียน การวางแผนยุทธศาสตร์เพือพัฒนางานวิชาการ 2) การมีความ

ตระหนักในบทบาท ของผู ้ ร่วมโครงการในการแสดงออกทีเหมาะสมใน การนํา มุ่งการอํานวยการ การจูงใจ การติดต่อสือสาร 

การเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ มุ่งการนิเทศ กํากับ ติดตามผล การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ ภายใน

สถานศึกษา และการประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการต่อภายนอกการตัดสินใจร่วม เพือการริเริมสิงใหม่ๆ การแก้ปัญหา และ

การแสวงหาทรัพยากรมาเพือพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษา และ3)การมีทักษะคือความสามารถในการวางแผน

ยุทธศาสตร์เพือการเปลียนแปลงและพัฒนางานวิชาการ อันก่อให้เกิดการเปลียนแปลงทางวิชาการไปสู่การบรรลุเป้าหมาย

ของสถานศึกษาใน 3 โครงการ และมีการเสริมสร้างพลังอํานาจ (Empowerment) แก่ผู ้ ร่วมโครงการดังน ี

6.2.1 การให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านเอกสารความรู้  โดยจัดทําเอกสารเสริมความรู้  ประกอบการ

ประชุมอบรม ทีสอดคล้องกับแนวคิดอันประกอบด้วยเอกสารดังนี 1) เอกสารเสริมความรู้ องค์ประกอบของภาวะผู ้นําทาง

วิชาการสู่การสร้างสรรค์ปณิธานร่วมภาวะผู ้นําทางวิชาการ 2) คู่มือการจัดตั งศูนย์วิชาการและการวิจัยในสถานศึกษาเพือ

พัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการ 3) คู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายของสถานศึกษาเพือพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการ   

6.2.2 การสร้างความเต็มใจทีจะแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารและแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน ให้ข้อมูล

ข่าวสาร  เนืองจากการได้รับข้อมูลข่าวสาร (Information) คือการได้รู้ ได้เข้าใจในสิงทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การได้รับ

ข้อมูลข่าวสารจะทําให้ผู ้ ร่วมโครงการรู้ความเคลือนไหวและทิศทางการดําเนินงาน นํามาซึงพลังอํานาจทีจะตัดสินใจได้อย่าง

เหมาะสม 

6.2.3 การเพิมประสิทธิภาพการพัฒนาวิชาชีพในระหว่างการปฏิบัติงาน (on the job training) ของผู ้ ร่วม

โครงการเป็นการลดความตึงเครียดในการปฏิบัติงานเนืองจากจะไม่เป็นการเพิมภาระงานแก่ผู ้ ร่วมโครงการแล้ว ยังเป็นการ

ส่งเสริมสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของผู ้ ร่วมโครงการเป็นไปอย่างมีระบบสู่การพัฒนาวิชาชีพ 

  เพือให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและเป้าหมายการเสริมสร้างพลังอํานาจในโปรแกรม

การพัฒนาวิชาการสําหรับบุคลากรในสถานศึกษาขั นพื นฐาน จึงนําเสนอความสัมพันธ์ดังตาราง  
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ตารางที   6ความสัมพันธ์กระบวนการและเป้าหมายของการเสริมสร้างพลังอํานาจโปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการใน

สถานศึกษาขั นพื นฐาน   
 

องค์ประกอบภาวะ

ผู้ นําทางวิชาการ 

 

กระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจ   

 

ผลลัพธ์ 

 

-ด้านความรู้ พื นฐาน 

-ด้านความตระหนัก

ในบทบาท 

-ด้านทักษะ 

-การให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านเอกสารเสริมความรู้

องค์ประกอบของภาวะผู ้ นําทางวิชาการสู่การสร้างสรรค์

ปณิธานร่วมภาวะผู ้นําทางวิชาการ  

-การสร้างความเต็มใจทีจะแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารและ

แก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน 

-ความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนางานด้านวิชาการ 

-ความตระหนักในบทบาทการนําบทบาทการเป็น

ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศและการตัดสินใจร่วม 

-การวางแผนเพือการเปลียนแปลงและพัฒนางาน

วิชาการ  

-การรวมพลังจัดตั ง

ศูนย์พัฒนาวิชาการ

และการวิจัย 

 

-การให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านเอกสารเสริมความรู้  :

คู่มือการจัดตั งศูนย์วิชาการและการวิจัยในสถานศึกษา

เพือพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการ   

-การตัดสินใจร่วมกัน 

-การแบ่งสรรความรับผิดชอบ 

-การให้ความเป็นผู ้นําร่วมกัน 

-การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

-การพัฒนาตนเอง การเรียนรู้ ด้วยการสืบค้น และ

การทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ ทีจะส่งผลให้เป็นการ

พัฒนาวิชาชีพทีต่อเนือง เป็นระบบ และยังยืน 

 

-การร่วมสร้าง

เครือข่ายการพัฒนา

งานวิชาการ 

-การให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านเอกสารเสริมความรู ้:

คู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายของสถานศึกษาเพือ

พัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการ   

-การยอมรับความหลากหลายในการพัฒนา 

-การให้ข้อมูลการจัดตั งเครือข่ายความร่วมมือในและนอก

องค์การ 

-การศึกษาเป็นกลุ่ม การเป็นพีเลี ยง  การสังเกตและ

การประเมิน ทีจะส่งผลให้เป็นการพัฒนาวิชาชีพที

ต่อเนือง เป็นระบบ และยังยืน 

-การมีเครือข่ายพัฒนางานวิชาการทีหลากหลาย 

 

 

7. บทสังเคราะห์โปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้ นําทางวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษาขั นพื นฐาน 

จากการวิเคราะห์นโยบายจากแหล่งทีเกียวข้องในระดับมหภาคทีจะนําไปสู่การปฏิบัติในระดับจุลภาค โดยการ

พัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการแก่บุคลากรในสถานศึกษา ทีอาศัยแนวคิดจากการประยุกต์ใช้ Log frame ของวิโรจน์  สาร

รัตนะ  และแนวคิดทีได้จากการศึกษาเอกสาร  รวม 9  แนวคิดหลกัคือ1) ลักษณะสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพ 3 ประการ 

คือเป็นกระบวนการทีมีจุดมุ่งหมายต่อเนือง เป็นเชิงระบบ 2) หลักการพัฒนาวิชาชีพทีมีประสิทธิผล 3 ประการ คือเน้นเพือ

การเรียนรู้และเพือนักเรียนทีชัดเจน  เน้นการเปลียนแปลงทั งระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ  มุ่งการเปลียนแปลงในลักษณะ

คิดใหญ่แต่เริมทีละนิดจากชุดปฏิบัติการเล็กหลายชุด 3) การบูรณาการศาสตร์ทางภาวะผู ้ นําและศาสตร์ทางวิชาการ 4) 

ค่านิยมใหม่และกระบวนทัศน์ใหม่เกียวกับการพัฒนาวิชาชีพ 5) การเสริมสร้างพลังอํานาจ  6) รูปแบบการพัฒนา 7) การ

ประเมินผลการพัฒนา 6 ประเภท คือ การประเมินปฏิกิริยาจากผู ้ มีส่วนร่วม การประเมินการเรียนรู้ ของผู ้ มีส่วนร่วม การ

ประเมินการสนับสนุนให้เกิดการเปลียนแปลงขององค์การ การประเมินการใช้ความรู้ และทักษะใหม่ของผู ้ มีส่วนร่วม การ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และการประเมินความพึงพอใจต่อปรากฏการณ์ทางวิชาการในโรงเรียน 8) 

การออกแบบโปรแกรมโดยตารางเหตุผลสัมพันธ์ (Log Frame) 9) ขั นตอนการวิจัยและพัฒนา 5 ขั นตอนทีประกอบด้วย 

ขั นตอนที 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดการวิจัยจากผู ้ เชียวชาญและผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ขั นตอนที 2 การสร้างโปรแกรมใน

รายละเอียด ในระดับโครงการแต่ละโครงการขั นตอนที 3 การตรวจสอบและการปรับปรุงโปรแกรม 3 ขั นตอน คือ (1)การ

ทดสอบภาคสนามเบื องต้นและการปรับปรุงแก้ไข (2) การทดสอบภาคสนามครั งสําคัญและการปรับปรุงแก้ไข (3) การ
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ทดสอบความมีประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยวิเคราะห์หาค่า IOC ทีมีค่าสูงกว่า .50 ขั นตอนที 4 การสร้างเครืองมือเพือใช้

ในขั นตอนการทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนาม  6 ประเภท คือ (1) แบบประเมินปฏิกิริยาของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อ

โปรแกรมเพือการปรับปรุงแก้ไข (2) แบบประเมินผลการเรียนรู้ ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในความรู้ และทักษะใหม่ทีได้รับ

ตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ในระดับโครงการแต่ละโครงการ (3) แบบประเมินการสนับสนุนและการเปลียนแปลงของ

องค์การ (4) แบบประเมินการใช้ความรู้ และทักษะใหม่ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย (5) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของนักเรียนและ (6) แบบประเมินความพึงพอใจต่อปรากฏการณ์ทางวิชาการในโรงเรียน ขั นตอนที 5 การทดลองใช้

โปรแกรมในภาคสนาม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยกึงทดลอง(Quasi-experiment) รูปแบบ pretest-posttest design  มีกิจกรรม

หลักในการดําเนินการคือ การใช้โครงการแต่ละโครงการทีบรรจุในโปรแกรมทีพัฒนาได้ในขั นตอนที 2 ตลอดทังมีการ

เสริมสร้างพลังอํานาจแก่ผู ้ ร่วมโปรแกรมตามรายละเอียดตารางที 6 มีการประเมินผลการเรียนรู้ ของผู ้ ร่วมโปรแกรม ก่อนและ

หลังการพัฒนาของแต่ละโครงการ ตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ในระดับโครงการแต่ละโครงการโดยใช้แบบประเมินผล 4 

ประเภทแรกคือ ประเมินปฏิกิริยา ประเมินผลการเรียนรู้  ประเมินการสนับสนุนและการเปลียนแปลง ประเมินการใช้ความรู้

และทักษะใหม่ และหลังจากทดลองใช้โปรแกรมเสร็จสิ นคือเมือดําเนินโครงการทั งสามโครงการเสร็จสิ นจึงมีการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประเมินความพึงพอใจต่อปรากฏการณ์ทางวิชาการในโรงเรียน  

  เนืองจากการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษาขั นพื นฐานอาศัย

แนวคิดหลักทีหลากหลายและขั นตอนการวิจัยทีซับซ้อน ผู ้ วิจัยจึงทําการสังเคราะห์โปรแกรมโดยการตั งประเด็นคําถามเพือ

กําหนดคําตอบทีจะใช้เป็นกรอบแนวคิดใน “โปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษาขั นพื นฐาน” 

ตามลําดับดังน ี

7.1 ผลการพัฒนาการเรียนรู้ ทีคาดหวังให้เกิดขึ นกับนักเรียนจากการใช้โปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้ นําทาง

วิชาการในสถานศึกษาขั นพื นฐาน 

จากความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างการดําเนินงานตามขอบข่ายงานด้านวิชาการและงานด้านอืนอีก 3 ด้าน 

กับคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานพุทธศักราช 2544 (หน้า.....) แสดงให้เห็นว่า 

คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขนัพื นฐานพุทธศักราช 2544 จะเกิดประสิทธิผลมากน้อย

เพียงใด ขึ นอยู่กับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในงาน 4  ด้าน คือ ด้านการบริหารทัวไป ด้านงบประมาณ ด้านการ

บริหารบุคคล และด้านวิชาการ และเหตุผลทีมีเป้าหมายในการพัฒนาเป็นไปตามคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของนักเรียนตาม

หลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานพุทธศักราช 2544 แทน หลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานพุทธศักราช 2551 เนืองจาก หลักสูตรฯ  

2551 อยู่ในระหว่างการทดลองใช้ในสถานศึกษานําร่องในปีการศึกษา 2552 และสถานศึกษาทีทดลองโปรแกรม ไม่ได้อยู่ใน

โครงการนําร่องของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน และเมือพิจารณาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร

การศึกษาขั นพื นฐานพุทธศักราช 2544 และ 2551 แล้วพบว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน

พุทธศักราช 2544  เปิดกว้างให้สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

สถานศึกษาดังตาราง 
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ตารางที  7เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรการศึกษา

ขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์หลักสูตรการศึกษาขันพื นฐาน พ.ศ 2544 คุณลักษณะฯหลักสูตรฯ พ.ศ 2551 

1) เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาทีตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 

1. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2) มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า 2. ซือสัตย์สุจริต 

3) มีความรู้ อันเป็นสากล รู้ เท่าทันการเปลียนแปลงความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ มีทักษะ

และศักยภาพในการจัดการ การสือสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิดวิธีการทํางานได้

เหมาะสมกับสถานการณ์ 

3. มีวินัย 

 

4) มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด การสร้าง

ปัญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

 

5) การออกกําลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพทีดี 5. อยู่อย่างพอเพียง 

6) มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมเป็นผู ้ผลิตมากกว่าเป็นผู ้บริโภค 6. มุ่งมันในการทํางาน 

7) เข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี ยึดมันในวิถีชีวิต 

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

7. รักความเป็นไทย 

 

8) มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย 

ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิงแวดล้อม 

8. มีจิตสาธารณะ 

 

9) รักประเทศชาติและท้องถิน มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามให้สังคม  
 

เนืองจากงานวิจัยนี  มุ่งพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการให้เกิดขึ นกับบุคลากรในสถานศึกษาขั นพื นฐาน ซึงภาวะผู ้นํา

ทางวิชาการจะสัมพันธ์กับงานด้านวิชาการเป็นหลัก ดังนั น ผลจากการพัฒนาภาวะผู ้ นําทางวิชาการ จะส่งผลต่อ

คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขนัพื นฐาน  พุทธศักราช 2544 ใน 9 ประเด็นทีกล่าวมาแล้ว

ข้างต้น ถึงแม้เป็นเพียง 1 ใน 4 ภาระงานของสถานศึกษา แต่เป็นทียอมรับกันว่างานวิชาการเป็นหัวใจสําคัญของ

สถานศึกษา นอกจากนั นคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานพุทธศักราช 2544 เป็น

คุณลักษณะทีคาดหวังให้เกิดขึ นจากการใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน โดยผู ้สอนต้องประเมินผลการพัฒนาตาม

ศักยภาพของผู ้ เรียนตลอดระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน ดังนั นเป้าหมายสุดท้าย (Ultimate goal) หรือผลการ

พัฒนาการเรียนรู้ทีคาดหวังให้เกิดขึ นกับนักเรียน จาก “โปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการในสถานศึกษาขั นพื นฐาน” ใน

งานวิจัยนี  ผู ้ วิจัยจึงใช้คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2544 ดังกล่าว

ข้างต้น ตลอดทั งความพึงพอใจของนักเรียนต่อปรากฏการณ์ทางวิชาการของโรงเรียนหลังการพัฒนาตามโปรแกรมการ

พัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษาซึงการประเมินความพึงพอใจ(satisfaction) ถือเป็นรูปแบบ

(model)หนึงของการวัดความมีประสิทธิผลของการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ตามทัศนะของ Cheng (1996 )โดยปรับใช้

ผลการวิจัยเกียวกับองค์ประกอบทีมีผลต่อการปฏิรูปโรงเรียนของนงลักษณ์วิรัชชัย (2545) มาใช้เป็นกรอบในการวัดความพึง

พอใจในส่วนทีเป็นปัจจัยด้านนักเรียน ทีสรุปไว้ว่า “ความต้องการและความคาดหวังของผู ้ เรียนค่อนข้างคล้ายกันทุกระดับทั ง

ในอดีตและปัจจุบันผู ้ เรียนส่วนใหญ่เรียนอย่างสนุกสนานชอบเรียนวิชาทีแปลกใหม่ตืนเต้นท้าทายเกียวข้องกับชีวิตประจําวัน

ผู ้ เรียนอยากได้ครูทีใจเย็นอดทนพอทีจะให้นักเรียนได้ลองผิดลองถูกและค้นพบด้วยตนเองอยากมีกิจกรรมทางการเรียนที

หลากหลายไม่ชอบการเรียนการสอนแบบเดิมทีซํ าซากจําเจไม่ชอบครูทีดุและครูทีไม่รับฟังความคิดเห็นของผู ้ เรียนชอบมี

ปฏิสัมพันธ์กับครูลักษณะดังกล่าวของผู ้ เรียนมีผลต่อความสําเร็จในการปฏิรูปโรงเรียน”   
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7.2 การพัฒนาภาวะผู ้ นําทางวิชาการ: พัฒนาในประเด็นอะไร ใช้รูปแบบการพัฒนาอย่างไร  

คาดหวังให้เกิดการเรียนรู้อะไร และคาดหวังให้เกิดการปฏิบัติอะไร 

การพัฒนาภาวะผู ้ นําทางวิชาการ: พัฒนาในประเด็นอะไรจากผลการศึกษาวรรณกรรมทีเกียวข้องกับ

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับภาวะผู ้ นํา ได้ข้อสรุปว่าปัจจุบันกระบวนทัศน์ทางการบริหารได้เปลียนจากการเน้น

แนวคิดการบริหารจัดการ (management) ไปสู่แนวคิดภาวะผู ้ นํา (leadership)และแนวคิดของการพัฒนาภาวะผูน้ําใน

ปัจจุบัน เน้นกระบวนทัศน์ทฤษฎีภาวะผู ้นําเชิงบูรณาการ(integrative leadership theory paradigm) ทีประกอบด้วย 3 ทฤษฎี

สําคัญคือ ภาวะผู ้นําเชิงศรัทธาบารมี  ภาวะผู ้นําแห่งการเปลียนแปลง และภาวะผู ้ นําเชิงยุทธศาสตร์ ทั งสามทฤษฎีนี มี

คําอธิบายร่วมกันหลายประเด็น จนนักวิชาการบางท่านใช้คําทั งสามคํานี ในความหมายเดียวกันหรือทดแทนกันได้  

การวิจัยครั งนี มุ่งพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวโดยการบูรณาการศาสตร์สอง

ส่วนคือศาสตร์ด้านภาวะผู ้นําและศาสตร์ด้านวิชาการของสถานศึกษาขั นพื นฐาน สู่การพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการและ

จากผลการศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับภาวะผู ้นําทางวิชาการ ได้จําแนกองค์ประกอบย่อยของภาวะผู ้ นําทาง

วิชาการทีควรได้รับการพัฒนาในองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ตามแนวคิดของ Glickman (1998) โดยคํานึงถึงความ

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและขอบข่ายภาระงานวิชาการตามแนวนโยบายการศึกษาทีสัมพันธ์กับงานวิชาการใน

สถานศึกษาตลอดจนหลักการพื นฐานทางการบริหาร เพือใช้เป็นกรอบแนวคิดเพือการวิจัย ผลจากการสังเคราะห์

องค์ประกอบย่อยในแต่ละองค์ประกอบหลักมีรายละเอียดดังน ี

1. องค์ประกอบหลักด้านความรู้พื นฐาน ประกอบด้วย 1) ภาวะผูน้ําทางวิชาการการ 2)ความคาดหวังการ

พัฒนางานด้านวิชาการและขอบข่ายภาระงาน 3) ลักษณะของโรงเรียนทีประสบผลสําเร็จ 4) การพัฒนาวิชาชีพบุคลากรใน

สถานศึกษาเพือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน   5) การวางแผนยุทธศาสตร์เพือพัฒนางานวิชาการ 

2. องค์ประกอบหลักด้านบทบาท ประกอบด้วย 1) บทบาทการเป็นผู ้นํา ประกอบด้วย การจูงใจ การ

ติดต่อสือสารการบริหารกลุ่ม และการสร้างเครือข่าย 2) บทบาทการเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ มุ่งการนิเทศ กํากับ 

ติดตามผล การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ ภายในสถานศึกษา และการประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการต่อ

ภายนอก 3) บทบาทการตัดสินใจร่วม เพือการริเริมสิงใหม่ๆ  การแก้ปัญหา  และการแสวงหาทรัพยากรมาเพือพัฒนางาน

วิชาการในโรงเรียน 

3. องค์ประกอบหลักด้านทักษะ ประกอบด้วย 1) การวางแผนยุทธศาสตร์เพือการเปลียนแปลงการพัฒนา

งานวิชาการ ในองค์ประกอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษา และกลไก

สนับสนุนการนําแผนสู่การปฏิบัติ 

7.3 การพัฒนาภาวะผู ้ นําทางวิชาการ: ใช้รูปแบบการพัฒนาอย่างไร 

 จากการสังเคราะห์ผลการวิจัยของ Spark & Loucks-Horsley (1989) และของ Drago-Severson (1994) ได้

กล่าวถึงการพัฒนาวิชาชีพ 7 รูปแบบ คือ รูปแบบการฝึกอบรม 2)รูปแบบการสังเกตหรือการประเมิน  3)รูปแบบการให้มีส่วน

เกียวข้องในกระบวนการพัฒนาหรือการปรับปรุง 4)รูปแบบการศึกษาเป็นกลุ่ม 5)  รูปแบบการสืบค้นหรือการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ  6)รูปแบบการพัฒนาตนเอง และ7)รูปแบบการเป็นพีเลี ยงซึงในการวิจัยนี  ผู ้ วิจัยพิจารณาใช้อย่างผสมผสานกัน

ดังน ี

1) รูปแบบการให้มีส่วนเกียวข้องในกระบวนการพัฒนาหรือการปรับปรุง เป็นรูปแบบพื นฐาน เพราะการ

วิจัยครั งนี  เป็นการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพบุคลากรในระดับโรงเรียน (school-wide level) ซึงทุกคนในโรงเรียน ทั งฝ่ายบริหาร

และครูผู ้สอนต่างมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
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2) รูปแบบการฝึกอบรม จัดในระยะเริมแรกของการดําเนินงานตามโปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการ

ในสถานศึกษาขั นพื นฐาน ในลักษณะทีเป็น “การสร้างปณิธานร่วมภาวะผู ้นําทางวิชาการ” โดยมีจุดมุ่งหมายเพือเตรียม

ความพร้อม การทําความเข้าใจ การสร้างความตระหนัก ในการศึกษาความรู้พื นฐานบทบาทภาระหน้าที การพัฒนาทักษะ 

และการทําข้อตกลงร่วม ซึงอาจจัดด้วยวิธีการเชิญวิทยากร การศึกษาเอกสาร การระดมสมอง การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  

3) รูปแบบการพัฒนาตนเอง และรูปแบบการสืบค้นหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพือให้เป็นการพัฒนาที

ต่อเนือง เป็นระบบ และยังยืน เน้นการสร้างชุมชนการเรียนรู้  การมีแหล่งเรียนรู้  การศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ ชัดแจ้ง (explicit 

knowledge) ทั งเพือพัฒนาบุคลากรและเพือการนําเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการ โดยผู ้ ร่วม

โปรแกรมทุกคนจะรวมพลังจัดตั ง “ศูนย์พัฒนาวิชาการและการวิจัย” ขึ นในโรงเรียน ศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ทีมีความพร้อมที

ส่งเสริมสนับสนุนการสืบค้นทีจําเป็นต่อการพัฒนาวิชาการ จึงต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ 

อินเตอร์เน็ต เอกสารคู่มือ ตํารา ผลงานวิจัย  เพือเสริมสร้างความรู้พื นฐาน ความตระหนักในบทบาทภาระหน้าที และการ

พัฒนาทักษะ ให้เป็นแหล่งพบปะ เสวนา  แลกเปลียนเรียนรู้  และการทํางานร่วมกันของบุคลากรผู ้ ร่วมโปรแกรมในโรงเรียน 

ทั งในลักษณะทีเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  

4) รูปแบบการศึกษาเป็นกลุ่ม  รูปแบบการเป็นพีเลี ยง  และรูปแบบการสังเกตหรือการประเมิน  เน้นการ

กระตุ ้นให้นําเอาความรู้ภายในบุคคล (personal/tacit knowledge) ออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์และอย่างเต็มศักยภาพ โดยผู ้

ร่วมโปรแกรมร่วมมือกัน “สร้างเครือข่ายการพัฒนางานวิชาการ”  ขึ นในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม มีการแบ่งกลุ่ม

ทํางาน (team work)  เน้นการใช้หลักการบริหารตนเองของกลุ่ม (self managed groups) สมาชิกเครือข่ายมีการรับผิดชอบ

การพัฒนาวิชาการตามขอบข่ายงานวิชาการ 8 ด้านหรือ 8 กลุ่ม ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล โดย

บุคลากรคนเดียวสามารถเป็นสมาชิกได้หลายกลุ่ม สลับสับเปลียนบทบาทกันเป็นหัวหน้าทีมหรือเป็นพีเลี ยงการทํางาน 

นอกจากนี ยังจัดให้มีความสัมพันธ์เชือมโยงกับเครือข่ายเพือพัฒนาวิชาการภายนอกโรงเรียนในระดับต่างๆ ด้วย  

 กล่าวโดยสรุปจากแนวคิดการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพดังกล่าว ทําให้“โปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทาง

วิชาการของบุคลากรในสถานศึกษาขั นพื นฐาน”เป็นโปรแกรมทีมุ่งให้เกิดการเปลียนแปลงจากชุดปฏิบัติการเล็กที

ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ คือ “โครงการการสร้างสรรค์ปณิธานร่วมภาวะผู ้นําทางวิชาการ”“โครงการจัดตั งศูนย์

พัฒนาวิชาการและการวิจัย”และ “โครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนางานวิชาการ”  ทีออกแบบโดยตารางเหตุผลสัมพันธ์ 

(Log Frame) โดยตารางเมตริกซ์ 4x4 ทีมีความเป็นเหตุเป็นผลกันในแนวตั ง 4 องค์ประกอบคือวัตถุประสงค์โปรแกรม 

วัตถุประสงค์โครงการ ผลงานโครงการ และกิจกรรม แต่ละช่องจะมีรายละเอียดสําคัญคือ ตัวบ่งชี แสดงเวลา/ปริมาณ/

คุณภาพแหล่งข้อมูลเงือนไขประกอบสําคัญทีสัมพันธ์กับ 4 องค์ประกอบดังกล่าว นอกจากนี ยังมีการเสริมสร้างพลังอํานาจ

แก่ผู ้ ร่วมโปรแกรม ทีจะทําให้เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนางานวิชาชีพ และมีความมุ่งมันทีจะปฏิบัติงาน

ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการอันเป็นเงือนไขสําคัญ เพือให้เห็นรูปแบบการพัฒนาของโปรแกรมที

ชัดเจนผู ้ วิจัยจึงนําเสนอดังตารางที 8-10 
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ตาราง 8โครงการสร้างปณิธานร่วมเพือพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการ 
 

สาระสําคัญของโครงการ ตัวบ่งชี แหล่งพิสูจน์ เงือนไขประกอบสําคัญ 

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 

▪เพือพัฒนาภาวะผู ้ นําทางวิชาการใน

สถานศึกษาขั นพื นฐาน 

 

▪ผู ้ ร่วมโปรแกรมทุกคนเกิด

การเรียนรู้ และทักษะในการ

พัฒนาวิชาการตามบทบาท

อย่างมีประสิทธิผลและส่งผล

ต่อคุณภาพผู ้เรียน 

 

▪ประเมินผลการพัฒนาผู ้ ร่วม

โปรแกรมก่อนและหลังการ

พัฒนา 

▪ประเมินคุณลักษณะฯนักเรียน 

▪ประเมินความพึงพอใจนักเรียน

ต่อปรากฏการณ์ทางวิชาการ

ก่อนและหลังการพัฒนา 

▪มีรูปแบบการพัฒนาที

เหมาะสมในระหว่าง

ปฏิบัติงาน 

▪มีการเสริมสร้างพลัง

อํานาจทีเหมาะสมกับผู ้

ร่วมโปรแกรม 

▪ผู ้ ร่วมโปรแกรมทุกคนมี

ข้อตกลงร่วมกัน 

วัตถุประสงค์โครงการ 

▪เพือสร้างความรู้ความเข้าใจ และ

ข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนา

องค์ประกอบภาวะผู ้นําทางวิชาการ ด้าน

ความรู้ พื นฐาน ด้านบทบาท และด้าน

ทักษะ 

(1)ผู ้ ร่วมโครงการทุกคนสร้าง

ปณิธานร่วมกันในการพัฒนา

ความรู้ พื นฐาน  บทบาทและ

ทักษะภาวะผู ้นําทางวิชาการ 

(2)กําหนดปฏิทิน ระยะ เวลา

และรายละเอียดการพัฒนา

ร่วมกัน 

(1)ประเมินปฏิกิริยา  ประเมิน

ความรู้ประเมินการสนับสนุน

เพือการเปลียนแปลง ผู ้ ร่วม

โครงการจากการดําเนินการ

ตามปณิธานของผู ้ผู ้ ร่วม

โปรแกรม 

 

(1)สร้างบรรยากาศแบบ

เปิดทีเน้นการรวมพลัง

และการมีส่วนร่วม 

(2)ทุกคนตระหนักใน

ความสําคัญของงาน

วิชาการ เพือการพัฒนา

วิชาชีพทีส่งผลต่อ

พัฒนาการเรียนรู้ ของ

นักเรียน 

ผลงานทีคาดหวัง 

(1)ความรู้ พื นฐานเกียวกับ 

▪ทฤษฎีภาวะผู ้นําและภาวะผู ้ นําทาง

วิชาการ 

▪ลักษณะของโรงเรียนทีประสบผลสําเร็จ 

▪ขอบข่ายงานวิชาการในสถานศึกษาขั น

ฐานและความคาดหวังในการพัฒนา 

▪การพัฒนาวิชาชีพบุคลากรใน

สถานศึกษาเพือพัฒนาการเรียนรู้ ของ

นักเรียน 

▪การวางแผนเพือการเปลียนแปลงและ

พัฒนางานวิชาการ           (2)การแสดง

บทบาทตระหนักในบทบาท 

▪บทบาทการเป็นผู ้นํา (การจูงใจ การ

สือสาร บริหารกลุ่ม สร้างเครือข่าย) 

▪บทบาทการเป็นศูนย์กลางข้อมูล

สารสนเทศ เช่น การนิเทศภายใน การ

พัฒนาฐานข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล

สารสนเทศทางวิชาการ ภายใน

สถานศึกษา และการประชาสัมพันธ์

ผลงานวิชาการต่อภายนอก 

(1)ผู ้ ร่วมโครงการทุกคนร่วม

จัดทําแผนยุทธศาสตร์เพือ

พัฒนาวิชาการ ใน

องค์ประกอบสําคัญ วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าหมาย แนว

ทางการพัฒนางานวิชาการใน

สถานศึกษา และกลไก

สนับสนุนการนําแผนสู่การ

ปฏิบัต ิ

(2)ผู ้ ร่วมโครงการทุกคนร่วม

จัดทําแผนพัฒนาวิชาชีพ

ระดับบุคคล  ระดับกลุ่ม  

ระดับสถานศึกษา 

(3)ผู ้ ร่วมโครงการทุกคนแสดง

บทบาทอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ประเมินปฏิกิริยา/ประเมินการ

เรียนรู/้ประเมินการเปลียนแปลง 

/ประเมินการนําความรู้ และ

ทักษะใหม่ไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานตามปณิธานของผู ้

ร่วมโครงการโดย 

(1)สอบถามผู ้ ร่วมโปรแกรม 

(2)วิเคราะห์เอกสารผลงานตาม

ปณิธานจาก 

▪อนุทินบันทึกการพัฒนาภาวะ

ผู ้นําทางวิชาการผู ้ ร่วมโปรแกรม

ส่วนที 1 

▪แผนยุทธศาสตร์เพือการ

พัฒนาวิชาการ 

▪แผน พัฒนาวิชาชีพระดับ

บุคคล กลุ่มและระดับโรงเรียน 

(3)สังเกตการแสดงบทบาทของ

ผู ้ ร่วมโครงการจากการสะท้อน

ผลการพัฒนาตามปณิธานร่วม 

(1)จัดทําเอกสารประ 

กอบการพัฒนาทีครอบ 

คลุมองค์ประกอบหลัก

ด้านความรู้ พื นฐาน  

บทบาท และทักษะ แก่ผู ้

ร่วมโครงการ 

(2)จัดหาสือ/เอกสารอืน

ประกอบการศึกษา

เพิมเติม 

(3)นิเทศ กํากับ ติดตาม 

ให้มีการดําเนินการตาม

ปณิธาน 

(4)ผู ้ ร่วมโครงการให้

ความร่วมมืออย่างจริงจัง 
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สาระสําคัญของโครงการ ตัวบ่งชี แหล่งพิสูจน์ เงือนไขประกอบสําคัญ 

    

 

สาระสําคัญของโครงการ 

 

ตัวบ่งชี 

 

แหล่งพิสูจน์ 

 

เงือนไขประกอบสําคัญ 

บทบาทการเป็นผู ้ตัดสินใจร่วม เช่น การ

สร้างทีมงานเพือการริเริมสิงใหม่ๆ การ

แก้ปัญหา  และการสวงหาทรัพยากรมา

เพือพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน 

(3)ทักษะมีทักษะเกียวกับ 

▪การวางแผนยุทธศาสตร์ เพือพัฒนางาน

วิชาการและกลไกสนับสนุนการนําแผนสู่

การปฏิบัต ิ

กิจกรรมและทรัพยากรทีใช้ 

(1)ด้านความรู้ พื นฐาน 

▪การบรรยายของวิทยากรและการเสวนา

แลกเปลียนความรู ้

▪แบ่งกลุ่มศึกษาเอกสาร ทีผู ้วิจัยจัดทําขึ น

และทีจัดหาเพิมเติม 

▪แบ่งกลุ่มย่อยระดมสมองเพือสรุปความรู้

ความเข้าใจ นําเสนอผลงาน และ

แลกเปลียนเรียนรู้ 

(2)ด้านบทบาท 

▪แบ่งกลุ่มระดมสมองเพือกําหนด

เป้าหมายและแนวปฏิบัติ  การแสดง

บทบาท 3บทบาท การนําเสนอผลงาน 

และกําหนดเป็นปณิธาน 

(3)ด้านทักษะ 

▪ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือการวางแผน

ยุทธศาสตร์ในองค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แนว

ทางการพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา และกลไกสนับสนุนการนํา

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ตามกรอบภาระ

งานวิชาการ 8 งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)การอบรมเตรียมความ

พร้อม 

▪พัฒนาความรู้ พื นฐาน 1 วัน 

▪การพัฒนาบทบาท 1 วัน 

▪การพัฒนาทักษะภาวะผู ้นํา

ทางวิชาการ 1 วัน 

(2)การพัฒนาระหว่าง

ปฏิบัติงาน 5 สัปดาห์ 

(3)งบประมาณตลอด

โครงการ 

▪ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

▪วิทยากร 

▪ค่าใช้สอย 

รวม   30,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)สอบถาม/วิเคราะห์

(2)เอกสาร/สังเกตผู ้ ร่วม

โปรแกรมทุกคน 

(3)เจ้าหน้าทีการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)วิทยากรทีมีความรู้

ความเชียวชาญและ

เทคนิคการอบรมที

เหมาะสม 

(2)ผู ้ ร่วมโครงการให้

ความร่วมมือพัฒนาอย่าง

เต็มใจ 

(3)งบประมาณสนับสนุน

และวัสดุอุปกรณ์ 

เพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 8โครงการสร้างปณิธานร่วมเพือพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการ(ต่อ) 
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ตาราง 9 โครงการตั งศูนย์พัฒนาวิชาการและการวิจัย 

 

สาระสําคัญของโครงการ ตัวบ่งชี แหล่งพิสูจน์ เงือนไขประกอบสําคัญ 

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 

▪เพือพัฒนาภาวะผู ้ นําทาง

วิชาการในสถานศึกษาขั น

พื นฐาน 

 

▪ผู ้ ร่วมโปรแกรมทุกคนเกิดการเรียนรู้ และ

ทักษะในการพัฒนาวิชาการตามบทบาท

อย่างมีประสิทธิผลและส่งผลต่อคุณภาพ

ผู ้เรียน 

 

(1)ประเมินผลการพัฒนาผู ้ ร่วม

โปรแกรมก่อนและหลังการพัฒนา 

(2)ประเมินคุณลักษณะฯนักเรียน 

(3)ประเมินความพึงพอใจนักเรียน

ต่อปรากฏการณ์ทางวิชาการก่อน

และหลงัการพัฒนา 

(1)มีรูปแบบการพัฒนาที

เหมาะสมในระหว่าง

ปฏิบัติงาน 

(2)มีการเสริมสร้างพลัง

อํานาจทีเหมาะสมกับผู ้

ร่วมโปรแกรม 

(3)ผู ้ ร่วมโปรแกรมทุกคน

มีข้อตกลงร่วมกัน 

วัตถุประสงค์โครงการ 

▪จัดตั งศูนย์พัฒนาวิชาการ

และการวิจัยเพือส่งเสริมให้มี

การเรียนรู้ เพือพัฒนาตนเอง

ด้วยการสืบค้นและการวิจัย

ปฏิบัติการพัฒนาวิชาการ ที

จะส่งผลให้เป็นการพัฒนา

วิชาชีพทีต่อเนือง เป็นระบบ 

และยังยืน  

(1)มีศูนย์พัฒนาวิชาการและการวิจัยทีมี

ประสิทธิผล 

(2)ผู ้ ร่วมโครงการทุกคนมีบทบาทในการ

บริหารศูนย์ 

(3)ผู ้ ร่วมโปรแกรมทุกคนเกิดการเรียนรู้

ด้วยการสืบค้น จากศูนย์พัฒนาวิชาการ

และการวิจัยอย่างต่อเนือง 

(4)ผู ้ ร่วมโปรแกรมทุกคนมีผลงานวิจัย

หรือนวัตกรรมอืนทีเกิดจากการเรียนรู้   

▪ประเมินปฏิกิริยา/ประเมินการ

เรียนรู/้ประเมินการสนับสนุนเพือ

การเปลียนแปลง /ประเมินการนํา

ความรู้ และทักษะใหม่ไปใช้ในการ

จัดตั งศูนย์พัฒนาวิชาการและการ

วิจัยเพือการพัฒนาวิชาชีพผู ้ ร่วม

โปรแกรม  

(1)การจัดทําเอกสาร

ความรู้ เพือการจัดตั งศูนย์

พัฒนาวิชาการและการ

วิจัยแก่ผู ้ ร่วมโครงการ 

(2)สร้างความตระหนักถึง

ประโยชน์ต่อวิชาชีพอัน

จะพึงเกิดจากศูนย์ฯ 

ผลงานทีคาดหวัง 

(1)การรวมพลังกันจัดตั ง

ศูนย์พัฒนาวิชาการและการ

วิจัยทีมีประสิทธิผล 

(2)การใช้ประโยชน์จาก

ศูนย์ฯ เพือการสืบค้นใน

ลักษณะรายบุคคลและกลุ่ม 

(3)การแลกเปลียนเรียนรู้   ใน

ลักษณะต่อยอดความรู้

พื นฐาน การตระหนักใน

บทบาท และนําทักษะที

ได้รับจากโครงการสร้าง

ปณิธานร่วมเพือพัฒนา

ภาวะผู ้นําเชิงวิชาการ  

(1)ศูนย์พัฒนาวิชาการและการวิจัยมี

ความพร้อมทั งเอกสารตํารา คอมพิวเตอร์

เพือการสืบค้น จากแหล่งข้อมูลทีเพียงพอ

และหลากหลาย เพือประโยชน์ต่อการ

เรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์อืน ตลอดทั งมี

บรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรู้ 

(2)ผู ้ ร่วมโครงการทุกคนได้รับความ

สะดวกจากสืบค้น 

(3)ผู ้ ร่วมโครงการทุกคนมีบทบาทในการ

จัดตั งและบริหารจัดการศูนย์พัฒนา

วิชาการและการวิจัย 

(4)ผู ้ ร่วมโครงการทุกคนมีผลงานวิจัย /

นวัตกรรมเพือการพัฒนาวิชาชีพ 

ประเมินปฏิกิริยา/ประเมินการ

เรียนรู/้ประเมินการสนับสนุนเพือ

การเปลียนแปลง /ประเมินการนํา

ความรู้ และทักษะใหม่ไปใช้ในการ

จัดตั งศูนย์พัฒนาวิชาการและการ

วิจัยเพือการพัฒนาวิชาชีพโดย 

(1)สอบถามผู ้ ร่วมโปรแกรม 

(2)วิเคราะห์เอกสารทีเกิดจากการ

สืบค้น จาก 

▪ผลงานวิจัย/นวตักรรม 

▪อนุทินบันทึกการพัฒนาภาวะ

ผู ้นําทางวิชาการผู ้ ร่วมโปรแกรม

ส่วนที 2 

▪แผนยุทธศาสตร์เพือการพัฒนา

วิชาการ 

▪แผน พัฒนาวิชาชีพระดับบุคคล 

กลุ่มและระดับโรงเรียน  

(3)สังเกตการแสดงบทบาทของผู ้

ร่วมโครงการจากการสะท้อนผล

การจัดตั งศูนย์พัฒนาวิชาการและ

การวิจัย 

(1)การปรับปรุงศูนย์ฯให้

มีความทันสมัย

สอดคล้องกับค่านิยมใหม่

ในการพัฒนาวิชาชีพ 

(2)ความสะดวก รวดเร็ว

ในการเข้าถึงข้อมูล

สารสนเทศ 

(3)ผู ้ ร่วมโครงการมี

ความรู้สึกเป็นเจ้าของ

ร่วมกัน  
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สาระสําคัญของโครงการ ตัวบ่งชี แหล่งพิสูจน์ เงือนไขประกอบสําคัญ 

กิจกรรม 

(1)ระดมความคิด เพือ

กําหนดคุณลักษณะของศูนย์

พัฒนาวิชาการและการวิจัย  

(2)กําหนด บทบาท หน้าทีใน

การระดมทรัพยากร เพือการ

จัดตั งศูนย์ของผู ้ ร่วม

โครงการ 

(3)กําหนดแนวทางในการ

บริหารจัดการศูนย์เน้นให้

เป็นทีพบปะ เสวนา และ

ทํางานร่วมกัน ทีส่งเสริมการ

ค้นคว้าองค์ความรู้ ชัดแจ้ง 

(Explicit K.)  

(1)การประชุมปฏิบัติการผู ้ ร่วมโปรแกรม

เพือกําหนดคุณลักษณะศูนย์ฯที

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และแนว

ปฏิบัติการใช้ศูนย์สู่การบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาวิชาการและการวิจัยเพือการ

พัฒนาวิชาชีพ 1 วัน 

(2)แนวทางการจัดตั ง-การบริหารจัดการ-

การใช้ศูนย์พัฒนาวิชาการและการวิจัย 

ระหว่างการปฏิบัติงานของผู ้ ร่วม

โปรแกรมทุกคน  6 สัปดาห์ 

(3)งบประมาณ 

▪คอมพิวเตอร์ ทีติดตั งระบบอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง 3 คน/เครือง 

▪เอกสารเสริมความรู้ เพือการพัฒนา

ภาวะผู ้นําทางวิชาการ 3 คน/ชุด (ชุดละ 

17 เล่ม) 

▪เอกสาร/ ตํารา/งานวิจัย/ผลงานทาง

วิชาการ ▪ผลงานทางวิชาการ  

▪เครืองพิมพ์เอกสารและอุปกรณ์

สํานักงาน   

▪การจดับรรยากาศและมุมแลกเปลียน

เรียนรู้ 

(1)ผู ้ ร่วมโปรแกรมทุกคน 

▪สอบถาม 

▪วิเคราะห์เอกสาร 

▪สังเกต 

(2) เจ้าหน้าทีการเงิน 

(1)ระดมทรัพยากรจาก

บุคลากรภายในและนอก

สถานศึกษา 

(2)ตั งงบประมาณจาก

เงินอุดหนุนรายหัว

เพิมเติม 

(3)ปรับปรุงบรรยากาศให้

เอื อต่อการค้นคว้า

ตลอดเวลา  
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ตาราง 10 โครงการสร้างเครือข่ายเพือพัฒนางานวิชาการ 

 

สาระสําคัญของโครงการ ตัวบ่งชี แหล่งพิสูจน์ เงือนไขประกอบสําคัญ 

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 

▪เพือพัฒนาภาวะผู ้ นําทาง

วิชาการในสถานศึกษาขั น

พื นฐาน 

 

▪ผู ้ ร่วมโปรแกรมทุกคนเกิดการเรียนรู้ และ

ทักษะในการพัฒนาวิชาการตามบทบาท

อย่างมีประสิทธิผลและส่งผลต่อคุณภาพ

ผู ้เรียน 

 

(1)ประเมินผลการพัฒนาผู ้ ร่วม

โปรแกรมก่อนและหลังการพัฒนา 

(2)ประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์

ของนักเรียน 

(3)ประเมินความพึงพอใจนักเรียน

ต่อปรากฏการณ์ทางวิชาการก่อน

และหลังการพัฒนา 

(1)มีรูปแบบการพัฒนา

ทีเหมาะสมในระหว่าง

ปฏิบัติงาน 

(2)มีการเสริมสร้างพลัง

อํานาจทีเหมาะสมกับผู ้

ร่วมโปรแกรม 

(3)ผู ้ ร่วมโปรแกรมทุกคน

มีข้อตกลงร่วมกัน 

วัตถุประสงค์โครงการ 

▪เพือส่งเสริมการพัฒนา

วชิาการเพือการพัฒนา

วิชาชีพ ในลักษณะการ

เรียนรู้ จากกลุ่ม การเป็นพี

เลี ยง  การสังเกตและการ

ประเมิน  

 

(1)ผู ้ ร่วมโครงการทุกคนเป็นสมาชิก

เครือข่ายพัฒนาวิชาการทั งภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษา 

(2)สมาชิกทุกคนมีบทบาทในการ

แลกเปลียนเรียนรู้  เพือพัฒนาวิชาการตาม

แนวทางทีกําหนด 

(3)ผลการพัฒนาวิชาการของสมาชิก

เครือข่าย ส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพ 

▪ประเมินปฏิกิริยา/ประเมินการ

เรียนรู/้ประเมินการสนับสนุนเพือการ

เปลียนแปลง /ประเมินการนําความรู้

และทักษะใหม่ไปใช้ในการจัดตั ง

ศูนย์พัฒนาวิชาการและการวิจัยเพือ

การพัฒนาวิชาชีพผู ้ ร่วมโปรแกรม 

▪สร้างความมุ่งมันใน

เจตนารมณ์การรวม 

กลุ่มเพือเรียนรู้ ในสิงที

สนใจตามขอบข่ายงาน

วิชาการ 

 

ผลงานทีคาดหวัง 

(1)การทํางานร่วมกันเป็น

ทีม เพือพัฒนางาน

วิชาการในสถานศึกษา 

(2)เชือมโยงกับเครือข่าย

อืนภายนอก อย่าง

สอดคล้องกับบริบท 

ปัญหา และความต้องการ

ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(3)การสับเปลียน

หมุนเวียนกันเป็นผู ้นําและ

ผู ้ตาม โดยใช้หลักการ

บริหารตนเองของกลุ่ม 

(self manage group)  

(4)การวางแผนและนํา

แผนสู่การปฏิบัติร่วมกัน 

อย่างเป็นระบบโดยมุ่งให้

บรรลุผลสําเร็จตาม

ขอบข่ายงานวิชาการ 

(1)มีเครือข่ายฯ ทีสอดรับกับสภาพปัญหา 

และความต้องการในการพัฒนาของ 

บุคคลและกลุ่ม 

(2)ทีมงานปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี 

ประสิทธิผลตามหลักการบริหารตนเอง

ของกลุ่ม 

(3)การเรียนรู้  และพัฒนาการบริหาร

จัดการเครือข่ายมีประสิทธิภาพนําไปสู่การ

พัฒนางานวิชาการ 

 

ประเมินปฏิกิริยา/ประเมินการเรียนรู/้

ประเมินการสนับสนุนเพือการ

เปลียนแปลง /ประเมินการนําความรู้

และทักษะใหม่ไปใช้ในการสร้าง

เครือข่ายพัฒนาวิชาการเพือการ

พัฒนาวิชาชีพโดย 

(1)สอบถามผู ้ ร่วมโปรแกรม 

(2)วิเคราะห์เอกสารทีเกิดจากการ

แลกเปลียนเรียนรู้ กับสมาชิก

เครือข่าย จาก 

▪ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของเครือข่าย 

▪อนุทินบันทึกการพัฒนาภาวะผู ้นํา

ทางวิชาการผู ้ ร่วมโปรแกรมส่วนที 3 

▪แผนยุทธศาสตร์เพือการพัฒนา

วิชาการ 

-แผนพัฒนาวิชาชีพระดับบุคคล 

กลุ่มและระดับโรงเรียน  

▪สังเกตการแสดงบทบาทของผู ้ ร่วม

โครงการจากการสะท้อนผลการ

สร้างเครือข่ายพัฒนางานวิชาการ 

 

 

▪มีการกระตุ ้นพลังให้ผู ้

ร่วมโครงการเห็นโอกาส

ในการพัฒนาตนเอง

ร่วมกับเครือข่าย 
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สาระสําคัญของโครงการ ตัวบ่งชี แหล่งพิสูจน์ เงือนไขประกอบสําคัญ 

กิจกรรม 

▪การวิเคราะห์ลักษณะ

เครือข่ายทีจําเป็นเพือการ

พัฒนาวิชาการของ

สถานศึกษา  

▪รวมพลังสร้างเครือข่าย

พัฒนางานวิชาการตาม

ลักษณะทีกําหนด 

▪ดําเนินการพัฒนา

วิชาการตามแนวทางที

เครือข่ายกําหนด 

 

▪การประชุมปฏิบัติการเพือวิเคราะห์

สภาพปัญหา ความต้องการในการสร้าง

เครือข่ายพัฒนาวิชาการ 1 วัน 

▪การสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาการทีมี

ประสิทธิผลในระหว่างปฏิบัติงาน 5 

สัปดาห์ 

▪สรุปผลการพัฒนาวิชาการของเครือข่าย 

▪งบประมาณ 

-ค่าใช้สอยในการพัฒนาเครือข่าย 4,000-  

-ค่าเผยแพร่ผลการพัฒนาวิชาการของ

เครือข่าย 2,400- 

▪สอบถาม/วิเคราะห์เอกสาร/สังเกต 

ผู ้ ร่วมโปรแกรมทุกคน 

▪เจ้าหน้าทีการเงิน 

▪ระบบการติดต่อ

ประสานงานระหว่าง

เครือข่ายทีมี

ประสิทธิภาพ 

▪สถานทีพบปะของ

เครือข่ายมีความสะดวก

และมีบรรยากาศทีเอื อ

ต่อการเสวนา 

▪งบประมาณจากเงิน

อุดหนุนรายหัวของ

สถานศึกษา 

 

 

 
 

ตารางที  11 เอกสารเสริมความรู้ โปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการ 
 

เล่ม

ที 

ชือเอกสาร 

1 ความรู้ พื นฐานภาวะผู ้นําทางวิชาการ: ทางออกเพือการปฏิรูปการเรียนการสอน 

2 ขอบข่ายภาระงานวิชาการและความคาดหวังในการพัฒนา: การวางแผนงานวิชาการ 

3 ขอบข่ายภาระงานวิชาการและความคาดหวังในการพัฒนา: การพัฒนาหลักสูตร 

4 ขอบข่ายภาระงานวิชาการและความคาดหวังในการพัฒนา: การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน 

5 ขอบข่ายภาระงานวิชาการและความคาดหวังในการพัฒนา: การวัดและประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 

6 ขอบข่ายภาระงานวิชาการและความคาดหวังในการพัฒนา: การวิจัยและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

7 ขอบข่ายภาระงานวิชาการและความคาดหวังในการพัฒนา: การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้

8 ขอบข่ายภาระงานวิชาการและความคาดหวังในการพัฒนา: การนิเทศการสอน 

9 ขอบข่ายภาระงานวิชาการและความคาดหวังในการพัฒนา: การประกันคุณภาพการศึกษา 

10 โรงเรียนทีมีประสิทธิผล: ความคาดหวังทางการศึกษา 

11 การพัฒนาวิชาชีพบุคลากรในสถานศึกษาเพือพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียน 

12 บทบาทการนําการจูงใจการติดต่อสือสาร การสร้างเครือข่ายการบริหารกลุ่ม 

13 บทบาทการเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ 

14 บทบาทการตัดสินใจ 

15 ทักษะการวางแผนยุทธศาสตร์เพือการเปลียนแปลงและพัฒนางานวิชาการ 

16 การรวมพลังจัดตั งศูนย์พัฒนาวิชาการและการวิจัย 

17 การสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาการ 
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7.4 การพัฒนาภาวะผู ้ นําทางวิชาการ: คาดหวังให้เกิดการเรียนรู้อะไร 

      การวิจัยครั งนี ให้ความหมายการเรียนรู้ ของผู ้ ร่วมโปรแกรม ทีหมายถึง การเกิดความรู้  (Knowledge) เกิด

ความคิดทีจะนําความรู้ ไปใช้ได้ (Thinking Process) เกิดทักษะหรือความชํานาญทีจะแก้ปัญหาได้อย่างฉลาด และสามารถ

ประเมินผลตนเองได้ว่า ควรปรับปรุงหรือควรแก้ไขตนเองอย่างไร เกียวกับการพัฒนาด้านความรู้พื นฐานทางวิชาการ การ

ตระหนักและพัฒนาบทบาททางวิชาการ และทักษะการพัฒนางานวิชาการเพือการบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา ตาม

โครงการ 3 โครงการ 

 7.5 การพัฒนาภาวะผู ้ นําทางวิชาการ: คาดหวังให้เกิดการปฏิบัติอะไร 

 ข้อสรุปจากการสังเคราะห์แนวคิดการพัฒนาวิชาชีพ คือสัมฤทธิผลของการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทาง

การศึกษา จะส่งผลต่อความสําเร็จในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพืนฐาน 

พุทธศักราช 2544 และความพึงพอใจต่อปรากฏการณ์ทางวิชาการของนักเรียน ข้อสรุปดังกล่าวนั นเป็นผลจากการพัฒนา

ภาวะผู ้นําทางวิชาการเพือการพัฒนาวิชาชีพจะส่งผลต่อนักเรียน ทีผู ้ ร่วมโปรแกรมจะต้องนําเอาความรู้ และทกัษะใหม่ที

ได้รับนั นไป “ปฏิบัติ” ตามขอบข่ายงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน 8 ด้าน คือ 1) การวางแผนงาน

วิชาการ 2) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน 4) การวัด

ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 5) การวิจัยเพือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6) การพัฒนาและส่งเสริมให้

มีแหล่งเรียนรู้  7) การนิเทศการเรียนการสอน และ8) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา    

 จากบทสังเคราะห์โปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษาขั นพื นฐาน ทั ง 5 

ประเด็นข้างต้น สรุปเป็นกรอบแนวคิดโปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการบุคลากรในสถานศึกษาขั นพื นฐานดังนี  
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1.15  
1.16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ  10   กรอบแนวคิดโปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการบุคลากรในสถานศึกษาขั นพื นฐาน 

 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ และ ความพึงพอใจของนักเรียนต่อปรากฏการณ์ทางวิชาการ 

การปฏิบัติทีคาดหวังให้เกิดขึ นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

    การวางแผนงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  การ  พัฒนากระบวนการเรียนรู้  การวัดประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัย

เพือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้   การนิเทศการศึกษา  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ ของบุคลากรใน  3 องค์ประกอบหลักภาวะผู ้นําทางวิชาการ คือ ด้านความรู้ พื นฐาน ด้านบทบาท และด้าน

ทกัษะ แต่ละด้านจะกําหนดตัวชี วัดจากองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก 

โครงการร่วมพลังจัดตั งศูนย์พัฒนา

วิชาการและการวิจัย 

เน้น Explicit Knowledgeส่งเสริม

การพัฒนาตนเอง การสืบค้น การ

วิจัย ให้เป็นการพัฒนาทีต่อเนือง เป็น

ระบบ และยังยืน 

 

โครงการร่วมสร้างเครือข่าย

พัฒนางานวิชาการ 

เน้น Tacit knowledgeส่งเสริม

กระบวนการกลุ่ม การสังเกต 

การประเมิน ให้เป็นการพัฒนา

ทีต่อเนือง เป็นระบบ และยังยืน 

 

โครงการสร้างสรรค์ปณิธานร่วมภาวะผู ้นําทางวิชาการ 

เพือเตรียมความพร้อม ทําความเข้าใจ ศึกษาความรู้ พื นฐาน สร้างความตระหนักในบทบาท พัฒนาทักษะและทําข้อตกลงร่วมซึงอาจ

จัดด้วยวิธีการเชิญวิทยากร การศึกษาเอกสาร การระดมสมอง และการจัดกิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น 

 

ประเมินผลการเปลียนแปลงด้านวิชาการของ

โรงเรียนจากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเมินปฏิกิริยาของบุคลากรต่อ

โครงการ 

ประเมินปฏิกิริยาของบุคลากรต่อโครงการ 

 

ประเมินปฏิกิริยาของบุคลากร

ต่อโครงการ 

 

ประเมินผลการนําการใช้ความรู้ และทักษะ

ใหม่ไปใช้ในงานวิชาการ 

ผลการเรียนรู้ จาก  3 โครงการ 

ให้มีผลต่อการนําไปปฏิบัติตาม

รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบ 

“ให้มีส่วนเกียวข้องใน

กระบวนการพัฒนาหรือการ

ปรับปรุง” 

สังเคราะห์แนวคิดหลักเพือการพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการ 

 

 

ประเมินการนําความรู้ และทักษะใหม่ทีได้รับไปปฏิบัติงาน 

(1) 

ลักษณะ

สําคัญการ

พัฒนา

วิชาชีพ  
-มีจุด มุ่ง

หมาย 
-ต่อเนือง 

-เป็นระบบ 

(2)  
หลักการ

พัฒนา

วิชาชีพทีมี

ประสิทธิผล 

3 ประการ 

(3) 
การบูรณา

การศาสตร์

ทางภาวะ

ผู ้นําและ

ศาสตร์ทาง

วิชาการ 
 

(4) 
ค่านิยมใหม่

และกระบวน

ทัศน์ใหม่

เกียวกับการ

พัฒนา

วิชาชีพ 

(5) 
การเสริม 

สร้างพลัง

อํานาจ 

 

(6) 

รูปแบบ 

การพัฒนา 

7 ประเภท 

(7)  

การ

ประเมิน 

ผล 6 

ประเด็น 

 

(8)  

การ

ออกแบบ

โปรแกรม

โดยตาราง

เหตุผล

สัมพันธ์  

(9) 

ขั นตอน

การวิจัย

และ

พัฒนา 5 

ขั นตอน 



76 

 

 

บทที 3  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษาขั นพื นฐานครั งนี  มี

วัตถุประสงค์เพือ เพือวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการสําหรับพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั น

พื นฐาน ให้มีพื นฐานความรู้ ทางวิชาการ  มีความตระหนักในบทบาททางวิชาการ และมีทักษะการพัฒนางานวิชาการเพือ

การบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (research and development: R&D)ที

บูรณาการแนวคิดหลักสําคัญในการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมตามทัศนะของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2551)ทีประกอบด้วย 9

แนวคิดหลักคือ 1) ลักษณะสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพ 3 ประการ คือเป็นกระบวนการทีมีจุดมุ่งหมายต่อเนือง เป็นเชิง

ระบบ 2) หลักการพัฒนาวิชาชีพทีมีประสิทธิผล 3 ประการ คือเน้นเพือการเรียนรู้ และเพือนักเรียนทีชัดเจน  เน้นการ

เปลียนแปลงทั งระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ  มุ่งการเปลียนแปลงในลักษณะคิดใหญ่แต่เริมทีละนิดจากชุดปฏิบัติการเล็ก

หลายชุด 3) การบูรณาการศาสตร์ทางภาวะผู ้นําและศาสตร์ทางวิชาการ 4) ค่านิยมใหม่และกระบวนทัศน์ใหม่เกียวกับการ

พัฒนาวิชาชีพ 5) การเสริมสร้างพลังอํานาจ  6) รูปแบบการพัฒนา 7) การประเมินผลการพัฒนา 6 ประเภท คือ การประเมิน

ปฏิกิริยาจากผู ้ มีส่วนร่วม การประเมินการเรียนรู้ของผู ้ มีส่วนร่วม การประเมินการสนับสนุนและการเปลียนแปลงทางวิชาการ

ของสถานศึกษา การประเมินการใช้ความรู้ และทักษะใหม่ของผู ้ มีส่วนร่วม การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียน และการประเมินความพึงพอใจต่อปรากฏการณ์ทางวิชาการในโรงเรียน 8) การออกแบบโปรแกรมโดยตารางเหตุผล

สัมพันธ์ (Log Frame) 9) ขั นตอนการวิจัยและพัฒนา 5 ขั นตอน 

ในบทนี เป็นการนําเสนอขั นตอนการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้ นําทางวิชาการบุคลากรใน

สถานศึกษาขั นพื นฐาน 5ขั นตอน ทีจะได้นําเสนอรายละเอียดตามลําดับคือ ขั นตอนการตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี

ของโปรแกรมขั นตอนการจัดทํารายละเอียดของโปรแกรม  ขั นตอนการตรวจสอบและการปรับปรุงโปรแกรมขันตอนการสร้าง

เครืองมือเพือใช้ในขั นตอนการทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนาม และขั นตอนการทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนาม ดังต่อไปนี 

 

ขั นตอนที 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม 

จากการสังเคราะห์โปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษาขั นพื นฐาน ในประเด็น

สําคัญทีเกียวข้องกับผลการพัฒนาการเรียนรู้ ทีคาดหวังให้เกิดขึ นกับนักเรียน ประเด็นการพัฒนา รูปแบบการพัฒนา การ

เรียนรู้และการปฏิบัติทีคาดหวังให้เกิดกับผู ้ ร่วมโปรแกรม ผลจากการสังเคราะห์ใน 5 ประเด็นดังกล่าว ผู ้ วิจัยได้นํามาสรุปเป็น

กรอบแนวคิดโปรแกรมดังภาพ 10 ดังนั นโปรแกรมดังกล่าวจึงเกิดจากการบูรณาการแนวคิดทีหลากหลายและมีความซับซ้อน 

การตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม จึงมีวัตถุประสงค์ เพือให้ได้กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมมีความ

เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและเป้าหมายการจัดการศึกษาไทย ตรงตามความต้องการของผู ้ มีส่วนได้เสีย เห็นทิศทางและ

กระบวนการในการพัฒนาทีชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  

วิธีดําเนินการในขั นตอนนี  ผู ้ วิจัยกําหนดให้มีการตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมจากผู ้ทรงคุณวุฒิ

เกียวกับการพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการเพือการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรในสถานศึกษาขั นพื นฐานจํานวน 3 ท่าน และผู ้

มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาระดับกระทรวงศึกษา ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน และระดับ

สํานักงานเขตพื นทีการศึกษา จํานวน 3 ท่าน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ตามแบบสัมภาษณ์กึง

โครงสร้าง รายละเอียดสําคัญในขั นตอนนี จึงประกอบด้วยการกําหนดผู ้ ทรงคุณวุฒิและผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสียเพือตรวจสอบ

กรอบแนวคิดการวิจัยและการรวบรวมข้อมูลการวิจัย ดังน ี
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1. ผู ้ทรงคุณวุฒใินการสัมภาษณ์ 

  ผู ้ วิจัยได้นําเสนอรายชือผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสียเพือตรวจสอบกรอบแนวคิดโปรแกรม  6 ท่านต่อ

อาจารย์ทีปรึกษา  โดยผู ้ทรงคุณวุฒิคือบุคคลทีมีบทบาทและได้รับการยอมรับเกียวกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย 

ผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสีย คือบุคคลทีเกียวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั นพื นฐาน ตั งแต่  ระดับ

กระทรวงศึกษาธิการ  ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานและระดับสํานักงานเขตพื นทีการศึกษา ความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ทําให้ได้กรอบแนวคิดโปรแกรมทมีีความสอดคล้องกับ

สภาพบริบทของการจัดการศึกษาไทย อันจะนําไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรายละเอียดเกียวกับประวัติผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสียผู ้ วิจัยนําเสนอในภาคผนวก

....ในทีนี ขอนําเสนอพอสังเขปดังตาราง 12 

 

ตารางที  12 รายชือผู ้ เชียวชาญและผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบกรอบแนวคิดการวิจัย  

 

ชือผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตําแหน่ง/หน่วยงาน บทบาท 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาและการวิจัยจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  

ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ   วิศาลาภรณ์   

 

ราชบัณฑิต  

อาจารย์หลักสูตรปริญญาเอกมหาวิทยาลัยประสาน

มิตร 

ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

ดร.ดิเรก  พรสีมา ประธานคณะกรรมการคุรุสภา ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

ดร.สมศักดิ   ดลประสิทธิ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับกระทรวง ศึกษาธิการ 

ดร.พิษณุ  ตุลสุข ผู ้อํานวยการสํานักพัฒนาบุคลากรและนิติการ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 

ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั นพื นฐาน 

ดร.ทวีศิลป์   สารแสน รองผู ้ อํานวยการสํานักงานเขตพื นทีการศึกษา 

ขอนแก่น เขต 1 

ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับสํานักงานเขตพื นที

การศึกษา 

 
2. เครืองมือในการสัมภาษณ์ 

เครืองมือทีใช้ในการสัมภาษณ์เพือการปรับปรุงกรอบแนวคิดโปรแกรม เป็นแบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง 

(semi-structure interview)ทีผู ้ วิจัยสร้างขึ น ตามแนวคิดหลักทั ง 9 ประเด็น ในแต่ละประเด็นมีกรอบการสัมภาษณ์สําคัญ 3 

ประการรวม 10 ข้อ ประกอบด้วย  

2.1)   ความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและเป้าหมายการจัดการศึกษาไทยและความเป็นไปได้ในการ

ปฏิบัติเพือพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการในโรงเรียนจํานวน 3 ข้อ 

2.2)   ความเหมาะสมในประเด็นการสังเคราะห์โปรแกรมจํานวน 3 ข้อ 

2.3)  ความเหมาะสมของโครงสร้างความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิดโปรแกรม จํานวน 3 ข้อ 

2.4)   ข้อเสนอแนะอืนในการสร้างกรอบแนวคิดโปรแกรม จํานวน 1 ข้อ 

3. เอกสารประกอบการสัมภาษณ์  
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เนืองจากการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษาขั นพื นฐาน มี

ความซับซ้อนในการบูรณาการแนวคิดหลัก ผู ้ วิจัยจึงจัดทําเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ทีประกอบด้วย 

       3.1)   บทสรุปแนวคิดหลัก 9 ประเด็น  

       3.2)   ประเด็นการสังเคราะห์โปรแกรม  

       3.3)   กรอบแนวคิดโปรแกรมจากการสังเคราะห์ของผู ้ วิจัย 

เพือมอบให้ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาประกอบการสัมภาษณ์ เป็นการเพิมประสิทธิภาพใน

การสือความหมายของการสัมภาษณ์ระหว่างผู ้ สัมภาษณ์และผู ้ ถูกสัมภาษณ์ เหตุผลอีกประการทีต้องจัดทําเอกสาร

ประกอบการสัมภาษณ์คือผู ้ ทรงคุณวุฒิและผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละท่านมีภารกิจด้านการพัฒนาการศึกษามาก จึงมี

ข้อจํากัดเกียวกับสถานทีและเวลาในการให้สัมภาษณ์  

การสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ถือเป็นขั นตอนทีมีความสําคัญอย่างยิง ผู ้ วิจัยมีการเตรียม

ความพร้อมทั งกิริยามารยาท การใช้ภาษาในการสัมภาษณ์ และโดยเฉพาะอย่างยิงการขออนุญาตแนะนําตนเองต่อ

ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนการสัมภาษณ์ ผู ้ วิจัยได้รับอนุญาตให้เดินทางไปพบเพือแนะนําตนเอง พร้อมทั งมอบ

หนังสือแต่งตั งผู ้ทรงคุณวุฒจิากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปมอบให้ทุกท่านด้วยตนเอง ตลอดทั งได้เรียนให้ทราบวัตถุประสงค์

ในการสัมภาษณ์  และได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิงจากทุกท่าน ในการรับเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ทีผู้ วิจัย

นําไปมอบด้วย เพือพิจารณาก่อนทีจะได้นัดหมายวัน เวลาและสถานทีสัมภาษณ์ ในวันสัมภาษณ์ผู ้ วิจัยขออนุญาต

บันทึกเสียงการสัมภาษณ์ด้วย นอกจากข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้วผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสียหลายท่าน ได้เขียน

ข้อเสนอแนะลงในเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ และส่งคืนแก่ผู ้ วิจัยเพือนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์และสรุปประเด็นเพือการ

ปรับปรุงกรอบแนวคิดการวิจัยในขั นต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลทีรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู ้ วิจัยนํามาวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นและสรุปเป็นความเรียงเป็น

ประเด็นสําคัญ 4 ประเด็นคือ  

        4.1)   เหตุผลความสอดคล้องและไม่สอดคล้อง ในประเด็นความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและเป้าหมาย

การจัดการศึกษาไทยและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติเพือพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการในสถานศึกษาขั นพื นฐาน 

        4.2)  ประเด็นการสังเคราะห์โปรแกรมเกียวกับความเหมาะสมและครอบคลุมของการบูรณาการแนวคิดใน

การสังเคราะห์โปรแกรม  

        4.3)   ทิศทางความสัมพันธ์และความเป็นเหตุผลต่อกัน ในประเด็นความเหมาะสมของโครงสร้าง

ความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิดโปรแกรม  

       4.4)  ข้อเสนอแนะอืนในการสร้างกรอบแนวคิดโปรแกรม 
 

ขั นตอนที 2 การจัดทํารายละเอียดของโปรแกรม 

นําบทสรุปทีได้จากขั นตอนการตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม 4 ประเด็นดังกล่าวคือ โดย

วัตถุประสงค์สําคัญในขั นตอนนี ก็คือนําผลสรุปข้อเสนอแนะจากขั นตอนที 1 มาปรับปรุงกรอบแนวคิดโปรแกรมเพือให้มี

ความสมบูรณ์ และเห็นการเชือมโยงการบูรณาการแนวคิดหลักเพือการออกแบบโปรแกรม รายละเอียดสําคัญในขั นตอนนี จึง

ประกอบด้วย 1) การปรับปรุงกรอบแนวคิดโปรแกรม2) การออกแบบและจัดทํารายละเอียดโปรแกรมด้วยตาราง

สมเหตุสมผล 3) การจัดทําเอกสารเสริมความรู้ประกอบโปรแกรม ดังน ี  

2.1 การปรับปรุงกรอบแนวคิดโปรแกรม 
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 การปรับปรุงกรอบแนวคิดการโปรแกรมเป็นการนําผลสรุปทีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในขั นตอนที 1 ที

ประกอบด้วย ลักษณะสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 2 ประเด็น หลักการพัฒนาวิชาชีพทีมีประสิทธิผล  6 ประเด็น

การบูรณาการศาสตร์ทางภาวะผู ้นําเชิงยุทธศาสตร์และศาสตร์ทางวิชาการ 4 ประเด็น ค่านิยมใหม่และกระบวนทัศน์ใหม่

เกียวกับการพัฒนาวิชาชีพ 3 ประเด็น ค่านิยมใหม่และกระบวนทัศน์ใหม่เกียวกับการพัฒนาวิชาชีพ 3 ประเด็น การ

เสริมสร้างพลังอํานาจ  7 ประเด็น รูปแบบการพัฒนา 5 ประเด็น การประเมินผลการพัฒนา  3 ประเด็น การออกแบบ

โปรแกรมโดยตารางเหตุผลสัมพันธ์  3 ประเด็น ขั นตอนการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม 3 ประเด็น การสังเคราะห์ใช้รูปแบบการ

พัฒนาอย่างไร 6ประเด็น คาดหวังให้เกิดการเรียนรู้ อะไร 3 ประเด็น ความเหมาะสมสอดคล้องของโครงสร้างความสัมพันธ์

ของกรอบแนวคิดโปรแกรม 4 ประเด็น มาปรับปรุงให้กรอบแนวคิดโปรแกรมมีความชัดเจน และสอดคล้องกับบริบทและ

เป้าหมายการจัดการศึกษาไทยมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ครอบคลุมกับแนวคิดหลัก และทิศทางความสัมพันธ์โปรแกรม

ถูกต้องชัดเจน  

  2.2 การจัดทํารายละเอียดโปรแกรม 

  นํากรอบแนวคิดหลังการปรับปรุงมาเป็นแนวทางในการจัดทํารายละเอียดโปรแกรม ทีประกอบด้วยโครงการ

ย่อยของโปรแกรม 3 โครงการ คือ โครงการสร้างปณิธานร่วมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการ โครงการจัดตั งศูนย์พัฒนา

วิชาการและการวิจัย และโครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาการ ทั งสามโครงการออกแบบโดยการใช้ตารางเหตุผลสัมพันธ์

หรือ Log Frame  

 2.3 การจัดทําเอกสารเสริมความรู้ประกอบโปรแกรม 

 การจัดทําเอกสารเสริมความรู้ประกอบโปรแกรมจะจัดทําหลังจากรายละเอียดโปรแกรมมีความสมบูรณ์ ซึง

เป็นไปตามแนวคิดการเสริมสร้างพลังอํานาจทีนํามาบูรณาการเพือออกแบบโปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการใน

สถานศึกษาขั นพื นฐานเอกสารดังกล่าวได้นําไปใช้ประกอบการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั นพื นฐาน ระหว่างการทดลอง

ใช้โปรแกรมภาคสนามของโครงการทั งสามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั นเอกสารจึงมีสาระสําคัญเชิงแนวคิดทฤษฏีที

เกียวข้องกับองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของภาวะผู ้นําทางวิชาการ เอกสารเสริมความรู้ โปรแกรมพัฒนาภาวะ

ผู ้นําทางวิชาการในสถานศึกษาขั นพื นฐาน มีทั งหมด 17 เล่มดังน ี

2.3.1) ความรู้พื นฐานภาวะผู ้นําทางวิชาการ: ทางออกเพือการปฏิรูปการเรียนการสอน 

2.3.2) ขอบข่ายงานวิชาการและความคาดหวังในการพัฒนา: การวางแผนงานวิชาการ 

2.3.3) ขอบข่ายงานวิชาการและความคาดหวังในการพัฒนา: การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

2.3.4) ขอบข่ายงานวิชาการและความคาดหวังในการพัฒนา: การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการ

จัดการเรียนการสอน 

2.3.5) ขอบข่ายงานวิชาการและความคาดหวังในการพัฒนา: การวัดและประเมินผลและการเทียบโอนผล

การเรียน 

2.3.6) ขอบข่ายงานวิชาการและความคาดหวังในการพัฒนา: การวิจัยและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.3.7) ขอบข่ายงานวิชาการและความคาดหวังในการพัฒนา: การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้

2.3.8) ขอบข่ายงานวิชาการและความคาดหวังในการพัฒนา: การนิเทศการสอน 

2.3.9) ขอบข่ายงานวิชาการและความคาดหวังในการพัฒนา: การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ

มาตรฐานการศึกษา  

2.3.10) โรงเรียนทีมีประสิทธิผล: ความคาดหวังทางการศึกษา 

2.3.11) การพัฒนาวิชาชีพบุคลากรในสถานศึกษาเพือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
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2.3.12) บทบาทการนําการจูงใจการติดต่อสือสาร การบริหารกลุ่ม 

2.3.13) บทบาทการเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ 

2.3.14) บทบาทการตัดสินใจ 

2.3.15) ทักษะการวางแผนยุทธศาสตร์เพือการเปลียนแปลงและพัฒนางานวิชาการ 

2.3.16) การรวมพลังจัดตั งศูนย์พัฒนาวิชาการและการวิจัย 

2.3.17) การสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาการ 
 

ขั นตอนที 3 การตรวจสอบและการปรับปรุงโปรแกรม 

ผลจากการดําเนินงานวิจัยในขั นตอนที 2 จะทําให้ได้ “โปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการในสถานศึกษาขั น

พื นฐาน”  ในรายละเอียดทีมีความสมบูรณ์ในระดับหนึง เพือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิผล แต่

เพือให้โปรแกรมมีประสิทธิผลในการนําไปใช้ให้มากทีสุดเท่าทีจะมากได้ จึงมีการตรวจสอบเพือปรับปรุงแก้ไขอีกครั ง โดย

อาศัยแนวคิดในการหาประสิทธิภาพสือของ Brog (..........) โดยบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั นพื นฐาน เนืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมายในการนําโปรแกรมทีได้จากการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในสถานศึกษาเพือ

การพัฒนาวิชาชีพทีจะส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนโดยตรง การตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรมมีการดําเนินการทีสําคัญ 3 

ระยะ คือการทดสอบภาคสนามเบื องต้นและปรับปรุงแก้ไขการทดสอบภาคสนามครั งสําคัญและปรับปรุงแก้ไข และระยะ

สุดท้ายคือการทดสอบความมีประสิทธิภาพของโปรแกรม แต่ละระยะมีรายละเอียดดังนี   

ระยะท ี1 การตรวจสอบเบื องต้นและการปรับปรุงแก้ไข (preliminary field testing and revision) 

 การทดสอบภาคสนามเบื องต้นนี  ผู ้ตรวจสอบคือผู ้บริหารและครูผู ้สอนในสถานศึกษาขั นพื นฐาน จํานวน 4 

โรงเรียนคือโรงเรียนกัลยาณวัตร  โรงเรียนท่าพระวิทยายน  โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐ โรงเรียน

ละ 4 คน รวม 16 คน ทีประกอบด้วยผู ้บริหารโรงเรียน  รองผู ้อํานวยการฝ่ายวิชาการหรือผู ้ทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระกลุ่มใดกลุ่มหนึงและตัวแทนครู  ในการทดสอบระยะนี ใช้วิธีการอภิปรายกลุ่ม (Focus 

group discussion) เมือวันศุกร์ที 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2552 ณ ห้องประชุมอ้อพงษ์ สํานักงานเขตพื นทีการศึกษาขอนแก่น 

เขต 1 โดยมีรายละเอียดขั นตอนของการอภิปรายกลุ่ม ตามลําดับคือ 

1) ผูวิ้จัยนําเสนอความเป็นมาของการวิจัย  

2) นําเสนอผลงานทีได้จากการวิจัยในขั นตอนที 1 และ 2ทีประกอบด้วย “ร่างโปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทาง

วิชาการ” และ “ร่างเอกสารเสริมความรู”้ จํานวน 17 เล่ม นําเข้าสู่การอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นเพือตรวจสอบหา

ข้อบกพร่องของโปรแกรมและเอกสารเสริมความรู้  โดยให้ผู ้ ร่วมอภิปรายเป็นผู ้ เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม

และเอกสารเสริมความรู้ โดยผู ้ วิจัยจะไม่แสดงความคิดเห็นร่วมกับทีประชุมอภิปรายกลุ่ม แต่จะเป็นผู ้บันทึกความคิดเห็นทุก

ความคิดเห็นทีนําเสนอออกมาในทีประชุมแต่หากผู ้ ร่วมอภิปรายมีข้อสงสัยทีผู ้ วิจัยจําเป็นต้องให้ความกระจ่าง เพือให้การ

อภิปรายดําเนินไปอย่างเนืองจึงจะชี แจง พร้อมทั งได้บันทึกเป็นข้อคิดเห็นทีจะนําไปประกอบการปรับปรุงแก้ไข 

3) ประเด็นการอภิปราย ผู ้ วิจัยจะนําประเด็นหลักตามเอกสารประกอบการอภิปรายกลุ่มทีประกอบด้วย

โครงการ 3 โครงการทอีอกแบบโดยการใช้ตารางเหตุผลสัมพันธ์หรือ Log Frame และเอกสารเสริมความรู้ จํานวน 17 เล่ม ที

มอบให้ผู ้ ร่วมอภิปรายกลุ่มได้ศึกษาคนละ 1 ชุด เพือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เป็นแนวคําถาม (Guideline) ทีจะใช้ใน

การสนทนา แยกเป็นประเด็นย่อย ๆ ตามรายละเอียดของแต่ละโครงการในตารางเหตุผลสัมพันธ์ทีละประเด็น รวมโครงการ

ละ 16 ประเด็น และให้มีการตรวจสอบความสอดคล้องของเนื อหาเอกสารเสริมความรู้  ทั ง 17 เล่ม ทีจะส่งผลต่อการสร้าง
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พลังผลักดันศักยภาพทีจะทําให้ผู ้ รับการพัฒนาเอาชนะอุปสรรคเพือให้บรรลุจุดหมายโครงการของ 3 โครงการ เพือการบรรลุ

วัตถุประสงค์โปรแกรม 

ในการอภิปรายผู ้ วิจัยจะใช้แนวคําถามหลักแต่ละประเด็นจาก 16 ประเด็นดังกล่าว เป็นคําถามเริมต้นในแต่

ละประเด็น หลังจากนั นก็จะใช้ข้อมูลจากการอภิปรายมาเป็นแนวคําถามในการสืบค้นข้อมูลในแต่ละประเด็นจนครบถ้วน จึง

จะเริมคําถามโดยใช้แนวคําถามในประเด็นต่อๆ ไป และดําเนินการเช่นนี ไปจนครบถ้วนทุกประเด็น นอกจากนี ยังเปิดโอกาส

ให้ผู ้ ร่วมอภิปรายเสนอแนะความคิดเห็น ต่อการพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการในสถานศึกษาขั นพื นฐานทีมีประสิทธิผล ตาม

แนวคิดของตนเองได้อย่างไม่มีข้อจํากัด ข้อเสนอแนะและแนวทางทีได้ จะนํามาสรุปเป็นแนวทางการปรับปรุงโปรแกรมทั ง 3 

โครงการ รวมทั งเอกสารเสริมความรู้ทั ง 17 เล่ม ตามกรอบแนวคิดโปรแกรม และหากมีข้อเสนอแนะอืน ๆ ทีไม่สามารถจัดเข้า

ประเด็นใดได้ ผู ้ วิจัยก็จะรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางดังกล่าวไว้เป็นอีกประเด็นต่างหาก เป็นข้อค้นพบจากการอภิปรายกลุ่ม 

เพือไม่ให้ประเด็นใดประเด็นหนึงตกหล่นหรือหลงลืมข้อมูลทีได้จากการอภิปรายกลุ่ม ผู ้ วิจัยได้จดบันทึกในแบบบันทึก และ

บันทึกเทปของการสนทนาไว้ เพือนํามาทบทวนในประเด็นทีต้องการข้อมูลเพิมเติม  

4)  เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) ร่างโปรแกรมทีประกอบด้วย โครงการสร้าง

ปณิธานร่วมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการโครงการจัดตั งศูนย์พัฒนาวิชาการและการวิจัย โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนา

วิชาการทีออกแบบโดยตารางเหตุผลสัมพันธ์ (Log Frame) 2) ร่างเอกสารเสริมความรู้  จํานวน 17 เล่ม 3) แบบบันทึกผลการ

อภิปรายกลุ่ม 4) เทปบันทึกเสียง 5) กล้องถ่ายรูป 

5) การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการอภิปรายกลุ่มเสร็จสิ นลง ผู ้ วิจัยได้นําข้อมูลทีได้

จากการอภิปรายกลุ่มมาจัดระบบ ถอดเทปบันทึกเสียง จัดพิมพ์ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทีเป็นข้อความซํ ากันหรือคล้ายกัน 

รวบรวมเป็นข้อมูลทีอยู่ในกลุ่มความหมายเดียวกัน (Categories) ไว้ในทีเดียวกัน แล้วประมวลผลสรุปเป็นประเด็นสําคัญ

หลังจากนั นจึงจัดหมวดหมู่ของข้อมูล (Categorize Data) ตามคุณสมบัติ (Properties) และความคิดรวบยอด (Concept) 

ของแต่ละกลุ่มและแยกข้อมูลทีมีความหมายเกียวข้องกับแต่ละโครงการ โครงการละ 16 ประเด็น และข้อมูลทีเกียวข้องกับ

เอกสารเสริมความรู้  17 เล่ม ออกจากข้อมูลทไีม่มีความหมายและไม่เกียวข้องกับการวิจัยนําข้อมูลทีจัดหมวดหมู่แล้วมาสรุป

เป็นประเด็นการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมรวมทั งเอกสารเสริมความรู้ และทําการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมและเอกสารเสริม

ความรู ้  

ระยะที  2 การตรวจสอบครังสําคัญและการปรับปรุงแก้ไข (main field testing and revision) 

 ในขั นนี เป็นการตรวจสอบโปรแกรมทีประกอบด้วย“ร่างโปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการ” และ “ร่าง

เอกสารเสริมความรู”้ จํานวน 17 เล่ม  ทีได้จากการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมหลังการตรวจสอบเบื องต้นแล้ว การตรวจสอบครั ง

สําคัญจากผู ้ บริหารและครูผู ้ สอนในสถานศึกษาขั นพื นฐาน จํานวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

โรงเรียนขามแก่นนคร โรงเรียนฝางวิทยายน โรงเรียนบ้านดอนช้าง  โรงเรียนบ้านหนองเชียงซุย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย โรงเรียนละ 4 คน รวม 32 คน ทีประกอบด้วยผู ้บริหารโรงเรียน รอง

ผู ้อํานวยการฝ่ายวิชาการหรือผู ้ทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าทีหัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระกลุ่มใดกลุ่มหนงึและ

ตัวแทนครู ใช้วิธีการอภิปรายกลุ่ม (focus group discussion) เมือวันศุกร์ที 6  มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุม ดร.ประภา 

ภักดิ โพธิ  สํานักงานเขตพื นทีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 ลําดับขั นของการอภิปรายกลุ่มประเด็นการอภิปรายเครืองมือทีใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดและขั นตอนในการดําเนินการเช่นเดียวกัน

กับการตรวจสอบเบื องต้น 

ผลทีได้รับจากการอภิปรายกลุ่ม คือได้ประเด็นสําคัญในการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวมาจาก

ผู ้ ปฏิบัติงานจริง และเป็นผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง (Stakeholders) กับโปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้ นําทางวิชาการใน
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สถานศึกษาขั นพื นฐาน ข้อสรุปในประเด็นการปรับปรุงแก้ไขจึงเป็นประโยชน์อย่างยิงในการพัฒนาโปรแกรม เพือให้สามารถ

นําไปสู่การปฏิบัติงานวิชาการทีมีประสิทธิผล อันจะส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพทีมีผลต่อคุณภาพนักเรียนต่อไป 

ระยะที  3 การทดสอบความมีประสิทธิภาพของโปรแกรม 

การทดสอบความมีประสิทธิภาพโปรแกรม มีวัตถุประสงค์เพือตรวจสอบความตรงเชิงเนื อหาของโปรแกรม 

ในประเด็นความสอดคล้องของแต่ละโครงการตามเมตริกซ์ 4x4 ของกรอบเหตุผลสัมพันธ์ รายละเอียดสําคัญในขั นตอนนี  คือ

การสร้างเครืองมือทดสอบประสิทธิภาพโปรแกรม ทีผู ้ วิจัยได้ดําเนินการตามลําดับดังนี 

 การสร้างเครืองมือทดสอบประสิทธิภาพโปรแกรม โดยมีรายละเอียดสําคัญและขั นตอนในการสร้างคือ (1) 

ข้อคําถามความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โปรแกรมกับวัตถุประสงค์โครงการ ตัวบ่งชี  แหล่งข้อมูล เงือนไขเบื องต้นของ

โครงการ (2) ข้อคําถามความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โปรแกรมกับวัตถุประสงค์โครงการ ตัวบ่งชี  แหล่งข้อมูล เงือนไข

เบื องต้น (3) ข้อคําถามความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการกับผลงานโครงการ ตัวบ่งชี แหล่งข้อมูล เงือนไขเบื องต้น (4) 

ข้อคําถามความสอดคล้องของผลงานโครงการกับกิจกรรม ตัวบ่งชี  แหล่งข้อมูล เงือนไขเบื องต้น 

 นําแบบสอบถามความสอดคล้องให้ผู ้ เชียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบ ประเมินเพือหาประสิทธิภาพโปรแกรม 

โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผู ้ เชียวชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย ผู ้ เชียวชาญด้านสือ นวัตกรรม คือ รองศาสตราจารย์ 

ดร.สุมาลี ไชยเจริญ อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู ้ เชียวชาญด้านการวิจัยและ

ประเมินผล ดร.มนูญ ศิวารมย์  ผู ้ เชียวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาขั นพื นฐาน คือ นายวิชัย ศรีสัตย์รสนาผู ้อํานวยการ

สถานศึกษาวิทยฐานะเชียวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ผู ้ เชียวชาญด้านการนิเทศการเรียนการสอนบุคลากรใน

สถานศึกษาขั นพื นฐานคือ ดร.สมหวัง  บุญสิทธิศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเชียวชาญ สํานักงานเขตพื นทีการศึกษาขอนแก่น 

เขต 1 ผู ้ เชียวชาญด้านการบริหารงานวิชาการ คือ นางสาวลัสดา  กองคํา รองผู ้อํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะเชียวชาญ

โรงเรียนกัลยาณวัตร 6)นําแบบสอบถามทีผู ้ เชียวชาญประเมินหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และปรับปรุงแก้ไขให้ได้ค่า 

IOC ตั งแต่ .60 -1.00 ซึงผู ้ วิจัยได้นําเสนอรายละเอียดไว้ในบทที 4  
  

ขั นตอนที 4 การสร้างเครืองมือเพือใช้ในขั นตอนการทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนาม  

จากผลการทดสอบความมีประสิทธิภาพของโปรแกรมในระยะที 3 ทําให้ได้ “โปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้ นําทาง

วิชาการบุคลากรในสถานศึกษาขั นพื นฐาน”  ทีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีกําหนด จากผลการศึกษาเอกสารในบทที 2 

พบว่ามีเครืองมือทีจะต้องใช้ประเมินโปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการบุคลากรในสถานศึกษาขั นพื นฐาน  6 ประเภท  

ทีผู ้ วิจัยจะสร้างขึ นเพือนําไปประเมินผู ้ ร่วมโปรแกรม ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนและความพึงพอใจต่อ

ปรากฏการณ์ทางวิชาการของนักเรียนในระหว่างการทดลองโปรแกรมภาคสนาม ก่อนทดลอง ระหว่างทดลองและหลังการ

ทดลองใช้โปรแกรม เครืองมือ 6 ประเภทดังกล่าวประกอบด้วย (1) แบบประเมินปฏิกิริยาต่อโปรแกรมของผู ้ ร่วมโปรแกรม  

(2) แบบประเมินการเรียนรู้ ของผู ้ ร่วมโปรแกรม (3) แบบประเมินการเปลียนแปลงทางวิชาการของสถานศึกษา (4) แบบ

ประเมินการนําความรู้และทักษะใหม่ไปใช้ในการปฏิบัติงานของผู ้ ร่วมโปรแกรม (5) แบบประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์ของ

นักเรียนและ(6) แบบประเมินความพึงพอใจต่อปรากฏการณ์ทางวิชาการของนักเรียน 

ในการสร้างเครืองมือประเมินโปรแกรม ผู ้ วิจัยทําการศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการแนวทางการสร้างเครืองมือ

ประเมินการพัฒนาวิชาชีพของ Guskey (2000) และการประเมินความพึงพอใจต่อปรากฏการณ์ทางวิชาการของนักเรียน

ของ นงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) ประเด็นคําถามสําคัญในการสร้างเครืองมือแต่ละประเภททีผู ้ วิจัยนํามาพิจารณาก่อนสร้าง

แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ประเด็นคือ (1) ข้อคําถามในการประเมินมีลักษณะอย่างไร  (2) จะรวบรวมข้อมูลอย่างไร (3) 
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จะวัดอะไร (4) ใช้ข้อมูลอย่างไร ผลการวิเคราะห์ทําให้ได้ข้อสรุปแนวทางการสร้างเครืองมือประเมินในประเด็นต่าง ๆ ดัง

ตาราง 13  
 

ตารางที  13แนวทางการตั งข้อคําถามเพือสร้างเครืองมือประเมินการทดลองใช้โปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการใน

สถานศึกษาขั นพื นฐาน 
 

ประเภทการ

ประเมิน 

ลักษณะข้อคําถามในการประเมิน จะรวบรวม

ข้อมูลอย่างไร 

วัดอะไร ใช้ข้อมูลอย่างไร 

1.การประเมิน

ปฏิกิริยา 

▪ผู ้ ร่วมโปรแกรมชอบหรือไม ่

▪ทุ่มเทเวลาเพือการพัฒนาหรือไม ่

▪เนื อหาโปรแกรมสือความหมายหรือไม่ 

▪มีประโยชน์หรือไม ่

▪ผู ้นําโปรแกรมมีความรู้ และให้ความช่วยเหลือ?  

▪บรรยากาศสถานทีเหมาะสมหรือไม ่

▪สอบถาม 

▪ถอดบทเรียน 

▪วิเคราะห์เอกสาร

ทีเกียวข้อง 

 

▪วัดทัศนคติของผู ้

ร่วมโปรแกรม 

▪เพือปรับปรุงการ

ออกแบบโปรแกรม 

 

2.การประเมิน

การเรียนรู้ 

 

▪ผู ้ ร่วมโปรแกรมได้รับความรู้ และทักษะตามที

ตั งใจหรือไม่ 

▪ผู ้ ร่วมโปรแกรมได้เรียนรู้ อะไร 

 

▪สอบถาม 

▪ถอดบทเรียน 

▪วิเคราะห์เอกสาร

ทีเกียวข้อง 

▪วัดความรู้ และ

ทักษะใหม่ของผู ้

ร่วมโปรแกรม 

 

▪เพือปรับปรุงเนื อหา

, รูปแบบการ

จัดระบบโปรแกรม 

3.การประเมิน

การเปลียน 

แปลงและการ

สนับสนุน 

 

▪มีผลกระทบอะไรต่อองค์การ 

▪วัฒนธรรมโรงเรียนเปลียนแปลงอย่างไร 

▪การดําเนินการ มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมหรือไม่ 

▪มีการใช้ทรัพยากรคุ ้มค่าหรือไม ่

▪ตระหนักในความสําเร็จร่วมกันหรือไม ่

▪แบบสอบถาม 

▪ถอดบทเรียน 

▪วิเคราะห์เอกสาร

ทีเกียวข้อง 

 

 

▪วัดการส่งเสริม

สนับสนุน การ

เอื ออํานวย และ

การให้

ความสําคัญ 

▪เพือหาประเด็นการ

สนับสนุนองค์กร 

▪เพือให้ทราบถึง

ความพยายามใน

การเปลียนแปลงใน

อนาคต 

4.การประเมิน

การนําความรู้

และทักษะ 

ใหม่ไปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

▪ผู ้ ร่วมโปรแกรมมีการประยุกต์ใช้ความรู้ และ

ทักษะใหม่อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม ่

▪ผู ้ ร่วมโปรแกรมมีการฝึกปฏิบัติสิงใหม่ ๆ มาก

น้อยเพียงใด 

▪แบบสอบถาม 

▪ถอดบทเรียน 

▪วิเคราะห์เอกสาร

ทีเกียวข้อง 

▪ระดับคุณภาพ

ของการปฏิบัต ิ

 

▪เพือหาประเด็นใน

การปรับปรุงการ

ดําเนินการของ

เนื อหาโปรแกรม 

5.การประเมิน

คุณลักษณะที

พึงประสงค์ของ

นักเรียน 

 

▪มีผลกระทบต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผู ้เรียน 9 ประการต่อไปนี อย่างไร 

▪เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติ

ตนตามหลักของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที

ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอัน

พึงประสงค์ 

▪มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการ

อ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้า 

▪มีความรู้ อันเป็นสากล รู้ เท่าทันการเปลียน 

แปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มี

ทักษะและศักยภาพในการจดัการ การสือสาร

และการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการ

▪สอบถาม 

▪สังเกต 

▪ผลของการ

พัฒนาบุคลากร

ตามโปรแกรมต่อ

คุณภาพนักเรียน 

▪เพือเน้นการ

ปรับปรุงและการ

ออกแบบโปรแกรม 

▪พือติดตาม

ผลกระทบโดยรวม

ของการพัฒนา

บุคลากรตาม

โปรแกรม 
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ประเภทการ

ประเมิน 

ลักษณะข้อคําถามในการประเมิน จะรวบรวม

ข้อมูลอย่างไร 

วัดอะไร ใช้ข้อมูลอย่างไร 

ทํางานได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

▪มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทา ง

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด การ

สร้างปัญญาทักษะ  ในการดําเนินชีวิต 

▪รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพ

และบุคลิกทีดี 

▪มีประสิทธิภาพในการผลิตและบริโภค มีค่าน-ิ 

ยมในการเป็นผู ้ผลิตมากกว่าผู ้บริโภค 

▪เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจใน

ความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี ยึดมันในวิถีชีวิต

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

▪มี จิ ต สํ า นึ ก ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ภ า ษ า ไ ท ย 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย 

ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิงแวดล้อม 

▪รักประเทศชาติ ท้องถิน มุ่งทําประโยชน์และ

สร้างสิงทีดีงามให้สังคม 

6. การประเมิน

ความพึงพอใจ

ต่อปรากฏการณ์

ทางวิชาการของ

นักเรียน 

▪นักเรียนมีความมันใจต่อการเรียนรู้ หรือไม่ 

▪นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ นหรือไม่ 

▪นักเรียนเรียนรู้ อย่างสนุกสนาน 

▪วิชาเรียนทีแปลกใหม่ตืนเต้นท้าทายเกียวข้อง

กับชีวิตประจําวัน 

▪ครูใจเย็นอดทนพอทีจะให้นักเรียนได้ลองผิด

ลองถูกและค้นพบด้วยตนเอง 

▪กิจกรรมทางการเรียนทีหลากหลายไม่จําเจ 

▪ครูรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 

▪การมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนกับครู 

▪แบบประเมิน

ความพึงพอใจต่อ

ปรากฏการณ์ทาง

วิชาการของ

นักเรียน 

 

▪วัดความมี

ประสิทธิผลของ

การจัดการศึกษา

ในสถานศึกษา

จากการใช้

โปรแกรม 

 

▪เน้นเพือการ

ปรับปรุงและ

ออกแบบโปรแกรม 

▪เพือติดตาม

ผลกระทบโดยรวม

ของการพัฒนา

บุคลากรตาม

โปรแกรม 

 

 การสร้างแบบประเมินทั ง 6 ประเภทดังกล่าว ผู ้ วิจัยสร้างขึ นโดยคํานึงถึงความแตกต่างของรายละเอียดแต่ละ

โครงการ  และการประเมินแต่ละประเภทคํานึงถึงหลักในการรวบรวมข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยการใช้

แบบสอบถามการถอดบทเรียนทีได้รับหลังการปฏิบัติกิจกรรมสําคัญ และการวิเคราะห์เอกสารผลงานโปรแกรม เพือนาํผลที

ได้มาปรับปรุงรายละเอียดโครงการเพือการปรับปรุงโปรแกรมในภาพรวม รายละเอียดในการสร้างแบบประเมินโปรแกรมทั ง 

6 ประเภท เป็นดังน ี

 

  4.1 แบบประเมินปฏิกิริยาต่อโปรแกรม 

 แบบประเมินปฏิกิริยาทีผู ้ วิจัยสร้างขึ น ประกอบด้วยแบบสอบถาม การถอดบทเรียนจากการสะท้อนผลการ

พฒันาหลังการปฏิบัติกิจกรรมสําคัญ และการวิเคราะห์เอกสารผลงาน  ตามประเด็นสําคัญ 4 ประเด็นดังตาราง ทีคํานึงถึง

รายละเอียดของแต่ละโครงการทีได้จากการออกแบบโดยตารางเหตุผลสัมพันธ์ (Log Frame) ดังน ี
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 4.1.1 แบบสอบถามปฏิกิริยาต่อโครงการ คือโครงการสร้างปณิธานร่วมพัฒนาภาวะผู ้ นําทางวิชาการ 

โครงการจัดตั งศูนย์พัฒนาวิชาการและการวิจัย โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาการ โดยพิจารณาภาพรวมของโครงการ 

ด้านเนื อหา  ด้านกระบวนการ  ด้านสภาพแวดล้อมทัวไปเป็น แบบสอบถาม 5 ระดับ คือ 5,4,3,2,1 หมายถึง มากทีสดุ มาก 

ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด ตามลําดับ จํานวน 28 ข้อ  

 4.1.2 แบบบันทึกการการถอดบทเรียน เป็นแบบบันทึกการสะท้อนผลของผู ้ ร่วมโปรแกรมหลังการปฏิบัติ

กิจกรรมสําคัญของแต่ละโครงการ คือ โครงการสร้างปณิธานร่วมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการ โครงการจัดตั งศูนย์พัฒนา

วิชาการและการวิจัย โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาการ ประเด็นสําคัญในการประเมินปฏิกิริยาจากการสะท้อนผลคือ

การแสดงทัศนคติทั งเชิงบวกและเชิงลบต่อภาพรวมของโครงการ ในด้านเนื อหา  ด้านกระบวนการ  ด้านสภาพแวดล้อมทัวไป

โดยผู ้ วิจัยมีการสรุปผลการสังเกตหลังการสะท้อนผลในแต่ละครั งทันที  

 4.1.3 แบบสังเคราะห์เอกสารเพือประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการ เป็นแบบสรุปผลการวิเคราะห์เอกสารผลงาน

ของผู ้ ร่วมโปรแกรมจากการดําเนินโครงการแต่ละโครงการ  เอกสารทีนํามาวิเคราะห์คือผลงานทีแต่ละโครงการได้ระบุ

รายละเอียดเกียวกับตัวบ่งชี และแหล่งข้อมูลไว้ในตารางเหตุผลสัมพันธ์แล้ว ประเด็นสําคัญในการวิเคราะห์เพือตรวจสอบ

ปฏิกิริยาทีปรากฏในการปฏิบัติงาน ทีสะท้อนเนื อหา  กระบวนการ  และสภาพแวดล้อมทัวไปของแต่ละโครงการ  

 4.2 แบบประเมินการเรียนรู ้

 การประเมินการเรียนรู้ เป็นการประเมินจากแบบประเมินทีผู ้ วิจัยสร้างขึ นเพือประเมินว่าผู ้ ร่วมโปรแกรมเกิด

ความรู้  เกิดความคิดทีจะนําความรู้ ไปใช้ได้ เกิดทักษะหรือความชํานาญทีจะแก้ปัญหาได้อย่างฉลาด และสามารถ

ประเมินผลตนเองได้ว่าควรปรับปรุงหรือควรแก้ไขตนเองอย่างไร  เกียวกับการพัฒนาตนเอง พัฒนากลุ่ม เพือการบรรลุ

เป้าหมายของสถานศึกษา โดยประเมินจากกิจกรรมการพัฒนาทีแต่ละโครงการได้กําหนดรายละเอียดไว้ในตารางเหตุผล

สัมพันธ์แล้วการสร้างแบบประเมินการเรียนรู้ ผู ้ วิจัยคํานึงถึงประเด็นหลัก 4 ประเด็นดังตารางที 13  เครืองมือการประเมิน

ประกอบด้วย แบบสอบถามแบบบันทึกการถอดบทเรียนแบบวิเคราะห์เอกสาร กรอบการจัดทําเครืองมือประเมินการเรียนรู้

ของผู ้ ร่วมโปรแกรมแต่ละประเภท ประกอบด้วย1) ด้านเนื อหาโปรแกรม และ 2) ด้านความเป็นมืออาชีพรายละเอียดของ

เครืองมือการประเมินแต่ละประเภทมีดังน ี

 4.2.1 แบบสอบถาม เป็นเครืองมือการประเมินการเรียนรู้ ว่าผู ้ ร่วมโปรแกรมดําเนินการตามโครงการแต่ละ

โครงการแล้ว เกิดความรู้  เกิดความคิดทีจะนําความรู้ ไปใช้ได้ เกิดทักษะหรือความชํานาญทีจะแก้ปัญหา และสามารถ

ประเมินจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง สู่การพฒันาภาวะผู ้นําทางวิชาการเพือการบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาตามขอบข่าย

งานวิชาการ 8 งาน และความเป็นมืออาชีพ เป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ คือ 5,4,3,2,1 หมายถึง มากทีสุด มาก ปานกลาง 

น้อย น้อยทีสุด ตามลําดับ จํานวน 50 ข้อ  

 4.2.2 แบบบันทึกผลการถอดบทเรียน เป็นแบบบันทึกการสะท้อนผลของผู ้ ร่วมโปรแกรมหลังการปฏิบัติ

กิจกรรมสําคัญของแต่ละโครงการว่า เกิดความรู้  เกิดความคิดทีจะนําความรู้ ไปใช้ได้ เกิดทักษะหรือความชํานาญทีจะ

แก้ปัญหา และสามารถประเมินจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง จากการปฏิบัติสู่การพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการเพือการบรรลุ

เป้าหมายของสถานศึกษา ด้านเนื อหาโปรแกรมตามขอบข่ายงานวิชาการ 8 งาน และด้านความเป็นมืออาชีพ โดยผู ้ วิจัยเป็น

ผู ้สรุปผลการถอดบทเรียนในแต่ละครั งทันที  

  4.2.3 แบบสังเคราะห์เอกสาร เป็นการวิเคราะห์การเรียนรู้ของผู ้ ร่วมโปรแกรมตามโปรแกรม จากผลงานแต่ละ

โครงการ คือผลงานทีเกิดจากปณิธานตามโครงการสร้างปณิธานร่วมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการ ผลงานทีเกิดจากการ

สืบค้นและการวิจัยปฏิบัติการตามโครงการจัดตั งศูนย์พัฒนาวิชาการและการวิจัย และผลงานทีเกิดจากการแลกเปลียน

เรียนรู้กับสมาชิกเครือข่ายตามโครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาการประเด็นการสังเคราะห์ทีสําคัญคือการเกิดความรู้  และ
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ทักษะใหม่ทีได้รับเพือการพัฒนางานวิชาการสู่การบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา ด้านเนื อหาโปรแกรมตามขอบข่ายงาน

วิชาการ 8 งาน และด้านความเป็นมืออาชีพ    

 4.3 การประเมินการเปลียนแปลงทางวิชาการของสถานศึกษา 

 การประเมินการเปลียนแปลงทางวิชาการของสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพือประเมินว่าสถานศึกษามีการ

เปลียนแปลงอย่างไร กรอบการประเมินประกอบด้วย ด้านนโยบายการพัฒนาวิชาการ  การสนับสนุนทรัพยากร และการ

เปลียนแปลงวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานวิชาการอย่างไร จากการดําเนินการตามโครงการทังสามโครงการเครืองมือการ

ประเมินประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบบันทึกการถอดบทเรียนจากการสะท้อนผลการพัฒนาหลังการปฏิบัติกิจกรรม

สําคัญแบบวิเคราะห์เอกสาร เครืองมือแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังน ี

  4.3.1 แบบสอบถามการเปลียนแปลงทางวิชาการ เป็นเครืองมือประเมินว่าสถานศึกษาเกิดการ

เปลียนแปลงเกียวกับ ด้านนโนบายการพัฒนาวิชาการ  การสนับสนุนทรัพยากร และการเปลียนแปลงวัฒนธรรมในการ

ปฏิบัติงานวิชาการ เป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ คือ 5,4,3,2,1 หมายถึง มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด จํานวน 22 

ข้อ  

  4.3.2 แบบบันทึกการการถอดบทเรียน เป็นแบบบันทึกการสะท้อนผลของผู ้ ร่วมโปรแกรมหลังการปฏิบัติ

กิจกรรมสําคัญของแต่ละโครงการเกียวกับ  การเปลียนแปลงด้านนโนบายการพัฒนาวิชาการ  การสนับสนุนทรัพยากร และ

การเปลียนแปลงวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานวิชาการ โดยผู ้ วิจัยจะสรุปผลการถอดบทเรียนในแต่ละครั งทันที  

  4.3.3 แบบสังเคราะห์เอกสารเป็นการวิเคราะห์การเปลียนแปลงทางวิชาการของสถานศึกษา จากเอกสาร

ผลงานแต่ละโครงการ คือผลงานทีเกิดจากปณิธานตามโครงการสร้างปณิธานร่วมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการ ผลงานที

เกิดจากการสืบค้นและการวิจัยปฏิบัติการตามโครงการจัดตั งศูนย์พัฒนาวิชาการและการวิจัย และผลงานทีเกิดจากการ

แลกเปลียนเรียนรู้ กับสมาชิกเครือข่ายตามโครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาการประเด็นการสังเคราะห์ทีสําคญัคือการ

เปลียนแปลงด้านนโนบายการพัฒนาวิชาการ  การสนับสนุนทรัพยากร และการเปลียนแปลงวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน

วิชาการ    

 4.4 การประเมินการนําความรู้ และทักษะใหม่ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 การประเมินการนําความรู้และทักษะใหม่ไปใช้ในการปฏิบัติงานมีวัตถุประสงค์การประเมินเพือหาประเด็นใน

การปรับปรุงการดําเนินการของเนื อหาโปรแกรม จากการทีผู ้ ร่วมโปรแกรมนําความรู้และทักษะใหม่ทีได้เรียนรู้ จากการพัฒนา

ตามโปรแกรมทั งสามโครงการไปใช้ในการปฏิบัติงานวิชาการ โดยการสอบถามการถอดบทเรียนจากการสะท้อนผลการ

พัฒนาหลังการปฏิบัติกิจกรรมสําคัญ และการสังเคราะห์เอกสารทีเกียวข้องแบบประเมินแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังน ี

 1) แบบสอบถามการใช้ความรู้และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงานเป็นการประเมินว่าผู ้ ร่วมโปรแกรม นําความรู้  

ความคิดและทักษะความชํานาญทีเกิดจากการพัฒนาตามโปรแกรม ไปใช้ในการปฏิบัติงานวิชาการตามขอบข่ายงาน

วิชาการ 8 งาน และความเป็นมืออาชีพ เป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ คือ 5,4,3,2,1 หมายถึง มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย 

น้อยทีสุด ตามลําดับ จํานวน 50 ข้อ  

 2) แบบบันทึกการการถอดบทเรียน เป็นแบบบันทึกการสะท้อนผลของผู ้ ร่วมโปรแกรมหลังการปฏิบัติกิจกรรม

สําคัญของแต่ละโครงการว่า มีการใช้ความรู้  ความคิด ทักษะหรือความชํานาญ ทีได้รับจากการพัฒนา ไปสู่ปฏิบติัเพือการ

บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา ด้านเนื อหาโปรแกรมตามขอบข่ายงานวิชาการ 8 งาน และด้านความเป็นมืออาชีพ โดย

ผู ้ วิจัยเป็นผู ้สรุปผลการถอดบทเรียนในแต่ละครั งทันที  

 3) แบบสังเคราะห์เอกสาร เป็นการวิเคราะห์การเรียนรู้ ของผู ้ ร่วมโปรแกรมตามโปรแกรม จากผลงานแต่ละ

โครงการ คือผลงานทีเกิดจากปณิธานตามโครงการสร้างปณิธานร่วมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการ ผลงานทีเกิดจากการ
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สืบค้นและการวิจัยปฏิบัติการตามโครงการจัดตั งศูนย์พัฒนาวิชาการและการวิจัย และผลงานทีเกิดจากการแลกเปลียน

เรียนรู้กับสมาชิกเครือข่ายตามโครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาการประเด็นการสังเคราะห์ทีสําคัญคือการใช้ความรู้  และ

ทักษะใหม่ทีได้รับจากการพัฒนา ไปสู่การปฏิบัติเพือการบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา ในด้านเนื อหาโปรแกรมตาม

ขอบข่ายงานวิชาการ 8 งาน และด้านความเป็นมืออาชีพ 

4.5 การประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักเรียน 

 เนืองจากเป้าหมายสุดท้าย (Ultimate Goal)ของการพัฒนาจาก “โปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการใน

สถานศึกษาขั นพื นฐาน” คือคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2544ที

ประกอบด้วย 9 คุณลักษณะคือ 1) คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์มีวินัยและเห็นคุณค่าของตนเอง ปฏิบัติตน

ตามหลักของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนับถือ 2) การมีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน 

รักการค้นคว้า 3) การรู้ เท่าทันการเปลียนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ 

การสือสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทํางานได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 4) การมีทักษะและกระบวนการ

โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด การสร้างปัญญาทักษะในการดําเนินชีวิต 5) การดูแลตนเองให้มี

สุขภาพและบุคลิกทีดีรักการออกกําลังกาย 6) ค่านิยมในการเป็นผู ้ผลิตมากกว่าผู ้บริโภคประสิทธิภาพในการผลิตและบริโภค 

มี 7) เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี ยึดมันในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 8) มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิ

ปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิงแวดล้อม 9) รักประเทศชาติ ท้องถิน มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามให้

สังคมการประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักเรียน จึงเป็นการประเมินเพือติดตามผลกระทบโดยรวมของการพัฒนา

บุคลากรตามโปรแกรมต่อนักเรียนมีการประเมินทีเน้นการประเมินสภาพจริง (Authentic Assessment) ในระหว่างการ

จัดการเรียนการสอน และผลจากการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมในสถานศึกษาทีเกียวข้องกับคุณลักษณะนั นๆ โดยเป็น

แบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทีแต่ละคุณลักษณะประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี  แบบประเมิน

ดังกล่าวมีรายละเอียดดังน ี

  1) แบบสอบถามคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของนักเรียน เป็นการประเมินผลลัพธ์จากการพัฒนาผู ้ ร่วม

โปรแกรมต่อคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ 2544 จํานวน 9 คุณลักษณะ

ดังกล่าวข้างต้น โดยแต่ละคุณลักษณะกําหนดตัวบ่งชี ทีสําคัญ 4 ตัวบ่งชี  รวม 36 ตัวบ่งชี  และกําหนดเกณฑ์การประเมินเป็น

ระดับคุณภาพ 4 ระดับดังนี   

ระดับดีมาก     หมายถึงนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามตัวบ่งชี  4  ตัวบ่งชี   

ระดับดี           หมายถึงนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามตัวบ่งชี  3  ตัวบ่งชี 

ระดับพอใช้     หมายถึงนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามตัวบ่งชี  2  ตัวบ่งชี   

ระดับปรับปรุง  หมายถึงนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามตัวบ่งชี  1  ตัวบ่งชี   

การรวบรวมข้อมูลโดยครูทีปรึกษาประจําชั นเรียนเป็นผู ้ ประเมิน ในขณะจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติกิจกรรม

โครงการพิเศษ      

 4.6 การประเมินความพึงพอใจต่อปรากฏการณ์ทางวิชาการของนักเรียน  

 การประเมินความพึงพอใจต่อปรากฏการณ์ทางวิชาการของนักเรียนเป็นการติดตามผลโดยรวมของการ

พัฒนาบุคลากรตามโปรแกรมต่อการพัฒนางานวิชาการตามขอบข่ายงานวิชาการ 8 งาน เพือนําข้อมูลมาทําการปรับปรุง

และการออกแบบโปรแกรมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและเป้าหมายการจัดการศึกษาไทย โดยประยุกต์ใช้

ผลการวิจัยองค์ประกอบทีมีผลต่อการปฏิรูปโรงเรียนของนงลักษณ์วิรัชชัย มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการประเมินความพึง
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พอใจต่อปรากฏการณ์ทางวิชาการของนักเรียน ประเด็นสําคัญในการประเมินประกอบด้วย ด้านความมันใจต่อการเรียนรู้  

ด้านการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  ด้านการแสดงภาวะผู ้นําทางวิชาการของครู เครืองมือประเมินประกอบด้วยแบบสอบถาม 

แบบสังเกต แบบวิเคราะห์เอกสารผลงานของผู ้ ร่วมโปรแกรม รายละเอียดเครืองมือแต่ละประเภทมีดังน ี

 (1) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อปรากฏการณ์ทางวิชาการ เป็นการวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ

จัดการศึกษาในภาพรวมตามขอบข่ายงานวิชาการ 8 งาน  ประเด็นสําคัญในการประเมินประกอบด้วย ความมันใจต่อการ

เรียนรู้ ของนักเรียน การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ของนกัเรียน การแสดงภาวะผู ้นําทางวิชาการของครูเป็นแบบสอบถาม 5 

ระดับ คือ 5,4,3,2,1 หมายถึง มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด ตามลําดับ จํานวน 27 ข้อ 

 (2) แบบสังเกตความพึงพอใจต่อปรากฏการณ์ทางวิชาการ เป็นการวัดความพึงพอใจของนักเรียนจากการ

แสดงออกเชิงพฤติกรรมต่อการจัดการศึกษาตามขอบข่ายงานวิชาการ 8 งานในภาพรวม ประกอบด้วยประเด็นสําคัญในการ

สังเกตคือ ความมันใจต่อการเรียนรู้ของนักเรียน การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนกัเรียน การแสดงภาวะผู ้นําทางวิชาการของ

ครู   

 (3) แบบวิเคราะห์เอกสาร  เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อปรากฏการณ์ทางวิชาการ ด้าน

ความมันใจต่อการเรียนรู้ของนักเรียน การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ของนักเรียน การแสดงภาวะผู ้นําทางวิชาการของครู จาก

ผลงาน/นวัตกรรมโครงการและรายงานโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา  

 

ขั นตอนที 5 การทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนาม 

การทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนาม ใช้ระเบียบวิธีวิจัยกึงทดลอง (Quasi-Experiment) รูปแบบ Pretest-Posttest

ในโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 ตั งอยู่ทีตําบลโนนฆ้อง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  สํานักงานเขตพื นทีการศึกษาขอนแก่น 

เขต 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา 2552 มีบุคลากรจํานวน 12  คน 

นักเรียนจํานวน 134 คน  

โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 ก่อตั งขึ นเมือ วันที  25  สิงหาคม  พ.ศ. 2518 โดยชาวบ้านจํานวน 5  ท่าน ได้บริจาคทีดิน 

จํานวน 7 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา ให้เป็นสถานทีก่อสร้างโรงเรียน โดยนายเสรี  พงษ์ภิญโญ ทีเป็นพ่อค้าคหบดีและเป็น

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฏรสมัยนั น เป็นผู ้บริจาคสร้างอาคารเรียน แบบ  ป.1 ฉ.ขนาด 2 ห้องเรียนพร้อมวัสดุครุภัณฑ์ และ

อุปกรณ์การเรียน มูลค่า 200,000 บาท  และเพือเป็นเกียรติให้แก่ผู ้ มีอุปการคุณ จึงตั งชือโรงเรียนตามนามผู ้ บริจาคคือ 

“โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2”  และมอบให้เป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบ้านฝาง  ในช่วงแรกโดย

เปิดทําการสอน ตั งแต่ชั น ป. 1 – ป.6 ต่อมาได้เปิดสอนระดับชั น อนุบาล เพิมเติมเพือเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนก่อน

วัยเรียน ในระยะแรกโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2  ได้ให้บริการด้านการศึกษาแก่ชุมชนหมู่ 1 บ้านสร้างแก้ว เพียงหมู่บ้านเดียว  มี

ประชากร จํานวน 150 หลังคาเรือน     

ปีการศึกษา 2543 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนั นโรงเรียนขนาดเล็กในพื นที

ใกล้เคียง 1โรง คือ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ทีมีระยะทางห่างจากโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2ประมาณ  3  กิโลเมตรมีนักเรียนมา

เรียนรวมจํานวนในขณะนั นจํานวน   31  คน 

ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนบ้านหนองสําโรงได้ขึ นเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 โดยการยินยอมของ

ทีประชุมประชาคมหมู่บ้านหนองสําโรงและมีระยะทางห่างกันประมาณ 5กิโลเมตร  ได้นํานักเรียนส่วนหนึงมาเรียนรวม 

เนืองจากชุมชนยังมีความรักและความต้องการเป็นเจ้าของร่วมกัน จึงขอเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 ก่อน 

และใช้ชือว่า “โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2  สาขาบ้านหนองสําโรง”  จนถึงปัจจุบัน 
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 สภาพชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ส่วนใหญ่ทั ง  3 หมู่บ้าน มีอาชีพทํานา  และอาชีพนอกฤดูกาล

แตกต่างกันในแต่ละชุมชน เช่นชุมชนบ้านโนนคูณส่วนใหญ่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจนอกฤดูการร่วมกับบริษัทเอกชนเพือ

จําหน่ายเมล็ดพันธุ ์ คือ แตงโม มะเขือเทศ พริก  ชุมชนบ้านหนองสําโรงส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเสริมคือการเลียงครัง และ

ชุมชนบ้านสร้างแก้วส่วนใหญ่รับจ้างทํางานในโรงงานผลิตรองเท้าใกล้บ้านและรับจ้างตัดอ้อย ทีต่างจังหวัดมีรายได้เฉลียต่อ

ปีครอบครัวละ 42,000 บาท  

นโยบาย “ยุบรวมโรงเรียน” เกิดปัญหาการเดินทางของนักเรียน ความรู้ สึกเป็นเจ้าของร่วมกันของชุมชนและของ

นักเรียน และทีสําคัญอีกประการหนึงก็คือการไม่ยอมรับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน จนกลายเป็น

ความขัดแย้งทีซับซ้อนมากขึ นส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน นําไปสู่วิกฤติศรัทธาคณะกรรมการสถานศึกษาลาออกเพราะไม่

สามารถทํางานร่วมกันได้ผู ้ปกครองบางส่วนส่งบุตรหลานไปเรียนทีอืน สํานักงานเขตพื นทีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้

แก้ปัญหาโดยการปรับเปลียนผู ้บริหาร โดยมีคําสังให้ นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม มาดํารงตําแหน่งผู ้อํานวยการโรงเรียน

พงษ์ภิญโญ 2 ในวันที 14 พฤศจิกายน 2549 จนถึงปัจจุบัน นอกจากปัญหาดังกล่าวแล้วผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบทีสอง เมือวันที 3-6 ธันวาคม 2550 

ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ปัจจุบันผู ้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู ้ปกครองนักเรียนและชุมชน จึงมีความ

มุ่งมันทีจะร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยเน้นการพัฒนาครูทุกคนในสถานศึกษา ให้ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน 

ซึงสอดคล้องกับแนวคิดหลักทีสําคัญ  9 ประเด็น ทีผู ้ วิจยันํามาประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม การทดลอง

โปรแกรมภาคสนามผู ้ วิจัยมีแนวทางดําเนินการดังนี 

5.1 การนําเสนอโปรแกรม 

วันที 2 มีนาคม พ.ศ 2552 ผู ้ วิจัยได้นําเสนอโปรแกรม เพือเป็นการชี แจงทําความเข้าใจถึงแนวคิด วิธีการ และ

ขั นตอน ของการดําเนินการวิจัยให้คณะกรรมการสถานศึกษา ครู  และผู ้ปกครองนักเรียนได้รับทราบพอสังเขป เพือตระหนัก

ถึงประโยชน์ทีผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับจากการพัฒนาตามโปรแกรม รายละเอียดในการนําเสนอต่อคณะบุคคลดังกล่าวคือ 

1) ความเป็นมาและความสําคัญของโปรแกรม 2) วัตถุประสงค์โปรแกรม 3)โครงสร้างโปรแกรมทีประกอบด้วยโครงการย่อย 

3 โครงการ คือ 1) โครงการสร้างปณิธานร่วมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการ 2) โครงการจัดตั งศูนย์พัฒนาวิชาการและการ

วิจัย 3) โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาการ 4) รูปแบบการพัฒนาในระหว่างปฏิบัติงานตามโครงสร้างโปรแกรมทั ง 3 

โครงการ ในระยะเวลา 1 ภาคเรียนคือภาคเรียนที1 ปีการศึกษา 2552  

5.2 การสอบถามความคิดเห็นและความต้องการเข้าร่วมโปรแกรม 

 หลังจากทีผู ้ วิจัยได้นําเสนอรายละเอียดโปรแกรมตามประเด็นกล่าวถึงข้างต้นแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ ร่วมรับ

ฟังทุกคนได้ซักถามถึงประเด็นต่างๆ ทียังไม่เข้าใจ มีประเด็นสําคัญทีผู ้ ร่วมรับฟังสอบถามเพิมเติมและผู้ วิจัยได้ชี แจงจนเกิด

ความเข้าใจตรงกันดังน ี1) ความก้าวหน้าในวิชาชีพทีจะพึงเกิดจากการพัฒนาโดยไม่ทําให้ภารกิจของงานหลักคือการเรียน

สอนบกพร่อง เนืองจากเป็นการพัฒนาในระหว่างปฏิบัติงาน 2) การสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานต้น

สังกัดจากการพัฒนาตามโปรแกรม 3) ความเชือมันต่อผู ้ วิจัยการเป็นผู ้แนะนําและแก้ไขปัญหาร่วมกันในระหว่างพัฒนาตาม

โปรแกรม 4) การกรอกใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรม  

5.3 การกําหนดรายละเอียดทั วไปในการพัฒนาตามโปรแกรม 

 หลังการดําเนินการตามข้อ 5.2 ทําให้ผู ้ ร่วมโปรแกรม 12 คน รวมทั งผู ้ วิจัย คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถ

กําหนดรายละเอียดในการพัฒนาร่วมกัน ประกอบด้วย 1) สถานทีในการจัดกิจกรรมระหว่างการพัฒนาตามโปรแกรม 

กําหนดเป็นห้องประชุมของโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 เนืองจากบุคคลากรเพียง 12 คนและประหยัดค่าใช้จ่าย และความสะดวก

ในการสืบค้นข้อมูลจากเอกสารประกอบอืน ๆ ทีจําเป็น 2) วิทยากรให้ความรู้  ผู ้ ร่วมโปรแกรมทุกคนมีมติเห็นชอบให้ผู ้ วิจัย
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เป็นวิทยากร และอาจมีผู ้ ช่วยเหลือตามความเหมาะสมเช่นเจ้าหน้าทีโสตทัศนูปกรณ์ หรือวิทยากรทีเชียวชาญในบางประเด็น

ทีผู ้ วิจัยและผู ้ ร่วมโปรแกรมเห็นว่าเหมาะสมในระหว่าการพัฒนา 3) งบประมาณทีใช้ในการพัฒนาตามโปรแกรม มีมติให้ใช้

งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว โดยกําหนดเป็นโครงการพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการ รับผิดชอบโครงการโดยฝ่าย

บุคคลากร   

 5.4 แนวทางการดําเนินงานตามโปรแกรม 

 เมือทุกคนเข้าใจตรงกันและยอมรับในข้อสรุปตามประเด็นต่าง ๆ ทีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ผู ้ ร่วมโปรแกรมได้

กําหนดแนวทางการดําเนินงานตามโปรแกรม ดังน ี

 5.4.1 กําหนดระยะเวลาเริมต้นและสิ นสุดการดําเนินการพัฒนาตามโปรแกรมจําแนกตามโครงการดังนี 1) 

โครงการสร้างปณิธานร่วมพัฒนาภาวะผู ้ นําทางวิชาการเริมดําเนินการระหว่างวันที 2 พฤษภาคม 2552  ถึง วันที 19 

มิถุนายน 2552 รวม 49 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 2) โครงการจัดตั งศูนย์พัฒนาวิชาการและการวิจัยดําเนินการระหว่างวันที 

27 มิถุนายน 2552ถึง 31 กรกฎาคม 2552 รวม 35 วันไม่เว้นวันหยุด ราชการ 3) โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาการ

ดําเนินการระหว่างวันที  8 สิงหาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2552 รวม 40 วันไม่เว้นวันหยุดราชการ รวมระยะเวลาในการ

พัฒนาทั งสิ น จํานวน  137 วัน  

5.4.2 การกระตุ ้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่มเป้าหมายมีการดําเนินงานตามเพือการบรรลุวัตถุประสงค์ตาม

แนวทางการเสริมสร้างพลังอํานาจของแต่ละโครงการ  

 5.4.3 จัดทําแผนการดําเนินงานวิจัย เพือให้การวิจัยดําเนินการสอดคล้องกับระยะเวลาทีกําหนด จึงได้

กําหนดแผนการวิจัยตามตารางที 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที  14แผนดําเนินการพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการในสถานศึกษาขั นพื นฐานภาคสนาม 
 

ที กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา/สถานที 

1. ประชุมชี แจงวัตถุประสงค์การพัฒนาตามโปรแกรม 

และร่วมกําหนดแผนดําเนินการพัฒนา 

1.ครูทุกคนในโรงเรียน 

2.คณะกรรมการสถานศึกษา 

3.คณะกรรมการทีปรึกษา 

วันที  2 มี.ค 2552 

โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2  

2. ดําเนินโครงการสร้างปณิธานร่วมพัฒนาภาวะผู ้นําทาง

วิชาการ 

ครูทุกคน 2 พ.ค–19 มิ.ย 2552 (49วัน) 
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ที กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา/สถานที 

 2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย

กิจกรรมดังนี 

2.1.1 ประเมินผลผู ้ ร่วมโปรแกรมระยะที 1 (Pretest) ก่อน

พัฒนาในระหว่างปฏิบัติงานตามโครงการ ประกอบด้วย 1) 

ประเมินปฏิกิริยาผู ้ ร่วมโปรแกรม 2) ประเมินการเรียนรู้ ผู ้ ร่วม

โปรแกรม 3) ประเมินความช่วยเหลือและการเปลียนแปลงของ

สถานศึกษา 4) ประเมินการนําความรู้ และทักษะใหม่ไปใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

2.1.2 เตรียมความพร้อมด้านความรู้ พื นฐาน 

2.1.3 เตรียมความพร้อมด้านบทบาท  

2.1.4 เตรียมความพร้อมด้านทักษะ  

2.2 ประเมินผลนักเรียนระยะที 1 (Pretest) ก่อนพัฒนาใน

ระหว่างปฏิบัติงานตามโครงการ ประกอบด้วย  

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

และประเมินความพึงพอใจต่อปรากฏการณ์ทางวิชาการของ

นักเรียน 

2.3 ดําเนินการพัฒนาระหว่างปฏิบัติงานด้านความรู้ พื นฐาน 

ด้านบทบาท และด้านทักษะ 

2.4 ประเมินผลหลังการพัฒนาตามโครงการ ระยะที 1 

(Posttest) คือประเมินครูโดยแบบประเมินที 1-4 

ครูทุกคน 

 

ครูทุกคน 

 

 

 

 

 

ครูทุกคน 

ครูทุกคน 

ครูทุกคน 

นักเรียนทุกคน (134 คน) 

 

 

 

 

ครูทุกคน 

 

ครูทุกคน 

วันที 4-6 พ.ค 2552 

โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 

วันที 4 พ.ค 2552 

 

 

 

 

 

วันที 4 พ.ค 2552 

วันที 5 พ.ค 2552 

วันที 6 พ.ค 2552 

วันที 15 พ.ค 2552  

 

 

 

 

11 พ.ค 2552 ถึง  

19 มิ.ย 2552 (35 วัน) 

19 มิ.ย 2552 

3. ดําเนินโครงการจัดตั งศูนย์พัฒนาวิชาการและการวิจัย ครูทุกคน 27 มิ.ย- 31ก.ค 2552 (35 วัน) 

 3.1 ประเมินผลก่อนพัฒนาระยะที 2 (Pretest) ในระหว่าง

ปฏิบัติงานตามโครงการ ประกอบด้วย (1) ประเมินปฏิกิริยาผู ้

ร่วมโปรแกรม  (2) ประเมินการเรียนรู้ ผู ้ ร่วมโปรแกรม (3) 

ประเมินความช่วยเหลือและการเปลียนแปลงของสถานศึกษา

(4) ประเมินการนําความรู้ และทักษะใหม่ไปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน  

3.2 ผู ้วิจัยให้ความรู้ เบื องต้นเรืองการจัดตั งศูนย์พัฒนาวิชาการ

และการวิจัย 

3.3 แบ่งผู ้ ร่วมโปรแกรม 3 กลุ่ม คือกลุ่มปฐมวัย กลุ่มช่วงชั นที 

1 และกลุ่มช่วงชั นที 2 ระดมสมองเพือ (1) กําหนดคุณลักษณะ

ของศูนย์พัฒนาวิชาการและการวิจัย (2) กําหนด บทบาท 

หน้าทีในการระดมทรัพยากร เพือการจัดตั งศูนย์ (3) กําหนด

แนวทางการบริหารจัดการศูนย์ทีเน้นให้เป็นทีพบปะ เสวนา 

และทํางานร่วมกัน เพือส่งเสริมการค้นคว้าและการวิจัย 

3.4 ประเมินผลหลังการพัฒนาตามโครงการ ระยะที 2 

(Posttest) โดยประเมินครูด้วยแบบประเมินที 1-4 

ครูทุกคน 

 

 

 

 

 

ครูทุกคน 

 

ครูทุกคน 

 

 

 

 

 

 

ครูทุกคน 

27 มิ.ย 2552 

 

 

 

 

 

27 มิ.ย 2552 

 

28 มิ.ย 2552 ถึง  

31 ก.ค 2552 (34 วัน) 

 

 

 

 

 

31 ก.ค 2552 

4. ดําเนินโครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาการ ครูทุกคน 8 ส.ค –30 ก.ย 2552 (53 วัน) 

 4.1 ผู ้วิจัยให้ความรู้ เรืองการสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาการ 

4.2 ประเมินผลก่อนพัฒนาตามโครงการระยะที 3 (Pretest) 

ครูทุกคน 

ครูทุกคน 

8 ส.ค 2552  

8 ส.ค 2552 



92 

 

 

ที กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา/สถานที 

ในระหว่างปฏิบัติงาน ประกอบด้วย1) ประเมินปฏิกิริยาผู ้ ร่วม

โปรแกรม 2) ประเมินการเรียนรู้ ผู ้ ร่วมโปรแกรม 3)ประเมิน

ความช่วยเหลือและการเปลียนแปลงของสถานศึกษา4) 

ประเมินการนําความรู้ และทักษะใหม่ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

4.3 ผู ้ ร่วมโปรแกรม 3 กลุ่ม คือกลุ่มปฐมวัย กลุ่มช่วงชั นที 1 

และกลุ่มช่วงชั นที 2 รวมพลังกันเพือ (1) วิเคราะห์ลักษณะ

เครือข่ายทีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา (2) สร้าง

เครือข่ายพัฒนาวิชาการและวางแผนพัฒนาวิชาการร่วมกับ

กลุ่มเครือข่าย (3) นิเทศ ติดตามผล และประเมินผล ตลอดจน

การนําผลสะท้อนกลับเพือปรับปรุงการพัฒนาวิชาการร่วมกับ

เครือข่าย 

4.4 ประเมินผลหลังการพัฒนาตามโครงการ ระยะที 3 

(Posttest) ทั ง 6 ประเภท 

หมายเหตปุระเมินครูด้วยแบบประเมินที 1-4 

ประเมินนักเรียนด้วยแบบประเมินที 5-6 

 

 

 

 

 

ครูทุกคน 

 

 

 

 

 

ครูทุกคน 

นักเรียนทุกคน 

 

 

 

 

 

9  ส.ค 2552 ถึง  

30 ก.ย 2552 (53 วัน) 

 

 

 

 

30 ก.ย 2552 

 

5 สรุปผลการทดลองใช้โปรแกรมภาคสนาม สรุปภาพรวมของโปรแกรม หลังการทดลอง 

 5.1 สรุปการประเมินผลก่อนและหลังการพัฒนาตามโครงการ 

ทั ง  3 ระยะ 

5.2 สรุปผลการบูรณาความรู้ และทักษะใหม่ทีได้รับตาม

โปรแกรมแต่ละโครงการไปใช้ในการพัฒนาวิชาการ 8 

ขอบข่าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ปรับปรุงโปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้ นําทางวิชาการ  หลังการทดลอง 

 6.1 ออกแบบโปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการโดยการ

ประยุกต์ใช้แนวคิด Log Frame เพือการพัฒนาวิชาชีพทีส่งผล

ต่อผู ้เรียน  

1.โปรแกรมมีความเหมาะสม

สอดคล้องกับบริบท

สถานศึกษาขั นพื นฐาน 

2.เอกสารเสริมความรู้ ทีมี

ประสิทธิผลต่อการ 

ผลักดันศักยภาพของผู ้ ร่วม

โปรแกรม 

หลังการทดลองใช้โปรแกรม

ภาคสนาม 

 

รายละเอียดในการดําเนินกิจกรรมตามตาราง ผู ้ วิจัยจะได้นําเสนออย่างละเอียดในบทที 8 ต่อไป 
 

 

 

 

 

6. การรายงานผลการวิจัย 

 เขียนและนําเสนอรายงานผลการวิจัยในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Approach) แสดงหลักฐาน

ประกอบทั งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร หรือสิงอืนๆ ทผีู ้ ร่วมโปรแกรมและผู ้ เกียวข้องได้ร่วมกันปฏิบัติ ใช้วิธีการสกัดความรู้

และประสบการณ์ทีฝังลึกจากการสะท้อนผล พร้อมทั งบันทึกรายละเอียดขั นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และ

ความรู้ ใหม่ทีเกิดขึ นระหว่างการปฏิบัติงานทั งทีสําเร็จหรือไม่สําเร็จ เพือเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโปรแกรมเพือให้การ
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ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายดังนั นการนําเสนอผลการวิจัยจึงมีลักษณะเป็นไปในลักษณะเป็นการพรรณนาหรือบรรยายเชิง

วิพากษ์ โดยในขั นตอนที 1 ถึงขั นตอนที 3 เป็นการนําเสนอผลการวิจัยประกอบข้อสรุปทีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การ

จัดทํารายละเอียดโปรแกรม จากการอภิปรายกลุ่มและจากการหาประสิทธิภาพโปรแกรม ขั นตอนที 4 นําเสนอรายละเอียด

การสร้างเครืองมือรวบรวมข้อมูลเพือการทดลองโปรแกรมภาคสนามทั ง 6 ประเภท และขั นตอนที 5 การทดลองใช้โปรแกรม

ภาคสนาม จะนําเสนอเหตุการณ์ทีเกิดขึ นในลักษณะการเล่าเรือง (story Telling) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง (Factual 

and Neutral manner) ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณจากการประเมินปฏิกิริยา การเรียนรู้  การเปลียนแปลงทางวิชาการ  การ

นําความรู้ และทักษะใหม่ทีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน ก่อนและหลังการดําเนินงานแต่ละโครงการ และนําเสนอผลการ

ประเมินคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของนักเรียน และความพึงพอใจต่อปรากฏการณ์ทางวิชาการก่อนและหลังการพัฒนาตาม

โปรแกรม ก่อนทําการปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาการศึกษาขั นพื นฐาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปขั นตอนและกิจกรรมการวิจัย 

 การดําเนินการวิจัยทั ง 5 ขั นตอนดังกล่าวข้างต้น มีกิจกรรมแต่ละขั นตอนสรุปได้ดังภาพ 12 
 

 

 
 

ขั นตอนที 1การตรวจสอบกรอบแนวคิดการวิจัย 

▪จากผู ้ทรงคุณวุฒิทีมีบทบาทและอิทธิพลของแนวคิดต่อการพัฒนาการศึกษาไทย 3 ท่าน                                               

▪จากผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาระดับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับสพฐ.และระดับสพท.รวม 3 ท่าน 
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ภาพ 12 ขั นตอนการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการในสถานศึกษาขั นพื นฐาน 

 

 

ขั นตอนที 2 การปรับปรุงกรอบแนวคิดการวิจัย 

▪ ปรับปรุงกรอบแนวคิดตามข้อเสนอแนะจากผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสีย▪ออกแบบโปรแกรมโดย

ใช้ตารางเหตุผลสัมพันธ์ 3 โครงการ  ▪จัดทําเอกสารเสริมความรู้  17 เล่ม 

 

ขั นตอนที 3  การตรวจสอบประสิทธิภาพโปรแกรมและการปรับปรุงแก้ไข 

▪ ระยะที 1 อภิปรายกลุ่มจาก  4 โรงเรียน ๆ ละ 4 คนรวม 12คน และปรับปรุงแก้ไข    

▪ ระยะที 2 อภิปรายกลุ่มจาก 8 โรงเรียน ๆละ 4 คนรวม 32 คนและปรับปรุงแก้ไข   

▪ ระยะที 3 หาค่า IOC ของโปรแกรมจาก 3 โครงการและปรับปรุงแก้ไข   

 

ขั นตอนที 4การสร้างเครืองมือเพือประเมินการทดลองใช้โปรแกรมภาคสนาม 6  ประเภท 

▪ ประเมินผู ้ ร่วมโปรแกรมคือ ประเมินปฏิกิริยา ประเมินความรู้และทักษะใหม่ ประเมินการเปลียนแปลง

ทางวิชาการ ประเมินการนําความรู้และทักษะใหม่ไปใช้                                                                                                                     

▪ ประเมินนักเรียน คือ ประเมิน 9 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ 44  ประเมินความพึงพอใจ

ของนักเรียนต่อปรากฏการณ์ทางวิชาการ  

 

ขั นที  5การทดลองใช้โปรแกรมภาคสนาม  1ภาคเรียน 

▪โครงการสร้างปณิธานร่วมพัฒนาภาวะผู ้นําทางวิชาการ 49วัน   

▪โครงการจัดตั งศูนย์พัฒนาวิชาการและการวิจัย 35วัน รวม 137 วัน 

▪โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนางานวิชาการ 53วัน  


